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وزير المالية 
ملتقيا  وزير 

الخزانة 
األميركي

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن 
خليفـــة آل خليفـــة مواصلـــة تعزيـــز العالقـــات االقتصادية 
مـــع الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة والبناء علـــى ما تحقق 
مـــن تعـــاون مثمـــر أســـهم فـــي توفيـــر المزيـــد مـــن الفرص 
االســـتثمارية الواعدة، بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين 
الصديقين.جـــاء ذلك لدى لقاءه وزيـــر الخزانة األميريكي 
ســـتيفن منوشين  في إطار مشاركة الوزير في اجتماعات 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي ومجموعـــة البنـــك الدولـــي فـــي 

واشنطن.

تصاعـــدت المواجهـــات بيـــن قـــوى 
األمـــن اللبنانـــي والمحتجيـــن، بعد 
انتهـــاء خطاب ألقاه رئيس الوزراء 
عـــن  أســـفر  ممـــا  الحريـــري،  ســـعد 
إصابة العشـــرات في شوارع وسط 
بيروت، فضال عن مقتل شـــخصين 

في طرابلس )شمالي البالد(.
وأطلقت قوات األمن اللبنانية الغاز 
المســـيل للدمـــوع علـــى المحتجين 
خـــارج مقـــر الحكومـــة فـــي وســـط 
المحتجيـــن  رفـــض  بعـــد  بيـــروت، 
خطـــاب الحريـــري الـــذي منـــح فيه 
 72 مهلـــة  السياســـيين”  “شـــركاءه 

ساعة لدعم أجندة إصالحاته.
مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  ودعـــت 
المواطنيـــن  جميـــع  البحريـــن 
الجمهوريـــة  فـــي  المتواجديـــن 
المغـــادرة  ضـــرورة  إلـــى  اللبنانيـــة 
فوًرا، نظـــًرا لما تمر بـــه الجمهورية 
اللبنانيـــة مـــن أحـــداث وتطـــورات 
أمنية،وتؤكد وزارة الخارجية على 
مـــا صـــدر عنها مـــن بيانات ســـابقة 
بعدم الســـفر نهائًيا إلى الجمهورية 

اللبنانية.

تصاعد المواجهات في لبنان
الحريــري: 72 ســاعة مهلــة للخــروج مــن األزمــة االقتصادية

متظاهر يحرق إطار سيارة في طريق المتن بالعاصمة اللبنانية بيروت أمس )إي بي ايه(

بنا-بيروت - وكاالت

حديثـــة  رســـمية  بيانـــات  أظهـــرت 
نمـــو األقســـاط التي حصلـــت عليها 
شـــركات التأمين من المؤمن عليهم 
بنســـبة 6 % فـــي العـــام 2018 فـــي 
حين تراجعـــت المطالبات من حملة 
وثائـــق التأمين بنســـبة %15، وهي 
نتائـــج طيبـــة لقطاع ســـوق التأمين 

في البحرين.
وبلـــغ إجمالـــي أقســـاط التأمين في 
العام 2018 نحـــو 284 مليون دينار 
مقارنـــة مـــع 268 مليـــون دينـــار في 
العـــام الســـابق لـــه، فـــي حيـــن بلغت 
المطالبـــات نحـــو 232 مليـــون دينار 
فـــي العام 2018 وهي أقل من العام 
الســـابق له حيث كانـــت 272 مليون 

دينار.
وقـــد شـــهد العـــام 2018 نمـــوًا فـــي 
فـــي  التأميـــن  قطاعـــات  مختلـــف 

المملكة خصوصا األقســـاط الناتجة 
والتـــي  الهندســـية  التأمينـــات  مـــن 
قفزت 39 %، كما ارتفعت التأمينات 
على الممتلـــكات والحريق بنحو 18 
% والتأمينـــات البحريـــة بنحـــو 29 
 2 بنحـــو  الســـيارات  وتأمينـــات   %
%. أما قطـــاع التأمين الصحي فقد 
شـــهد تراجعـــًا بنحـــو 1 %. وال يزال 
قطاع تأمين الســـيارات يشكل أكبر 
مســـاهم في أقســـاط التأمين وذلك 
بنســـبة 29 % من إجمالي األقساط، 
يليه التأمين الصحي والذي يشـــكل 
23 % ثـــم التأمينـــات طويلـــة األمد 
وتأمينـــات   ،%  18 تشـــكل  والتـــي 
الحريـــق والتـــي تشـــكل 14 % فـــي 
حيـــن تشـــكل التأمينات الهندســـية 
نحو 8 % والتأمينات البحرية نحو 

3 % فقط.

284 مليون دينار أقساط التأمين في 2018
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التنفيـــذي  الرئيـــس  هنـــأ 
تمكيـــن(   ( العمـــل  لصنـــدوق 
اللـــواء  جناحـــي،  إبراهيـــم  
الركن ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
بمناســـبة  خليفـــة،  آل  حمـــد 
صدور األمر الملكي الســـامي 
بتعييـــن  البـــاد  عاهـــل  مـــن  
لألمـــن  مستشـــاًرا  ســـموه 

الوطني.
وأكد أن صدور الثقة الملكية 
السامية بتعيين سمو الشيخ 
ناصر بن حمـــد آل خليفة في 
هذا المنصب يعكس ما يقدمه 
ســـموه من عطاءات مستمرة 
لرفـــع اســـم مملكـــة البحريـــن 
عالًيا، وما يتمتع به سموه من 

قدرات وخبرات عالية، سائاً 
هللا تعالـــى أن يوفـــق اللـــواء 
الركن ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة فـــي مهامـــه 
ظـــل  فـــي  بالنجـــاح  ويكللهـــا 
قيادة صاحب الجالة الملك.

جناحـي: عطــــاءات مستمــرة 
لرفــــع اسم المملكة
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المنامة- بنا

رئيس الدستورية يهنئ 
سمو الشيخ ناصر

تلقى اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن 
رئيس  من  تهنئة  برقية  خليفة  آل  حمد 
الــشــيــخ خليفة  الــدســتــوريــة  الــمــحــكــمــة 
بــن راشـــد بــن عــبــدهللا آل خليفة وذلــك 
السامي  الملكي  األمــر  صــدور  بمناسبة 
عن ملك البحرين صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة بتعيين سموه 

مستشاًرا لألمن الوطني.

في سيرة “خليفة بن سلمان”..
محطات رفعت البحرين للصدارة

تشــرفت بعــد صــدور كتابــي :”خليفة بن ســلمان.. مجــد الوطن” 
بزيــارة العديــد مــن كبــار المســئولين والشــخصيات فــي بادنــا 
الغاليــة، فهــذا الكتــاب الذي أعتز به تضمن فــي فصوله محطات 
رفعــت مملكــة البحرين إلــى مواقع الصدارة علــى خارطة العالم 
مــن ســيرة رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة 
بن ســلمان آل خليفة، ألكتشــف خال تلك اللقاءات وغيرها من 
األحاديــث مــع الكثيــر مــن المواطنيــن، أن هذه الســيرة المباركة 
العطــرة لســموه ال تقتصــر علــى كتــاب مطبــوع، فهنــاك الكثيــر 
مــن المناقــب والمآثــر لســموه يعرفهــا النــاس الذيــن عملــوا معــه 
وعرفــوه عــن كثــب وتعلموا منــه الكثير، ولعل الهــدف األول من 
هذا الكتاب، هو نقل سيرة هذا القائد العظيم إلى أبناء البحرين 
وإلــى األجيــال القادمــة، بــل وإلــى كل باحث ومؤلــف ومفكر لما 

فيها من دروس وحكمة وعمل وجهد قل نظيره.
بالطبع، حين تنشــر كتاًبا أو مؤلًفا عن ســيرة شــخصية أو توثيق 
تأريخي، قد تســتمع إلى ما يثري المؤلف نفســه مما نســمعه من 
القــراء، وقــد علمــت مــن الكثيريــن الشــيء الكثيــر مــن مســيرة 
“خليفــة بــن ســلمان” الحافلــة بالعطــاء واإلنجــازات الحضاريــة 
البحرينيــة  الثوابــت  تعزيــز  فــي  الكبيــر  دوره  ومنهــا  لســموه، 
األصيلــة التــي ترتكز على حمل األمانــة وبناء األوطان وتحقيق 
رفاهية اإلنســان، فسمو رئيس الوزراء من “الشخصيات الملهمة 
فــي تاريــخ مملكــة البحرين التي اســتطاعت أن تحقق إنجازات 
الريــادة  مواقــع  البحريــن  مــن خالهــا  وتبــوأت  رائــدة  تنمويــة 
والصــدارة فــي مختلــف المجــاالت علــى الصعيديــن اإلقليمــي 
والدولــي، وهــذا مــا يرفــع أهميــة توثيــق تلــك اإلنجــازات التــي 
خطها ســموه بكل عزيمة وإصرار؛ من أجل رفعة ومكانة الباد، 
فضــًا عمــا يتمتــع بــه مــن حــس إنســاني جعلــه قريبا مــن قلوب 

المواطنين”.
هناك جوانب أخرى حدثني عنها بعض اإلخوة، ومنها ذكرياتهم 
مع ســموه والتي تبرز بوضوح اإلنســانية والقلب الكبير لســموه 
وســمات الجود والكرم والشــهامة، عاوة على أن ســموه يجسد 
الوطــن،  وحــب  والبــذل  العطــاء  فــي  لألجيــال  عظيمــة  قــدوة 
ومدرســة عريقــة يســتلهم منهــا الجميــع دروســا فــي التطويــر 
والبناء وترسيخ نهضة الوطن، والعديد من الجوانب التي فيها 

حنكة “خليفة بن سلمان” في إدارة أمور الدولة.
إن ســمو رئيــس الــوزراء حفظــه هللا وأبقــاه ذخــًرا وعــًزا لبادنــا 
الغاليــة مســانًدا وعضيــًدا لعاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفة، كما كانت ســيرته مــع األمير الراحل 
ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، ومن 
خال إنجازات سموه الكبيرة والمتتالية، تمثل لنا جميًعا مصدر 
إلهــام لنســير علــى نهجــه فــي خدمة الوطــن، ولهذا كانــت فرحة 
الوطن كبيرة بسامة سموه أيده هللا، وهكذا هي سيرة المحبة 

المخلصة للقادة األفذاذ.
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هنـــأ نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
الشـــيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، 
ممثل جالة الملك لألعمال الخيرية 
وشـــؤون الشـــباب رئيـــس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة اللـــواء 
الركن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة، بمناســـبة صـــدور األمـــر 
لســـنة   )54( رقـــم  الســـامي  الملكـــي 
مستشـــارًا  ســـموه  بتعييـــن   2019
الوطنـــي. وأكـــد أن تعييـــن  لألمـــن 
ســـمو الشيخ ناصر بن حمد في هذا 
المنصب ليعكس الثقة الغالية التي 
أوالها لســـموه عاهل الباد صاحب 
بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد  الجالـــة 
جالتـــه  مـــن  وإيمانـــا  خليفـــة،  آل 
والنجاحـــات  الكبيـــرة  بالجهـــود 
المقـــدرة التـــي يبذلهـــا ويضطلع بها 

ســـموه في مختلـــف المجاالت لرفع 
اســـم ومكانة مملكـــة البحرين عاليًا 
إقليميًا ودوليًا، والذود عن حياضها 

والدفاع عن أمنها واستقرارها.
ســـائاً المولى جلت قدرته أن يديم 
علـــى ســـموه التوفيق والنجـــاح لما 
فيـــه خيـــر وطننـــا العزيـــز فـــي ظل 
المسيرة المباركة التي يقودها بكل 

حكمة صاحب الجالة العاهل.

رفع وزيـــر الداخلية الفريق 
أول ركن الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، خالص 
التهانـــي والتبريـــكات، إلـــى 
ممثل جالة الملك لألعمال 
الخيرية وشـــؤون الشـــباب 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
للشـــباب والرياضـــة  اللواء 
الركـــن ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة بمناسبة 
صدور األمر الملكي السامي 
مستشـــاًرا  ســـموه  بتعييـــن 

لألمن الوطني.
الداخليـــة  وزيـــر  وبـــارك 
التـــي  الثقـــة  هـــذه  لســـموه 
تـــدل علـــى جـــدارة ســـموه 
بهـــا، ودعـــا المولى عز وجل 

أن يمد ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد بـــدوام التوفيـــق 
البـــذل  لمواصلـــة  والســـداد 
خيـــر  فيـــه  لمـــا  والعطـــاء 
للوطـــن الغالـــي تحـــت ظل 
قيـــادة عاهل الباد صاحب 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 

عيسى آل خليفة.

هنـــأ محافـــظ الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن 
ممثـــل  خليفـــة  آل  خليفـــة 
جالة الملك لألعمال الخيرية 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
والرياضـــة اللواء الركن ســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
خليفة، بمناســـبة صدور األمر 
الملكـــي الســـامي عـــن عاهـــل 
البـــاد صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
مستشـــاًرا  ســـموه  بتعييـــن 

لألمن الوطني.
وأكد ســـمو الشـــيخ خليفة بن 
علـــي أن هـــذا األمـــر يؤكـــد ما 
يحظى به ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد مـــن مكانـــة رفيعـــة 
وكفـــاءة كبيـــرة من خـــال ما 

يضطلـــع به ســـموه الكريم من 
مهمـــات جليلة ومـــا يبذله من 
جهود كبيرة في خدمة مملكة 
الوفـــي،  وشـــعبها  البحريـــن 
متمنًيـــا لســـموه كل التوفيـــق 
في أداء رســـالته الوطنية في 
تعزيز وتثبيت أمن واستقرار 
وطننـــا العزيـــز بقيـــادة عاهـــل 
الباد  صاحـــب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.

هنـــأ وزيـــر الديـــوان الملكي الشـــيخ 
خالـــد بـــن أحمـــد ال خليفـــة  ممثـــل 
الخيريـــة  لألعمـــال  الملـــك  جالـــة 
وشـــؤون الشـــباب رئيـــس المجلـــس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة اللـــواء 
الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة  بمناسبة صدور االمر الملكي 
الســـامي بتعييـــن ســـموه مستشـــارًا 
لألمن الوطني. وأكـــد وزير الديوان 
الملكـــي أن الثقـــة الملكية الســـامية 
جـــاءت لتؤكد كفـــاءة وقدرة ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
ومعربـــا  عن خالص تمنياته لســـموه 
بـــدوام التوفيـــق والنجاح والســـداد 
الوطنيـــة  المهمـــة  هـــذه  اداء  فـــي 
الموكلـــة إليـــه علـــى الوجـــه األكمل. 
ونوه وزيـــر الديـــوان الملكي بعطاء 

سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة 
والمتعـــددة  المتميـــزة  باإلســـهامات 
في كافة المجاالت، مؤكدا أن جهود 
ســـموه المخلصة تؤكد الـــدور البارز 
لســـموه فـــي خدمـــة الوطـــن تحـــت 
ظـــل قيادة جالة الملـــك، داعيا هللا 
ســـبحانه وتعالـــى ان يحقق للمملكة 
البحرين وشـــعبها العزيـــز المزيد من 

التقدم والرفعة.

هنـــا رئيس الهيئة العليا لنادي راشـــد 
ســـمو  الخيـــل  وســـباق  للفروســـية 
الشـــيخ عبدهللا بن عيسى آل خليفة  
اللـــواء الركن ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة ، بمناســـبة صـــدور 
الســـامي مـــن عاهـــل  الملكـــي  األمـــر 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، بتعيين سموه 

مستشارا لألمن الوطني. 
وأكد ســـمو رئيس الهيئة العليا لنادي 
الخيـــل  وســـباق  للفروســـية  راشـــد 
أن صـــدور الثقـــة الملكيـــة الســـامية 
بتعيين ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفة مستشـــاًرا لألمـــن الوطني 
تأتـــي في ظل ما يقوم به ســـموه من 
أدوار  بارزة في العديد من المجاالت 
النجاحـــات  تحقيـــق  فـــي  أســـهمت 

لمملكـــة البحريـــن ورفع اســـمها عالًيا 
في المحافل اإلقليمية والدولية.

واشـــار  ســـموه الى ان ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة قـــادر على 
ترجمـــة الثقـــة الملكية الســـامية في 
واســـتراتيجيات  أهـــداف  تحقيـــق 
االمـــن الوطنـــي بمـــا يكفـــل ويحفـــظ 
المصالـــح العليا الداخلية والخارجية 

لمملكتنا الغالية.

هنـــأ رئيـــس مجلـــس إدارة االتحاد 
الشـــيخ  ســـمو  للتنـــس  البحرينـــي 
أحمـــد بـــن محمـــد بـــن ســـلمان آل 
خليفة ممثل جالة الملك لألعمال 
الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة  
اللواء الركن ســـمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة، بمناســـبة صدور 
األمـــر الملكـــي الســـامي عـــن عاهل 
الباد صاحـــب الجالة الملك حمد 
بتعييـــن  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 

سموه مستشاًرا لألمن الوطني.
وأكد ســـموه أن اللواء الركن ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
خـــال  مـــن  يبـــذل جهـــوًدا طيبـــة 
عمله الدؤوب في كل ما من شـــأنه 
تحقيق المزيد من التقدم والتطور 
المجـــاالت  فـــي جميـــع  واالزدهـــار 
التـــي تصـــب فـــي مصلحـــة الوطن 

الحبيب ورفعـــة مكانته، مؤكًدا أن 
هذه الجهود الطيبة هي محل فخر 
وتقديـــر الجميـــع تحت ظـــل قيادة 
صاحب الجالة الملك المفدى وأن 
هذه الثقـــة الملكية الغالية تجســـد 
جهود سموه الوطنية وتعكس دور 
سموه المشهود في صون منجزات 
الوطن ، وتمنى ســـمو الشيخ أحمد 
بـــن محمد لســـمو الشـــيخ ناصر بن 

حمد دوام التوفيق.

خالد بن عبداهلل: رفع  مكانة  
البحرين عاليًا

وزير الداخلية: الثقة تدل على 
جدارة سموه بها

سمو الشيخ ناصر بن حمد 
يضطلع بجهود كبيرة

خالد بن أحمد: األمر الملكي 
يؤكد كفاءة سمو الشيخ ناصر

عبداهلل بن عيسى: أدوار بارزة 
في العديد من المجاالت

أحمد بن محمد: دور سموه 
مشهود في صون المنجزات

الشيخ خالد بن عبدالله

الشيخ راشد بن عبدالله

سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة

الشيخ خالد بن أحمد

سمو الشيخ عبدالله بن عيسى

 سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان

المنامة-بنا المنامة-بنا

هنـــأ مستشـــار شـــؤون اإلعـــام بديوان 
ولـــي العهـــد عيســـى  الحمـــادي  اللـــواء 
الركـــن ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة، بمناســـبة صدور األمـــر الملكي 
صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  مـــن  الســـامي 
آل  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد  الجالـــة 
خليفة ، بتعيين ســـموه مستشاًرا لألمن 

الوطني.
وأكد الحمـــادي أن صدور الثقة الملكية 
الســـامية بتعييـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة مستشـــاًرا لألمـــن 
الوطني جاءت تكلياً لجهوده الوطنية 
واألدوار الكبيـــرة التي يقوم بها ســـموه 
في مختلـــف المجاالت والتي أســـهمت 
في تحقيق النجاحات لمملكة البحرين، 
تطويـــر  فـــي  األثـــر  عظيـــم  لهـــا  وكان 

ونمـــاء شـــباب الوطـــن، معربًا ســـعادته 
عـــن تمنياته للواء الركن ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة مستشار األمن 
الوطنـــي بـــكل التوفيـــق والنجـــاح فـــي 
ظل المسيرة التنموية الشاملة للمملكة 

بقيادة  صاحب الجالة عاهل الباد.

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  رفعـــت 
بـــن  عيســـى  بنـــت  رنـــا  الشـــيخة 
دعيـــج آل خليفـــة ، خالص التهاني 
إلـــى  ممثـــل جالـــة  والتبريـــكات، 
الملـــك لألعمـــال الخيرية وشـــؤون 
الشـــباب رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضـــة اللـــواء الركـــن 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
األمـــر  صـــدور  بمناســـبة  خليفـــة 
الملكـــي الســـامي مـــن عاهـــل الباد  
، بتعييـــن ســـموه مستشـــاًرا لألمـــن 

الوطني.
واشـــادت وكيـــل وزارة الخارجيـــة 
بالجهود الطيبة التي يبذلها ســـموه 
فـــي  والـــدؤوب  المخلـــص  وعملـــه 
كل مـــا مـــن شـــأنه تحقيـــق المزيـــد 

مـــن التطـــور والتقـــدم فـــي جميـــع 
المجاالت والذي يصب في مصلحة 

ورفعة مملكة البحرين الغالية.
 ودعـــت ســـعادتها المولى عز وجل 
أن يمـــد ســـموه بـــدوام التوفيق لما 
فيه خير مملكة البحرين تحت ظل 

قيادة جالة عاهل الباد .

الحمادي:األمر الملكي تكليال لجهود 
سمو الشيخ ناصر

وكيل الخارجية: عمل دؤوب في 
خدمة الوطن

المنامة-بنا

عيسى الحمادي
الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج إبراهيم  جناحي



 أعرب عدد من الفائزين والمكرمين الدوليين بجائزة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي بأن تقديرهم الجم 
لسموه، وللقائمين على هذه الجائزة، في إثراء ساحات العمل التطوعي في العالم العربي، وفي فتحها آلفاق جديدة، تمثل منهاج 

وخارطة عمل مستدامة خالل المرحلة المقبلة، بكل أقطار العرب.

 وأعربـــت الفائزة بالتكريـــم أمل جمال وكيل 
وزارة الشباب والرياضة )ســـابقًا( بجمهورية 
مصـــر العربية عن ســـعادتها الغامرة بالجائزة 
وبالفـــوز وبالتقديـــر الـــذي القتـــه مـــن ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة، ومـــن 
أنهـــا  موضحـــة  الجائـــزة،  علـــى  القائميـــن 
تقديـــر يضفـــي المزيـــد من الحافـــز والعزيمة 
لالســـتمرار في العمـــل التطوعي وفي خدمة 

الشعوب والمجتمعات العربية.
 وأوضحـــت جمال بتصريحهـــا لــ)البالد( على 
هامـــش التكريـــم ، بـــأن عملهـــا التطوعي في 
مصر والـــذي ترجع بداياته إلـــى العام 1982 
وجـــد فـــي األســـاس لخدمـــة النـــاس، وتـــرك 
البصمـــة واألثـــر اإليجابي لهم، ومســـاعدتهم 
نحو حياة افضل، والتشـــجيع على أن يكون 
التطـــوع جزًءا من ثقافـــة المواطن المصري، 

واهتماماته وأولوياته.

وتضيـــف “الســـعي نحـــو التكريـــم لـــم يكـــن 
فـــي حســـباني أو أولوياتـــي طـــوال الســـنين 
المشـــاريع  فـــي  التـــام  لغرقـــي  الماضيـــة، 
التطوعيـــة المختلفـــة التي تحتاجهـــا المدن 
والقـــرى المصرية المختلفـــة والمتنوعة، لكن 
الحفـــاوة التـــي القيتهـــا فـــي بلـــدي البحرين 
ا، وســـاعدتني ألن أعرف أبناء  أفرحتنـــي جدًّ

البلد الطيبين عن قرب”.
وتتابـــع “الجائزة التي تحصلـــت عليها كبيرة 
ومقـــدرة، ومـــا زادها قيمة هـــو حضور نائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو الشـــيخ علي 
بـــن خليفة آل خليفة، والذي تشـــرفت بلقائه 

والسالم على سموه”.
 مـــن جهتـــه، عّبـــر مايـــكل فيلـــو ثـــاوس فرج 
من جمهورية الســـودان الشـــقيقة، وهو أحد 
المكرميـــن أيًضـــا عـــن شـــكره الجزيل لســـمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة علـــى 

هذه المبـــادرة الكبرى والتـــي أحيت التطوع 
فـــي العالـــم العربـــي، وأوجـــدت لهـــم المكانة 
المستحقة، عبر إطالق المبادرات، واحتضان 
الـــرواد وتكريمهم، والنقـــاش معهم، وهو أمر 
يعكـــس إدراك ســـموه العميـــق ألهميـــة هـــذا 
الحقـــل، ودوره فـــي خدمـــة الشـــعوب، وفي 

النهضة بها.
لـــه  التطوعـــي  “العمـــل  ثـــاوس أن  وأوضـــح 
أهميتـــه فـــي صقـــل الشـــباب والنشـــأة، وفي 
تعليمهـــم وتدريبهـــم على إطـــالق المبادرات 
التـــي تســـاعد اآلخريـــن، وتقـــدم لهـــم العون 
والمعرفـــة، والعطـــاء فـــي العمـــل التطوعـــي 
ليس مرهوًنا في وهب المال والعمل الخيري 
فقـــط كما يخيـــل للبعـــض، وإنما يمتـــد أيًضا 
إلـــى االهتمـــام بالنـــاس وبتفاصيـــل حياتهـــم 
واإلدراك  الوقـــت  منحهـــم  عبـــر  اليوميـــة، 

واالنصات”.

ويزيـــد “العمـــل التطوعـــي واســـع 
ا، ولـــه ميادين ومســـاحات  جـــدًّ
تطلـــب  ومتنوعـــة،  مختلفـــة 
عليهـــا،  والتركيـــز  اإلقبـــال 
ومعرفـــة خفاياهـــا المتنوعة، 

بالمســـنين،  كاالهتمـــام 
المتعففـــة،  واألســـر  واألطفـــال، 

وتوظيف شـــبكات التواصل االجتماعي 
للوصول لهم، ولخدمتهم، ولمساعدتهم”.

إلـــى ذلك، عبر الياســـين الزين من تونس عن 
ســـعادته فـــي التواجد بهـــذا المحفـــل الكبير، 
وحصولـــه علـــى التكريـــم من راعـــي الحفل، 
موضًحـــا أن البحريـــن أصبحـــت بفضـــل من 
هللا، ثـــم هذه المبـــادرات من الـــدول العربية 
المتقدمـــة والمتطورة والســـباقة فـــي العمل 
التطوعـــي الـــذي يســـاهم فـــي تغييـــر حيـــاة 

الناس، وفي ترك البصمة اإليجابية بهم.
وأكـــد الياســـين أن الشـــكر موصـــول لمملكـــة 
البحريـــن علـــى قيادة هـــذه المبـــادرات التي 
تجمع الرواد والشـــباب والقادة في ســـاحات 
العمـــل التطوعـــي مـــن شـــتى أنحـــاء الوطن 
بصـــورة  وتقديرهـــم،  وتكريمهـــم،  العربـــي، 
ا في تونـــس، وتدفعنا ألن نكون  تفرحنـــا جدًّ

هـــذه  تحقيـــق  فـــي  مشـــاركين 
والتـــي  المهمـــة،  النجاحـــات 
العربيـــة  الجهـــود  تجمـــع 
وتســـاعد على ديناميكيات 
تجـــارب العمـــل التطوعـــي 
في مختلف األقطار العربية.
 وقـــال مـــاء العينين محمد تقي 
ســـمو  جائـــزة  إن  المغـــرب،  مـــن  هللا 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة للعمـــل 
التطوعـــي متوازنـــة بامتياز، وتســـير بخطى 
الحاليـــة  واثقـــة وقويـــة، وتمثـــل بصورتهـــا 
مرجًعـــا للكثيـــر مـــن المؤسســـات والجهـــات 
الحاضنة للعمل التطوعي في العالم العربي، 
ألنهـــا تقـــوم علـــى منهجيـــة عمـــل صحيحة، 
وصادقة، ومواكبة للتطورات التي تشـــهدها 

ميادين التطوع المختلفة.
ويردف “نأمل بأن تعم هذه المبادرة العالمين 
العربـــي واإلســـالمي، وســـنوقع وفًقـــا لذلـــك 
على ميثاق يســـهل ويكمـــل عمل الحكومات 
العربيـــة في هـــذا الجانب، وهو أمر نتشـــرف 
بالتشـــاطر مـــع إخواننا فـــي البحرين تحقيق 

نجاحاته”.
بدورها، ثمنت الشـــريفة سلوى خليل األمين 

مـــن لبنـــان، والتـــي تـــرأس ديوان أهـــل القلم 
هنالـــك، لســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل 
خليفـــة، ولجميع القائميـــن على هذه الجائزة 
الخيـــرة والمباركة، في إثراء ســـاحات العمل 
التطوعـــي فـــي العالـــم العربي، وفـــي فتحها 
آلفـــاق جديـــدة، تمثل منهـــاج وخارطة عمل 
مستدامة خالل المرحلة المقبلة، بكل أقطار 

العرب.
وأكـــدت األميـــن لــ)البـــالد( عن انتشـــار ثقافة 
التطـــوع فـــي المجتمعـــات العربيـــة، لتكـــون 
العـــرب  الشـــباب  ســـواعد  وعلـــى  اليـــوم 
ـــا، ويقـــدم  نموذًجـــا رائًعـــا يحتـــذى بـــه عالميًّ
صـــورة متحضرة لـــدول الغـــرب والعالم عما 
يحـــدث من أمور رائعة فـــي ميادين التطوع 
بالكثيـــر من البقـــاع العرب، رغـــم التحديات، 

والصعوبات، وشح الموارد المالية.
وتـــردف “أشـــجع كل شـــاب وشـــابه علـــى أن 
يبذلـــوا جهدهـــم في العمـــل التطوعـــي، ألنه 
مدرســـة بحـــد ذاتهـــا، يعلـــم الصبـــر والجهـــد 
ووزن  بالمســـئولية،  والشـــعور  والكفـــاح 
وإمكانيـــات الشـــخص الـــذي يحـــب العطاء، 
والـــذي يرغب في االســـتمرار بـــه، فالمتطوع 

منذور في خدمة البشرية”.

التكريم يحّفزنا لالستمرار بخدمة المجتمعات العربية وفي تحقيق األفضل لها
بالفوز فرحتهم  عن  يعربون  علي   بن  عيسى  الشيخ  سمو  بجائزة  دوليون  مكرمون 

البحرين تطلق أول هاكثون في علوم الفضاء

جائزة التميز حافز للعمل بإخالص ضمن فريق البحرين

ــا لــجــمــلــة مـــن األهــــداف ــث الــعــلــمــي وتــحــقــيــًق ــح ــب ــة فـــي ال ــي ــن ــوط تــأكــيــًدا لـــأولـــويـــات ال

ــظ الـــشـــمـــالـــيـــة يــــكــــرم فــــريــــق “تـــــواصـــــل” ــ ــاف ــ ــح ــ م

انطلقــت صبــاح أمــس فــي جامعــة البحريــن، أعمــال الهاكثــون الــذي أقامتــه الهيئــة 
الوطنيــة لعلــوم الفضــاء )NSSA( بالتعــاون مــع شــركة “Clever Play” الحاصلــة على 
ترخيــص وكالــة الفضــاء األميركيــة  )NASA( في مجال الفضاء. ويعــد هذا الهاكثون 
األول على مستوى مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، ويعقد على مدى 

يومين 18 و19 أكتوبر 2019.

 وصـــرح وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت، 
الوطنيـــة  الهيئـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
لعلـــوم الفضاء كمال أحمـــد قائالً: “إن هذه 
الفعاليـــة تأتـــي مـــن منطلق حـــرص الهيئة 
علـــى تنفيـــذ توجهـــات القيـــادة الحكيمـــة 
حفظهـــا هللا ورعاهـــا، مســـتذكرين ما جاء 
في الكلمة السامية لصاحب الجاللة الملك 
المفدى خالل افتتـــاح دور االنعقاد الثاني 
للمجلس الوطني في نســـخته الخامســـة، 
وتوجيـــه جاللتـــه للعمل علـــى وضع خطة 

وطنيـــة لالقتصـــاد الرقمـــي. إن مثـــل هذه 
الفعاليات لها أثر كبير في تأهيل الكفاءات 
الوطنيـــة وإكســـابهم للمهـــارات والمعارف 
لمواكبـــة المتغيـــرات المتســـارعة في عالم 
العمـــل  ســـوق  ومتطلبـــات  التكنولوجيـــا 
للمســـتقبل.  الوطنيـــة  الكفـــاءات  وتهيئـــة 
إن ممـــا يميـــز هذه الفعاليـــة إضافة لكونها 
تركز علـــى تقنيات متقدمـــة، فإنها عالمية 
المســـتوى، حيث يشـــارك فـــي تنفيذها ما 
يزيـــد علـــى 235 جهـــة حـــول العالـــم، وما 

يفوق 18000 مشارك”.
 ومـــن جانبه، قال رئيـــس جامعة البحرين 
ريـــاض يوســـف حمـــزة إن الجامعـــة تضع 
أهـــداف التنمية المســـتدامة لرؤية مملكة 
البحرين 2030 على قمة أولوياتها، وتعمل 
مع الشـــركاء فـــي مختلف المجـــاالت على 
تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة 

التعليميـــة  المناهـــج  فـــي مجـــال تطويـــر 
والبحث العلمي.

 وأشـــاد بالتعاون مع الهيئة الوطنية لعلوم 
الفضاء، الفًتا إلى أن مذكرة التفاهم التي 
تـــمَّ إبرامهـــا فـــي وقت ســـابق بيـــن الهيئة 
الوطنية لعلوم الفضـــاء وجامعة البحرين 
فـــي دعـــم علـــوم  التعـــاون  قـــد تضمنـــت 

الفضاء على المســـتوى الوطني، إذ أســـهم 
التعـــاون فـــي تحقيـــق المنفعة المشـــتركة 
لتلبية الحاجات الوطنية الداعمة ألهداف 

التنمية المستدامة.
وبـــدوره، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي للهيئة 
الوطنيـــة لعلوم الفضاء محمد العســـيري، 
إن المشـــاركة فـــي هـــذه الفعاليـــة جـــاءت 

انطالًقـــا مـــن حـــرص الهيئة علـــى تحقيق 
فـــي  المتمثلـــة  االســـتراتيجية  أهدافهـــا 
نشـــر الثقافـــة التقنيـــة لعلـــوم الفضاء في 
مملكـــة البحرين، ودعم هـــذا القطاع على 
تطويـــر  خـــالل  مـــن  الوطنـــي  المســـتوى 
الملتحقيـــن  للطلبـــة  البحثيـــة  األنشـــطة 

بدراسة العلوم المختلفة.

أعـــرب محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفـــور عن 
خالـــص فخره واعتزازه بتكريم رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 

النائـــب األول لرئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
 2019 المحافظـــة خـــالل الملتقـــى الحكومـــي 
بمناســـبة فوزهـــا للســـنة الثانيـــة علـــى التوالي 

بجائزة التميز في التواصل مع العمالء.
وأشاد المحافظ خالل تكريمه فريق المحافظة 
المعني بالعمل على النظام الوطني للمقترحات 
والشـــكاوى “تواصل” بحضور مديري اإلدارات 
والمســـؤولين والموظفين بالجهـــود التي بذلها 
الفريـــق، األمـــر الذي أســـهم بشـــكل مباشـــر في 

اســـتحقاق المحافظة الجائـــزة، معتبرا أن هذا 
التكريـــم يعـــد حافـــزا لمزيـــد مـــن العطـــاء فـــي 

خدمة الوطن والمواطن.
وأضـــاف أن اســـتحقاق هـــذه الجائـــزة نتيجـــة 
تضافر جهود جميع منتسبي المحافظة عموما، 
وفريق تواصل خصوصا، مشيدا بمدى وعيهم 

وإدراكهـــم المســـؤولية الملقـــاة علـــى عاتقهـــم، 
وتفانيهم في العمل برقي من أجل البحرين.

وأكد المحافظ أن هذا التكريم يحفز التنافسية 
واستحســـان  رضـــا  لكســـب  العامليـــن؛  لـــدى 

الجمهور ضمـــن فريق البحرين، وتطوير األداء 
الوظيفـــي لدى الجميـــع، حاثـــا الموظفين على 
بذل المزيد للتميز في خدمة الوطن والمواطن 

من مختلف المواقع في المحافظة.

الصخير - جامعة البحرين

المنامة - بنا

الشيخة لطيفة آل خليفةجانب من الحضور رئيس جامعة البحرين
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إبراهيم النهام 

بدء المرحلة الثالثة من حقيبة المرأة التوعوية
الطلبـــة بيـــن  الفـــرص  تكافـــؤ  مفهـــوم  نشـــر  يتبنـــى  المشـــروع 

بــدأت وزارة التربيــة والتعليــم بالتعــاون مــع المجلــس األعلــى للمــرأة فــي تطبيــق المرحلــة 
الثالثــة مــن مشــروع “الحقيبة التوعويــة للمجلس األعلى للمرأة”، لعدد عشــر مدارس إعدادية 
وابتدائيــة إعداديــة موزعــة علــى جميــع المحافظات، وذلك فــي حفل أقيم بمدرســة المالكية 
االبتدائية اإلعدادية للبنات، بحضور الوكيل المساعد للتعليم العام والفني رئيسة لجنة تكافؤ 
الفرص في الوزارة لطيفة البونوظة، وعدد من المسؤولين والمختصين بالوزارة والمجلس.

 وتضمنـــت الفعالية تقديم مدرســـة اإلمام 
الغزالـــي اإلعداديـــة للبنيـــن كلمـــة بعنـــوان 
وكلمـــة  والتعليـــم”،  البحرينيـــة  “المـــرأة 
باللغة الروســـية إلعدادية عثمان بن عفان 
للبنيـــن بعنـــوان “العدالـــة والمســـاواة بيـــن 
الرجـــل والمـــرأة”، وحوار باللغة الفرنســـية 
حـــول تكافؤ الفرص مـــن تقديم القضيبية 
اإلعداديـــة للبنيـــن، وأوبريـــت )وطـــن مـــن 
نسيج يديها( لمدرســـة المالكية االبتدائية 
اإلعداديـــة للبنات، وفيلـــم إلعدادية زينب 
للبنـــات بعنـــوان “ضفـــاف النـــون”، وحـــوار 

باللغـــة الكورية لمدرســـة زنوبيا اإلعدادية 
للبنـــات بعنـــوان “المـــرأة البحرينية بعيون 

كورية”.
 كمـــا قدمت مدرســـة عبدالرحمـــن الناصر 
ـــا  تمثيليًّ مشـــهًدا  للبنيـــن  اإلعداديـــة 
صامًتـــا، وقدمت مدرســـة الخليـــج العربي 
اإلعداديـــة للبنات مســـابقة بعنوان “اختبر 
معلوماتـــك”، ونظمـــت مدرســـة أم كلثـــوم 
اإلعدادية للبنـــات معرًضا بعنوان “رائدات 
مـــن البحريـــن”، وقامت مدرســـة أم القرى 
اإلعدادية للبنات برســـم حي لقرينة عاهل 

البـــالد رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة كما تخلل الفعالية 
تقديم الشاعر حسن كمال لقصائد شعرية، 
وتكريـــم الفنانـــة البحرينية ســـلوى بخيت 

“أم هالل”.
تجدر اإلشـــارة إلى أن المشروع يستهدف 
نشـــر الوعـــي بمفهـــوم إدمـــاج احتياجـــات 
المـــرأة ومبـــدأ تكافـــؤ الفـــرص بيـــن طلبة 

الحقيبـــة  تحتـــوي  حيـــث  المـــدارس، 
التوعويـــة على ثالثـــة كتيبات، واحد منها 
حـــول المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، والثانـــي 
حول النموذج الوطني إلدماج احتياجات 
والثالـــث  الفـــرص،  تكافـــؤ  ومبـــدأ  المـــرأة 
بالمـــرأة  للنهـــوض  الوطنيـــة  الخطـــة  عـــن 
البحرينيـــة، كمـــا تتضمـــن الحقيبـــة دليـــاًل 
ا حـــول كيفيـــة تطبيـــق الحقيبـــة،  إرشـــاديًّ

إضافة إلى قرطاسية متنوعة.

جانب من الحفل

وزارة التربية والتعليم

ضاحية السيف - وزارة شئون الشباب والرياضة

الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  اســـتقبل 
والرياضـــة أيمـــن المؤيـــد، بمكتبـــه، 
فهـــد الشـــهابي الذي أهـــداه الكتاب 
الرابـــع من سلســـلة مؤلفاته بعنوان 
والـــذي  البحريـــن”  “محبوبتـــي 
يســـتعرض فيـــه تاريـــخ وإنجازات 
مملكة البحرين في كافة الميادين.

الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  وأشـــاد   
بذلـــه  الـــذي  بالجهـــد  والرياضـــة 
الشـــهابي فـــي توثيـــق محطات من 
تاريخ البحريـــن القديم والحديث، 
ومـــا تشـــهده المملكـــة مـــن نهضـــة 
علـــى  كبيـــرة  وإنجـــازات  عمرانيـــة 
مختلـــف األصعـــدة والتطـــور الرائد 
فـــي مجـــاالت التنميـــة منّوًهـــا إلى 
مـــا تضمنـــه الكتـــاب حـــول نمـــوذج 
لشـــعب  الحضـــاري  التعايـــش 
البحريـــن، وكذلـــك تســـليط الضوء 
على جوانب مـــن التراث البحريني 

والحضارية التي تعيشها المملكة.
 من جهته، عّبر الشـــهابي عن شكره 
لوزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة 
على مـــا يبديه من تقديـــر واهتمام 
بالكتـــاب والباحثيـــن البحرينييـــن، 
األمر الذي يشـــكل حافـــًزا لهم نحو 
مزيد من العطاء واإلبداع في كافة 

المجاالت.

المؤيد يتسلم نسحة من كتـاب “محبوبتي البحرين”
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أظهرت مراســـات بين المعتمد السياسي 
بالبحريـــن )بيللي( وبيـــن حكومة بريطانيا 
تتعلـــق بمســـألة تعييـــن مديـــر التعليم في 
األســـبق  البحريـــن  حاكـــم  أن  البحريـــن 
المرحوم الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة 
ووزير المعارف الشـــيخ عبدهللا بن عيسى 
آل خليفـــة يفضـــان بحرنـــة مركـــز مديـــر 
التعليـــم بالبحريـــن وال يحبـــذان اســـتمرار 

تعيين مدير بريطاني بهذا المركز المهم.
بالعقـــود  التعليـــم  إدارة  تســـمى  وكانـــت 
وزارة  ثـــم  المعـــارف،  بدائـــرة  الماضيـــة 
المعارف. وتشـــير مراسات حصلت عليها 
“الباد” من أرشيف المكتبة البريطانية أن 
ت عامين دون وجود مسؤول  البحرين أتمَّ
بريطاني بهذا المنصب، وأن أحمد العمران 

يعمل مديرا باإلنابة طوال هذه الفترة.
يعمـــل  العمـــران  أن  المعتمـــد  رأي  وفـــي 
بشكل جيد للغاية، وتود حكومة البحرين 
تعيينه مديرا للتعليم. وتشـــير المراسات 
إلى موقف كويتي يشـــاطر البحرين بعدم 
ونصـــح  بريطانـــي.  مديـــر  تعييـــن  قبـــول 

المعتمـــد بالمراســـات بإعـــادة النظـــر فـــي 
هـــذه المســـألة، وأن يتم النظـــر في إمكان 
تعييـــن خبيـــر تعليمـــي لـــدول الخليج، مع 
لجنة متنقلـــة، عوضا عن تعيين مســـؤول 
يشـــغل منصب مدير التعليـــم في حكومة 

البحريـــن. وبيـــن أنـــه يعتقـــد أن الحكومة 
البحرينية مســـتعدة للمساهمة في تحمل 
تكاليـــف مثل هذا المنصـــب أو وربما جزء 
منها في سبيل تجنب تدخل بريطانيا في 

تنظيم الشؤون التعليمية في البحرين. 
ورأى فـــي مراســـاته أن وجـــود شـــخص 
عربـــي بحريني على رأس اإلدارة المحلية 
إلدارة المـــدارس أصبح اآلن أكثر رضا من 
توظيف مســـؤول بريطانـــي بهذا المنصب 
بالنســـبة للحكومـــة البحرينية، وأنه يعتقد 
بـــأن أحمـــد العمـــران القائـــم بأعمـــال مدير 
مـــن  كان  إذا  بالبقـــاء  يقبـــل  لـــن  التعليـــم 
يشـــرف عليه مدير بريطانـــي جديد، وأنه 
إذا تـــم تعييـــن مديـــر جديـــد ضـــد رغبـــة 
علـــى  يحصـــل  فلـــن  البحرينيـــة،  القيـــادة 

دعمها وسيكون وضعه صعًبا.
وأكمل المعتمد: قبل عامين كانت حكومة 
البحرين حريصة جًدا على الحصول على 
مديـــر أجنبـــي للتعليم، لكنهـــا خال هذين 
العاميـــن جربت رجا محليـــا ووجدت أنه 

المناسب لهذا المنصب.

رسالة سرية من المعتمد للحكومة البريطانية

أحمد العمران

العمـــران ينجـــح بالفتـــرة المؤقتـــة.. ولـــن يقبـــل بإشـــراف مســـؤول إنجليـــزي عليـــه

ل بحرنة قيادة التعليم وال تؤيد المدير البريطاني الحكومة تفضِّ

5 روبيــــات لفتـــح حســـــاب بــــأول بنــك بالبحريــــن
يعتبر البنك الشـــرقي المحـــدود أول بنك 
يفتتـــح بالبحريـــن. وقص شـــريطه بالعام 

.1920
وتنشـــر “الباد” مراســـات يعـــود تأريخها 
بالمكتبـــة  ومحفوظـــة   1940 للعـــام 

البريطانية.
قواعـــد  المســـتندات  هـــذه  وتتضمـــن 
حســـابات ودائـــع االدخار بالبنك الشـــرقي 

المحدود في البحرين.
وتحـــت عنـــوان “شـــروط إيـــداع الدراهم 
في صنـــدوق التوفير” ومن بيـــن القواعد 

المنشور ما يأتي:
- يجوز لكل شـــخص فتح حســـاب باسمه 
ســـواء كان رجا أو امـــرأة، ولكن ال يجوز 
لـــه أن يفتـــح أزيـــد من حســـاب واحد من 

هذا النوع.
- يجوز إيداع الدراهم باسم شخصين أو 
أكثـــر، ويمكـــن جعلها قابلة الدفـــع إلى أي 

واحـــد منهـــم أو أكثر أو إلى مـــن يبقى أو 
يبقون منهم على قيد الحياة.

- إن أقـــل مبلـــغ يمكـــن قبولـــه عنـــد فتـــح 
روبيـــات،  خمـــس  هـــو  التوفيـــر  حســـاب 
وأصغـــر مبلـــغ يمكن إيداعـــه في أي وقت 

بعد ذلك هو روبية واحدة.

- يحمـــل المودع مبلغا قـــدره 4 آنات لقاء 
تجهيزه أول دفتر يجهز له إلحاقا بالدفتر 

األصلي الذي يجب حفظه لدى البنك.
- يحتفـــظ البنـــك بحـــق عـــدم قبولـــه في 
الســـماح بإيداع أكثر من 1000 روبية في 

كل شهر واحد.

البنك الشرقي المحدود بالمنامة

للرجال والنساء فتح 
ودائع.. وروبية الحد 

األدنى لإليداع

الصفحة الثالثةالصفحة الثانيةغالف شروط اإليداع

شركة البرق والالسلكي بالسبعينات
مـــن بين المســـتندات التـــي حصلت 
عليهـــا “البـــاد” من أرشـــيف المكتبة 
البريطانية شكوى من تاجر البشوت 
الكويتي أحمد محمد علي الشـــواف 
فـــي  البريطانيـــة  الدولـــة  لمعتمـــد 

البحرين )الباليوز(.
ولخـــص شـــكواه بأنـــه قـــّدم للبنـــك 
الشـــرقي المحـــدود بالبحرين “نوط 
أبو ألـــف” لصرفه، ولكن البنك رفض 
قبوله. وذكر أن البنك و”أهل السوق” 

تجـــار  أن  ذلـــك ويقصـــد  يرفضـــون 
الســـوق أيضـــا امتنعـــوا عـــن صـــرف 
“النـــوط أبـــو ألـــف”. وطلـــب التاجـــر 
الكويتـــي مـــن “الباليـــوز” مـــا أســـماه 
“تيسير مســـألته”. وردت المعتمدية 
على طلب التاجـــر بااليجاب. وبأنها 
ستوجه البنك بذلك. ووقع الشواف 

رسالته في 23 أغسطس 1942.
يشـــار الى أن الشواف فتح محات 
لتجـــارة المواد الغذائية المســـتوردة 
وعبـــدان.  والمحمـــرة  البصـــرة  مـــن 

وفتح محا في البحرين.

تاجر بشوت كويتي “متوهق” بـ “نوط أبو ألف”

نقلب صفحات الوثائق 
القديمة  ونفتش عن 

قصص بحرينية 

ترجمة: سيد محمد المحافظة

صورة لفريق 
السلمانية بعد 

المباراة الختامية 
لكرة اليد بينه 

وفريق اليرموك 
بشهر مايو 1977م

فريق السلمانية قبل 42 عاما

بروفايل العمران
يشـــار إلـــى أن أحمـــد علي موســـى العمـــران يعتبـــر أول وزير 
الحمايـــة  عـــن  المنامـــة  اســـتقال  بعـــد  والتعليـــم  للتربيـــة 
البريطانية. وولد العمران بالعام 1909، وابتعث بالعام 1928 
للدراســـة بالجامعـــة األمريكيـــة ببيـــروت، وعاد بالعـــام 1930 
معلما بمدرســـة الهداية الخليفية. وبعد مسيرة مهنية بمواقع 
متعددة كلفه الحاكم الراحل سمو الشيخ سلمان بن حمد آل 
خليفـــة بتولي مهام أمين ســـر بلديتي المحـــرق والحد بالعام 
1942، وبعدها بثاث ســـنوات جرى تكليفه بأن يكون مديرا 

باإلنابة لمدير التعليم إلى جانب أمانة سر البلديتين.
وفـــي العـــام 1947 جرى تثبيت تعيين العمـــران مديرا إلدارة 
التعليم. وعين بالعام 1970 رئيسا لمديرية التربية والتعليم. 
وفـــي أول حكومة بعد االســـتقال عـــن الحمايـــة البريطانية 
تســـلم حقيبـــة التربيـــة والتعليم حتى نهاية العـــام 1972، ثم 
عيـــن مستشـــار ألميـــر البحريـــن الراحـــل الشـــيخ عيســـى بن 

سلمان آل خليفة.
وتوفي العمران في أكتوبر 2007.

وأطلـــق اســـمه علـــى مدرســـة ثانويـــة للبنيـــن تقـــع بمحافظة 
العاصمة. وأبناؤه ظافر وهالة ومازن العمران.

التاجر الكويتي أحمد الشواف

شكوى الشواف للباليوز
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أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة أن مملكة البحرين وضعت االســتثمار في المواطن محوًرا 
لكل مشاريعها التنموية إليمانها المطلق أن الكوادر الوطنية هي ثروتها الحقيقية، منوًها بأن المملكة احتلت بذلك موقًعا مميًزا في 
المؤشــرات العالميــة لمــا توليــه من حرص على تحفيز االســتثمار بكافة القطاعــات الحيوية التي تعود بنتائجهــا اإليجابية على دعم 
عمليــات التنميــة بمــا يحقق االســتدامة االقتصادية واالجتماعية في ظل المســيرة التنموية الشــاملة بقيــادة صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.

جـــاء ذلك لدى مشـــاركة  وزير المالية 
االجتمـــاع  فـــي  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
السنوي لمشـــروع رأس المال البشري 
التابـــع للبنـــك الدولـــي، علـــى هامـــش 
مشـــاركة وفـــد مملكـــة البحريـــن فـــي 
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  اجتماعـــات 
ومجموعة البنك الدولي في العاصمة 
األمريكيـــة واشـــنطن، حيـــث نـــّوه بما 
شـــهدته مملكـــة البحريـــن مـــن تطـــور 
الرعايـــة  قطـــاع  فـــي  نوعيـــة  ونقلـــة 

الصحية وقطـــاع التعليـــم باعتبارهما 
نمـــو  فـــي  أساســـيتين  ركيزتيـــن 
واســـتدامة الطاقـــة البشـــرية الفعالـــة 
لمشـــاركتها بشـــكل فعال فـــي تحقيق 
النمو، مشيًرا إلى البرامج والمبادرات 
التي تقوم بها مملكة البحرين لتحفيز 
االســـتثمار فـــي الصحـــة والتعليم بما 
يدعـــم عمليـــات التنميـــة االقتصاديـــة 

وخلق الوظائف النوعية.
وأوضح أن مملكة البحرين من الدول 

الرائدة فـــي التعليم وهي تحتفل هذا 
العـــام بمـــرور مائة عـــام علـــى النهضة 
الحديثـــة للتعليـــم النظامـــي فيها، كما 
أنها مستمرة في تطوير قطاع التعليم 
فـــي تحقيـــق مخرجـــات  يســـهم  بمـــا 
مميـــزة تســـتند إلى اإلبـــداع واالبتكار 

وتنمية الكوادر الوطنية.
وبين كذلك أن النتائج المتحققة على 
صعيـــد القطاع الصحي جاءت نتيجة 
المشـــاريع  مـــن  مجموعـــة  لتدشـــين 

الحديثـــة حرصـــًا على الصحـــة العامة 
والتـــي ســـاهمت فـــي حفـــاظ مملكـــة 
البحريـــن علـــى مركزهـــا المتميـــز في 

مؤشرات التنمية البشرية.
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  نـــوه  كمـــا 
الوطني باالهتمام الذي توليه المملكة 
للمـــرأة وحرصهـــا على تحقيـــق كل ما 
مـــن شـــانه أن يصب في صالـــح تقدم 
المـــرأة وتطورها، مشـــيرًا إلى الجهود 
المجلـــس  بهـــا  يقـــوم  التـــي  الكبيـــرة 
األعلـــى للمـــرأة وتنفيـــذه للعديـــد مـــن 
مـــع  بالتكامـــل  النوعيـــة  المبـــادرات 
الجهات الحكومية في المملكة حرصًا 
علـــى تقدم المـــرأة و تعزيز دورها في 

التنمية.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

فـــي فتـــرة زمنية قصيـــرة؛ مـــن اعتماد 
الجمعية العامـــة لألمم المتحدة مبادرة 
ســـمو رئيس الـــوزراء، بمملكة البحرين؛ 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة؛ 
بإعـــان الخامس من أبريـــل يوًما دولًيا 
للضمير العالمي؛ جاء )منتدى البحرين.. 
رؤى مشـــتركة لمستقبل ناجح( المنعقد 
بمبنـــى األمـــم المتحـــدة فـــي نيويورك؛ 
ليرفد هـــذه المبـــادرة؛ بمبـــادرة جديدة 
تهـــدف إلـــى التنفيـــذ العملـــي والجـــدّي 
للمبـــادئ والمضامين التـــي ترتكز عليها 
مبـــادرة يـــوم الضميـــر العالمـــي، وهـــي 
العالمـــي(؛  الضميـــر  )ســـفراء  مبـــادرة 
فـــي رســـالة إلـــى العالم؛ بأن نشـــر القيم 
اإلنســـانية كالســـام والتعايش والعدل 
والمســـاواة والرخـــاء وغيرهـــا؛ يحتاج 
إلـــى أدوات تنفيـــذ، وإلـــى شـــخصيات 
قياديـــة ملهمة تعمل على ترســـيخ هذه 
القيم ونشـــرها في مختلف دول العالم، 
والســـيما الـــدول التي تشـــهد صراعات 
أو تحديـــات ُتعيقهـــا عن بلـــوغ التنمية 

الشاملة والمستدامة.
إن تركيز هاتيـــن المبادرتين على فكرة 
إحيـــاء الضميـــر العالمـــي؛ يحمـــل إلـــى 
المجتمع الدولـــي داللة واضحة مفادها 
أن كل صور التنمية التي تســـعى الدول 
إلى تحقيقها، والسيما المتعلقة بأجندة 
2030، وأهدافهـــا  التنميـــة المســـتدامة 
الســـبعة عشـــر، ال يمكـــن أن تنجـــح أو 
تســـتقر من دون وجود األرضية القوية 
للتنميـــة، ُممثلـــة فـــي: الســـام، واألمن، 
وعدالة توزيع الموارد، وعدم المساواة، 
والتي تشـــكل ُمجتمعًة الُبعد األخاقي 
للتنميـــة، الذي يجب علـــى الدول بحث 
آلياته، والعمل على إرسائها، بما يتوافق 

مع الدساتير واالتفاقيات الدولية.
لم َيغب عن سمو رئيس الوزراء بمملكة 
البحرين، والذي خرج بأكثر من مبادرة، 
وحاز أكثر من جائزة في مجال التنمية، 
بـــأن النجاحات التي تصـــب في خدمة 
الشـــعوب ورخائهـــا؛ تتحقـــق من خال 
ترســـيخ مبادئ السام واألمن والعدالة 
والمساواة، لتكون الضابط الذي يحول 
دون العنف والنزاعـــات، ويدفع بطريق 
التنميـــة إلـــى األمـــام، ويســـاعد الـــدول 
علـــى مواجهـــة الصعوبـــات والتحديات 
المختلفـــة. كمـــا لـــم يغـــب عن ســـموه – 

كذلـــك – أهمية إيجاد منصـــة إعامية، 
اإلســـتراتيجية  المبـــادئ  نشـــر  تتولـــى 
للمبـــادرة، وعاقتهـــا بموضـــوع التنمية 

المستدامة.
مـــن هنا جـــاء )منتدى البحريـــن .. رؤى 
مشـــتركة لمســـتقبل ناجح( في نسخته 
الثانيـــة، حاما شـــعار )القيـــم المطلوبة 
لتحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة(، 
للشـــخصيات  وحافـــل  قـــوي  بحضـــور 
القيادية السياســـية والدبلوماســـية، مع 
ممثلين عن المنظمات األممية؛ ليشـــكل 
فرصة مهمة؛ لتبادل الخبرات المختلفة 
واالســـتفادة منهـــا، إلـــى جانـــب عـــرض 
تجـــارب البحرين الناجحـــة، وخصوصا 
والتعدديـــة  بالتســـامح  يتعلـــق  مـــا 
وقبـــول اآلخـــر؛ األمـــر الذي جعـــل منها 
نموجـــا رائـــدا للقيم األخاقيـــة العالية، 
والتعايـــش الســـلمي بيـــن العديـــد مـــن 
الجنســـيات والديانـــات الموجودة على 

أرضها. 
لقد كان هذا المنتدى واحدا من سلسلة 
الجهـــود والمســـاهمات المتواصلة التي 
تعمل عليها مملكة البحرين، في ســـبيل 
تعزيز المبادئ والقيم التي ترتكز عليها 
والســـيما  المتحـــدة،  األمـــم  منظومـــة 
المتعلقـــة بحفـــظ األمن والســـام، وقد 
أثبتـــت مـــن خـــال مبادراتهـــا الرائـــدة، 
والجوائز التي حملت أسماء قادتها أنها 
شريك مســـؤول، وعضو فاعل في نشر 
الوعـــي بأهـــداف التنميـــة المســـتدامة، 
الـــدول علـــى تحقيقهـــا، كمـــا  وتحفيـــز 
أثبتت قدرتها على المشـــاركة في وضع 
الحلول للتحديات اإلقليمية والعالمية؛ 
األمـــر الـــذي جعلهـــا تحظـــى بمكانة في 

المجتمع الدولي.

أمين الشرقاوي

local@albiladpress.com
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الكوادر الوطنية ثروة البحرين الحقيقية
ـــري ـــال البش ـــروع رأس الم ـــنوي لمش ـــاع الس ـــي االجتم ـــارك ف ـــة يش ـــر المالي وزي

أمين الشرقاوي المنسق المقيم ألنشطة األمم المتحدة

مبادرة الضمير العالمي... والُبعد األخالقي للتنمية

“بوليتكنك” تقيم شراكة في تطبيق “الذكاء االصطناعي”
تهـــدف الـــى الوصـــول ألفضـــل المهـــارات فـــي اســـتخدام التكنلوجيـــا

أعلنــت كليــة البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين( عن شــراكة مع كلٍّ من 
مايكروســوفت وتمكين بهــدف دعم التوجهات الجديــدة لمجلس التنمية 
االقتصاديــة التــي تحــث علــى تطبيــق الــذكاء االصطناعــي فــي القطــاع 
العــام، حيــث ســتعمل هــذه الخطــوة علــى تعزيز جهــود حكومــة البحرين 
بمــا يتوافــق مع إطــار عمل “مركز الثور الصناعية الرابعــة” التابع للمنتدى 
االقتصــادي العالمــي، إضافــة إلــى ذلــك سيســاهم هــذا التعــاون فــي ســد 

فجوة المهارات بهدف الوصول إلى أفضل استخدام للتكنولوجيا.

الـــذكاء  أكاديميـــة  وتهـــدف 
اطاقهـــا  تـــم  التـــي  االصطناعـــي 
في شـــهر أبريـــل من هذا العـــام إلى 
تطويـــر متخصصيـــن مـــن الشـــباب 
يســـهمون فـــي بنـــاء اقتصـــاد قائـــم 
علـــى المعرفة، وتوفير منصة قادرة 
على تعزيز قدرات االبتكار واإلبداع 
االصطناعـــي،  الـــذكاء  مجـــال  فـــي 
باالضافـــة إلـــى ذلك سيســـاعد نهج 
األكاديميـــة علـــى تقديـــم الوســـائل 
الازمـــة لزيـــادة تفاعـــل المواطنين 
والمســـتهلكين؛ وتمكين الموظفين؛ 
ابتـــكار  العمليـــات وإعـــادة  وتعزيـــز 

نماذج األعمال. 
ومـــن جانبه، أكد الرئيـــس التنفيذي 
جيـــف  البحريـــن  لبوليتكنـــك 
تصميـــم  تـــم  قـــد  أنـــه  زابودســـكي 
أكاديمية الذكاء االصطناعي بهدف 
احتضـــان الشـــباب وتمكينهـــم مـــن 
أخذ مكانهم الريادي في المســـتقبل 
على مســـتوى المنطقة، مشـــيًرا إلى 

أن هـــذه العقـــول والمهارات الشـــابة 
ســـوف تلعـــب دوًرا مهًمـــا نحو بلوغ  
رؤيـــة المملكـــة 2030، منوًهـــا بـــأن 
التعاون مـــع منظمات ذات ثقة مثل  
وفاســـت  ومايكروســـوفت  تمكيـــن 
اليـــن يمثـــل حافًزا رئيســـًيا لتحقيق 

طموح المملكة الرقمي. 
وفـــي الســـياق ذاته، تعمـــل “تمكين” 
مـــن  األولـــى  الدفعـــة  رعايـــة  علـــى 
 60 تحتضـــن  التـــي  األكاديميـــة 
جميعهـــم  ســـيخضع  حيـــث  طالًبـــا، 
للتدريـــب وفـــق منهج اســـتراتيجي 
متكامـــل يغطي تخصصـــات الذكاء 
البيانـــات  وعلـــوم  االصطناعـــي 
والتحليات، علًما بأن هذه الدورات 
مـــن  أبريـــل  شـــهر  ستســـتمر حتـــى 
العام 2020، الشـــيء الذي ســـيتيح 
أكثـــر  التعـــرف  فرصـــة  للمتدربيـــن 
علـــى كيفية حل المشـــاكل الواقعية 
الـــذكاء  تقنيـــات  اســـتخدام  عبـــر 
األكاديميـــة  لتجســـد  االصطناعـــي، 

بدورهـــا خطـــوة أساســـية وحيوية 
لتعزيز موقع البحرين اإلقليمي في 

مجال الذكاء االصطناعي.
 وفـــي هذا الصدد، ذكر  المدير العام 
البحريـــن  مايكروســـوفت  لشـــركة 
هـــال  بـــن  ســـيف  الشـــيخ  وُعمـــان 
الخبـــرات  تنـــوع  بـــأن  الحوســـني 
القـــوى  فـــي  الوطنيـــة  والمهـــارات 
العاملـــة يشـــكل إحدى أهـــم الركائز 
 2030 المملكـــة  لرؤيـــة  المهمـــة 
الطامحة إلى تحقيق نمو اقتصادي 
قائم على المعرفة، وكذلك تشـــجيع 
غيـــر  القطاعـــات  فـــي  االســـتثمار 
النفطية، كما لفـــت الى الدور الكبير 
الذي تقوم به األكاديمية في تأهيل 
الطاب لكـــي يصبحوا قـــوى عاملة 
مجـــاالت  فـــي  عاليـــة  كفـــاءة  ذات 

وبالتالـــي  االصطناعـــي،  الـــذكاء 
توظيـــف خبراتهم  مـــن أجل خدمة 
كا القطاعين العام والخاص داخل 

المملكة.
وتعتبر أكاديمية الذكاء االصطناعي 
للطـــاب،  طريـــق  خارطـــة  بمثابـــة 
للمشاركة في مسابقة خالد بن حمد 
لابتـــكار فـــي الـــذكاء االصطناعي، 
وهي مبـــادرة أطلقها ســـمو الشـــيخ 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ، حيـــث يقـــوم 
الطاب المســـجلون فـــي األكاديمية 
بتطوير مشـــروع كجـــزء من الدورة 
التدريبيـــة، حتى يصبحـــوا مؤهلين 

للمشاركة في المسابقة الرئيسة.

 

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

حميدان يستعرض تجربة البحرين في حماية حقوق الوافدين
ترأس وزير العمـــل والتنمية االجتماعية، 
رئيـــس مجلـــس إدارة هيئة تنظيم ســـوق 
العمل، جميل حميدان، جلسة العمل حول 
التعـــاون اإلقليمي، بحضـــور وزراء العمل 
ورؤســـاء الوفـــود المشـــاركة فـــي أعمـــال 
اللقـــاء الـــوزاري التشـــاوري الرابـــع للدول 
اآلســـيوية المرســـلة والمســـتقبلة للعمالـــة 
“حوار أبو ظبي 5”، والذي يعقد في مدينة 
دبـــي بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة، 
خال الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر 2019. 
وفـــي كلمـــة له اســـتهل بهـــا الجلســـة، أكد 
حميـــدان أهميـــة تضافر الجهـــود إلنجاح 
حوار أبو ظبي فـــي إيجاد أرضية مائمة 
لتعزيـــز التعـــاون بيـــن حكومـــات الـــدول 
األعضاء المشـــاركة في المنتدى، وتقديم 
نموذج متقدم لتطوير إدارة تنقل العمالة 
بيـــن الـــدول بمـــا يخـــدم الـــدول المصدرة 

المصالـــح  للعمالـــة وضمـــان  والمســـتقبلة 
المتوازنـــة والمثمـــرة للجميع، مشـــيًرا إلى 
أن ذلـــك يســـهم في زيـــادة األثـــر التنموي 
لتنقـــل العمالة وذلـــك بتنميـــة رأس المال 
البشـــري وتعزيـــز النمو االقتصـــادي بدول 
المصدرة والمســـتقبلة لهـــذه العمالة.  كما 
اســـتعرض حميـــدان، خال جلســـة العمل 
المنعقـــدة حـــول مســـتقبل العمـــل، تجربة 
مملكـــة البحريـــن المتميـــزة فـــي حمايـــة 
حقوق العمالة الوافدة المؤقتة، الفًتا إلى 
أن هـــذه الفئة العمالية تســـاهم في تنمية 
االقتصاد على مختلف األصعدة وشريكة 
فـــي مســـارات التنميـــة، مشـــيًرا فـــي هذا 
الســـياق إلـــى إطاق البحريـــن العديد من 
المبـــادرات لتوفير العمـــل الائق وحماية 
حقـــوق العمالـــة الوافـــدة المؤقتـــة، ومـــن 
خـــال تشـــريعات وطنيـــة متقدمـــة تقوم 
على مبدئ عدم التمييز وضمان المساواة 

والعدالة في حقوق العمل، وفي مقدمتها 
إقـــرار مبدأ حرية انتقـــال العمالة الوافدة 
مـــن صاحب عمل إلـــى آخر، وفق ضوابط 
نظاميـــة محددة، فضاً عـــن تطبيق كافة 
المبـــادئ الـــواردة فـــي قانـــون العمـــل في 
القطـــاع األهلي علـــى كافة فئـــات العمالة 
بالحريـــات  الخاصـــة  المبـــادئ  فيهـــا  بمـــا 
النقابية، والحماية من التمييز في العمل، 
إلـــى جانـــب الحمايـــة االجتماعيـــة، حيث 
يمكن للعامل الوافد االســـتفادة من نظام 
التأميـــن ضـــد التعطل فـــي حالـــة فقدانه 
القســـري لوظيفته.  ولفـــت الوزير إلى أن 
مملكـــة البحريـــن أقرت برنامًجـــا متكاماً 
لمكافحـــة االتجار بالبشـــر، ونّفـــذت عدًدا 
من المبادرات والمشاريع في هذا المجال، 
كإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار 
العمالـــة  بالبشـــر، وإنشـــاء مركـــز حمايـــة 
الوافـــدة الـــذي يقـــدم خدمـــات متعـــددة 

لضحايا االتجار بالبشر، إلى جانب اعتماد 
“نظـــام اإلحالـــة الوطني لضحايـــا االتجار 
بالبشـــر”، الـــذي ُيعـــد األول على مســـتوى 
دول المنطقـــة، فضـــاً عـــن اعتمـــاد نظـــام 
تصريـــح العمل المرن قبـــل عامين، والذي 
يتيح للعمالة الوافدة مساحة للعمل دون 

االرتباط بصاحب عمل محدد.

 وأشـــار حميـــدان إلى أن هـــذه الخطوات 
اإليجابيـــة، جعلـــت المملكـــة فـــي مصاف 
الفئـــة األولى في تقريـــر وزارة الخارجية 
األميركيـــة المتعلـــق بتصنيـــف الدول في 
باألشـــخاص  االتجـــار  مكافحـــة  مجـــال 
الصادر في يونيو من العام الجاري، وذلك 
للعـــام الثاني علـــى التوالي، وهـــي الدولة 

الوحيـــدة فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيا التي تحتل هذه المرتبة، 
والتـــي اســـتحقتها عـــن جـــدارة بموجـــب 
تطويـــر بنيتهـــا القانونيـــة والمؤسســـاتية 

المعززة لبيئة العمل وحماية العمال.
 وأعرب وزير العمل والتنمية االجتماعية 
عن أمله بأن تكون المبادرات واإلنجازات 
التـــي حققتها الدول األعضـــاء في “حوار 
الجميـــع، وأن  أنظـــار  أبـــو ظبـــي” محـــط 
يخلق هذا التجمع منصة لتبادل التجارب 
الناجحـــة فـــي هـــذا المجـــال، داعًيـــا إلـــى 
عـــن  الصـــادرة  التوصيـــات  تتضمـــن  أن 
“حـــوار أبـــو ظبي” فـــي دورته الخامســـة، 
بنـــوًدا خاصـــة تســـهم فـــي تعزيـــز تبـــادل 
الخبـــرات والتجارب بين الدول األعضاء، 
واالســـتفادة منهـــا، فـــي مجـــاالت حمايـــة 
القـــوى العاملـــة وإدارة العمـــل التعاقـــدي 

المؤقت، على وجه التحديد.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - بنا

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  الوطنـــي 
مواصلـــة  خليفـــة  آل  خليفـــة 
تعزيـــز العاقـــات االقتصاديـــة مع 
األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
والبناء على مـــا تحقق من تعاون 
مثمر أســـهم في توفير المزيد من 
الفرص االســـتثمارية الواعدة، بما 
يلبي تطلعات البلدين والشـــعبين 

الصديقين.
جاء ذلك لدى لقاءه وزير الخزانة 
منوشـــين   ســـتيفن  األمريكـــي 
فـــي إطـــار مشـــاركة الوزيـــر فـــي 
اجتماعات صنـــدوق النقد الدولي 
فـــي  الدولـــي  البنـــك  ومجموعـــة 

يجمـــع  بمـــا  منوهـــا  واشـــنطن، 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليـــات 
المتحـــدة األميركيـــة مـــن عاقات 
تاريخيـــة ممتـــدة، والتـــي عززهـــا 
التعـــاون فـــي مختلـــف المجاالت، 
والدفـــع بها نحـــو أفـــق أرحب من 
بمـــا  المشـــترك  والتنســـيق  العمـــل 
يدعم أهداف التنمية المستدامة.

وخـــال اللقـــاء اســـتعرض  وزيـــر 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي مـــع 
وزيـــر الخزانة األمريكي مســـارات 
التعـــاون المالـــي واالقتصادي بين 
البلديـــن وســـبل تعزيـــزه وتوفيـــر 
المزيد من الفرص بما يعود بالنفع 
والنماء لصالح البلدين الصديقين.

مواصلة تعزيز العالقات االقتصادية مع أميركا



local@albiladpress.com

السبت 19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441 - العدد 4022
06

محافظ العاصمة يبحث االحتياجات الخدمية لذكرى وفاة النبي “ص” واألربعين

الخياط والكعبي يبحثان احتياجات “ثامنة المحرق”

إنجاحها لضمان  التسييس  مظاهر  كــافــة  عــن  المناسبات  ــعــاد  إب

ــدة ــ ــدي ــ ــذ ج ــ ــاف ــ ــن ــ ــض الـــــطـــــرق وتــــوفــــيــــر م ــ ــع ــ ــة ب ــ ــان ــ ــي ــ ص

بحـــث محافـــظ العاصمـــة الشـــيخ هشـــام بن 
عبدالرحمن آل خليفة خالل ترؤسه اجتماعا 
والخدميـــة  األمنيـــة  االحتياجـــات  موســـعا 
لمناسبتي األربعين ووفاة النبي محمد )ص(.

وأكـــد المحافـــظ فـــي االجتمـــاع الـــذي عقـــد 
بحضـــور عـــدد مـــن الضبـــاط وأعضـــاء هيئة 
دعـــم  مآتـــم  الحســـينية وممثلـــي  المواكـــب 
واالحتياجـــات  المتطلبـــات  كل  المحافظـــة 
الالزمة في هذا الشـــأن، بالتعاون والتنســـيق 
مـــع الجهـــات ذات العالقـــة؛ لضمان تســـخير 
الجانب التنظيمي واألمني، وتوفير السالمة 
العامة واالطمئنان والراحة لمرتادي مواكب 
العـــزاء، مشـــددا علـــى ضـــرورة أبعـــاد هـــذه 
كافـــة  التســـييس  مظاهـــر  عـــن  المناســـبات 

لضمان إنجاحها.
وأشـــاد  فـــي الوقـــت نفســـه بمســـتوى نجاح 
موســـم عاشـــوراء ومـــا شـــهده مـــن التـــزام 

الجميـــع بإقامـــة هذه الذكرى فـــي أجواء من 
التحضـــر، مقدمـــا بالغ شـــكره وتقديره لكافة 
الداخليـــة؛  وزارة  رأســـها  وعلـــى  الـــوزارات 
نظيـــر الترتيبـــات األمنيـــة وتنظيـــم الحركـــة 
المروريـــة والتواصـــل المباشـــر مـــع محافظة 
العاصمـــة؛ لضمـــان تنفيـــذ احتياجـــات هـــذه 
التنســـيق  مســـتوى  علـــى  مثنيـــا  المناســـبة، 
القائـــم مـــع إدارة األوقـــاف الجعفرية وهيئة 
وإداريـــي  ورؤســـاء  الحســـينية  المواكـــب 
مناطـــق  مختلـــف  فـــي  والمضائـــف  المآتـــم 
العاصمـــة وذلك نظيـــر المقترحـــات واألفكار 
التـــي قدموهـــا، والتـــي كانت كفيلـــة بتطوير 
الخدمـــات المقدمـــة فـــي موســـم عاشـــوراء 

وإنجاحه.
وأكـــد المحافـــظ أن المحافظـــة تولـــي هـــذه 
المناســـبات أولويـــة على مســـتوى التنســـيق 
والتعـــاون مـــع الجهـــات األمنيـــة والخدمية؛ 

لتنفيـــذ احتياجات المشـــاركين في أي ذكرى 
أو مناســـبة ذات طابع ديني والســـبل الكفيلة 
في إرســـاء األمـــن والطمأنينـــة لجميع أهالي 

العاصمة.
مـــن جهتهـــم، أعرب أعضـــاء هيئـــة المواكب 
ورؤســـاء المآتـــم عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم 
محافظـــة  شـــرطة  ومديريـــة  للمحافـــظ 

التـــي  والمســـاندة  الدعـــم  نظيـــر  العاصمـــة؛ 
يقدمانها في سبيل تسهيل شعائر المناسبات 
الدينيـــة، إضافة إلى التواصـــل الدائم والذي 
يجســـد مفهوم الشراكة المجتمعية، مقدرين 
المتابعـــة الشـــخصية مـــن جانـــب المحافـــظ، 
وتسخير إمكانات إدارات المحافظة إلنجاح 

موسم عاشوراء.

األشـــغال  وزيـــر  توجيهـــات  ضمـــن 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
طلبـــات  متابعـــة  بضـــرورة  العمرانـــي 
أعضـــاء  ومقترحـــات  المواطنيـــن 
المجالس البلدية بمختلف محافظات 
المملكـــة بمـــا يخدم المصلحـــة العامة، 
وفي ســـياق الجـــوالت الميدانية التي 
يقوم بها إلى عدد من مناطق المملكة، 
قـــام وكيل الوزارة لشـــؤون األشـــغال 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي، أحمد الخياط 
يرافقه عضو مجلـــس المحرق البلدي 
الدائـــرة  )ممثـــل  الكعبـــي  عبدالعزيـــز 
الثامنـــة( بجولـــة ميدانية في عدد من 
مهندســـي  بحضـــور  الحـــد  مجمعـــات 
التنســـيق  ووحـــدة  الطـــرق  قطـــاع 

والتنمية البلدية.

وأثنـــاء الجولـــة الميدانية تم االطالع 
علـــى عدد مـــن الطلبـــات والمقترحات 
الخاصة بمجمعات الدائرة تمثلت في 
تجمعـــات ميـــاه األمطـــار فـــي الدائرة 
الثامنـــة، صيانة بعض الطـــرق، توفير 
نوقـــش  كمـــا  جديـــدة،  طـــرق  منافـــذ 
مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي 

بالدائرة الثامنة.
األشـــغال  شـــؤون  وكيـــل  ووجـــه 
المهندسين المعنيين في قطاع الطرق 
بضـــرورة  الصحـــي  الصـــرف  وقطـــاع 
متابعـــة هـــذه الطلبـــات والمقترحات، 
والعمـــل علـــى تلبية المســـتعجل منها، 
والتي تهم المواطن في المقام األول.

)ممثـــل  تقـــدم  الجولـــة  ختـــام  وفـــي 
البلـــدي  بالمجلـــس  الثامنـــة  الدائـــرة 
بالمحرق( بالشـــكر والتقدير إلى وكيل 
وفريـــق  األشـــغال  لشـــؤون  الـــوزارة 
المهندســـين بالـــوزارة علـــى تعاونهـــم 
الدائـــم وجهودهم المتواصلـــة؛ لتلبية 

احتياجات أهالي الدائرة.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

شـــاركت األميـــن العـــام للجنـــة البحرين 
والعلـــوم  والثقافـــة  للتربيـــة  الوطنيـــة 
لبنـــى صليبيخ فـــي االجتمـــاع الخامس 
لأليام التعريفية لأللكســـو وااليسيســـكو 
ومكتـــب التربية العربي لـــدول الخليج، 
بمقر منظمة األلكســـو فـــي تونس، حيث 
نوقشـــت أوراق عمل انتهـــت إلى تقديم 
اســـتراتيجيٍة  رؤيـــة  لوضـــع  مقترحيـــن 
مشـــتركة لتحقيـــق التنســـيق والتكامـــل 
واإلفـــادة مـــن التعـــاون مع المؤسســـات 
الدوليـــة، واالتفـــاق علـــى تنفيـــذ برامـــج 
ومشـــروعات مشتركة، وآليات لمتابعتها 

وتقويمها.
 كمـــا تم خالل االجتمـــاع تقديم الدعوة 
إلى تعزيز عالقات الشـــراكة القائمة بين 

الوطنيـــة  واللجـــان  الثـــالث  المنظمـــات 
للتربيـــة والثقافة والعلـــوم، خاصة على 
مستوى تخطيط وتنفيذ البرامج لفائدة 
الدول األعضاء، واالرتقاء بهذه الشراكة 
ا. ا وماديًّ ا وفنيًّ إلى درجات أعلى برامجيًّ

أعمـــال  فـــي  صليبيـــخ  شـــاركت  كمـــا   
االجتماع العشرين )20( لألمناء العامين 
للجان الوطنية العربية للتربية والثقافة 
والعلـــوم والتي تتواصل أعماله إلى يوم 
18 أكتوبـــر، حيث يتضمن جدول أعمال 
هذه الدورة عدًدا من المســـائل من بينها 
متابعـــة تنفيـــذ توصيـــات الدورتيـــن 18 
و19، ومشـــروع إنشـــاء منصـــة تفاعلية 
علـــى  وشـــركائها  اللجـــان  بيـــن  فيمـــا 
مســـتوى المنظمة، وتخليد يوم األلكسو 

ا والذكرى الخمســـين  )25 يوليـــو( ســـنويًّ
والمالمـــح  يوليـــو2020(،   25( إلنشـــائها 
المنظمـــة  موازنـــة  لمشـــروع  الرئيســـية 
والـــدور   ،2021-2022 الماليـــة  للـــدورة 
الوطنيـــة، ومشـــروع  للجـــان  اإلعالمـــي 
المنتســـبة  المـــدارس  شـــبكتي  إنشـــاء 
إنشـــاء  ومشـــروع  األلكســـو،  ونـــوادي 

الكراسي العلمية لأللكسو.
اجتمعـــت  المشـــاركة  هامـــش  وعلـــى   
صليبيـــخ بالمديـــر العـــام ومديـــر التربية 
بالمنظمة لمناقشـــة التحضيرات القادمة 
لمؤتمـــر وزراء التربيـــة والتعليـــم العرب 
والمقرر عقده في مملكة البحرين خالل 

شهر نوفمبر المقبل.

 جانب من االجتماعات

“العربية المفتوحة” تنظم مسابقة البحرين للبرمجة
نظمت الجامعـــة العربية المفتوحة مســـابقة 
البحرين للبرمجة لطلبة الجامعات والكليات 
والمتأهلـــه للمشـــاركة في المســـابقة العربية 
للبرمجة لشـــباب الجامعات وذلـــك بالتعاون 
مع األكاديمية العربيـــة للعلوم والتكنولوجيا 
والنقـــل البحـــري بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
والمزمـــع عقدهـــا فـــي مدينـــة شـــرم الشـــيخ 
بجمهورية مصـــر العربية في نوفمبر المقبل، 
العربيـــة  الجامعـــة  مديـــر  بحضـــور  وذلـــك 
المفتوحة بمملكة البحرين غرم هللا الغامدي، 
وممثلـــي الجامعات والكليات المشـــاركة في 

المسابقة.
وقـــد أعرب مدير الجامعة العربية المفتوحة 
بمملكة البحرين غرم هللا الغامدي عن تهانيه 
وتبريكاتـــه للفـــرق الجامعيـــة الفائـــزة التـــي 
تأهلت للمشـــاركة في المسابقة العربية التي 
ســـتعقد في جمهورية مصـــر العربية، مؤكدا 

أن تنظيـــم مثل هـــذه المســـابقات المتطورة 
تكنولوجيـــا يعتبر فرصة للطـــالب المبدعين 
من جامعات مملكة البحرين لرفع المســـتوى 
العلمي لديهم واستعراض قدراتهم اإلبداعية 
في مجـــال البرمجـــة والتكنولوجيـــا، إضافة 
إلـــى طرح المعوقات والحلول واألفكار التي 
تســـهم فـــي رفع مســـتوى مجـــاالت البرمجة 

والتكنولوجيا في الدول العربية.
وأشاد بمســـتوى األعمال الطالبية المشاركة 
في المسابقة وما تضمنتها من أفكار وبرامج 
إلكترونيـــة متطـــورة لهـــا آثارهـــا اإليجابيـــة 
موضحـــا  البرمجـــة،  مجـــال  فـــي  والعلميـــة 
أن الطـــالب المشـــاركين فـــي هـــذا النوع من 
المســـابقات يعتبـــرون قـــادة الغد فـــي مجال 
تكنولجيـــا المعلومات وطرق الحل المنهجي 
للمشـــكالت، حيـــث تعمـــل المســـابقات علـــى 
تنميـــة مهـــارات اإلبـــداع واالبتـــكار والعمـــل 

الجماعـــي التـــي تظهر قـــدرات المتســـابقين 
فـــي العمـــل تحـــت ضغـــوط الوقـــت المتـــاح 
والمنافســـة القويـــة لحـــل إحـــدى المعضالت 
الحياتيـــة باســـتخدام المنطـــق والتخطيـــط 
وإعداد إســـتراتيجية الحلول الممكنة، معربا 
عـــن شـــكره وتقديـــره لـــكل مـــن ســـاهم فـــي 
إنجاح هذه الفعالية العلمية، متمنيا التوفيق 

والنجاح للجميع.
مـــن جانبه، أشـــار المدير التنفيذي للمســـابقة 
محمـــد فـــؤاد إن فكرة المســـابقة تعتمد على 

تنميـــة قدرات الطالب على اســـتخدام طرق 
الحاســـب  وخوارزميـــات  المنهجـــي،  الحـــل 
لحل المشـــكالت الصناعية عـــن طريق كتابة 
برنامـــج لحل المشـــكالت بأفضل طريقة في 
أقـــل وقت ممكـــن، ويتكـــون كل فريق من 3 
طالب يعملون بشكل جماعي لحل أكبر عدد 
من المسائل في أقل وقت ممكن باستخدام 
جهـــاز حاســـب آلي واحـــد لكل فريـــق خالل 
فترة المسابقة، والتي تستمر لمدة 5 ساعات 

متواصلة، حيث ستشـــارك والفـــرق المتاهلة 
هـــذا العـــام تشـــارك فـــي المســـابقة الدوليـــة 

.ICPC
فيما اســـتعرض رئيس لجنة التحكيم محمد 
ســـعيد شـــروط وقوانين المســـابقة، موضحا 
أن الفريق المشـــارك في المسابقة يعمل على 
تحديـــد درجـــة صعوبـــة المســـألة المطروحة 
واســـتنباط متطلبات الحل وتصميم أسلوب 
االختبـــار تمهيـــدا لبنـــاء البرمجيـــة الخاصـــة 

بإتمـــام حل المســـألة في الوقـــت المتاح مما 
يشكل تحديا واضحا للقدرات الذهنية لحل 

المشكالت.
وفي ختام المســـابقة تم اإلعـــالن عن الفرق 
الجامعيـــة المتأهله للمشـــاركة في المســـابقة 
العربيـــة، حيـــث قام مديـــر الجامعـــة العربية 
هللا  غـــرم  البحريـــن  بمملكـــة  المفتوحـــة 
الغامدي، والمدير التنفيذي للمســـابقة محمد 
فـــؤاد بتوزيع الشـــهادات والدروع على طلبة 
الجامعـــات الفائـــزة، حيـــث حققـــت جامعـــة 
بوليتكنـــك البحريـــن المركـــز األول، والمركـــز 
الثاني كان من نصيب جامعة البحرين، فيما 
حصـــدت الجامعة األهلية المركز الثالث، كما 
فـــازت فـــي المســـابقة جامعـــة. أمـــا الدولية. 
والجامعـــة العربية المفتوحـــة وبذلك تتأهل 
هذه الجامعات للمشـــاركة في مســـابقة شرم 

الشيخ نوفمبر المقبل.

الجامعة العربية المفتوحة

فرصة للطالب 
المبدعين من 

جامعات مملكة 
البحرين

العمل التطوعي مؤشر لالزدهار
Û  ،أضحى العمل التطوعي مقياســا لمدى ازدهار المجتمعات اإلنســانية

ومؤشرا واضحا لوعي الفرد بأهمية التكاتف والعمل ضمن الجماعة، 
العمــل  رواد  وإن  والمجتمعــات،  األفــراد  حاجــات  لتلبيــة  والتعــاون 
التطوعــي عاكس واضــح لوعيهم ونظرتهم اإليجابيــة للحياة، والتي 
فــي ســبيل تطويــر  والعــون  المســاعدة  لتقديــم  مــن حبهــم  تنطلــق 
المجتمعــات، والشــك أن مــن يتبنــى تكريــم هــؤالء المتطوعيــن قــد 
وصلوا إلى مراحل ومســتويات عالية من الســلوكات الوعي والسلوك 
الحضــاري، والــذي ينبثــق مــن تكريــس جهودهــم لتكريمهــم ودعمهم 
وتشــجعيهم، وإن جائــزة الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة وجائزة 
الشيخ خليفة بن علي آل خليفة حفظهما هللا ورعاهما لهما أكبر دليل 
علــى ذلــك، فهمــا خيــر خلــف لخيــر ســلف، وقد ورثــوا هذه اإلنســانية 
وحــب األعمــال التطوعيــة مــن األميــر الوالــد ســمو الشــيخ خليفة بن 
ســلمان آل خليفة أطال هللا عمره، والذي دائما له بصمة إنســانية في 
المجتمــع المحلــي والوطــن العربي، بل وحتى العالمي، والذي يشــجع 
جميع األفراد والمؤسسات على العمل التطوعي بدعمهم وتشجعيهم، 
والذي هو نفسه من أكبر رواد العمل التطوعي واإلنساني ومؤسسيه.

Û  إن مثــل هــذه الجوائز قــادت أممنا نحو النهضة، فهي تنطلق من مبدأ
الشــراكة المجتمعيــة، وغــرس قيمــة العمــل التطوعي واإلنســاني في 
نفــوس الفــرد والجماعــة، وتوجيــه الطاقــات بجميــع الفئــات العمريــة 
وخاصة الشبابية لألعمال التطوعية، فقد انتشرت أصداء جوائزهما 
حفظهما هللا في الوطن العربي كافة، بل وحتى على الصعيد العالمي، 
وهــو مــا يشــجع على نقــل الخبــرات التطوعيــة فيما بينهــم وتعميمها 

على كافة أفراد المجتمع.
Û  إن جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وسمو الشيخ خليفة

بــن علــي آل خليفــة أضحتــا من أهــم الجوائز على جميع المســتويات 
واألصعدة، بل حتى إنها قد أضافت لنفســها زخما من خالل مشــاركة 
الجامعــة العربيــة فــي فعاليــة النســخة السادســة للجائــزة، واحتضان 
بيــت العــرب فــي فعاليــة النســخة الســابعة للجائــزة، بحضــور األمين 
لجامعة الدول العربية، وتكريم هذه للجوائز ألكثر من ١١٤ شخصية 
كان لهــم تاريــخ حافــل فــي العطــاء اإلنســاني، وحصاد هــذه الجوائز 

الشعبية الكبيرة بين رواد العمل التطوعي.
Û  إن هــذا النهــج الــذي يســير عليــه أحفــاد قائد اإلنســانية األميــر الوالد

خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة قد وصل لآلفــاق، وســينطلق بالمجتمع 
البحريني إلى النهضة والتطور، والشك أن هناك عينا حارسة وحكمة 
بــارزة مــن قائد هذا الوطن صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة، والذي ســاهمت توجيهاته الرشــيدة في تعزيز قيم اإلنســانية 

بين جميع أفراد المجتمع البحريني. 

حنان العربي

“التربية” تشارك في اجتماعات األلكسو واإليسسكو
ــات مــشــتــركــة ــ ــروع ــ ــش ــ ــج وم ــ ــرام ــ ــذ ب ــي ــف ــن االتــــفــــاق عـــلـــى ت

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - بنا

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  ادانـــت 
البحرين بشـــدة التفجيـــر اإلرهابي 
الذي اســـتهدف مســـجدا في إقليم 
أفغانســـتان  بجمهوريـــة  ننكرهـــار 
ســـقوط  عـــن  وأســـفر  اإلســـالمية، 
عـــدد من القتلـــى والجرحى، معربة 
عن بالغ التعازي وصادق المواســـاة 
ألهالـــي وذوي الضحايـــا وتمنياتهـــا 
بســـرعة الشـــفاء لجميـــع المصابين 
جـــراء هـــذا العمـــل اإلرهابـــي الذي 
يتنافى مـــع المبادئ الدينية والقيم 

األخالقية واإلنسانية كافة.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة تضامـــن 
جمهوريـــة  مـــع  البحريـــن  مملكـــة 
الصديقـــة  اإلســـالمية  أفغانســـتان 
لمكافحـــة اإلرهـــاب  فـــي جهودهـــا 
بكل صوره وأشـــكاله، مشددة على 
موقفهـــا الثابـــت والرافـــض للعنـــف 
والداعـــي  واإلرهـــاب،  والتطـــرف 
الجهـــود  كافـــة  تكاتـــف  ألهميـــة 
الموجهة للقضاء على هذه الظاهرة 

الخطيرة.

“الخارجية” تندد التفجير اإلرهابي في أفغانستان
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على الرغم من أنه كفيف البصر، اســتمد ســيد مــــكاوي موســيقاه من الناس 
وألبس ألحـــانه ثوب حياتهم اليومية، فاستحق أن يكون صانعًا للبهجة، كما 
ُوصف في عنوان كتاب “سيد مكاوي صـــــانع البـــــهجة” للكاتب ماهر زهــــدي 

الصادر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة.

في 370 صفحة يروي الكتاب ســـيرة 
الشيخ سيد مكاوي الذي انطلق بفنِّه 
مـــن منطقـــة الناصريـــة بجـــوار قصر 

لُيحلـــق  الملكـــي؛  عابديـــن 
بعيدًا في سماء دنيا 

النغـــم، محافظًا 
فـــي 

الوقـــت ذاته على مســـاحة رحبة في 
فنـــه يلتقي فيهـــا مـــع كل الناس، في 
هـــذا الكتـــاب أيضـــًا يتلمـــس القـــارئ 
بشـــكل درامـــي حيـــاة الشـــيخ ســـيد 
مـــكاوي منـــذ نشـــأته األولى مـــرورًا 
بمراحـــل حياته التي حصرها 
ســـبع  فـــي  الكاتـــب 

محطات
المحطـــة األولـــى في 
حيـــاة مـــكاوي تجلت 
في الموشحات والمدائح 
النبويـــة وغنـــاء المولـــد، وفيها 
ســـار علـــى درب أســـتاذيه؛ ســـيد 
درويش، وزكريـــا أحمد، أما المحطة 

الثانيـــة، فتمثلـــت فـــي رفقة الشـــاعر 
صـــاح جاهيـــن، ويمكـــن أن نســـميها 
مرحلة األوبريت الغنائي، التي يتربع 
على عرشـــها أوبريت الليلـــة الكبيرة، 
وهو العمل اإلذاعي الذي تحول فيما 
بعد إلى عمل مســـرحي ثم تلفزيوني، 
ويأتي بعـــده في األهميـــة الرباعيات 
التـــي قدمت من خـــال إذاعة صوت 

العرب في نهاية الستينات.

 

للكتاب المصرية  عــن  زهـــدي  لماهر  جــديــد  كــتــاب 
7 محطات في سيرة سيد مكاوي الفنية
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يتنــاول هــذا الكتــاب انتصــار أكتوبــر العظيــم الــذي غّيــر خريطــة 
األحــداث فــي المنطقــة ومــا زالــت أصــداؤه تتــردد حتــى اآلن رغم 

مرور كل تلك السنوات.

الكتاب الذي صـــدر حديثًا تحت 
حـــرب   ..73 “أكتوبـــر  عنـــوان 
مصـــر العظمـــى” للكاتـــب أحمـــد 
السرســـاوي، جـــاء فـــي مقدمتـــه 
الدكتـــور  اللـــواء  لســـان  علـــى 
ســـمير فـــرج المفكـــر العســـكري: 
إحـــدى معجـــزات حـــرب أكتوبـــر 
المجيدة في 73 اســـتمرارها في 
الكشف عن جديٍد ما أو تفاصيل 

مجهولة وأحداث مثيرة كل 
األحـــداث  وككل  عـــام. 

فـــي  العظيمـــة 
يـــخ  ر لتا ا

تظل 

قادرة على ضخ ما يثيرنا ويثير 
كل  عقولنـــا  ويدهـــش  إعجابنـــا 
فترة فمـــا زالت أســـرار وقصص 
العالميـــة  الحـــرب  فـــي  ووقائـــع 
الثانيـــة لم ُيكشـــف عنها الســـتار 
بعـــض  تملـــك  زالـــت  ومـــا  بعـــد، 
الخفايـــا فـــي الخزائـــن يكتنفهـــا 
انقضـــاء عقـــود  الغمـــوض رغـــم 
انطفـــاء  علـــى  طويلـــة 

نيرانها.

حرب مصر العظمى

تنظـــم جائـــزة الشـــيخ زايـــد للكتـــاب 
إطـــار  فـــي  الفعاليـــات  مـــن  سلســـلة 
مشـــاركتها فـــي معـــرض فرانكفورت 
الدولـــي للكتـــاب الـــذي يقـــام خـــال 
الفتـــرة مـــن 16 ولغايـــة 20 أكتوبـــر؛ 
وذلـــك تحقيقـــًا ألهدافهـــا التي تصب 
فكـــرًا  العربيـــة  الثقافـــة  إبـــراز  فـــي 
وإبداعـــًا، إلـــى جانـــب دعـــم مســـاعي 
الجائـــزة الراميـــة إلـــى تعريـــف العالم 
بمـــدى الحرص واالهتمام الذي توليه 
دولة اإلمارات لـــدور الِكتاب، بوصفه 
أداة لنشر العلم والمعرفة، والتواصل 

اإلنساني بين الثقافات
مـــن  عـــددًا  الفعاليـــات  وتتضمـــن 
النـــدوات الحواريـــة وحفات إطاق 
ترجمة الكتب الفائـــزة بالجائزة ألول 
مرة، بحضـــور مؤلفين وأصحاب دور 

نشر مرموقة
وتشتمل أبرز الفعاليات المرتقبة على 

نـــدوة حواريـــة بعنـــوان “أدب الطفل 
اليـــوم - أصـــوات مـــن العالـــم العربي 
بالتعـــاون  تنظـــم  التـــي  واأللمانـــي” 
الثقافيـــة  “ليتبـــروم”  مؤسســـة  مـــع 
األلمانيـــة، حيـــث تســـتضيف النـــدوة 
المطـــوع  الكويتـــي حســـين  الكاتـــب 
الفائـــز بجائـــزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
لعـــام 2019 عـــن فئـــة أدب األطفـــال 
رابيـــه،  كريســـتيان  ود.  والناشـــئة، 

لألطفـــال  الدوليـــة  المكتبـــة  مديـــرة 
وســـتيفان  ميونيـــخ،  فـــي  والناشـــئة 
“أديشـــن  فـــي  ناشـــر  ترودفاينـــد، 
أورينـــت” فـــي برليـــن، ويديـــر الندوة 
شـــتيفان فايدنر، مســـتعرب ومترجم 

ألماني
وتنظـــم الجائزة أيضـــًا اجتماعًا يضم 
أهـــم الناشـــرين الدوليين مـــن الصين 
وذلـــك  وروســـيا،  وفرنســـا  وألمانيـــا 
لبحث ســـبل التعـــاون مع دور النشـــر 

العالمية.

حسين المطوع

ــرض فــرانــكــفــورت ــع ــار مــشــاركــتــهــا فـــي م ــ فـــي إط
زايد للكتاب تعرف بالثقافة العربية في ألمانيا

يعــّد كتــاب” اإليمــان والقــوة.. الديــن والسياســة فــي الشــرق األوســط”، 
مــن ابــرز كتــب المستشــرق اليهــودي األمريكــي برنــارد لويــس، صاحــب 
نظرية “الطريق إلى الديمقراطية في الشــرق األوســط ال بد أن يمر عبر 

التقسيم”.

 وتكمـــن أهمية الكتـــاب الذي صدر 
للترجمـــة  القومـــي  المركـــز  عـــن 
بالقاهـــرة، فـــي كـــون قراءته أشـــبه 
للطريقـــة  استكشـــاف  بعمليـــة 
التـــي تفكـــر بهـــا النخبة السياســـية 
فـــي أمريـــكا، واآلليـــة التـــي تعمـــل 

كمـــا  واشـــنطن،  فـــي  اإلدارات  بهـــا 
ُتقـــّدم اإلطـــار النظـــري للمخططات 
والمؤامـــرات التي تنســـج خيوطها 
إلحـــكام الخنـــاق على دول الشـــرق 
األوســـط، بهدف إخضاعهـــا لهيمنة 

واشنطن وحليفتها تل أبيب.

عــن سلســلة “اإلبداع العربي” التــي تصدر عن الهيئة المصريــة العامة للكتاب، 
ويتــرأس تحريرهــا الشــاعر ســمير درويــش، صــدرت الروايــة الثانيــة للقــاص 

والروائي السوداني عبدالحميد البرنس بعنوان “غرفة التقدمّي األخير”

الروايـــة )كمـــا يوحي اســـمها( تتعرض 
لمآل “القوى التقدمّية واليســـارّية في 
وتشـــوهات  تمزقـــات  مـــن  المنطقـــة”، 
فردّيـــة وجماعّيـــة، بعـــد أن كانت هذه 
كان  مـــا  وتبلـــور  نشـــأة  منـــذ  القـــوى، 
يعـــرف بالمد الثورّي لحـــركات التحرر 
االجتماعـــي والسياســـي، وحتى قبيل 

نكســـة العـــام 1967، تتصـــدر المشـــهد 
بوعود “راديكالّية للتغيير.”

يرصد البرنس، عبر بطل الرواية حامد 
عثمان، كيـــف انتهى ذلك التيار العارم 
إلى محض ِبرك صغيرة متقّطعة، ربما 
ترتعـــش حتى مـــن ظالهـــا إزاء واقع 

حّي. فــازت مارغريــت أتــوود عــن روايتهــا “الوصايــا”، وبرناردين إيفاريســتو عن 
رواية “فتاة وامرأة وأخرى” بجائزة بوكر األدبية مناصفة.

أكبـــر  بيـــن  جمعـــت  مفاجـــأة  فـــي   
الفائزين بالجائزة عمـــرا، وأول كاتبة 
ســـوداء تحصل عليها. وأعلنت لجنة 
التحكيـــم أن الكاتبتين ستتقاســـمان 
الجائـــزة الســـنوية التي تبلـــغ قيمتها 
 62800 اســـترليني  جنيـــه  ألـــف   50

دوالر.
 وُتمنـــح الجائزة “ألفضـــل رواية في 

الســـنة مكتوبة باإلنكليزية ومنشورة 
وأيرلنـــدا”.  المتحـــدة  المملكـــة  فـــي 
وســـبق أن فـــازت الكنديـــة أتوود 79 
عامـــا بالجائـــزة فـــي عـــام 2000 عـــن 
روايتهـــا “الســـفاح األعمى”  وُنشـــرت 
روايتهـــا “الوصايـــا” الشـــهر الماضـــي، 
وهـــي تكملة لروايـــة “حكاية خادمة” 
التي كانت األفضل مبيعا عام 1985

الدين والسياسة

غرفة التقدمّي األخير

بوكر األدبية

الخليجييــن الثقافــة  وزراء  لجنــة  اجتمــاع  ضمــن 

تكريم خالد الشيخ والمحرقي في مسقط

تــّم تكريــم عدد من المثقفيــن والمبدعين من دول مجلس التعــاون لدول الخليج 
العربيــة، وذلــك ضمــن اجتمــاع لجنــة وزراء الثقافــة فــي دول مجلــس التعــاون 
ســمو  عمــان  ســلطنة  فــي  والثقافــة  التــراث  وزيــر  وحضــور  برعايــة  بمســقط، 
الســيد هيثــم بــن طارق آل ســعيد، وحضور أصحــاب المعالي والســعادة الوزراء 

المسؤولين عن الشؤون الثقافية بدول مجلس التعاون.

كمـــا أشـــادت الشـــيخة مّي بنـــت محمد 
التكريـــم  حضـــرت  التـــي  خليفـــة  آل 
بجهـــود  اعترافـــًا  بوصفـــه  بأهميتـــه 
الفنانيـــن الخليجيين وتحيـــة لمنتجهم 
الثقافـــي وتقديرًا. كمـــا هنأت المكرمين 
فـــي مختلـــف المجاالت وخصـــت بذلك 
المكرميـــن المرّشـــحين مـــن قبـــل هيئة 
البحرين للثقافة واآلثـــار: الفنان القدير 
خالد الشـــيخ والفنـــان خالـــد المحرقي، 
لمـــا قدمـــاه من إنجازات فـــي مجاالتهم 

الفنية واإلبداعية
القديـــر  الفنـــان  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
ومطـــرب  ملحـــن  هـــو  الشـــيخ،  خالـــد 
للموســـيقى  العالـــي  المعهـــد  خريـــج 

)الكونســـيرفاتوار- القاهـــرة(، وهـــو أول 
فنـــان بحرينـــي يحصـــل علـــى التفـــرغ 
للعمـــل اإلبداعـــي. شـــارك فـــي تلحيـــن 
العديـــد مـــن األلحـــان المســـرحية، فقـــد 
قام بتلحين أغلب مســـرحيات األطفال 
فـــي البحرين في الثمانينات وقد أصدر 
عشرات األلبومات الفنية ولحن للعديد 
الجميـــري،  أحمـــد  مثـــل  الفنانيـــن  مـــن 
عبـــدهللا،  عبدالمجيـــد  ســـعيد،  ســـميرة 
عبدهللا رويشـــد، راشـــد الماجـــد، لطفي 

بوشناق وغيرهم
أمـــا الفنـــان والمصمـــم خالـــد المحرقي، 
الفوتوغرافـــي  التصويـــر  درس  فقـــد 
والتصميـــم الداخلـــي في معهـــد الفنون 

في هيوســـتن، وأســـس في العام 2004 
ســـتديوز  المحرقـــي  الخاصـــة  شـــركته 
األبعـــاد  ثاثـــي  المعمـــاري  للتصويـــر 
والرســـوم المتحركة والمواد اإلعانية. 
وقد حصـــد العديد من الجوائز العالمية 
وقـــدم ورش عمـــل ومؤتمـــرات حـــول 

التصوير المجسم في صناعة األفام
وُيشـــار إلـــى أنَّ حفل تكريـــم المبدعين 
الثقافييـــن الخليجين يأتي ضمن تنفيذ 
االستراتيجية الثقافية الخليجية التي 

ُأقرت خال القمة التاســـعة والعشـــرين 
ألصحـــاب الجالـــة والســـمو قـــادة دول 
مجلـــس التعـــاون حفظهـــم هللا، والتـــي 
ُعقدت أعمالها في مسقط 2008م، حيث 
تضمنـــت إقامـــة العديـــد مـــن الفعاليات 
الثقافية الخليجية المشتركة، التي من 
شـــأنها أن ُتســـهم فـــي االرتقـــاء بالعمل 
الخليجـــي المشـــترك وتقويـــة الروابـــط 
واالستفادة من الخبرات بين أبناء دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إعداد: أسامة الماجد

للتواصل: 17111509

في صدورهم ثورة 
البغضاء، وعلى شفاههم 

بسمة الثلج
  فريدريش نيتشه

 افتتــح مركــز الشــيخ إبراهيــم بــن محمــد آل خليفــة للثقافــة والبحــوث مســاء 
األربعاء الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠١٩، معرضا استرجاعيا، لرائد الحركة التشكيلية 
راشــد العريفي، بعنوان “سلســة بقعة ضوء راشــد العريفي”، في عارة بن مطر- 
ذاكــرة المــكان، ضمــن الموســم الثقافي” وبأمل يأتي ويذهــب ولكن لن أودعه”، 
حضرته الشــيخة مي بنت محمد ال خليفة رئيســة مجلس أمناء المركز وعائلة 

الفنان ولفيف من الشخصيات المتابعة للحركة الثقافية في البحرين. 

يشـــتمل المعـــرض على أكثـــر من ١٠٠ 
لوحة ومنحوتـــة وصـــور فوتوغرافية 
اســـتعارتها  تمـــت  تاريخيـــة،  ووثائـــق 
مـــن متحف البحريـــن الوطنـــي، فندق 
غولـــدن توليـــب، مجموعـــة المقتنيات 
الخاصة براشد العريفي، متحف راشد 
المقتنيـــات  ومجموعـــات  العريفـــي، 
الخاصـــة لـــكل مـــن محمـــد الخزاعـــي، 
كوكـــب المؤيـــد، أمينة نصيـــف، عارف 

وصـــاح  العريفـــي  جمـــال  العريفـــي، 
العريفي.  من هنـــا، يمثل هذا المعرض 
التجربـــة  حصيلـــة  االســـترجاعي 
الراحـــل  للفنـــان  والطويلـــة  العميقـــة 
العريفـــي وقامـــت بتنســـيق المعـــرض 
الســـيدة ميليســـا إينـــدرز باتيـــا. يأتـــي 
هذا المعرض تخليـــدا لألعمال الكاملة 
لراشـــد العريفـــي، والتغلغل في ســـياق 
البحث فـــي صيرورة اإلنتـــاج البصري 

تاريخيـــا ومنهجيا، يلقـــي الضوء على 
الطـــرق التكنيكيـــة التي تعـــد رمزا في 
استعارته لها من أساطير دلمونية، كما 
يحتوي المعـــرض على أرشـــيف لحياة 
الفنـــان العريفـــي، منـــذ الســـتينات عند 
ولوجـــه لعالم الفـــن وتأســـيس جمعية 
البحريـــن للفـــن المعاصـــر العـــام ١٩٧٠ 
عبدالكريـــم  الفنـــان  دربـــه  رفيـــق  مـــع 

العريض والفنان حســـين السني، حتى 
اهتماماتـــه بالثقافـــة الماديـــة والتراث 
“الفنـــون  األول  لكتابـــه  وتدوينـــه 
البحرينيـــة” العـــام ١٩٧٠، من ثم تلتها، 
عـــدة مؤلفـــات: “العمـــارة البحرينيـــة”، 
“سلســـة التـــراث البحرينـــي”، و”ألعـــاب 
يليهـــا،  دلمونيـــة”،  وآفـــاق  الشـــعبية”، 

سلسة “التراث البحريني”.

ــر ــط ...مـــــــعـــــــرض اســــتــــرجــــاعــــي فـــــي عـــــمـــــارة بـــــن م
سلسة بقعة ضوء راشد العريفي
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اســتقرت أســعار الذهــب فــوق 1490 دوالًرا أمــس الجمعة فــي الوقت الذي 
أوقــدت فيــه بيانــات مخيبــة للتوقعات من الصيــن المخاوف مــن أن نزاعها 
التجاري مع الواليات المتحدة بدأ يؤثر على اقتصادات عالمية، في الوقت 
الذي ينتظر فيه اتفاق بريطانيا للخروج من االتحاد األوروبي دعم البرلمان.

المعامـــات  فـــي  الذهـــب  وارتفـــع 
الفورية 0.1 % إلى 1492.45 دوالر 
لألوقيـــة )األونصة( بحلول الســـاعة 
0522 بتوقيـــت جرينتش. وربحت 

األسعار نحو 0.2 % هذا األسبوع.
وتراجعت العقود األميركية اآلجلة 
للذهب 0.1 % إلى 1496.10 دوالر 
لألوقيـــة. ودعم االتحـــاد األوروبي 
اتفاًقـــا جديـــًدا النفصـــال بريطانيـــا 
عـــن التكتـــل يـــوم الخميـــس، ممـــا 
دفـــع األســـهم اآلســـيوية لارتفـــاع 
لكـــن  المبكـــرة.  التعامـــات  فـــي 
المكاســـب انحســـرت بعـــد بيانـــات 
للنمو االقتصادي من الصين جاءت 
مخيبـــة للتوقعـــات.  وبينمـــا رحبت 
األسواق سريعا بالتقدم الُمحرز في 
المحادثات، تثور شـــكوك بشـــأن ما 
إذا كان رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
بوريـــس جونســـون ســـيتمكن مـــن 

الفـــوز بدعـــم البرلمـــان البريطانـــي 
لاتفـــاق إذا كان يرغـــب في إخراج 
 31 فـــي  االتحـــاد  مـــن  بريطانيـــا 

أكتوبر.
ومؤشـــر الـــدوالر، الذي يتتبـــع أداء 
العملـــة األميركيـــة مقابل ســـلة من 
ســـت عمـــات منافســـة، عنـــد أدنى 
مســـتوياته في ثمانية أســـابيع مما 

يقدم الدعم للمعدن األصفر.
النفيســـة  للمعـــادن  وبالنســـبة   
األخـــرى، ارتفـــع الباديـــوم 0.1 % 
إلـــى 1760.67 دوالر، بعـــد يوم من 
ارتفاعـــه للمســـتوى القياســـي البالغ 
وزاد  لألوقيـــة.  دوالر   1783.21
المعـــدن الُمســـتخدم فـــي التحفيـــز 
هـــذا   %  3.6 الســـيارات  بصناعـــة 
األســـبوع، ويتجـــه صوب تســـجيل 
أفضـــل أداء منذ األســـبوع المنتهي 

في 13 سبتمبر.

الذهب يستقر فوق 1490 دوالًرا

المنامة - أسبوع المنامة

أعلنت فعالية “أســبوع المنامة لريادة األعمال” أن المؤســس والرئيس التنفيذي لمجموعة RBW للتكنولوجيا المالية 
ا في هذا الحدث الذي يقام للعام الخامس على التوالي تحت رعاية محافظ  “فنتك” سعد أحمد سيكون متحدًثا رئيسيًّ
محافظة العاصمة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة وبشراكة استراتيجية مع “تمكين”، خالل الفترة 20 وحتى 

24 أكتوبر الجاري.

 ويتنـــاول ســـعد أحمـــد فـــي حديثـــه 
أهميـــة  حـــول  المحـــاور  مـــن  العديـــد 
التكنولوجيـــا المالية كمجال واعد في 
ريادة األعمـــال، ويقدم نصائحه لرواد 
األعمال فـــي مجال تقديـــم الخدمات 
العمـــاء،  اكتســـاب  مثـــل  اإلضافيـــة 
فـــي  المنتجـــات  وطـــرح  والتســـويق، 

األسواق، وغير ذلك الكثير.
 ويســـتعرض ســـعد أحمد فـــي حديثه 
أمام رواد األعمـــال عددا من محطات 
أســـرع  مـــن  كواحـــدة   RBW نجـــاح 
ا فـــي منطقـــة أوروبـــا  الشـــركات نمـــوًّ
والشـــرق األوســـط وإفريقيـــا، وعملها 

منذ ما يقرب عقد من الزمان في مجال 
المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  التوظيـــف 
ووســـائل  الماليـــة  والتكنولوجيـــا 
اإلعـــام، وقاعـــدة العمـــاء العريضـــة 
التي تملكهـــا على الصعيديـــن الدولي 
واإلقليمـــي فـــي مختلـــف القطاعـــات 
مثـــل البنـــوك والتمويـــل والمدفوعات 
واالتصاالت والنفـــط والغاز والتجزئة 

وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
 وجـــرى توجيـــه دعـــوة لجميـــع رواد 
األعمـــال البحرينييـــن لاســـتفادة من 
خبرات ســـعد أحمد في مجـــال العمل 
قضـــى  حيـــث  والمصرفـــي،  المالـــي 

ســـنوات طويلة فـــي العمـــل المبيعات 
مثـــل  بـــارزة  لشـــركات  والتســـويق 
بروموســـيفن وبنك ستاندرد تشارترد 
وبرايس ووتر هاوس كوبرز وغيرها.

وقد حظيت مجموعة RBW بالشـــكر 
إزاء رعايتهـــا لفعالية أســـبوع المنامة 
لريادة األعمال، حيث إن هذه الرعاية 
تدعـــم من قـــدرة هـــذه الفعاليـــة على 
تحقيق أهدافها المنشودة في تشجيع 
رواد األعمـــال البحرينييـــن واطاعهم 
على أهم المواضيع الدولية في مجال 
ريـــادة األعمال، ووضـــع البحرين على 

الخارطة العالمية لريادة األعمال.

“تمكين” مع  استراتجية  بشراكة  المقبل  األسبوع  يقام 
“أسبوع المنامة للريادة” يستضيف متحّدث عن الــ”فنتك”

نمــو األقســاط إلــى 284 مليــون دينــار فــي العــام 2018

%15 تراجع مطالبات تأمين حوادث السيارات

أظهرت بيانات رســمية حديثة نمو األقســاط التي حصلت عليها شــركات التأمين من المؤمن عليهم بنســبة %6 في العام 2018 في 
حين تراجعت المطالبات من حملة وثائق التأمين بنسبة %15، وهي نتائج طيبة لقطاع سوق التأمين في البحرين.

وبلـــغ إجمالـــي أقســـاط التأمين 
 284 نحـــو   2018 العـــام  فـــي 
مليـــون دينـــار مقارنة مـــع 268 
مليـــون دينار في العام الســـابق 
له، فـــي حين بلغـــت المطالبات 
فـــي  232 مليـــون دينـــار  نحـــو 
العام 2018 وهي أقل من العام 
الســـابق لـــه حيـــث كانـــت 272 

مليون دينار.
2018 نمـــوًا  وقـــد شـــهد العـــام 
فـــي مختلف قطاعـــات التأمين 
في المملكة خصوصا األقساط 
التأمينـــات  مـــن  الناتجـــة 
الهندســـية والتي قفزت 39%، 
كمـــا ارتفعـــت التأمينـــات علـــى 
بنحـــو  والحريـــق  الممتلـــكات 
البحريـــة  والتأمينـــات   18%
وتأمينـــات   29% بنحـــو 
السيارات بنحو %2. أما قطاع 
شـــهد  فقـــد  الصحـــي  التأميـــن 

تراجعًا بنحو 1%.
وال يزال قطاع تأمين السيارات 
يشكل أكبر مساهم في أقساط 
التأمين وذلك بنسبة %29 من 
إجمالي األقساط، يليه التأمين 
الصحـــي والـــذي يشـــكل 23% 
األمـــد  طويلـــة  التأمينـــات  ثـــم 
والتي تشـــكل %18، وتأمينات 
تشـــكل 14%  والتـــي  الحريـــق 
التأمينـــات  تشـــكل  حيـــن  فـــي 
الهندسية نحو %8 والتأمينات 

البحرية نحو %3 فقط.
التأميـــن  شـــركات  عـــدد  وبلـــغ 
البحرينيـــة المرخـــص لهـــا نحو 
23 شـــركة تأمين مقارنة مع 24 
شـــركة في العام الماضي وذلك 
مـــع اندمـــاج كل مـــن “األهليـــة” 
و”سوليدرتي” في وقت سابق، 

فـــرع   12 يوجـــد  حيـــن  فـــي 
لشركات تأمين أجنبية.

إجمالـــي  يبلـــغ  عـــام  وبشـــكل 
الشـــركات العاملـــة فـــي قطـــاع 
وســـطاء  مـــن  ســـواء  التأميـــن 
وغيرهـــم  خســـائر  ومعاينـــي 
فـــي حيـــن  شـــركة،   151 نحـــو 
القطـــاع  فـــي  العاملـــون  يقـــدر 
يمثـــل  شـــخص   1574 بنحـــو 
البحرينيـــون منهـــم نحو 66% 

القـــوى  حجـــم  إجمالـــي  مـــن 
العاملة.

بشـــأن  القطـــاع  أداء  وتفـــاوت 
األقســـاط المكتسبة من أنشطة 
التأمين، إذ أن شـــركات التأمين 
المحليـــة تعيـــد التأمينات عادة 
تأميـــن  إعـــادة  شـــركات  عنـــد 
مـــع  المخاطـــرة  نســـبة  لتقليـــل 
وجـــود محدوديـــة فـــي قدرات 
خصوصـــا  الماليـــة  الـــرأس 

مثـــل  الكبـــرى  التأمينـــات  فـــي 
والتـــي  الهندســـية  التأمينـــات 
األقســـاط  نســـبة  انخفضـــت 
العـــام  خـــال  فيهـــا  المكتســـبة 
كمـــا   93% بنســـبة  الماضـــي 
تراجعـــت األقســـاط المكتســـبة 
العقـــارات  تأميـــن  قطـــاع  فـــي 

والحريق بنحو 21%.
 ومن شـــأن االندماجات وخلق 
وضـــع  كبيـــرة  تأميـــن  كيانـــات 
شـــركات التأميـــن المحليـــة في 
االحتفـــاظ  فـــي  أفضـــل  حـــال 
بنسبة أكبر من أقساط التأمين 
الزبائـــن  مـــن  إليهـــا  تـــرد  التـــي 
خصوصـــا في قطاع الشـــركات 
والمشـــاريع الكبيرة مما يحسن 

من مستوى ربحيتها.

 

سندات لبنان 
الدوالرية تنخفض

السيادية  لبنان  ســنــدات  انخفضت 
الجمعة  أمــس  سنت   1.9 الــدوالريــة 
احتجاجات  أكــبــر  اســتــمــرت  أن  بعد 
ــلـــيـــوم الـــثـــانـــي فــي  ــوات لـ ــ ــن مـــنـــذ ســ
أزمة  من  تعاني  التي  الــدولــة  أنحاء 

اقتصادية.
 2025 استحقاق  ســنــدات  وتــكــّبــدت 
لتتراجع  شهرين،  في  انخفاض  أكبر 
إلى 67.09 سنت للدوالر وفقا لبيانات 
تريدويب. ولبنان من بين أكبر الدول 

المثقلة بعبء الديون في العالم.

علي الفردان

ارتفع صافي األقساط المكتسبة لنحو 180 مليون دينار  «
في 2018 بنمو بلغ %1، في حين ارتفع صافي المطالبات 

بنسبة %4 لتبلغ 127 مليون دينار.

180 مليون

سول - رويترز

انخفضـــت أســـعار النفـــط أمـــس الجمعـــة 
بفعـــل مخاوف بشـــأن الطلب مـــن الصين 
أكبـــر مســـتورد  بكيـــن،  أن ســـجلت  بعـــد 
للخـــام فـــي العالم، أضعف نمـــو اقتصادي 
فصلي في نحو ثاثين عاًما، بفعل النزاع 

التجاري مع الواليات المتحدة.
بتوقيـــت   0646 الســـاعة  وبحلـــول 
جرينتـــش، تراجعت العقـــود اآلجلة لخام 
القياس العالمي مزيج برنت 21 ســـنًتا أو 

0.4 % إلى 59.70 دوالر للبرميل.
وانخفضـــت العقـــود اآلجلـــة لخـــام غرب 
تكساس الوســـيط األميركي 4 سنتات أو 

0.1 % إلى 53.89 دوالر للبرميل.
وفـــي الربـــع الثالـــث، تباطـــأ نمـــو الناتـــج 
المحلـــي اإلجمالي للصيـــن إلى 6 % على 
أساس سنوي، وهي أضعف وتيرة في 27 
عاًما ونصـــف العام وتقل عـــن التوقعات، 
بفعـــل ضعـــف إنتـــاج المصانـــع فـــي ظـــل 

اســـتمرار التوتـــر التجـــاري مـــع الواليـــات 
المتحدة وتباطؤ الطلب المحلي.

 وممـــا عـــّزز الضغط النزولـــي، قالت إدارة 
معلومات الطاقة األميركية يوم الخميس 
إن مخزونـــات النفط الخـــام في الواليات 
الماضـــي  األســـبوع  ارتفعـــت  المتحـــدة 
إنتـــاج  9.3 مليـــون برميـــل، إذ انخفـــض 
المصافـــي ألدنـــى مســـتوى فـــي عاميـــن، 
بينمـــا تراجعت مخزونات البنزين ووقود 

نواتج التقطير.

مـــن ناحيـــة أخرى، أفـــادت أربعـــة مصادر 
بأوبـــك أن اللجنـــة الفنية المشـــتركة التي 
ـــا لخفـــض اإلنتـــاج  تراقـــب اتفاًقـــا عالميًّ
أبرمته منظمة البلـــدان المصدرة للبترول 
)أوبك( وشركاء من بينهم روسيا خُلصت 
إلى أن مستوى االمتثال للتخفيضات في 

سبتمبر بلغ 236 %.
واتفقـــت أوبـــك وحلفاؤهـــا علـــى تقييـــد 
إنتـــاج النفـــط بواقـــع 1.2 مليـــون برميـــل 

يوميا حتى مارس 2020.

عــــقــــود  3 فــــــــي  وتــــــــيــــــــرة  ــأ  ــ ــ ــط ــ ــ ــأب ــ ــ ب
النفط يتراجع مع نمو اقتصاد الصين

تداول أوراق مالية بقيمة 4 ماليين دينار بالبورصة
بلغت كمية األسهم والسندات الـمتداولـــة والـمدرجة فـي “بـورصة البحريـن” 
األســبوع الماضي 20 مليوًنا و897 ألًفا و87 ســهًما وســنًدا، وقد بلغ إجمالي 
قيمــة األوراق الـــمالية الـــمتداولة بقيمــة قدرها 4 مالييــن و544 آالف و661 
ا، نفذها الوسطاء لصالـح الـمستثمريـن من خالل 378 صفقة. ديناًرا بحرينيًّ

هـــذا  خـــال  الــــمستثمرون  تـــداول 
األســـبوع أســـهم 29 شركــــة، ارتفعت 
أســـعار أســـهم 10 شركــــات، في حين 
انــــخفضت أســـعار أسهم 5 شركــــات، 
واحتفظـــت باقـــي الشـــركات بأســـعار 

أقفالها السابق. 
 واســـتحوذ علـــى الـمركــــز األول فـــي 
تعامات هذا األســـبوع قطاع البنوك 
التجاريـــة، حيث بلغت قيمة أســـهمه 
الــــمتداولة مليونين و956 ألًفا و174 
ا أو ما نسبته 65.05 %  ديناًرا بحرينيًّ
من القيمة اإلجـمالية لألوراق الـمالية 

وبكميـــة  البورصـــة  فـــي  الــــمتداولة 
قدرهـــا 12 مليوًنـــا و154 ألًفـــا و272 
ســـهًما، تــــم تنفيذهـــا من خـــال 230 

صفقة.
 أمـــا الــــمرتبة الثانيـــة فقـــد كانت من 
نصيب قطـــاع الخدمات، حيث بلغت 
ألًفـــا  قيمــــة أســـهمه الـمتداولــــة 842 
ـــا بنســـبة 2212  و840 دينـــاًرا بحرينيًّ
لـــألوراق  % مـــن القيمـــة اإلجــــمالية 
البورصـــة  فـــي  الـمتداولــــة  الــــمالية 
وبكميـــة قدرهـــا مليونـــان و219 ألًفـــا 
و550 ســـهًما، تــــم تنفيذهـــا من خال 

106 صفقات.
وارتفع مؤشـــر البحرين العام بنســـبة 
0.27 % وبمقدار 4 نقاط ليستقر عند 

1,527.12 نقطة. 
أما على مســـتوى الشركات، فقد جاء 
البنـــك األهلـــي الــــمتحد فـــي الــــمركز 
بلغـــت  القيمـــة، إذ  األول مـــن حيـــث 
قيمـــة أســـهمها مليونيـــن و329 ألًفـــا 
ا وبنســـبة 51.26  و799 ديناًرا بحرينيًّ
لـــألوراق  % مـــن القيمـــة اإلجــــمالية 
الـمالية الــــمتداولة وبكــــمية قدرها 6 
ماييـــن و897 ألًفا و232 ســـهًما، تــــم 

تنفيذها من خال 105 صفقات.
وجاءت في الــــمركز الثاني مـجموعة 

جـــي اف اتش الــــمالية بقيمـــة قدرها 
ـــا  بحرينيًّ دينـــاًرا  و149  ألًفـــا   525
القيمـــة  مـــن   %  11.56 وبنســـبة 
اإلجــــمالية لألوراق الـمالية الـمتداولة 
وبكميـــة قدرها 5 ماييـــن و893 ألًفا 
و739 ســـهًما، تــــم تنفيذهـــا من خال 

35 صفقة.
هـــذا  خـــال  الــــمستثمرون  وتـــداول 
األســـبوع على السندات المدرجة في 
بورصة البحرين بقيمة قدرها 60 ألف 
دينـــار بحريني أي ما نســـبته 039 % 
من القيمة اإلجـمالية لألوراق الـمالية 
الــــمتداولة خــــال هذا األســـبوع، في 
حين بلغت الكمية 60 ألف ســـند، تــــم 

تنفيذها من خال صفقتين.
وبالعودة إلى معدالت التداول خال 
هذا األســـبوع من خال 5 أيام عمل، 
نــــجد أن الــــمتوسط اليومـــي لقيمـــة 
األســـهم والســـندات الـمتداولــــة بلـــغ 
ا  بحريــــنيًّ دينـــاًرا  و932  آالف   908

فـي حيــــن كــان الـمتوســــط الـيـومـي 
لـكميــــة األسهم والسندات الـمتداولـة 
ســـهًما  ألًفـــا و417  4 ماييـــن و179 
وســـنًدا أما متوســـط عـــدد الصفقات 
 82 خـــال األســـبوع فبلـــغ الماضـــي 

صفقة.
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لندن - رويترز

ا علــى متطلبات  قــال رئيــس طيــران اإلمــارات تيــم كارك إن تأجيــات في تســليم الطائــرة بوينج 777إكس تعطل نمو الشــركة وقــد تؤثر جزئيًّ
أسطول طيران اإلمارات األوسع نطاًقا.

وقدمـــت طيـــران اإلمـــارات التـــي مقرها 
مـــن  طائـــرة   150 لشـــراء  طلبيـــة  دبـــي 
الطراز الذي يســـع ما يتراوح بين 350 أو 
400 مقعـــد، منهـــا ثمان طائـــرات كان من 
المقـــّرر أصالً تســـليمها العام القـــادم، ولم 
تؤكـــد حتى اآلن طلبيات تشـــمل 40 من 

طائرات بوينج 787 المتوسطة الحجم.
 ويجري أكبر مشـــغل في العالم لطائرات 
الرحـــالت الطويلة أيًضا محادثات إلتمام 
طلبيـــة تشـــمل 70 طائـــرة إيربـــاص، مـــع 
تركـــز األنظـــار علـــى عمليتـــي التفـــاوض 
قبيـــل معرض دبـــي للطيـــران المقرر في 

نوفمبر.
الحمولـــة  اختبـــار  بوينـــج  وأوقفـــت   
لطائراتهـــا الجديدة من طـــراز 777 إكس 
في ســـبتمبر، حين قالت تقارير لوســـائل 

إعـــالم إن أحد أبـــواب األمتعـــة لم يجتز 
أيًضـــا  هنـــاك  وكانـــت  ـــا.  أرضيًّ اختبـــاًرا 
مشـــاكل تتعلق بمحركها الجديد جي.إي 
9 إكـــس من جنـــرال إلكتريـــك، وهو أكبر 

محرك ُأنتج لطائرة على اإلطالق.
وكان مـــن المقـــرر فـــي األصـــل أن تدخل 
الطائـــرة الخدمـــة لـــدى طيـــران اإلمارات 

في يونيو 2020.
طيـــران  إن  مقابلـــة  فـــي  كالرك  وقـــال 
اإلمـــارات لـــم تعـــد تتوقـــع اســـتالم أول 
طائـــرة 777إكـــس قبـــل ”أبريـــل أو الربـــع 

الثاني“ من 2021.
وقـــال لرويتـــرز علـــى هامـــش مؤتمر في 
لندن ”يقيد ذلك جميع األشياء األخرى“.

 وأضاف ”في البداية أريد أن أعرف متي 
ستأتي“ الطائرات. وقال ”خطط أسطولنا 

ا بموعد تسليم  مدفوعة بشـــكل كبير جدًّ
تلك الطائرة لنا“.

وقـــال كالرك إن نمو القدرة االســـتيعابية 
لطيـــران اإلمـــارات معطل بســـبب إجراء 
التســـليمات وسُيســـتأنف ”حيـــن يحصل 

على وضوح بشأن كل هذا“.
وقـــال متحـــدث باســـم بوينج إن شـــركة 
صناعـــة الطائرات األميركيـــة تعكف عبر 
”عمليـــة تطويـــر منضبطـــة“ علـــى تجهيز 
الطائرة 9-777 ألولى رحالتها وتسليمها 

إلى العمالء األوائل.
 وفـــي ســـبتمبر، قـــال دينيـــس مويلنبرج 
الرئيـــس التنفيـــذي لبوينـــج إن الشـــركة 
”تعمـــل صوب إدخال )الطـــراز 777إكس( 
إلـــى الخدمة بحلـــول نهايـــة 2020“ بناًء 

على إتاحة المحركات.

تعد أكبر مشــغل في العالــم لطائرات الرحــات الطويلة
 تأجيل تسليم بوينج يؤثر على خطط “طيران اإلمارات”

أكد مشــاركون في أعمال مؤتمر ومعرض الشــرق األوســط الخامس لهندسة 
العمليات “ميبيك 2019” الذي استضافته البحرين تحت رعاية رئيس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة فــي الفترة من 14 
إلــى 16 أكتوبــر الجاري في أرض مركز البحرين الدولي للمعارض، أهمية هذا 
الحدث في مجال النفط والغاز، والعمليات الصناعية والتشغيلية، مشددين 
على أنه فرصة كبيرة لالتقاء بمختلف العارضين من أنحاء العالم، واالطاع 
علــى أحــدث التقنيــات الموجــودة فــي األســواق العالميــة، فضــا عــن تبــادل 

الخبرات والمعارف بين مختلف الشركات.

وقالوا لـ “البالد” إن استضافة البحرين 
لهـــذا الحـــدث العالمـــي المهـــم، يؤكـــد 
أن المملكـــة محطـــة مهمـــة للفعاليـــات 
المســـتويين  علـــى  المتخصصـــة 
للبيئـــة  نظـــرا  والدولـــي؛  اإلقليمـــي 
الخصبـــة التـــي تتمتـــع بهـــا، وقدرتهـــا 
علـــى اســـتضافة مثل هـــذه الفعاليات 
الدولية والتســـهيالت والدعـــم الكبير 
الذي تقدمـــه في مجال صناعة النفط 
والغاز الذي ال يزال في مقدمة مصادر 
الطاقة، التي تســـهم في نمو االقتصاد 
العالمـــي، مؤكديـــن أن البحريـــن مـــن 
الـــدول الفاعلة والمســـاهمة في تطور 
الصناعـــة فـــي هذا المجـــال، خصوصا 
بعـــد إعالنهـــا عـــن عـــدة مشـــاريع فـــي 
الفتـــرة األخيرة مثـــل تحديث مصفاة 
الثالـــث  الغـــاز  ومصنـــع  البحريـــن، 
وأنابيـــب  المســـال،  الغـــاز  ومشـــروع 

النفط مع المملكة العربية السعودية.
وتحـــدث المهندس في شـــركة “هدف 
العالميـــة” للطاقة مهـــدي العبدهللا عن 
مشاركتهم األولى في المعرض، مبينا 
أهميتها لشـــركات الطاقة في الشـــرق 
األوســـط، خصوصـــا أنها بـــدأت بطرح 

منتجات جديدة في هذا العالم.
وتابـــع “هـــذه التجربـــة األولـــى لنا في 
المعـــرض، طرحنا منتجاتنـــا الجديدة 
فـــي ســـوق الطاقـــة، وكانـــت فرصـــة 
جيـــدة أن نلتقـــي ونتواصـــل مـــع هذا 
فـــي  المشـــاركين  مـــن  الكبيـــر  العـــدد 
الحـــدث البـــارز، ومـــع أكبـــر الشـــركات 
العالمية الموجودة في هذه األسواق، 
ممـــا يعنـــي تعزيـــز الفائـــدة المرجـــوة 
فـــي تبـــادل الخبـــرات بيـــن الشـــركات 

المشاركة في المعرض”.

وأضـــاف أن المشـــاركة فـــي مثل هذه 
األسواق ســـتنعكس إيجابا على كافة 
الشركات الموجودة في مجال الطاقة 
المصاحبـــة  المجـــاالت  مـــن  وغيرهـــا 
هـــذا  فـــي  المشـــاركة  أّن  مبينـــا  لهـــا، 
المعرض تعد فرصة كبيرة لالســـتفادة 
والتواصـــل مـــع كافـــة الشـــركات مـــن 

مختلف أنحاء العالم.
وأشـــاد العبدهللا بالمعرض المصاحب 
أن  إلـــى  مشـــيرًا   ،”2019 “ميبيـــك  لــــ 
اســـتضافة البحريـــن لمثـــل الفعاليات، 
تعـــزز مكانتهـــا فـــي الشـــرق األوســـط 
والخليـــج العربـــي تحديـــدا، كوجهـــة 
مفضلـــة للمعارض والمؤتمـــرات؛ نظرا 
للتســـهيالت التـــي تقدمهـــا للعارضين 
والمشـــاركين، وســـمعتها الممتازة في 
تنظيـــم الفعاليـــات العالميـــة، والبنيـــة 
التحتية القوية لمثل هذه المؤتمرات.

حريصون على المشاركة  

مـــن جهته، قـــال المدير الفني لشـــركة 
فـــي  والعاملـــة  العالميـــة،   AVEVA
مجال التقنيـــات البرمجية الصناعية، 
المعـــرض  إن  فـــارس،  نيكـــوالس 
المصاحـــب لــــ “ميبيـــك 2019”، فرصة 
مهمـــة لجميـــع المهندســـين بمختلـــف 
األوســـط،  الشـــرق  فـــي  قطاعاتهـــم 
لالطالع على التقنيات المطروحة في 

هذا المجال.
وأضـــاف فارس أّن مشـــاركة الشـــركة 
ليست األولى في هذا المعرض، مبينا 
أن االســـتفادة من هـــذا المعرض على 
مدار السنوات الماضية للشركة كانت 
كبيرة جدا؛ نظرا لوجود مشاركين من 

كافة أنحاء العالم.

وشدد على أن هذا المعرض يعتبر من 
أهـــم الفعاليـــات فـــي منطقـــة الخليج؛ 
نظرا للمشاركات الموجودة، خصوصا 
معـــرض  وهـــو  النفـــط،  قطـــاع  فـــي 
تخصصـــي مهم، اســـتطاعت البحرين 
أن تتبـــوأ مـــن خاللـــه مكانـــة عالميـــة 

مرموقة جدا في المنطقة.
وأكد أن البحرين تعتبر المكان األمثل 
الســـتقطاب مثـــل هذه المعـــارض في 
والخليـــج  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة 
العربـــي، حيث تقع فـــي قلب المنطقة 
التـــي تعمل فيهـــا الشـــركات النفطية. 
للشـــركات  كبيـــرة  “الفرصـــة  وتابـــع: 
لالســـتفادة من هـــذا المعرض، ســـواء 
لالطـــالع علـــى التقنيـــات الموجـــودة 
شـــبكات  تكويـــن  أو  والمعروضـــة، 
العالميـــة  الشـــركات  مـــع  تواصـــل 

المماثلة”.

فرصة مهمة للطلبة 

فـــي شـــركة  المهنـــدس  قـــال  بـــدوره، 
النفط الســـعودية “أرامكـــو” عبدالعزيز 
الدوســـري إن المشـــاركة في “ميبيك” 
جزء من مبـــادرة “كمي” التـــي أطلقها 
وزير النفط الشـــيخ محمـــد بن خليفة 
آل خليفـــة؛ الســـتقطاب الطلبـــة علـــى 
مســـتوى الخليـــج العربـــي وتأهيليهم 

للدخول في مجال الهندسة.
وأشار الدوسري إلى أن المشاركة في 
معـــرض المصاحـــب لـ “ميبيـــك 2019” 
تعتبـــر مهمة بالنســـبة لمبـــادرة “كمي”، 
حيـــث اســـتطاعت أن توصـــل الطلبـــة 

بالشـــركات العالميـــة الكبيـــرة؛ لمعرفة 
واحتياجاتـــه،  العمـــل  ســـوق  طبيعـــة 
مشـــيرا إلى بمشـــاركة واهتمـــام طلبة 
مـــن جامعـــة البحريـــن فـــي فعاليـــات 
ميبيك، وحماســـتهم في التواصل مع 
كبريـــات الشـــركات العالميـــة، العاملـــة 

في مجال الطاقة والهندسة.
وتابع: “هذا المعـــرض مهم جدا؛ كونه 
اســـتقطب كبريات الشركات العالمية، 
المعـــارض  أهـــم  مـــن  يعتبـــر  وهـــو 
الهندســـية في المنطقة، كما أن وجود 
والمســـتوى،  الحجـــم  بهـــذا  شـــركات 

إضافة نوعية كبيرة للمعرض”.
yok-  مـــن جانبهـــا، قالت عضو شـــركة
ogawa اليابانيـــة، معصومـــة علي إن 
“ميبيك 2019” من بين أهم المعارض 
في الشـــرق األوسط والخليج العربي؛ 
لكونـــه نوعيا ومتخصصا، وبمشـــاركة 
العالـــم،  أنحـــاء  كافـــة  مـــن  شـــركات 
مشـــددة علـــى أن شـــركتهم تحـــرص 
في كل نســـخة علـــى التواجد في هذا 

المعرض ألهميته”.
وأضافـــت أن المعـــرض يعتبـــر فرصة 
مهمة للقاء بين الشـــركات العاملة في 

مجـــال التقنيـــات، والشـــركات العاملة 
في المجال الصناعي والهندســـي، مما 
يعنـــي أنه فرصة كبيـــرة للتواصل بين 
البائع والمشتري، كما أنه فرصة كبيرة 
لتبـــادل الخبرات، واالطالع على كافة 

التقنيات المطروحة في العالم.

مشاركة متجددة دائما

 fab lab من جانبها، قالت عضو شركة
bah، زهراء المخرق إن المشاركة في 
معرض “ميبيك 2019” ليســـت األولى 
للشركة، حيث شهدت النسخ السابقة 
أن  مبينـــة  لهـــا،  إيجابيـــة  مشـــاركات 
المعـــرض هيـــأ أرضية مناســـبة للطلبة 
والشـــركات على حـــد ســـواء؛ لمعرفة 
احتياجـــات ســـوق العمـــل، ونوعيـــات 
فضـــال  الجامعـــات،  مـــن  الخريجيـــن 
عن تكوين شـــبكة عالقـــات مهمة في 
مجال الصناعات الهندسية والنفطية.
مـــكان  البحريـــن  أن  علـــى  وشـــددت 
لتعـــرض  للشـــركات؛  جـــدا  مناســـب 
منتجاتهـــا مـــن كافـــة أنحـــاء العالـــم، 
حيـــث ســـاهم المعـــرض فـــي تطويـــر 
األعمال بالنســـبة للشـــركات الناشـــئة، 

بعـــد اطالعهـــا على تجارب الشـــركات 
الكبرى، وما تقدمه من حلول وبرامج 
ومنتجات في مجاالت النفط والطاقة 
والصناعـــة والهندســـة وغيرها لتبادل 

الخبرات.
واســـتطردت فـــي القـــول “كمـــا يعتبر 
لمعرفـــة  للطلبـــة  كبيـــرة  فرصـــة 
احتياجات ســـوق العمـــل، ومعرفة ما 
التخصصـــات المطلوبـــة، واالتجاهات 
العالميـــة الجديـــدة فـــي العمـــل علـــى 
النفطيـــة  ســـواء  كافـــة،  المســـتويات 
عـــن  الهندســـية وغيرهـــا”، معربـــة  أو 
شـــكرها للبحرين الستضافة مثل هذه 

الفعاليات الكبيرة والمهمة.
وشهد مؤتمر ومعرض الشرق األوسط 
الخامـــس لهندســـة العمليـــات “ميبيك 
ميـــدل  شـــركة  نظمتـــه  الـــذي   ”2019
“إيســـت إنرجـــي إيفنتـــس”، بالتعـــاون 
للمهندســـين  األميركـــي  المعهـــد  مـــع 
الكيميائييـــن، وبالتنســـيق مـــع الهيئـــة 
الوطنيـــة للنفـــط والغـــاز، وبدعـــم من 
شـــركات بحرينية وخليجية وعالمية، 
مشـــاركة أكثر من 150 شركة عارضة 
النفطيـــة  الشـــركات  مختلـــف  مـــن 
العالميـــة كشـــركة أرامكو الســـعودية، 
وشركة ســـابك، وشركة شيل، وشركة 
نفط البحرين )بابكو(، وشـــركة تطوير 
البحريـــن  غـــاز  وشـــركة  للبتـــرول، 
الوطنيـــة )بناغاز(، وشـــركة “هونيول”، 
واالتحـــاد الخليجي للتكرير، وشـــركة 

“يوكوجاوا”، وشركة “هاري بيرتون”.

جانب من معرض “ميبيك 2019” وزير النفط خالل تفقده المعرض المصاحب لـ “ميبيك 2019”
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واشنطن - وكاالت

فرضـــت الواليات المتحـــدة، الجمعة، 
رســـوًما جمركية إضافية على سلسلة 
واســـعة مـــن الســـلع المســـتوردة مـــن 
االتحاد األوروبي، بقيمة 7.5 مليارات 

دوالر أميركي.
“الهجومـــي”  اإلجـــراء  هـــذا  وجـــاء   
األميركـــي دونالـــد  للرئيـــس  الجديـــد 
ترامـــب، علـــى الرغم مـــن التحذيرات 
األوروبيـــة من فرض رســـوم جمركية 
التهديـــدات  وكذلـــك  بضائعهـــا  علـــى 

األوروبية باتخاذ تدابير انتقامية.
ودخلت هذه الرســـوم الجمركية حيز 
التنفيـــذ عند الســـاعة 00:01 بتوقيت 
التـــي  الطائـــرات  غرينتـــش، وتشـــمل 
تنتجها مجموعـــة إيرباص للصناعات 
الجوية والنبيذ الفرنســـي والويسكي 

األسكتلندي.
علـــى   %  10 الرســـوم  هـــذه  وتبلـــغ 
االتحـــاد  مـــن  المســـتوردة  الطائـــرات 
منتجـــات  علـــى   % و25  األوروبـــي، 

والجبـــن  النبيـــذ  بينهـــا  مـــن  أخـــرى، 
الئحـــة  حســـب  والزيتـــون،  والقهـــوة 
األميركـــي  الممثـــل  مكتـــب  نشـــرها 
للتجـــارة. وأوضـــح أن الجـــزء األكبـــر 
مـــن العقوبـــات ســـيطبق علـــى الســـلع 
وألمانيـــا  فرنســـا  مـــن  المســـتوردة 
وإســـبانيا وبريطانيـــا، “الـــدول األربـــع 
التـــي تقـــف وراء الدعـــم المالـــي غير 
القانوني” المقدم لمجموعة الصناعات 

الجوية األوروبية.

واشنطن تفرض رسوًما جمركية بالمليارات على سلع أوروبية
لندن - رويترز

أمـــس  األوروبيـــة  األســـهم  تراجعـــت 
قطـــاع  انخفـــاض  بفعـــل  الجمعـــة، 
الســـيارات بعد تحذير من رينو بشـــأن 
المبيعـــات بينمـــا فاقـــم انكمـــاش حاد 
بشـــأن  المخـــاوف  الصيـــن  القتصـــاد 

تباطؤ النمو العالمي.
 600 ســـتوكس  المؤشـــر  ونخفـــض 
الســـاعة  بحلـــول   %  0.2 األوروبـــي 
0705 بتوقيـــت جرينتش، في الوقت 
الذي يتجه فيه أســـبوع اتســـم بتقلب 

التداوالت التي هيمنت عليها عناوين 
أنبـــاء خـــروج بريطانيـــا مـــن االتحـــاد 
األوروبـــي صـــوب نهايتـــه دون تغيـــر 

يذكر.
صناعـــة  شـــركات  أســـهم  وتراجعـــت 
أن  بعـــد   % 2 ومكوناتهـــا  الســـيارات 
توقعاتهـــا  الفرنســـية  رينـــو  خفضـــت 
لإليـــرادات واألرباح للعام بالكامل في 
ظل تراجع واســـع النطاق في مبيعات 

السيارات.

وهـــوت أســـهم رينـــو 10 %، وتتجـــه 
يومـــي  أداء  أســـوأ  تســـجيل  صـــوب 
فـــي أكثـــر من ثـــالث ســـنوات ودفعت 
المؤشر كاك 40 الفرنسي للتراجع 0.6 

.%
وممـــا فاقم متاعب أســـهم الســـيارات 
أن توقعـــت إيه.بـــي فولفو الســـويدية 
الطلـــب  تراجـــع  الشـــاحنات  لصناعـــة 
بالســـوق على جانبي شمال األطلسي 

العام القادم.

أسهم أوروبا تتراجع بفعل قطاع السيارات بعد تحذير من “رينو”

المحرر االقتصادي

دبي،  الرياض - رويترز

قال مصدران مطلعان إن شركة أرامكو السعودية أرجأت اإلطاق المزمع لطرحها العام األولى على أمل أن تعّزز نتائج أعمالها المنتظرة للربع 
الثالث ثقة المستثمرين في أكبر شركة نفط في العالم.

 وكان من المتوقع أن تعلن أرامكو خطًطا 
األســـبوع القـــادم لطـــرح حصـــة تتراوح 
بيـــن واحد واثنيـــن بالمئة فـــي البورصة 
الســـعودية، فيمـــا كان ســـيمثل أحد أكبر 
الطروحات العامـــة على اإلطالق، بقيمة 

تصل إلى 20 مليار دوالر.
لكـــن المصدرين اللذيـــن تحدثا الخميس 
بشرط عدم نشر اسميهما ألن المعلومات 
غيـــر علنية قاال إنه بعـــد هجمات في 14 
ســـبتمبر علـــى منشـــأتي بقيـــق وخريص 
التابعتيـــن ألرامكـــو والتـــي تســـببت في 
توقف نصـــف إنتاجها من الخـــام مؤقًتا، 
فـــإن أكبر ُمصدر للنفط في العالم يرغب 
في طمأنة المستثمرين عبر عرض نتائج 

أعماله أوال عن تلك الفترة.
 وقـــال أحـــد المصدريـــن لرويتـــرز ”هـــم 

وســـعهم  فـــي  مـــا  كل  عمـــل  يريـــدون 
للوصول إلى القيمة المستهدفة. ونتائج 
قوية بعـــد الهجوم ســـتجعلهم في وضع 

أقوي“.
وأكـــد المصـــدر الثانـــي تأجيـــل الطـــرح، 
ا لم يتم تحديـــد موعد جديد  وأنـــه حاليًّ
لـــإلدراج. وال يعلـــم أي مـــن المصدريـــن 
الموعد المرجح لنشر نتائج الربع الثالث.
وفـــي بيـــان إلى رويتـــرز أمـــس الجمعة، 
قالت أرامكو السعودية ”الشركة تواصل 
االنخراط مع المســـاهمين بشـــأن أنشطة 
التجهيـــز للطـــرح العـــام األولي. الشـــركة 
علـــى  ســـيعتمد  والتوقيـــت  مســـتعدة 
ظروف السوق وعلى اختيار المساهمين 

للموعد“.
 يأتي ذلك بعد أن ذكرت رويترز نقالً عن 

مصادر مطلعـــة على الطرح العام األولي 
في 24 ســـبتمبر أن من المستبعد أن يتم 

الطرح هذا العام في ضوء الهجمات.
 ونقلـــت صحيفة فايننشـــال تايمز، التي 
أوردت فـــي البدايـــة نبـــأ إرجـــاء الطـــرح 
العـــام يوم الخميس، عن مصدر قوله إن 

اإلدراج تأجل ”ألسابيع“.
واحتمـــال أن تبيـــع أرامكـــو جـــزًءا مـــن 
الشـــركة جعـــل وول ســـتريت علـــى أحر 
مـــن الجمـــر منذ أعلـــن ولي العهـــد األمير 
محمد بن ســـلمان للمرة األولى عن األمر 
قبل ثالث ســـنوات. ويرى المســـتثمرون 
الســـعوديون الطرح العـــام األولي فرصة 
المملكـــة  تـــاج  درة  مـــن  جـــزء  المتـــالك 
وفرصـــة أيًضـــا إلظهـــار النزعـــة الوطنية 

بعد الهجوم.

المستثمرون السعوديون يرونها فرصة المتاك جزء من درة تاج المملكة
“أرامكو” ُترجئ الطرح لحين تحديث نتائج األعمال

النسخ السابقة شهدت 
مشاركات مهمة 

وفرصة للتواصل مع 
الشركات الكبيرة

فرصة مهمة 
للطلبة للتعرف 
على احتياجات 
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الحريــري: 72 ســاعة مهلــة للخروج مــن األزمــة االقتصادية

تصاعد المواجهات في لبنان

قـــوى  بيـــن  المواجهـــات  تصاعـــدت 
بعـــد  والمحتجيـــن،  اللبنانـــي  األمـــن 
انتهـــاء خطـــاب ألقاه رئيـــس الوزراء 
ســـعد الحريري، مما أسفر عن إصابة 
العشرات في شـــوارع وسط بيروت، 
فـــي  شـــخصين  مقتـــل  عـــن  فضـــا 

طرابلس )شمالي الباد(.
وأطلقـــت قوات األمـــن اللبنانية الغاز 
المحتجيـــن  علـــى  للدمـــوع  المســـيل 
وســـط  فـــي  الحكومـــة  مقـــر  خـــارج 
بيروت، بعد رفض المحتجين خطاب 
الحريـــري الـــذي منـــح فيه “شـــركاءه 
السياســـيين” مهلـــة 72 ســـاعة لدعـــم 
تصاعـــد  أجنـــدة إصاحاتـــه، وســـط 
االحتجاجـــات في أنحـــاء الباد على 

تفاقم ازمة الباد االقتصادية.
الجمعـــة  أمـــس  وردد اآلالف مســـاء 

“ارحل” رفضا لخطاب الحريري.
وحـــاول المحتجـــون شـــق طريقهـــم 
إلـــى مقر مجلـــس الـــوزراء، وتصدت 
لهم قوات األمن بإلقاء الغاز المســـيل 
للدمـــوع، مما دفعهم للفـــرار في عدة 
قـــوات  عليهـــم  ففتحـــت  اتجاهـــات، 

األمن خراطيم المياه.

 كر وفر

وشـــهد محيـــط ريـــاض الصلـــح فـــي 
تصاعـــدا  بيـــروت  العاصمـــة  وســـط 
للمواجهـــات، حيـــث ســـادت حالة من 
الكـــر والفر في الشـــوارع القريبة من 
الســـاحة، أســـفرت عـــن إصابـــات في 
صفـــوف المتظاهريـــن نتيجة إطاق 

قوى األمن للغاز المسيل للدموع.
وذكـــرت محطـــات تلفزيونية محلية 
أن قوات األمن أطلقت الغاز المسيل 
للدموع لتفريق آالف المحتجين في 
وســـط العاصمة بيروت، بعدما أضرم 

متظاهرون النار في مبنى قريب.
وأظهرت لقطات بثتها كاميرا “سكاي 
نيـــوز عربية” متظاهريـــن يعانون من 
االختناق جراء الغاز المسيل للدموع، 

ويطلبون المســـاعدة. وطالت أعمال 
تخريبيـــة ســـيارات ومحـــال تجارية 

في وسط بيروت.
وذكرت رويترز أن بعض المحتجين، 
ومنهـــم ملثمون، يحطمـــون واجهات 

متاجر.
وفـــي مدينة طرابلس، شـــمال الباد، 
قالت مصادر لســـكاي نيوز عربية إن 
إطاقـــا للنار في ســـاحة النور أســـفر 
عن مصرع شخصين وإصابة آخرين.
اللبنانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وأمهـــل 
ســـعد الحريـــري، الجمعـــة، شـــركاءه 
لدعـــم  ســـاعة   72 الحكومـــة  فـــي 
متهمـــا  لبنـــان،  فـــي  “اإلصاحـــات” 
وذلـــك  عملـــه،  بتعطيـــل  بعضهـــم 
تزامنـــًا مـــع موجة تظاهـــرات ضخمة 
تشهدها الباد ضد الطبقة السياسية 

والتدهور االقتصادي.
وقال الحريـــري إن لبنان “يمر بظرف 
عصيب ليس له سابقة في تاريخنا”، 
وذلـــك في ظل موجة توتر تندلع في 
أنحاء متفرقة من الباد، بفعل تراكم 

التضخـــم،  معـــدل  بســـبب  الغضـــب، 
واقتراحـــات فـــرض ضريبـــة جديدة، 

وارتفاع تكلفة المعيشة.
وأضـــاف أن أطرافا أخرى بالحكومة، 
لـــم يســـمها، عرقلـــت مـــرارا جهـــوده 

للمضي في إصاحات.
ودفـــع التوتر رئيـــس الـــوزراء إللغاء 
اجتمـــاع الحكومـــة الـــذي كان مقررا 
الجمعـــة لمناقشـــة مســـودة ميزانيـــة 
الســـنة الماليـــة 2020، وألقـــى خطابا 

بدال من ذلك.

احتواء التوتر   

وتعليقـــا على ما يحـــدث دعت األمم 
المتحـــدة، الجمعة، “جميـــع األطراف 
إلـــى االمتناع عن أنشـــطة من شـــأنها 
زيـــادة التوتـــر وأعمـــال العنـــف” فـــي 
الخميـــس  منـــذ  يشـــهد  الـــذي  لبنـــان 
وتـــردي  الفســـاد،  ضـــد  تظاهـــرات 
واالقتصاديـــة،  المعيشـــية  الظـــروف 
باســـم  المتحـــدث  أعلـــن  مـــا  وفـــق 

المنظمة.
خـــال  دوجاريـــك،  ســـتيفان  وقـــال 
مؤتمره الصحافي اليومي، إن “األمم 
المتحـــدة تواصل العمـــل مع حكومة 
بهـــدف  الدولييـــن  والشـــركاء  لبنـــان 
المســـاعدة فـــي مواجهـــة التحديات 
التـــي يواجههـــا لبنـــان، ويشـــمل ذلك 

وضعه االقتصادي”.

 تحذير من السفر

وحـــذرت كل مـــن مصر والســـعودية 
الســـفر  مـــن  مواطنيهـــا  والكويـــت 
إلـــى لبنـــان، مـــع دخـــول احتجاجات 
الثانـــي مطالبيـــن  اللبنانييـــن يومهـــا 
باإلطاحـــة بزعمـــاء يتهمونهـــم بنهب 

االقتصاد.
الـــدول  هـــذه  ســـفارات  ونصحـــت 
لبنـــان  فـــي  الموجوديـــن  مواطنيهـــا 
الحيطـــة  درجـــات  أقصـــى  بتوخـــي 
فـــي  بالســـفارة  واالتصـــال  والحـــذر، 

بيروت عند الضرورة.

بيروت - وكاالت

متظاهر يحرق إطار سيارة في طريق المتن بالعاصمة اللبنانية بيروت أمس )إي بي ايه(
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لقـــي أكثر مـــن 20 حوثيـــًا مصرعهم، 
إضافـــة إلـــى جـــرح عـــدد آخـــر فـــي 
الجمعـــة،  اليـــوم  شـــديد،  انفجـــار 
تتخذهـــا  التـــي  البنايـــات  بإحـــدى 
لأللغـــام  مخزنـــًا  الميليشـــيات، 
شـــارع  فـــي  واألســـلحة  والذخائـــر 
الخمســـين بمدينـــة الحديـــدة، غرب 
العســـكري  اإلعـــام  وأفـــاد  اليمـــن. 
للمقاومـــة المشـــتركة، فـــي بيـــان، أن 
االنفجـــار وقـــع فـــي إحـــدى البنايات 
الســـكنية التـــي يتخذهـــا الحوثيون 
وتقـــع  والذخائـــر  لألســـلحة  مخزنـــًا 
فـــي األحياء الســـكنية التـــي ال تزال 
تحت ســـيطرة الميليشـــيات بشـــارع 
الخمســـين. ونقل البيـــان، عن مصدر 

عســـكري، قولـــه إن ســـكان الحديدة 
اســـتيقظوا صبـــاح أمس علـــى دوي 
انفجار مروع صاحبه اهتزاز للمنازل 
القريبـــة مـــن شـــارع الخمســـين، في 
ظـــل اســـتمرار ميليشـــيات الحوثـــي 
والمتفجـــرات  األســـلحة  بتكديـــس 
فـــي األحيـــاء الســـكنية. ياتـــي ذلـــك 
بعد أيـــام من انفجـــار مماثل لمخزن 
أسلحة لميليشيا الحوثي االنقابية، 
فـــي حـــي ســـكني بمديريـــة حيـــس 
جنـــوب الحديدة، مـــا أدى إلى مقتل 
 7 وأصيـــب  حوثييـــن،  مســـلحين   3
آخـــرون بجـــروح خطيـــرة، وتدميـــر 
المنـــزل بالكامل و3 منـــازل مجاورة 

له.

مقتل 20 حوثيًا بانفجار مخزن أسلحة في الحديدة

 

أكــد الرئيــس األميركــي دونالد ترامــب، أمس الجمعــة، أن نظيره التركي 
رجب طيب أردوغان أكد له خالل اتصال هاتفي عزمه على تنفيذ وقف 

إطالق النار في سوريا الذي أعلن الخميس.

وكتـــب على تويتـــر “تحدثـــت للتو إلى 
الرئيس أردوغان، إنه يريد فعليًا نجاح 
وقـــف إطـــاق النـــار أو الهدنـــة. األكراد 

يريدون ذلك أيضا”.
كذلك أشار ترامب إلى أن بعض الدول 
األوروبيـــة أبلغته باســـتعدادها لتســـلم 
مواطنيها مـــن مقاتلي داعش األســـرى 
في ســـوريا، حيث كتـــب: “بعض الدول 
األوروبيـــة مســـتعدة إلعـــادة إرهابيين 
معتقليـــن فـــي ســـوريا، إنـــه خبـــر جيـــد 

تقدم كبير”.
كما أعلن أن الواليات المتحدة 

فـــي  “النفـــط”  بتأميـــن  قامـــت 
سوريا.

 14 قتـــل  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 

مدنيـــًا، أمـــس، بقصف القـــوات التركية 
والفصائـــل الســـورية المواليـــة لهـــا في 
شـــمال شـــرقي ســـوريا، وفـــق مـــا أفـــاد 
المرصد الســـوري لحقوق اإلنسان، رغم 
اتفـــاق لوقـــف إطاق النار فـــي الهجوم 
الذي تشنه أنقرة على المقاتلين األكراد.

وكان المرصـــد أعلـــن فـــي وقت ســـابق 
عـــن مقتـــل 5 مدنيين في غـــارة تركية 
في قرية باب الخير شـــرق مدينة رأس 
العين الحدودية. وأفاد في وقت الحق 
عـــن مقتـــل 9 آخريـــن فـــي قصـــف 
جـــوي ومدفعـــي للقـــوات التركية 
المواليـــة  والفصائـــل 
علـــى القرية نفســـها 

ومحيطها.

ترامب: أردوغان يرغب بشدة نجاح هدنة سوريا

دبي - العربية.نت

طوكيـــو  أن  يابانـــي  مســـؤول  ذكـــر 
ســـتواصل العمـــل عن قـــرب مـــع أميركا 
الشـــرق  فـــي  الشـــحن  ممـــرات  لتأميـــن 
اليابـــان  أن  إلـــى  لفـــت  لكنـــه  األوســـط، 
ســـتتخذ إجراءاتها الخاصة للمســـاعدة 

في تأمين الوضع في المنطقة.
صحيفـــة  ذكـــرت  ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
قـــررت  طوكيـــو  أن  اليابانيـــة  أســـاهي 
إرسال قواتها للدفاع الذاتي إلى مضيق 
االنضمـــام  مـــن  بـــدالً  بمفردهـــا،  هرمـــز 
لتحالـــف تقوده أميـــركا لحماية الســـفن 
التجاريـــة عبر الممـــرات المائيـــة المهمة 

في المنطقة.
ويتماشـــى هـــذا القـــرار مع تقرير ســـابق 
ذكـــر  يابانيـــة  إعـــام  وســـائل  نشـــرته 
أن اليابـــان لـــن تنضـــم ألهـــم حليـــف لها 
فـــي البعثـــة األمنيـــة، بســـبب عاقاتهـــا 

االقتصادية القوية مع إيران.

مسؤول ياباني يتحدث عن تعرض إحدى ناقالت شركته لهجوم )أرشيفية( 

طوكيو قررت إرسال قواتها للدفاع الذاتي إلى مضيق هرمز
اليابان: سنعمل مع أميركا لتأمين المالحة

تل تمر)سوريا( - أ ف ب

بعد ســـاعات على إعان واشـــنطن اتفاقًا 
لوقـــف إطـــاق النـــار، قتـــل 14 مدنيًا في 
الهجوم التركي في شـــمال شـــرق سوريا، 
وفـــق المرصـــد الســـوري لحوق اإلنســـان، 
بالتزامن مع اســـتمرار تهديـــدات الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغـــان للمقاتلين 

األكراد.
الوفـــاء  تـــم  “إذا  وقـــال أردوغـــان أمـــس 
بالوعود حتى مساء يوم الثاثاء، فسيتم 
حـــل مشـــكلة المنطقة اآلمنة. وإذا فشـــل 
األمر، فستبدأ العملية... في اللحظة التي 

تنتهي فيها الـ120 ساعة”.
وتســـعى تركيا، التي تخشـــى حكمًا ذاتيًا 
كرديًا قرب حدودها يثير نزعة انفصالية 
لديهـــا، إلـــى إنشـــاء منطقـــة عازلـــة يبلـــغ 
طولها أكثر من 440 كلم، اي كامل مناطق 
ســـيطرة األكراد الحدوديـــة، وعرضها 30 
كلـــم، لتعيـــد إليهـــا قســـمًا كبيـــرًا مـــن 3.6 

مليون الجئ سوري لديها.
وخـــال 9 أيام من الهجوم، تمكنت تركيا 
مـــن  لهـــا  المواليـــة  الســـورية  والفصائـــل 
السيطرة على منطقة واسعة بطول 120 
كيلومتـــرًا تمتـــد بيـــن أطراف بلـــدة رأس 
العين )شمال الحسكة( ومدينة تل أبيض 

)شمال الرقة(.

ولـــم ينعكـــس وقـــف إطـــاق النـــار علـــى 
المرصـــد  أفـــاد  إذا  اآلن،  حتـــى  األرض 
الســـوري عـــن مقتل 14 مدنيـــًا في قصف 
جوي ومدفعي للقوات التركية والفصائل 
الســـورية المواليـــة لهـــا فـــي قريـــة شـــرق 
بلـــدة رأس العيـــن الحدودية، فضاً عن 9 

عناصر من قوات سوريا الديموقراطية.

قافلة عسكرية أميركية في دورية مشتركة مع قوات تركية في تل أبيض بسوريا بتاريخ 8 سبتمبر 2019 )أ ف ب(

مقتــل 14 مدنيــاً فــي قصــف تركــي علــى رأس العين
اشتباكات شمالي سوريا رغم وقف إطالق النار

موسكو - رويترز

حذر ميخائيل جورباتشوف آخر زعيم لالتحاد السوفيتي السابق، يوم 
أمس الجمعة، من أن العالم ينجرف إلى حقبة خطيرة من السياسات 
التي تكتســب طابعا عسكريا وناشــد موسكو وواشنطن الجلوس معا 

إلجراء محادثات عاجلة للحد من التسلح النووي.

وأدلـــى جورباتشـــوف، الذي ســـاعدت 
حملتـــه للحد من التســـلح وإصاحاته 
الهادقة للديمقراطية خال الثمانينات 
في إنهاء الحرب الباردة، بتصريحاته 
لصحيفة إزفســـتيا اليومية الروســـية 
بعد شـــهرين مـــن إنهاء العمـــل باتفاق 

نووي بارز وقعه في العام 1987.
”هنـــاك  إن  وقـــال جورباتشـــوف 

اتجاهـــات خطيـــرة - جميعهـــا 
بادية للعيان. سأختار اثنتين. 

عـــن  التغاضـــي  إنهمـــا 
القانون الدولي وعسكرة 

السياسات العالمية“.

وكانـــت الواليات المتحـــدة األميركية 
القـــوى  معاهـــدة  مـــن  انســـحبت  قـــد 
النووية متوسطة المدى في أغسطس 
متهمة موســـكو بانتهاكها ثم اختبرت 
صاروخا كان مداه محظورا فيما سبق 
الرئيـــس  ونفـــى  المعاهـــدة.  بموجـــب 
الروســـي فاديميـــر بوتيـــن أن تكـــون 
بـــاده ضربـــت بالمعاهـــدة عرض 
الحائـــط لكنـــه قـــال إن روســـيا 
ليس أمامها اآلن ســـوى إنتاج 
محظـــورة  كانـــت  صواريـــخ 
وذلك  المعاهـــدة  بمقتضى 

لضمان أمنها.

جورباتشوف يدعو روسيا وأميركا لمحادثات نووية
دبي - العربية.نت

علــى خطــى الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان، هاجــم رئيس وزراء 
ووزيــر الخارجيــة القطــري األســبق حمــد بــن جاســم آل ثانــي الجامعــة 

العربية، إثر انتقادها الغزو التركي لسوريا قبل أيام.

وكتـــب فـــي تغريـــدات على حســـابه 
علـــى تويتر مســـاء الخميس: “ها قد 
اتفقـــت تركيـــا وأميـــركا بخصـــوص 
الشـــريط الحدودي واتضح من ذلك 
ضحالـــة البيان الصادر مـــن الجامعة 
التـــي لـــم يعـــد لهـــا مصداقيـــة ال في 
الشـــارع العربي وال العالمي وال حتى 
مـــن المجتمعيـــن أنفســـهم والســـبب 
أنهـــا لـــم تعالـــج قضاياها األساســـية 
فـــي العالـــم العربـــي ولســـت بصـــدد 

تعدادها”.
كمـــا تابـــع قائـــاً:” اتضـــح اآلن 
أن دخـــول تركيا إلى الشـــريط 
بموافقـــة  كان  الحـــدودي 

إيرانية  أميركيـــة روســـية 

بـــن  حمـــد  موقـــف  وأتـــى  ســـورية”. 
بـــه  صـــرح  لمـــا  تكـــرار  فـــي  جاســـم 
أردوغـــان قبـــل يوميـــن فـــي كلمة له 
أمـــام كتلـــة حـــزب العدالـــة والتنمية 
هاجـــم  إذ  التركـــي،  البرلمـــان  فـــي 
جامعة الـــدول العربية بعد أن أدانت 
فـــي اجتمـــاع وزراء خارجيتهـــا فـــي 
العاصمة المصرية، القاهرة، ما أسمته 
“العدوان التركي” على سوريا. وقال 
الرئيس التركي إن الجامعة “لم تدفع 
قرشا واحدا” على الاجئين 
أنهـــا  ورأى  الســـوريين، 
تســـعى إلى إعـــادة مقعد 
ســـوريا مـــن أجـــل إدانـــة 

تركيا واإلساءة لها.

حمد بن جاسم يهاجم الجامعة العربية

62 قتياًل في انفجار 
بمسجد في أفغانستان

أتالنتا - سي إن إن

عــــن 62 شــخــًصــا  يـــقـــل  ــا ال  مــ لـــقـــي 
في  ــرون  آخـ  36 وأصــيــب  مصرعهم 
منطقة  فــي  مسجد  داخـــل  انــفــجــار 
هـــاســـكـــا مــيــنــا بـــإقـــلـــيـــم نـــانـــغـــرهـــار 
ــا  ــجــمــعــة، وفــًق ــي، أمــــس ال ــانـ ــغـ األفـ
مقاطعة  بــاســم  المتحدث  قــالــه  لما 

نانغرهار عطا هللا خوجاني.
عن  مسؤوليتها  جهة  أي  تعلن  ولــم 

الحادث حتى اآلن.

)فاتــف(،  المالــي  العمــل  مجموعــة  ذكــرت 
الهيئــة الرقابيــة العالميــة المعنيــة بمكافحة 
غســيل األموال، أمس الجمعــة، أنها منحت 
 2020 فبرايــر  فــي  نهائيــا  موعــدا  إيــران 
ســتحث  وبعــده  دوليــة  لقواعــد  لامتثــال 
إجــراءات  تطبيــق  علــى  أعضائهــا  جميــع 

مضــادة. وأوضحــت المجموعة، التي تتخذ 
مــن باريس مقرا، أنها تلتمس من أعضاءها 
طلــب فحــص المعامات مع إيــران وإجراء 
صرامــة  أكثــر  خارجــي  تدقيــق  عمليــات 
لشــركات التمويــل التــي تعمــل فــي البــاد. 

وفقا لرويترز.

مهلة نهائية إليران لمكافحة غسيل األموال
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مـــا ينشـــر عبـــر منصـــات التواصـــل االجتماعـــي مـــن أخبـــار وفيديوهات 
وتســـجيالت صوتية وصور وغيرها، يبقى القليل منه مفيد والكثير منه 
“خـــاش بـــاش”، ونتحـــدث هنا عما يحصـــل وينقل ويدور بيـــن الناس في 
البحرين، وتحديدا عبر قناة “الواتســـاب” األكثر شعبية وانتشارا وسهولة 
االســـتخدام وما يتداول مـــن خاللها ودورها المؤثر، ومن المهم اإلشـــارة 
إلى أن نقل معاناة وشكاوى المواطنين بأسلوب مهذب وعبارات وكلمات 
محترمـــة بعيدة عن التجريح واإلســـفاف والقذف، هذا شـــيء محمود ال 
غبار عليه، لكن إذا كان جزء كبير مما يتداول قد يسيء  للمكانة الرفيعة 
للبالد أو الشخصيات البحرينية أو األفراد فهذا مرفوض وال نقاش حوله 

وال يمكن القبول به والسكوت عليه.
نرصـــد أن هنـــاك أفـــرادا عادييـــن ال يمتلكـــون الحـــد األدنـــى مـــن الثقافة 
والمعلومـــات العامة وال حتى يتابعون الصحافة المحلية، أولئك يقومون 
بتصويـــر عدد من الفيديوهات بشـــكل مســـتمر يتحدثـــون من خاللها في 
أمـــور غير ملمين بهـــا وذلك النعدام االطالع والمتابعـــة. آخرون يقومون 
بتصويرالحـــوادث والمشـــاجرات المؤلمـــة ويقومون بنشـــرها و”قميضة” 

هنـــاك الكثيـــر مـــن المجموعات واألفراد على “الواتســـاب اللي شـــق القاع 
وقـــال أمبـــاع” والمنصـــات األخـــرى يقومـــون بتداولها فيما بينهم بشـــكل 

سريع.
الطامـــة الكبـــرى أنهم يخاطبـــون المســـؤولين بعبارات “ما ينعرف راســـها 
مـــن كرياســـها” وال تليق بأن تقال وتوجـــه للقامات الكبيـــرة ومخاطبتهم 
بهـــذه األســـاليب البعيدة كل البعد عن االحتـــرام والتقدير، وعلى إثر تلك 
الفوضـــى قامـــت الحكومـــة حديثا بإحالة مشـــروع قانـــون بتعديل بعض 
أحكام قانون العقوبات إلى مجلس النواب والمتعلق “بالسوشيال ميديا”، 
وأهم ما جاء في هذا المشـــروع المنقذ هو الســـجن لمدة خمس ســـنوات 

عقوبة االنتهاكات على منصات التواصل االجتماعي.

في الضفة األخرى المطلوب من كل اإلخوة الوزراء ورؤساء الهيئات  «
والمؤسسات والشركات الحكومية وكبار المسؤولين العاملين معهم 

ضرورة فتح أبوابهم أمام المواطنين واالستماع إليهم والتفاعل مع 
قضاياهم ومشاكلهم واإلسراع بحلها كي ال يلجأ المواطن لتلك القنوات. 

وعساكم عالقوة.

ذوو الهمم ينتظرون دعمكم
إّنها الفئة التي شاءت أقدارها أن تعيش المعاناة الجسدية والنفسية 
معـــا رغـــم أّن القانـــون كفل لهـــم الحقـــوق والدولة أنجزت لهم شـــيئا 
مـــن أحالمهـــم من مراكز للتأهيل وعالوة شـــهرية، لكن ال تزال بعض 
أحالمهـــم تنتظـــر التنفيذ. األســـر التي أرادت لها المشـــيئة اإللهية أن 
يكـــون بينها معاقـــون يعانون ظروفا اقتصاديـــة صعبة وهم يتمنون 
توفير الرعاية والتأهيل والدعم ألبنائهم بإقامة المراكز المتخصصة 

لتأهيلهم.
وكان مؤسفا جدا وباعثا على الحزن والدهشة أن يغلق أحد المراكز 
المتخصصـــة )مركـــز المتـــروك للشـــلل الدماغـــّي( في رعايـــة وتأهيل 
المعاقيـــن بالمحافظـــة الشـــمالية، والـــذي كان يحتضـــن عـــددا مـــن 
ذوي اإلعاقـــة ويوفـــر لهـــم كل أنواع الرعاية وبه أمهـــر الكفاءات من 
المتخصصين المشـــهود لهم باإلخالص والتفاني في أداء رســـالتهم، 
لكـــن المفاجأة بـــل الصدمة التي لم يكن أحـــد يتوقعها إغالق المركز 
بصفـــة نهائية، ما شـــكل صدمة لذوي المعاقيـــن ووضعهم في مأزق. 
وكان مـــن البديهـــي أن توفر الجهة المعنية البديل لكن المؤســـف هو 
أنـــه ليـــس هناك أي مركز بديـــل يمكن أن يوفر لهـــم الرعاية، ما جعل 

الكثير من األهالي في وضع حرج.
إّن أحد أهم المشـــاريع لتشـــخيص وتقييم اإلعاقة والذي أطلق عليه 
المركـــز الشـــامل ال يـــزال قيـــد التنفيذ منذ ســـنوات ومـــن المؤمل أن 
يضم هذا المركز كل التخصصات وجميع الحاالت، وإذا ما قدر له أن 
ينجز خالل العامين القادمين ســـيكون تحّوال في حياة ذوي اإلعاقة 
لتوفيره خدمات تلبي احتياجاتهم، بل إنه من المؤمل أن يسهم في 
دمجهم في المجتمع ليسهموا في عملية التنمية المنشودة. ربما كان 
تأجيـــل افتتاح المركز عائدا إلى نقص المعدات الطبية كما ألمح إلى 

هذا أحد المسؤولين أو قد يكون التأخير مرجعه الكادر الوظيفي! 
من اآلمال التي تتطلع إليها أسر ذوي الحاجات الخاصة توفير سيارات  «

خاصة نظرا للصعوبات التي يتعرض إليها المعاقون أثناء تنقالتهم 
إلى المدارس بوجه خاص، ولسنا بحاجة إلى التذكير بالمصاعب التي 

يجد المعلقون فيها أنفسهم عند ارتيادهم المراكز التجارية والمباني 
األخرى عندما يتعدى عليها البعض دون أدنى اعتبار للقانون.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

جائزة نوبل... هل من إعادة نظر
أن يسجل اسمك ضمن الفائزين بجائزة نوبل أمر جدير بالفخر واالعتزاز، بل 
يستحق السعي واالجتهاد لتنال هذا الشرف الرفيع في قائمة ثرية ألصحاب 
اإلســـهامات العالميـــة في مختلف الفنـــون المعرفية والعمليـــة، لكن أن تطال 
هـــذه الجائـــزة انتقـــادات موضوعيـــة واتهامات مبنيـــة على أســـس ومعايير 
حقيقية ومبررات واقعية، فهو أمر يضر ويســـيء لهذه القائمة التي يفترض 
أن تظـــل ناصعـــة، ال أن يظل القائمـــون على أمر هذه الجائـــزة صامتين وهم 

يرون ثوبها “النقي” يتطلخ من هنا وهناك.
وفي مثال واضح على هذه الثغرات، تم منح جائزة نوبل لآلداب لعام 2019 
م للكاتـــب والشـــاعر النمســـاوي بيتر هاندكـــه، رغم أنه معـــروف بدعمه نظام 
الرئيس اليوغوســـالفي والصربي الراحل ســـلوبودان ميلوشـــيفيتش، رئيس 
جمهورية يوغوسالفيا االتحادية في الفترة من العام 1997 إلى العام 2000 
والمســـؤول عـــن المجازر الوحشـــية والجرائم ضد اإلنســـانية التـــي يندى لها 

الجبين بحق المسلمين.
هـــذا االختيـــار أدى إلـــى موجـــة مـــن الغضب واالســـتياء في مختلـــف أنحاء 
البلقـــان، حيـــث احتشـــد متظاهـــرون أمـــام الســـفارة الســـويدية فـــي مدينـــة 
بريشـــتينا، عاصمة كوســـوفو، لالحتجاج ضد منح الجائـــزة لهاندكه، وحثت 
منظمـــة “أمهـــات سربرنيتشـــا” وهـــي منظمـــة تمثـــل ضحايـــا جرائـــم الحرب 
البوســـنية األكاديمية الســـويدية على إلغـــاء قرارها، كما أشـــارت العديد من 
الصحـــف النمســـاوية واأللمانيـــة إلـــى أن هاندكـــه ال يســـتحق هـــذه الجائـــزة 

الرفيعة.
من جانبها، دافعت األكاديمية الســـويدية عـــن قرارها، مؤكدة أنها لم تقصد 
منـــح الجائـــزة ألحد دعاة الحـــروب أو أحد منكري جرائـــم الحرب أو اإلبادة 
الجماعيـــة، وأنهـــا  لم تجد أي دليل على أن هاندكه أشـــاد بســـفك الدماء أو 
أنكر جرائم الحرب، عندما حضر جنازة ســـلوبودان ميلوســـيفيتش في عام 

.2006

آثرت مثاال بعيًدا عن عالمنا للتأكيد على أن االنتقادات التي توجه للجائزة ال  «
تخصنا فقط بل هي ظاهرة عامة تؤكد ضرورة إعادة النظر في معايير منح جائزة 

نوبل بمختلف فروعها، وتمثيل مختلف الثقافات والحضارات بالجهات القائمة 
على االختيار حتى ال تظل حكرا على أحد وال تختار اشخاصا غير جديرين بها.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

“الواتساب شق القاع وقال أمباع”

مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة تطويـــر المجتمعـــات وتحســـين مســـتوى الحيـــاة 
اإلنســـانية، وتوفيـــر مـــا يلزم لنماء اإلنســـان، وخطـــة التنمية المســـتدامة تدعو إلى 
القضاء على الفقر بحلول 2030م، وتحقيق ذلك يتطلب الكثير من العمل الداخلي 
والدولي باتخاذ إجراءات ترتقي إلى مستوى هذا الهدف اإلنساني، والفقر هو أحد 
أوجاع العالم وإنســـانه، فهو وباء اجتماعي ينتشـــر في الكثير من الدول، وتختلف 
مســـتوياته باختـــالف حالـــة كل دولـــة واقتصادهـــا، فتوفيـــر الرخـــاء االقتصـــادي 
واالجتماعي ألفراد المجتمع يتطلب ــ أواًل ــ استغالل الموارد االقتصادية والطاقات 
البشـــرية علـــى النحـــو األمثـــل بنهـــج يـــؤدي إلـــى تســـريع وتيـــرة التقدم فـــي جميع 
أنشـــطة الدولة، ثانًيا تحقيق العدالة في توزيع الثروات القومية، ثالًثا وضع خطط 
قومية شـــاملة لجميع الجوانب االقتصادية واالجتماعية، رابًعا توفير فرص العمل 
وخصوصا للشباب لتمكينهم من الحياة، خامًسا تمكين المرأة اقتصادًيا واجتماعًيا 
فـــي المجتمع، سادًســـا التـــزام الدولة بمبادئ حقوق اإلنســـان فمن حق اإلنســـان أن 

يحيا حياًة كريمة في بالده.
ويرتبـــط الفقـــر بالتنميـــة واألمـــن والســـالم، ولتحقيق ذلك البـــد من القضـــاء عليه، 
وتخصيـــص يـــوم دولي للقضـــاء عليه يعد تكريًمـــا لضحايا الفقر والجـــوع والُعنف، 

فالفقـــر ُيشـــكل انتهـــاًكا صارًخـــا لحقـــوق اإلنســـان وكرامتـــه وإنســـانيته، وبموجب 
القـــرار )47/196( أعلنـــت الجمعية العامة لألمم المتحدة يـــوم 17 أكتوبر يوًما دولًيا 
للقضاء على الفقر، والقيام بأنشطة بمشاركة الفقراء والمؤسسات العامة واألهلية، 
فالقضاء على الفقر يعني توفير ُســـبل العيش الكريم وبناء مســـتقبل ُمســـتدام من 
خالل توفير قرارات وسياســـات تحقق ذلك دون المســـاس بقـــدرة األجيال المقبلة 

اقتصادًيا واجتماعًيا.
واالحتفـــال بهـــذا اليوم ُيمثـــل رفًضا للبؤس والفقر، ليتمكن الفقـــراء من التعبير عن 
حالتهـــم بتوفيـــر الحياة التـــي يبتغونها، إن مكافحـــة الفقر والتغلـــب عليه مكافحة 
إنســـانية عامة ال يمكن أن تتحقق إال بمشـــاركة فعالة من الميســـورين، وحياة الفقر 
ليست حتمية بل يمكن تغييرها إلى حالة أفضل بفضل تعاون جميع أفراد المجتمع 

بمبادرات اجتماعية وإنسانية وعلى امتداد السنة لتحقيق مجتمع متكافل.

إن تقديم المعونات للفقراء من الحلول الجزئية، وللقضاء على الفقر البد من وجود  «
فرص عمل مستدامة وضمان الصحة والتعليم الذي تتوافق مخرجاته مع سوق 

العمل، وتمكين الناس من جميع حقوقهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وردم 
الفجوة بين الجنسين في المجتمع.

عبدعلي الغسرة

القضاء على الفقر حق إنساني

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

للتواصل: 17111483

الشعوبيون الجدد... اإلعالم الشعوبي اإليراني
مـــن أجـــل تحقيق مؤامرة القرن المســـماة بالربيع العربي بقيادة أحفاد ومشـــردي ولقطاء 
الدولة الصفوية والقوقازيين الوثنيين الطورانيين، وشعوبيي السياسة القطرية الساعين 
بشـــتى الوسائل لتشريد قبائل وعائالت السعودية واإلمارات والبحرين وأبناء مصر وكل 
دولة عربية تقف ضد مشروع احتالل األمة العربية المسلمة من قبل هذا التحالف الثالثي 
الصفوي، وكان البد لهذا التحالف الثالثي من وجود إعالم شـــعوبي يحقق تلك المؤامرة، 
كل حســـب توجهه وأســـلوبه، لكن في النهاية كلهم يشـــتركون بهدف واحد هو استهداف 

السعودية ومصر واإلمارات وأية دولة عربية أخرى تقف ضد هذا التحالف النتن القذر.
ولنبدأ باإلعالم الشـــعوبي اإليراني من خالل “شـــقيقات قناة الجزيرة والتلفزيون العربي 
تلفزيون عزمي بشارة” أي قنوات العالم والمنار والميادين، وقد جرت العادة بالنسبة للدول 
الديكتاتوريـــة أو نظـــام الحـــزب والثورة الواحدة، أن يتم اســـتخدام األســـاليب التقليدية 
فـــي الدعايـــة للحزب والثورة، والمتمثلة في التمجيد والتطبيل المباشـــر والواضح لرموز 
الحـــزب والثورة، وتســـليط الضوء علـــى لقاءاتهم وتصريحاتهـــم وتضخيمها، ومن خالل 
مالحظتنـــا وتحليلنـــا لقنوات العالم والميادين وحزب هللا كإعالم سياســـي إيراني، أنها ال 
تلجأ إلى التطبيل المباشر لرموز ومبادئ وسياسة الثورة، بل تعمل على تسويق سياسات 
وتصريحات وأجندة طهران بشـــكل غير مباشـــر. مثالً وخالل التغطية التلفزيونية للقناة 

ألحـــداث غـــزة، فإنهـــا تقوم بتســـليط الضوء على صور ومشـــاهد الدمار الـــذي يتعرض له 
أبناء غزة، ومن الطبيعي أن يقوم مشاهدو القناة من العرب بالتعاطف مع غزة، وفي هذه 
اللحظـــة تقـــوم القناة بعرض مشـــاهد لتصريحات “الببغاوات” اإليرانييـــن، وهم يتوعدون 
إســـرائيل ويمارســـون تهديداتهـــم الصبيانية، مشـــددين علـــى أن إيران تعتبـــر قضية غزة 
قضيتها األولى... إلى غير ذلك. ومن خالل هذا التسويق، فإن المشاهد العربي، وهو يرى 
الدمار في غزة وقلبه مملوء بالتعاطف مع أهلها والكره إلسرائيل، فإن صور وتصريحات 
المســـؤولين اإليرانيين، ســـتعزز لديه فكرة أن سياســـة ومبادئ إيران، ال هم لها إال قضية 

غزة وفلسطين. 

وبهذا فإن القناة تمارس الدعاية غير المباشرة إليران وأجندتها، كجهاز إعالمي  «
سياسي إيراني، إال أن هذا األسلوب انكشف للمشاهد العربي وهو يرى احتالل 

وتدمير إيران أربع عواصم عربية بدل تدميرها إسرائيل. وبالرغم من الدعم 
الالمحدود من قناة الجزيرة والتلفزيون القطري بقيادة عزمي بشارة لتلميع صورة 
إيران وقوتها وعظمتها البلهاء، إال أن العالم العربي بشيعته وسنته، خالف الخونة 
طبعا، اتضحت له صورة هذا التحالف الشعوبي الثالثي وإعالمه القذر في التسويق 

لمؤامرات تدمير األمة العربية المسلمة. وللحديث بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان
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a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر



تشــهد مالعــب نــادي البحريــن للتنــس بالجفيــر اعتبارا من الســاعة التاســعة صباح 
اليــوم انطــالق مباريات األدوار التأهيلية لبطولة البحرين الدولية الحادية عشــرة 
لناشــئي التنــس، التــي ينظمهــا النــادي فــي الفتــرة مــن 21 إلــى 26 أكتوبــر الجــاري 
بالتعــاون مــع وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة والداعميــن الذهبييــن شــركة نفظ 
البحرين “بابكو”، شركة إبراهيم خليل كانو وشركة غاز البحرين الوطنية “بناغاز”.

الصعبـــة  األدوار  هـــذه  فـــي  ويتنافـــس 
وعالية المســـتوى الفنـــي 32 العبا وذلك 
على مدى يومي السبت واألحد من أيام 
البطولـــة )اليوم وغدا(، وفي الوقت الذي 
تقـــام فيه المباريات علـــى ثالث مراحل؛ 
األربعـــة  الالعبيـــن  تحديـــد  أجـــل  مـــن 
أصحـــاب الحـــظ الســـعيد، الذين ســـوف 
النهائيـــة  األدوار  فـــي  للعـــب  يتأهلـــون 
بهـــذا الحـــدث الرياضـــي الدولـــي، والتي 
ســـتنطلق في صباح يوم اإلثنين المقبل 

بحسب البرنامج العام للمباريات.

الدولـــي  للبطولـــة  العـــام  الحكـــم  وكان 
البحرينـــي أحمـــد الحواج قـــد أجرى في 
وقـــت متقـــدم من مســـاء أمـــس الجمعة 
قرعة مباريات األدوار التأهيلية بحضور 
رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس إدارة النـــادي 
وأعضـــاء اللجـــان العاملـــة فـــي البطولـــة 
ومجموعـــة تمثـــل الالعبين المشـــاركين، 
وخـــالل تدريبات الالعبيـــن في اليومين 
الماضييـــن أظهر نجوم المســـتقبل للعبة 
التنـــس حجـــم المســـتوى الفنـــي الكبيـــر 
واســـتعدادهم  ومـــدى جديتهـــم  لديهـــم 

الجيـــد للبطولـــة وطمـــوح الجميـــع فـــي 
خطف لقب النسخة الحادية عشرة.

يذكر أن البطولة تضم 4 مسابقات، وهي 
فردي وزوجي الناشـــئين، فردي وزوجي 
اآلنســـات، وتقـــام المباريـــات يوميا على 
مالعـــب نـــادي البحرين للتنـــس بالجفير 
األولـــى  الفتـــرة  حيـــث  فترتيـــن،  علـــى 
التـــي تبـــدا من الســـاعة التاســـعة صباحا 
والفتـــرة األخـــرى التي تبدأ في الســـاعة 
البحـــري  نـــادي  الثالثـــة عصـــرا، ويفتـــح 
للتنـــس بالجفيـــر أبوابه لمحبي وعشـــاق 
لعبـــة التنـــس مـــن الجماهيـــر البحرينيـــة 

والمقيميـــن، والدعوة عامـــة لمحبي لعبة 
التنـــس للحضـــور إلـــى موقـــع المباريات 
واالســـتمتاع بمباريـــات البطولة المتوقع 
لهـــا أن تكـــون تافســـية وذات قيمة فنية 
عاليـــة؛ نظـــرا لمشـــاركة نخبة مـــن نجوم 
لعبة التنـــس المصنفين عالميا في مراكز 

متقدمة. وعلى مدى اليومين الماضيين 
شـــهد مطـــار البحريـــن الدولـــي وصـــول 
وخاصـــة  الالعبيـــن  مـــن  كبيـــرة  أعـــداد 
المشـــاركين منهم فـــي األدوار التأهيلية، 
وفـــور وصولهم إلى البـــالد حرص جميع 
الالعبين على التوجه مباشرة إلى مبنى 

نـــادي البحرين للتنس؛ مـــن أجل التعرف 
البطولـــة  المنظميـــن وأجـــواء  اســـتعداد 
إداريـــا وفنيا وكلك من أجل التعرف عن 
قـــرب على المالعـــب التي ســـتقام عليها 
المباريـــات، وقـــام عدد مـــن الالعبين في 
يوم أمس بأداء بعض التدريبات الخفيفة 
اســـتعدادا لمواجهات اليـــوم المهمة جدا 
في مشـــوارهم بالبطولة، وقد أشاد عدد 
كبير من الالعبين بما شـــاهدوه من تميز 
فـــي مقـــر النـــادي ومالعبـــه النموذجيـــة 
وبأجـــواء البطولـــة المثاليـــة، كمـــا أبـــدى 
الجميـــع إعجابـــه من احترافيـــة التنظيم 
بنـــادي البحريـــن للتنـــس وما وصـــل إليه 
من مراحل احترافية متقدمة، كما أبدوا 
ارتياحهـــم من المســـتوى الرائـــع لمالعب 
النـــادي المطابقـــة للمواصفـــات الدوليـــة 
المعتمدة وما يضمه مبنى نادي البحرين 

للتنس من مرافق حديثة وحيوية.

نادي التنس

ITF اليوم انطالق األدوار التأهيلية لدولية التنس

جانب من تدريب أمس

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  عضـــو  أكـــد 
البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة، رئيس لجنة 
جـــدول  أن  حمـــاد  حســـين  المســـابقات 
مســـابقة دوري الدرجة األولى ســـيصدر 
دون  )أكتوبـــر(  الجـــاري  الشـــهر  أواخـــر 

تعيين موعد محدد.
 ويتنافـــس ضمـــن دوري الدرجة األولى 
8 أنديـــة وهـــم داركليـــب حامـــل اللقـــب 
واألهلـــي والمحـــرق والنجمـــة والنصـــر 

وعالي وبني جمرة والنبيه صالح.
وأضـــاف حمـــاد لــــ “البـــالد ســـبورت” أنه 
مـــن المؤمل أن تنطلق مســـابقة الدوري 
أن  علـــى  المقبـــل  نوفمبـــر   11 بتاريـــخ 
تتـــوزع أيـــام المباريـــات بيـــن الثالثـــاء 
واألربعـــاء والخميـــس مـــن كل أســـبوع 
فيما ســـينتهي القســـم األول نهاية شهر 

ديسمبر القادم.

 وأضـــاف “في القســـم األول ســـتخوض 
الفـــرق المتنافســـة 7 جـــوالت وســـنلعب 
بمعدل جولة واحدة في كل أسبوع مما 
يعني أننا ســـننهي أربع جوالت في مدة 
شـــهر كامـــل تقريًبـــا، وعليه فإن القســـم 
األول سينتهي في غضون شهر ونصف 
تقريًبـــا ولن تكـــون المباريات مضغوطة 
إطالًقـــا وســـتحظى الفرق بفتـــرة كافية 

من الراحة..”.
وأكد حماد أن لجنة المســـابقات وضعت 
فـــي اعتبارها جميع المناســـبات الدينية 
والوطنيـــة واالمتحانـــات والمشـــاركات 
الخارجية المحتملة، معرًبا عن أمله في 
أن تخـــرج منافســـة دوري الكبار بأفضل 
التأجيـــالت  مـــن  عـــدد  وبأقـــل  صـــورة 

الطارئة.

من منافسات دوري الدرجة األولى الموسم الماضيحسين حماد

المسابقة انـــطـــاق  ــد  ــوع م الــمــقــبــل  نــوفــمــبــر   11
إصدار دوري الطائرة أواخر أكتوبر

وزارة شئون الشباب والرياضة

شـــرعت هيئـــة تحكيم فض المنازعـــات الرياضية بيـــن الالعبين 
والمدربيـــن واإلدارييـــن والفنيين وبين األندية الوطنية لحســـم 
النـــزاع فيمـــا يتعلـــق بمســـتحقات الرياضيين، أعمالهـــا في النظر 

بالمنازعات المحالة لها بخصوص هذا الملف.
وخـــالل األيـــام الماضيـــة قامـــت هيئة تحكيـــم فـــض المنازعات 
أحمـــد مجبـــل  الدكتـــور محمـــد  المستشـــار  برئاســـة  الرياضيـــة 
وعضويـــة كل مـــن المستشـــار مصعب عـــادل بوصيبـــع، ومحمد 
وحيد القاســـم، باالجتماع مع ممثلي األندية الوطنية والالعبين 
والمدربيـــن واإلدارييـــن والفنييـــن وذلك لالســـتماع إلى وجهات 
نظرهـــم حـــول المنازعـــات المحالـــة إليهـــا والنظـــر فـــي الوثائـــق 
والحقائـــق التـــي يقدمهـــا الطرفين وذلك تمهيًدا إلصـــدار قرارها 

في تلك المنازعات.
 وســـتواصل هيئـــة تحكيـــم فـــض المنازعـــات الرياضيـــة عملهـــا 
بصورة مستمرة واالجتماع مع كافة األطراف المعنية وذلك من 
أجل االنتهاء من كافة المنازعات المحالة لها بهذا الشأن والعمل 
على رفع تقريرها النهائي المتضمن قرارها في لفض المنازعات.

 وكان وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد قد أصدر قرار 
بتشـــكيل هيئة تحكيم لفض المنازعـــات الرياضية بين الالعبين 

والمدربيـــن واإلدارييـــن والفنيين وبين األندية الوطنية لحســـم 
النزاع فيما يتعلق بمستحقات الرياضيين.

وتختـــص الهيئـــة بالفصل فـــي المنازعات المحالـــة إليها من قبل 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة والمتعلقـــة بتنفيـــذ البرنامـــج 
الوطني إلنهاء ملف المستحقات المالية للرياضيين وفًقا التفاق 
التحكيـــم المنصـــوص علـــى أن تقـــوم الهيئة بتحديـــد إجراءات 
وقواعـــد الفصـــل فـــي المنازعـــات المعروضـــة عليهـــا، وســـتعمل 
اللجنة على مباشـــرة أعمالها والنظر في المنازعات المرفوعة لها 

والمتعلقة بمستحقات الرياضيين.

رئيس وأعضاء اللجنة أثناء االجتماع

ـــا ـــدار قراره ـــًدا إلص ـــة تمهي ـــي األندي ـــع ممثل ـــت م اجتمع
“فض المنازعات” تنظر في ملفات مستحقات الرياضيين
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حسن علي

الحــردان اتفــق مــع عبــداهلل يوســف لتســديد ركلــة الجزاء

حميدان: تفاجأنا بحضور ناصر بن حمد ودعمه سر االنتصار

 شـــهدت مبـــاراة منتخبنـــا الوطني ونظيـــره اإليراني 
لكـــرة القـــدم بالتصفيـــات المشـــتركة المؤهلـــة لكأس 
العالـــم 2022 وكأس آســـيا 2023 تألـــق العب وســـط 
الميـــدان مهـــدي حميدان والذي اعتمـــد عليه المدرب 
ا في تشـــكيلة األحمر  البرتغالي هيليو ســـوزا أساســـيًّ
ليثبت جدارته ويقدم مســـتوى رائـــع، لتثمر تحركاته 
في المقدمة عن حصول منتخبنا لركلة جزاء تصدى 
لهـــا محمـــد الحـــردان فـــي الشـــوط الثاني ليحـــرز من 
خاللهـــا هدف الفـــوز الوحيد للمنتخـــب ويهديه ثالث 

نقاط ثمينة في المشوار اآلسيومونديالي.
ويبـــدي الالعـــب األهـــالوي مهـــدي حميـــدان اعتزازه 
بتمثيـــل المنتخـــب ونيـــل ثقة المـــدرب هيليو ســـوزا 
مضيًفـــا “لقـــد اختارنـــي المدرب فـــي القائمـــة األولية 
قبـــل منافســـات بطولـــة غـــرب آســـيا التـــي تـــوج بهـــا 
األحمر لكنني اعتذرت عن المشـــاركة لظروف خاصة 
ثـــم اختارنـــي مجدًدا لخـــوض التصفيات وأنا ســـعيد 
بالمشـــاركة وارتـــداء قميـــص المنتخـــب الـــذي يعتبر 

شرًفا كبيًرا ألي العب..”.
ا   وكان حميـــدان على ثقة بقدراته في اللعب أساســـيًّ
بالتشكيلة حين قال “شاركت في مواجهة أذربيجان 
ا، وقبـــل ذلـــك فـــإن المـــدرب شـــاهد  الوديـــة أساســـيًّ
مســـتواي وتربطنـــي به عالقـــة طيبة داخـــل الملعب، 
وشعرت بارتياحه ألدائي وهو ما جعلني أثق بقدرتي 
ا رغـــم أن الهدف بالنســـبة لجميع  علـــى اللعب أساســـيًّ
الالعبيـــن هـــو الفـــوز فقـــط، بغـــض النظر عمـــن يلعب 

ا أو يبقى في االحتياط”. أساسيًّ
وعّبـــر عـــن ســـعادته الكبيـــرة بتحقيـــق الفـــوز علـــى 
منتخـــب إيران المصنـــف األول في القارة اآلســـيوية 
مضيًفـــا “قدمنـــا أداًء يليـــق بالكـــرة البحرينية وأعدنا 
الفرحة للجماهير البحرينية وأصبح مســـتوانا يتطور 
ويرتقـــي وأتمنى بأن نواصل على نفـــس الوتيرة من 

األداء في باقي المباريات”.
االنتصـــار  وراء  الرئيـــس  الســـبب  حميـــدان  وأرجـــع 
المـــدوي إلـــى دعـــم ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشـــئون 
الشـــباب، رئيس المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة 
ووقفـــة ســـموه وتحفيـــزه لالعبين قبل وأثنـــاء وبعد 

المباراة.
وتحدث حميدان عن ذلك قائال “لقد تفاجأنا بحضور 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى الملعب في 

التدريب األخير للمنتخب الذي ســـبق مواجهة إيران، 
ولم يكن لدينا أي علم أو ترتيب مسبق بالزيارة وكان 
لكلمات ســـموه اثر كبير في تحفيزنا ورفع معنوياتنا، 
كما أن حضوره المباراة ســـاهم في تعزيز الثقة لدينا، 
وبعـــد المبـــاراة نقـــل لنا تحيـــات جاللة الملك وأشـــاد 
بمســـتوانا وأكـــد وقوفه معنا وكان لتلـــك الكلمات أثر 

طيب ومفعول كبير في نفوس جميع الالعبين”.
وبالعـــودة إلـــى مبـــاراة إيـــران، أوضـــح حميـــدان أن 
اختيـــار الحـــردان لتســـديد ركلـــة الجزاء لـــم يكن من 
اختيـــار المدرب هيليو ســـوزا، موضًحا “المدرب منح 
الالعبيـــن الحريـــة وقد تقـــدم لتســـديد الركلة محمد 
الحـــردان وعبـــدهللا يوســـف وقـــد اتفق االثنـــان على 

أن ينفذهـــا األول وكانـــت شـــجاعة منـــه ووفـــق فـــي 
تسديدها بنجاح..”

وامتدح حميدان المدرب البرتغالي وأشـــاد بكفاءته، 
موضًحا أن المدرب ينتهج أسلوب التنويع واالعتماد 
علـــى جميع الالعبين، حيث إنه يضع التشـــكيلة وفًقا 
لظـــروف ومعطيـــات كل مواجهة وبنـــاء على قراءته 
للخصـــم، ودراســـته لنقاط القوة لـــدى كل العب، وهو 
مـــا حصل فـــي مبـــاراة إيـــران باعتماده علـــى العبين 

يمتلكون بنية جسمانية قوية لمجاراة اإليرانيين.
وذكـــر أن الفـــوز علـــى إيـــران ال يعني نهايـــة المطاف 
فالمشـــوار مـــازال طويالً فـــي التصفيـــات والمنتخب 
أمـــام مرحلة مفصلية عندما يلتقي أمام هونج كونج 
والعـــراق فـــي كال البلديـــن بالمواجهتيـــن القادمتيـــن، 
والتـــي ينبغـــي خاللهمـــا تحقيـــق الفـــوز للتقـــدم على 
إيران والعراق في ترتيـــب المجموعة، خصوًصا وأن 
األخيرين ســـيلتقيان مًعا وال بد من خسارة أو تعادل 
أحدهما األمر الذي ســـيرجح كفة األحمر، مؤكًدا على 
قـــوة حظوظنا في بلوغ الـــدور الثاني من التصفيات 

وصوالً إلى تحقيق حلم التأهل لمونديال 2022.

حميدان مصافحا سمو الشيخ ناصر بن حمد اثناء زيارة تدريبات المنتخب

مهدي حميدان كان أحد نجوم مواجهة إيران 

سبورت

انطالق كأس اتحاد السلة

انطلقت مساء أمس األول )الخميس( 
مسابقة كأس االتحاد البحريني لكرة 
السلة بإقامة مباراة واحدة فقط بين 
الرفاع ومدينة عيسى، وانتهت بفوز 
األول بنتيجة 79/ 57. وتلعب البطولة 
في ظل توقف منافسات دوري زين؛ 
وذلك بسبب بدء تحضيرات منتخبنا 
بطولة  في  للمشاركة  األول  الوطني 
ستقام  الــتــي  الخليجية  المنتخبات 
في نوفمبر المقبل. وتقام البطولة من 
دون مشاركة العبي منتخبنا الوطني.
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حسن علي

أعتّز بتمثيل األحمر 
وثقة المدرب 

ا بمشاركتي أساسّيً

بمشاركة 32 العبا 
يتنافسون على 4 

بطاقات

اســـتهل منتخبنا الوطني لكرة اليد مشواره 
فـــي التصفيات اآلســـيوية للرجـــال المؤهلة 
لـــدورة األلعـــاب األولمبية “طوكيـــو 2020”، 
بالفـــوز علـــى حســـاب المنتخـــب الكويتـــي، 
بنتيجـــة ٢٦/ ٢١، فـــي المبـــاراة التي جمعت 
لحســـاب  )الجمعـــة(،  أمـــس  مســـاء  بينهمـــا 
المجموعـــة األولـــى مـــن تصفيـــات أولمبياد 
التـــي تســـتضيفها الدوحـــة   2020 طوكيـــو 
خالل الفترة من 17 إلى 26 أكتوبر الجاري، 
بمشـــاركة 8 منتخبـــات هـــي: الكويت، قطر، 
الهنـــد  إيـــران،  كونـــج،  هونـــج  الســـعودية، 
منتخبنـــا  جانـــب  إلـــى  الجنوبيـــة،  وكوريـــا 

الوطنـــي. وكان الشـــوط األول قـــد انتهـــى 
بتفوق منتخبنا بنتيجة ١٢/ ١٠.

وســـيخضع األحمـــر للراحـــة اليـــوم، على أن 
يواجـــه المنتخـــب اإليراني يوم غـــٍد األحد، 
فيمـــا ســـيختتم مواجهاته بالـــدور األول مع 

كوريا يوم الثالثاء.
ويتأهـــل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور 
نصـــف النهائي والـــذي يقام فـــي 24 أكتوبر 
الحالـــي، حيـــث يلتقي فيـــه أول المجموعة 
األولـــى مـــع ثانـــي المجموعة الثانيـــة وأول 
المجموعـــة  ثانـــي  مـــع  الثانيـــة  المجموعـــة 

األولى.

“أحمر اليد” يجتاز الكويت بتصفيات طوكيو ٢٠٢٠
محمد الدرازي



وصلت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة 
األولمبية البحرينية، رئيس لجنة رياضة المرأة، رئيس وفد مملكة البحرين 
فــي الــدورة السادســة لرياضة المرأة بدول مجلس التعــاون لدول الخليج 
العربيــة يــوم أمس )الجمعة( إلى العاصمة الكويتية؛ للمشــاركة في الدورة 

ويرافقها مساعد رئيس الوفد البحريني رقية الغسرة.

وكان فـــي اســـتقبال الشـــيخة حياة بنت 
نعيمـــة  الشـــيخة  عبدالعزيـــز آل خليفـــة 
التنظيميـــة  اللجنـــة  رئيســـة  الصبـــاح 
لرياضـــة المـــرأة بـــدول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي وكافة أفراد البعثـــة اإلدارية، 
بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  التقـــت  حيـــث 
وتفقـــدت  اإلداريـــة  بالبعثـــة  عبدالعزيـــز 
التحضيـــرات النهائيـــة التـــي قامـــت بهـــا 
إدارة البعثـــة؛ لتوفيـــر مختلـــف الظروف 

المثالية للمنتخبات الوطنية.
وقد أنهـــت إدارة البعثة البحرينية بدعم 
ومتابعـــة مســـتمرة مـــن الشـــيخة حيـــاة 
بنـــت عبدالعزيـــز آل خليفة كافـــة األمور 
الخاصة بالمشـــاركة مـــع اللجنة المنظمة 
للـــدورة، وقـــد كلفـــت اللجنـــة البحرينية 
فريـــق العمـــل البحرينـــي لتقديـــم كافـــة 
الخدمـــات والمتابعـــة الدائمة للمنتخبات 

النسائية المشاركة في الدورة.
وتشـــارك مملكـــة البحريـــن في النســـخة 
السادســـة مـــن الـــدورة؛ بهدف اســـتعادة 
علـــى اإلنجاز الـــذي حققته في النســـخة 
الثالثـــة والرابعـــة فـــي مملكـــة البحريـــن 
2013 والعاصمة العمانية مســـقط 2015 
بعدما أحرزت المركز األول في الترتيب 

العام لجدول الميداليات.
الـــدورة  فـــي  المملكـــة  بعثـــة  وتتـــرأس 

الشـــيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة 
عضـــو مجلـــس إدارة اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينية، ويضم الوفد اإلداري مساعد 
رئيـــس الوفـــد البحرينـــي رقية الغســـرة، 
مديـــرة البعثة مريـــم ميـــرزا، نائب مدير 
عمـــاد  واإلداري  مردانـــة،  مريـــم  البعثـــة 

راشد، واإلدارية نيلة المير.
وتشارك مملكة البحرين في إحدى عشرة 
لعبـــة، وهي: كرة الســـلة، الكـــرة الطائرة، 
كرة اليد، كرة القدم داخل الصاالت، كرة 
الطاولة، ألعاب القوى، البولينج، الرماية، 
القـــوى  ألعـــاب  التايكونـــدو،  المبـــارزة، 
لذوي االحتياجـــات الخاصة، كما يتكون 
الوفـــد البحريني من 185 رياضية بينهن 
العبـــات وأطقـــم فنيـــة وإداريـــة من كال 
الجنســـين واختصاصيي عـــالج طبيعي 
وإعالمييـــن، إضافة إلى الوفد الرســـمي، 
وهـــو العدد األكبـــر لمملكـــة البحرين في 

تاريخ مشاركاتها الخليجية.

الكويت مهد االنطالقة

بـــدول  المـــرأة  تعتبـــر دورة رياضـــة 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس 
العربيـــة واحـــدة مـــن أهـــم األحداث 
رياضـــة  مســـتوى  علـــى  الرياضيـــة 
المـــرأة، والتي تقام بإشـــراف اللجنة 

التنظيمية لرياضة المرأة الخليجية.

11 لعبة موزعة على 9 منشآت رياضية

دورة  الكويـــت  دولـــة  وتســـتضيف 
للمـــرة  الخليجيـــة  المـــرأة  رياضـــة 
الثانيـــة منذ انطالقتهـــا العام 2008، 
وتقام منافســـات الكرة الطائرة على 
صالة نادي سلوى بمنطقة القرين في 
الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري، 
كرة الســـلة علـــى صالة نادي ســـلوى 
الصبـــاح بنـــادي الفتـــاة فـــي الفتـــرة 
مـــن 20 إلـــى 26 أكتوبـــر، التايكوندو 
للتايكونـــدو  الكويتـــي  باالتحـــاد 
بمنطقة صباح السالم يومي 25 و26 
اكتوبر، كرة الطاولة بنادي القادسية 
فـــي منطقة حولي في الفترة من 24 
إلـــى 27 أكتوبر، المبـــارزة على صالة 
االتحـــاد الكويتـــي للمبـــارزة بالدعية 
فـــي الفترة مـــن 20 إلـــى 24 اكتوبر، 
ألعاب القـــوى وألعاب لذوي العزيمة، 
فســـتقام على مضمار استاد االتحاد 

الكويتـــي أللعـــاب القوى فـــي منطقة 
كيفـــان فـــي الفتـــرة مـــن 27 إلـــى 29 
أكتوبر، والرماية في ميدان االتحاد 
الكويتي للرماية في منطقة الدائري 
أكتوبـــر.  22 و23  يومـــي  السادســـة 
أما البولينج، فتلعب منافســـاتها في 
مركز االتحـــاد الكويتي للبولينج في 
الســـالمية في الفتـــرة من 21 إلى 24 
اكتوبر، وكـــرة اليد على صالة ملعب 
بمنطقـــة  للتطبيقـــي  العامـــة  الهيئـــة 

الشـــويخ فـــي الفترة مـــن 20 إلى 26 
اكتوبـــر، وأخيـــرا ســـتقام منافســـات 
كرة القادم داخل الصاالت على نادي 
ســـلوى الصبـــاح بمنطقـــة القرين في 

الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر.

وصول بعض المنتخبات البحرينية

وحطـــت وفـــود منتخبـــات البحرين 
لكـــرة الســـلة وكـــرة اليـــد والمبـــارزة 
والدفعـــة األولى من منتخب الرماية 

رحالهـــا فـــي العاصمـــة الكويتية يوم 
أمس )الجمعة(؛ للمشاركة في الدورة 
السادســـة لرياضـــة المرأة الخامســـة 

بدول مجلس التعاون الخليجي.
المنتخبـــات  اســـتقبال  فـــي  وكان 
البحرينيـــة عـــدد مـــن أفـــراد البعثـــة 
الدولـــي  الكويـــت  بمطـــار  اإلداريـــة 
الخليجيـــة  التنظيميـــة  واللجنـــة 
للبطولـــة، والذيـــن عملوا علـــى إنهاء 
الوفـــود  وصـــول  إجـــراءات  كافـــة 

وتوفير كافة سبل الراحة لهم.
ويتكـــون وفـــد منتخبنا لكرة الســـلة 
مـــن رئيـــس الوفـــد ناصـــر القصيـــر، 
ومديـــر الفريق حميد عباس كريمي، 
شـــمس  غلـــوم  إليـــاس  واإلداري 
الشـــيخ،  يوســـف  نـــورة  واإلداريـــة 
والمـــدرب  كوســـا  فانيـــا  والمـــدرب 
المســـاعد أحمـــد القصيـــر وأخصائي 
العـــالج الطبيعـــي بيان فريـــد غيث، 

والحكم مريم الذوادي.

الكويت - توفيق الوداعي وجميل سرحان، تصوير: جعفر حسن

تجهيزات إدارية الستقبال المنتخبات المشاركة بخليجية المرأة
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المكتب اإلعالمي

بقيادة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار األمن الوطني، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حقق فريق التتابع للحرس الملكي بقيادة ســموه المركز األول في ســباق XLR8 بمشــاركة أكثر من 

600 متسابق في جنة دلمون المفقودة، والذي أقيم تحت رعاية سموه لمسافة 10 كيلومترات.

وتمكـــن فريق الحـــرس الملكي بقيادة 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
التميمـــي  إبراهيـــم  والمتســـابقين 

ومحمد عيسى وعبدهللا عطية.
واستطاع فريق الحرس الملكي للتابع 
مـــن تحقيق المركـــز األول بكل جدارة 
واســـتحقاق، حيث وصل سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة أوال لخط 
النهايـــة ليقود ســـموه الفريق لتحقيق 

المركز األول.
وبهذه المناســـبة، أعرب ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة عن ســـعادته 
بتحقيـــق المركز األول لفريـــق التتابع 
للحـــرس الملكـــي، مشـــيرا ســـموه إلى 
أن هذه البداية تبشـــر بمســـتوى مميز 
للفريـــق فـــي الســـباقات القادمـــة، وأن 
الفريـــق ســـيبذل قصـــارى جهـــده فـــي 
المســـابقات القادمة؛ لمواصلة تحقيق 

المراكز األولى.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة عن تقديـــره مجموعة جي 
إف إتـــش المالية على تنظيم الســـباق 
التـــي شـــهدتها  الواســـعة  والمشـــاركة 
الجنســـيات،  مـــن مختلـــف  المســـابقة 
مشـــيرا ســـموه إلـــى أن هـــذه الفعالية 

حققت نجاحا منقطع النظير.
وأشاد سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة بالمســـتوى المميـــز الـــذي ظهر 
عليـــه فريـــق التتابـــع للحـــرس الملكي 

فـــي الفعاليـــة والحصول علـــى المركز 
األول بكل جدارة واستحقاق، متمنيا 
ســـموه لهـــم التوفيـــق في المســـابقات 

القادمة.
فعاليـــة ضمـــن  أول  الســـباق  ويعتبـــر 
المنصة الرياضيـــة لمجموعة جي إف 
إتـــش الماليـــة XLR8، لتكـــون بمثابـــة 
مظلـــة جامعـــة تهـــدف المجموعة من 
خاللهـــا إلى توحيد وتطويـــر برامجها 
لرعاية األنشطة والفعاليات الرياضية 

التي تنظم في مملكة البحرين.
وتهـــدف XLR8 إلـــى المســـاعدة علـــى 
االســـتثمارية  المشـــاريع  ترويـــج 
لمجموعـــة جـــي إف إتـــش المالية من 
خالل اســـتخدامها كمقاصد للســـياحة 
الرياضية التي ســـتجذب المتسابقين 
ومـــن  المنطقـــة  مـــن  والمشـــجعين 

إلـــى مملكـــة  العالـــم  أنحـــاء  مختلـــف 
البحرين.

المؤيد: فخورون بمبادرة جي إف إتش

شـــؤون  وزيـــر  صـــّرح  جانبـــه،  مـــن 
المؤيـــد:  أيمـــن  والرياضـــة  الشـــباب 
“فخـــورون للغايـــة بمبـــادرة جـــي اف 
اتش الرائدة وتنشيط مثل هذا النوع 
من الســـباقات وتعزيز شـــراكة القطاع 
الرياضيـــة،  الفعاليـــات  فـــي  الخـــاص 
يســـعدنا رؤيـــة أكثر من 600 مشـــارك 
ومشـــاركة يمثلـــون مختلـــف شـــرائح 
المجتمـــع البحرينـــي، والشـــك في أن 
مبادرة جي إف إتش تأتي في صميم 
مـــا يدعو إليه ســـمو الشـــيخ ناصر في 
تعظيم مشاركة ودعم القطاع الخاص 

لألنشـــطة الرياضيـــة، ونأمل في رؤية 
المزيد من هذه المبادرات والشراكات 

البناءة”.

أحمد بن خليفة يشيد برعاية 

ومشاركة ناصر بن حمد

بـــدوره، صرح رئيـــس مجلس إدارة 
“جـــي إف إتـــش كابيتـــال” الشـــيخ 
أحمد بن خليفـــة آل خليفة: “نعرب 
عن خالص شـــكرنا وتقديرنا لرعاية 
ومشـــاركة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد فـــي ســـباق XLR8، منتهزين 
هـــذه الفرصة لنرفع لســـموه الكريم 
علـــى  بحصولـــه  التهانـــي  خالـــص 
كمـــا  الســـباق،  فـــي  األول  المركـــز 
خالـــص  لســـموه  نرفـــع  أن  يســـرنا 
التبريـــكات بصـــدور األمـــر الملكـــي 

الســـامي بتعيين ســـموه مستشـــارا 
لألمن الوطني، ومتمنين لسموه كل 
التوفيق والنجاح في هذا المنصب 

المهم”.
وأضـــاف الشـــيخ أحمـــد: “إن هـــذه 
المجموعـــة  قـــررت  التـــي  الفعاليـــة 
تخصيـــص ريعهـــا لصالـــح الجمعية 
المملكـــة  فـــي  الملكيـــة  الخيريـــة 
تأتـــي انطالقا مـــن اإليمـــان بأهمية 
الشـــراكة المجتمعية ودورها المهم 
في والفعال في تعزيز المكتســـبات 
علـــى  تحققـــت  التـــي  التنمويـــة 
مســـتوى البحريـــن فـــي ظـــل العهد 
الزاهـــر لصاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد 

المفدى”.
وتابـــع الشـــيخ أحمـــد قائـــال: “نثمن 

عاليا الجهود المباركة لسمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمد فـــي ســـبيل تطوير 
الحركـــة الرياضيـــة والشـــبابية في 
المملكة؛ من أجل رفع اسم البحرين 
عاليـــا وجعـــل الرياضـــة البحرينيـــة 
أكثـــر تطورا وحضـــورا في مختلف 

المحافل اإلقليمية والعالمية”.
يذكـــر أن قائمـــة الداعميـــن لســـباق 
المصـــرف  مـــن:  كال  تضـــم   XLR8
الخليجـــي التجاري، منتجع العرين، 
جنة دلمون المفقودة، شركة “بيكو”، 
شـــركة “بـــاور أب”، شـــركة “بوســـت 
“يونيســـونو”،  شـــركة  بحريـــن”، 
شـــركة “موفا بروداكشنس”، شركة 
“كوفـــي”، صحيفـــة أخبـــار الخليـــج 

وصحيفة “غلف ديلي نيوز”.

األول الــمــركــز  يــحــرز  الملكي  لــلــحــرس  الــتــتــابــع  فــريــق  ــد..  ــم ح ــن  ب نــاصــر  بــقــيــادة 

XLR8 جي اف اتش” المالية تنظم سباق“

اتحاد السيارات

قـــدم مديـــر عـــام االتحـــاد البحرينـــي 
المحكميـــن  لجنـــة  عضـــو  للســـيارات 
والمتطوعيـــن الدولية التابعة لالتحاد 
عبدالعزيـــز   FIA للســـيارات  الدولـــي 
الـــذوادي هديـــة تذكارية مـــن االتحاد 
البحريني للســـيارات للبروفسور مراي 
الو مـــن جامعـــة كولومبيـــا بنيويـــورك 
األمريكيـــة؛  المتحـــدة  بالواليـــات 
وذلـــك تقديـــرا للجهـــود التـــي تقدمها 
هـــذه الجامعـــة العريقـــة ومـــا قدمتـــه 

خـــالل الـــدورة المتقدمـــة للتنفيذيين 
التـــي يشـــرف عليهـــا االتحـــاد الدولي 
للســـيارات فـــي الفترة مـــن 14 وحتى 
16 من شـــهر أكتوبر الجـــاري وأقيمت 

بحرم الجامعة.
وأعـــرب الذوادي عن شـــكره وتقديره 
لجامعة كولومبيا األمريكية والقائمين 
مـــن  بذلوهـــا  التـــي  والجهـــود  عليهـــا 
أجـــل إنجاح هـــذه الـــدورة األكاديمية 
الـــدورة شـــملت  أن  الرفيعـــة، مؤكـــدا 

األكاديميـــون  قدمهـــا  مهمـــة  جوانـــب 
المختصون بمشـــاركة 27 شـــخصا من 

مختلف أنحاء العالم.
اختتمـــت  التـــي  الـــدورة  وتضمنـــت 
مساء أمس األول عدة محاور تعلقت 
بالقيـــادة وفـــن القيـــادة، أنـــواع النمط 
اإللكترونـــي،  التحـــول  االجتماعـــي، 
مواضيع التواصل، كما وتمت مناقشة 

مواضيع حقيقية حدثت من الواقع.

الذوادي يقدم هدية لجامعة كولومبيا األميركية
اتحاد الكرة

القـــدم،  لكـــرة  العربـــي  االتحـــاد  كلَّـــف 
رئيس قســـم شـــؤون الحكام باالتحاد 
ومقيـــم  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
ومكتشـــف الحـــكام اآلســـيوي جاســـم 
محمود، بتقييـــم طاقم تحكيم مباراة 
فريقـــي الوصـــل اإلماراتـــي واالتحـــاد 
الســـعودي التي ستقام يوم 23 أكتوبر 
ثمـــن  ذهـــاب  إطـــار  ضمـــن  الجـــاري، 
النهائي لكأس محمد السادس لألندية 

العرب األبطال.

وســـتقام المبـــاراة المهمـــة فـــي دبـــي 
علـــى اســـتاد زعبيـــل بنـــادي الوصـــل، 
وسيشـــرف جاسم محمود على تقييم 
طاقم تحكيم تونسي مكون من حكم 
المســـاعد  الســـالمي،  الســـاحة صـــادق 
األول أيمن إسماعيل، المساعد الثاني 
خليل الحســـاني، والحكم الرابع سليم 
بالخـــواص، وســـيكون الكويتـــي فهـــد 

البراك مراقبا للمباراة.
ويأتـــي التكليف العربي لرئيس قســـم 

شـــؤون الحـــكام باالتحـــاد البحرينـــي 
لكرة القدم جاسم محمود تأكيدا على 
النجاحـــات المتواصلـــة التـــي تحققها 
الكـــوادر التحكيميـــة البحرينيـــة عبـــر 
الحضور في مختلف البطوالت وعلى 

جميع األصعدة.

تكليف عربي لمقيم الحكام جاسم محمود

جاسم محمود



وكاالت

يلتقي أتلتيكو مدريد الثالث مع ضيفه فالنسيا 
الثامن الســـبت فـــي قمة المرحلة التاســـعة من 
بطولة إســـبانيا لكرة القدم التي تشهد رحلتين 
محفوفتيـــن بالمخاطـــر لـــكل من ريـــال مدريد 

المتصدر وبرشلونة مطارده المباشر.
 ويســـعى أتلتيكـــو مدريد الثالث بفـــارق ثالث 
المتصـــدر،  ريـــال مدريـــد  نقـــاط خلـــف جـــاره 
إلـــى وقف نزيـــف النقـــاط الذي عانـــى منه في 
المراحـــل الخمـــس األخيـــرة حيث حقـــق فوًزا 
واحًدا مقابل ثالثة تعادالت وخســـارة واحدة، 
وبالتالـــي فـــإن الفوز وحـــده ســـيعيد الثقة إلى 

العبيه ويبقيهم في دائرة المنافسة.
لكن المهمة لن تكون ســـهلة أمام فالنســـيا الذي 
عاد بقـــوة فـــي المرحلتين األخيرتيـــن بفوزين 
متتالييـــن أبعـــداه عـــن المراكـــز المؤديـــة إلـــى 
الدرجة الثانية، كما أنه يدرك أن النقاط الثالث 

ستقربه من المراكز األربعة األولى.
وتنتظـــر ريال مدريد رحلة محفوفة بالمخاطر 
إلـــى مايـــوركا لمواجهـــة فريقهـــا العائـــد حديثا 
إلى دوري األضـــواء والذي انتزع الصدارة في 
المرحلـــة الماضية بفوزه على غرناطة، مفاجأة 

بداية الموسم، بنتيجة 4-2.
ويخـــوض ريـــال مدريد، الوحيد الـــذي لم يذق 
طعـــم الهزيمـــة حتـــى اآلن فـــي الليغـــا، مبـــاراة 
الســـبت وعينـــه علـــى مواجهـــة مضيفـــه غلطة 
ســـراي التركي في الجولة الثالثة من المسابقة 
القارية العريقة التي يحمل الرقم القياسي في 
عـــدد األلقاب بهـــا والتـــي يعاني فيهـــا األمرين 
هذا الموســـم )خســـارة مذلة أمام باريس ســـان 
جرمـــان الفرنســـي 3-0 وتعـــادل مخيـــب أمـــام 
ولـــن   .)2-2 البلجيكـــي  بـــروج  كلـــوب  ضيفـــه 
يكون مايوركا لقمة ســـائغة أمام النادي الملكي 
خصوصا بعد وقفه سلســـلة من ســـت مباريات 
دون فـــوز )خمس هزائم وتعـــادل( في المرحلة 
الماضيـــة عندما تغلب على إســـبانيول -2صفر 

وتخلص من المركز األخير.
وقد يجد ريال مدريد نفسه ثالثا قبل مواجهة 
مايوركا كون أتلتيكو مدريد وبرشلونة يلعبان 
قبله، بيد أن مهمـــة النادي الكاتالوني لن تكون 
ســـهلة أيًضا ألنه ســـيواجه مضيفه إيبار الرابع 
عشـــر وصاحب ســـبع نقاط من أصل تســـع في 

المباريات الثالث األخيرة.

اتلتيكو يستقبل فالنسيا
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دورتموند يصطدم بجالدباخ
يتعّيــن علــى بوروســيا دورتموند اســتعادة نغمة االنتصارات أمام بوروســيا 
مونشــنجالدباخ، متصــدر الــدوري األلمانــي، اليــوم الســبت، لتجنــب االبتعاد 

كثيًرا عن القمة في بداية الموسم.

وتراجع دورتموند وهو من المنافسين 
البارزيـــن علـــى اللقب للمركـــز الثامن، 
مبتعدا بفارق أربع نقاط عن الصدارة 

بعد ثالثة تعادالت متتالية.
وفـــرط دورتمونـــد فـــي تقدمـــه فـــي 
المواجهـــات الثـــالث، مـــا أثـــار القلـــق 

بشأن قدرته على حسم المباريات.
وســـجل خط هجوم دورتموند، الذي 
يضـــم باكو الكاســـير وماركـــو رويس 
فقـــط  هدفيـــن  سانشـــو،  وجـــادون 
خـــالل المباريـــات الثـــالث بينما تكفل 
مدافعـــون والعبـــو وســـط باألهـــداف 

الباقية.
العـــب  فايجـــل  جوليـــان  وقـــال 
دورتمونـــد “لم نخســـر فـــي المباريات 

األخيرة لكنها كانت بطعم الهزيمة”.
وتابع “تنتظرنا اآلن سلســـلة مباريات 
صعبـــة ومن المهم أن نحقق أكبر عدد 
مـــن االنتصارات الممكنـــة للعودة إلى 
الطريق الصحيح، نرغب في المنافسة 
علـــى اللقـــب هـــذا الموســـم وهـــذا هو 

هدفنـــا”. وســـيتقابل دورتموند بعدها 
وبايـــرن  وفولفســـبورج  شـــالكه  مـــع 
ميونخ، وكلهم يسبقونه في الترتيب، 
كما ســـيلعب فـــي دوري األبطال أمام 

إنتر ميالن األسبوع المقبل.
لكـــن اســـتعادة نغمـــة االنتصـــارات لن 
يكـــون ســـهال، خاصـــة أمـــام جالدباخ 
المتألـــق الذي تصدر المســـابقة بفضل 
علـــى  تعتمـــد  التـــي  اللعـــب  طريقـــة 
المنافســـين  علـــى  بشـــدة  الضغـــط 
وثالثـــي الهجوم، الذي ســـجل 14 من 
15 هدفـــا للفريـــق فـــي الـــدوري حتى 
وبريـــل  بليـــا  الحســـن  ويـــؤدي  اآلن. 
إيمبولـــو وماركوس تـــورام دورا بارزا 
فـــي الخـــط األمامـــي وســـجل تـــورام 
ثالثـــة أهداف في آخر ثالث مباريات 

وصنع هدفين آخرين.
وفـــاز جالدبـــاخ بآخـــر أربـــع مباريات 
وســـجل 11 هدًفا فـــي طريقه وهناك 
المزيـــد مـــن األنبـــاء الســـارة للمـــدرب 
ماركـــو روز قبل مباراة الســـبت حيث 

الرس  القائـــد  عـــودة  المتوقـــع  مـــن 
شتيندل بعد تعرضه لكسر في الساق 

الموسم الماضي.
فـــي  “الرس  الصحفييـــن  روز  وأبلـــغ 
حالـــة جيـــدة. أميـــل للدفـــع بـــه أمـــام 

دورتموند”.
ويحتـــل بايـــرن ميونخ حامـــل اللقب 

المركز الثالث برصيد 14 نقطة متأخرا 
وســـيحل  جالدبـــاخ،  عـــن  بنقطتيـــن 

البافاري ضيًفا على أوجسبورج.
صاحـــب  فولفســـبورج  وســـيتقابل 
المركـــز الثانـــي برصيـــد 15 نقطـــة مع 
عنـــه  يتأخـــر  الـــذي  الرابـــع  اليبزيـــج 

بنقطة.

ماركو رويس

وكاالت

السبت 19 اكتوبر

الدوري اإلنجليزي
 الجولة 9

ايفرتون
افيال

بورنموث
تشيلسي

ليستر
توتنهام

ولفرهامبتون
ك باالس

وست هام
 برايتون

نورويتش
نيوكاسل

بيرنلي
واتفورد

ساوثاميتون
م سيتي

14.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
19.30

الدوري االسباني
الجولة 9

ايبار

خيتافي
اتلتيكو

مايوركا

برشلونة

ليغانيس
فالنسيا

ر مدريد

14.00

19.30
17.00

22.00

الدوري االيطالي
الجولة 8

التسيو
نابولي

يوفنتوس

اتاالنتا
فيرونا
بولونيا

16.00
19.00
21.45

الدوري األلماني
الجولة 8

اوغسبورغ
اليبزغ
بريمن

دورتموند

بايرن
فولفسبورغ

هرتا
غالدباخ

16.30
16.30
16.30
19.30

الدوري الفرنسي
الجولة 10

ليون
تولوز

ديجون
ليل

18.30
21.00

قمــة 
إنجلترا

يحــل ليفربــول متصــدر الــدوري اإلنجليزي، ضيًفا على أولد ترافورد لمواجهة مانشســتر يونايتد يوم األحد، وهو المرشــح على غير العادة لتحقيق الفوز خارج 
أرضه.  ولم يفز ليفربول إال نادًرا في أولد ترافورد في عصر الدوري الممتاز مقابل 16 انتصاًرا ليونايتد، لكن الفجوة في الكفاءة بينهما اتسعت بشكل واضح 

في السنوات الماضية.

 وبينما يســـتمتع فريـــق المدرب يورجن كلوب 
بســـجل مثالـــي فـــي الـــدوري، اكتفـــى يونايتد 
بانتصارين هذا الموســـم بعـــد هزيمته -1صفر 
أمام مســـتضيفه نيوكاسل يونايتد قبل بداية 
فترة التوقف الدولـــي، وتراجع إلى المركز 12 

متأخرا بفارق 15 نقطة عن غريمه.
الحـــارس  بإصابـــة  يونايتـــد  مشـــاكل  وزادت 
دافيد دي خيا في الفخذ خالل مباراة إسبانيا 

ضد السويد.
وقـــال أولي جونار سولســـكاير مدرب يونايتد 
“دافيـــد بحاجـــة للخضـــوع لكشـــف باألشـــعة، 
أعتقـــد أنه ســـيغيب، بـــدا األمر كذلـــك على أي 

حال... لذا هذا أحد األشياء التي تحدث”.
ومن المتوقع أن يشـــارك األرجنتيني سيرجيو 
روميرو بدالً من دي خيا، وينتظره وقتا صعبا 

أمام هجوم فريق المدرب كلوب.
ولم يتعاف الفرنســـي بول بوجبا العب وسط 
يونايتـــد مـــن إصابـــة فـــي الكاحل، لكـــن كانت 
هناك أنباء جيدة بشأن الحالة البدنية للمهاجم 

أنطوني مارســـيال والظهيرين لوك شو وآرون 
وان-بيساكا.

وقـــال سولســـكاير “ال يمكنني إبالغكم بنســـبة 
أن  يمكـــن  ألنـــه  الئقـــا،  ســـيكون  مـــن   100%
يحدث أي شـــيء، لكن أتمنى أن يشـــارك آرون 
وأنطوني في تدريب هذا األســـبوع وأن يكونا 
متاحيـــن فـــي التشـــكيلة، ال أعلم هل ســـيكون 
األمـــر لشـــوط واحد أو 30 دقيقة لكننا ســـنرى 

موقفهما”.
ويؤمـــن اإلســـباني خـــوان ماتـــا العـــب وســـط 
الغريـــم فرصـــة  المواجهـــة ضـــد  أن  يونايتـــد 

لالنتفاض.
لتغييـــر  “لدينـــا فرصـــة رائعـــة  وأضـــاف ماتـــا 
الوضع ونحن متحمسون لتحقيق الفوز، نحن 
يونايتـــد ونلعـــب علـــى أرضنا وســـنقدم كل ما 
لدينـــا لالنتصـــار، وجماهيرنـــا تســـتحق مباراة 

استثنائية”. 
اللقـــب  حامـــل  ســـيتي  مانشســـتر  ويخـــوض 
رحلـــة صعبة إلى سيلهيرســـت بـــارك لمواجهة 

كريســـتال باالس، الذي انتصر باستاد االتحاد 
في يناير الماضي.

ويتأخـــر ســـيتي بثماني نقـــاط علـــى ليفربول 
ويتقـــدم بنقطتيـــن علـــى بـــاالس الـــذي يحتل 
هـــذا  مذهلـــة  بدايـــة  بعـــد  الســـادس،  المركـــز 
الموســـم، لكنها ســـتكون المواجهـــة األولى من 
خمـــس متتاليـــة أمـــام الفرق التي تســـبقه في 
الترتيـــب. ويتطلـــع توتنهـــام هوتســـبير، الذي 
خســـر 3 -صفر أمام برايتون آند هوف ألبيون 
فـــي الجولـــة الماضيـــة، لبدايـــة جديـــدة ضـــد 
واتفـــورد متذيـــل الترتيب، الذي مـــا زال غائبا 

عن االنتصارات هذا الموسم.
ويستقبل ليستر ســـيتي صاحب المركز الرابع 
منافســـه بيرنلـــي الذي يحتـــل المركز الســـابع، 
فيمـــا يســـتضيف تشيلســـي المتطـــور بقيـــادة 
نيوكاســـل  منافســـه  المبـــارد  فرانـــك  مدربـــه 

السبت.
ويحل آرســـنال صاحـــب المركـــز الثالث ضيفا 

على شيفيلد يونايتد، يوم اإلثنين.

وكاالت

وكاالت

ســـيعود ثنائي من أبـــرز المدربين 
اإليطالييـــن للظهـــور مجـــدًدا في 
الكالتشـــيو مطلع األسبوع المقبل 
رانييـــري  كالوديـــو  ســـيقود  إذ 
الجديـــد  فريقـــه  مـــرة  وألول 
ســـامبدوريا الـــذي يتذيـــل ترتيب 
البطولـــة بينما ســـيظهر ســـتيفانو 
بيولـــي للمـــرة األولـــى أيضـــا مـــع 

العمالق المتعثر ميالن.
عاًمـــا(،   67( رانييـــري  وســـيبدأ 
الـــذي حـــل بـــدال مـــن أوزيبيو دي 
فرانشيســـكو للمـــرة الثانيـــة فـــي 
غضـــون 6  أشـــهر، مســـيرته مـــع 
النادي وهي رقم 17 في مشـــواره 
االحترافي والعاشـــرة في إيطاليا 
ســـامبدوريا  يســـتضيف  حيـــن 
منافســـه رومـــا وهـــو الفريق الذي 
الموســـم  رانييـــري  فيـــه  أنهـــى 

الماضي.
أما بيولي فســـيقود ميـــالن، وهو 
يدربـــه  الـــذي   13 رقـــم  الفريـــق 
حيـــن  إيطاليـــا،  فـــي  وجميعهـــا 
ليتشـــي  منافســـه  يســـتضيف 

المتواضع.
وســـبق لبيولـــي )53 عاما( تدريب 
والغريـــم  وفيورنتينـــا  التســـيو 
المحلي إنتر ميالن لكنه لم يتوج 
بأي بطولة كبيرة رغم أنه يحظى 
بتقدير كبير بســـبب أســـاليبه في 

التدريب.
“الجازيتـــا  صحيفـــة  وذكـــرت 
ديللو ســـبورت” أن مـــن بين أولى 
خطوات بيولي فـــي ميالن كانت 
إعادة ترتيب أماكن الالعبين في 
غرفـــة الطعـــام بالنادي واســـتعان 
المـــدرب الجديـــد بطاولـــة واحدة 
الطـــاوالت  مـــن  بـــدال  جماعيـــة 
الصغيرة التي قال إنها تسبب في 
تكوين مجموعات متنافرة داخل 

تشكيلة الفريق.
وسيستضيف يوفنتوس صاحب 
الصـــدارة برصيـــد 19 من إجمالي 

21 نقطة متاحة منافســـه بولونيا 
مســـاء الســـبت بينما ســـيحل إنتر 
الثانـــي  المركـــز  ميـــالن، صاحـــب 
واحـــدة،  نقطـــة  بفـــارق  متأخـــرا 
ضيفا على ساسولو األحد المقبل.
ارتبـــاط  مـــدى  المعـــروف  ومـــن 
رانييري بنادي روما الذي استعان 
بجهـــوده بشـــكل مؤقت الموســـم 
الماضـــي بعـــد االســـتغناء عن دي 

فرانشيسكو في مارس الماضي.
وتعاقد ســـامبدوريا بدوره مع دي 
فرانشيســـكو هـــذا الموســـم بعـــد 
انتقـــال ماركو جيامباولو لتدريب 
ميـــالن لكنـــه أقيل بعد خســـارة 6 
من بيـــن أول ســـبع مباريـــات في 
الموســـم ليحل رانييـــري بديال له 

للمرة الثانية.
ولـــم يكن جيامباولـــو أفضل حاال 
مع ميـــالن بطـــل أوروبـــا 7 مرات 
الذي اســـتغنى عن مدربه الجديد 
بعـــد أن حقـــق ثالثـــة انتصـــارات 
وخســـر أربع مرات في أول ســـبع 

مباريات. 
ولـــم يحقق ميـــالن أي بطولة منذ 
2011 وهذا الموسم هو السادس 
الـــذي ســـيخوضه دون المشـــاركة 

في دوري أبطال أوروبا.
ويرى رانييري المعروف بأســـلوبه 
نهـــج  أن  التدريـــب  فـــي  العملـــي 

الالعبيـــن في التعامل أكثر أهمية 
مـــن الطريقة التي سيســـتعين بها 

في اللعب.
وقـــال للصحفييـــن خـــالل حفـــل 
تقديمه بشكل رسمي “أهم شيء 
هو أنك تملك العبين يؤمنون بما 

يفعلونه”.
بـــزع  الـــذي  رانييـــري،  وأضـــاف 
نجمـــه حيـــن قـــاد ليســـتر ســـيتي 
للفـــوز بلقـــب الـــدوري االنجليـــزي 
الممتاز فـــي 2016 “تعرفون أنني 
مـــن مشـــجعي فريق رومـــا لكنني 
كنـــت دوما مـــن المعجبيـــن بأداء 

سامبدوريا”.
فريـــق  لتدريـــب  “أتيـــت  وتابـــع: 
يتذيـــل الترتيب لكننـــي مقتنع أن 
هذا ليس هو المســـتوى الحقيقي 

للفريق”.
فابيـــو  إن  رانييـــري  وقـــال 
كوالياريال )36 عاما(، قائد الفريق 
وهداف الدوري اإليطالي الموسم 
الماضـــي، هو محور إعادة الفريق 

لمساره.
بقـــدرات  يتمتـــع  “كان  وأوضـــح 
سحرية الموسم الماضي لكنه بدأ 
هذا الموســـم بطريقـــة هادئة. إنه 
قائـــد الفريق وأتوقـــع منه الكثير. 
لـــدي توقعـــات كبيـــرة ألنـــه رمـــز 

الفريق”.

عودة رانييري وبيولي تخطف األضواء

ستيفانو بيولي 

 انتهــت فتــرة “االكتئــاب الدولــي” بأبهى صــورة ممكنة، وإذا كان المســتقبل 
يحمــل المزيــد، أهــاًل بــكل فتــرة توقــف حتى يحيــن الموعــد الكبيــر.. انتصار 

األحمر التاريخي خطوة صريحة نحو حلم 2022. 
 أمســية جماهيريــة برائحــة الزمــن الجميــل، أكملهــا رجــال المنتخــب بــأداء 

بطولي، كان سيستحق الثناء حتى لو )...(
 “عندما كان بين الحلم والواقع مرمى حجر”.. ال تزال فكرة مؤلمة. 

 البقاء على األرض، اإليمان، والعمل بصمت.. أسلحة باإلمكان التحليق بها 
نحو أبعد نقطة ممكنة. 

 قبــل الثالثــاء الكبيــر.. كانــت “أســوأ” فكــرة ممكنــة هــي فلــم الجوكــر؛ 120 
دقيقــة مــن االكتئــاب الخالص. دقائــق خانقة تتمنى لو تخلــى آرثر فليك عن 

نوبة “ضحكه البكائي”.
 الجوكر: “األســوأ في المرض النفســي أن الناس يتوقعون منك أن تتصرف 

كأنك ال تعاني منه”. 
 معاناة األندية جراء “فيروس الفيفا” ال نهاية لها .. الضحايا هذه المرة من 

العيار الثقيل: بيل ومودريتش واليكسس سانشيز ودي خيا ونيمار .. 
 قمة إنجلترا ستخطف أنظار العالم: سولشاير يخشى مصير مورينيو.. عند 
عتبــة ليفربــول انتهــت وبــدأت صفحة جديــدة، وعلى األرجــح كانت “خطوة 

للخلف”.!
 يجمــع الخبــراء علــى أن المباريات الخاصة ال تعترف بالمعطيات المســبقة، 
بيد أن “ضربة” يونايتد في معقله من الغريم لن تحتمل ســوى عنوان واحد: 

“المسمار األخير )...(”.
 تأجيــل كالســيكو اســبانيا يتصــدر العناويــن.. “كل الظــروف” في برشــلونة 

ومعه ريال مدريد صالحة لذلك.! لم يحن الوقت بعد.!

celecao-9@hotmail.com

هاني اللؤلؤ
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للتجزئـــة”،  الفطيـــم  “ماجـــد  حصـــدت 
والتـــي تديـــر عالمـــة كارفـــور، “جائـــزة 
التـــي  الخليجيـــة”،  للتوطيـــن  الشـــارقة 
تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشـــارقة، 
بالتعـــاون مع اتحاد غـــرف دول مجلس 
تقديـــًرا  وذلـــك  الخليجـــي،  التعـــاون 
التوطيـــن  فـــي  المســـتمرة  لجهودهـــا 
علـــى مســـتوى الخليج العربـــي، وضمن 
للمـــوارد  الســـادس  المؤتمـــر  فعاليـــات 

البشرية وسوق العمل. 
وتســـلم الجائـــزة ممثـــل الشـــركة نائـــب 
الرئيـــس األول لتطويـــر األعمـــال لـــدى 
ماجـــد الفطيـــم للتجزئـــة يونـــس المـــال 
من نائـــب حاكم الشـــارقة نائـــب رئيس 
المجلس التنفيذي لإلمارة ســـمو الشيخ 
بحضـــور  وذلـــك  القاســـمي،  عبـــدهللا 
األميـــن العـــام لمجلـــس التعـــاون لـــدول 
الخليـــج العربيـــة عبد اللطيـــف الزياني، 
باإلضافـــة إلـــى تمثيـــل رفيع المســـتوى 

من دول المجلس، وشـــخصيات رسمية 
مـــن  المســـؤولين  وكبـــار  ودبلوماســـية 

الجهات الحكومية والخاصة. 
دول  “تزخـــر  المـــال:  يونـــس  وقـــال 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي بالمواهب 
والكفاءات الوطنية التـــي لديها القدرة 
على إحداث نقلة نوعية وتحقيق قيمة 
مضافـــة فـــي مجموعـــة مـــن القطاعات 
مســـتوى  علـــى  الحيويـــة  االقتصاديـــة 
المنطقة، وفي مقدمتها قطاع التجزئة، 

لذلـــك يعـــد اســـتقطاب وتوظيـــف هذه 
الكفاءات أولوية قصوى لشـــركة ماجد 
الفطيم، ونفّعل من أجل ذلك حزمة من 
المقاربات والشراكات االستراتيجية مع 
مختلـــف الجهات الحكوميـــة والخاصة 
والجامعات والمعاهد التدريبية، بهدف 
تعزيـــز مكانتنـــا كعالمة تجاريـــة جاذبة 
تســـتثمر في المواهب المواطنة، وذلك 
ضمـــن مســـاعينا الراميـــة إلـــى تحقيـــق 

أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم.”

المــال: تعزيز مكانتنا كعالمة تجارية جاذبة تســتثمر فــي المواهب المواطنة
“الفطيم” تحصد “جائزة الشارقة للتوطين الخليجية”

السبت 19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441 - العدد 4022

باتمــان والمــرأة الخارقــة وســوبرمان وفــاش المعروفــون باســم 
“فرقــة العدالــة”، ســيحطون رحالهــم فــي “ســيتي ســنتر البحرين”، 
الوجهــة األكبر واألشــهر للتســوق والترفيه فــي المملكة، وذلك من 

22 إلى 26 أكتوبر الجاري.

فعلـــى مـــدى خمســـة أيـــام مـــن 
ســـيقوم  والمغامـــرة،  اإلثـــارة 
بمهمـــة  الخارقيـــن  األبطـــال 
إنقاذيـــة للمتســـوقين إلبعادهـــم 
عـــن روتيـــن حياتهـــم اليوميـــة، 
ترفيهيـــة  أنشـــطة  خـــالل  مـــن 
متنوعـــة لكافـــة أفـــراد العائلـــة. 
فـــزوار “ســـيتي ســـنتر البحرين” 
مدعـــوون إلظهار القوة الخارقة 
والمشـــاركة  بداخلهـــم  التـــي 
فـــي األلعـــاب المميـــزة وتجارب 

فـــي  المتاحـــة  المعـــززة  الواقـــع 
الساحة الرئيسة لمركز التسوق، 
وإطـــالق العنـــان لمواهبهـــم عبر 
الفنيـــة  األنشـــطة  مـــن  العديـــد 
مـــن  اليدويـــة وأكثـــر  والحـــرف 
ذلـــك بكثيـــر. وفـــي إطـــار حملة 
التســـّوق المتواصلة في “سيتي 
ســـنتر البحريـــن”، يمكـــن لآلبـــاء 
االســـتمتاع والتســـوق للحصول 
بأكثـــر  الفـــوز  فرصـــة  علـــى 

السيارات فخامة لهذا الموسم.

أبطال “ فرقة العدالة “ يجتمعون في “سيتي سنتر”

أعلنـــت شـــركة الســـيارات األوروبيـــة جاكـــوار النـــد 
روڤر عـــن نجاح شـــراكتها الحصرية مـــع قمة القوى 
النسائية لعام 2019، التي أقيمت على مدى يومين 
فـــي فنـــدق  2019 وذلـــك  13 و14 أكتوبـــر  خـــالل 

سوفتيل البحرين بمنطقة الزالق.
وانعقـــدت قمـــة القـــوى النســـائية هـــذا العـــام تحت 
رعاية وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد. 
وتناولـــت المناســـبة عـــدًدا مـــن تجارب ومبـــادرات 
رائـــدات األعمـــال الملهمـــات نحـــو تحقيـــق فـــرص 
اســـتثمارية متميزة وشراكات مثمرة، حيث شهدت 
الفعالية مشـــاركة 136 شخصية مؤثرة استعرضت 
نجاحاتها وشـــغفها وابتكاراتها مـــع أكثر من 2,000 
والعالـــم.  المنطقـــة  أنحـــاء  مختلـــف  مـــن  مشـــارك 
تعليميـــة  53 دورة  انعقـــاد  أيًضـــا  القمـــة  وتخللـــت 

وحلقة نقاشية.
بـــادرت شـــركة الســـيارات األوروبيـــة جاكـــوار النـــد 
روفر ضمن رعايتها الرســـمية لقمة القوى النسائية، 

بتنظيـــم مقابالت مصورة مع عدد من الشـــخصيات 
القيادية البحرينية المشاركة في القمة، وقد اجريت 
هـــذه المقابـــالت بداخـــل مجموعـــة مـــن طـــرازات 
جاكـــوار والند روڤر الفاخرة، حيث تم عرضها على 
كافة منصات جاكوار والنـــد روڤر بمواقع التواصل 
االجتماعي قبيل انعقاد قمة القوى النسائية لنسخة 
هـــذا العـــام، إلـــى جانب عرضهـــا خالل فتـــرة انعقاد 

القمة التي امتدت ليومين متتاليين.
وتضمنت المناســـبة اســـتعراض أحدث تشكيلة من 
طرازات عالمتي جاكوار والند روڤر على الحضور، 
مـــع توفير فرص مذهلة لهـــم لتجربة قيادتها برفقة 
فنييـــن محترفيـــن مـــن جاكـــوار والنـــد روڤر، بمـــا 
يتيح لهم معاينة الجودة واألداء االســـتثنائي لهذه 

المركبات الفاخرة بشكل شخصي.

البحرينيــة القياديــة  الشــخصيات  مــن  عــدد  مــع  مصــورة  مقابــالت 
“السيارات األوروبية” ترعى قمة القوى النسائية

اســـتعدادًا ألن تصبـــح شـــركة ألمنيـــوم 
البحريـــن )البا( أكبر مصهر لأللمنيوم في 
العالـــم، قـــام الرئيـــس التنفيـــذي باإلنابة 
علي البقالي بتقديم ورشة عمل بعنوان 
“فريق واحـــد: تواصل متبادل” ألعضاء 
التنفيذيـــة واإلداريـــة بالشـــركة  الهيئـــة 
2019 فـــي  10 أكتوبـــر  وذلـــك بتاريـــخ 
نادي البا. وتعتبر ورشـــة العمل هذه هي 
األولـــى التي يقدمها البقالي منذ تعيينه 
رئيســـًا تنفيذيـــًا باإلنابـــة في أغســـطس 
2019، حيـــث ركـــز خاللهـــا علـــى عملية 

التواصل المتبادل. 

وصـــرح البقالـــي قائالً:”يعتبـــر التواصل 
المتبادل عنصرًا رئيســـًا يربط فيما بيننا 
مـــن أجـــل تحقيق األهـــداف المشـــتركة 
وتحويـــل التحديات إلى فـــرص فعلية. 
وتتيح ورشـــة العمل هذه الفرصة لفتح 
قنـــاة االتصـــال المتبـــادل بيـــن مختلـــف 
فئـــات الهيئـــة اإلدارية فـــي البا من أجل 

تحقيق وتجاوز أهداف الشركة”.
هـــذا وســـوف تواصـــل شـــركة البـــا عقد 
المزيـــد مـــن ورش العمـــل والمحاضرات 
علـــى مـــدار العـــام، تماشـــيًا مـــع مبدئهـــا 

بتدريب وتنمية القوى العاملة فيها.

رئيس ألبا يقدم ورشة “فريق واحد: تواصل متبادل”

اطــالع الوفد الزائــر على النمــوذج المتطّور للصناعــة المحلية

“جيبك” تستضيف المشاركين في مؤتمر “ميبيك”

مــن منطلــق تعزيــز التنســيق، والرغبــة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين شــركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )جيبك( ومختلف الهيئات والمؤسســات 
المحلية واإلقليمية والعالمية المتخصصة في مجال الصناعات النفطية، اســتضافت الشــركة وفًدا يضم عدًدا من أعضاء الوفود المشــاركة في مؤتمر 

ومعرض الشرق األوسط لهندسة العمليات )ميبك 2019( الذي استضافته مملكة البحرين خال الفترة من 14 لغاّية 16 أكتوبر الجاري. 

الشـــركة،  رئيـــس  عـــن  ونيابـــة   
البشـــرية  المـــوارد  مديـــر  اســـتقبلت 
شـــريف،  نجـــاة  العامـــة  والعالقـــات 
الوفـــد الزائـــر مرحبة بهم في شـــركة 
البتروكيماويـــات  لصناعـــة  الخليـــج 
التـــي تعتبـــر واحـــدة مـــن الشـــركات 
الخليجيـــة الرائدة في مجال صناعة 
البتروكيماويات واألسمدة، وقدمت 
خـــالل اللقـــاء نبـــذة حـــول عمليـــات 
مجـــال  فـــي  وإنجازاتهـــا  الشـــركة 
اإلنتاج والتشـــغيل والتصدير، ملقية 
الضوء على خطط الشركة وبرامجها 
فيمـــا يتعلق بالمحافظـــة على البيئة 
كمـــا  المهنيـــة،  والصحـــة  والســـالمة 
أوجـــزت للضيوف األســـلوب اإلداري 
الذي تتبعه الشركة في إدارة أعمالها 
والذي مكنها مـــن تحقيق العديد من 

اإلنجازات والجوائز العالمية. 
واســـتمع أعضـــاء الوفـــد كذلـــك إلى 
الشـــركة  ومبـــادئ  لرؤيـــة  عـــرض 
وأنظمتهـــا اإلداريـــة، والدعـــم الكبير 
رعايـــة  مجـــال  فـــي  تقدمـــه  الـــذي 
عناصـــر االســـتدامة، كمـــا تـــم إطالع 
الزوار كذلك على نماذج من أنشـــطة 
الشـــركة التـــي تمارســـها ضمـــن أداء 
دورها المناط بها في مجال الشراكة 

المجتمعية.
 كمـــا تعـــرف الضيوف علـــى خدمات 
تقدمهـــا  التـــي  والتدريـــب  التعليـــم 
بمقـــر  والتعلـــم  القيـــادة  أكاديميـــة 
المجمـــع الصناعـــي للشـــركة ومركـــز 
 e-learning( اإللكترونـــي  التعلـــم 
Centre( وذلـــك ضمـــن الجهود التي 
عمليـــة  لتكريـــس  الشـــركة  تبذلهـــا 
التعليم المســـتمر لمنتســـبيها ولطلبة 
الجامعـــات والمؤسســـات األكاديمية 
الزائـــر  الوفـــد  أشـــاد  حيـــث  العليـــا، 
بالتقنيات الحديثة ووســـائل التعليم 

والتدريـــب المتطـــورة التـــي تضمهـــا 
األكاديمية، مؤكديـــن أن وجود مثل 
هـــذا الصـــرح التدريبـــي داخـــل مقـــر 
الشـــركة إنما يؤكـــد االهتمـــام الكبير 
الذي توليـــه البتروكيماويات بقضايا 
تدريـــب الموظفيـــن والحـــرص على 
تزويدهـــم بآخـــر وأحـــدث التقنيـــات 
والمعـــارف المتعلقـــة بهـــذه الصناّعة 

التي تّتســـم بتطور متسارع تحرص 
الشـــركة علـــى مجاراتـــه للبقـــاء فـــي 

دائرة النجاح.
 وأعـــرب رئيس الشـــركة عبدالرحمن 
جواهري عن ســـعادته بزيارة أعضاء 
الوفد المشـــارك فـــي )ميبيك 2019(، 
فرصـــة  كانـــت  الزيـــارة  أن  مؤكـــًدا 
مناســـبة الطالع أعضـــاء الوفد على 

طبيعة عمل الشـــركة ومـــدى التطور 
الـــذي تشـــهده مصانعهـــا ومرافقهـــا، 
كمـــا أعرب عـــن اعتقاده بـــأن الزيارة 
علـــى  التعـــرف  للوفـــد  أتاحـــت  قـــد 
مســـتوى الجـــودة التـــي تتميـــز بهـــا 
منتجات الشـــركة، وكذلـــك ما تقدمه 
مـــن إســـهامات فـــي مجـــال التنميـــة 

المستدامة.
مملكـــة  اســـتضافة  بأهميـــة  ونـــّوه 
البحريـــن للمؤتمر الـــذي ُيعتبر منصة 
لجميـــع جوانـــب القضايـــا الهندســـية 
التي تتعلق بالعمليات لصناعة النفط 
والغاز والبتروكيماويـــات، معرًبا عن 
ومنّوًهـــا  المنظمـــة،  للجهـــة  تقديـــره 
إلى أهمية الحدث بالنســـبة للصناعة 
النفطيـــة عـــالوة علـــى كونـــه فرصة 
مناسبة للتواصل الفاعل مع عدد من 
أبرز محترفـــي الصناعة النفطية في 

المنطقة وعلى مستوى العالم.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أعلن بنك البركة اإلســـالمي-البحرين عن 
توقيـــع اتفاقيـــة شـــراكة مـــع مركـــز لندن 
لجراحـــة الثدي-البحريـــن، تتيـــح لعمالء 
البنك االســـتفادة مـــن تخفيضات مذهلة 
على الخدمات الطبيـــة المتوفرة بالمركز 
طيلـــة شـــهر أكتوبـــر 2019، وذلـــك ضمن 
مـــرض  التوعيـــة حـــول  لنشـــر  مســـاعيه 

سرطان الثدي.
باســـتطاعة عمالء بنك البركة اإلسالمي 
اآللـــي  الصـــراف  بطاقـــات  حاملـــي  مـــن 
وبطاقات االئتمان التمتع بخصم بنســـبة 
%50 على األسعار االعتيادية للخدمات 
التـــي يوفرهـــا المركز خالل شـــهر أكتوبر 
للتوعيـــة  العالمـــي  الشـــهر  يعتبـــر  الـــذي 
حاملـــو  وســـيحظى  الثـــدي.  بســـرطان 
بطاقـــات البنـــك أيًضا بفرصة االســـتفادة 
مـــن خصـــم بنســـبة %30 علـــى األســـعار 

االعتيادية للمركز لمدة سنة كاملة.
تـــم توقيـــع االتفاقية في المقر الرئيســـي 

فـــي  الكائـــن  اإلســـالمي  البركـــة  لبنـــك 
كل  بحضـــور  البحريـــن،  خليـــج  منطقـــة 
مـــن المدير العـــام – قطـــاع األعمال لبنك 
البركة اإلســـالمي البحرين طارق كاظم ، 
ومديـــر أول - رئيس الفروع بالبنك  علي 
الدرزي ، والمؤســـس والمالك لمركز لندن 
لجراحـــة الثدي بالبحرين ســـارة الريفي ، 
إلـــى جانـــب عدد من المســـؤولين من كال 

الطرفين.
و  صـــرح كاظـــم قائـــاًل: “إنه لمـــن دواعي 

ســـرورنا أن نعلن عـــن شـــراكتنا مع مركز 
لنـــدن لجراحة الثـــدي – البحريـــن، وذلك 
التوعيـــة بســـرطان  بالتزامـــن مـــع شـــهر 
الثدي طوال أكتوبر الجاري. يقدم المركز 
لـــزواره خدمات طبيـــة راقية مع إمكانية 
الحصول على أحدث األساليب العالجية 
والفحوصـــات العالميـــة. لـــذا، نفخـــر جًدا 
فـــي بنـــك البركـــة اإلســـالمي بالمشـــاركة 
فـــي هذه المبادرة الهادفـــة لتعزيز الوعي 

المجتمعي حول هذا المرض.”

الشــراكة تتيح إمكانيــة الحصول على أحدث األســاليب العالجية والفحوصــات العالمية
“البركة” يمنح عمالءه تخفيضات لخدمات “لندن لجراحة الثدي”



تحدث تغييرات إيجابية في حياتك المهنية

رّبما تحصل على مكافأة أو منصب جديد

ال تترّدد فى البحث عن الجديد وتطوير نفسك

حاول أن تتواصل مع المسؤولين عنك في العمل  

ستمّر بمرحلة غير مستقّرة، وستصبح فيها 
كالبركان

يجب أن تنظّم أمورك حّتى ال تتكاثر المشاكل

تغييرات جذرية ومهّمة جًدا تحصل حولك

ستتمّتع بيوم إيجابي ، وسيتّم تسوية المشاكل

تفقد السيطرة على األمور لبعض الوقت

أنت شخص ُمخلص وتكره الخيانة كليا 

تنتظرك بعض المفاجآت ولكن ال تقلق

ستجد الشخص الذي تبحث عنه ويأسرك
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 2008
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي  ــ  وزيـ
باول  كولن  الجمهوري  األسبق 
ــا  ــامـ ــه لــــبــــاراك أوبـ ــمـ ــن دعـ يــعــل
مرشح الحزب الديمقراطي في 

انتخابات الرئاسة األميركية

أحرج ممثل أميركي شهير، الممثل المصري الكوميدي، محمد 
هنيدي، أثناء تواجدهما في العاصمة السعودية الرياض.

وشــارك “هنيدي” صورة لــه برفقة الممثل، جيســون موموا، 
والتــي تبرز فــارق الطول الكبيــر بينهما، خاصــة وأن الممثل 

المصــري معروف بقصر قامته. وجيســون مومــوا أحد أبطال 
مسلســل “صراع العروش”، كما أنه من جّســد شــخصية البطل 

الخــارق “أكوا مان” على شاشــة الســينما مؤخــرا. وعّلق محمد هنيــدي على الصورة 
المحرجة له: “يعني المصور ساب الحفل كله وجاي يصورني معاه”.

بحماس تتحدث دانييال رحمة عن مسلســل “العودة” 
الــذي بــدأت تصويره فــي بيروت مــن انتــاج “ايغل 
فيلمز” وهو عن ثالثين حلقة من كتابة رائد ابو عجرم 
ومعالجة درامية لطارق سويد واخراج ايلي السمعان 

دانييال أو نسيم في المسلسل هي شابة غادرت لبنان 
بســبب مشــكلة معينة لتعود إليه بعد سبع سنوات اثر 

مشــكلة طارئة اخرى وتبدأ االسرار بالتكشف حلقة تلو االخرى، وتبدو رحمة 
في العمل مرتاحة جدا.

وجهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسالة تعاطف 
للشــعب اللبناني في محنته بمواجهــة الحرائق المتنقلة 
بين المناطق. وخاطبت رئيس الوزراء سعدالدين الحريري 
طالبــة منــه إقامــة حفــل لتحييــه برعايته يكــون ريعه 

مخصصــًا للمتضررين من الحريق حيث غــرّدت كاتبة عبر 
حســابها “تويتر”: “قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، لكن 

فــي مثل هذه المواقف، الــكالم ليس كافيًا. أنا على أتم االســتعداد إلقامة حفل 
يكون كل العائد منه مخصصًا للمتضررين من الحريق.

تعاطف شيرينالعودةإحراج هنيدي
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يحتفل هذه االيام النجم حسن حسني، بعيد ميالده الـ88، والذي يعتبر 
أحــد رواد الفــن، حيــث قدم العديد مــن األداور المحورية والتي أثرت 
في البيوت المصرية، ســواًء في الســينما أو التلفزيون، واســتطاع أن 

يحفر اسمه بين قلوب الوطن العربي.

القلعة  القدير في حي  النجم  ولد 
مــقــاول،  ألب   ،1931 أكــتــوبــر   15
وفــقــد والــدتــه فــي ســن السادسة 
مــن عــمــره، حــيــث وافــتــهــا المنية 
ــحــدث  ــو ال ــن مــبــكــرة، وهــ ــي سـ فـ
الحزن  من  هالة  عليه  أسبغ  الــذي 

الدفين.
وقدم “حسني” أول دور له وكان 
العديد  على  وحــصــل  “أنــطــونــيــو” 
وزارة  من  التقدير  ميداليات  من 

ــان أهــم  ــ ــيــم. وكـ ــتــعــل ــتــربــيــة وال ال
أعماله “حزمني يا، رأفت الهجان، 
ــوانــي، الــمــغــتــصــبــون،  ــحــل بـــوابـــة ال
السيد  القاتلة،  مصري،  المواطن 
ــارق الـــفـــرح، نــاصــر 56،  ــاف، ســ كــ

لماضة”.
ونجح الفنان القدير حسن حسني 
من خالل أدواره في إبهار جمهوره 
فهو سهل التلون التمثيلي، ما بين 

الكوميديا والدراما.

عيد ميالد النجم حسن حسني

 1812
 تراجع نابليون بونابرت عن موسكو بعدما تعذر عليه احتاللها

 1917
البريطانيون بقيادة الجنرال إدموند ألنبي يحتلون القدس

 1935
عصبة األمم تفرض عقوبات اقتصادية على إيطاليا 

 1954
جمال عبد الناصر يوقع على اتفاقية الجالء البريطاني 

2004
 مجلس األمن يحث سوريا على سحب قواتها والمقدرة بأربعة عشر ألف جندي من لبنان

انضم النجم بيومي فؤاد 
إلى أسرة فيلم “سيدي 

بشر” للمخرج سامح عبد 
العزيز، من بطولة علي ربيع 
ومحمد عبد الرحمن “توتا”، 
والمقرر بدء تصويره خالل 
األيام القليلة المقبلة، حيث 

تجري الشركة المنتجة 
التعاقدات مع الممثلين.

تحويــل أي ممثــل تعدى ســن الـ60 إلى شــخصيات أصغر ســناً

شاهدت لكم: “Gemini Man” بتكنولوجيا جديدة

بعــد نجاحــه الكبيــر بطولة فيلــم المغامرة والفانتازيــا “Aladdin” الذي نجح في حاجز 
المليــار دوالر عالميــا، قــدم مؤخرا النجم النجم ويل ســميث فيلــم “Gemini Man” في 

السينما المحلية والعالمية مع استخدام تكنولوجي كبير في تقديمه بعمر العشرين.

تبدأ أحداث الفيلم عندما يجد 
أحد صفوة القتلة المتسلسلين 
ــا ومــتــتــبــعــا  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ نـــفـــســـه ُمـ
ومــســتــهــدفــا مــن شــخــص آخــر 
غــامــض، ويــشــارك فــي بطوله 
الــعــمــل مــع ويـــل ســمــيــث عــدد 
كــبــيــر مـــن الــنــجــوم الــعــالــمــيــن 
ونج  وبينديكت  اويـــن  كليف 
ودوجــــــــالس هــــــودج ورالـــــف 

براون وغيرهم.
يجسده  الــذي   “ بروغان  هنري  يعمل  التفاصيل  وفــي 
سميث” قاتالً مأجورًا لدى الحكومة األميركية ويتطلع 
اغتيال شخصية  له وهي  آخر مهمة  بعد  التقاعد  إلى 
سريع.  قــطــار  متن  على  لــه  بالنسبة  الهوية  مجهولة 
ينفذ المهمة ويتقاعد. يلتقي هنري بفتاة تدعى داني 
في  تعمل  ونستيد”  إليزابيث  ميري  تجسدها  “الــتــي 
 “ يوري  اسمه  قديم  بصديق  ويلتقي  القوارب،  تأجير 
الذي يجسده إليا فولوك” الذي يخبره بأن الهدف على 
القطار لم يكن إرهابيًا بل رجل برئ يتضح في ما بعد 
وعندما  السري،  جيميناي  مشروع  في  عالمًا  كان  أنه 
قرر ترك المشروع قرر المسؤولون عنه قتله، وعندما 
قـــرر رئيس  الــســر  اكــتــشــف  هــنــري  أن  الــوكــالــة  علمت 

ــســريــة  ــيــات ال ــل ــعــم ال
كالي “ الذي يجسده 
قتله  ــن”  ــ ــ أوي كــلــيــف 
تــخــطــر  ال  بـــطـــريـــقـــة 
ــال، وهـــي  ــ ــبـ ــ ــلـــى الـ عـ
إرسال قاتل مأجور هو نسخة طبق األصل من هنري 
الوراثية  بصمته  باستخدام  جسده  من  وُصنع  نفسه، 
حيث كونه كالي في مختبر منذ 25 عامًا ورباه كابن 
لــه وأطــلــق عليه اســـم جــونــيــور، أي الــصــغــيــر، ودربـــه 
القتال وكلفه بقتل نسخته األكبر سنًا، وهذا هو  على 
محور  فهو  التقني  الجانب  السري.  جيميناي  مشروع 
لتصغير  الخاصة  المؤثرات  توظيف  فيه  ونرى  الفيلم 
 30 الممثل منذ  الفيلم، وفكرتها استخدام شكل  بطل 
على  الــزمــن  ذلــك  فــي  وجهه  تقاسيم  وتركيب  عــامــًا، 
أي ممثل  بها يستطيعون تحويل  اليوم، حيث  وجهه 

تعدى سن ال60 يستطيع أداء شخصيات أصغر سنًا.
الــعــشــريــن على  بعمر  ــرى  أخـ مـــرة  ويـــل سميث  ــة  رؤيـ
وصلت  التي  التقني  التطور  مــدى  على  يــدل  الشاشة 

إليه السينما، والتقنية 
الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
 Gemini Man فيلم 
ــن تــلــك  ــ مـــخـــتـــلـــفـــة عـ
ــتـــخـــدمـــت  ــي اسـ ــ ــتـ ــ الـ
صامويل  الممثل  مــع 
فيلم  فـــي  جــاكــســون 
كابتن مارفل، أو التي 
استخدمت مع روبرت دي نيرو في فيلم األيرلندي من 

إخراج مارتن سكورسيزي.
البصرية  المؤثرات  وفريق   Ang Lee المخرج  اختار 
إنشاء شخصية رقمية بالكامل من خالل التقاط األداء 
لنسخة لسميث األصغر سنًا بدالً من مجرد تخفيف آثار 

العمر على وجه الممثل البالغ 51 عاًما.
وأبدى الممثل األميركي المحبوب ويل سميث شعوره 
وعن  منه،  المستنسخة  الرقمية  النسخة  تجاه  بالفخر 
قال  السابع،  الفن  تغزو  بــدأت  التي  التكنولوجيا  هذه 
البداية، بدت لي مسألة تصوير فيلم مع  “في  سميث 
لكن  وسيرياليا،  غريبا  أمــرا  مستنسخة  رقمية  نسخة 
يظهر  فيلم  تخيل  اإلمكانيات،  هــذه  كل  رأيــت  بعدها 
فيه مــارلــون بــرانــدو شــابــا أمـــام ويــل سميث شــابــا!”. 
“لم  أنجليس  لــوس  في  الفيلم  تقديم  أثناء  وأوضــح 
من  برجل  يتعلق  األمــر  سنا،  أصغر  أبــدو  يجعلونني 
إنسان  أول  الياء،  إلى  األلف  من  التكنولوجيا  صناعة 

رقمي 100%”.

طارق البحار
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انطالق الموسم من”هذا أنا” على “اإلمارات”
أعلنــت شــبكة قنــوات تلفزيــون أبوظبــي التابعــة ألبوظبــي لإلعالم، عن بــدء عرض الموســم الثاني 
للبرنامــج الحــواري “هــذا أنــا”، على قنــاة “االمارات” وذلــك اعتبارا من 19 أكتوبر كل يوم ســبت في 
تمــام الســاعة 10:00 مســاء بتوقيت دولة اإلمــارات ضمن مجموعة األعمــال المتميزة المدرجة في 

دورتها البرامجية الجديدة.

مـــع  انســـجامًا  الثانـــي  الموســـم  إطـــاق  ويأتـــي 
أهـــداف أبوظبي لإلعام الراميـــة لتوفير محتوى 
هادف وترفيهي يلبـــي أذواق واهتمامات جمهور 

مشاهديها. 
وتقوم فكرة هذا البرنامج األسبوعي الذي تقدمة 
نـــدى الشـــيباني، علـــى إجـــراء حـــوارات مباشـــرة 
وجها لوجه مع مشـــاهير لهم تاريخ حافل وبصمة 
خاصة فـــي مجال الفن أو اإلعـــام أو الرياضة أو 
الموســـيقى أو األدب أو المســـرح أو تأثيـــر علـــى 

مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي.
ويتميـــز الموســـم الثانـــي بأســـلوبه المختلف الذي 
فـــي  أكثـــر  ويغـــوص  الضيـــف،  حضـــور  يتجـــاوز 
تفاصيـــل ومحطـــات فارقـــة فـــي حياتـــه، وصوالً 
إلـــى طرح إشـــكالية أو قضية واقعية تهم الضيف 
والجمهـــور وتثيـــر فـــي األفـــراد فضولية الســـؤال 
ودهشـــة الجـــواب، فضـــاً عـــن معرفـــة آراء هـــذه 
الشـــخصيات بشـــأن مختلف قضايا الساعة حول 

العالـــم، وتقديم خاصة تجربتهم، وذلك في إطار 
تشـــويقي وبأســـلوب مبتكر يجمع بين اإلعامين 
ثـــاث  البرنامـــج  يتضمـــن  والجديـــد.  التقليـــدي 
فقـــرات، تعرف المشـــاهد بالجانب أو الوجه اآلخر 
للضيف، تبدأ الفقرة األولى بتقديم الضيف نفســـه 
بعفويـــة وعلى طريقته الخاصـــة للكاميرا لينطلق 
بعـــد ذلك حوار شـــيق يغوص فـــي البدايات وأهم 

النجاحات. 
أمـــا في الفقـــرة الثانيـــة، يتجه الضيـــف والمذيعة 
نحو شاشـــه تتضمـــن4 عناويـــن تقرأهـــم المذيعة 
ويحـــق للضيف أن ُيلغي موضوعًا واحدًا منها، ثم 

يتحدث ويعّلق على المواضيع الثاثة المتبقية. 
الفقـــرة الثالثـــة واألخيـــرة مـــن البرنامـــج تحمـــل 
عنوان مع أو ضد وفيها تحاول المذيعة أن تعرف 
موقف الضيف أو تدفعه ليحسم قراره بخصوص 
مجموعـــة مـــن القضايـــا الشـــائكة أو التـــي القـــت 

هذا انامتابعة مجتمعية واسعة.

انطلقت نجمة البوب مايلي سايرس مجددا في رحلة صداقة جديدة،  «
حيث رصدتها عدسات الباباراتزي مع الممثل األسترالي كودي 

سيمبسون، وهو الصديق السابق لعارضة األزياء جيجي حديد، حيث 
بدأت األخبار تنتشر بسرعة عنهما، وما سيحدث من تطورات حياتية 

مستقبال.

وكانت سايرس انفصلت عن زوجها الممثل ليام هيمسوورث، وتركت  «
صديقتها كايتلين كارتر بعد شهر واحد.

٢٣

tariq_albahhar

لقمـــة عيـــش”.. عمـــل  “مســـرحية 
مســـرحي من بنـــات افـــكار الفنان 
والتـــي  الصقـــر  جمـــال  والمؤلـــف 
عرضهـــا مســـرح البيادر فـــي فترة 
ماضيـــة تحـــت اســـم “ بالييـــط” 
استطاعت ان تلف العالم وتحصد 
عـــدة  فـــي  الجوائـــز  مـــن  العديـــد 
مهرجانـــات، ونظرا لجـــودة النص 
فقد تم اقتباس فكرة المســـرحية 
مـــن بعـــض المســـارح الخليجيـــة، 
منها فرقة مســـرح الـــدن العمانية 
التـــي قدمـــت العمـــل فـــي مركـــز 
نـــزوى الثقافي ومختلـــف مناطق 
ســـلطنة عمـــان وحصـــدت خمس 
جوائز، وشـــارك في التمثيل سالم 
الرواحي واحمد الرواحي واحمد 

الصالحـــي وحيان اللمكـــي ووليد 
الدرعي وخميس البرام واإلخراج 

لمحمد الرواحي.
فرقـــة مســـرح الدن اجـــرت بعض 
الحـــوارات  علـــى  التعديـــات 
العمانيـــة،  البيئـــة  مـــع  لتتناســـب 
شـــاركت  المســـرحية  بـــأن  علمـــا 
فـــي المهرجـــان العربـــي بالكويت 

ومهرجان شـــرم الشيخ ومهرجان 
رومانيا كما ستشارك في مهرجان 
اوال المسرحي القادم في فبراير 
القـــادم. الصقـــر تحدث عنـــه هذه 
المسرحية قائا: لقد جاءت فكرة 
المســـرحية بعد مشاهدتي موقف 
بســـيط من عامل المســـرح حينما 

كان يعمل على تنظيف الديكور.

مسرحية لقمة عيش مؤلف العمل

عصام الجودر

النــص وتفــوز بعــدة جوائــز فرقــة عمانيــة تقتبــس 

“لقمة عيش” جمال الصقر تجوب العالم

 نظمــت هيئــة البحريــن للثقافة واآلثار دورة  بعنوان )موســيقى الشــعر(، 
أكتوبــر 2019م،  الموافــق 12  الســبت  أيامهــا  الــدورة أول  بــدأت  حيــث 
وذلــك بالمكتبــة الخليفــة بالمحرق، وهي من تقديم الشــاعر الدكتور فواز 

الشروقي. 

واشتملت الدورة التي تقام كل يوم 
ســـبت وحتى شـــهر ديســـمبر القادم 
على تعريـــف بالشـــعر العربي ومدى 
ارتباطه بالموســـيقى ونشأة البحور 
العروضـــي،  والتقطيـــع  الشـــعرية 
باإلضافـــة إلـــى تدريب المشـــتركين 
العروضـــي لقصائـــد  التقطيـــع  علـــى 
شـــعراء عرب، وتمكينهم مـــن كتابة 

الشعر وفقًا لألزوان الشعرية العربية 
المعتمدة. يذكر أن الشـــاعر الدكتور 
فواز الشـــروقي له ديوانان شعريان، 
العينيـــن”  “أبديـــة  بعنـــوان  األول 
بعيـــدة  كنجمـــة  “قريبـــة  والثانـــي 
كقبلة”، كما له رواية باســـم “الدفنة”. 
كما شـــارك في العديد من األمسيات 

الشعرية داخل البحرين وخارجها.

انطالق دورة موسيقى الشعر في المكتبة الخليفية

تنظم الســـفارة اليابانيـــة بالتعاون مع 
نـــادي البحريـــن للســـينما ليلـــة االفام 
  -27  20 بتواريـــخ  وذلـــك  اليابانيـــة 
أكتوبر ، 3 نوفمبر  بمقر نادي الســـينما 
األول  العـــرض  وســـيكون   ، بالجفيـــر 

فيلم “ 

 Samurai cooking
للمخـــرج   2013 إنتـــاج  مـــن  والفيلـــم 
يـــازو اشـــاروا . اما بتاريـــخ 27 أكتوبر 

سيعرض فيلم “ 

  Noboda ti watch over me

والفيلـــم من إنتـــاج 2008 ومن إخراج 
روتشي كامازوكو

كما سيعرض بتاريخ 3 نوفمبر  فيلم “ 

 “ Mameshiba

من إنتاج 2009 وقـــام بإخراجه تورو 
كيميـــا ،علمـــا بـــأن العـــروض تبـــدأ في 

تمام الساعة السابعة مساء.

ليلة األفالم اليابانية بنادي السينما

محرر مسافات 

يشارك عصام الجودر في مؤتمر “الصوت 
وتقنيـــات الغناء في الموســـيقى العربية”، 
والـــذي ينظمه المجمع العربي للموســـيقى 
بالتعـــاون مـــع جامعـــة الروح القـــدس، في 
أكتوبـــر   18 -  17 الفتـــرة  خـــال  بيـــروت 
2019. وســـيقدم الجـــودر ورقـــة بعنـــوان 
“األغنيـــة البحرينيـــة وارتباطهـــا باألغنيـــة 
العربيـــة في الربعيـــن الثانـــي والثالث من 

القرن العشرين”.

الجودر في مؤتمر 

“الصوت وتقنيات الغناء 

في الموسيقى العربية”

أوركسترا الموروه تنطلق بمهرجان البحرين الدولي للموسيقى الـ 28
الوطني البحرين  مسرح  خشبة  على  بامتياز  كالسيكية  أمسية  تقّدم 

ينطلـــق اليـــوم الســـبت الموافـــق 19 أكتوبر 
الدولـــي  البحريـــن  مهرجـــان  2019م 
للموســـيقى في نســـخته الثامنة والعشرين، 
وذلـــك مـــع حفـــل أوركســـترا المـــوروه فـــي 
مســـرح البحريـــن الوطني في تمام الســـاعة 
8:00 مساًء. وما زال شّباك التذاكر مفتوًحا، 
حيث يمكن الحصول على تذاكر الحفل من 
خال محات فيرجين ميغا ستور البحرين 
ســـيتي ســـنتر أو علـــى الموقـــع اإللكترونـــي 

للمحات.
 وســـتقّدم الفرقة حفـــاً يحمل عنوان “100 
الكمـــان  مـــوزارت” تحـــت إدارة عـــازف   %
هوغ بورساريلو. وســـتعمل على استحضار 
وستكشـــف  األوركســـترا  إنتاجـــات  أفضـــل 
فيـــه  مـــا  بـــكل  أســـلوبها  براعـــة  للجمهـــور 
مـــن عراقـــة وإبـــداع. ويقتـــرب هـــذا العمـــل 

الموســـيقي مـــن قلـــوب الجمهـــور ويســـمح 
لهـــم باالطـــاع علـــى المخـــزون الموســـيقي 
المتنّوع للفرقـــة، التي تعد بتقديم إبداعات 
ال مثيـــل لهـــا. وللمرة األولى علـــى اإلطاق، 
تقـــّدم فرقـــة المـــوروه ألوركســـترا الحجرة 
فيليـــب  جـــان  المايســـترو  الشـــرف  ضيـــف 
كوالر، المنتمي إلى عائلة موســـيقية عريقة 
لـــه الطريـــق للدخـــول فـــي  والتـــي مّهـــدت 
عالـــم موســـيقى الحجرة.  ويأتـــي مهرجان 
العـــام  هـــذا  للموســـيقى  الدولـــي  البحريـــن 

ضمن برنامج هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
لاحتفـــاء بالمنجـــزات الثقافية والحضارية 
لمملكـــة البحريـــن بشـــعار “مـــن يوبيـــل إلـــى 
آخر”. وتتوّجه هيئة الثقافة بالشكر إلى كل 
من الســـفارة الفرنســـية والســـفارة األلمانية 
والســـفارة المصريـــة لـــدى مملكـــة البحريـــن 
لمشاركتها في إثراء برنامج نسخة مهرجان 

الموســـيقى هـــذا العـــام. ويســـتمر مهرجـــان 
البحريـــن الدولي للموســـيقى حتـــى 26 من 
الشـــهر الجـــاري، مقّدًمـــا توليفـــة موســـيقية 
تتـــراوح مـــا بيـــن الموســـيقى الكاســـيكية 
والـــروك والبـــوب وصـــوالً إلـــى الموســـيقى 
البحرينيـــة التقليدية العريقـــة، تقّدمها فرق 

قادمة من مختلف أنحاء العالم.
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العثور على أنسجة دهنية برئة أشخاص يعانون الِسمنة
عثــر باحثون أســتراليون، ألول مرة، على أنســجة دهنية في 

رئَتي أشخاص يعانون السمنة والوزن الزائد.
وعكــف الباحثــون علــى فحــص رئــاِت عينــة من 52 شــخصا، 
ووجــدوا أن كميــة الدهــون تــزداد باطــراد مــع مؤشــر كتلــة 
الجســم. ويــرى العلمــاء أن تلــك الكشــوف قــد تســاعد فــي 
تفســير ســبب زيادة احتمــال تعــرُّض ذوي األوزان الزائدة أو 

َمن يعانون السمنة لخطر اإلصابة بداء الربو.
ويتطلــع أخصائيــون في عالج الرئة إلــى الوقوف على ما إذا 

كان األثر سيزول حال فقدان الوزن.
في دراســة نشــرتها الدورية األوروبية للجهاز التنفســي، قام 
علماء بفحص رئات عدد من حديثي الوفاة كانوا قد تبرعوا 
بهــا قبــل وفاتهــم. ولجــأ الباحثــون إلــى اســتخدام الصبغــات 
لعمــل تحاليــل مفصلــة لنحــو 1,400 مــن قنــوات التنفس في 
الرئــات المفحوصــة تحــت الميكروســكوب. وعثــر الباحثــون 
علــى أنســجة دهنيــة مترســبة علــى جــدران قنــوات التنفس، 

بكثافة أعلى لدى ذوي المؤشرات األعلى في كتلة الجسم.
ويقــول العلمــاء إن زيــادة الدهــون المترســبة تغّيــر التركيــب 
الطبيعي لقنوات التنفس وتتسبب في التهاب الرئة بما يفسر 
زيــادة خطــر اإلصابــة بداء الربــو لدى األشــخاص ذوي الوزن 

الزائد أو أولئك الذين يعانون السمنة.

يقول األستاذ المساعد بجامعة ويسترن أستراليا في مدينة 
بيــرث، بيتــر نوبــل، إن “المعانــاة مــن الســمنة أو الــوزن الزائد 
مرتبطــة بالفعــل باإلصابــة بــداء الربــو أو بأعــراض متأزمــة 

للربو”.

ويضيف نوبل، الذي شارك في الدراسة: “يقترح الباحثون  «
أن الرابط يمكن تفسيره بالضغط المباشر الذي يسببه 
الوزن الزائد على الرئة أو يمكن تفسيره بالزيادة العامة 

في االلتهاب الناجم عن الوزن الزائد”. لكنه استدرك قائال 
إن الدراسة تقترح “آلية أخرى يمكن أن تكون هي األخرى 

تلعب دورا”.

افتتح الرئيس العام لهيئة الترفيه 
الشــيخ  آل  تركــي  المستشــار 
فعاليــات موســم الريــاض بموقــع 
البوليفارد شــمال العاصمة، وسط 

حضور فاق 600 ألف شخص.
وألقــى آل الشــيخ كلمــة أكــد فيها 
بــأن هــذه اإلنجــازات والتغييــر لم 
تكــن لتتــم لــوال دعــم ولــي العهــد 
األميــر محمــد بــن ســلمان، ســائال 
هللا أن يحفظــه وأن يمــد في عمر 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز. ثــم أعلــن 
مراســم االفتتــاح بقولــه:” ابتدينــا 
موســم  فــي  بكــم  وســهال  وأهــال 

الرياض”.

وشهدت العاصمة في ليلة  «
افتتاح موسم الرياض أجمل 
عرض لأللعاب النارية، والذي 

أطلق من عدة مواقع حتى 
يتم مشاهدته في كافة أنحاء 

العاصمة.

ليلة تاريخية في 
الرياض

المدنيــة  الحقــوق  بطــل  ابنــة  قالــت 
لوثــر  مارتــن  المتحــدة،  بالواليــات 
كينــغ، إن حمــالت المعلومــات المضللــة 
ســاهمت في اغتيال والدهــا، وذلك بعد 
مــارك  رئيــس شــركة فيســبوك  حديــث 
زوكربيرغ، قال فيه إنه ال يتوجب على 
وســائل التواصــل االجتماعــي التحقــق 
مــن اإلعالنــات السياســية. وتأتــي هــذه 
موقــع  يتعــرض  وقــت  فــي  التعليقــات 

طريقــة  بســبب  النتقــادات  فيســبوك 
والخطابــات  اإلعالنــات  مــع  تعاملــه 
السياســية. وغردت بيرنيس، ابنة كينغ، 
بأنها ســمعت خطاب زوكربيرغ وكتبت: 
“أود مســاعدة فيسبوك على فهم أفضل 
لوثــر  مارتــن  واجههــا  التــي  للتحديــات 
كينــغ مــن حمــالت المعلومــات المضللــة 
التــي أطلقهــا سياســيون. وهيــأت هــذه 

الحمالت األجواء الغتياله”.

كلــف البنــك المركــزي في قيرغيزســتان 
فنانين شعبيين مشــهورين الغناء حول 
التضخــم وأســعار الفائــدة، ضمــن حملة 
تهــدف إلى تحســين الثقافــة العامة في 
هذا الشــأن في هــذه الدولة الواقعة في 
األول  اإلعــالن  وفــي  الوســطى.  آســيا 
الذي يعرض على التلفزيون واإلنترنت، 
يعــزف المغنــي ومؤلف األغاني الشــهير 
بيــان أخماتوف على آلة شــبيهة بالعود، 

تســمى كومــوز، فيمــا يثنــي علــى جهود 
البنك المركزي لخفض التضخم.

ويقــول فــي مقطــع مــن األغنيــة التــي 
تقليديــة  قبعــة  يضــع  وهــو  يؤديهــا 
ســترة  ويرتــدي  واألســود  باألبيــض 
كان  )البنــك(  هــذا  دون  “مــن  مطــرزة: 

اقتصادنا سينهار”.
وأوضح البنك في بيان أنه اختار مغنين 

شعبيين ليشاركوا في 5 إعالنات.

رسالة من ابنة مارتن لوثر كينغ إلى مؤسس فيسبوك

في قيرغيزستان... الغناء الشعبي في خدمة االقتصاد

400 راقصة يشاركن في أداء رقصة “ال كوينكا 
باسينا” التقليدية في العاصمة البوليفية ال باز )إي 

أيه بي(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فــي  الفلســطينيين  ميــل  يتزايــد 
غزة القتنــاء الحيوانــات األليفة.. 
مــن  مــالذا  فيهــا  يجــدون  علهــم 
قسوة الواقع في قطاع يئن تحت 
وطــأة الضغــوط االقتصادية، لكن 
عــدد الحيوانــات المتنامــي يثقــل 
كاهــل المنشــآت البيطرية ضعيفة 

التجهيز.
ويعمــل نحــو 130 طبيبــا بيطريــا 
فــي غــزة، لكــن خلــو القطــاع مــن 
يدفــع  البيطريــة  المستشــفيات 
معظمهــم للجوء للمنشــآت الطبية 
بــل  بالبشــر  الخاصــة  العاديــة 
وأحيانا إلســرائيل للمســاعدة في 

رعاية الحيوانات المريضة.
وإلــى جانب اقتنــاء القطط، ُيقبل 
مزيــد مــن أهــل غــزة علــى تربيــة 
الكالب، كما يتوفر طعامها بشــكل 

متزايد في المحالت.

اعتقلــت قوات األمن المكســيكية 
أحــد أبنــاء إمبراطــور المخــدرات 
خواكيــن جوزمان، الشــهير باســم 
“إل تشــابو”، ممــا أدى إلــى انــدالع 
معــارك عنيفــة باألســلحة الناريــة 
فــي عدة أحياء بمدينة كولياكان، 
ســينالوا”  “كارتــل  عصابــة  معقــل 

التي يرأسها خواكين.
وذكــرت محطتا تليفيزا وميلينيو 
أن قوات األمن المكسيكية أكدت 
اعتقــال أوفيديــو جوزمــان، الذي 
ُيعتقــد أنــه وأخوتــه مــن العناصــر 
النافــذة فــي المنظمــة منــذ حبس 

والدهم في الواليات المتحدة.
ــمــكــســيــكــي  ــس ال ــيــ ــ ــرئ ــ وقــــــــال ال
أوبــرادور،  لوبيز  مانويل  أندريس 
إن مجلس وزرائه األمني سيدلي 
بمعلومات عن الوضع في سينالوا 

في وقت الحق.

تنامي اقتناء 
الحيوانات األليفة 

في غزة

معارك بعد اعتقال 
نجل امبراطور 

المخدرات
بيعت لوحة كبيرة للرسام الفرنسي من أصل روسي، نيكوال دو ستال، بسعر 
20 مليــون يــورو، إلــى مواطــن أوروبي خالل مزاد نظمته دار “كريســتيز” في 

باريس، وهو ثمن قياسي ألحد أعمال الفنان.

وكان ســعر لوحــة “بــارك دي برينــس” 
بيــن  1952 مقــدرا  إلــى عــام  العائــدة 
18 و25 مليــون يــورو، وتعــرض فــي 

السوق للمرة األولى.
الســعر  ضعــف  تقريبــا  هــو  والســعر 

دو  نيكــوال  للفنــان  الســابق  القياســي 
ســتال، وقدره 12.1 مليون دوالر )11 
مليــون يــورو( للوحــة “عاريــة واقفة”، 
التــي بيعــت في مــزد لدار “كريســتيز” 

في نيويورك العام 2018.

بيع لوحة “بارك دي برينس” بسعر قياسي

اختارت دوقة كامبريدج، كايت ميدلتون، إطاللة الفتة بالحجاب في 
إطار زيارتها الرسمّية إلى باكستان التي ترافق بها زوجها األمير ويليام. 

فقد بدت كايت متألقة في اليوم ما قبل األخير للزيارة عندما قصدت 
مسجد Badshahi، وقد ارتدت للمناسبة زّيًا باكستانيًا تقليديًا ُيعرف بال 

Shalwar Kameez حمل توقيع المصمم ماهين خان.
اللوحة تمثل مباراة لكرة القدم مع ألوان مستطيلة من أزرق وأحمر وأبيض وأسود

بعــد انتشــار فيديو للممثــل المصري 
محمد رمضان على مواقع التواصل 
قمــرة  داخــل  وهــو  االجتماعــي، 
القيــادة بجانــب قائــد الطائــرة أثناء 
إحــدى الرحــالت، اتخــذت ســلطات 
الطيــران المدنــي المصريــة قــرارات 

صارمة بشأن األمر.
المدنــي  الطيــران  وزارة  وأعلنــت 
رخصــة  إلغــاء  الخميــس،  المصــري، 
الطيــار قائــد الرحلــة وســحبها مــدى 
الحيــاة، كمــا قــررت ســحب رخصــة 

الطيار المساعد لمدة عام.
وجــاء فــي بيــان الــوزارة: “بشــأن ما 
اإلعــالم  وســائل  علــي  تداولــه  تــم 
ومواقــع التواصــل االجتماعــي مــن 
وجــود مقطــع فيديــو مصــور يظهــر 
بــه أحــد الفنانيــن المشــهورين وهــو 

جالــس محــل الطيــار المســاعد على 
متن طائرة ألحدى شركات الطيران 
الخاصــة فــي رحلــه خاصــه لصالــح 
بتولــي  وتظاهــره  المذكــور  الفنــان 

قيادة الطائرة”.
والحقــا تقــدم رئيــس مجلــس إدارة 
الطيــار  للطيــران،  ســمارت  شــركة 
أن  بعــد  باســتقالته،  زكريــا،  رشــدي 
الرحلــة،  بتســيير  الشــركة  قامــت 
وقام وزير الطيــران المدني، الفريق 

يونس المصري، بقبولها.
الفنــان  نشــر  ســابق،  وقــت  وفــي 
فيديــو  رمضــان،  محمــد  المصــري 
عبــر تطبيــق إنســتغرام، وهــو يقــود 
للمــرة األولــى طائــرة أثنــاء رحلتــه، 
الريــاض  لمدينــة  الماضــي،  األحــد 

بالسعودية.

بعد فيديو محمد رمضان.. الطيار يتلقى “عقوبة رادعة”

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

4:19

11:23

2:40

5:07

6:37

مصابــة  كنديــة  مراهقــة  أطلقــت 
بالسرطان في المرحلة األخيرة من 
المرض نداًء مؤثرًا من سريرها في 
المستشــفى كي يصــوت الناخبون 
في االنتخابات التشريعية المقبلة، 
وســرعان ما لقي رواجًا كبيرًا على 
االجتماعــي.  التواصــل  مواقــع 
وقالت ماديســون يتمان )18 عامًا( 

فــي هذا التســجيل الممتّد على 39 ثانية 
الذي شــوهد أكثر من 500 ألف مرة على 
“تويتــر”: “هذه فرصتــي األخيرة ألحدث 
تــداول  منكــم  “أطلــب  ســائلًة  فرقــًا”، 
التواصــل  شــبكات  علــى  الشــريط  هــذا 
فــي  بأصواتكــم  واإلدالء  االجتماعــي 

االنتخابــات”. وفــي الفيديــو الــذي نشــره 
عّمهــا علــى “تويتــر”، تظهر الفتاة جالســة 
على ســريرها في المستشفى وهي ترفع 
“صحيــح  إحداهــا  علــى  كتــب  الفتــات 
أننــي طريحــة الفــراش وأن أيامــي باتت 
معــدودة، لكننــي تمكنــت مــن التصويــت 
للمرة األولى في االنتخابات الفيدرالية”.

مراهقة على فراش الموت تحقق حلمها

السنة الثانية عشرة - العدد 4022 

السبت
19 أكتوبر 2019 

20 صفر 1441

كمية الدهون تزداد باطراد مع مؤشر كتلة الجسم


