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يعد قطـــاع التمويل اإلســـامي والصكوك 
فـــي  الواعـــدة  األســـواق  مـــن  تحديـــدا 
الصيرفة اإلســـامية وهو ما ســـيركز عليه 
أكثـــر مـــن 1300 مـــن المصرفييـــن الذيـــن 
ســـيجتمعون فـــي المنامـــة بعد نحو شـــهر 
مـــن اآلن؛ لبحـــث االســـتفادة مـــن ســـوق 
الصكوك العالمية الذي يقدر حجمها بنحو 
130 مليـــار دوالر. وينعقد المؤتمر العالمي 
للمصارف اإلســـامية في دورته السادسة 

والعشـــرين برعاية كريمة مـــن لدن رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة، وبالشـــراكة 
مع مصـــرف البحرين المركـــزي في الفترة 
مـــن 2 إلى 4 ديســـمبر في فنـــدق الخليج، 
إذ سيناقش المؤتمر موضوع “االتجاهات 
في مجال البنوك والتمويل” لدفع التفاهم 
النمـــو  قنـــوات  واستكشـــاف  المتعمـــق 

لاقتصاد اإلسامي.

ارتفـــع عدد قتلـــى االحتجاجات في العـــراق إلى 12 
قتيـــا، مـــن بينهـــم 7 قتلـــى على أيـــدي ميليشـــيات 
فـــي محافظـــات جنوبيـــة، الجمعة، وذلك فـــي إطار 
تـــردي  خلفيـــة  علـــى  المتصاعـــدة  االحتجاجـــات 

األوضاع المعيشية واستشراء الفساد.
وهاجـــم متظاهـــرون مقـــر عصائب أهـــل الحق، أحد 
أبـــرز فصائـــل قـــوات الحشـــد الشـــعبي، فـــي مدينـــة 

العمارة. 
وأشـــعل المحتجـــون فـــي المحافظـــة النيـــران فـــي 

مقرات أحزب سياسية، منها حزب الدعوة.
ســـاحة  إلـــى  توافـــدوا  الذيـــن  المتظاهـــرون  وردد 
التحريـــر فـــي بغـــداد شـــعارات مناوئـــة لقائـــد فيلـــق 
القدس اإليراني قاسم سليماني وهتفوا ضد النظام 

اإليراني.
ودعـــا  المرجـــع الدينـــي األعلى للشـــيعة فـــي العراق 
آيـــة هللا علـــي السيســـتاني، القوات األمنيـــة لحماية 

المتظاهرين، وضبط النفس.

ارتفاع عدد قتلى االحتجاجات في العراق
شعارات مناوئة لسليماني وهتافات ضد إيران وحرق مقر “الدعوة”

متظاهرون عراقيون يحاولون إزالة حاجز خرساني فوق جسر مؤد إلى المنطقة الخضراء أمس )أ ف ب(

بغداد - وكاالت

بتكليـــف مـــن عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، شـــارك وزير الخارجية الشيخ 
خالد بن أحمـــد آل خليفة في افتتاح 
أعمـــال القمـــة الثامنـــة عشـــرة لحركة 
عـــدم االنحياز، والتي تعقد على مدى 
يوميـــن، بمدينـــة باكو فـــي جمهورية 

الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد  أذربيجـــان. 
أن مملكـــة البحريـــن ســـتظل ملتزمـــة 
بالعمل ومواصلة الجهود مع أشـــقائها 
فـــي التحالف العربي لدعم الشـــرعية 
األمـــن  يســـتتب  حتـــى  اليمـــن،  فـــي 
واالســـتقرار فـــي الجمهوريـــة اليمنية 

الشقيقة.

البحرين ملتزمة بدعم الشرعية في اليمن

البحرين تستضيف 
المؤتمر العالمي 

للمصارف 
اإلسالمية برعاية 

سمو رئيس الوزراء 
في ديسمبر

منتخبنا العسكري إلى نهائي بطولة العالمبودريد: أكتب ألعيشاإلفراج عن شريفالذهب يرتفعشد وجذب
أصّر مجلس النواب على قراره  «

بالموافقة على مشروع القانون 
بتعديل قانون رقم )39( لسنة 

2002 بشأن الميزانية العامة، في 
حين انتهى قرار مجلس الشورى 
إلى عدم الموافقة على المشروع 

من حيث المبدأ.

ارتفع الذهب ألعلى مستوى في  «
أسبوعين أمس، ليتماسك فوق 

مستوى 1500 دوالر لألوقية، في الوقت 
الذي أثارت فيه بيانات اقتصادية 

ضعيفة من الواليات المتحدة 
التوقعات بخفض آخر في أسعار 

الفائدة من البنك المركزي األميركي.

قررت هيئة قضائية تابعة  «
لمحكمة الهور العليا في باكستان 

قبول التماس تقدم به الفريق 
القانوني لرئيس الوزراء األسبق، 

نواز شريف، باإلفراج عنه في قضية 
فساد وغسيل أموال تتعلق 

بمصنع للسكر؛ ألسباب طبية.

اكتشف الكاتب والروائي مشاري  «
بودريد موهبته في سن مبكرة، 

حتى قاده اإللهام في كتابة روايته 
األولى ونشرها في عمر العشرون 

وكان نجاحها “صدمة”. يقول: 
من ذلك اليوم أصبحت عاشًقا 

للكتابة، بل أكتب ألعيش!

تأهل المنتخب العسكري لكرة  «
القدم لقوة دفاع البحرين إلى 

المباراة النهائية بدورة األلعاب 
العالمية العسكرية السابعة 

بمدينة يوهان في الصين، بكل 
جدارة واستحقاق بعد أن هزم 

نظيره الجزائري بركالت الترجيح.

0508121914

“اإلســكان”: تأثير مباشــر على كلفة البنية التحتية بزيــادة 3461 ديناًرا

رفض تثبيت مساحة بيت العمر عند 250 م2

أوصـــت لجنة المرافق العامة والبيئة 
علـــى  بالموافقـــة  النـــواب  بمجلـــس 
االقتراح بقانون بشـــأن تعديل بعض 
أحـــكام قانون اإلســـكان والمقدم من 

النائب حمد الكوهجي.
المـــادة  تعديـــل  االقتـــراح  يتضمـــن   
رقـــم )1(: بإضافـــة عبارة ُتلـــزم وزارة 
اإلســـكان بـــأالَّ تقـــل مســـاحة األرض 
التي ُتنشئ عليها الوحدات السكنية 
عـــن 250 متـــًرا مربًعـــا لـــكل وحـــدة، 
وإضافة مادة جديدة برقم )3 مكرًرا( 
ـــن منـــح المنتفع حـــق التعديل  تتضمَّ
فـــي  الســـكنية  الوحـــدة  بنـــاء  علـــى 
حـــدود المســـاحة المحـــددة للوحـــدة 

بعد استامها مباشرًة.
ـــب  يترتَّ أنـــه  اإلســـكان  وزارة  ورأت 
علـــى تنفيذ فكـــرة االقتـــراح بقانون 
الســـكنية  الوحـــدات  عـــدد  نقـــص 
الُمدرجة ضمن خطة وزارة اإلسكان 

بمقـــدار 6430 وحدة، حيث إن العدد 
الحالي موضع برنامج عمل الحكومة 
للسنوات )2019 – 2022( هو 25000 
وحدة، وسيقّل هذا العدد حال تنفيذ 

االقتراح إلى 18570 وحدة.
 وأوضحـــت أنـــه يترتَّب علـــى زيادة 

الســـكنية حســـب  الوحـــدة  مســـاحة 
االقتـــراح تأثيـــر مباشـــر علـــى كلفـــة 
ا 10.000  البنية التحتية البالغة حاليًّ
دينـــار، حيـــث ســـترتفع الكلفـــة إلـــى 
 3461 بزيـــادة  أّي  دينـــارا   13.461

ديناًرا.

وزارة اإلسكان: تنفيذ االقتراح بقانون يقلص عدد الوحدات

بتكليف من جاللة الملك.. وزير الخارجية يشارك في أعمال القمة الثامنة عشرة لحركة عدم االنحياز   

احتلـــت البحرين المركـــز األول في 
العالـــم مـــن حيـــث وقـــت االمتثـــال 
الضريبـــي العـــام الماضـــي بتطبيق 
عدد قياســـي من اإلصاحات بلغت 
تســـعة إصاحـــات، وفًقـــا لمـــا ورد 
فـــي تقرير مجموعـــة البنك الدولي 

ممارسة أنشطة األعمال 2020.
وحصلـــت البحرين أيًضا على مركز 
بيـــن أفضـــل 10 بلـــدان فـــي العالـــم 
وجـــاء  األعمـــال  لمنـــاخ  تحســـينا 
 76 بتســـجيل  عالميـــا   43 ترتيبهـــا 
درجـــة في تقرير ممارســـة أنشـــطة 

األعمال.
وتعقيبـــا علـــى ذلـــك، قـــال المديـــر 
مجلـــس  دول  لدائـــرة  اإلقليمـــي 
التعـــاون الخليجـــي بالبنـــك الدولي 
عصام أبو سليمان “تحقق البحرين 
تقدمـــا عظيمـــا فـــي تحســـين مناخ 

الصغيـــرة  للشـــركات  األعمـــال 
اإلصاحـــات  وهـــذه  والمتوســـطة. 
ســـتعزز األســـاس للنمو الذي يقوده 

القطاع الخاص”.
والبحرين هـــي صاحبة أفضل أداء 
عالمي فيمـــا يتعلق بوقت االمتثال 
الضريبـــي فـــي إطـــار مـــا اعتمدتـــه 
مـــن خطـــة اإلصاحـــات الطموحة، 
كمـــا حققـــت أهـــم تحســـينات فـــي 
وســـع  إذ  العقـــود،  إنفـــاذ  مجـــال 
واليـــة  للقضـــاء  األعلـــى  المجلـــس 
األقســـام التجاريـــة لتشـــمل جميـــع 
إلـــى  إضافـــة  التجاريـــة.  القضايـــا 
ذلـــك، فقد وضع األســـاس القانوني 
لإلخطارات اإللكترونية عبر البريد 
اإللكترونـــي أو الرســـائل القصيـــرة. 
ويمكـــن اآلن تقديـــم الشـــكاوى إلى 

المحكمة العليا إلكترونًيا.

مسؤول بالبنك الدولي: البحرين 
حققت 9 إصالحات قياسية

أظهرت أحدث بيانات رســـمية أن 
شـــركة الطاقة المركزية ومنافعها 
- شـــركة مياه الجنـــوب - تقدمت 
إلى مركـــز البحرين للمســـتثمرين 
التابع لـــوزارة الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة، بطلب لتغيير شـــكلها 
القانونـــي، بتحويلهـــا مـــن شـــركة 
إلـــى  مقفلـــة  بحرينيـــة  مســـاهمة 
شـــركة ذات مســـؤولية محدودة، 
 8.36 مـــن  رأســـمالها  وتخفيـــض 
مليـــون دينار تقريًبـــا ليصبح 350 
ألفا.واتضـــح مـــن البيانـــات الرســـمية 
تقدم 23 شـــركة ومؤسســـة تعمل في 
المحلـــي  بالســـوق  متنوعـــة  أنشـــطة 
وتحويـــل  القانونـــي  شـــكلها  لتغييـــر 
أنشـــطتها أو أنشطة فروع تابعة إليها 
إلى مؤسســـات قائمة بذاتها، برؤوس 
أمـــوال تتجـــاوز 1.26 مليـــون دينـــار 

أخيرا.

23 شركة تطلب تغيير 
شكلها القانوني 

بـ 1.26 مليون دينار
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ليلى مال اهلل محرر الشؤون المحلية

سمو رئيس الوزراء
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المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهّنئ النمسا 

باليوم الوطني

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
الفيدرالي  الرئيس  إلى  تهنئة  برقية 
لــجــمــهــوريــة الــنــمــســا ألــكــســنــدر فــان 
ذكــرى  بمناسبة  وذلـــك  ديــربــيــلــيــن،، 

اليوم الوطني لبالده.

العاهل وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون مزيدا من التهاني

البحرين ماضية لبلوغ أهدافها التنموية الشاملة

تلقى ملـــك البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
نائـــب  العهـــد  وولـــي  خليفـــة  آل 
القائـــد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة برقيـــات تهنئـــة مـــن وزيـــر 
العمـــل والتنمية االجتماعية جميل 
حميـــدان ووزيـــرة الصحـــة فائقـــة 
الصالح ووزير النفط الشيخ محمد 
بن خليفة آل خليفة ووزير شؤون 
الشـــباب والرياضـــة أيمـــن المؤيـــد 
ورئيس هيئـــة الطاقة المســـتدامة 
والرئيـــس  ميـــرزا  عبدالمحســـن 
التنميـــة  لمجلـــس  التنفيـــذي 
االقتصادية خالد حميدان ورئيس 
رئيـــس  نائـــب  التمييـــز  محكمـــة 
المجلـــس األعلـــى للقضـــاء عبدهللا 
البوعينين، بمناسبة تصنيف مملكة 
دول   10 أفضـــل  ضمـــن  البحريـــن 
األكثر تحســـنا في المؤشـــر الدولي 
لســـهولة ممارســـة أنشـــطة األعمال 
من أصـــل 190 دولة.ورفع المهنئون 
إلى مقام جاللة الملك وصاحب السمو 
الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو 
الملكـــي ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء 
أســـمى آيات التهاني بمناســـبة تحقيق 
إيجابيـــة  البحريـــن مؤشـــرات  مملكـــة 
وقفـــزة نوعيـــة فـــي تقريـــر مجموعـــة 
البنـــك الدولي وتصنيفهـــا ضمن الدول 
فـــي  وتحســـنا  تطـــورا  األكثـــر  العشـــر 
المؤشـــر الدولي نظير ســـهولة ممارسة 

أنشـــطة األعمال وتبوئها المركز الثاني 
عربيا في هذا المؤشر.

وأكـــدوا أن التصنيف المتقدم على 
المستوى العالمي المملكة البحرين 
في الشـــأن االقتصادي يأتي ضمن 
النهـــج اإلصالحي الشـــامل لجاللة 
الملـــك، وثمـــرة توجيهـــات جاللته 
الســـامية الهادفة لتحقيـــق التنمية 
مجـــاالت  بتنويـــع  االقتصاديـــة 
االســـتثمار، وتعزيز مسيرة التنمية 
البشـــرية وتوفيـــر العيـــش الكريـــم 
عهدكـــم  ظـــل  فـــي  للمواطنيـــن، 
الميمـــون الذي تســـير فيه البحرين 
بثبـــات والســـعي؛ لتحقيـــق التميـــز 
المجـــاالت،  جميـــع  فـــي  والريـــادة 
مضيفيـــن أن اإلنجـــاز الـــذي نضعه 
وســـاما علـــى صدورنـــا جميعا يعد 
تتويجـــا لتوجيهـــات ورؤى جاللته 
الرفيـــع  واهتمامكـــم  الســـديدة، 
بدعم مجـــاالت المســـيرة التنموية 
الشـــاملة كافـــة، بمـــا يتماشـــى مـــع 
رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 2030 

في ظل عهد جاللته الزاهر.
والتصنيـــف  االســـتحقاق  أن  وأكـــدوا 

العالمي الجديد يعكســـان مكانة مملكة 
البحرين االقتصاديـــة، بفضل ما يوليه 
صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء، 
من رعايـــة ودعم لمنظومة االســـتثمار 
والتنمية الشـــاملة في المملكة، والعمل 
على تحقيق مزيد من الفرص الواعدة 
للمواطنيـــن وتعزيـــز بيئـــة األعمال في 
إطـــار دعـــم ســـموه المســـتمر؛ لتعزيـــز 
تنافســـية المملكـــة وتحســـين مراكزها 
الـــدول  أهـــم  مـــن  وجعلهـــا  عالميـــا، 
المجـــاالت  جميـــع  وفـــي  المتقدمـــة 
التنمويـــة، منوهين إلى مواصلة العمل 
بكل العزيمة واإلرادة؛ لتحقيق تطلعات 
ســـموه نحو مزيـــد من التقـــدم والنماء 
لمملكـــة البحرين ورفعتهـــا وازدهارها، 
مـــن خـــالل تعزيز التعاون مع شـــركائنا 
االنتعـــاش  الســـتثمار  االجتماعييـــن 
االقتصـــادي فـــي تطوير ســـوق العمل، 
وخلـــق فـــرص عمـــل جديـــدة وجاذبـــة 
للعمالـــة الوطنيـــة، فضال عـــن االرتقاء 
بخدمـــات التنمية االجتماعية لتحقيق 
الحيـــاة الكريمة للمواطنيـــن واالرتقاء 

بالمستوى المعيشي والخدمي لهم.
ولفتـــوا أيضـــا إلـــى أن اإلنجـــاز يأتـــي 

انعكاسًا للتوجيهات السديدة لصاحب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الـــوزراء والجهـــود المبذولـــة من فريق 
البحريـــن والدعـــم غيـــر المحـــدود من 
ســـموه،  برئاســـة  التنســـيقية  اللجنـــة 
كمـــا أن توجيهاتـــه المســـتمرة لمجلس 
التنميـــة االقتصاديـــة كان لهـــا عظيـــم 
األثـــر في تحقيق األهداف المنشـــودة، 
والـــذي مـــا كان لمثـــل هـــذه اإلنجازات 
الكبـــرى التـــي رفعـــت اســـم البحريـــن 
عاليـــًا فـــي أن تتحقق مـــن دون حرص 
ومتابعـــة ســـموه المســـتمرة ألن تظـــل 
مملكـــة البحريـــن دومـــًا فـــي الصـــدارة 
وفـــي أن نعمـــل جميعـــًا أســـرة واحدة، 
وفـــي فريق واحد، هـــو فريق البحرين 
الذي يجســـد رؤية ســـموه المستقبلية 
وســـعيكم نحـــو تعزيز مكانـــة البحرين 
األصعـــدة  علـــى  والتنافســـية  الرائـــدة 
جاذبـــًا  قطبـــًا  منهـــا  وجعلكـــم  كافـــة، 
الزدهـــار  مشـــرقة  وبيئـــة  لالســـتثمار 

األعمال.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

لماذا يركز سمو رئيس الوزراء على محور “نهضة الشعوب”؟
علــى الرغــم مــن ظروفه الصحيــة ومتابعته ملفــات كبيرة في شــئون البلد، إال 
أن رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
أولــى اهتماًمــا بمناســبة مهمــة على روزنامة مناســبات منظمة األمــم المتحدة، 
وهــو مناســبة “يوم األمــم المتحدة” الذي يصادف الرابع والعشــرين من أكتوبر 
من كل عام، وربما يأتي التســاؤل :”لماذا يركز ســمو رئيس الوزراء على محور 

نهضة الشعوب؟”.
واإلجابة، واضحة جلية في رســالة ســموه السنوية بهذه المناسبة، والتي جاء 
في موضع رئيس منها أهمية “الدور الذي تنهض به األمم المتحدة في ترسيخ 
رؤية عالمية واعية ومســئولة للتعاون بين الشــعوب ارتكازا على القيم النبيلة 
والقواسم اإلنسانية والحضارية المشتركة؛ من أجل نهضة الشعوب وحمايتها 

من االنزالق إلى الفوضى والدمار”. )انتهى االقتباس(.
إن المكانــة الدوليــة التــي عرفهــا العالــم لـــ “خليفــة بن ســلمان” كقائــد حاز على 
أوســمة وجوائــز وشــهادات ومراتب في مجــاالت التنمية البشــرية والحضرية 
واإلسكان والثقافة والتراث اإلنساني واألهداف اإلنمائية لأللفية، وغيرها من 
األوســمة التــي ميــزت مملكة البحريــن على خارطة العالم بفكــر وعطاء وجهد 
سموه، تجعل منه )شخصية مؤثرة وملهمة( حينما يقدم للعالم رسالة تتضمن 
في أبعادها القضايا اإلنسانية التي تهم كل الدول والمجتمعات، وتجسد إيمان 
ســموه ومسئوليته األممية في قراءة المســتقبل ومواكبة التحديات وصياغة 
األفكار والمبادرات التي تسهم في إرساء دعائم االستقرار والتنمية باعتبارها 
فــي هــذا العصــر، ركائــز ال تقتصــر علــى مســاحة جغرافيــة محــددة، أو مكــون 
إنســاني محــدد أو مبــادئ محــددة وفــق حيز محــدد، بل تشــمل العالم بأســره، 
حيــث تتالشــى الحــدود الجغرافية والسياســية وتتصدر قضايــا العيش اآلمن 
الكريــم واالقتصــاد المنجــز فــي تحقيق رفاهية كل الشــعوب، وترســيخ العمل 

العالمي المشترك الهادف لخير البشرية جمعاء.
هذه هي رؤية سمو رئيس الوزراء التي منحها من فكره وعمله ومبادراته على 
مدى ســنوات طويلة، ولهذا ورد في رســالة ســموه أن األمم المتحدة ســتدخل 
عامهــا الخامــس والســبعين وبــات ضرورًيــا “النهوض بــدور األمــم المتحدة بما 
يجعلهــا أكثــر قدرة وتأثيــرا في التعامل مــع المتغيرات والتحديــات المتزايدة 
التــي يشــهدها العالم فــي الوقت الراهن”، وهي رؤية تعد من ثوابت السياســة 
البحرينيــة بقيــادة حضــرة صاحــب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة، 
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، من خالل إستراتيجيتها الداعمة لتعزيز 
الشــراكة مــع منظمة األمــم المتحدة وهيئاتهــا ووكاالتها وبرامــج عملها، ضمن 

منطلقات التعاون البناء مع المجتمع الدولي.
لقد اهتم ســمو رئيس الوزراء بكل متطلبات األمن والســالم والعيش المســتقر 
للمجتمعــات، والدعــوة لتجنيبهــا الصراعــات واألزمات والتوترات، ونســأل هللا 
أن ينعم على سموه بالصحة والعافية والعمر المديد؛ لننهل من عطائه وفضله 

ورؤى سموه في تحقيق ازدهار الشعوب وخير اإلنسانية.

عادل المرزوق

أكد رئيـــس مجلس شـــباب البيت العود 
نســـيم عبدالرحمن الدور الريادي الكبير 
الذي يضطلع به صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة في 
تعزيـــز الواجهـــة الحضريـــة والتنمويـــة 
مآثـــر  أن  موضًحـــا  البحريـــن،  لمملكـــة 
ســـموه ومســـاعيه الطولـــى فـــي تعزيـــز 
مكانـــة الدولـــة فـــي المحافـــل األمميـــة 
يشـــهد لهـــا الدانـــي والقاصـــي. وأوضح 

نســـيم أن رئيـــس الوزراء أوجـــد أعراًفا 
غير مســـبوقة في المنطقـــة فيما يتعلق 
بالقـــرب مـــن المواطـــن وفـــي التواصـــل 
المباشر معه، وفي نقل تطلعاته وأمانيه 
والتـــي  الحكومـــة،  عمـــل  برامـــج  إلـــى 
ينظـــر إليها بتقدير وإكبـــار من المجتمع 
الدولـــي، ومـــن المؤسســـات الحقوقيـــة 
والتنموية والحضرية المســـتقلة، والتي 
موضعت احترام اإلنسان وإنفاذ حقوق 
فـــي البحريـــن، بمراتـــب عليـــا ومتقدمة 

أسوة بدول العالم األخرى.

سمو رئيس الوزراء اهتم بالبحريني ودفع به للعالمية
محرر الشؤون المحلية

مسؤول بالبنك الدولي: البحرين حققت 9 إصالحات قياسية
احتلـــت البحريـــن المركـــز األول في 
العالـــم مـــن حيـــث وقـــت االمتثـــال 
الضريبـــي العـــام الماضـــي بتطبيـــق 
عدد قياســـي مـــن اإلصالحات بلغت 
9 إصالحات، وفًقا لما ورد في تقرير 
البنـــك الدولـــي ممارســـة  مجموعـــة 

أنشطة األعمال 2020.
وحصلـــت البحرين أيًضـــا على مركز 
بيـــن أفضـــل 10 بلـــدان فـــي العالـــم 
تحسينا لمناخ األعمال وجاء ترتيبها 
43 عالميـــا بتســـجيل 76 درجـــة في 

تقرير ممارسة أنشطة األعمال.
المديـــر  قـــال  ذلـــك،  علـــى  وتعقيبـــا 
مجلـــس  دول  لدائـــرة  اإلقليمـــي 
التعـــاون الخليجـــي بالبنـــك الدولـــي 
عصام أبو ســـليمان “تحقق البحرين 
تقدمـــا عظيمـــا فـــي تحســـين منـــاخ 
الصغيـــرة  للشـــركات  األعمـــال 
اإلصالحـــات  وهـــذه  والمتوســـطة. 
ســـتعزز األســـاس للنمو الـــذي يقوده 

القطاع الخاص”.
والبحريـــن هي صاحبـــة أفضل أداء 
عالمـــي فيما يتعلق بوقـــت االمتثال 
الضريبـــي في إطار مـــا اعتمدته من 
خطـــة اإلصالحـــات الطموحـــة، كمـــا 
حققـــت أهم تحســـينات فـــي مجال 
المجلـــس  وســـع  إذ  العقـــود،  إنفـــاذ 

األقســـام  واليـــة  للقضـــاء  األعلـــى 
القضايـــا  جميـــع  لتشـــمل  التجاريـــة 
التجاريـــة. إضافـــة إلـــى ذلـــك، فقـــد 
وضع األســـاس القانوني لإلخطارات 
اإللكترونيـــة عبر البريـــد اإللكتروني 
أو الرســـائل القصيـــرة. ويمكـــن اآلن 
تقديم الشـــكاوى إلى المحكمة العليا 

إلكترونًيا.
منصـــة  أيًضـــا  البحريـــن  ودشـــنت 
بنايـــات،  اإلنترنـــت،  علـــى  جديـــدة 
حيث عملت على تبســـيط إجراءات 
استصدار تراخيص البناء من خالل 
المناطـــق  تقســـيم  دمـــج معلومـــات 
قطعـــة  لـــكل  التنظيميـــة  واللوائـــح 
أرض. وهي متاحة مجانا من خالل 
خريطـــة تفاعلية. إضافـــة إلى ذلك، 
للشـــركات  اآلن  البحريـــن  تســـمح 
بمراجعـــة  المرخصـــة  الهندســـية 
طلبـــات تراخيـــص البنـــاء نيابـــة عن 
يجعـــل  ممـــا  الحكوميـــة،  الهيئـــات 
عملية المراجعة أسرع وأكثر كفاءة. 
وال تســـتغرق اإلجـــراءات المتعلقـــة 
يومـــا   71 ســـوى  اآلن  بالتراخيـــص 

مقارنة بـ 174 يوما العام الماضي.
الملكيـــة  نقـــل  الســـلطات  وبســـطت 
األمـــر  يعـــد  فلـــم  كبيـــرة،  بدرجـــة 
يستغرق اآلن سوى يومين لتسجيل 

مســـتودع فـــي المنامـــة، مقابـــل 31 
لرجـــال  ويمكـــن  عـــام،  قبـــل  يوًمـــا 
األعمـــال االنتهاء من هـــذه المعاملة 
مـــن خـــالل تفاعليـــن اثنيـــن. وحلت 
البحرين في المركـــز 17 عالميا على 

مؤشر تسجيل الملكية.
 وفـــي ينايـــر 2018، دشـــنت هيئـــة 
الكهربـــاء والمـــاء موقًعـــا إلكترونًيـــا 
لربـــط  الـــالزم  الوقـــت  وانخفـــض 
مســـتودع جديد بالشـــبكة الموحدة 
بمقـــدار 16 يومـــا. وأصبح الحصول 
علـــى وصلـــة كهربـــاء فـــي البحريـــن 
أسرع منه في االقتصادات المرتفعة 
الدخـــل بمنظمـــة التعـــاون والتنميـــة 

في الميدان االقتصادي.
إعـــادة  إجـــراءات  تطبيـــق  ومـــع 
مـــن  البحريـــن  قلصـــت  التنظيـــم، 
احتمال التصفية المبكرة للشـــركات 

المستدامة.
شـــهًرا  عشـــر  االثنـــي  فتـــرة  وفـــي 
البحريـــن  عملـــت  مايـــو،   1 حتـــى 
علـــى تبســـيط اســـتصدار تراخيص 
علـــى  جديـــدة  منصـــة  عبـــر  البنـــاء 
اإلنترنـــت وتفويـــض عملية مراجعة 
الطلب لشـــركات هندســـية مرخصة، 
واالســـتثمار فـــي رقمنـــة وشـــفافية 
إجـــراءات  وتحســـين  المعلومـــات 

التفتيش والتركيب بشبكة الكهرباء 
الموحدة، وتبســـيط العملية اإلدارية 
لتســـجيل الملكيـــة وتحســـين جودة 
وتعزيـــز  األراضـــي،  إدارة  نظـــام 
الحصـــول على االئتمـــان عن طريق 
منـــح الدائنيـــن المضمونين األولوية 
المطلقـــة أثنـــاء إجراءات اإلعســـار. 
وأثنـــاء إجـــراءات إعـــادة التنظيـــم، 
يخضـــع الدائنون أيًضا لوقف تلقائي 
وجـــود  مـــع  الوقـــت  فـــي  محـــدود 
أســـباب واضحـــة لإلعفـــاء، وتنفيـــذ 
منصة للدفع اإللكتروني الشتراكات 
التأمين االجتماعـــي، وتعزيز حماية 
حصـــص  أصحـــاب  المســـاهمين 
األقليـــة من خـــالل توضيـــح هياكل 
الملكية والسيطرة، وتسهيل تصدير 
البضائـــع عن طريق نشـــر ماســـحات 
ضوئيـــة جديـــدة، وإنشـــاء محكمـــة 
تجاريـــة متخصصة، ووضـــع معايير 
زمنيـــة لجلســـات المحكمة الرئيســـة 
إلكترونيـــة  خدمـــة  واســـتحداث 
تطبيـــق  إلـــى  إضافـــة  لالســـتدعاء، 
يســـمح  التنظيـــم  إلعـــادة  إجـــراء 
للمدينين بالبدء في إعادة التنظيم، 
التمويـــل  بشـــأن  أحـــكام  وإضافـــة 
الالحـــق لبدء اإلجـــراءات وترتيبات 

التصويت المحّسنة.

الثقافة األمنيـة

مــركــــز اإلصــالح ودوره في تقديــــم أفضـــــل الخدمـــــات للنزيـــــالت
يسعى مركز اإلصالح والتأهيل والحبس 
االحتياطـــي للنســـاء إلى تنفيـــذ الخطط 
الحديثـــة  والبرامـــج  واإلســـتراتيجيات 
والمتطـــورة، والتـــي تســـهم فـــي تقديـــم 
أفضل الخدمـــات والرعاية إلى النزيالت 
والمحبوســـات فـــي ســـبيل تحقيـــق أهم 

مبادئ اإلصالح والتاهيل.
ويعمـــل القائمـــون علـــى مركـــز اإلصالح 
والتأهيـــل والحبس االحتياطي للنســـاء 
علـــى تطويـــر وتحديث منظومـــة العمل 
لتشـــمل كافـــة الخدمـــات والبرامج التي 
يتـــم توفيرهـــا للنزيالت والمحبوســـات؛ 
كامـــل حقوقهـــن  علـــى  يحصلـــن  حتـــى 
وينعمن بحياة أفضل، حيث يوجد قسم 
الطلبـــات والشـــكاوى والطلبـــات بالمركز، 
وقسم البرامج، وقسم الشئون القانونية، 
االختصـــاص  تحديـــد  إلـــى  باإلضافـــة 

الوظيفـــي لـــكل موظف بما يتناســـب مع 
مؤهالته، مـــع إعداد محاضرات تثقيفيه 
وتدريبيـــة وعملية لمنســـوبات ونزيالت 
قســـم  قبـــل  مـــن  المركـــز  ومحبوســـات 
البرامـــج والفعاليـــات. كمـــا يولـــي المركز 
اهتمامـــا بالغا في تحقيق مبدأ الشـــراكة 
مؤسســـات  مـــع  والتعـــاون  المجتمعيـــة 
الدولة، حيث التعاون والتنسيق مستمر 
مـــع وزارة الصحـــة، ووزارة الخارجيـــة، 
اإلســـالمية،  والشـــئون  العـــدل  ووزارة 
االجتماعيـــة،  والشـــئون  العمـــل  ووزارة 
وجمعيـــات  الحقوقيـــة  والمنظمـــات 
المجتمـــع المدنـــي المختلفـــة. وذلـــك من 
أجـــل تقديـــم أفضـــل خدمـــات الرعايـــة 

واالهتمام للنزيالت والمحبوسات.
وفـــي مجـــال حقوق اإلنســـان، فـــإن أبرز 
الجهـــود التـــي قـــام بهـــا مركـــز اإلصـــالح 

والتأهيـــل والحبس االحتياطي للنســـاء 
بـــوزارة الداخليـــة تتلخـــص فـــي إبـــالغ 
عنـــد  النزيلـــة  أو  المحبوســـة احتياطيـــا 
حقوقهـــا  بكافـــة  المركـــز  إلـــى  دخولهـــا 
وواجباتهـــا وتوفيرهـــا بأكثـــر مـــن لغـــة، 
واحترام حقوق المحبوســـات احتياطًيا 
فـــي  بينهـــن  التمييـــز  دون  والنزيـــالت 
التعامل حســـب قضاياهن أو جنسياتهن 
أو ديانتهن وتشمل الحقوق االجتماعية، 
حيث يتم السماح للنزيالت التواصل مع 
ذويهن وأقاربهن ومحاموهن وسفاراتهن 
لألجنبيـــات، إمـــا باالتصـــال الهاتفـــي أو 
بالزيـــارة حســـب النظام المعمـــول به في 
المركـــز، باإلضافه للزيارات االســـتثنائيه 
لألمهـــات ذوات األطفـــال األقـــل مـــن 12 
ســـنة، كما تتم دراسة حالة كل محبوسة 
احتياطًيا ونزيلة ومحاولة حل مشاكلها 

واســـتقبال الشـــكاوى والطلبـــات والعمل 
على تحقيقها وحلها حسب النظام.

ويتـــم تمكيـــن النزيـــالت والمحبوســـات 
احتياطيـــا بممارســـة شـــعائرهن الدينية 
باإلضافـــة إلـــى تمكين الكنائـــس ومراكز 
وإعطـــاء  بالزيـــارة  اإلســـالم  اكتشـــف 
حســـب  كلـــن  المختلفـــه  المحاضـــرات 
ديانتـــه، ويوجـــد بالمركز عيـــادة صحية 
تعمـــل على مدار الســـاعة هـــذا باإلضافة 
المستشـــفيات  مـــع  والتنســـيق  للتعـــاون 
والعيـــادات األخرى فـــي المملكة لفحص 
وعـــالج النزيال والمحبوســـات والحرص 
علـــى الفحـــص المبدئـــي الشـــامل الـــذي 
يســـبق الدخـــول ووجـــود غـــرف وقســـم 
عزل صحي حرصا على سالمة النزيالت 
والمحبوسات من انتقال العدوى تطبيقا 

للمعايير الدولية في هذا الشأن.

أمـــا الرعاية الصحيـــة للمـــرأة الحامل أو 
طفلهـــا، فيتم توفيرها مـــن خالل المكان 
الخـــاص والمالئـــم للنزيلـــة األم ولطفلها 
وتوفيـــر جميع مســـتلزمات الطفل، فيما 
يتابـــع الطبيـــب والباحـــث النفســـي فـــي 
المركـــز لحالـــة المحبوســـات والنزيـــالت 
النفســـية بشـــكل كبيـــر ومحاولـــة وضـــع 
علـــى  للســـيطرة  والتدابيـــر  الحلـــول 
حاالت االضرابات النفســـيه التي تعانيها 
النزيالت والمحبوسات خالل تواجدهن 

بالمركز.
واإلصـــالح،  التأهيـــل  محـــاور  وحـــول 
فإنـــه يتـــم تقديـــم األنشـــطة الرياضيـــة 
المشـــغل،  ألعمـــال  وقـــت  وتخصيـــص 
والخياطة، المكتبة، الكمبيوتر، الصالون 
وغيرهـــا مـــن النشـــاطات التـــي تســـاعد 
احتياطًيـــا  المحبوســـات  تأهيـــل  فـــي 

والنزيـــالت. ومثـــال علـــى ذلـــك برنامـــج 
الزراعـــة، والبرنامـــج الدينـــي، والبرنامج 
الرياضي، والبرامج الترفيهية، والمكتبة، 
والمشـــغل، وبرنامج الطبخ، والكمبيوتر، 
والصالـــون النســـائي، إضافة إلـــى برامج 
يتـــم  ونفســـية  واجتماعيـــة  تثقيفيـــة 
إعدادها من قبل الباحثات االجتماعيات 
بالمركز؛ بهدف تطويـــر وتنمية المهارات 
والقدرات الفكرية الذهنية ساعية؛ لخلق 

الثقة لدى النزيلة أو المحبوسة بنفسها.
أمـــا الجانب التعليمي والـــذي يعتبر أحد 
أهم البرامج التأهيليـــة والتثقيفية، فإن 
المركـــز يولي هذا الجانـــب اهتماما بالغا، 
حيث المجال مفتوح للنزيالت؛ لمواصلة 
الدراســـة المدرســـية والجامعيـــة وذلـــك 
بالتعـــاون والتنســـيق مـــع وزارة التربيـــة 

والتعليم.



مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم ســـوق 
العمـــل، جميـــل حميدان، عضـــو مجلس 

النواب محمد بو حمود، في مكتبه.
وتـــم بحث ســـبل تعزيـــز دور المنظمات 
تحقيـــق  علـــى  ومســـاعدتها  األهليـــة 

األهـــداف التنمويـــة وتنفيـــذ المبـــادرات 
التطوعيـــة واالجتماعيـــة التـــي تخـــدم 
المجتمـــع  وشـــرائح  فئـــات  مختلـــف 
البحرينـــي، إلى جانـــب تأهيل الكفاءات 
الوطنية وإدماجها في منشـــآت القطاع 

الخاص لتساهم في النهضة.

بحث مساندة المنظمات األهلية
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البحرين ملتزمة بمواصلة دعم الشرعية في اليمن
وزير الخارجية يؤكد استمرار دعم المملكة التام ألهداف حركة عـدم االنحيـاز

بتكليـــف مـــن عاهل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة، شـــارك وزيـــر الخارجية 
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في 
افتتاح أعمال القمة الثامنة عشـــرة 
لحركـــة عدم االنحيـــاز، والتي تعقد 
علـــى مـــدى يوميـــن 26-25 أكتوبر 
2019، بمدينـــة باكو فـــي جمهورية 
أذربيجان، برئاســـة فخامة الرئيس 
جمهوريـــة  رئيـــس  علييـــف،  إلهـــام 
أذربيجـــان ومشـــاركة أكثر من 125 

دولة ومنظمة إقليمية ودولية.
وأكد الشـــيخ خالد فـــي كلمته على 
اســـتمرار دعم مملكة البحرين التام 
ألهـــداف حركة عـــدم االنحياز التي 
تســـعى إلـــى حفـــظ الســـلم واألمـــن 
مملكـــة  بـــأن  منوهـــا  الدولييـــن، 
التعـــاون  بنهـــج  تلتـــزم  البحريـــن 
والعمـــل الجماعي؛ من أجـــل تعزيز 
ركائز األمن واالســـتقرار في العالم، 
والحفـــاظ علـــى العاقـــات الوديـــة 
األمـــم  بيـــن  الســـلمي  والتعايـــش 
والشـــعوب، وااللتزام بمبادئ حسن 
الجوار وعدم التدخل في الشـــؤون 
عـــن  واالبتعـــاد  للـــدول،  الداخليـــة 
سياســـات التهديـــد وزعزعـــة األمن 
الدولي واإلقليمي بشـــكل مباشر أو 

غير مباشر.
مملكـــة  اســـتضافة  إلـــى  وأشـــار 
مـــع  بالشـــراكة  مؤخـــرا  البحريـــن 
األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
لمجموعـــة  بولنـــدا  وجمهوريـــة 
عمـــل )عمليـــة وارســـو حـــول أمـــن 
الماحـــة البحريـــة والجويـــة(، فـــي 
إطـــار جهودهـــا الهادفـــة؛ للحـــد من 
علـــى  خطـــورة  التهديـــدات  أكثـــر 
فـــي  ســـواء  واالســـتقرار  األمـــن 
فـــي  أو  العربـــي  الخليـــج  منطقـــة 
العالـــم، الســـيما بعـــد مـــا تعرضـــت 
لـــه الممـــرات البحرية فـــي الخليج 

العربـــي والمنطقـــة، مـــن قبـــل دول 
وجماعـــات إرهابية مـــن اعتداءات 
وبعـــد  التجاريـــة،  الســـفن  علـــى 
الهجمـــات اإلرهابيـــة التي تعرضت 
لها منشآت نفطية بالمملكة العربية 
ومـــا حملتـــه  الشـــقيقة  الســـعودية 
مـــن مخاطـــر جديـــة علـــى اقتصاد 
المنطقـــة والعالـــم، مبيًنا أن إنشـــاء 
منطقة خالية من األسلحة النووية 
وأســـلحة الدمـــار الشـــامل األخـــرى 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط هـــو 
ركيزة مهمة لتعزيز الســـام واألمن 
أجمـــع،  العالـــم  فـــي  واالســـتقرار 
الدولـــي  المجتمـــع  علـــى  وتفـــرض 
العمـــل علـــى تحقيـــق هـــذا الهـــدف 
انتشـــار  منـــع  لمعاهـــدة  الحيـــوي 
األســـلحة النووية وتعزيـــز التعاون 

في مجال نزع هذه األسلحة.
البحريـــن  مملكـــة  أن  وأضـــاف 
ســـتظل ملتزمـــة بسياســـتها بالعمل 
مـــع األشـــقاء والحلفـــاء والشـــركاء 
الدولييـــن الحريصين على النهوض 
بمســـؤولياتهم، وستواصل جهودها 
في توفير كل ســـبل األمن والسام 
ومواجهـــة كافـــة التحديـــات التـــي 
تواجـــه هـــذه المنطقـــة بمـــا لهـــا من 

أهمية إستراتيجية فائقة.
وأشـــاد وزيـــر الخارجيـــة بالجهـــود 
التـــي مكنت حركـــة عـــدم االنحياز 
من أن تظل ثابتة متمسكة بمبادئها 

منـــذ  نشـــأت عليهـــا  التـــي  وقيمهـــا 
إندونيســـيا  فـــي  باندونـــج  مؤتمـــر 
دعـــم  علـــى  مشـــدًدا   ،1955 العـــام 
المهمـــة  للقضايـــا  البحريـــن  مملكـــة 
التي تقـــف بجانبهـــا الحركة، وعلى 
الفلســـطينية،  القضيـــة  رأســـها 
والتصـــدي  اإلرهـــاب  ومحاربـــة 
لداعميه ومموليـــه، ووقف التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول والذي 
تنتهجـــه وتصـــر عليه بعـــض الدول 
ويعد صورة من صور هذا اإلرهاب 
وأداة  الواجـــب محاربتـــه ووقفـــه، 
الفوضـــى  وإثـــارة  األمـــن  لزعزعـــة 
وعـــدم  األزمـــات  تســـوية  وعرقلـــة 
قيام عاقـــات إيجابيـــة بين الدول 
االســـتقال  احتـــرام  إلـــى  تســـتند 
والســـيادة والثقة المتبادلة وحسن 

الجوار.
كما أكد أن مملكة البحرين ســـتظل 
ملتزمة بالعمل ومواصلة الجهود مع 
أشـــقائها في التحالف العربي لدعم 
الشـــرعية في اليمن، حتى يستتب 
األمن واالســـتقرار فـــي الجمهورية 
اليمنيـــة الشـــقيقة، ويتـــم التوصـــل 
لحـــل ســـلمي يســـتند إلـــى المبادرة 
التنفيذيـــة  وآليتهـــا  الخليجيـــة 
ومخرجـــات الحـــوار الوطني وقرار 
للعـــام   2216 رقـــم  األمـــن  مجلـــس 
)2015(، وبمـــا يضمن وحـــدة اليمن 
وسامة أراضيه وجواره اإلقليمي، 

معربا عـــن تقديره للجهـــود الكبيرة 
التـــي تقـــوم بهـــا المملكـــة العربيـــة 
أجـــل  مـــن  الشـــقيقة؛  الســـعودية 
توحيـــد كافـــة األطـــراف الوطنيـــة 
والحكومـــة الشـــرعية فـــي اليمـــن، 
وتمكينهم مـــن مواجهة ميلشـــيات 
مـــن  وغيرهـــا  االنقابيـــة  الحوثـــي 
الجماعـــات اإلرهابية، التي تشـــكل 
خطـــًرا على أمـــن واســـتقرار اليمن، 

والمنطقة ككل.
وفيمـــا يتعلق بالجمهوريـــة العربية 
السورية، فقد شدد وزير الخارجية 
على أهمية الحفاظ على استقالها 
ألي  التـــام  والرفـــض  ووحدتهـــا، 
احتـــال يقـــع علـــى أي جـــزء مـــن 
أراضيها من قبل أية قوات أجنبية، 
مؤكـــًدا ضـــرورة التوصـــل إلـــى حل 
 ١ جنيـــف  بيـــان  وفـــق  سياســـي 
وقـــرارات األمـــم المتحـــدة، وعلـــى 
الموقف الثابت بأن هضبة الجوالن 
هـــي أرض عربيـــة ســـورية محتلـــة 
وفًقا للقرارات الدولية الصادرة في 

هذا الشأن.
وأكد وزير الخارجية ســـعي مملكة 
والمتواصـــل؛  الـــدءوب  البحريـــن 
لتعزيـــز دور حركـــة عـــدم االنحيـــاز 
في عالم اليوم بقضاياه ومشكاته 
وتطلعـــات دولـــه وشـــعوبه، والعمل 
جنبا إلى جنب مع الدول األعضاء؛ 

لتفعيل دورها وتحقيق أهدافها.

بتكليف من جاللة الملك.. وزير الخارجية يشارك في أعمال القمة الثامنة عشرة لحركة عدم االنحياز

المنامة - وزاة الخارجية

عالي - جمعية عالي الخيرية االجتماعية

الخيريـــة  عالـــي  جمعيـــة  أعلنـــت 
االجتماعيـــة عـــن إقامتهـــا لحملـــة النبي 
األكرم )ص( التاسعة للتبرع بالدم تحت 
شـــعار “عطـــاؤك... حيـــاة” يـــوم الســـبت 
المقبـــل، في صالة الحـــاج أحمد منصور 
العالي بدًءا من 8 صباًحا وحتى 2 ظهًرا.  
وصّرح رئيس الحملة أمين سر الجمعية 
حسين العالي بأن الجمعية شكلت لجنة 
منظمـــة مهمتها إدارة الفعالية، وانبثقت 
منها لجـــان فرعية متخصصـــة وعددها 

14، حيـــث يصل العاملـــون باللجان في 
الحملة إلى أكثر من 150 متطوًعا.

مـــع جمعيـــة  بالتعـــاون  الحملـــة  وتقـــام 
البحرين لرعاية مرضى السكلر كشريك 
اســـتراتيجي، باإلضافـــة إلـــى بنـــك الدم 
المركـــزي بـــوازرة الصحـــة، ومركز عالي 
األحمـــر  الهـــال  وجمعيـــة  الصحـــي، 
الطبـــي،  الجنـــان  ومركـــز  البحرينيـــة، 
ومركـــز  الطبـــي  الهـــال  ومستشـــفى 

الرعاية العاجلة.

حملة الرسول للتبرع بالدم 2 نوفمبر

تعزيز العالقات التاريخية مع بريطانيا
ICA محمــــد بـــن مبــــارك يبحـــث مـــع كاميـــرون مواضيـــع منتـــدى

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  عقـــد 
محمـــد  الشـــيخ  ســـمو  الـــوزراء 
بـــن مبـــارك ال خليفـــة اجتماًعـــا 
بريطانيـــا  وزراء  رئيـــس  مـــع 
األســـبق ديفيـــد كاميـــرون الذي 
فـــي  ا  رســـميًّ متحدًثـــا  يشـــارك 
أعمـــال المؤتمر الرابع واألربعين 
لاتحاد العربـــي للمتداولين في 
األســـواق الماليـــة ICA الذي بدأ 
أعمالـــه أمس، برعاية ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد ال خليفة.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، قـــام ســـمو 
ال  مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
خليفة بنقـــل تحيات ملك الباد 
الملـــك حمـــد  الجالـــة  صاحـــب 

بن عيســـى ال خليفـــة،، ورئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
ال  ســـلمان  بـــن  األميـــر خليفـــة 
نائـــب  العهـــد  وولـــي  خليفـــة، 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي ســـلمان بن حمد 
ال خليفـــة، وترحيبهـــم بزيـــارة 

كاميرون ومشاركته بالمؤتمر.

 وناقـــش ســـمو الشـــيخ محمـــد 
بن مبـــارك ال خليفة وكاميرون 
التاريخيـــة  الصداقـــة  عاقـــات 
البحريـــن  بيـــن مملكـــة  القائمـــة 
المتحـــدة ومجـــاالت  والمملكـــة 
مختلـــف  فـــي  بينهمـــا  التعـــاون 
المجـــاالت لما فيه خيـــر البلدين 

وشعبيهما الصديقين.
 كمـــا تـــم اســـتعراض عـــدد مـــن 

والدوليـــة  اإلقليميـــة  القضايـــا 
ذات االهتمام المشـــترك، إضافة 
إلـــى المواضيـــع التـــي يناقشـــها 
الخدمـــات  خـــول  المؤتمـــر 
ظـــل  فـــي  المتداولـــة  الماليـــة 
واقتصاديـــة  اســـتثمارية  بيئـــة 

مستقرة.
 مـــن جانبـــه، عّبر كاميـــرون عن 
تحياتـــه وتمنياتـــه لملـــك الباد 
وصاحـــب الســـمو الملكي رئيس 
الســـمو  وصاحـــب  الـــوزراء، 
الملكـــي ولي العهد نائـــب القائد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
عـــن  معرًبـــا  الـــوزراء،  مجلـــس 
ســـعادته بزيارة مملكة البحرين 

ومشاركته في المؤتمر.
حضـــر االجتمـــاع رئيـــس ديوان 
صاحب السمو ولي العهد الشيخ 

خليفة بن دعيج ال خليفة.

سمو الشيخ محمد بن مبارك يجتمع مع رئيس وزراء بريطانيا األسبق ديفيد كاميرون

المنامة - بنا

حاربوا السرقات بيد من حديد
Û  نفس العناوين )السنوية( لتقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية، أطلت

بهــا علينــا الصحــف المحليــة مجــدًدا يوم أمــس، نفس الســيناريوهات، 
ونفــس الســرقات، والهــدر، وتســريب أمــوال الدولــة إلــى غيــر أماكنها، 
وإلــى غير مســتحقيها، قضايا عديدة تحولت إلــى النيابة العامة؟ نعم، 

ولكن ماذا بعد؟ وأي بعد؟
Û  التقريــر الجديــد القديــم، كان محبًطــا للنــاس، فــي وقت هــم بغنى عنه

ألي إحباط، فواقع المواطن اليومي االقتصادي والمعيشــي والحياتي، 
لــم يعــد يتحمل المزيد مــن األعباء والضغوطــات، والمفاجآت المقززة، 
خصوًصــا للموظــف البســيط، الــذي يناضــل ويســتميت لينــال حقوقــه 
المشروعة، في حين يتنعم المفسد واألجنبي بخيراته وخيرات أبنائه.

Û  حيــن حملــُت التقريــر صبيحــة أمــس بمقــر الصحيفــة، كنــت بحالة من
المفاجئة والصدمة لثقل وزنه، بصفحات تغرق بالماحظات والفصول 
والشــواهد والتوصيــات والفضائــح عن حكايا الفســاد والمفســدين في 
هــذا البلــد، فــي وقــت ال يجــرؤ بــه المواطن البســيط أن يركن ســيارته 

بموقف خاطئ خوًفا من المخالفة.
Û  ســيناريوهات التقريــر يجــب أن ُتقابــل بيــد مــن حديــد، لــكل متجــاوز

ومتخــاذل ومفســد، بعيــًدا عــن أي تــردد أو تلكــؤ أو تعطيــل بســبب 
بيروقراطيــات العمــل أو تدخــل األيادي الخفية، حتــى يكون المواطن 
ــا، ومــدرًكا أنــه ببلــد القانــون، وحتــى ال يفقــد ديــوان  البحرينــي مطمئنًّ
الرقابــة الماليــة واإلداريــة هيبتــه، كجهة تســاعد على تصويب المســار 

في البلد، وحياة الناس مًعا.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

الجفير - جمعية الصحفيينالمنامة - وزارة المالية واالقتصاد

اجتمـــع وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  الوطنـــي 
رئيـــس  مـــع  خليفـــة  آل  خليفـــة 
ديفيـــد  األســـبق  بريطانيـــا  وزراء 
كاميرونعلى هامش مشـــاركته في 
أعمـــال المؤتمـــر الرابـــع واألربعين 
لاتحـــاد العربـــي للمتداوليـــن فـــي 
األســـواق الماليـــة ICA الـــذي بـــدأ 
صاحـــب  برعايـــة  أمـــس  أعمالـــه 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء.
وفـــي اللقاء، الذي حضـــره  رئيس 
ديـــوان ولـــي العهد الشـــيخ خليفة 
رحـــب  خليفـــة،  آل  دعيـــج  بـــن 
وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني 
فـــي  جهـــوده  مثمًنـــا  بكاميـــرون، 

تعزيز عاقات الصداقة التاريخية 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  القائمـــة 
والمملكـــة المتحـــدة وخاصـــة فـــي 
مجال التعاون االقتصادي والمالي 
بمـــا ينعكـــس بالخيـــر والنماء على 

البلدين والشعبين الصديقين.
الوضـــع  اســـتعراض  تـــم  كمـــا 
العالمـــي والمواضيـــع  االقتصـــادي 

ذات االهتمام المشترك، إضافة إلى 
عدد من المســـتجدات الهامة التي 
يناقشـــها المؤتمر الرابع واألربعين 
لاتحـــاد العربـــي للمتداوليـــن فـــي 

.ICA األسواق المالية
عـــن  كاميـــرون  عبـــر  جانبـــه  مـــن 
ســـعادته بزيـــارة مملكـــة البحريـــن 

ومشاركته في هذا المؤتمر.

الصحفييـــن  جمعيـــة  رئيســـة  تشـــارك 
عهديـــة أحمـــد فـــي المنتـــدى اإلعامـــي 
الـــذي تنظمـــه مؤسســـة مســـك الخيرية 
- مؤسســـة غيـــر ربحيـــة أسســـها ولـــي 
العهد الســـعودي صاحب الســـمو الملكي 
األمير محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز- 
للتشـــجيع على التعلم وتنمية المهارات 
القيادية، منتدى مســـك لإلعام سيعقد 
اليوم الســـبت 26 أكتوبر الجاري ولمدة 
يـــوم واحد بالعاصمـــة المصرية القاهرة 
ويناقـــش  انطاقتـــه،  منـــذ  مـــرة  ألول 
أهم قضايـــا اإلعام فـــي الوطن العربي 
تحـــت شـــعار )التحـــوالت الذكيـــة فـــي 
الملحـــة  والقضايـــا  اإلعـــام(  صناعـــة 
الصحفيـــة واإلعاميـــة بمشـــاركة نخبة 
مـــن اإلعاميين في العالـــم العربي، إلى 
جانـــب مشـــاركة تجارب وخبـــرات عدد 
مـــن الفاعليـــن فـــي المشـــهد اإلعامـــي 

العالمي.
وأكـــدت أحمـــد “إن مشـــاركتها كرئيســـة 
لجمعيـــة الصحفيين البحرينية في هذه 
الفعاليـــة الكبيـــرة تعتبر مكســـبا لإلعام 
الموضوعـــات  ألن  ذلـــك  البحرينـــي؛ 
تمثـــل  والتـــداول  للنقـــاش  المطروحـــة 
قواسم مشتركة بين جميع دول الوطن 
العربي، إضافة إلى أن التحوالت الهائلة 
فـــي عالم اإلعـــام اليوم تفرض نفســـها 

بقوة على المشـــاركين في هذا المنتدى 
الجامع بما يوفر مساحات كبيرة لمعرفة 
التـــي  للتأثيـــرات  الدقيقـــة  التفاصيـــل 
المؤسســـات اإلعاميـــة  تنعكـــس علـــى 
جـــراء هـــذا التطـــور الكبيـــر فـــي القرية 

الكونية التي نحن جزء مهم منها”.
وبيّنت رئيســـة جمعيـــة الصحفيين “أن 
المنتـــدى يمثـــل فرصة مواتيـــة للتاقي 
بيـــن الخبـــرات اإلعاميـــة العربيـــة بمـــا 
يقوي من الصات، ويفتح آفاق التعاون 
االهتمـــام  ذات  المجـــاالت  شـــتى  فـــي 
المشـــترك وتبادل المصالـــح فيما يتعلق 
بالتدريـــب والتأهيـــل وصقـــل المواهب 
اإلعامية التي يعتمد عليها في صناعة 
بمجتمعاتنـــا  ترتقـــي  مؤثـــرة  إعاميـــة 
العربيـــة فـــي ظـــل التحديـــات الكبيـــرة 
التي تواجهها المؤسسات اإلعامية بما 
يمكنها من اســـتمرار أداء رســـالتها على 

الوجه األكمل”.

وزير المالية واالقتصاد يجتمع مع رئيس وزراء بريطانيا األسبق ديفيد كاميرون
عهدية أحمد

رئيسة “الصحفيين” تشارك في “مسك لإلعالم”وزير المالية يجتمع مع كاميرون
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البحرين تزرع البرتقال قبل 84 عاًما
ــرة ــات كبيـ ــه بكميـ ــث لزراعتـ ــوز” يحـ ــّورة: “الباليـ ــة مصـ ــة بريطانيـ وثيقـ

كشــفت وثيقة بريطانية يعود عمرها لقرابة 84 عاًما أن البحرين كانت تزرع البرتقال، وســجل مســؤول بريطاني رفيع إعجابه باإلنتاج البحريني، وذلك وفق مســتندات تنشــرها 
“البالد” نقالً عن المكتبة البريطانية.

 فـــي 28 ينايـــر 1935 كتـــب “باليوز” دولـــة بريطانيا 
بالمنامـــة رســـالة لحاكـــم البحرين األســـبق المرحوم 

سمو الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة.
وأشـــار الباليوز إلـــى هدية تلّقاها مـــن الحاكم عبارة 
عـــن عنقـــود فيـــه 6 برتقاالت من غصـــن واحد وهي 

من ثمر بستان الحاكم.
 وذكـــر الباليـــوز أنـــه َوَزَن البرتقـــال فصـــار 4 أرطال 
وأونصتين )قرابة كيلو و900 غرام(، والتقط 3 صور 

للعنقود، وأرفق الصور بمظروف للحاكم.
ا، وطيب الماء،  وكتـــب الباليوز: “البرتقال لطيف جدًّ
دوا  ولو جرى إقناع الناس لزرعه بكميات كبيرة، وعوِّ
على أكله، لحصل بعض الشغل ألجل الضعفاء وفي 
ذات الوقت حصل من ورائه فائدة صحية للناس.”.
ورد الحاكم على رسالة الباليوز في 31 يناير 1935، 

وقال إنه مسرور لما ورد برسالة الباليوز.
ومن بين ما كتبه: “نشـــكركم على اعتنائكم بإرســـال 
صـــور البرتقـــال، وســـتكون عندنـــا تـــذكاًرا، وســـررنا 
ا عندما وافق لســـعادتكم، ونتمنـــى أن يكون ما  جـــدًّ
فـــي خاطركـــم بزراعـــة البرتقال بكميـــات كبيرة في 
البحريـــن، وتترقـــى الزراعة على أحســـن مـــا يكون، 

وتحصل منه الفوائد العامة الحسنة”.

رد حاكم البحرين األسبق على رسالة الباليوز عن البرتقال المظروف الذي وضعت به صور البرتقال البحريني الباليوز معجب بالبرتقال البحريني

صورة التقطها “باليوز” الدولة البريطانية بالمنامة لعنقود البرتقال البحريني 

هناك تســـميات عديدة قد تم إطالقها 
باللغـــة العربيـــة فـــي منطقـــة الخليـــج 
البريطانـــي  الُمعتمـــد  علـــى  العربـــي 
والُمعتمدية البريطانية ودار االعتماد 
البريطانيـــة وعلى الُمقيـــم البريطاني 
تلـــك  كانـــت  البريطانيـــة.  والُمقيميـــة 
التسميات محل تداول على المستوى 
فقـــد  العـــام.  والشـــعبي  الرســـمي 
استخدمت الحكومة البريطانية كلمة 
والتـــي  األصـــل،  اإليطاليـــة  “باليـــوز”، 
يقصـــد بهـــا “balio: ســـفير أو ُقنصل”، 
وهي بدورها مســـتمدة من الالتينية: 
bajulus، وقد شـــاع اســـتخدامها منذ 
العهـــد العثماني.  وهكذا حملت أوراق 
المكاتبات الرسمية للمقيم البريطاني 
دولـــة  “باليـــوز  ُمســـمى  الخليـــج  فـــي 
بريطانيـــا فـــي الخليـــج”، بينما حملت 

للمعتمـــد  أوراق المكاتبـــات الرســـمية 
ُمســـمى  البحريـــن  فـــي  البريطانـــي 
“مكتـــب باليـــوز دولـــة بريطانيـــا فـــي 
البحريـــن”. التوضيـــح أعـــاله منقـــول 
مـــن عرض كتاب عـــن المنامة، أصدره 
ونشـــرته  يتيـــم،  عبـــدهللا  الباحـــث 

صحيفة محلية.

أصــدرت بلديــة المنامــة فــي ديســمبر 1928، أي قبل قرابة 91 عاًمــا، تعميًما يحّدد 
نصاب بيع صفائح المحروقات بأال تزيد عن 10 صفائح بترول لكل صاحب مخزن.

 ونـــص التعميم الـــذي وقعه معاون 
رئيـــس البلدية علي الخلفان: “نعلن 
لكافـــة بياعيـــن النفـــط في الســـوق 
أن المجلـــس البلـــدي المنعقـــد فـــي 
6 الشـــهر الجاري قّرر بالســـماح في 

بيع البترول بشـــرط ال تزيد الكمية 
صاحـــب  لـــكل  تنـــكات   10 علـــى 
مخـــزن ليكون معلوم وللبيان نشـــر 
هـــذا اإلعـــالن فـــي 8 رجـــب 1347 

هجرية”.

منعــت بلديــة المنامــة بالعام 1928، أي قبــل قرابة 91 عاًمــا، بقاء النيران 
مشتعلة بالمقاهي والفنادق ليالً.

البلـــدي  نـــص اإلعـــالن  وجـــاء فـــي 
الـــذي وقعه معـــاون رئيـــس البلدية 
علي الخلفان: “نعلن لكافة أصحاب 
القهـــاوي والهوتيـــالت، نخبركم أنه 
ممنـــوع بقاء النار ليـــالً في القهاوي 

والهوتيـــالت فـــي الســـوق، وكل من 
يتجاســـر بخـــالف مـــا ذكر ســـيكون 
وحكـــم  البلديـــة  أمـــام  مســـؤوالً 
الحكومـــة عليـــه وللبيـــان نشـــر هذا 
اإلعالن في 8 رجب 1347 هجرية”.

“باليوز” كلمة إيطالية.. ومعناها سفير

10 “تنكات بترول” للمخزن الواحد

منع إشعال النيران بـ “القهاوي” و ”الهوتيالت”

نقلب صفحات الوثائق 
القديمة  ونفتش عن 

قصص بحرينية 

إعداد: راشد الغائب

جلسة بمحكمة 
بحرينية بالعام 

1976

افتتاح مقر جمعية المهندسين قبل 45 عاما

ديكسون الوكيل البريطاني األسبق بالبحرين

نصاب بيع كميات البترول

منع إشعال النيران بالمقاوي والفنادق

افتتاح مقر الجمعية في يناير 1974الوزير األسبق بالحكومة المرحوم يوسف الشيراوي افتتح المقر

جانب من حضور فعالية بعقد السبعينات بالجمعية  

مستشار جاللة الملك للشؤون االقتصادية حسن فخرو بفعالية بالجمعية
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تثبيت مساحة بيت العمر سيقلص عدد المستفيدين
التحتية بالبنية  زيادة  دينارًا   3461 “اإلسكان”:  و  م2..   250 عن  تقل  ال  أن  اقترح  الكوهجي 

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على االقتراح 
بقانــون بشــأن تعديل بعض أحكام قانون اإلســكان والمقــدم من النائب حمد 

الكوهجي.

 يتضمـــن االقتراح تعديـــل المادة رقم 
)1(: بإضافة عبارة ُتلزم وزارة اإلسكان 
بـــأالَّ تقل مســـاحة األرض التي ُتنشـــئ 
عليهـــا الوحـــدات الســـكنية عـــن )250 
متـــًرا مربًعا( لكل وحدة، وإضافة مادة 
ن منح  جديـــدة برقم )3 مكـــرًرا( تتضمَّ
المنتفع حق التعديل على بناء الوحدة 
السكنية في حدود المساحة المحددة 

للوحدة بعد استالمها مباشرًة.

موقف الوزارة

مـــن جهتهـــا، رأت وزارة اإلســـكان أنه 

ـــب علـــى تنفيـــذ فكـــرة االقتـــراح  يترتَّ
بقانون نقص عدد الوحدات الســـكنية 
الُمدرجـــة ضمن خطة وزارة اإلســـكان 
بمقـــدار )6430( وحدة ســـكنية، حيث 
إن العدد الحالـــي موضع برنامج عمل 
الحكومـــة للســـنوات )2019 – 2022( 
هو )25000 وحدة ســـكنية(، وســـيقّل 
هـــذا العدد حـــال تنفيذ االقتـــراح إلى 

)18570 وحدة سكنية(.
 وأضافـــت أنـــه ينســـحب أثـــر تنفيـــذ 
االقتـــراح بقانـــون علـــى زيـــادة مـــدة 
اإلســـكانية  الخدمـــات  تلبيـــة  انتظـــار 

للمواطنيـــن،  الـــوزارة  تقدمهـــا  التـــي 
وتفاقم المشكلة اإلسكانية التي تعمل 

الحكومة على معالجتها.
ـــب علـــى زيادة   وأوضحـــت أنـــه يترتَّ
حســـب  الســـكنية  الوحـــدة  مســـاحة 

االقتـــراح تأثيـــر مباشـــر علـــى كلفـــة 
ا )10.000  البنية التحتية البالغة حاليًّ
دينـــار(، حيـــث ســـترتفع الكلفـــة إلـــى 
 3461( بزيـــادة  أّي  دينـــار(   13.461(

ديناًرا(.

مكتب النائب محمود البحراني

البحرانـــي:  محمـــود  النائـــب  قـــال 
إن تقريـــر ديـــوان الرقابـــة الماليـــة 
واإلداريـــة كشـــف عن تجـــاوز عدة 
مهمـــة  لقواعـــد  حكوميـــة  جهـــات 
الماليـــة  الشـــؤون  فـــي  وأساســـية 
واإلداريـــة؛ مما أدى إلـــى هدر مالي 
بالماليين، وغياب العدالة في إدارة 

القوى البشرية.
وعبـــر النائـــب عن أســـفه لحجم 
القانـــون  ن  علـــى  التجـــاوز 
واللوائـــح لـــدى بعـــض الجهـــات 
علـــى كل  القفـــز  التـــي فضلـــت 
اإلجـــراءات الحرفيـــة والمهنية 
مصالـــح  تحقيـــق  ســـبيل  فـــي 
لمحـــة  إن  شـــخصية.وأردف: 
ســـريعة لمضمون التقريـــر تظهر أن 
هنالك مخالفات وخروقات للقانون 
ترتقـــي إلى مســـتوى الجريمة التي 

تطلب المحاسبة قضائية.

الوحيـــد  االمـــر  إن  واســـتطرد: 
التقريـــر  بهـــذا  المرتبـــط  اإليجابـــي 
يتمثل في إعالن ديوان الرقابة عن 
إحالة عدد من هذه التجاوزات إلى 

النيابة العامة.
قبـــة  تحـــت  مـــن  ســـنتابع  وتابـــع: 
البرلمان اإلجراءات التي ســـتتبعها 
وزارة العـــدل؛ لضمـــان اســـتمرارية 
أي  ضـــد  التقاضـــي  إجـــراءات 

متجاوز. 

البحراني: المخالفون قفزوا لمصالح شخصية

إيداع الدنانير بحساب البلديين بعد فوزهم وليس الَقَسم
لـــنـــائـــبـــه و1000  ــس..  ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــلـ ــ لـ ديــــــنــــــار   1200

وافقــت لجنــة المرافــق العامة والبيئــة بمجلس النواب علــى االقتراح بقانون 
بإضافة مادة جديدة برقم )11( مكرًرا إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم )35( لسنة 2001.

مـــادة  إضافـــة  االقتـــراح  ويتضمـــن 
ـــن  )11 مكـــرًرا( تتضمَّ برقـــم  جديـــدة 
باســـتحقاق  يقضـــي  جديـــًدا  حكًمـــا 
أعضـــاء المجالـــس البلديـــة للمكافـــأة 
اكتســـاب  تاريـــخ  مـــن  لهـــم  المقـــررة 
العضوية أي من تاريخ إرسال شهادة 
العضويـــة إلـــى العضو الفائـــز بالمقعد 

البلدي.
األشـــغال  وزارة  رأت  جهتهـــا،  مـــن 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي مـــن األنســـب اإلبقـــاء على 
النـــص الحالـــي مـــع تـــرك االختصاص 

بتحديـــد تاريـــخ اســـتحقاق المكافأة 
هـــو  كمـــا  الـــوزراء   لرئيـــس مجلـــس 
ـــا، بســـبب صعوبـــة  بـــه حاليًّ معمـــول 
تطبيـــق االقتراح بقانـــون من الناحية 

العملية.
وأوضحت أن المادة األولى من )قرار 
 )21( رقـــم  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
دت التاريخ المقرر  لســـنة 2002(  حـــدَّ
ـــت  المكافـــأة، حيـــث نصَّ الســـتحقاق 
علـــى أن “يتقاضـــى رئيـــس المجلـــس 
البلدي مكافأة شهرية مقدارها 1200 
دينـــار كمـــا يتقاضـــى نائـــب الرئيـــس 

مكافـــأة  البلـــدي  المجلـــس  وعضـــو 
شـــهرية مقدارها 1000 دينـــار، وذلك 
األعضـــاء  أداء  تاريـــخ  مـــن  اعتبـــاًرا 

اليمين الالزمة لممارسة أعمالهم”.
رئيـــس  قـــرار  أنـــه حســـب  وتابعـــت   
لســـنة   )21( رقـــم  الـــوزراء  مجلـــس 

2002 بشـــأن مكافـــأة رئيس وأعضاء 
بـــأن تاريـــخ أداء  المجالـــس البلديـــة 
األعضـــاء اليميـــن الالزمـــة لممارســـة 
المعتبـــر  التاريـــخ  هـــو  أعمالهـــم 
الستحقاق هذه المكافأة؛ على اعتبار 
أن األعمـــال الفعلية ألعضاء المجلس 

هي أساس استحقاق هذه المكافأة.
بقانـــون  االقتـــراح  أن  إلـــى  ولفتـــت   
يقتصر على تحديد تاريخ استحقاق 
المكافـــأة ليكـــون من تاريخ اكتســـاب 
العضويـــة دون التطـــرق إلـــى تحديد 
مقدار وفئـــات تلك المكافـــأة، وحيث 
ـــب  إن هـــذا التعديـــل وإن كان ال يترتَّ
عليـــه تغييـــر فـــي السياســـات المالية 
رة وال فـــي مقـــدار الميزانيـــات  المقـــرَّ

رة لهذا النوع من المكافآت. المقدَّ

أحمد الكوهجي أحد رؤوساء المجالس  

محرر الشؤون المحلية

فـــي  زينـــل،  يوســـف  النائـــب  رأى 
التقرير السنوي الذي يصدره ديوان 
الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة، مهنيـــة 
عالية، مشـــدًدا على أهمية استمرار 
صـــدوره نظًرا للفرصة التي يتيحها 
باتجاه تضييق الخناق على الفساد 

المالي واإلداري وهدر المال العام.
قـــال:   المســـؤولية ال تقتصـــر على 
التشـــريعية،  والســـلطة  الحكومـــة 
مطلـــب  الصـــدد  هـــذا  فـــي  مؤيـــدا 
تطوير عمل ديـــوان الرقابة المالية 
واإلدارية، عبر إحالة جميع الجهات 
النيابـــة  إلـــى  تورطهـــا  ثبـــت  التـــي 
لغيـــاب  العامـــة، وعبـــر وضـــع حـــد 
أســـماء المتورطيـــن فـــي ذلـــك عن 

صفحات التقرير السنوي للديوان.

وأضـــاف: “الديوان يعّبـــر من حيث 
المبـــدأ عن حالـــة إيجابيـــة، بحاجة 
فـــي مرحلة مـــا بعد صـــدور التقرير 
إلى قيام كل طرف بـــدوره، معتبًرا 
ملعـــب  فـــي  باتـــت  اآلن  الكـــرة  أن 

الحكومة ومجلس النواب”.

زينل: لنشر أسماء المتورطين بـ “الرقابة”

الخارجيـــة  الشـــؤون  لجنـــة  أوصـــت 
بالموافقـــة  الوطنـــي  والدفـــاع واألمـــن 
علـــى االقتـــراح بقانـــون بإضافـــة مـــادة 
جديـــدة برقـــم )261( مكـــرًرا إلى قانون 

العقوبات.
 ويهـــدف االقتراح بقانون إلى تشـــجيع 
المســـاهمين فـــي ارتكاب جرائـــم تقليد 
األختـــام والعالمات العامة على اإلبالغ 
عنهـــا بجعل هذا اإلبالغ عذًرا مخّفًفا أو 
اإلعفـــاء مـــن العقوبـــة إذا رأى القاضـــي 
محالً لذلك، وذلك لتســـهيل الكشف عن 

هذه الجرائم ومرتكبيها.
تعـــّدد  “إذا  أن  علـــى  المـــادة  وتنـــص 

الجرائـــم  إحـــدى  فـــي  المســـاهمون 
المنصوص عليها في هذا الفصل، وبادر 
أحـــد الجناة بإبالغ الســـلطات القضائية 
أو اإلدارية عنها قبل اســـتعمال األختام 
والدمغـــات  والتمغـــات  واإلمضـــاءات 
والعالمـــات العامـــة واللوحات المعدنية 
المـــزورة  أو  المقلـــدة  البريـــد  وطوابـــع 
وقبـــل البـــدء فـــي التحقيـــق االبتدائي، 
عـــّد ذلك عـــذًرا مخّفًفا. ويجـــوز إعفاؤه 
محـــال  القاضـــي  رأى  إذا  العقوبـــة  مـــن 
لذلـــك. ويســـري حكـــم الفقـــرة الســـابقة 
كذلك بالنســـبة إلى الجانـــي الذي يمكن 
الســـلطات أثنـــاء التحقيـــق مـــن القبض 

على مرتكبي الجريمة اآلخرين”.

إسقاط عقوبة مقلِّد األختام إذا بلَّغ عن نفسه

شد وجذب على دخول إيرادات الشركات بالخزينة العامة
ــاء ــاث ــث ــم بــجــلــســة ال ــس ــح ــوري.. وال ــ ــ ــرار نــيــابــي.. رفـــض ش ــ إصـ

أصــّر مجلــس النــواب على قرار المجلس الســابق بالموافقة على مشــروع القانون 
بتعديــل المــادة )10( مــن المرســوم بقانون رقم )39( لســنة 2002 بشــأن الميزانية 
العامــة المعــد فــي ضــوء االقتراح بقانــون “بصيغتــه المعدلة” المقــدم من مجلس 
النــواب، فــي حيــن انتهــى قرار مجلس الشــورى إلى عــدم الموافقة على مشــروع 

القانون من حيث المبدأ.

مـــن مشـــروع  األولـــى  المـــادة   وتنـــص 
القانـــون على إضافة فقـــرة جديدة إلى 
المـــادة )10( من المرســـوم بقانـــون رقم 
)39( لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، 
نصهـــا اآلتـــي: “ج- تـــؤول إلى الحســـاب 
الهيئـــات  جميـــع  إيـــرادات  العمومـــي 
والمؤسســـات العامـــة، كمـــا تـــؤول إليـــه 
جميع األرباح الصافية المتحققة للدولة 

من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من 
نســـبة مســـاهمتها في رأسمال الشركات 
االحتياطـــي  تجنيـــب  بعـــد  األخـــرى 
أي  ذلـــك  مـــن  يســـتثنى  وال  القانونـــي، 
هيئـــة أو مؤسســـة عامة أو شـــركة مهما 
كانت نســـبة مســـاهمة الحكومـــة فيها”. 
احتياطـــي القانوني، فضـــالً عن حصتها 
من األرباح الصافية في الشـــركات التي 

تساهم بنسبة في رأسمالها.
يهدف مشـــروع القانون إلى االســـتفادة 
من األموال المحولة في تطوير وتنمية 
المملكة بصفة عامة وتحسين الخدمات 

والمرافق بصفة خاصة. فضالً عن الحد 
من األزمة الماليـــة التي تمر بها المملكة 
فـــي ظـــل انخفاض أســـعار النفـــط وقلة 

الموارد األخرى المتاحة.

علي زايد بجلسة سابقة

إلغاء استقطاع 1 % لـ “التعطل” من الرواتب.. مرة جديدة
أوصــت لجنــة الخدمــات بمجلــس النــواب بالموافقة على االقتــراح بقانون 
بتعديــل المــادة )6( مــن المرســوم بقانــون رقــم )78( لســنة 2006م بشــأن 
التأمين ضد التعطل والمقدم من كل من النواب محمد العباسي وإبراهيم 

النفيعي وخالد بوعنق وباسم المالكي وزينب عبداألمير.

إلـــى  بقانـــون  االقتـــراح  يهـــدف 
إلغـــاء نســـبة الواحـــد بالمائـــة )1 
%( التـــي يدفعهـــا المؤمـــن عليه 
لحســـاب التأميـــن ضـــد التعطل، 
وأن يقتصر تســـديد االشتراكات 
على الحكومة وأصحاب األعمال 

فقط.
 وجـــاء فـــي األســـس والمبـــادئ 
عليهـــا  يقـــوم  التـــي  العامـــة 
االقتراح بقانـــون انه يتوافق مع 
إرادة غالبيـــة المواطنيـــن الذيـــن 
التعديـــل  أو  بإلغائـــه  يطالبـــون 

المرســـوم  عليـــه، خصوًصـــا وأن 
اســـتثنى  قـــد  المذكـــور  بقانـــون 
بعـــض الفئـــات، ثـــم بعـــد تطبيقه 
بعدة ســـنوات تم اســـتثناء فئات 

أخرى.
ـــا  وورد أن الفائـــض يقتـــرب حاليًّ
في إيرادات الصنـــدوق من مبلغ 
750 مليـــون دينار بحريني، وهو 
ا، ويزيد بشـــكل  مبلـــغ كبيـــر جـــدًّ
الفعليـــة  الحاجـــة  عـــن  واضـــح 
لصنـــدوق التعطـــل، فـــي حين أن 
نســـبة الحاجـــة الفعليـــة ال تزيـــد 

على حوالي 10 % فقط مما يتم 
ا. ف تحصيله سنويًّ

التأمين والغرفة

مـــن جهتهـــا، أكـــدت الهيئـــة العامـــة 
للتأمين االجتماعـــي ضرورة إجراء 
دراســـة اكتوارية متخصصـــة لبيان 
التأثير المستقبلي للتعديل المقترح؛ 
وذلك بغرض الوقوف على تأثيراته 

على حساب التأمين ضد التعطل.
 وذكرت أن اتصاف حساب التأمين 
ال  الماليـــة  بالمـــالءة  التعطـــل  ضـــد 
يعنـــي بالضرورة وجـــوب االنتقاص 
من مـــوارده المقررة طبًقـــا للقانون، 
فمـــن المســـتقر عليه بـــأن الصناديق 

والحســـابات التأمينية يتم إنشاؤها 
لتغطيـــة األخطـــار ألطـــول فترة من 
الزمـــن، فـــي حيـــن أن هـــذا التعديل 
يســـهم فـــي االنتقـــاص مـــن مـــوارد 
هذا الحســـاب، وقد يؤثر على العمر 

االفتراضي له على المدى البعيد.

تجـــارة  غرفـــة  أفـــادت  حيـــن  فـــي 
وصناعـــة البحريـــن بأنهـــا تتفـــق مع 
بقانـــون؛  االقتـــراح  فـــي  جـــاء  مـــا 
المواطـــن  جعـــل  أجـــل  مـــن  وذلـــك 
البحرينـــي الخيـــار األول واألفضـــل 

في التوظيف.

بوعنق والنفيعي

750 مليون دينار 
فائض الصندوق.. 

تأييد نيابي - 
تجاري للقانون

ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

يوسف زينل

محمود البحراني
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أوصت هيئة جودة التعليم والتدريب كلية بوليتكنك البحرين بضرورة “تطبيق عملية لحفظ سجالت الطلبة، وأوراق 
امتحاناتهــم الســابقة، علــى نحــو أكثــر أمنــا وأكثر تنظيمــا”. وطالبت الهيئــة بتقريرها األخيــر، والذي تنشــر “البالد” أبرز 
محتواه، بأهمية “ضمان ملء كافة المواقع الرئيسة الشاغرة في المؤسسة على وجه السرعة، وتفويض المسؤوليات 

إلى المستويات األدنى في هيكلها التنظيمي؛ حتى يتسنى ملء تلك المواقع الرئيسة”.

واجتـــازت كليـــة البحريـــن التقنية 
متطلبـــات  البحريـــن(  )بوليتكنـــك 
ضمان الجـــودة الصادرة عن هيئة 

جودة التعليم والتدريب.
وكانـــت الرئيـــس التنفيـــذي للهيئة 
جواهر المضحكي قد زارت الكلية 

لتهنئتها.

بروفايل الكلية

البحريـــن”  “بوليتكنـــك  تأسســـت 
بالعـــام 2008، وبهـــا كليتان، وهما: 
كلية إدارة األعمال واللوجستيات 
الهندســـة  وكليـــة  العالميـــة، 

والتصميم وتقنية المعلومات.
وتمنـــح الكليـــة 22 مؤهـــا، وعدد 
طلبتهـــا المســـجلين قرابـــة 2085، 
التأســـيس  منـــذ  خريجهـــا  وعـــدد 
المعلميـــن  وعـــدد   ،1724 قرابـــة 
161، وعدد اإلداريين 228، وذلك 
وفـــق التقرير األخيـــر لهيئة جودة 
التعليـــم والتدريـــب الصـــادر فـــي 

سبتمبر 2019.

جوانب التقدير

من أجل تعزيز الممارسات الجيدة 
بيـــن مؤسســـات التعليـــم العالـــي، 
فـــإن لجنـــة المراجعة المؤسســـية 
تـــرى - مـــع  لبوليتكنـــك البحريـــن 

التقدير - ما يلي:
الموظفيـــن  المؤسســـة  تـــزود   -
بالمعلومـــات الكافيـــة حول عملية 
التشـــغيلية،  الخطـــط  تنفيـــذ 
وإجراءات المتابعـــة المتعلقة بها، 
والتقدم المحرز بشـــأن مؤشـــرات 

األداء الرئيسة.
- تطبيق ثقافة المعايير األكاديمية 

العليا على مستوى المؤسسة.
مائمـــة  إجـــراءات  تطبيـــق   -
لضمـــان الجـــودة؛ مـــن أجـــل إدارة 
جـــودة جميـــع المجـــاالت المتعلقة 
علـــى  التعليـــم  وإدارة  بتقديـــم 

عـــن  فضـــا  المؤسســـة،  مســـتوى 
الجهـــود القيمـــة المبذولة من قبل 
الموظفيـــن فـــي عمليـــات مراقبـــة 

الجودة.
- تســـتجيب المؤسسة بشكل عام 
إلى التغذيـــة الراجعة المقدمة من 

قبل الجهات ذات العاقة.
لبرنامـــج  الفعـــال  االســـتخدام   -
مـــن  واالســـتفادة   ،)SharePoint(

إمكاناته المتنوعة.
- تتمتع المؤسســـة بعاقات قوية 
تربطهـــا بقطـــاع الصناعـــة، فضـــا 
عـــن معـــدالت التوظيـــف الجيـــدة 

لخريجيها.
- تشـــجع طرائق التعليـــم والتعلم 
مســـتوى  علـــى  المســـتخدمة 
المؤسســـة، بدءا من التعلم القائم 
على حـــل المشـــكات إلـــى التعلم 
القائـــم علـــى تنفيـــذ المشـــروعات، 
علـــى  القائـــم  التعاونـــي  التعلـــم 

التفكير الناقد والتعلم الذاتي.
- يوجد نظام صارم لطرح/ لتقديم 

البرامج األكاديمية الجديدة.
- تبـــذل المؤسســـة جهـــودا جـــادة 
من خال تقديمها لشهادة التعليم 
العالـــي والتعلـــم؛ من أجـــل تطوير 
قـــدرات أعضـــاء هيئـــة التدريـــس 
فيمـــا يتعلق بتصميـــم التقييمات، 
التعلـــم  مخرجـــات  وقيـــاس 

المطلوبة.
إزاء  شـــامل  إجـــراء  وجـــود   -
األنشـــطة الاصفية وحياة الطلبة 
عـــن وجـــود  عـــام، فضـــا  بشـــكل 
مجموعة كبيرة من األنشطة جنبا 
إلـــى جنـــب الدراســـات األكاديمية 

للطلبة.
- أعضـــاء هيئة التدريس مؤهلون 
الخدمـــات  لنـــوع  مناســـبا  تأهيـــا 
المقدمة من قبل المؤسســـة، وهم 
يشـــكلون معـــا قـــوة عمـــل تتســـم 

بااللتزام والحماسة.

نظـــام  المؤسســـة  لـــدى  يوجـــد   -
الموظفيـــن  أداء  إلدارة  واضـــح 
يتـــم  وتقييمهـــم،  ومتابعتهـــم، 

تنفيذه على نحو متسق وعادل.

التوصيات

وبالنســـبة ألوجـــه التحســـين، فإن 
لجنـــة المراجعة توصي المؤسســـة 

بما يلي:
- ضمـــان المتابعـــة الفعالة لعمليات 
الداخليـــة والخارجيـــة،  المراجعـــة 

وتنفيذها في الوقت المحدد.
- ضمان ملء كافة المواقع الرئيسة 
الشـــاغرة في المؤسســـة على وجه 
الســـرعة، وتفويـــض المســـؤوليات 
إلى المستويات األدنى في هيكلها 
التنظيمي؛ حتى يتسنى ملء تلك 

المواقع الرئيسة.
رســـمية  عمليـــة  وتنفيـــذ  وضـــع   -
ومنهجية لتقييم مدى فاعلية أداء 

اللجان.
الرســـمي  التمثيـــل  ضمـــان   -
والمنهجـــي للطلبـــة علـــى مســـتوى 
صنـــع  عـــن  المســـؤولة  الكيانـــات 
واتخاذ القرار في المؤسســـة، مثل 
كان  حيثمـــا  والمجالـــس،  اللجـــان 

مناسبا.
- توســـيع نطـــاق عملية المقايســـة 
المرجعية، لتشـــمل جميـــع جوانب 

المؤسسة.
الجهـــات  إلبـــاغ  عمليـــة  وضـــع   -
ذات العاقـــة بنتائـــج االســـتبانات، 
الجـــودة  تحســـين  وإجـــراءات 

المتعلقة بها.
- تطبيـــق عمليـــة لحفـــظ ســـجات 
امتحاناتهـــم  وأوراق  الطلبـــة، 
الســـابقة، على نحو أكثر أمنا وأكثر 

تنظيما.
- ضمـــان توثيـــق اآلليـــة الخاصـــة 
بتوفير خدمـــات مكتبية، ومصادر 
تعلـــم مائمـــة فـــي شـــكل سياســـة 

عامة، أو كأدلة إرشادية تشغيلية.
لربـــط  مناســـبة  عمليـــة  إجـــراء   -
مصادر التعلم ومصادر المكتبة مع 
متطلبـــات التعلم الخاصة بالبرامج 

المختلفة.
تبيـــن  حديثـــة  ســـجات  وضـــع   -
مدى توفر البنيـــة التحتية المادية 
للمؤسســـة، ومدى االستفادة منها، 
مع مراعاة تحديث هذه السجات.
ومنظمـــة،  موحـــدة  آليـــة  وضـــع   -
وتطبيقهـــا على مســـتوى الكليات؛ 
من أجل متابعة خبرات الطلبة في 
التعلـــم القائم علـــى العمل، ومن ثم 

إجراء التحسينات الازمة.
المعرفيـــة  الكفـــاءات  محـــاذاة   -
الخاصـــة  القبـــول  الختبـــارات 
باســـتثناء   - الدراســـية  بالبرامـــج 
اإلنجليزيـــة  اللغـــة  اختبـــارات 
والرياضيات - مع المعايير الدولية 

للتخصصات األكاديمية.

محـــددة  زمنيـــة  فتـــرة  تحديـــد   -
لمراجعة معايير القبول والبرنامج 
مـــن  االســـتفادة  مـــع  التأسيســـي، 
المعلومات المتعلقة بنتائج الطلبة 

والمقارنات الدولية.
- توســـيع نطـــاق تطبيـــق التدقيق 
الخارجي لجميـــع البرامج المقدمة 
ومعالجـــة  المؤسســـة،  قبـــل  مـــن 

توصيات المدققين.
المتســـق  التنفيـــذ  ضمـــان   -
باســـتخدام  المتعلقـــة  للممارســـات 
برمجيـــات الكشـــف عـــن االنتحال 

األكاديمي.
المقايســـات  مـــن  االســـتفادة   -
المرجعيـــة  النقـــاط  أو  المرجعيـــة/ 
مـــدى  مـــن  للتحقـــق  الخارجيـــة؛ 
مـــع  التعلـــم  مخرجـــات  تطابـــق 
البرامـــج األكاديميـــة التـــي تقدمها 

المؤسسة.
- تحســـين وزيادة عـــدد الموظفين 

لديهـــا، خاصـــة فـــي مجـــاالت مثل 
المكتبة، وقســـم تقنيـــة المعلومات 
واالتصاالت، وخدمات دعم الطلبة 
مثل: ممرض، واختصاصي تقديم 

دعم تعليمي.
- وضـــع وتنفيـــذ سياســـة لتمويـــل 
األنشـــطة البحثية؛ لتحفيز أعضاء 
هيئة التدريس/ الهيئة األكاديمية، 
وتشـــجيعهم علـــى تطويـــر أدائهـــم 

البحثي.
- اإلســـراع بالموافقـــة على برنامج 
المقـــرر  المجتمعيـــة  المبـــادرات 
لرصـــد  عمليـــة  ووضـــع  وتنفيـــذه، 
المشـــاركة المجتمعيـــة فـــي ضـــوء 

الخطة اإلستراتيجية.
- وضع آليات رسمية لجمع التغذية 
الراجعـــة من الجهات ذات العاقة؛ 
من أجل تحسين أنشطة المشاركة 
تصميمهـــا،  تـــم  التـــي  المجتمعيـــة 

وتيسير عملية تنفيذها.

قيادة هيئة الجودة زائرة بوليتكنك البحرين

”IT“ الجودة” لـ“بوليتكنك”: لملء الشــواغر “على وجه الســرعة” وزيدوا موظفــي المكتبة والـ“

احفظوا أمن سجالت الطلبة وامتحاناتهم السابقة ونّظموها

2085 طالبا 
و1724 خريجا 
و161 معلما 

 تحديد فترة 
زمنية محددة 

لمراجعة معايير 
القبول

لتمثيل الطلبة 
على مستوى 

كيانات صنع 
واتخاذ القرار

راشد الغائب

“الجودة”: يجـــب أن يكــون التقييـــم الذاتـي “صارما”
ســجلت هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب تقييمــا “غير مالئــم” لمركز 
“إبــداع هــوب” للتدريــب، وفقــا للتقرير األخيــر الذي أصدرتــه الهيئة 
وتنشــر “البــالد” أبــرز مــا تضمنــه. ويقــع المركز فــي ضاحية الســيف، 

وهي المرة األولى التي تتم مراجعة المركز.

توصيات الهيئة

وقالت الهيئة: لكي يتحسن مركز 
إبداع هوب للتدريب، فيجب:

الكافـــي  التقـــدم  ضمـــان   -
المهـــارات  لتطويـــر  للمتدربيـــن، 
والكفـــاءات المهنيـــة ذات الصلة، 
الـــدورات  أهـــداف  وتحقيـــق 

المطلوبة من خال:
تحصيـــل  تقييـــم  ضمـــان   -
أدوات  باســـتخدام  المتدربيـــن 

تقييم صارمة.
البيانـــات  نظـــام إلدارة  إنشـــاء   -
المتعلقة بأداء المتدربين، بحيث 
يتـــم تجميعهـــا، وتحليلها بصورة 
واســـتخدام  وشـــاملة،  دقيقـــة، 
نتائجهـــا لتوجيـــه عمليـــة اتخـــاذ 

القرارات المتعلقة بالتحسين.
للـــدورات  التخطيـــط  تعزيـــز   -
وتقديمهـــا  التدريبيـــة وهيكلتهـــا 

من خال ما يلي:
- ضمان أن تتســـم مواد الدورات 

والتجانس  بالتفصيـــل  التدريبية 
بيـــن المدربيـــن، وتشـــير بوضوح 
إلـــى طرائـــق التدريـــب والتقييم 

المعتزم استخدامها.
- االســـتفادة مـــن نتائـــج عمليات 
التقييم فـــي التخطيط للدروس، 

وتلبية االحتياجات المختلفة
للمتدربين.

- تعزيز نظام اإلدارة عن طريق:
- ضمـــان تنفيـــذ عمليـــة التقييـــم 
الذاتي الصارمة بطريقة منتظمة، 

فـــي  نتائجهـــا  مـــن  واالســـتفادة 
التخطيط اإلستراتيجي الفعال.

- تطويـــر وتنفيـــذ نظـــام صـــارم 

لضمـــان الجـــودة الداخلي، والذي 
يتضمن السياســـات واإلجراءات 
خاصـــة  والشـــاملة،  التفصيليـــة 

تلـــك المتعلقـــة بطرائـــق التدريب 
المراقبـــة  وضمـــان  والتقييـــم، 

الفعالة والمستمرة لألداء.

ملخص أحكام المراجعة

الهيئة: مركز 
“إبداع هوب” غير 

مالئم

حمزة مستقباًل الذوادي والمالكي: خطط لبلوغ العالمية

أّكد رئيس جامعة البحرين رياض يوســـف حمزة، 
أن الخطط التطويرية لجامعة البحرين تنبثق من 
خطط التنمية الشـــاملة المستدامة التي تنتهجها 
المملكة، ورؤيتهـــا االقتصادية 2030 القائمة على 

االستدامة والعدالة والتنافسية.
 جـــاء ذلـــك، خال اســـتقبال رئيـــس الجامعة في 
مكتبه بمقر الجامعـــة في الصخير النائب عبدهللا 

خليفة الذوادي والنائب باسم سلمان المالكي.
 وقّدم رئيس الجامعة ألصحاب السعادة النائبين 
شـــرًحا عـــن الخطـــة التطويرية للجامعـــة )-2016

فـــي  انتهجـــت  الجامعـــة  أن  بّيـــن  حيـــث   )2021
خططها بلوغ العالمية في التعليم والتعلم وتنمية 
الكـــوادر البشـــرية، وتعزيـــز البحث العلمـــي القائم 

علـــى تحقيـــق األولويـــات الوطنيـــة واإلقليميـــة، 
وتنميـــة بيئـــة االبتكار وريـــادة األعمـــال واإلبداع 

وطنيـــة  شـــراكات  وبنـــاء  الرقمـــي،  واالقتصـــاد 
ا. ا ومهنيًّ وعالمية مع مؤسسات مرموقة أكاديميًّ

الصخير - جامعة البحرين

محرر الشؤون المحلية

رئيس الجامعة مستقباًل الذوادي والمالكي
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صدر عن “معهد الشارقة للتراث” 
منشـــورات ملتقى الراوي، كتاب 
بعنـــوان  جلـــود  ظافـــر  للباحـــث 
“أثر ألف ليلة وليلة في المســـرح 
والدرامـــا” تنـــاول فيـــه سلســـلة 
مـــن األعمـــال المســـرحية التـــي 
اتخـــذت من حكايـــات “ألف ليلة 
وليلـــة” بناًء درامًيا في المســـرح 
والتلفزيـــون والســـينما، بعـــد أن 
غـــدت تلـــك الحكايـــات الضاربة 
التـــراث  فـــي  عميًقـــا  بجذورهـــا 
الشـــرقي، جـــزًءا ال يتجـــزأ مـــن 
الفلكلـــور العربي، واكتســـت تبًعا 
لذلك حضوًرا متزايًدا في ذاكرة 
المثقفيـــن، وفـــي أعمـــال أدبـــاء 
عرب مرموقيـــن، ومنهم توفيق 
محفـــوظ،  ونجيـــب  الحكيـــم، 
وقاســـم  ونـــوس،  هللا  وســـعد 
محمـــد، وألفريـــد فـــرج، واهتـــم 

بشـــخصية  خصوًصـــا  هـــؤالء 
التـــي  وبالحذاقـــة  “شـــهرزاد”، 
ترويـــض  فـــي  تتوفـــق  جعلتهـــا 

جموح سلطان جائر ودموي.
كانـــت “ألـــف ليلـــة وليلـــة” عمـــًا 
أكثر تنوًعا عن الماحم الشعرية 
القديمـــة، إذ جمـــع بيـــن الخيـــال 
بطلتهـــا  لســـان  علـــى  والحكمـــة 
“شـــهرزاد”، التـــي أقســـم موالهـــا 

“شـــهريار” أن يقتل أي امرأة بعد 
ليلة واحدة يمضيها معها. ولكي 
النجـــاة  مـــن  “شـــهرزاد”  تتمكـــن 
علـــى  تقـــص  أخـــذت  بحياتهـــا، 
القصـــة،  تلـــو  القصـــة  “شـــهريار” 
حتى برأ من داء قتل النساء، ما 
جعل “شـــهرزاد” مليكة “شهريار” 
آن  فـــي  القصـــص  فـــن  ورائـــدة 

واحد.

المثقفين ــرة  ــ ذاك ــي  ف ــدا  ــزاي ــت م ــورا  ــض ح اكــتــســت 

أثر ألف ليلة وليلة في المسرح والدراما

السبت 26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441 - العدد 4029

يســتضيف معــرض الشــارقة الدولي للكتــاب 2019، الممثــل الهندي 
الثقافــة  وأيقونــة  البوليووديــة  الســينما  نجــم  باتشــان،  أميتــاب 
العالميــة، نهايــة الشــهر الجــاري، فــي أول زيــارة لــه إلــى الشــارقة، 

للمشاركة في جلسة تفاعلية يوم األربعاء، 30 أكتوبر 2019. 

كما يشـــهد الحدث الثقافي إطاق 
أميتـــاب  عـــال:  “بصـــوت  كتـــاب 
باتشـــان” لِرســـول بوكوتـــي الحائز 
إلـــى  األوســـكار،  جائـــزة  علـــى 
جانـــب اســـتضافة معـــرض للصور 
برحلـــة  يحتفـــي  الفوتوغرافيـــة 
الممثـــل الهنـــدي أميتـــاب باتشـــان 
التـــي اســـتمرت علـــى مـــدار نصف 
المـــؤرخ  أعمـــال  ويعـــرض  قـــرن، 
الســـينمائي الهندي األبـــرز إس. إم. 

إم. أوساجا.

مـــن  الــــ38  الـــدورة  وتســـتضيف 
المعـــرض نخبة كبيـــرة من القامات 
الثقافيـــة  والرمـــوز  اإلبداعيـــة 
والفنيـــة العربية والعالميـــة، تزامنا 
مـــع احتفاالت الشـــارقة بنيلها لقب 
العاصمـــة العالميـــة للكتـــاب 2019، 
عالميـــا  األرفـــع  الثقافـــي  اللقـــب 
لهـــا منظمـــة األمـــم  الـــذي منحتـــه 
المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
لجهودهـــا  تقديـــرا  “اليونســـكو”؛ 

الرائدة لنشر وتعزيز القراءة.

“بصوت عال: أميتاب باتشان”

أعلن المجلس األعلـــى للثقافة بمصر 
عـــن فعاليات ملتقـــى القاهرة الدولي 
والـــذي  العربـــي  للشـــعر  الخامـــس 
ســـينعقد بمقر المجلـــس بالقاهرة في 
ديســـمبر   19 حتـــى   16 مـــن  الفتـــرة 
2019، تحـــت رعايـــة وزيـــرة الثقافة 
“الشـــعر  بعنـــوان  إينـــاس عبدالدايـــم 
وثقافة العصر... دورة إبراهيم ناجي 
وبدر شـــاكر السياب”، وبمشاركة عدد 
كبير من الباحثين والشـــعراء والنقاد 

المصريين والعرب
تتضمـــن أنشـــطة الملتقـــى 4 محـــاور 
الشـــعر  فـــي قضايـــا  تبحـــث  نظريـــة 
وعاقتـــه المتنوعـــة بالفنون األخرى، 
األمســـيات  مـــن  عـــدد  إلـــى  إضافـــة 
الشـــعرية. وبحســـب بيـــان المجلـــس 
األول:  المحـــور  يناقـــش  فســـوف 
المعاصـــرة،  والهويـــة  واللغـــة  الشـــعر 
واالســـتدعاء  التنـــاص  مســـتويات 

في الشـــعر العربـــي. ويناقش المحور 
الثاني: ركائز الشعرية العربية، الشعر 
والســـلطة، الشعر والنسوية، تحوالت 

الشكل الشعري
النشـــر  الثالـــث:  لمحـــور  ويناقـــش 
الشـــفاهية  مـــن  الشـــعر  اإللكترونـــي، 
إلى الرقمية، الشـــعر والدراما، الشـــعر 
والترجمـــة... ويناقش المحور الرابع: 
الشـــعر ومســـتويات التلقي، تحوالت 

الصورة الشعرية، شعرية الجسد في 
القصيدة الحديثة، الشعر والتأويل.

للملتقـــى  المنظمـــة  اللجنـــة  وتضـــم 
محمـــد  األدبـــي  الناقـــد  برئاســـة 
عبدالمطلـــب عددا مـــن المتخصصين 
والنقاد والشعراء، من بينهم الشعراء: 
حســـن طلب، وأحمد سويلم، ومحمد 
سليمان، والناقدين عبدالناصر حسن، 

وأسامة البحيري.

سعدالله ونوسحسن طلب الفرد فرجابراهيم ناجي

ـــرب ـــعراء والع ـــن والش ـــن الباحثي ـــر م ـــدد كبي ـــاركة ع بمش

ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي

تتواصــل االســتعدادات في بغــداد إلقامة معرض العــراق الدولي للكتاب، في 
الفتــرة مــن 11 إلــى 21 ديســمبر 2019، والــذي من المتوقع أن يكــون المعرض 

األهم في بغداد، بحجمه ونوعية العناوين المشاركة فيه.

“المـــدى  مؤسســـة  تقيمـــه  والمعـــرض 
وهـــي  والفنـــون”،  والثقافـــة  لإلعـــام 
مؤسســـة انتقلت إلى بغـــداد بعد العام 
دمشـــق،  مقرهـــا  كان  أن  بعـــد   ،2003
وقدمت نشـــاطات ثقافية مهمة، مثلما 
رعـــت عـــددا مـــن المواهـــب الثقافيـــة، 

لمعـــرض  الراعيـــة  الجهـــة  وكانـــت 
أربيـــل للكتـــاب 14 دورة، مـــا أكســـبها 
خبـــرة ودرايـــة فـــي تنظيـــم المعارض 
واإلشـــراف عليها. وما يلفت النظر في 
هذا المعرض أنه اتخذ من اسم الشاعر 
العراقي الكبير مظفر النواب عنوانا له.

ناشـــرون  “اآلن  عـــن  حديثـــا  صـــدر 
وموزعـــون” بعّمـــان العـــدد الثامـــن من 
المجلـــة الدوليـــة المحكمـــة “الشـــاعر”. 
مـــن  عـــدد  علـــى  المجلـــة  وتشـــتمل 
التـــي  والثقافيـــة  األدبيـــة  الدراســـات 
تتنـــاول جملـــة من القضايـــا المعاصرة 
والباغـــة  النـــص  عـــن  والتراثيـــة 
واتجاهاتهـــا  النقديـــة  والمناهـــج 
المعاصـــرة، كمـــا تتنـــاول قضايـــا عـــن 
الشـــعر الجاهلي وتحديـــدا الصعاليك، 

وشعرية اإلنشاء، وظواهر شعرية.
فـــي  قـــراءات  الترجمـــات  واحتـــوت 
القصيـــدة الغربيـــة ومعاينـــة للحداثـــة 
الشـــعبية  الحكايـــة  عـــن  ونقاشـــات 
العـــدد  اســـتل  شـــعرية.  ومختـــارات 
بكلمة رضا عبـــدهللا عليبي من تونس 
نيابة عـــن رئيس التحرير، إذ لفت إلى 
الصعوبـــة التي مـــّرت بهـــا المجلة منذ 
تأسيســـها، واالنعطافـــات والمســـارات 

التي تجاوزتها مع اتساع الحلم.

صدرت الترجمة العربية لرواية “الورا 
للكاتـــب اإلســـباني خـــوان  وخوليـــو” 
خوســـيه مياس، عـــن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ضمن سلســـلة الجوائز، 
وأنجزها وقدم لها أحمد عبداللطيف

جـــار  إصابـــة  مـــن  الروايـــة  وتنطلـــق 
بغيبوبـــة  وخوليـــو  الورا  الزوجيـــن 
إثـــر تعرضه لحادثـــة، علمـــا أنهما كانا 
يعتبرانـــه بمثابـــة ابـــن لهمـــا، ومن ثم 

يتابعـــان حالته إلى أن يمـــوت متأثرا 
بتلك الحادثة.

وكمـــا يقـــول أحمـــد عبداللطيـــف فإن 
الروايـــة عمومـــا عنـــد ميـــاس تنطلق 
مـــن حـــادث تراجيـــدي، كأن الحيـــاة 
فـــي حالة ركود إلى أن تأتي المأســـاة 
لتحركها، واألبطال عادة ما يحسدون 
اإلنسان الحديث الذي يعاني الوحدة 

العراق للكتاببقدر ما يعاني النفور من البشر.

مجلة الشاعر وخوليو

تكريم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة بالوطن العربي

تكريم المايسترو وحيد الخان بمهرجان الموسيقى العربية

عقـــدت دار األوبرا المصرية مؤتمًرا صحافيا لإلعان 
ومؤتمـــر  مهرجـــان  مـــن   28 الـــدورة  تفاصيـــل  عـــن 
الموســـيقى العربيـــة، التـــي تعقـــد فـــي الفتـــرة مـــن 1 
حتـــى 12 نوفمبـــر المقبـــل وحضـــره رئيـــس األوبـــرا 
والمهرجـــان مجدي صابر، مديـــر المهرجان والمؤتمر 
الفنانـــة جيهـــان مرســـي، وعـــدد مـــن أعضـــاء اللجنة 
التحضيريـــة هـــم الموســـيقار حلمي بكر، الموســـيقار 
ســـامي الحفناوي، الموســـيقار ماجد ســـرور، الشـــاعر 
جمـــال بخيت، الشـــاعر هاني عبدالكريم، الموســـيقار 
محمـــد رحيـــم، رئيـــس اللجنـــة العلميـــة رشـــا طموم، 
والمديـــر العام إلعـــام األوبرا اإلعامـــي محمد منير 

الذي أدار المؤتمر الصحافي.
بدأت وقائع المؤتمر بكلمة لرئيس األوبرا اســـتعرض 
غنائيـــا  حفـــا   37 تضـــم  التـــي  الفعاليـــات  خالهـــا 
وموســـيقيا يحييهـــا 92 فنانـــا مـــن 7 دول عربية هي 
مصر، لبنان، العراق، األردن، المغرب، سوريا وسلطنة 
عمان، وتحتضنها مســـارح األوبرا المختلفة بالقاهرة 
الموســـيقى  معهـــد  الجمهوريـــة،  الصغيـــر،  )الكبيـــر، 
العربية( وأوبرا اإلســـكندرية ودمنهور، كما تم تكريم 
12 شـــخصية ســـاهمت في إثراء الســـاحة الفنية في 

مصر والوطـــن العربي هم المطرب محمد منير، 
الشـــاعر فاروق جويدة، الموسيقار البحريني 
وحيـــد الخـــان، المطربة ريهـــام عبدالحكيم، 
والكاتـــب  الشـــاعر  فـــاروق،  مـــي  المطربـــة 
العراقـــي(،  )كريـــم  عـــودة  كريـــم  العراقـــي 
الموســـيقار عمـــرو إســـماعيل، المايســـترو 
عادل اســـكندر، عازف الكمـــان محب فؤاد 
مهني، عازف اإليقاع هشام العربي، الباحثة 
سلوى الشوان، وفنان الخط العربي حمدي 
زايـــد، بجانـــب المؤتمـــر العلمي الـــذي يقام 

على المسرح الصغير.

وأشـــار رئيس األوبرا إلى أنها المشاركة األولى للنجم 
محمـــد منير، مؤكـــًدا أن مهرجان الموســـيقى العربية 
يعد أحـــد أهم المحافل الدوليـــة المتخصصة، مؤكًدا 
نجاح الدورات الســـابقة علـــى مدار 27 عاما، إذ نجح 
في إثراء الســـاحة الفنية في مصـــر والدول العربية، 
مشـــيدا بدور المؤسسات اإلعامية في إلقاء الضوء 

على فعالياته المتعددة والمتنوعة.
وتوجهـــت مديـــر المهرجـــان والمؤتمر بالشـــكر لوزير 
الثقافـــة إينـــاس عبدالدايـــم؛ علـــى دعمهـــا للتطويـــر، 
كمـــا أشـــادت بجهـــود أعضـــاء اللجنتيـــن التحضيرية 
الفنانيـــن  لجميـــع  التحيـــة  وقدمـــت  كمـــا  والعلميـــة 
والباحثيـــن المصرييـــن والعـــرب الذيـــن شـــاركوا في 

الفعاليات طوال الدورات السابقة.
وقال الموســـيقار حلمي بكر إن مهرجان الموســـيقى 
الدوليـــة  المحافـــل  مقدمـــة  فـــي  بـــات  العربيـــة 
تشـــهده  الـــذي  التطويـــر  أن  المتخصصـــة، وأوضـــح 
الفعاليـــات يعبـــر عن الحداثـــة النابعة مـــن التراثيات، 
منوهـــا بـــأن اســـم المهرجان يحمـــل فـــي طياته قيم 

األصالة والفن الجاد.
وأضاف الشاعر جمال 

بخيـــت أن مصـــر تمتلـــك تراثـــا فنيـــا عريقـــا يتميـــز 
بالثـــراء، مشـــيًدا بالـــدور المتميـــز الـــذي تلعبـــه وزارة 
الثقافـــة في تشـــكيل الوعي واالرتقـــاء بالمجتمع من 
خال أنشـــطتها فـــي مختلف أرجاء مصـــر، وقال إن 
األوبـــرا احتفلـــت منـــذ أيام بعيدهـــا الــــ 31 وتتواكب 
فعاليـــات الدورة 28 مع مـــرور 150 عاما على افتتاح 

األوبرا الخديوية.
اللجنـــة  عضـــو  منيـــر  محمـــد  اإلعامـــي  واســـتدرك 
التحضيريـــة بـــأن وزارة الثقافة تنظم احتفاال ضخما 
بهذه المناســـبة التي تعد فخـــًرا للوطن؛ باعتبار مصر 
مـــن أوائـــل الدول التي شـــهدت فـــن األوبـــرا الراقي، 
مؤكـــًدا أنه جـــار إعـــداد برنامج يليق بمكانـــة وريادة 
مصـــر. وقال الشـــاعر هانـــي عبدالكريـــم إن مهرجان 
ومؤتمـــر الموســـيقى العربيـــة نجـــح منذ ميـــاده في 
تقديـــم أصوات متعـــددة للجمهور؛ باعتبـــاره نموذًجا 
للفنون الجادة مشيًدا بدور األوبرا المصرية في خلق 
حالة إبداعية تـــردد صداها في أرجاء مصر والوطن 

العربي،
مهرجـــان  ســـرور  ماجـــد  الموســـيقار  وصـــف  كمـــا 
الموســـيقى العربيـــة بالعيـــد الســـنوي للفـــن الراقي، 
مؤكـــًدا أن الفعاليـــات تشـــهد جرعـــة مميزة من 
الموســـيقى الخالصة التي تعمل على الســـمو 
بالوجدان. من جهته، قال الموســـيقار سامي 
الحفنـــاوي إن المهرجـــان ينطلق مـــن القاهرة، 
عاصمـــة الفنون فـــي الوطن العربـــي على مر 
التاريخ، ومن األوبرا منارة الفن في الباد، 
مركـــًزا تنويريا يكشـــف المواهب الجادة 
والمتميزة، كما توجه بالشـــكر للثقافة 
الـــدؤوب  الســـعي  علـــى  المصريـــة 
الراقـــي  المســـتوى  علـــى  للحفـــاظ 

للفنون في مصر.

إعداد: أسامة الماجد

للتواصل: 17111509
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)زيـــن  شـــركة  أربـــاح  ارتفعـــت 
 121 إلـــى  الفصليـــة  الســـعودية( 
مليون ريال )نحو 32.266 مليون 
 2019 مـــن  الثالـــث  بالربـــع  دوالر( 
مقابـــل 48 مليون ريال في الفترة 
المقابلـــة من العـــام الماضـــي بنمو 

.% 152
جاء ذلك، حسبما أظهرت البيانات 
المالية للشـــركة على موقع شـــركة 
الســـوق المالية السعودية )تداول( 

أمس األول )الخميس(.
وبلغت األرباح التشـــغيلية للشركة 

في الربع الثالث 376 مليون ريال 
)نحـــو 100 مليـــون دوالر( مقابـــل 
268 مليـــون ريـــال )نحـــو 71.466 
مليـــون دوالر( في الفتـــرة المثيلة 

من 2018 بارتفاع 40.3 %.
 وكانـــت )زيـــن الســـعودية( حققت 
خـــال التســـعة أشـــهر األولـــى من 
2019 أرباًحـــا بلغـــت 380 مليـــون 
دوالر(  مليـــون   101 )نحـــو  ريـــال 
مقابـــل خســـائر 67 مليـــون ريـــال 
)نحـــو 17.866 مليـــون دوالر( في 

الفترة المقابلة من عام 2018.

152 % ارتفاع أرباح “زين السعودية”

مؤسســة تتقــّدم لتخفيــض رأســمالها إلى 350 ألــف دينار

تطلب تغيير شكلها القانوني بـ 1.26 مليون دينار

أظهــرت أحــدث بيانــات رســمية أن شــركة الطاقة المركزية ومنافعها - شــركة مياه الجنوب تقدمــت إلى مركز البحرين للمســتثمرين التابع لوزارة 
الصناعــة والتجــارة والســياحة، بطلــب لتغييــر شــكلها القانونــي، وذلــك بتحويلهــا مــن شــركة مســاهمة بحرينية مقفلة إلى شــركة ذات مســؤولية 

محدودة، وتخفيض رأسمالها من 8.36 مليون دينار تقريًبا ليصبح 350 ألف دينار.

 ودعا مركز المســـتثمرين من لديه 
اعتـــراض بالتقـــدم إليـــه مشـــفوًعا 
والمبـــررة  المؤيـــدة  بالمســـتندات 

لاعتراض.
وتأسست شـــركة الطاقة المركزية 
ومنافعهـــا - شـــركة ميـــاه الجنوب، 
كشـــركة مســـاهمة بحرينية مقفلة 
 ،2007 نوفمبـــر   7 تاريـــخ  فـــي 
برأســـمال مصـــرح بـــه 10 ماييـــن 
دينـــار، ونحـــو 8.36 مليـــون دينـــار 
علـــى  وموزعـــة  نقـــًدا،  المدفـــوع 
8,364,362 حصـــة، بقيمة اســـمية 
دينار واحد لكل حصة، وذلك وفًقا 
موقـــع  علـــى  المنشـــورة  للبيانـــات 
“ســـجات” التابـــع لمركـــز البحرين 

للمستثمرين.
 وتجاوز حجم االســـتثمار المحلي 
بالشركة 5 مايين دينار، ونحو 3.3 
مليـــون دينـــار قيمة االســـتثمارات 

الخليجية.
اتضـــح  متصـــل،  صعيـــد  وعلـــى 
تقـــدم  الرســـمية  البيانـــات  مـــن 
23 شـــركة ومؤسســـة تعمـــل فـــي 
أنشـــطة متنوعـــة بالســـوق المحلي 
لتغييـــر شـــكلها القانونـــي وتحويل 
أنشـــطتها أو أنشـــطة فـــروع تابعة 
إليها إلى مؤسســـات قائمـــة بذاتها 
فـــروع  أنشـــطة  تحويـــل  وكذلـــك 
تابعـــة لمؤسســـات لتصبـــح تابعـــة 
لمؤسســـات أخرى، برؤوس أموال 
تتجاوز 1.26 مليون دينار مؤخًرا.

التـــي  المؤسســـات  أبـــرز  وكانـــت 
شـــكلها  لتغييـــر  بطلـــب  تقدمـــت 
القانونـــي وتحويل أنشـــطتها، هي: 
مجموعة بيان لاســـتثمار العقاري 
لتحويلها من شركة ذات مسؤولية 
محدودة لتصبح شـــركة الشـــخص 

الواحد برأسمال 500 ألف دينار.
 14 فـــي  المجموعـــة  وتأسســـت   
يوليو 2004، وتعمل في األنشـــطة 
العقاريـــة في الممتلـــكات المملوكة 
ألـــف   500 برأســـمال  المؤجـــرة  أو 

دينار، باستثمار محلي.
أبـــرز  فـــإن  للبيانـــات،  ووفًقـــا   
المؤسســـات التـــي طلبـــت تحويل 
رؤوس  عـــن  وأعلنـــت  أنشـــطتها 
أموالهـــا، هـــي: “إم بوكـــس لحلـــول 
األعمال” برأســـمال 200 ألف دينار، 

مصنع المنامـــة لألغذية بـ100 ألف 
دينار، خدمـــات الحليبي للديترات 
بـ40 ألف دينـــار، الفيروز لأللمنيوم 
مؤسســـات  و7  دينـــار،  ألـــف  بــــ20 
برأســـمال 5 آالف دينـــار لـــكل منها 
 57 هانقـــر  سولييوشـــنز،  )ســـيمور 
لبيـــع المابـــس الرجاليـــة، المؤتمن 
للتســـويق، جرانـــد ســـتايل بوتيك، 
األعمـــال،  وإدارة  لتنميـــة  طنطـــا 
لبيك لمقـــاوالت الصيانة، وصالون 

األميرة للسيدات(.

وتوزعـــت المؤسســـات التـــي طلبت 
 8 كالتالـــي:  أنشـــطتها،  تحويـــل 
مؤسسات تعتزم التحويل من شركة 
الشخص الواحد لتصبح شركة ذات 
مسؤولية محدودة بما نسبته 34.8 
و7  المؤسســـات،  إجمالـــي  مـــن   %
مؤسســـات مصنفة “فردية” لتصبح 
محـــدودة  مســـؤولية  ذات  شـــركة 
بمـــا نســـبته 30.4 %، كمـــا تقدمـــت 
8 مؤسســـات متنوعة األنشـــطة بما 

نسبته 34.8 %.

لندن - واس

0.2 % تراجع قيمة 
“اإلسترليني”

ــيــه  ــجــن ــت أمــــــس قـــيـــمـــة ال ــعــ ــراجــ ــ ت
األميركي  ــدوالر  ال إزاء  االسترليني 
دوالر   1.2835 إلـــى   %  0.2 بنسبة 

أميركي.
فـــيـــمـــا انـــخـــفـــضـــت قـــيـــمـــة الــجــنــيــه 
ــيــورو  اإلســتــرلــيــنــي أمـــس مــقــابــل ال

بنسبة 0.2 % إلى 86.55 بنس.

مجموعة البيان 
أبرز المؤسسات 

المتقدمة 
لـ”المستثمرين”

8 مؤسسات 
تعتزم التحويل من 
“الشخص الواحد” 
لـ“ذات مسؤولية”

تخفيض رأسمال 
شركة من 8.4 

مليون إلى 
350 ألف دينار

أمل الحامد

23
شـركــــة

الذهــب يبلــغ أعلــى مستــوى فــي أسبــوعيــن
ارتفع الذهب ألعلى مستوى في أسبوعين أمس، ليتماسك فوق مستوى 1500 دوالر لألوقية )األونصة( النفسي المهم، في الوقت الذي 
أثــارت فيــه بيانــات اقتصاديــة ضعيفــة مــن الواليــات المتحــدة التوقعات بخفض آخر في أســعار الفائــدة من جانب مجلــس االحتياطي 

االتحادي )البنك المركزي األميركي(، بينما بلغ البالديوم ذروة جديدة.

الفوريـــة  المعامـــات  فـــي  الذهـــب  وســـجل 
أعلى مســـتوياته منذ العاشر من أكتوبر عند 
1506.76 دوالر في وقت سابق من الجلسة، 
وارتفـــع 0.1 % إلى 1505.40 دوالر لألوقية 
بحلـــول الســـاعة 08:05 بتوقيـــت جرينتش. 
وربـــح المعدن األصفر 1.1 % هذا األســـبوع 
متجها صوب تســـجيل أفضل أداء أسبوعي 

في 5 أسابيع.
 وصعـــد الذهب في العقود األميركية اآلجلة 

0.2 % إلى 1508.20 دوالر لألوقية.
وتجاوز المعدن األصفر مستوى 1500 دوالر 
لألوقية للمرة األولى في أكثر من 6 ســـنوات 

في السابع من أغسطس.

للســـلع  الجديـــدة  الطلبيـــات  وانخفضـــت 
الرأســـمالية األساسية الُمصنعة في الواليات 
المتحـــدة بأكثـــر مـــن المتوقـــع فـــي ســـبتمبر 
كمـــا تراجعـــت الشـــحنات، في داللـــة على أن 
اســـتثمارات الشـــركات ال تـــزال ضعيفـــة في 
ظل تداعيات الحرب التجارية بين الواليات 
المتحدة والصين بحســـب ما أظهرته بيانات 

يوم الخميس.
وخفـــض المركـــزي األميركـــي أســـعار الفائدة 
مرتين هذا العام ويتوقع المستثمرون خفًضا 
آخـــر محتماً فـــي الوقـــت الـــذي يواجه فيه 
االقتصـــاد صعوبـــات جراء عوامل معاكســـة 
االقتصـــاد  وتباطـــؤ  التجاريـــة  الحـــرب  مـــن 

العالمي.  وُيعتبر الذهب اســـتثماًرا أكثر أماًنا 
خال أوقات الضبابية السياسية والمالية.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، اســـتقر الباديـــوم عند 
1778.39 دوالر لألوقيـــة، بعـــد أن بلـــغ أعلى 
 1785.50 عنـــد  اإلطـــاق  علـــى  مســـتوياته 

دوالر.
وساعدت المخاوف بشـــأن حدوث أزمة في 
إمدادات المعدن الذي ُيستخدم في التحفيز 
بصناعة الســـيارات في رفع األسعار أكثر من 
41 % منـــذ بدايـــة العام الجـــاري على الرغم 

من ضعف قطاع السيارات.
وبالنســـبة للمعادن النفيسة األخرى، ارتفعت 
18.04 دوالر لألوقيـــة  إلـــى   % 1.5 الفضـــة 

وتتجه صوب تسجيل أكبر مكسب أسبوعي 
منـــذ 20 ســـبتمبر. وزاد الباتين نحو 0.8 % 

إلى 931.32 دوالر ليظل على مســـار تحقيق 
أفضل أداء أسبوعي في 8 أسابيع.

عواصم - رويترز

طوكيو - رويترز

انخفضـــت أســـعار النفـــط أمـــس الجمعة، 
لتتخلى عن بعض المكاسب التي حققتها 
مـــن ارتفاع امتد 3 أيـــام، في الوقت الذي 
للنمـــو  أنعشـــت فيـــه توقعـــات متشـــائمة 
االقتصـــادي المخاوف بشـــأن آفاق الطلب 

على الوقود.
بتوقيـــت   0642 الســـاعة  وبحلـــول   
جرينتـــش، انخفـــض خام برنت 18 ســـنًتا 
أي مـــا يعـــادل 0.3 % إلـــى 61.49 دوالر 
للبرميـــل. وبعـــد أن ارتفـــع خـــام القيـــاس 
العالمـــي نحـــو 1 % يـــوم الخميـــس، فإنه 
يّتجـــه صـــوب تحقيق مكســـب أســـبوعي 

بنسبة تزيد عن 3 %.
وتراجـــع خـــام غـــرب تكســـاس الوســـيط 
األميركي 21 ســـنًتا أو 0.4 % إلى 56.02 

دوالر للبرميـــل. وارتفـــع الخـــام القياســـي 
ويتجـــه  الســـابقة  الجلســـة  فـــي   %  0.5
صـــوب تحقيـــق مكاســـب بأكثر مـــن 4 % 

في األسبوع.
 وتلقى االرتفاع األســـبوعي القوي الدعم 
فـــي مخزونـــات  انخفـــاض مفاجـــئ  مـــن 
النفط األميركية وتفـــاؤل إزاء بذل أوبك 
لدعـــم  المســـاعي  مـــن  المزيـــد  وحلفائهـــا 

األسعار.
لكن المخاوف بشـــأن ضعف النمو العالمي 

تظل المحرك األساسي لألسعار.
وقال جيفـــري هالي كبير محللي الســـوق 
العالمـــي  النشـــاط  ”تباطـــؤ  أوانـــدا  لـــدى 
سيشـــهد انخفـــاض الطلب، لـــذا فالحقيقة 
أن ارتفاعـــات النفط ســـتكون محدودة... 

لن يســـتغرق األمر الكثير لسحب البساط 
من تحت قدم النفط“.

وتوقع خبراء اقتصاديون في اســـتطاع 
للـــرأي أجرته رويترز أن يظل من المرجح 
أكثر حدوث تراجع أكبر في نمو االقتصاد 
العالمي مقارنة مع حدوث تعاف متزامن، 
حتى في الوقت الذي تنفذ فيه عدة بنوك 

مركزية جوالت من التيسير النقدي.
كمـــا خلص اســـتطاع آخر لرويتـــرز آلراء 
خبراء اقتصاديين أن الهدنة األخيرة في 
الحـــرب التجارية بين الواليـــات المتحدة 
والصيـــن ليســـت نقطة تحـــول اقتصادية 
ولـــم تلعـــب دوًرا في خفـــض خطر انزالق 
الواليات المتحدة إلى الركود في العامين 

المقبلين.

%  3 أســـــبـــــوعـــــي  ــب  ــ ــس ــ ــك ــ م ــق  ــيـ ــقـ ــحـ ــتـ لـ يــــّتــــجــــه  بـــــرنـــــت  خــــــــام 

أسعار النفط تنخفض منهية ارتفاًعا استمر 3 أيام
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يعد قطاع التمويل اإلســامي والصكوك تحديدا من األســواق الواعدة في الصيرفة اإلســامية وهو ما ســيركز عليه أكثر من 1300 
مــن المصرفييــن الذيــن ســيجتمعون فــي المنامــة بعــد نحو شــهر من اآلن؛ لبحث االســتفادة من ســوق الصكــوك العالميــة الذي يقدر 

حجمها بنحو 130 مليار دوالر.

وينعقـــد المؤتمـــر العالمـــي للمصـــارف 
السادســـة  دورتـــه  فـــي  اإلســـامية 
والعشـــرين برعايـــة كريمـــة مـــن لـــدن 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
آل خليفـــة، وبالشـــراكة مـــع مصـــرف 
البحريـــن المركـــزي فـــي الفتـــرة من 2 
إلـــى 4 ديســـمبر فـــي فنـــدق الخليـــج، 
موضـــوع  المؤتمـــر  ســـيناقش  إذ 
البنـــوك  مجـــال  فـــي  “االتجاهـــات 
والتمويـــل” لدفـــع التفاهـــم المتعمـــق 
واستكشـــاف قنوات النمـــو لاقتصاد 

اإلسامي.
وبما أن إصدار الصكوك العالمية يقدر 

بحوالـــي 130 مليـــار دوالر فـــي العـــام 
2019، فـــإن المشـــاركين فـــي المؤتمر 
ســـؤال  علـــى  اإلجابـــة  ســـيحاولون 
ملخصه: “ما الطريق إلى أسواق رأس 
المال اإلسامية؟”، بحسب المنظمين.

ومـــن المقـــرر أن ترتفـــع قيمـــة إصدار 
الصكـــوك العالمية بنســـبة 6 % لتصل 
إلى 130 مليار دوالر في العام 2019، 
وهـــو مـــا يمثـــل زيـــادة ســـنوية رابعة 
علـــى التوالي، وفًقـــا لتقرير صادر عن 

وكالة “موديز انفستورز سيرفيس”. 
والتطـــورات المثيـــرة لاهتمـــام هـــي 
االهتمـــام المتزايـــد بإصـــدار صكـــوك 
تمويـــل  لدعـــم   ”Green & SRI“

والمتوســـطة  الصغيـــرة  المشـــاريع 
)SME( وإصـــدار الصكـــوك مـــن خال 

البلوكشين.
وعلـــى الرغـــم مـــن الزيـــادة المتوقعة، 
فإن ظروف السيولة في دول مجلس 
التعاون الخليجي ال تزال متوترة في 
العام 2019، وتقلب المعايير الرئيســـة 
مثل أســـعار النفط، تدهور االســـتقرار 
الجيوسياســـي في الشـــرق األوســـط، 
والتحديـــات المازمة للصكـــوك، فمن 
المرجح أن تضعف هذه العوامل أداء 
سوق الصكوك العالمية العام الجاري. 
وأدت قضيـــة دانـــة غـــاز إلـــى تحجيم 
دول  لصكـــوك  المســـتثمرين  شـــهية 

مجلس التعـــاون الخليجـــي، وبالتالي 
خلـــق حاجـــة شـــديدة للحوكمـــة على 
الصعيـــد العالمـــي، حيـــث يتـــم إدراج 

الصكوك الدولية.

وإنشـــاء  التقييـــس  عمليـــة  وتســـريع 
أســـواق صكـــوك بالعملـــة المحلية في 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول 
يمكن أن يســـاعد الصناعة على تعزيز 

اقتراح القيمة وتحفيز النمو، وســـوف 
يوفر ذلـــك مزيدا من الوضوح بشـــأن 
المخاطر األساســـية، بحسب ما يشير 

المنظمون للمؤتمر.

صورة أرشيفية من فعاليات المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية

مصرفيون يبحثون سوقا للصكوك بقيمة 130 مليار دوالر
بــالــمــنــامــة اإلســـامـــيـــة  ــارف  ــص ــم ــل ل ــي  ــم ــال ــع ال ــر  ــم ــؤت ــم ال ــي  فـ ــارك  ــشـ مـ  1300

ميزانية “المصارف اإلسالمية” في أغسطس

واصلــت الميزانيــة الموحــدة للمصــارف اإلســامية، التي تشــمل مصــارف قطاع التجزئــة وقطاع الجملــة، االرتفاع في 
ميزانيتها على أســاس ســنوي، إذ ارتفعت في شــهر أغســطس الماضي بنحو 2.76 مليار دوالر، أي ما نســبته 10.13 % 

على أساس سنوي.

ووصلـــت الميزانيـــة بنهايـــة شـــهر 
 30.03 نحـــو  الماضـــي  أغســـطس 
مليـــار دوالر، مقابـــل 27.27 مليار 
ذاتهـــا  الفتـــرة  فـــي  تقريًبـــا  دوالر 
مـــن العـــام الماضـــي 2018، إال أن 
الميزانيـــة تراجعت بمقدار 479.8 
مليـــون دوالر، أي ما نســـبته 1.57 
% قياًســـا بتســـجيل 30.51 مليار 
يوليـــو  شـــهر  فـــي  تقريًبـــا  دوالر 

الماضي.
 وكانـــت الميزانية في نهاية شـــهر 
يوليـــو الماضـــي تجـــاوزت 30.51 
مليـــار دوالر تقريًبـــا بزيـــادة نحـــو 
3.39 مليـــار دوالر، أي مـــا نســـبته 
12.5 % على أســـاس ســـنوي. في 
حين أن الميزانية تراجعت بشكل 
بشـــهر  قياًســـا   %  0.74 طفيـــف 
 30.7 ســـجل  إذ  الماضـــي  يونيـــو 

مليار دوالر.
الموحـــدة  الميزانيـــة  وشـــكلت 
للمصارف اإلســـامية 81.2 % من 
الناتج المجلي اإلجمالي في الربع 
الثاني من العـــام الجاري، إذ بلغت 
و30.1  دوالر،  مليـــار   30.7 نحـــو 
مليار دوالر تقريًبا في الربع األول 
التـــي تمثـــل 79.4 % مـــن الناتـــج 
المجلي اإلجمالي في الربع األول.

 واتضـــح مـــن النشـــرة اإلحصائية 
الصـــادرة عـــن مصـــرف  الشـــهرية 
وحصلـــت  المركـــزي،  البحريـــن 
أن  منهـــا،  نســـخة  علـــى  “البـــاد” 
الموجودات بالمصارف اإلسامية 
أغســـطس  شـــهر  فـــي  توزعـــت 
موجـــودات  بيـــن  مـــا  الماضـــي، 
محليـــة تقـــدر بنحـــو 22.3 مليـــار 
فـــي  دوالر  مليـــار   19.5( دوالر 

الفتـــرة المماثلة من العـــام 2018(، 
ونحو 7.7 مليـــار دوالر )7.8 مليار 
دوالر في الفترة المماثلة من العام 

.)2018
 ووفًقـــا للبيانات، فإن الموجودات 
اإلســـامية  للمصـــارف  المحليـــة 
اشـــتملت علـــى: 11.3 مليار دوالر 
تقريًبا الستثمار مع غير المصارف، 
ونحو 5 مليارات دوالر الســـتثمار 
مـــع المصـــارف، ونحـــو 3.4 مليـــار 
الحكومـــة،  مـــع  الســـتثمار  دوالر 
و139.5 مليـــون دوالر نقًدا، ونحو 
2.5 مليار دوالر مدرجة تحت بند 

أخرى.
 واشـــتملت الموجـــودات األجنبية 
تقريًبـــا  دوالر  مليـــار   2.4 علـــى: 
للســـندات، ونحـــو 1.8 مليار دوالر 
والشـــركات  الرئيســـة  للمكاتـــب 
الزميلـــة، ونحـــو 1.5 مليـــار دوالر 
المصـــارف،  غيـــر  مـــع  الســـتثمار 
ونحـــو 1.3 مليار دوالر الســـتثمار 
مـــع المصارف، و823 مليون دوالر 

مدرجة تحت بند أخرى.
علـــى  المطلوبـــات  وتوّزعـــت   
المصـــارف اإلســـامية فـــي شـــهر 
أغســـطس الماضـــي ما بيـــن 19.9 
مطلوبـــات  تقريًبـــا  دوالر  مليـــار 
فـــي  دوالر  مليـــار   19.7( محليـــة 
يوليـــو(، ونحـــو 10.1 مليـــار دوالر 
مليـــار   10.5( أجنبيـــة  مطلوبـــات 

دوالر في يوليو(.
أن  البيانـــات،  مـــن  واتضـــح 
علـــى  المحليـــة  المطلوبـــات 
“اإلســـامية” اشـــتملت على: نحو 
11.7 مليـــار دوالر للقطاع الخاص 
)غير المصارف(، وقرابة 3.5 مليار 

دوالر لـــرأس المـــال واالحتياطي، 
ونحو 2.2 مليـــار دوالر للمصارف، 
ونحـــو 1.5 مليـــار دوالر للحكومة، 
ونحـــو مليـــار دوالر مدرجة تحت 

بند أخرى.
األجنبيـــة  المطلوبـــات  واشـــتملت 
 3.1 علـــى:  المصـــارف  علـــى 
مليـــار دوالر تقريًبـــا لـــرأس المـــال 
مليـــار   4.8 ونحـــو  واالحتياطـــي، 
دوالر للمصـــارف، ونحو 1.6 مليار 
دوالر الستثمار مع غير المصارف، 
للمكاتـــب  دوالر  مليـــون  و435.6 
الزميلـــة،  والشـــركات  الرئيســـة 
مدرجـــة  دوالر  مليـــون  و236.4 

تحت بند أخرى.
وحسب التصنيف الجغرافي، فإن 
البحرين استحوذت على 74.2 % 
من إجمالـــي موجودات المصارف 
اإلســـامية العاملـــة فـــي المملكـــة 
التي تمثل نحو 22.3 مليار دوالر، 
ثانًيـــا دول الخليج بنســـبة 8.9 % 
ثالًثـــا  دوالر،  مليـــار   2.7 نحـــو  أي 
الدول العربية األخرى بنسبة 5 % 
التـــي تمثل نحـــو 1.5 مليار دوالر، 
بنحـــو  األميركيـــة  الـــدول  ورابًعـــا 
1.4 مليـــار دوالر، وخامًســـا أوروبا 
دوالر،  مليـــار   1.3 نحـــو  الغربيـــة 
وسادًســـا دول آســـيا بنحو 665.5 
الـــدول  وأخيـــًرا  دوالر،  مليـــون 
األخرى نحو 167.7 مليون دوالر.

األميركيـــة  الـــدول  وتشـــمل 
البرازيـــل،  البهامـــا،  )األرجنتيـــن، 
الجزر العـــذراء البريطانيـــة، كندا، 
جـــزر كايمـــان، المكســـيك، األنتيل 
ريكـــو،  بورتـــو  بنمـــا،  الهولنديـــة، 
فنزويـــا  المتحـــدة،  الواليـــات 

وأخرى(.
أمـــا المطلوبـــات علـــى المصـــارف 
الجغرافـــي  التصنيـــف  بحســـب 
فقـــد توزعـــت، كالتالـــي: البحرين 
جاءت أوالً مســـتحوذة على 66.3 
% مـــن إجمالـــي المطلوبـــات على 

“اإلســـامية” العاملة فـــي المملكة 
التي تمثل نحو 19.9 مليار دوالر، 
ثانًيـــا دول الخليـــج بنســـبة 19.7 
دوالر،  مليـــار   5.9 قرابـــة  أي   %
ثالًثـــا أوروبـــا الغربيـــة بنحـــو 1.7 
مليـــار دوالر بنســـبة 5.5 %، تليها 

الـــدول العربية األخـــرى بنحو 1.4 
مليـــار دوالر، وخامًســـا دول آســـيا 
بــــ 892.4 مليـــون دوالر، وسادًســـا 
الدول األميركيـــة بـ 177.9 مليون 
دوالر، وأخيـــًرا الـــدول األخـــرى بــــ 

66.6 مليون دوالر.
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القاهرة - واس

بلغت خسائر البورصة المصرية خال تعامات األسبوع الماضي نحو 4.3 مليار جنيه )266.3 مليون دوالر( ليبلغ رأسمال 
السوقي ألسهم الشركات نحو 713.6 مليار جنيه.

الســـوق  مؤشـــرات  أداء  وتبايـــن 
الرئيســـية والثانويـــة، فارتفـــع مؤشـــر 
الســـوق الرئيســـي / إيجـــي اكـــس 30/  
مســـتوى  ليســـجل   %  0.01 بنســـبة 
انخفـــض  فيمـــا  نقطـــة،   14206.67
مؤشـــر األســـهم الصغيرة والمتوسطة 
 %  0.72 بنحـــو    /70 اكـــس  / إيجـــي 

ليبلغ مســـتوى 530.88 نقطة، وتراجع 
100/  األوســـع  اكـــس  / إيجـــي  مؤشـــر 
نطاًقـــا بنحـــو 0.6 % ليبلـــغ مســـتوى 

1406.5 نقطة.
 وأشـــار التقريـــر األســـبوعي للبورصة 
المصريـــة إلـــى ارتفـــاع قيـــم التـــداول 
لتبلغ 7.7 مليار جنيه من خال تداول 

952 مليـــون ورقـــة منفـــذة علـــى 87 
ألـــف عمليـــة.  وأوضـــح أن تعامـــات 
المســـتثمرين المصرييـــن اســـتحوذت 
علـــى 76.4 % مـــن إجمالـــي تعامات 
األجانـــب  المســـتثمرين  وأن  الســـوق، 
17.7 %، والعـــرب  علـــى  اســـتحوذوا 

على 5.9 %، بعد استبعاد الصفقات.

266.3 مليون دوالر خسائر البورصة المصرية
طوكيو - رويترز

ارتفــع المؤشــر نيكــي اليابانــي أمــس لذروتــه فــي عــام، فــي الوقــت الذي طغــت فيه بعــض نتائــج األعمال 
اإليجابيــة لشــركات تكنولوجيــا فــي الخــارج علــى مخــاوف النمــو، فيما قــادت األســهم المرتبطــة بالرقائق 

المكاسب.

وصعـــد المؤشـــر نيكي القياســـي 
 22799.81 0.2 % ليغلـــق عنـــد 
نقطة، وهو أعلى مستوى إغاق 
منـــذ أكتوبر مـــن العـــام الماضي. 
وفي األسبوع، صعد المؤشر 1.4 
% متقدما لألسبوع الثالث على 

التوالي.
وربـــح المؤشـــر توبكس األوســـع 
 1648.44 إلـــى   %  0.3 نطاقـــا 
نقطة وهو أعلى مســـتوى إغاق 

منذ عشرة أشهر ونصف الشهر.
وتألقت األسهم المرتبطة بأشباه 

تجـــاوزت  أن  بعـــد  الموصـــات 
إيـــرادات وأربـــاح إنتـــل توقعات 
وول ســـتريت ورفعـــت الشـــركة 
للعـــام  لإليـــرادات  توقعاتهـــا 
بالكامـــل أثنـــاء الليـــل، مما قلص 

المخاوف بشأن تباطؤ الطلب.

المؤشر الياباني يرتفع لذروته في عام

علي الفردان

أمل الحامد

30
مليار دوالر

10.1 % نســبة الزيادة على أســاس ســنوي
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة القاسمية لالستشارات تضامن الصحابها مي الهاشمي وإيمان ابراهيم
سجل تجاري رقم ١٠٩٨٤٤-١

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة القاســمية لالستشــارات تضامــن الصحابهــا مــي 
الهاشــمي وإيمــان ابراهيم المســجلة بموجب القيــد رقم ١٠٩٨٤٤-١، بتصفية الشــركة 

اختياريا وتعيين/ علي حسن محمد سلمان الصائغ مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعــام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: علي حسن محمد سلمان الصائغ

رقم الموبايل: 36999938 )973+(
alihmssa@yahoo.com
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شعارات مناوئة لسليماني وهتافات ضد نظام إيران في بغداد

ارتفاع عدد قتلى االحتجاجات في العراق

ارتفـــع عـــدد قتلـــى االحتجاجـــات في 
العـــراق إلـــى 12 قتيـــا، مـــن بينهـــم 7 
فـــي  ميليشـــيات  أيـــدي  علـــى  قتلـــى 
محافظـــات جنوبيـــة، الجمعـــة، وذلك 
فـــي إطـــار االحتجاجـــات المتصاعدة 
على خلفية تردي األوضاع المعيشية 

واستشراء الفساد.
ففي العاصمة بغداد، أطلقت الشرطة 
العراقيـــة الرصاص الحـــي والرصاص 
المطاطـــي والغـــاز المســـيل للدمـــوع، 
المحتجيـــن  آالف  لتفريـــق  الجمعـــة، 
فـــي الشـــوارع، مـــا أدى إلـــى قتـــل 5 
مـــن المتظاهريـــن وأصيب العشـــرات، 

بحسب مسؤولين أمنيين.
وقتـــل 5 متظاهريـــن بالرصاص الحي 
أمـــس خـــال محاولتهم اقتحـــام مقر 
فصيـــل مســـلح فـــي مدينـــة العمـــارة، 
فـــي  مـــدن محافظـــة ميســـان  كبـــرى 
اســـتؤنفت  حيـــث  العـــراق،  جنـــوب 
الخميـــس،  ليـــل  منـــذ  االحتجاجـــات 
أمنيـــة  مصـــادر  أفـــادت  مـــا  بحســـب 

وطبية.
وهاجم متظاهرون مقر عصائب أهل 
الحق، أحد أبرز فصائل قوات الحشـــد 
الشعبي، في مدينة العمارة التي تبعد 

350 كيلومترا جنوب بغداد.
عـــن  نقـــا  “رويتـــرز”  وكالـــة  وذكـــرت 
مصـــادر أمنيـــة وطبيـــة قولهـــا، إن 3 
أشـــخاص علـــى األقـــل قتلـــوا عندمـــا 
أطلق مســـلحو ميليشيا “عصائب أهل 
الحـــق” الرصـــاص علـــى مجموعة من 
المحتجيـــن بينمـــا يحاولـــون اقتحـــام 
مقـــر الجماعـــة فـــي مدينـــة الناصرية، 

مركز محافظة ذي قار.
وفي المحافظـــة ذاتها، اقتحم نحو 3 
آالف متظاهر اقتحموا مقر المحافظة 

وأشعلوا النار فيه.
وأشـــعل المحتجـــون فـــي المحافظـــة 
النيران فـــي مقرات أحزب سياســـية، 
منهـــا الحكمـــة والدعـــوة وبـــدر وتيـــار 
اإلصاح والنصر والفضيلة، وميليشيا 
“كتائـــب ســـيد الشـــهداء”، وميليشـــيا 
“ســـرايا الخرســـاني” ومكتـــب النائـــب 
أشـــواق الضالمـــي، ومكتـــب مفوضية 

االنتخابات.
المجـــاورة،  البصـــرة  محافظـــة  وفـــي 
خرج اآلالف في مســـيرة صوب مبنى 
المحافظة الجنوبية، وبحسب الوكالة 

فقـــط طالـــب  العـــراق  فـــي  الرســـمية 
المتظاهـــرون هنـــاك بمكافحة الفســـاد 

وتوفير عمل للعاطلين.
لكـــن صورا جرى تداولها عبر شـــبكات 
المحتجيـــن  أن  أظهـــر  التواصـــل، 
يطالبـــون بمحاكمـــة المســـؤولين عـــن 
قتل المتظاهرين الذين خرجوا مطلع 
أكتوبر الجاري، وبلغ عددهم بحســـب 

لجنة لتحقيق 157 قتيا.
وأقـــدم محتجون على حـــرق مكاتب 
الفضيلـــة  وحـــزب  الدعـــوة  حـــزب 
ومكتب بدر في مدينة المساوة مركز 
محافظـــة المثنـــى، في حيـــن وصفت 
وسائل إعام عراقية هؤالء بـ ”عناصر 
غير منضبطة”. وفي محافظة واسط، 

عملت فرق الدفاع المدني على إخماد 
النيران التي أشعلت مكاتب األحزاب 
السياســـية. وجاءت التظاهرات تلبية 
لدعـــوات مـــن أجـــل االحتجـــاج علـــى 
الفســـاد وتـــردي الخدمـــات فـــي الباد 

الغنية بالنفط.
توافـــدوا  الذيـــن  المتظاهـــرون  وردد 
إلـــى ســـاحة التحريـــر فـــي العاصمـــة 
العراقية بغداد شـــعارات مناوئة لقائد 
فيلق القدس اإليراني قاسم سليماني 

وهتفوا ضد النظام اإليراني.
فالـــح  إلـــى  نـــداءات  وجهـــوا  كذلـــك 
القومـــي  األمـــن  مستشـــار  الفيـــاض، 
األمـــوال  عـــن  يســـألونه  بالعـــراق، 

المنهوبة.

 بغداد - وكاالت

متظاهران يحمالن مصابا في وسط بغداد أمس )أ ف ب(

واشنطن - أ ب

خطـــوات  المتحـــدة  الواليـــات  تتخـــذ 
الغذائيـــة  المـــواد  مبيعـــات  لتســـهيل 
عقوبـــات  وســـط  إليـــران  واألدويـــة 
مـــن  البـــاد  علـــى  فرضـــت  صارمـــة، 
قبـــل إدارة الرئيـــس األميركـــي دونالد 
ترامـــب. وقالـــت وزارة الخزانـــة إنهـــا 
اســـتمرار  لضمـــان  ســـبياً  أوجـــدت 
الرغـــم  علـــى  اإلنســـانية  المســـاعدات 
لعـــزل  مـــن جهـــود اإلدارة األميركيـــة 
إيـــران. وأضافـــت أنها ســـوف تســـمح 
الشـــعب  لدعـــم  المباحـــة”  “بالتجـــارة 
اإليرانـــي في الوقت الذي تواصل فيه 
الجهـــود لحرمـــان الحكومـــة اإليرانية 

مـــن المـــوارد التـــي تحتاجهـــا لتطوير 
الصواريخ، ودعم األنشـــطة المســـلحة 

في أنحاء الشرق األوسط.
وتعالـــج الخطـــوة التي جـــرى اإلعان 
منظمـــات  مخـــاوف  الجمعـــة،  عنهـــا، 
العقوبـــات  أن  مـــن  وغيرهـــا  اإلغاثـــة 
حالـــت دون وصـــول شـــحنات المـــواد 
يســـمح  التـــي  واألدويـــة  الغذائيـــة 
بدخولها تقليديا إلى البلدان الخاضعة 

للعقوبات.
وكان الرئيس األميركي ترامب سحب 
الواليـــات المتحـــدة مـــن جانـــب واحد 
مـــن االتفاق النـــووي مع إيـــران وأعاد 

فرض عقوبات عليها العام الماضي.

واشنطن تخفف قيود الغذاء والدواء إلى إيران

دبي - العربية. نت

قال مستشــار الرئيس اليمني ووزير الخارجية الســابق، عبدالملك المخالفي، أمس، 
إن اتفــاق الريــاض بيــن الحكومــة الشــرعية والمجلس االنتقالي الــذي وقع في عدن 
وعودة الحكومة الشرعية، “اتفاق إيجابي يعزز الشرعية وجهود استعادة الدولة”.

سلســـلة  فـــي  المخافـــي،  وأوضـــح 
تغريـــدات على حســـابه بموقع “تويتر”، 
أن االتفـــاق يتضمـــن تشـــكيل حكومـــة 
واســـعة  إصاحـــات  ويحقـــق  جديـــدة 
العســـكرية  التشـــكيات  كل  ويجعـــل 
واألمنية تحـــت قيادة وزارتـــي الدفاع 
االتفـــاق  أن  إلـــى  وأشـــار  والداخليـــة. 
ينطلق من المرجعيـــات الثاث ونتائج 
مؤتمـــر الريـــاض، ويهـــدف إلـــى تعزيـــز 
وحـــدة الصـــف فـــي مواجهـــة االنقاب 
بمـــا  اإليرانـــي،  والمشـــروع  الحوثـــي 

ينســـجم مع أهداف التحالـــف العربي 
بقيـــادة المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الـــذي جـــاء بهـــدف اســـتعادة الدولة 
بنـــاء علـــى طلـــب الرئيـــس هـــادي 

الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية.
أن  إلـــى  الرئاســـي  المستشـــار  ولفـــت 
والوفـــاق  الحـــوار  تعتمـــد  خطـــوة  كل 
الوطنيـــة  الوحـــدة  لتعزيـــز  والشـــراكة 
وتلتزم بالشـــرعية، كمـــا ترفض اللجوء 
للعنف لفرض خيارات سياسية، وتودي 
إلى اســـتعادة الدولة وتجنيب الشـــعب 
الحـــروب والمعانـــاة والدمـــار،  اليمنـــي 

يجب أن تكون محل مساندة ودعم.
وأكـــد أن االشـــقاء في المملكـــة العربية 
خـــال  بذلـــوا  الســـعودية 
جهـــود  جـــدة  المشـــاورات 
كبيـــرة وصادقـــة للوصول 
الريـــاض  اتفـــاق  إلـــى 
تستحق التحية واإلشادة.

المخالفي: اتفاق الرياض يواجه المشروع اإليراني

بيروت - وكاالت

بيـــروت  فـــي  االحتجاجـــات  اســـتمرت 
وعـــدة مناطـــق لبنانية أخرى مســـاء أمس، 
رغـــم االشـــتباكات التـــي وقعـــت عصـــرًا مع 

مناصرين لحزب هللا.
وأكـــد المحتجـــون أنهـــم لـــن ينســـحبوا من 
الشـــوارع قبل ســـقوط الحكومـــة، مؤكدين 
حســـن  هللا  حـــزب  عـــام  أميـــن  كام  أن 
نصرهللا، واالشـــتباكات التي خلفته وتبعته 

ال تخيفهم.
وانســـحب مناصرو حزب هللا من ســـاحات 
االعتصـــام فـــي بيـــروت، أمـــس، بعـــد كلمة 
فـــي  مواكـــب  ســـّيروا  أنهـــم  إال  نصـــرهللا، 
أثـــاروا  كمـــا  الميليشـــيا،  ســـيطرة  مناطـــق 
أعمال شـــغب فـــي المدخل المؤدي لســـاحة 
االعتصام الرئيسة في وسط بيروت. وفي 
وقت ســـابق أمس وقع اشـــتباك في ساحة 

االعتصام بين متظاهريـــن وموالين لحزب 
هللا، تبعتـــه اشـــتباكات بين األمـــن اللبناني 

وعناصر بالحزب. 
و  “العربيـــة”  قناتـــي  مراســـلة  وأفـــادت 
”الحـــدث” باختـــراق عـــدد من أنصـــار حزب 
هللا للمحتجيـــن مردديـــن شـــعارات موالية 
لنصـــر هللا، وبوقوع اشـــتباك مـــع محتجين 
في ساحة رياض الصلح ببيروت. وتدخلت 
قوة من مكافحة الشغب لتفريق الطرفين. 
كما أقفلت قوات مكافحة الشـــغب مداخل 

ساحة الشهداء في وسط بيروت.
واشـــتبك األمن اللبناني مع مؤيدين لحزب 
هللا في وســـط بيـــروت، واعتقل عـــددًا من 
مثيري التوتر، وسط استفزاز بعض العناصر 
للقوى األمنية والمتظاهرين. وتشير األنباء 
االشـــتباكات.  فـــي  إصابـــات  وقـــوع  إلـــى 
البطريركيـــة  أيـــدت  متصـــل،  ســـياق  فـــي 

بتشـــكيل  المتظاهريـــن  المارونيـــة مطلـــب 
األحـــزاب  خـــارج  مـــن  مصغـــرة  حكومـــة 
والتكتات، وذّكرت أن “الشـــعب هو مصدر 
السلطات وفق الدستور”. وأضافت: “ليعلم 
المســـؤولون فـــي الدولـــة أنهـــم مســـؤولون 
عـــن الخســـائر بمايين الـــدوالرات”.  وحذر 
األميـــن العام لجماعة “حـــزب هللا” اللبنانية 

من “حـــرب أهلية” بســـبب المظاهرات التي 
انتشـــرت عبر مختلف مناطـــق الباد، معبرا 
عـــن رفـــض جماعتـــه إســـقاط الحكومـــة أو 

إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وقال نصر هللا في خطاب تلفزيوني أمس: 
“ال نقبل بإسقاط الرئيس، وال نقبل بالدعوة 
إلى اســـتقالة الحكومة، كما ال نقبل بإجراء 

انتخابات نيابية مبكرة”.
مـــن  الشـــعبي  الحـــراك  بمـــا حققـــه  وأشـــاد 
مطالب تجسدت في “إصاحات اقتصادية 
غيـــر مســـبوقة”، ولكنه دعا إلـــى أن “يبحث 
لبنـــان عـــن حلـــول تمضـــي بالبـــاد قدمـــا”، 

محذرا من “االنزالق إلى الفوضى”.
كمـــا اتهـــم جهـــات، لـــم ُيســـّمها، بالتحريض 
علـــى االحتجاجـــات والدفـــع بالبـــاد نحـــو 
حـــرب أهلية، قائـــا: “الحـــراك االحتجاجي 
لـــم يعـــد حركـــة شـــعبية عفويـــة بـــل حالـــة 
تقودهـــا أحـــزاب معينـــة وتجمعـــات معلوم 
مـــن وراءهـــا، وثمة أموال طائلـــة تنفق في 

ساحات االحتجاج”.
وأضـــاف: “ال تصدقـــوا ما تقوله الســـفارات 
ووســـائل اإلعـــام الخليجـــي، وأخشـــى أن 
يكون ثمة من يريد تأجيج التوترات ليصل 

بلبنان إلى الحرب األهلية”.

طريق بيروت صيدا في جنوب لبنان مقطوعة بالعوائق وتالل تراب أمس )أ ف ب(

ــة ــي ــل أه حــــــرب  مــــن  ويــــحــــذر  ــة  ــومـ ــكـ ــحـ الـ إســــقــــاط  يــــعــــارض  اهلل  ــر  ــصـ نـ

االحتجاجات مستمرة بلبنان رغم االشتباكات مع حزب اهلل

إسالم آباد - وكاالت

واشنطن - أ ف ب

تابعـــة  قضائيـــة  هيئـــة  قـــررت 
لمحكمة الهور العليا في باكستان 
قبـــول التمـــاس تقـــدم بـــه الفريق 
القانوني لرئيس الوزراء األســـبق، 
نـــواز شـــريف، باإلفـــراج عنـــه فـــي 
قضية فساد وغسيل أموال تتعلق 
بمصنع للســـكر؛ ألســـباب طبية إثر 
تدهـــور حالته الصحيـــة، في قرار 
ربمـــا يمهد لإلفراج عنه في قضية 
أخرى.ورفض قاٍض المحكمة مرافعة 
فريـــق االدعاء الذي طلب تمديد مهلة 
حبســـه  واســـتمرار  شـــريف  احتجـــاز 
لـــدى هيئـــة المحاســـبة الوطنيـــة على 
ذمـــة التحقيقـــات فـــي قضيـــة “مصنع 

والتـــي  للســـكر”،  تشـــودري 
انتهت مدتها أمس، وطلب 
قاضي المحكمة من فريق 
وصلـــي  تقديـــم  الدفـــاع 

كفالة مالية مقدار كل 

منها 10 مايين روبية باكستانية، كل 
علـــى حـــدة وهو مـــا يعـــادل نحو 130 
ألف دوالر الستكمال إجراءت اإلفراج 

عن نواز شريف.
وكان فريـــق الدفـــاع ورئيـــس الفريق 
الطبي المشرف على عاج نواز شريف 
قـــد أكـــدوا خطـــورة الوضـــع الصحـــي 
األســـبق، وشـــخص  الـــوزراء  لرئيـــس 
تقريـــر أولـــي طبـــي أن نـــواز شـــريف 
تعـــرض لنقـــص حـــاد فـــي الصفيحات 
المناعيـــة وخلـــل في النظـــام المناعي 
في جســـمه، وذكر التقرير أنه وبالرغم 
جرعـــات  عـــدة  شـــريف  إعطـــاء  مـــن 
لزيـــادة إفراز الصفيحات الدموية إلى 
أنها ســـرعان ما تنخفض دون الحد 
الطبيعـــي، األمر الـــذي قد يعرضه 
لمزيـــد مـــن األخطـــار بالنظـــر إلى 

أمراضه األخرى.

أعلنــت وزارة الدفــاع األميركيــة الخميــس 
أّنهــا خّططت لتعزيز وجودها العســكري في 
شــمال شــرق ســوريا لحمايــة حقــول النفــط 
هناك من السقوط مجّددًا بَيد تنظيم داعش.

وقال أحد مسؤولي 
الــــــــوزارة فـــي بــيــان 
المكاسب  أهّم  “أحد 
الــــــتــــــي حـــّقـــقـــتـــهـــا 
المتحدة  الـــواليـــات 
ــع شـــركـــائـــنـــا فــي  ــ مـ
الــحــرب ضــد تنظيم 
داعش هو السيطرة 
النفط  حــقــول  عــلــى 

في شرق سوريا”.
وأضــــاف الــمــســؤول 
الــــــــذي لـــــم يــكــشــف 
ــــواليــــات  هـــّويـــتـــه “ال
الــمــتــحــدة مــلــتــزمــة 

ــا  ــنـ ــعـ ــوقـ ــز مـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ تـ
فـــــي شــــمــــال شـــرق 
ســـوريـــا بــالــتــنــســيــق 
ــع شـــركـــائـــنـــا فــي  ــ مـ
قــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
عبر  الديموقراطية، 
إرسال دعم عسكري 
حقول  لمنع  إضافي 
ــاك مــن  ــ ــن الـــنـــفـــط هــ
مـــــجـــــّدًدا  ــقــــع  ــ ت أن 
الــدولــة  تنظيم  بــَيــد 
اإلسامية أو فاعلين 
ــن مــزعــزعــيــن  ــريـ آخـ

لاستقرار”.

اإلفراج عن نواز شريف بكفالة

البنتاغون يرسل دعما 
عسكريا إلى سوريا

أنقرة - أ ف ب

دعت تركيا الواليات المتحدة الجمعة إلى تجنب اي حوار مع قائد قوات سوريا 
الديموقراطيــة مظلــوم عبــدي، معتبــرة أّن ذلــك يؤدي إلى “إضفاء شــرعية على 

اإلرهابيين”.

وقال وزيـــر الخارجيـــة التركي مولود 
تصريحـــات  فـــي  اوغلـــو  تشـــاوش 
توقيـــف  مذكـــرة  إّن  للصحافييـــن، 
صدرت بحق عبدي من قبل االنتربول 
قبل سنوات. وأعلن تشاوش اوغلو أّنه 
“من غيـــر المقبول أن يتمكـــن حلفاؤنا 
من التحادث مع إرهابي صادرة بحقه 
نشـــرة حمراء من االنتربول”. وأضاف 
علـــى  شـــرعية  بإضفـــاء  بدأتـــم  “إذا 
إرهابيين، فســـينتهي األمـــر بكم بلقاء 

)أبـــو بكـــر( البغدادي”، زعيـــم تنظيم 
داعش.

إلـــى  ذلـــك  كل  “قلنـــا  وتابـــع 
األميركيين في مذكرة مكتوبة. 

أوضحنـــا لهـــم أّن )مظلـــوم( 

صـــادرة بحقه نشـــرة حمـــراء وأّنه من 
غيـــر المقبـــول التحـــادث مـــع إرهابـــي 
مـــن  مجموعـــة  وحضـــت  مطلـــوب”. 
أعضاء مجلس الشيوخ األميركي هذا 
االســـبوع وزارة الخارجيـــة األميركية 
على منح تأشـــيرة لمظلوم عبدي لكي 
يتمكـــن من زيـــارة الواليـــات المتحدة 
بغيـــة التباحـــث مع مســـؤولين بشـــأن 
الوضع في ســـوريا في ضـــوء الهجوم 
التركـــي األخيـــر هناك والـــذي أدى إلى 

تراجع القوات الكردية.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب 
طيـــب اردوغان دعا واشـــنطن 
الخميـــس إلـــى تســـليم عبـــدي 

لباده.

أنقرة تدعو واشنطن لتجنب الحوار مع قائد “قسد”

مقتل 16 شخًصا في 
تظاهرات إثيوبيا

أديس أبابا - أ ف ب

ُقتل 16 شخًصا على األقل في العنف 
إثيوبيا  األسبوع في  اندلع هذا  الذي 
مع خروج تظاهرات مناهضة لرئيس 
الــــــوزراء الــحــائــز عــلــى جــائــزة نوبل 
لــلــســالم أبــيــي أحـــمـــد، وفـــق مـــا أفـــاد 

باحث لدى منظمة العفو الدولية.
برس  لفرانس  تيكلي  فيسيها  وقــال 
مــقــتــل 16  مـــن  ــا  تــأكــدن “حــتــى اآلن، 
العدد  يكون  أن  يتوقع  لكن  شخًصا 
أكبر مع ورود تقارير جديدة لم نتأكد 

من صحتها بعد”.

دعا آية الله علي السيستاني، المرجع  «
الديني األعلى للشيعة في العراق، القوات 

األمنية لحماية المتظاهرين، وضبط 
النفس. وشدد السيستاني، في خطبة 

صالة الجمعة - التي ألقاها نيابة عنه 

ممثل المرجعية الدينية العليا، الشيخ 
عبد المهدي الكربالئي - على أهمية 

سلمية التظاهرات في العراق. وطالب 
السيستاني بتشكيل هيئة قضائية 

مستقلة لمتابعة أحداث التظاهرات وأشار 

إلى ضرورة “حصر السالح بيد الدولة، وسن 
قانون انتخابي جديد”. وتناول السيستاني، 

في خطبة صالة الجمعة، محاوالت 
التدخل الخارجي في شؤون البالد، داعيًا 

إلى التصدي لها بقوة.

السيستاني يدعو األمن العراقي إلى حماية المتظاهرين
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علـــى نحو غير مفاجئ، تضمن التقريـــر رقم ١٦ الصادر عن ديوان الرقابة 
المالية واإلدارية قبل أيام جملة من المخالفات التي كشفت عن تجاوزات 
إداريـــة وهدر في المال العام جدد حالة االســـتياء لدى البحرينيين الذين 
تابعوا ملخصا لمضمون التقرير عبر وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي.

أعتقد أن أســـوأ ما في التقرير وجـــود مخالفات مكررة جرى التنويه عنها 
في السابق أكثر من مرة، وسأورد هنا – على سبيل المثال - ما حصل من 
التفـــاف على قواعـــد مجلس المناقصـــات عبر تجزئة المشـــتريات لتفادي 
دخولها نظام المناقصات، وكذلك المخالفة الصريحة في “تنفيع” مديرين 
وموظفين في أجهزة حكومية عبر تمرير صفقات وطلبات شـــراء يملكها 

صاحب قرار الشراء نفسه أو زميله!
إن تكـــرار ذات المخالفـــات للمؤسســـة نفســـها أو تكرارهـــا بيـــن األجهـــزة 
الرســـمية المختلفـــة يفقـــد ديـــوان الرقابـــة الكثيـــر مـــن زخمـــه وأهميتـــه، 
فتكرار هذه المخالفات رغم تســـجيلها رســـميا وإعالنها، يوحي بأن بعض 
الـــوزارات والهيئـــات الحكوميـــة تتعامـــل مع تقريـــر ديوان الرقابـــة وكأنه 
دفتـــر مالحظـــات ال أكثر! واألمـــر الذي يجعل من هذا التقريـــر أكثر إيالما 

من ســـابقيه، أنه جاء بعد أن قطعت الحكومة شـــوطًا في برنامج التوازن 
المالي وإجراءاته التقشـــفية وما خلفه من زيادات في الرســـوم واألعباء 

وتخفيض الدعم عن السلع والخدمات.
فبينما البحريني البســـيط يطالب بالتحمـــل والصبر على هذه اإلجراءات، 
يقـــرأ بعينيه قـــرارات خاطئة ومخالفات لمســـؤولين فـــي جهات حكومية 
أدت إلـــى هـــدر بالمالييـــن، مؤلـــم جـــدًا أن نتابـــع تشـــديد وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديات على البحارة وضرورة امتناعهم عن الصيد بـ “الكراف” 
لمـــا يمثله من تهديد للبيئة البحرية، بينما يشـــير تقرير ديوان الرقابة إلى 
إغفـــال إدارة الرقابـــة البحرية حصر رخص ســـحب الرمـــال حتى، رغم ما 

تتركه هذه الممارسات من تأثيرات كبيرة على البيئة البحرية.

فالوزارة الموقرة تجتهد في تحصيل رسومها من رب األسرة البحريني  «
بشتى الطرق وإن اضطرت إلى تضمينها في فواتير الكهرباء والماء، لكنها 

عاجزة عن مراقبة حركة استخراج الرمال وما تنتجه من إيرادات مليونية 
مهدرة يفترض أن تدخل خزينة الدولة. وللحديث في مضمون تقرير ديوان 

الرقابة بقية.

أزمة التقاعد االختياري
اآلن وبعـــد مضـــي بضعة أشـــهر فقط على إقـــرار قانون التقاعـــد االختياري 
بدأنـــا نكتشـــف حجـــم الكارثة والخســـارة الجســـيمة نتيجة النقـــص الفادح 
لخـــروج آالف الموظفيـــن فـــي القطـــاع العام، وقـــد يقول البعـــض إنه يمكن 
إحـــالل موظفيـــن في المواقع التي كان يشـــغلها المتقاعدون، لكن هذا ليس 
أمرا سهال. وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم من أكثر الوزارات تضررا، 
فنســـبة المتقاعديـــن تفـــوق الــــ 64 % في الصحـــة، وبعـــض المتقاعدين في 
المجـــال الطبي من ذوي التخصصـــات النادرة، والتفريط في هذه الكفاءات 
بهذه السهولة كان خطأ جسيما ما كان يجب أن يمر دون تخطيط للمستقبل.
وال نحســـب أن الوضع يختلف كثيرا في قطاع التربية والتعليم، إّن الذي ال 
تخطئه عين المتابع لواقع التربية يلمس أن أزمة - والبعض وصفها بالكارثة 
- تجســـدت في تكدس الفصول الدراســـية، إضافة إلى نقص في المدرسين 
األمـــر الـــذي دفع الوزارة إلـــى تكليف معلمـــي اللغة العربيـــة بتدريس المواد 
االجتماعيـــة! وطبعـــا مـــن يدفع ثمن هـــذه الخطـــة االرتجالية هـــم الطالب، 
ذلـــك أنهم يتلقون تعليما غير جيـــد، وال يجب أن نلقي الالئمة على الهيئات 
التعليميـــة فهؤالء ال حـــول لهم وال قوة ألنهم ببســـاطة يجبرون على تنفيذ 

األوامر!
أما كان يجب على وزارتي التربية والتعليم والصحة عدم التفريط باألطباء 
والمعلمين ذوي الخبرات الطويلة، فقانون التقاعد االختياري بصيغته التي 
تم تنفيذها شرع األبواب أمام جميع الموظفين بال استثناء، ويبدو لنا اآلن 
وبعد الوضع الكارثي في الوزارتين أّن الحل األنســـب هو فتح المجال أمام 
الراغبين من المتقاعدين للعودة بعقود مؤقتة الســـتثمار طاقاتهم من جهة 
ومـــلء الفراغ، وال نشـــك أن بين األطبـــاء والمعلمين من يرغبـــون إذا كانت 

الشروط منطقية ومالئمة لهم.
إّن قانون التقاعد االختياري أتاح ألغلب الفئات ترك وظائفهم والمؤسف  «

أّن منهم من في سن الشباب، وهم القادرون على العطاء وال نشك أنهم 
اآلن يشعرون بالفراغ والعزلة وهذا بالتأكيد ينعكس على وضعهم النفسي 

والجسدي، وآخرون ربما ينتابهم االكتئاب والسأم ذلك أنهم يجدون 
حياتهم رتيبة بال جدوى، لذا فإننا نتمنى إعادة من يرغب منهم إلى الوظيفة 

إلنقاذ الواقع التعليمي من األزمة.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

الشعوبيون الجدد... تحالف شعوبي إعالمي
اســـتكماال لما يقوم به اإلعالم الشـــعوبي التركي ضد األمة العربية المســـلمة فإن 
تشـــويه صورة األمة العربية، سواء شـــعبها أو أنظمتها أو سياساتها أو تاريخها، 
جزء من عمله األساسي، ويتم ذلك األمر عن طريق استضافة شخصيات ليست 
بالضـــرورة مواليـــة لتركيا، لكنها معارضة لسياســـة الدول التي تختلف سياســـيًا 
وفكريـــا مـــع النظـــام الحاكم بتركيـــا، أو هناك اختالفـــات أو منافســـة بينها وبين 
هذه الدول العربية المســـلمة. هذه الشـــخصيات تقوم أثناء مناقشـــاتها بتوجيه 
االتهامـــات ونقد سياســـة الـــدول العربية والتشـــكيك في مصداقيتهـــا، من أجل 
توصيل رســـالة غير مباشرة للمشـــاهد العربي بأن سياسات هذه الدول العربية، 

المعارضة لتركيا إقليميًا وإسالميًا، هي سياسات خاطئة وفاقدة للمصداقية.
فمثـــال تقوم هذه الشـــخصيات - غير الموالية لتركيـــا، والمعارضة لألمة العربية 
المســـلمة - مثـــل الحوثييـــن وأنصـــار حـــزب هللا والحشـــد الشـــعبي، بتوجيـــه 
االتهامات وســـهام النقد والتشـــكيك في مصداقية سياسات الدول العربية، من 
أجل صرف أنظار المشـــاهد العربي عن التدخـــل التركي بقطر والصومال وليبيا 

ومصر وتونس.
األســـلوب اآلخر هو عدم التطرق لســـلبيات ومساوئ وأخطاء السياسة التركية، 
وألن وســـائل اإلعالم التركية والقطريـــة الموالية تتبع التحالف التركي القطري، 
فإنهـــا ال تحـــاول مطلقـــًا التطـــرق لما يجـــري في تركيـــا، ألن هذا مـــن المحرمات 
والخطـــوط الحمراء. وما حدث خالل االنتخابات البلدية األخيرة من تداعيات 
وانهيار صفوف الحزب الحاكم وانهيار الليرة وانحســـار شـــعبية الرئيس بالعالم 
العربـــي لدرجـــة كبيـــرة، وعدم تنـــاول هـــذه األمور وفق أبســـط قواعـــد المهنية 
والموضوعيـــة، يوضـــح بجـــالء الهـــدف األساســـي الذي أنشـــئت مـــن أجله هذه 
القنـــوات التركية الشـــعوبية وهي ضرب الوحدة العربيـــة ومحاولة إزالة الهوية 

العربية المسلمة واستبدالها بهوية عثمانية شعوبية عنصرية نتنة.
إن عدم التطرق بحيادية لما يجري في تركيا، أوضح للمشاهد حقيقة اإلعالم  «

السياسي الشعوبي التركي، وحقيقة اآللة اإلعالمية التركية والقطرية التي بدت 
فاقدة للمصداقية أمام المشاهد العربي، نتيجة انكشاف الحقائق والوقائع. ومن 

المتوقع أن تكون تركيا وقطر وإيران وسياساتها هدفًا لآللة اإلعالمية العربية، 
في هجوم مضاد يستهدف مواجهة الدعاية الشعوبية لهذا التحالف الثالثي الذي 

يسعى بكل جهد لتقسيم األمة العربية، وسنشاهد في القريب قنوات عربية ناطقة 
بالفارسية والتركية موجهة للشعوب اإليرانية والتركية، في محاولة لتوصيل 

الرسالة السياسية العربية لهذه الشعوب. وللحديث بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

Raja.marhoon 
@gmail.com

رجاء مرهون

تقرير الرقابة.. الهدر في زمن التقشف

بالصدفة جمعتني جلســـة قصيرة مؤخـــرا في أحد مقاهي المجمعات التجارية 
فـــي مدينـــة المحرق مع عدد مـــن األصدقاء والمعـــارف من “فريجنـــه العتيج”، 
أغلبهم من المتقاعدين القدامى أصحاب المعاشات التقاعدية الصغيرة، ودارت 
“السوالف” بيننا حول أوضاع هذه الشريحة االجتماعية ومرور سنوات طويلة 
علـــى تقاعدهـــم وعن كيفيـــة تصريـــف أمورهم المعيشـــية والحياتيـــة اليومية 
الصعبـــة، وازديـــاد التكاليـــف واألعبـــاء وااللتزامـــات األســـرية وهذا مـــا جعلهم 
يعيشـــون في تفكير دائم وجراحات نفســـية تالزمهم طيلة الوقت، فمداخيلهم 
الشهرية ال تتماشى مع المصاريف “اللي تنبع لهم”، خصوصا المتقاعد الذي لديه 

أسرة كبيرة “ومعاشة أمنتف”.
كمـــا ذكر اإلخـــوة أن المتقاعد عندما تجبره الحاجـــة والظروف على االقتراض 
فإنـــه محروم حتى من اســـتبدال معاشـــه التقاعدي بعد أن يصل إلى ســـن 65، 
والبنـــوك التجاريـــة بدورهـــا وضعـــت اشـــتراطات إلقراضـــه كالفحـــص الطبـــي 

الدقيق، وقلة من المتقاعدين يجتازون تلك الفحوصات.
الوضع المعيشـــي مؤلم جدا بالنســـبة للمتقاعد البحريني الذي يتقاضى معاشـــا 
تقاعديـــا ضئيـــال والـــذي ليس لديـــه مصدر دخل آخـــر، وبات يســـيل اللعاب في 

فمـــه مـــن الجوع والحاجـــة وقلة الحيلـــة “واصطكت عليه الجبنـــات وما يدري 
وين يطق راســـه” وقـــد طالت عليه فترة انتظار الفـــرج والوعود المتكررة التي 
يسمعها منذ سنوات من هذا النائب الحاضر واآلخر السابق وجميعها “أخرطي 

أمصفف”.
جمعية الحكمة للمتقاعدين والتي مضى على تأسيســـها ما يقارب ثالثة عقود، 
والتي من أهم أهدافها االهتمام بشـــؤون وشـــجون المتقاعـــد من المفترض أن 
يكون لها دور أكبر وصوت مســـموع في ما يمر به المتقاعد البحريني البســـيط 
تحديـــدا “اللـــي النت سيســـانه وتثلمـــت جدرانه ويحتـــاج من يصلبه ويســـنده 
ويرمـــم قواعـــده قبل االنهيار التام” جراء صعوبة المعيشـــة وضغوطات يومية 

تأتيه من كل جهة.

المتقاعد البحريني من حقه المشروع أن يعيش في بلده ووسط أهله  «
ومجتمعه ويحصل على كل سبل الراحة واالطمئنان من جميع النواحي سواء 

كانت مالية أو صحية أو ترفيهية أو اجتماعية بعد أن قدم الكثير من العمل 
المخلص الدؤوب المتواصل خالل سنوات خدمته الطويلة في مواقع العمل 

المختلفة وخدم البحرين وعمل على تقدمها وتطورها. وعساكم عالقوة.

“المتقاعد النت سيسانه وتثلمت جدرانه”

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

للتواصل: 17111483

متى يعود لبنان للحضن العربي؟
اعتقـــد البعـــض أن االحتجاجات والمظاهرات في لبنان ســـتخمد وتأفل 
بعـــد اإلعالن عن حزمـــة من اإلصالحات االقتصادية مـــن قبل الحكومة 
اللبنانيـــة منهـــا تخفيـــض رواتـــب الوزراء والنـــواب إلى النصـــف ووعود 
مفادهـــا عـــدم إضافـــة أيـــة ضرائـــب جديـــدة فـــي موازنـــة العـــام القادم 
والتعهـــد بالســـعي لتحقيـــق اشـــتراطات الـــدول المانحـــة للحصول على 
أموال المانحين الدوليين التي لم يســـتطع لبنان الحصول عليها بســـبب 
الخالفـــات السياســـية مـــا حرم الشـــعب اللبنانـــي من أكثر مـــن 11 مليار 

دوالر.
الشـــعب اللبنانـــي كان أكثر وعيًا ولبابة من أن يســـتكين إثر إبرة تخدير 
موضعية، فاللبنانيون يفقهون أن السبب الرئيسي لألوضاع االجتماعية 
المترديـــة الطبقـــة السياســـية برمتها، حيث لم يســـتثن منها أي حزب أو 
تكتـــل، وفـــي مقدمتهم طبعًا حزب هللا، فعلى الرغـــم من أنه كان يمتلك 
قاعـــدة مناصريـــن عقدية، نراهم اليوم قد انفضـــوا من حوله بعد أن زاد 

فساده وكثرت تخبطاته.
فعلـــى الرغـــم مـــن عروبـــة لبنـــان إال أنها لألســـف ُســـرقت مـــن حزب هللا 

اإليرانـــي، فبعـــد أن امتـــدت أذرع إيـــران مـــن خـــالل حـــزب هللا اللبناني 
وباتت أقوى من الدولة بأجهزتها فقدنا لبنان وضاعت بوصلته، أصبحنا 
نعرف المواقف الرسمية والتوجهات من تصريحات حسن نصر هللا فهو 
يحكـــم كمـــا ال تفعل الرئاســـات الثالث مطلقًا التي اســـتولى عليها حزب 

هللا على الرغم من سياسة المحاصصة.
الوضع اللبناني اليوم أكبر من أن يتم إصالحه برزمة من اإلصالحات أو 
اجتماعـــات مع الـــدول المانحة لتأمين الدوالرات، فالشـــعب أصبح يعلم 
أن الفســـاد المتفشي بين طبقة السياسيين المتآمرين مع حزب هللا ضد 
الوطـــن جوهر ولب الموضوع، لذلك فـــإن مطالب المتظاهرين جوهرية 

في أساسها ال ترقيعية. 

تغلغلت إيران وتوسعت في لبنان وتمكنت فيه بعد أن برز دور حزب الله  «
مقابل انكفاء من الدول العربية التي ساهمت سلبيتها في التعاطي مع 

الملف اللبناني في انسالخه عن الجسد العربي. اللبنانيون اليوم يطالبون 
باإلصالح السياسي في سبيل أوضاع اجتماعية أفضل، أما حان الوقت 

للدول العربية أن تتدخل ليعود لبنان للحضن العربي؟.

بدور عدنان

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر



وفـــق آخـــر إحصائيـــة أصدرهـــا االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة، 
وحصـــل “البـــاد ســـبورت” علـــى نســـخة منهـــا، قـــام االتحـــاد مؤخرا 
بتســـجيل 1186 العبا بمختلف الفئات )الرجال والشـــباب والناشئين 
واألشـــبال والصغـــار(؛ لخوض مســـابقاته المحلية للموســـم الرياضي 
الحالي 2019/2020. وقيد االتحاد في كشـــوفاته بفئة الصغار 317 
العبـــا، يليه فئة األشـــبال 244، ثم فئة الناشـــئين 222، وفئة الرجال 
217 وأخيرا فئة الشـــباب 186 العبا.   وســـتبلغ عدد المباريات التي 
ســـينظمها االتحـــاد لهـــذا الموســـم، والتـــي تشـــمل منافســـات دوري 
الدرجـــة األولـــى للرجـــال وكأس االتحـــاد للدرجـــة األولـــى والثانيـــة 
وكأس ســـمو ولـــي العهـــد، ومســـابقتي دوري وكأس الدرجـــة الثانية 
ودوري  كأس  ومســـابقتي  الشـــباب،  ودوري  كأس  ومســـابقتي 
الناشـــئين، ومسابقتي كأس ودوري األشـــبال، ومسابقة الصغار نحو 
453 مبـــاراة، فيما ينظم االتحاد مهرجانات خاصة لألوالد والفتيات 

بمعدل 6 لألوالد في الموسم الواحد و2 للفتيات.
وتبذل لجنة المســـابقات برئاســـة عضو مجلس اإلدارة حسين حماد 

جهودا كبيرة في سبيل إقامة جميع تلك المباريات.
وكان نـــادي داركليـــب تصدر قائمـــة األندية األكثر تســـجيا لاعبين 
بمختلـــف الفئات في الموســـم الماضـــي 2018/2019 ابتداء من فئة 

الرجال حتى فئة المهرجان بعدما سجل ما يقارب من 123 العًبا في 
كشـــوفات االتحـــاد البحريني للكرة الطائرة بالفئات الســـت )الرجال، 
الشـــباب، الناشـــئين، األشـــبال، الصغـــار، المهرجـــان(، وهـــي انعـــكاس 
طبيعـــي الهتمـــام النـــادي باللعبـــة وتصديـــره للعديـــد مـــن المواهب 
والخامـــات إلـــى باقي األنديـــة الوطنية، حتى بـــات ال يوجد ناد في 

البحرين بلعبة الكرة الطائرة ال يوجد به العب من داركليب.

جانب من منافسات دوري الطائرة الموسم الماضي

تســجيل 1186 العبا وفئة الصغار تستقطب العدد األكبر
453 مباراة بالموسم الحالي للكرة الطائرة

الرفاع - اتحاد الطاولة:

دوري  مـــن  األولـــى  الجولـــة  أســـفرت 
الناشئين لكرة الطاولة عن فوز عالي على 
البديـــع )3/صفر(، والبحريـــن على االتفاق 
)3/صفر(، فيما شـــهدت الجولة األولى من 
دوري األشبال فوز عالي على االتفاق )3/

صفر(، وسار على سماهيج )3/1(.
 وجـــاء فوز عالـــي على البديـــع )3/صفر(، 
بانتصـــار عبـــدهللا ريـــاض وعبـــدهللا فؤاد 
عيســـى  يعقـــوب  علـــى  محمـــد  وحســـن 
وتركـــي فيصـــل وطـــال محمـــد بثاثـــة 

أشواط نظيفة.
 أمـــا انتصـــار البحريـــن علـــى االتفـــاق )3/
صفـــر(، فحقـــق حـــازم مصطفـــى وعلـــي 
هشـــام ومحمـــد راشـــد الفوز علـــى محمد 
مجاهد وقاسم هاني ومهدي رضا بثاثة 

أشواط نظيفة.
 وفي مباريات دوري األشبال، حقق فريق 
عالـــي انتصـــاًرا علـــى االتفـــاق )3/صفـــر(، 

حيث فاز محمد نادر وعلي حســـين على 
علـــي أحمد وكـــرار خالـــد بثاثة أشـــواط 
نظيفـــة، وفـــي الزوجـــي فـــاز محمـــد نادر 
وعلي نادر على كرار خالد وعلي حســـين 

بثاثة أشواط نظيفة.
الفـــوز علـــى  مـــن    وتمكـــن فريـــق ســـار 
ســـماهيج )3/1(، حيـــث فـــاز الســـيدناصر 
علـــوي على محمد حســـن بثاثة أشـــواط 
مقابل شوط، والزوجي فاز حسين محمد 

والسيدياســـر على جبريل جعفر وحسين 
جابـــر بثاثة أشـــواط مقابل شـــوط، فيما 
جابـــر  حســـين  ســـماهيج  العـــب  تفـــوق 
علـــى السيدياســـر علـــوي بثاثة أشـــواط 
مقابل شـــوط، وحســـم السيدياسر علوي 
المواجهة بفوز سار عندما فاز على العب 
ســـماهيج محمـــد حســـن بثاثة أشـــواط 
عـــن  البســـيتين  فريـــق  وغـــاب  نظيفـــة.  

مباريات دوري األشبال والناشئين.

جانب من المنافسات

الطاولــة لكــرة  الناشــئين  دوري  مــن  األولــى  الجولــة 
فوز عالي والبحرين على البديع واالتفاق

Sports@albiladpress.com 14
السبت 26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441 - العدد 4029

ناصر بن حمد: رعاية 
جاللة الملك محل 

فخر دائم

حسن علي

سبورت

استقالة قربان من رئاسة لجنة حكام السلة
ــا الــجــمــيــع ــهـ ــيـ ــر فـ ــ ــك ــ ــه ش ــ ــل ــ ــي ــ ــل رح ــ ــب ــ ــرك رســـــالـــــة ق ــ ــ تـ

اســتقال رئيــس لجنــة الحــكام باالتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة عبدالرضا قربــان دون 
توضيح األسباب الرئيسة التي دفعته لتلك الخطوة.

وكتـــب قربان رســـالة بعـــد رحيله نشـــرها 
basketball_ حســـاب “راصـــد الجماهيـــر 
الرياضـــي  العالـــم  )فـــي  فيهـــا  وقـــال   ”bh
أخـــرى  طاقـــات  لتبـــزغ  طاقـــات  تتـــوارى 
تواصـــل الطريـــق وتزرع الـــروح الرياضية 
فـــي كل جنباتها.. اليـــوم وبعد جهد جهيد 
ولظروف خاصة بي.. بصمة ســـأتركها في 

ملف االتحاد البحريني لكرة السلة(.
وأضـــاف )أتـــرك ورائـــي طاقـــة المعـــة من 
إحـــدى  أتـــرك  اليـــوم  المبدعيـــن،  الحـــكام 
الصفحـــات علـــى قلبـــي فـــي أجمـــل عـــدة 
الســـحاب..  مـــر  مثـــل  انطـــوت  ســـنوات 
ولـــكل من عملت معهـــم إخواني في لجنة 
الحـــكام وأعضـــاء مجلـــس إدارة االتحاد، 

مدربيـــن وحكام، إدارييـــن والعبين، أقول 
لقـــد اختلفنـــا يوًمـــا إال أن المركب مســـتمر 
تنطـــح  حكيمـــة  إدارة  تحـــت  بالنهـــوض 
أخوانـــي  لكـــم  التوفيـــق  كل  الســـحاب.. 
وأخواتـــي الحـــكام دائًما وأبـــًدا، أعتذر إن 
بدر مني أي تقصير بحق أحد منكم بدون 

قصد سامحوني ونلتقي على الخير(.
أخوكم رضا قربان.

وكان االتحـــاد البحريني لكرة الســـلة عين 
رضـــا قربـــان رئيًســـا للجنـــة الحـــكام فـــي 
االجتمـــاع االعتيـــادي الثانـــي عشـــر الـــذي 
عقـــد أواخـــر شـــهر ينايـــر الماضـــي 2019، 
وذلـــك بعـــد أن تـــم إقـــرار الهيـــكل الجديد 
ويعتبـــر  االتحـــاد،  فـــي  العاملـــة  للجـــان 

قربـــان مـــن الوجوه اإلداريـــة الامعة على 
مســـتوى كرة الســـلة وشـــغل عدة مناصب 
إداريـــة فـــي اتحاد كـــرة الســـلة على مدى 
الســـنوات الماضيـــة.  وبدأ قربان مشـــواره 
الرياضي كاعب كرة قدم بالنادي األهلي، 
وبعدهـــا أصبـــح مديـــًرا لفريق كرة الســـلة 

ترشـــيحه  وتـــم   ،97/98 موســـم  بالنـــادي 
لعضويـــة اتحاد كرة الســـلة البحريني منذ 
العـــام 2001 وحتـــى 2007 حينهـــا تقـــدم 
باستقالته من العضوية لظروف خاصة به 
وكان حينها األمين العام المســـاعد ونائب 
رئيـــس اللجنة الفنية وكان ســـابًقا رئيًســـا 
للجنـــة الحكام، كما شـــغل أيًضا خال تلك 
الفتـــرة منصـــب نائـــب رئيس لجنـــة دوري 
الشـــركات الصناعيـــة لكـــرة الســـلة.  كمـــا 
كان قربـــان عضـــًوا في اللجنـــة التنظيمية 
بدول مجلس التعاون لكرة الســـلة ورئيًسا 
للعاقـــات العامة باللجنة وعضًوا بالمكتب 
الســـلة  لكـــرة  العربـــي  التنفيـــذي لاتحـــاد 
ورئيـــس لجنة العاقـــات الدولية باالتحاد 
العربـــي لمدة دورتيـــن متتاليتيـــن، وعمل 

ا باالتحاد العماني لكرة السلة. مديًرا فنيًّ

رضا قربان

اللجنة االعالمية

تأهل المنتخب العســـكري لكرة 
البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة  القـــدم 
بـــكل  النهائيـــة  المبـــاراة  إلـــى 
وبـــروح  واســـتحقاق  جـــدارة 
العزيمة واإلصـــرار بعد أن هزم 
منتخب الجزائر العسكري أحد 
للقـــب  المرشـــحة  المنتخبـــات 
بالعامـــة  الترجيـــح  بـــركات 
الوقـــت  انتهـــاء  بعـــد  الكاملـــة 
اإليجابـــي  بالتعـــادل  األصلـــي 
بهـــدف لمثلـــه ســـجله المهاجم 
تياجو وانتهاء الوقت اإلضافي 
بنفـــس النتيجـــة ثـــم االحتكام 
الترجيحيـــة  الجـــزاء  لـــركات 
لمنتخبنـــا  ابتســـمت  والتـــي 
العبينـــا  جميـــع  تســـجيل  بعـــد 
حاجـــًزا  الخمســـة،  للـــركات 
مقعـــده فـــي المبـــاراة النهائيـــة 
ضمـــن دورة األلعـــاب العالميـــة 

العســـكرية الســـابعة التي تقام 
بجمهوريـــة  يوهـــان  بمدينـــة 
الصين الشعبية، حيث سيقابل 
منتخبنا العســـكري في المباراة 
النهائيـــة الفائز مـــن مباراة قطر 
الشـــمالية  وكوريـــا  العســـكري 
 27 األحـــد  يـــوم  العســـكري 
أكتوبر 2019 في الثالثة عصرًا 
بتوقيـــت  صباًحـــا  )العاشـــرة 

مملكة البحرين(.
 وسيقابل منتخبنا في المباراة 
النهائيـــة منتخـــب قطـــر والذي 
اســـتطاع من بلوغ النهائي بعد 
أن فـــاز علـــي منتخـــب وكوريا 
بنتيجـــة  العســـكري  الشـــمالية 
يـــوم  وذلـــك  لهـــدف  هدفيـــن 
2019 فـــي  27 أكتوبـــر  األحـــد 
الثالثة عصًرا )العاشـــرة صباًحا 

بتوقيت البحرين(.

منتخبنا العسكري إلى نهائي بطولة العالم

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

التجديد للبرازيلي 
“لينو”

التعاقد  القدم،  لكرة  البحريني  االتحاد  جــّدد 
“لينو”؛  الصاالت  لكرة  البرازيلي  المدرب  مع 
لمنتخب  الفنية  اإلدارة  رأس  على  ليستمر 

الصاالت.
 ووقع البرازيلي عقده الجديد مع اتحاد الكرة، 
البوعينين؛  إبــراهــيــم  الــعــام  األمــيــن  بحضور 
ليواصل لينو في مهمته خالل الفترة المقبلة، 
والتي ستشهد عدًدا من االستحقاقات أبرزها 
 ،2020 للصاالت  آسيا   بطولة  في  المشاركة 
فبراير  أواخر  تركمانستان  في  ستقام  والتي 

من العام المقبل )2020(.

جاللة الملك يرعى ختام موسم الموروث البحري اليوم
مــتــنــافــس  2000 بـــمـــشـــاركـــة  الـــجـــوائـــز  مـــجـــمـــوع  دوالر  مـــلـــيـــون  نـــصـــف 

جاللة الملك لدى رعايته النسخة األولى من موسم الموروث البحري العام الماضيسمو الشيخ ناصر بن حمد

تحــت رعايــة عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة، ينطلق 
حفــل ختــام موســم ناصــر بــن حمــد لرياضــات المــوروث البحــري فــي نســخته الثانية 
مساء اليوم )السبت( بمتحف البحرين الوطني بتنظيم من رياضات الموروث الشعبي 

التابعة للجنة األولمبية البحرينية. 

 وسيشـــهد جالة الملك سباق التجديف 
الشـــعبي للنخبة على كأس ســـمو الشيخ 
وســـباق  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
التجديـــف الشـــعبي للعمـــوم علـــى كأس 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. 
وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب ممثـــل جالـــة 
الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب 
مستشـــار األمن الوطني رئيس المجلس 

األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة عن بالغ اعتزازه 
وتقديره وشـــكره إلى مقام جالة الملك 
الحفـــل  برعايـــة  جالتـــه  تفضـــل  علـــى 
البحـــري،  المـــوروث  لموســـم  الختامـــي 
الملكيـــة  الرعايـــة  أن  ســـموه  مؤكـــًدا 
السامية تعكس مدى االهتمام والرعاية 
التـــي يوليهـــا جالتـــه أيـــده هللا لقطـــاع 

الشـــباب والرياضـــة عمومـــا، ورياضـــات 
الموروث الشعبي خصوصا. 

الرياضـــات  “تحظـــى  ســـموه:  وأضـــاف 
باهتمـــام  أنواعهـــا  بمختلـــف  التراثيـــة 
مـــن لـــدن ســـيدي جالـــة الملـــك المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه لمـــا تحملـــه من إرث 
غنـــي لمملكـــة البحرين وتراثهـــا الوطني 
األصيـــل، وهـــذا محل فخر دائـــم، حيث 
اآلبـــاء  تاريـــخ  الرياضـــات  هـــذه  تمثـــل 
واألجداد الذين تعاقبوا على ممارستها، 
ومـــن هـــذا المنطلـــق نعمل علـــى حفظها 
لألجيـــال القادمـــة؛ كونها تعتبـــر جزءا ال 

يتجزأ من هوية اإلنسان البحريني”. 
وأكد ســـموه أن موسم الموروث البحري 

يعـــد واحـــًدا مـــن أهـــم الفعاليـــات التـــي 
البحـــري  المـــوروث  رياضـــات  تنظمهـــا 
البحرينيـــة،  األولمبيـــة  للجنـــة  التابعـــة 
الفعاليـــات  هـــذه  إقامـــة  أن  موضًحـــا 
والمســـابقات فـــي إطـــار تنافســـي يأتي 
تشـــجيًعا للشـــباب علـــى ممارســـة هـــذه 
الرياضات الشـــعبية التـــي تحفظ الهوية 
مملكـــة  أن  إلـــى  مشـــيًرا  البحرينيـــة، 
البحرين دولة غنية بالرياضات التراثية 
المتنوعـــة ســـواء علـــى مســـتوى البر أو 

البحر. 
ويشـــهد اليوم الختامي لموسم ناصر بن 
حمـــد لرياضات المـــوروث البحري عددا 
من الفعاليـــات المصاحبة، مثل العروض 

المتنوعـــة، وعـــرض محامـــل،  الشـــعبية 
وتواجد للحرفييـــن ومنتجاتهم، إضافة 

إلى مسيرة قوارب. 
مـــن جانبـــه، قـــال أميـــن ســـر رياضـــات 
اللجنـــة  رئيـــس  الشـــعبي  المـــوروث 
المنظمة لموسم ناصر بن حمد لرياضات 
المـــوروث البحـــري محمـــد جناحـــي إن 
النســـخة الثانيـــة مـــن الموســـم شـــهدت 
نجاًحـــا كبيـــًرا من خال إقامـــة عدد من 
الفعاليـــات والمســـابقات المتنوعـــة التي 
شـــهدت إقبـــاال كبيـــًرا مـــن قبل الشـــباب 

الشغوف بهذه الرياضات. 
وأشـــار جناحي إلـــى أن المجمـــوع العام 
للمشـــاركين في مختلف المســـابقات بلغ 

نحـــو 2000 مشـــارك تنافســـوا فـــي عدد 
مـــن المســـابقات المختلفة منها مســـابقة 
اســـتخراج المحار بالطريقـــة التقليدية، 
ومســـابقة اســـتخراج المحـــار بالمعدات 
األســـماك  صيـــد  ومســـابقة  الحديثـــة، 
)الحداق(، وسباقات التجديف الشعبي. 

الكبيـــر  “العـــدد  جناحـــي:  وأضـــاف 
للمشـــاركين فـــي موســـم ناصر بـــن حمد 
لرياضات الموروث البحري يعكس مدى 
النجاح الذي تحقق في النســـخة الثانية 
للموســـم من خال اســـتقطاب أكبر عدد 
ممكن من الشـــباب البحريني والزج بهم 

في هذه األنشطة الرياضية المفيدة.   



برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة تشــهد 
مالعــب نــادي البحريــن للتنس اليــوم المباريــات النهائية في فــردي التنس والحفل 
الختامــي لبطولــة البحرين الدولية ITF لناشــئي التنس، التــي ينظمها النادي خالل 

الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الجاري.

وبحســـب البرنامج العام لليوم الختامي 
للبطولـــة يشـــهد الملعب رقـــم 3 في تمام 
الســـاعة الثالثـــة من عصر اليوم الســـبت 
فـــردي  كأس  علـــى  النهائيـــة  المبـــاراة 
اآلنســـات بين الالعبة الرومانية بوجيكا 
للبطولـــة  الثانيـــة  المرشـــحة  ســـتيفانيا 
المصنفـــة رقـــم 786 دوليـــا مـــع الالعبـــة 
المصنفـــة  ايســـاي  بورســـي  البريطانيـــة 
2549 دوليـــا فـــي لقـــاء مـــن المتوقـــع له 
أن يتســـم بالقوة والندية نظـــرا للقدرات 
الفنية الرائعـــة التي تتمتع بها الالعبتان، 
وكانـــت بوجيـــكا قد تأهلت إلـــى المباراة 

النهائيـــة بعـــد فوزها أمس علـــى الالعبة 
المصرية مريم عطيه بنتيجة 1-6 و6-4، 
بينما تأهلت منافســـتها ايساي إثر فوزها 
فـــي الدور قبـــل النهائـــي علـــى المصرية 
األخـــرى جيرميـــن شـــريف بنتيجـــة 6-3 

و7-5.
وفي مســـك الختام لهذه البطولة الرائعة 
يشـــهد الملعب الرئيســـي بنادي البحرين 
للتنـــس فـــي تمام الســـاعة الخامســـة من 
مساء اليوم نهائي مسابقة فردي الشباب 
بيـــن المرشـــح الرابـــع للبطولـــة األلمانـــي 
مـــارك ايندلـــر المصنـــف 1010 دوليـــا مع 

المرشـــح الخامـــس للبطولـــة البريطانـــي 
كيوكـــس جونـــز المصنـــف 1027 دوليـــا، 
ويتفضل ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك 
آل خليفـــة نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
بعـــد نهايـــة المبـــاراة بتتويـــج الفائزيـــن 

بالكؤوس وجوائر المراكز المتقدمة.
وينظـــم نـــادي البحريـــن للتنس النســـخة 

الحاديـــة عشـــرة مـــن البطولـــة فـــي ظل 
المشـــاركة الواســـعة والتـــي بلغـــت أكثـــر 
من 100 العب والعبـــة يمثلون 48 دولة 
مـــن مختلف دول العالـــم، وتقام البطولة 
بمساندة وزارة شؤون الشباب والرياضة 
واالتحاديـــن الدولـــي والبحريني للتنس 
إبراهيـــم  الذهبييـــن شـــركة  والداعميـــن 

خليل كانو وشركة نفط البحرين “بابكو” 
وشـــركة غـــاز البحرين الوطنيـــة “بناغاز” 
والداعمين المســـاندين مستشفى رويال 
البحريـــن وبـــرادات الجزيـــرة وصيدليـــة 
البحرين )المشـــروب الرياضـــي بوكاري(، 
ـــا  جماهيريًّ حضـــوًرا  البطولـــة  وشـــهدت 
والجاليـــات  البحرينييـــن  مـــن  متميـــًزا 

المقيمة وعدد من ضيوف المملكة، حيث 
حضر أمـــس مجيد بن عبد هللا العصفور 
نائـــب رئيـــس رابطـــة رواد التنس العرب 
الرئيس الســـابق لالتحاد العماني للتنس، 
وتابـــع العصفـــور جانبـــا مـــن المباريـــات 
بصحبة الشـــيخ عبد العزيز بن مبارك آل 
خليفـــة نائب رئيـــس االتحـــاد البحريني 
للتنـــس وخميـــس المقلة رئيـــس مجلس 
إدارة نادي البحرين للتنس وحمدي عبد 

الجواد المدير التنفيذي للنادي.

اللجنة اإلعالمية

اليوم ختام بطولة البحرين الدولية ITF لناشئي التنس

البريطانية بورسي ايسايجانب من الحضور 
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ســيكون منتخبنــا الوطنــي للكــرة الطائرة للســيدات أمام اختباره األخير اليوم الســبت 
عندما يواجه نظيره المنتخب العماني في ختام منافسات الكرة الطائرة ضمن الدورة 
السادســة لرياضــة المــرأة التــي تســتضيفها الكويــت خــالل الفتــرة مــن 30-20 أكتوبــر 

الجاري عند الساعة الرابعة عصًرا، وذلك على صالة نادي سلوى الصباح في القرين.

بقيـــادة  الوطنـــي  منتخبنـــا  وســـيحاول   
مدربـــه إبراهيـــم علـــي الورقاء أن يكســـب 
رهـــان البطولـــة فـــي مشـــاركته الخليجية، 
وأن يحقـــق العالمـــة الكاملـــة بالفـــوز على 
حســـاب المنتخب العمانـــي المتطور، ومن 
المتوقع أن تكون المواجهة حافلة بالندية 
واإلثـــارة، وستســـعى مـــن خاللهـــا فتياتنـــا 
الفوز ومعانقة اللقب الخليجي والميدالية 

الذهبية.

وفدا القوى وقدم الصاالت يصالن الكويت 

وصـــل يـــوم أمـــس الجمعة وفـــدا منتخبي 
األولـــى  والدفعـــة  للصـــاالت  القـــدم  كـــرة 
أللعـــاب القوى لالنضمام للبعثـــة البحرينية 
والمشاركة في فعاليات البطولة الخليجية 
السادســـة لرياضة المـــرأة بالكويت، وتأتي 
فعاليـــة   11 ضمـــن  المنتخبيـــن  مشـــاركة 
تحتضنها الدورة في هذه النســـخة، والتي 

تعّد مـــن أكبر الفعاليات المقامة في بطولة 
خليجية واحدة.

 وتعـــّول البعثة البحرينية على المنتخبات 
التي ســـتنضم إلـــى البعثة مـــن أجل حصد 
العديد من الميداليات الملونة والمكاســـب، 
التـــي  اإلنجـــازات  يعـــرف حقيقـــة  والـــكل 
يحققهـــا اتحاد ألعـــاب القـــوى وكذلك لعبة 
الكـــرة،  التحـــاد  التابعـــة  الصـــاالت  قـــدم 
والجميـــع يتوقع مشـــاركة إيجابية مع بدء 

العد التنازلي للفعاليات الجديدة.

سيدات السلة يبحثن عن )الفضة( 
أمام اإلمارات 

الســـلة  لكـــرة  الوطنـــي  منتخبنـــا  يتطلـــع   
للسيدات يوم غد “السبت” إلى حصد فوزه 
الرابـــع فـــي مواجهـــة المنتخـــب اإلماراتـــي 
باليـــوم الختامـــي لمنافســـات بطولـــة دورة 

رياضـــة المرأة الخليجية للمرأة والتي تقام 
فـــي الكويـــت حتـــى 30 أكتوبـــر الجـــاري.  
ويلتقـــي المنتخـــب البحرينـــي مـــع نظيـــره 
المنتخـــب اإلماراتي للمنافســـة على المركز 
الثانـــي بعد فـــوز كل المنتخبيـــن في ثالث 
مباريـــات مـــن أصـــل أربـــع جـــوالت أقيمت 

حتى اآلن.

يد السيدات تسعى لتأكيد صعود 

المنصة الخليجية 

اليـــد  لكـــرة  البحرينـــي  المنتخـــب  يتطلـــع 
للســـيدات إلـــى ضمان تواجـــده على منصة 
التتويـــج الخليجيـــة بمواجهة قطر مســـاء 
األخيـــرة  الجولـــة  ضمـــن  “الســـبت”  اليـــوم 
مـــن منافســـات اليد بـــدورة رياضـــة المرأة 
وكان  الكويـــت.  فـــي  والمقامـــة  السادســـة 
المنتخـــب البحرينـــي قـــد حقـــق الفـــوز في 
الجولة االفتتاحية أمام المنتخب الكويتي، 
فيما خســـر المواجهة الثانية والتي أقيمت 

أمـــام المنتخـــب اإلماراتـــي، وتعـــادل فـــي 
اللقاء الثالث أمام المنتخب العماني.

فتيات التايكوندو يخطفن ذهبيتان وبرونزية

حققت العبات منتخبنا الوطني للتايكوندو 
في منافســـات اليـــوم األول بـــدورة المرأة 
لأللعاب الخليجية السادسة والتي أقيمت 
علـــى نـــادي الكويـــت للتايكونـــدو بمنطقـــة 
سالم الصباح ميداليتان ذهبيتان وواحدة 
برونزيـــة ليعتلين منصـــة التتويج بجدارة 
ســـارة  الالعبـــات  وحققـــت  واســـتحقاق. 
محمود الميداليـــة الذهبية وزن تحت 73، 
فيما حققت الالعبة جوانا محمد الميدالية 
الذهبيـــة وزن تحـــت 62، أمـــا الالعبة رزان 
ســـمير وزن تحـــت 53 الميدالية البرونزية، 
وقـــد حظيت الالعبـــات بتشـــجيع حار من 
الجماهيـــر البحرينيـــة التـــي حرصـــت على 

الحضور ومتابعة فعاليات اليوم األول.
وفـــي ختـــام المســـابقات تّوجت الشـــيخة 
حيـــاة بنـــت عبد العزيـــز آل خليفة رئيســـة 

الالعبـــات  الكويـــت  فـــي  البحريـــن  بعثـــة 
بالميداليـــات الالتـــي حصدنهـــا، معربة عن 
تقديرهـــا لجهودهن والمســـتويات الالفتة 
التي حققنها في مشوارهن االفتتاحي في 

منافسات لعبة التايكوندو.

كرة الطاولة تحسم مواجهة الكويت

للمنتخـــب  اإليجابـــي  األداء  تواصـــل 
البحرينـــي لكـــرة الطاولـــة للســـيدات فـــي 
والمقامـــة  السادســـة  الخليجيـــة  البطولـــة 
فـــي العاصمـــة الكويتـــي حتـــى 30 أكتوبر 
الجـــاري، وذلـــك بعـــد فوزه علـــى المنتخب 
الكويتـــي امس “الجمعـــة” في اليوم الثاني 
للمنافســـات التـــي تقـــام علـــى صالـــة نادي 

القادسية بحولي.
ونجـــح المنتخـــب البحرينـــي فـــي حســـم 
دون  مباريـــات  بثـــالث  لصالحـــه  األمـــور 
مقابل، حيث اســـتهلت مريـــم العالي اليوم 
بالفوز على نظيرتها الكويتية مريم بارون 
بثالثـــة أشـــواط مقابل شـــوط واحد بواقع 

)9-11 و9-11 و11-9 و8-11(، فيما واجهة 
امروتـــا بهديكـــي صعوبة كبيرة في حســـم 
مواجهتها امام منوه الشمري والتي انتهت 
بثالثة أشـــواط مقابل شوطين بواقع )-11
امـــا   ، و11-9(  و8-11  و11-5  و9-11   8
فاطمـــة العالـــي فقـــد تغلبت بســـهولة على 
منافســـتها نورة ســـالم في المبـــاراة الثالثة 
وبثالثة أشـــواط دون مقابـــل بواقع )11-6 
و9-11 و6-11(. ويختتم األحمر البحريني 
مشـــواره الخليجـــي اليوم “الســـبت” وذلك 
عندمـــا يواجـــه المنتخـــب القطـــري مســـاء 
اليـــوم فـــي نهائـــي البطولـــة، حيـــث يملـــك 
كال المنتخبيـــن فوزيـــن علـــى المنتخبيـــن 

الكويتي والسعودي.
وكان المنتخـــب البحريـــن قـــد احـــرز اربـــع 
ميداليـــات ملونـــة فـــي البطولة الخامســـة 
2017، فضيتيـــن وبرونزيتين، فيما يتطلع 
الـــى التتويـــج بالذهـــب اليـــوم لتأكيـــد مـــا 
وصلـــت اليه رياضة كرة الطاولة من تطور 

كبير في اآلونة األخيرة.

ــت ــوي ــك ــي ال ــ ــيــجــيــة الــــمــــرأة ف ــة لــلــتــايــكــونــدو بــخــل ــ ــزي ــ ــرون ــ ذهـــبـــيـــتـــان وب

خطوة واحدة تفصل سيدات الطائرة عن الذهب

لقطات من تتويج منتخب التايكوندو 

منتخبنا الوطني للكرة الطائرة منتخبنا الوطني لكرة اليد

جانب من مباراة كرة الطاولة البحرينية مع الكويت

سيكون منتخبنا الوطني لكرة اليد اليوم )السبت( على موعد مهم ومرتقب 
حينمــا يواجــه المنتخب الكــوري الجنوبي في المبــاراة النهائية للتصفيات 

اآلسيوية والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وستنطلق شارة البداية عند الساعة 
6 مســـاًء بتوقيـــت مملكـــة البحريـــن 
وذلك على صالـــة الدحيل الرياضية 
بالعاصمـــة القطريـــة الدوحـــة، علـــى 
الســـعودي  المنتخبـــان  يتواجـــه  أن 
الثالـــث  المركزيـــن  علـــى  والقطـــري 

والرابع.
لقـــاء اليـــوم ال يقبـــل القســـمة علـــى 
اثنيـــن؛ كـــون الفريـــق الفائـــز هو من 
إلـــى  المباشـــرة  بالتذكـــرة  ســـيظفر 
أولمبيـــاد 2020. أمـــا صاحب المركز 
الثاني، فسيخوض مباريات الملحق 

الوطنـــي  منتخبنـــا  لذلـــك.  المؤهلـــة 
المنتخـــب  مـــع  التقـــى  وأن  ســـبق، 
الكوري في دور المجموعات وخسر 
بفـــارق هدف فـــي الدقائـــق األخيرة، 
ولكـــن مـــن المفترض أن يكـــون لقاء 
اليـــوم مغايـــرا تماما بالنســـبة ألفراد 
لـــرد  الســـاعين  األحمـــر،  القميـــص 
ثميـــن  انتصـــار  وتحقيـــق  االعتبـــار 
يكتـــب مـــن خاللـــه إنجـــاز تاريخـــي 
لكـــرة اليـــد البحرينية بالصعـــود إلى 
فـــي  مـــرة  األولمبيـــة ألول  األلعـــاب 

التاريخ. منتخبنـــا قادر على تحقيق 
ذلك طالما اســـتطاع أن يكســـر عناد 
اليـــد القطرية وإقصاءهـــا من الدور 
قبل النهائي، شرط أن يوفق المدرب 
ارون فـــي وضع الخطـــط التكتيكية 
التي تصنـــع الفارق بأرضية الميدان، 
وأن يتســـلح العبونا بنفـــس العزيمة 
كوريـــا،  أمـــام  والجديـــة  والتركيـــز 
ويقدموا أفضل وأقوى مســـتوياتهم 
الرمـــق  البدايـــة حتـــى  منـــذ  الفنيـــة 

األخير.

“رجال اليد” يتربصون بتذكرة أولمبياد طوكيو
علي مجيد

لقاء األحمر وكوريا مؤخرا

نهائي ألماني 
بريطاني بمسابقة 
الناشئين وروماني 

بريطاني لآلنسات



ســيكون بإمكان غرناطة، الصاعد حديثا، تصدر الدوري اإلســباني، إذا تغلب على 
ضيفه ريال بيتيس يوم األحد المقبل في الجولة العاشــرة من المســابقة.  وتأتي 
هــذه الفرصــة غيــر المتوقعة بعــد األداء المذهــل لغرناطة مع بداية هذا الموســم، 

وأيًضا ألن مباراة الكالسيكو التي كان مقرًرا إقامتها يوم السبت، تم تأجيلها.

وأكـــد االتحاد اإلســـباني لكرة القدم هذا 
األسبوع أن مباراة برشلونة أمام ضيفه 
ريـــال مدريد ســـتقام يـــوم 18 ديســـمبر 

المقبل.
وحقق غرناطة الفوز 5 مرات من التسع 
مباريـــات األولـــى لـــه فـــي الـــدوري هـــذا 
الموســـم، وهـــو نفـــس عـــدد االنتصارات 
صاحـــب  مدريـــد،  ريـــال  حققهـــا  التـــي 
المركز الثالث، وسيصعد الفريق لصدارة 
الترتيـــب إذا رفع رصيـــده إلى 20 نقطة 

بالفوز على ريال بيتيس.
مـــدرب  مارتينيـــز  دييجـــو  ويحـــاول 
غرناطـــة أن يبقـــي العبيـــه فـــي كامـــل 

تركيزهم على المباراة.
وقـــال عقب الفـــوز على أوساســـونا في 

الجولـــة الماضيـــة : “يجـــب أن نفكر في 
اإلبقـــاء على هذه االنطالقة، إذا تشـــتت 
تركيـــزك ســـينتهي بك المطاف خاســـرا، 
الــــ17 نقطـــة التـــي حصدناهـــا ال تضمـــن 

شيئا، مازال الطريق طويالً”.
ومـــازال غرناطـــة يفتقـــد لجهـــود فيدي 
فيكو وأنخيل مونتورو بسبب اإلصابة.

في المقابـــل حقق بيتيـــس، الذي يحتل 
المركز الثالث من القاع، انتصارين فقط، 
وســـيفتقد جهـــود العـــب خـــط الوســـط 

ويليام كارفاليو.
وإذا خســـر غرناطة، ســـتكون فرق ريال 
سوســـيداد وأتلتيكو مدريد وأشـــبيلية، 
فـــي أفضـــل مراكـــز الحتـــالل الصـــدارة 
واغتنـــام الفرصـــة، فـــكل منهـــا لديها 16 

نقطـــة، وتبعـــد بفـــارق ثـــالث نقـــاط عن 
برشـــلونة، المتصـــدر. ويلتقـــي إشـــبيلية 
مع خيتافي يوم األحد، حيث يخوضان 

المباراة الختامية للجولة العاشرة.
ويحل ريال سوسيداد ضيًفا على سيلتا 
فيجو، الذي يعيش مدربه فران إسكريبا 
تحـــت ضغـــوط كبيـــرة بســـبب البدايـــة 
الســـيئة للفريق.  ســـينتهي هـــذا اإلعالن 
خـــالل 26. وتعاقـــد ســـيلتا فيجـــو مـــع 
رافينيا ودينيس ســـواريز من برشلونة، 
وســـانتي مينا من فالنســـيا فـــي الصيف 

ولكنه يقبع في المركز الرابع من القاع.
وربمـــا يكـــون اللقـــاء الـــذي يجمـــع بيـــن 

أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو هو األهم 
في هذه الجولة.

مـــدرب  ســـيميوني،  دييجـــو  ويواجـــه 
أتلتيكـــو، أزمـــة فـــي مركز قلـــب الدفاع، 
ألن خوســـيه خيمينيز يعاني من إصابة 
فـــي الفخذ وانضـــم إلى زميله ســـتيفان 

سافيتش في قائمة الغائبين.
كمـــا يغيب أيًضا جواو فيليكس بســـبب 
التواء في الكاحـــل، ولكن ألفارو موراتا 
ينبغـــي أن يكون لديه ثقـــة كبيرة بعدما 
بايـــر  فـــوز فريقـــه علـــى  ســـجل هـــدف 
ليفركوزن 1 / صفر يوم الثالثاء الماضي 

في دوري أبطال أوروبا.

وكاالت

غرناطة يسعى للصدارة

غرناطه ينشد استكمال مفاجآته
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جولة مرتقبة
تألق باولو ديباال ودرايس ميرتينز والوتارو مارتينيز، بشــكل الفت في دوري 
أبطال أوروبا هذا األسبوع ويتطلع الثالثي لتسجيل المزيد من األهداف في 

المرحلة التاسعة من الدوري اإليطالي لكرة القدم.

وســـجل األرجنتينـــي ديبـــاال هدفيـــن 
تأخـــره  لتحويـــل  يوفنتـــوس  ليقـــود 
موســـكو  لوكوموتيـــف  أمـــام  بهـــدف 
الروســـي إلـــى الفوز بهدفيـــن ليواصل 
الفريـــق مســـيرته الخالية مـــن الهزائم 

ا. ا وأوروبيًّ محليًّ
وقـــال ديبـــاال “كنـــت فـــي حاجـــة لهذه 
لـــي  مبـــاراة جيـــدة  كانـــت  األهـــداف، 
وللفريـــق، عانينـــا ولكننـــا أيًضـــا لدينـــا 
الخبـــرة لخوض مثـــل هـــذه المباريات 
والفـــوز بهـــا، مـــازال أمامنـــا الكثير من 
العمـــل ولكن لدينا الرغبة واإلمكانيات 

للتعامل مع ذلك”.
مـــع  المتصـــدر  يوفنتـــوس  ويلتقـــي 
ليتشـــي يوم الســـبت فـــي الوقت الذي 

يلتقي فيه إنتر ميالن الوصيف بفارق 
نقطة واحدة عن يوفنتوس، مع ضيفه 
بارمـــا. وســـجل األرجنتينـــي الوتـــارو 
مارتينيـــز لفريـــق إنتر ميـــالن للمباراة 
الرابعة على التوالي ليساهم في الفوز 
األول للفريق في دوري أبطال أوروبا، 
والـــذي جـــاء علـــى حســـاب بوروســـيا 

دورتموند األلماني بهدفين دون رد. 
وأخفـــق الوتـــارو فـــي التســـجيل مـــن 
أمـــام  المواجهـــة  لكـــن  ضربـــة جـــزاء، 
دورتمونـــد كانـــت عامـــرة بالمفاجـــآت 
الســـعيدة إلنتـــر، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق 
بـــه  ظهـــر  الـــذي  الجيـــد  بالمســـتوى 
سيباستيانو اسبوسيتو )17 عاًما( في 
أول ظهور له مـــع الفريق حيث خاض 

أخر نصف ســـاعة من المباراة بدال من 
روميلو لوكاكو.

ليقـــود  هدفيـــن  ميرتينـــز  أحـــرز  كمـــا 
نابولـــي للفوز على مضيفه ســـالزبورج 
)2-3(، ليصبح المهاجم البلجيكي ثاني 
أكبـــر هداف في تاريـــخ النادي برصيد 

116 هدًفا.
وتجـــاوز ميرتينـــز ســـجل األســـطورة 
األرجنتينـــي دييجـــو مارادونـــا وبـــات 
علـــى بعـــد 5 أهـــداف فقـــط مـــن الرقم 
ماريـــك  الســـابق  للقائـــد  القياســـي 

داليـــان  إلـــى  انتقـــل  الـــذي  هامســـيك 
يفانج الصيني.

ويحتل نابولي المركـــز الرابع بالدوري 
اإليطالـــي بفارق 6 نقـــاط عن الصدارة 
وذلك قبل مباراته أمام مضيفه ســـبال 

يوم األحد.
ويلتقـــي يوم األحـــد أيًضـــا أتاالنتا مع 
ضيفـــه أودينيزي وذلك بعد الخســـارة 
القاســـية للفريق على ملعب مانشستر 
أهـــداف  بخمســـة  اإلنجليـــزي  ســـيتي 
مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا.

الوتارو مارتينيز

وكاالت

السبت 26 اكتوبر

الدوري اإلنجليزي
الجولة 10

م سيتي
برايتون
واتفورد

وست هام
بيرنلي

استون فيال
ايفرتون
بورنموث
شيفيلد

تشيلسي

14.30
17.00
17.00
17.00
19.30

الدوري االسباني
الجولة 10

بلباواتلتيكو 22.00

الدوري االيطالي
 الجولة 9

ليتشي
انتر

يوفنتوس
بارما

16.00
19.00

الدوري األلماني
الجولة 9

بايرن
فرايبورغ

شالكه
ليفركوزن

يونيون برلين
اليبزغ

دورتموند
بريمن

16.30
16.30
16.30
19.30

الدوري الفرنسي
الجولة 11

ليل
ليون

بوردو
ميتز

18.30
21.00

قمة انفيلد
يلعب ليفربول، متصدر الدوري اإلنجليزي الممتاز، ضد توتنهام هوتسبير، يوم األحد، 
فــي أول مواجهــة بينهما منذ مباراتهما في يونيو بمدريد، والتي انتهت بتتويج فريق 

المدرب يورجن كلوب بطالً لدوري أبطال أوروبا.

حظـــوظ  تباينـــت  الحيـــن  ذلـــك  ومنـــذ 
الفريقين بشـــكل واضـــح، فليفربول ذهب 
لتصدر الـــدوري، فيما عانى فريق المدرب 

ماوريسيو بوكيتينو من حالة جمود.
ليفربـــول  يتصـــدر  مباريـــات  تســـع  وبعـــد 
المســـابقة، متفوقا بفارق ســـت نقاط على 
مانشســـتر ســـيتي، بينمـــا يحـــل توتنهـــام 
فـــي المركز الســـابع متأخـــًرا 13 نقطة عن 
المتصـــدر، بعدمـــا حقـــق ثالثـــة انتصارات 
مجـــيء  منـــذ  بدايـــة  أســـوأ  فـــي  فقـــط، 

بوكيتينو في 2014-2015.
إلـــى  الفـــارق  ســـيتي  يقلـــص  أن  ويمكـــن 
النصـــف مـــع ليفربـــول، عندما يســـتضيف 

أستون فيال السبت.
ويخـــرج تشيلســـي صاحب المركـــز الرابع 
لمواجهة بيرنلي، مساء السبت، فيما يأمل 
مانشســـتر يونايتـــد الـــذي يحتـــل المركـــز 
14، فـــي أن تكـــون رحلته إلـــى نورويتش 
ســـيتي المتعثر، يوم األحـــد، بداية التقدم 
فـــي الترتيـــب، إذ فشـــل فـــي الفـــوز خالل 

مبارياته األربع األخيرة في الدوري.
انهيـــار  بشـــأن  النظريـــات  كل  وســـيقت 
توتنهـــام، مـــن تأثـــره بالنجـــاح فـــي دوري 
األبطال وســـوق االنتقـــاالت المخيبة، إلى 
معجزتـــه  بعـــد  بوكيتينـــو  تفكيـــر  توقـــف 
بإبقـــاء الفريق في المربـــع الذهبي، ألربعة 

مواســـم متتاليـــة. وابتســـم بوكيتينو مرة 
أخـــرى مســـاء الثالثـــاء الماضـــي، عندمـــا 
ســـحق توتنهام ضيفـــه ريد ســـتار بلجراد 

0-5 في دوري األبطال.
وأحرز كل من هاري كين وســـون هيونج-
ميـــن هدفين، فـــي أداء أوحـــى أن الفريق 

ربما سينهض من عثرته.
ويمثل ليفربول في أنفيلد اختباًرا أصعب 
كثيًرا، خاصة بالنظر إلى ســـجل بوكيتينو 
ضـــده في جميـــع المســـابقات، منـــذ توليه 
تدريـــب توتنهـــام، إذ خســـر ســـبع مـــرات 
وتعـــادل في أربـــع مناســـبات وانتصر مرة 

واحدة.
ورغم سجل المواجهات المباشرة السيئ، 
أنهـــى توتنهـــام الدوري أمـــام ليفربول في 
أربعة مواســـم متتالية، إلـــى أن حل فريق 
المـــدرب كلوب وصيًفا للبطل ســـيتي، في 
الموســـم الماضي، متقدما بفارق 26 نقطة 

على توتنهام.
وال يوجـــد ما يدل علـــى أن الفجوة بينهما 
ســـتتقلص قريبا، لكن كلوب ســـيكون على 
دراية بأن توتنهام، كان بإمكانه أن ينتصر 
في أنفيلد، الموســـم الماضي، عندما أهدر 
موســـى سيســـوكو فرصة خطيرة، قبل أن 
يهز توبي ألديرفيريلد شـــباكه بالخطأ في 

الدقيقة 90، لينتصر ليفربول )2-1(.
وســـيعزز االنتصار فـــي دوري األبطال ثقة 
توتنهـــام. فيمـــا انتهت سلســـلة انتصارات 
ليفربـــول في 17 مبـــاراة متتالية بالدوري، 
عندما تعادل 1-1 مع مســـتضيفه يونايتد، 

األحد الماضي.

وكاالت

ليفربول يسعى 
الستعادة طريق 

االنتصارات

النهائيــة  المحصلــة  بالنتائــج.!  فيــه  شــيء  كل  يتعلــق  عالــم  هــذا   
هــي الفيصــل في التحليــل والتقييم واألحكام.. وبــات الفوز هو بداية 

ونهاية القصة.!  

األســبوع  “ســالم”  بـــ  “المصيريــة”  اختباراتهــم  أنهــوا  مدربيــن   3  
الماضــي.. خــوض المباريــات بذعــر الضغوط يحــّول اللعبة إلــى “حياة 

وموت”.! 

الخوف من الفشل شعور قاتل، عالجه األوحد “القلب الميت”.  

هــو  بــل  بالخــوف،  يشــعر  ال  الــذي  الشــخص  هــو  ليــس  “الشــجاع   
الذي ينتصر على مخاوفه” )نيلسون مانديال(.

العالــم  رفيــع..  بخيــط  إســطنبول  فــي  معلقــة  كانــت  “زيــزو”  رأس   
ترّقــب “يــوم” بطــل الثالثيــة التاريخيــة. وبعــد “كارثــة مايــوركا”، كان 
اإلنقاذ في قلعة السرايا.. غلطة سراي عربون البقاء حتى إشعار آخر.! 

سولشــاير،  فــي  الثقــة  بتجديــد  كفيلــة  كانــت  ليفربــول  نقطــة   
تعــادل مــع نجــاح تكتيكــي الفــت، جّدد األمل فــي إمكانيــة قطف ثمار 

الصبر.. وربما العودة من بعيد.!

الفــوز  “المغــادرة”..  مــن  أدنــى  أو  قوســين  قــاب  كان  بوتشــيتينو   
بـــ “غضــب” أوقــف الكابــوس األســود، حتــى ولــو علــى حســاب النجــم 

األحمر.! 

األمــور  ســتعيد  واحــدة  “ضربــة”  وبوتشــيتينو..  زيــدان سولشــاير   
للصفــر.! األمر الواقــع أصبح مفهوما: ال يمكن إقالة فريق بأكمله، هناك 

“كبش للفداء”.!

لــم تعــد تقنيــة الـــ var متعلقــة بالقــرارات الحاســمة فحســب، بــل   
فيما يســبقها.! وبالتالي فإن الباب أصبح مفتوًحا للعودة لما “قبل قبل 
قبل” الموقف المؤثر إن اقتضت الحاجة.! ألن سرعة كرة القدم تجعل 
مــن كل مواقفهــا مركبــة ومؤثــرة مهمــا كانــت صغيــرة.. والنتيجــة في 

أغلب األحوال؛ جدل ال نهاية له.!

celecao-9@hotmail.com

هاني اللؤلؤ

دربي بين شالكه ودورتموند
يســتضيف شــالكه غريمه بوروســيا دورتموند، اليوم السبت، لحساب الجولة التاسعة 

من الدوري األلماني، في إحدى أكثر مباريات الديربي شراسة.

لصـــدارة  الصعـــود  فـــي  شـــالكه  وفشـــل 
الموســـم،  هـــذا  الثانيـــة  للمـــرة  الترتيـــب، 
عندما خســـر )0/2( أمـــام هوفنهايم، األحد 

الماضي.
لكنـــه أثبـــت مـــرة أخـــرى أنه تطور بشـــكل 
كبير هـــذا الموســـم، تحت قيـــادة المدرب 
ديفيـــد فاجنـــر، بعدمـــا دخـــل فـــي معركـــة 

للبقاء، خالل الموسم الماضي.
وجاءت خســـارتهم الوحيدة على أرضهم 

هذا الموسم، أمام بايرن ميونخ.
بتحقيـــق  ســـعيدا  دورتمونـــد  وكان 
متتاليـــة  تعـــادالت   3 بعـــد  انتصـــار،  أول 
علـــى  فـــوزه  خـــالل  مـــن  الـــدوري،  فـــي 

مونشنجالدباخ.

لكنـــه تعـــرض لضربـــة موجعة مـــن جديد، 
األربعـــاء، عندمـــا خســـر أمـــام إنتـــر ميالن 

)0/2( في دوري أبطال أوروبا.
أنـــه  ادعـــى  الـــذي  دورتمونـــد،  ويواجـــه 
ينافـــس على اللقـــب، مباريـــات صعبة في 
الفترة المقبلة، حيث يعقب مباراة شـــالكه 
مواجهة مونشنجالدباخ في كأس ألمانيا، 
ثم لقاء فولفســـبورج في الدوري، وبعدها 
المبـــاراة الثانية مع إنتـــر ميالن في دوري 

أبطال أوروبا.
كما يواجه يوم 9 نوفمبر بايرن ميونخ.

ويالقـــي المـــدرب لوســـيان فافـــر هجومـــا 
شـــديدا، لكـــن تحقيـــق الفوز على شـــالكه، 
ربمـــا يحســـن األجواء فـــي دورتموند مرة 

أخرى.
وقال سيبستيان كيل، مسؤول التعاقدات 
بدورتمونـــد: “نعرف ما تعنيه هذه المباراة 
بالنســـبة  تقدمهـــا  التـــي  والفرصـــة  لنـــا، 

للترتيب والعواطف.. نريد هذه الدفعة”.
وبإمـــكان دورتمونـــد تصـــدر الـــدوري، إذا 
سقطت فرق مونشنجالباخ وفولفسبورج 

وبايرن مرة أخرى.
فريـــق  مونشـــنجالدباخ  ويســـتضيف 

يلعـــب  بينمـــا  األحـــد،  يـــوم  فرانكفـــورت، 
فولفســـبورج مـــع ضيفـــه أوجســـبورج في 

ذات اليوم.
ويســـتضيف بايـــرن ميونـــخ، الـــذي ليـــس 
فـــي أفضـــل مســـتوياته، رغـــم الفـــوز على 
أبطـــال  دوري  فـــي   )3/2( أولمبياكـــوس 
أوروبـــا الثالثـــاء الماضـــي، فريـــق يونيون 

برلين، يوم السبت.

وكاالت

مواجهة تقليدية ال تقبل الخطأ
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أعلن مطعـــم “أوليفوس” 
فنـــدق  فـــي  يقـــع  الـــذي 
راديســـون  الدبلومـــات 
بلـــو ريزيدنـــس آند ســـبا 
أمســـية  إطـــاق  عـــن 
البحريـــة  المأكـــوالت 
بوســـيدون”  “مملكـــة 
إثنيـــن، والتـــي  يـــوم  كل 
تتضمن بوفيه المأكوالت 
الزاخـــر  البحريـــة 
بمجموعـــة متنوعـــة مـــن 

األطباق العالمية. يمكن للضيوف االستمتاع بمجموعة مختارة غير محدودة 
مـــن المأكـــوالت البحريـــة الطازجة، حيث يشـــتمل بوفيه المأكـــوالت البحرية 
على تشـــكيلة من األطعمة البحرية المشـــوية بما في ذلك الكركند والقريدس 
الروبيان والكلماري وســـمك الســـالمون والهامور والمحار، إضافة إلى تشكيلة 

مختارة من السوشي والساشيمي والمقبات والسلطات المتنوعة.

“الدبلومات” تطلق أمسية المأكوالت البحرية

“داون تاون روتانا” يطلق حملة لركوب الدراجة لمدة 24 ساعة
ــن األمــــراض ــدا عـ ــي ــع ــي ب ــح ــط حــيــاة ص ــم ــاع ن ــبـ ــى اتـ ــل الــحــث ع

بالتزامن مع الشهر العالمي لمكافحة سرطان 
الثـــدي، أقـــام فنـــدق داون تـــاون روتانـــا في 
البحرين حملـــة خيرية لركوب الدراجة لمدة 
24 ســـاعة متواصلة فـــي ردهة الفندق وذلك 

لجمع األموال الخيرية ونشر الوعي. 
شـــملت هذه المبادرة ركوب مســـتمر لدراجة 
رياضيـــة ثابتـــة بالفندق من قبـــل 48 موظًفا 
علـــى  للحفـــاظ  الفريـــق  تنـــاوب  وضيًفـــا. 
معـــدل  ورفـــع  الدراجـــة  قيـــادة  اســـتمرارية 
المســـافة المجتـــازة. ُقّدمـــت التبرعـــات عـــن 
كل كيلومتـــر تم إنجازه وقد بلغت المســـافة 

اإلجمالية أكثر من 677 كيلومتًرا.
مـــن جانبـــه، قـــال المديـــر العام لفنـــدق داون 
تـــاون روتانا باتريـــس كورنيـــه،: “يعد مرض 
ســـرطان الثـــدي من أكثـــر أمراض الســـرطان 
شـــيوًعا لذلـــك حرصنـــا علـــى المشـــاركة مـــع 
موظفينـــا وضيوفنـــا بهـــذه المبـــادرة الفعالـــة 
للحـــث علـــى اتبـــاع نمـــط حياة صحـــي بعيد 

عـــن المشـــاكل واألمـــراض. بـــدأ فنـــدق داون 
تـــاون روتانا الحملة يوم الثاثاء 15 أكتوبر، 

الساعة 12 ظهًرا”.
وأضاف “نحن ملتزمون بزيادة الوعي ودعم 

شهر سرطان الثدي عن طريق زيادة جهودنا 
بالمبـــادرات  الطويـــل والقيـــام  المـــدى  علـــى 
الخيرية الدائمة والتي بدورها تساهم بإثراء 

مجتمعاتنا”.

ا إطالق أحدث موديالت “مازدا 3” الجديدة كليًّ

كشـــفت شـــركة الوكالـــة التجاريـــة 
العالمية للســـيارات )IMTA( الستار 
عن آخـــر موديات ســـيارات مازدا 
في مملكة البحرين، “مازدا3”. وقد 
أكدت الشـــركة بأنه يمكن للجمهور 

االطـــاع عـــن كثـــب علـــى ســـيارة 
“مـــازدا3” الجديـــدة، حيـــث ســـيتم 
عرض الســـيارة في معـــارض مازدا 

في منطقتي سترة وتوبلي.
الوكالـــة  شـــركة  رئيـــس  وقالـــت 

للســـيارات  العالميـــة  التجاريـــة 
)IMTA( ســـوزان كانـــو، قائلـــة: “إن 
إطـــاق ســـيارة “مـــازدا3” الجديدة 
ا يعد بمثابـــة بداية عصر جديد  كليًّ

لمازدا”.

رئيـــس  نائـــب  مـــن جانبـــه، صـــّرح 
شـــركة الوكالـــة التجاريـــة العالمية 
)IMTA( كـــي إن ســـينغ  للســـيارات 
قائـــًا: “ســـيعزز الجيـــل القـــادم من 
ســـيارات مـــازدا مـــن قيمـــة تجربة 

امتاك ســـيارة، حيث نســـعى دائًما 
لزيادة قيمة عامة مازدا التجارية، 
ونعمل على تحقيق هدفنا المتمثل 
في بنـــاء روابط قوية مـــع العماء 

في جميع أنحاء المملكة”.

“IMTA” تدعو 
عمالءها لحجز تجربة 

قيادة السيارة

كرمـــت مجموعة يوســـف بـــن أحمد 
كانو طاقم السكرتاريا والمساعدين 
فـــي  المجموعـــة  فـــي  التنفيذيـــن 
احتفـــال أقيـــم ببرج كانـــو بالمنطقة 
الدبلوماســـية بالمنامـــة، حضـــره كل 
مـــن نائـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة، 
فـــوزي كانو وعضـــو مجلس اإلدارة، 
منـــى كانـــو ورئيـــس مجلـــس عائلة 
كانو، نبيل كانـــو والرئيس التنفيذي 
للمجموعـــة جيـــف ســـينجر. وخال 
االحتفال تم تكريم أكثر من خمسة 
وعشـــرين موظفـــا وموظفـــة علـــى 

عطائهـــم ومجهوداتهـــم المهمـــة في 
تسير العمل. 

مـــن جانبـــه، أكـــد المديـــر اإلقليمـــي 
فـــي  البشـــرية  المـــوارد  لعلميـــات 
مجموعـــة يوســـف بـــن أحمـــد كانـــو 
محمد محمـــود أن المجموعة تؤمن 
بأن موظفيها هم أســـاس إنجازاتها 
أولتهـــم  ولذلـــك  نجاحاتهـــا،  وســـر 
أهميـــة خاصـــة، ووفـــرت لهـــم بيئـــة 
ونظـــم  وإجـــراءات  مثاليـــة،  عمـــل 
حديثـــة تحفيزية؛ لتشـــجيعهم على 

أداء العمل بمستويات عالية.

“ يوسف كانو” تكرم طاقم السكرتاريا

جوزيــر روبــاوال: البحرين وأميــركا تتقاســمان صداقة متينة

إقبال الفت على “اكتشف أميركا” في “لولوهايبر ماركت”

المهرجـــان  لولوهايبرماركـــت  افتتـــح 
أمريـــكا”  “اكتشـــف  الشـــهير  الســـنوي 
بحضـــور الســـفير األميركي، جوســـتن 
مجمـــع  فـــي  أقيـــم  والـــذي  ســـيبريل، 

األتريوم في منطقة سار.
وخصص الهايبرماركت مساحة ضمت 
حيـــث  واســـعة،  أميركيـــة  منتجـــات 
تعرض األطعمة الساخنة ذات النكهات 
األميركيـــة األصيلـــة، فيمـــا خصصـــت 
مســـاحة أخرى لعـــرض دراجات هارلي 

ديفيدسون الشهيرة.
 حضـــر المهرجان مجموعة من أعضاء 
ورابطـــة  األميركيـــة  التجـــارة  غرفـــة 
والمتســـوقين  األميركيـــات  النســـاء 
المتحمســـين الذيـــن جـــاءوا للحصول 
التجاريـــة  العامـــات  منتجـــات  علـــى 
شـــملتها  والتـــي  لديهـــم،  المفضلـــة 
المديـــر  وقـــال  خاصـــة.  خصومـــات 
بالمجموعة، جوزير روباوال “ المهرجان 
شـــعبية  يؤكـــد  لولـــو  ينظمـــه  الـــذي 

المنتجات األميركيـــة التي تنجذب لها 
أذواق جديدة، حيث تحرص الواليات 
تقديمهـــا  علـــى  األميركيـــة  المتحـــدة 
“تتقاســـم  جوزيـــر  وأضـــاف  للعالـــم”. 
المتحـــدة  الواليـــات  مـــع  البحريـــن 
عاقـــات صداقة متينة، ونحن نســـعى 
إلى الوصول للمجتمع وإشـــراكه ضمن 
هذا الحدث”، وشكر السفارة األميركية 

على دعمها هذا المهرجان.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

 Cars & Coffee فعاليـــة  تعـــود 
ا إلـــى البحرين هذا  المشـــهورة عالميًّ
الشـــهر مع موســـم جديد يســـتهدف 
جميـــع أفراد العائلة، وســـوف تكون 
أكتوبـــر   25 فـــي  األولـــى  المحطـــة 
وجهـــة  مـــول،  مـــودا  فـــي   2019
التسوق األرقى في البحرين، حيث 
تم تنظيم هذه الفعالية الســـتقطاب 
أكثر من 100 ســـيارة يملكها عشـــاق 
السيارات في مجموعاتهم الخاصة.
 وعّبر استعراض عدد من السيارات 
والرياضيـــة،  والمعاصـــرة  القديمـــة 
مـــول  مـــودا  زوار  يســـتمتع  ســـوف 

بمتابعـــة تطـــور صناعـــة الســـيارات 
باإلضافة إلى إلقـــاء نظرة عن كثب 

علـــى أنـــدر وأشـــهر الســـيارات فـــي 
العالم. 

رائعـــة  فرصـــة  هـــذه  وتعتبـــر 
للتواصـــل  الســـيارات  لعشـــاق 
وأســـرع  بأجمـــل  واالســـتمتاع 
الســـيارات،  مـــا صممـــه صنـــاع 
كل ذلـــك أثنـــاء تنـــاول القهـــوة 
مـــن Seven Friday والمقاهـــي 

األخرى في المجمع.
 Cars & Coffee ستقام فعالية
بيـــن الســـاعة 8 صباًحـــا وحتى 
الساعة 12 ظهًرا في مودا مول 
بالقرب من البوابة 3، وستشكل 
ـــا مميًزا للعائلة  برنامًجا ترفيهيًّ

أثناء عطلة نهاية األسبوع.

ــة ــل ــذه م ســــيــــارة   100 مــــن  ــر  ــ ــث ــ أك ــم  ــضـ تـ ــة  ــل ــي ــك ــش ت
“Cars & Coffee” تبدأ موسًما جديًدا في “مودا مول”



حاول أن تذهب العمل في الساعات المبكرة.
 

ال تتكاسل عن ممارسة التمارين الرياضية.
 

أنت بأمس الحاجة للحفاظ على تركيزك.

تشعر باإلرهاق في عملك هذه األيام.

أنت محاط بمجموعة جيدة من األصدقاء.
 

تعانى من صداع مستمر الفترة الحالية.

تواجه تحديات كبيرة داخل العمل.
 

تحتاج التركيز في استغالل قدراتك.
 

أنت شخص محب وعلى استعداد دائم 
للتضحية.

تعاني من مشكالت بالمعدة بسبب البهارات.

تنجح في تخطى تحديات العمل وتحقيق 
إنجازات. 

لديك الرغبة في التحدي واالنتصار.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

26 أكتوبر

 1954
الرئيس جمال عبد الناصر 

يتعرض لمحاولة اغتيال أثناء 
إلقائه لخطاب في 

ميدان المنشية 
باإلسكندرية، 
وهي الحادثة 

المعروفة باسم 
حادثة المنشية.

اســتقرت الجهــة المنتجة لمسلســل “عهد الــدم” على 
المخــرج كريم الشــناوي، لتولــي مهمة إخــراج العمل 
الذي يقــوم ببطولتــه النجم باســل الخيــاط والنجمة 
نادين حســين، حيث بدأ الشــناوي بالفعــل تحضيرات 

المسلســل الذي ينتمي لنوعية مسلسالت الـ10 حلقات، 
من تأليف إياد أبوالشــامات، ومن المقرر أن ينطلق تصويره 

في األيام المقبلة. “عهد الدم” هو مسلســل دراما بوليســية تشــويقية، تدور 
أحداثه حول األسباب التي تدفع أب ألسرة عادية للتحول إلى مجرم .

استقر صناع فيلم “أشباح أوروبا”، للنجمة هيفاء وهبي، 
علــى بلغاريا الســتكمال تصويــر المشــاهد الخارجية 
هنــاك، ويســتعد فريــق العمــل للســفر 15 نوفمبــر 
المقبل، وتجمع المشاهد بين هيفاء ومصطفى خاطر 

وأحمد الفيشــاوي. وتــدور أحداث الفيلــم في إطار من 
األكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له 

الســينما المصرية من قبل، إضافة إلى بعض المشــاهد الرومانســية، حيث 
تظهر هيفاء بشخصيتين هما شقيقتان توأم.

يســتعد المطرب نادر أبوالليف إلحيــاء حفلين غنائيين 
بالواليــات المتحــدة والســعودية، ابتداء من ديســمبر 
المقبــل، ومن المقــرر أن يقــدم أبو الليــف في هذين 
الحفلين أغنيات مــن ألبومه الجديد، المقرر طرحه في 

األيام المقبلة.
من ناحية أخرى، يعمل حاليا أبوالليف على وضع اللمسات 

األخيرة والنهائية أللبومه الجديد، المقرر طرحه خالل األيام المقبلة، ويتعاون 
من خالله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.

حفل ابوالليفأشباح أوروباعهد الدم
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أطلقــت  النجمــة األردنيــة زين عــوض أغنيتها الجديــدة بعنوان “يا 
أكثــر مــا تمنيتــه” والتي تعاونت فيهــا مع نخبة من أهل الموســيقى 
فــي أكثــر مــن بلــد عربــي. وفــي تصريحــات خاصــة قالــت زيــن إن 
تأخرهــا فــي طــرح األغنيــة أمر مبرمج مشــيرة إلــى أن هذا يحصل 

دائما في مسيرتها.

كالعادة  إنها  بالقول  وعللت ذلك 
بعناية  أعــمــالــهــا  انــتــقــاء  تــفــضــل 
تكفل  سليمة  وبــشــروط  فــائــقــة 
نجاح المشروع وقبول الجمهور 
لــــه. وعــــن مــشــروعــهــا الــجــديــد 
النجاح  عناصر  أهم  عن  كشفت 
فيه وهو التنويع في الجنسيات 

العربية التي اشتغلت فيه.

ــت:” تــكــفــي اإلشــــــارة إلــى  ــ ــال وقــ
أن كــاتــب الــكــلــمــات هـــو شــاعــر 
والموزع  مصري  والملحن  يمني 
الحال  بطبيعة  والعمل  أردنـــي.. 
لكل  الشكر  ووجــهــت  خليجي”. 
مـــن تـــعـــاون مــعــهــا عــلــى إنــجــاح 
الــفــكــرة وبــخــاصــة الــمــوســيــقــار 

الكبير فايز السعيد.

عوض تطلق “يا أكثر من تمنيته”

2002
انتهاء أزمة احتجاز 800 رهينة روسي داخل أحد مسارح موسكو.

 2003
حريق سيدار، ثاني أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا وتسبب بقتل 15 شخص.

2009
  اإلعالن عن فوز الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في االنتخابات.

 2015
زلزال مركزه أفغانستان وتتأثر به باكستان والهند مقداره 7.5 درجة على مقياس رختر.

 1945
 ظهور منظمة األمم المتحدة بعد تصديق دستورها من قبل األعضاء الخمسة.

بدأ الفنان بيومى فؤاد 
تصوير أولى مشاهد 

مسلسله السيت كوم بعنوان 
“رئيس البيت األبيض”، 

والذي ينتمى لنوعية 
مسلسالت ذات الـ13 حلقة، 
من تأليف محمد الشواف، 

وإخراج مصطفى فكرى.

ــة ــل ــي ــة األص ــيـ ــانـ ــمـ ــن األغــــانــــي األلـ ــ ــة م ــوع ــم ــج ــم ب

“تريبتو” تحيي حفلها ضمن البحرين للموسيقى”

أحيــت الفرقــة الموســيقية األلمانيــة “تريبتــو” مســاء األربعــاء الماضــي حفــالً موســيقيًا في الصالــة الثقافيــة وجاء الحفــل بالتعاون مع الســفارة 
األلمانيــة فــي مملكــة البحريــن وضمــن النســخة الثامنة والعشــرين من مهرجــان البحرين الدولي للموســيقى، وبحضور الســفير األلمانــي كاي ثامو 

بوكمان وشخصيات دبلوماسية والعديد المهتمين بالشأن الثقافي في البحرين.

وقدمت الفرقة لجمهورها تشكيلة 
واســعــة مــن األغــانــي الــتــي أدتــهــا 
األلمانية. وامتازت األغاني  باللغة 
أبدع  حيث  وحماستها،  بحيويتها 
الثنائي الفنان فيليب تاوبرت، على 
ليندنر  وهارمونيكا  الجيتار،  آلــة 
إحساس  إمتاع  في  الطبول  على 
ــيــب مــوســيــقــيــة  ــأســال ــجــمــهــور ب ال
والـــروك،  ــبــوب،  ال بين  مــا  تنوعت 
والمستقلة.  البديلة  والموسيقى 
وبسبب تميزها، استطاعت الفرقة 
أوروبا،  لجمهورها داخل  الوصول 
إذ  ــم،  ــعــال ال بــلــدان  مختلف  وفـــي 
ليس  وقــٍت  قبل  الفرقة  تأسست 
ومنُذ   ،2015 الــعــام  فــي  بالبعيد، 
مجموعة  قــدمــت  الـــوقـــت،  ــــك  ذل
مختلف  في  الحية  الحفالت  من 
البالد، ونالت التقدير واإلعجاب. 

الفرقة  أطلقت   ،2017 العام  وفي 
في  أنتجتُه  الـــذي  األول  ألبومها 
ــان ما  ــرعـ مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر، وسـ
إلى  ليضم  مرموقة،  مكانتًة  حــاز 
سجالت الموقع الموسيقي العالمي 
األسطوانات  لقيت  كما   ،)iTunes(
نجاحًا  الفرقة  ألتها  التي  الفردية 
أغانيها  انتشار  في  ساهم  كبيرًا، 

العالمية،  المنصات  مختلف  على 
واإلذاعات.

ــوال  ــ ــة طـ ــرقــ ــ ــف ــ ــاعــــت ال ــطــ ــ ــت واســ
مسيرتها الفنية أن تحيي أكثر من 
ألمانيا،  فــي  موسيقيًا  حفالً   150
والــنــمــســا، وســويــســرا، بــاإلضــافــة 
لــعــدٍد مــن الــبــلــدان فــي آســيــا، كما 
ــة الـــفـــرقـــة مــجــمــوعــة من  صــاحــب
نينا،  مثل،  المشهورين،  الفنانين 
هــوديــغــن،  مــونــك،  ســيــلــي، جسبر 

وآخرين.

يذكر أن مهرجان البحرين الدولي 
الثامنة  نسخته  فــي  للموسيقى 
والعشرين يستمر حتى 26 أكتوبر 
الجاري ويأتي ضمن برنامج هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار لالحتفاء 
والحضارية  الثقافية  بالمنجزات 
لمملكة البحرين بشعار “من يوبيل 

إلى آخر”. 
ويـــــقـــــدم الــــمــــهــــرجــــان تـــولـــيـــفـــة 
ــيـــة تــــــتــــــراوح مـــــا بــيــن  ــقـ ــيـ مـــوسـ
التقليدية  البحرينية  الموسيقى 

العريقة، والموسيقى الكالسيكية، 
تقدمها  الــتــي  والـــبـــوب،  والـــــروك، 
أنــحــاء  قــادمــة مــن مختلف  فـــرق 
العمل  ورش  جــانــب  إلـــى  الــعــالــم، 
وتتوجه  بالموسيقى.  المرتبطة 
ــــى كل  هــيــئــة الــثــقــافــة بــالــشــكــر إل
والسفارة  الفرنسية،  السفارة  من 
لدى  المصرية  والسفارة  األلمانية، 
في  لمشاركتها  الــبــحــريــن  مملكة 
النسخة من  هــذه  بــرنــامــج  إثـــراء 

المهرجان. 
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٩٠ مشاركة موسيقية في “وتريات”

أعلنت جمعية الثقافة والفنون بالدمام عن وصول ٩٠ مشاركة موسيقية لآلالت الوترية لمهرجانها الموسيقي 
“وتريات”، المبادرة التي أعلنت عنها الجمعية قبل أشــهر، وتهتم بالموســيقى والمواهب وتكرم موســيقييها من 

خالل المهرجان الفني الثقافي.

وســـيرتكز المهرجان على إبـــراز المواهب والتنافس بين 
العازفيـــن في اآلآلت الموســـيقية الوترية والتي تتضمن 
“ العـــود والقيتار والكمان والقانون والتشـــيللو والربابة”، 
حيـــث حـــددت اللجنة المنظمـــة ١٠ نوفمبـــر٢٠١٩م آخر 
موعد إلقفال المشـــاركات المعلنة علـــى موقع المهرجان 

.www.watariatsa.com / /:https :
كمـــا يســـتقبل المهرجان المشـــاركات أيضا فـــي المعرض 
الفنـــي المصاحب للمهرجان بمحـــور فني يعبر من خالله 
الفنانـــون عن اآلالت فنيًا في المجـــاالت التالية: “النحت 
والفـــن التشـــكيلي والتصويـــر الفوتوغرافـــي والفيديـــو 

آرت”. 
وأوضـــح مديـــر الجمعيـــة يوســـف الحربـــي أن الجمعية 
تســـعى إلـــى إحداث عالمـــة فارقة فـــي تاريـــخ المنطقة 
امتـــداد  تكويـــن  و  المهرجـــان،  خـــالل  مـــن  الموســـيقي 
فنـــي و ثقافـــي يخـــدم رؤيـــة المملكـــة 2030، باعتبـــار 
أن الموســـيقى نزعـــة تعبيريـــة خاصـــة تظهـــر في عالقة 

اإلنســـان مـــع آلته ومـــع مجتمعه و وجدانـــه ومن خاللها 
يمكن فهم اإلنسان الفنان على وجه الدقة الذي انعكاس 
لمجتمعـــه، مـــع االهتمـــام بإثـــارة الرغبـــة اإلبداعيـــة لدى 
األفـــراد )الموســـيقيين( باالبتكار والتميـــز وتقديم ما هو 
جديـــد، مضيفـــًا أن الجمعيـــة تنطلـــق من تجربـــة طويلة 
وقاعدة ثقافية نوعية على مدى 40 عامًا في المساهمة 
في تنمية قطاع الموســـيقى واحتضان المواهب الشابة 
في العزف والغناء وتقديم العروض الموسيقية، أثمرت 
عن أنشـــطة مســـتدامة بهدف إثراء الثقافة الموســـيقية 

والغنائية للمختصين والجمهور. 
ويأتـــي مهرجـــان وتريات كمنصـــة لالحتفـــاء بالمواهب 
الســـعودية فـــي العـــزف علـــى اآلالت الوتريـــة ولتمكيـــن 
العازفين وإبراز مواهبهم في مسابقة تنافسية وإظهارهم 
جماهيريـــا وإتاحـــة الفرصـــة لهـــم لإلبـــداع وتبنيهم فنيا 
نحـــو االحتراف في جو تنافســـي يســـعى لتكوين ثقافة 
موســـيقية مبكرة مبنية على الرقـــي والتذوق واالنفتاح 

على الموســـيقى المحلية وموســـيقى العالـــم. كما يهدف 
المهرجان إلـــى التعريف بعناصر الموســـيقى وتكويناتها 
ألحان وكتابة تأليف موســـيقي وإيقاع وتوزيع وتناســـق 
وهارمونـــي، وذلك بلقـــاءات ونقاشـــات ومحاضرات مع 
كبـــار الموســـيقيين واألســـاتذة المختصين فـــي المملكة، 
إلثـــراء الحركـــة اإلبداعية وتنويع الذائقـــة بين التأصيل 
والتحديث، ما يعّزز التجربة الموســـيقية، وبالتالي خلق 

التوافق واالمتداد الفني الذي يخدم رؤية 2030.

خاص

كشفت نجمة البوب األميركية تايلور سويفت عن مشاركتها في  «
برنامج اكتشاف المواهب The Voice، لكن ليس كعضو في لجنة 

 التحكيم بل كمشرفة على المتسابقين في البرنامج.
وتظهر تايلور سويفت في اإلعالن الترويجي للبرنامج بلقطات 

مشّوقة، ويدور نقاشًا بين بليك شيلتون وجون ليجند، ثم يتظاهرا 
بالصدمة حين يعرفا أنها ستشارك كمشرفة على المتسابقين

19

tariq_albahhar

اكتشــف الكاتــب والروائــي مشــاري بودريــد موهبتــه في عمر صغيــر ابتداًء من المنتديات والمواقــع، حتى قاده اإللهام في كتابة روايته األولى ونشــرها في عمر 
العشرين وكان نجاحها كما ذكر عبارة عن “صدمة”. وتوالى النجاح إلصدار عدة كتب أخرى، ومنهمر في الوقت الراهن في رسم حروف روايته السادسة “جاال”.

متى بدأت بالكتابة؟ وكيف انتهى بك  «
المطاف ككاتب؟

كانت بدايـــات الكتابة في المواقع والمنتديات، 
ومنهم منتدى ســـاخر األدبـــي، وأذكر أول مقالة 
أكتبهـــا كنـــت في عمـــر الرابع عشـــر، ومـــن ذلك 
اليـــوم أصبحـــت عاشـــًقا للكتابة، بـــل بت أكتب 
ألعيـــش! فتوّلـــد بداخلـــي هاجًســـا وحلًمـــا أن 
أكتب كتابي األول، وبعد أعوام تحقق ما كنت 
أســـعى إليـــه حين كتبت الفجـــر البعيد وأنا في 

عمر العشرون.
*ما هي أول وظيفة؟ وهل الكتابة تلهيك  «

عن وظيفتك أو العكس؟

وظيفتـــي األولى والحالية معلـــم في المرحلة 
االبتدائيـــة. كانـــت الكتابة حاجـــًزا بيني وبين 
الجامعة، حيث أنني تأخرت كثيًرا في التخرج 

بسبب رواياتي.
تحدث عن كتابك األول “الفجر البعيد”،  «

بداياتك معه وما شعورك حين تم إصداره؟

كان الشـــعور لحظـــة إصـــداره مثـــل الغيـــوم 
التي تعانق الســـماء عناًقا في الشـــتاء، كان 
شـــعور تحقيـــق الحلـــم الـــذي لطالمـــا أردته، 
أخذتنـــي رواية الفجر البعيـــد إلى فرحة لم 

أعتد أن أعيشها.
ما أهم الصعوبات التي واجهتها مع  «

الفجر البعيد أثناء الكتابة حتى لحظة 
اإلصدار؟

الصعوبـــة كانـــت تتمركز حول طريقة ســـرد 
الروايـــة، واألســـلوب وكيـــف يتـــم توظيـــف 
الروايـــة  الصحيـــح، ألن  بالمـــكان  الكلمـــات 
ليست فقط قصة في عقلك وينقضي األمر، 
هي تسلسلجمالي وخيوط تعبيرية حتى ال 

تجعل القارئ يصيبه الملل.
كيف تم تلقي كتابك من قبل الجمهور؟ وهل  «

األجزاء التابعة كان مخطط لها من قبل؟

لـــم  “صدمة”ألننـــي  عـــن  عبـــارة  التلقـــي  كان 
أضـــع في الحســـبان هـــذا النجاح الـــذي حققته 
الرواية أثنـــاء نزولها في المعارض والمكتبات، 

خصوًصا أنها الرواية األولى لي.
بالنســـبة لألجزاء كان المخطط له فقط الجزء 
الثاني “شانيل والقدر”، أما الجزء الثالث “السر 
القديـــم” أتتنـــي فكرته وأنا فـــي باريس فجأة، 
وشـــعرت أن الفكرة تســـتحق أن ُتكتب وأختم 

بها هذه السلسلة.
حدثنا عن أسرار الكتب والكتابة، وهل يوجد  «

كاتب متأثر به؟

الكتابة بحر، لكل شخص طريقته الخاصة في 
السرد، وهذا ما يمّيز الكّتاب.

مصطفـــى  محفـــوظ،  بنجيـــب  تأثـــرت  أجـــل 
المنفلوطي، محمـــود درويش، وبعض العمالقة 

اآلخرين..
من الشخص الذي ألهمك؟ وما الذي يشعل  «

الطاقة لديك ومصدر األفكار؟

ألهمنـــي للكتابة أخي عظيـــم العقل ضاري 
حيـــن كنت صغيـــًرا وهو أكبـــر مني بثالث 

أعوام..
أفـــكار الروايـــة تختلـــف مـــن واحـــدة إلى 
وبعضهـــا  واقعيـــة  بعضهـــا قصـــة  أخـــرى، 
جزء منهـــا واقعي، لكننـــي بالمجمل أحب 
أن أفعل كل شـــيء فـــي الخيال، “ولنا في 

الخيال قصًصا رائعة”.
صّرح محمد النجادة في مقابلة تجمعك به،  «

بوجود بعض من أحداث الفجر البعيد منسوبة 

لحياتك الحقيقية، ما تعليقك؟

بعضها صحيح، لكن بالمجمل ال.
ما عالقتك مع الفنان القدير محمد عبده؟ «

لم يصدف أن ألتقينا، لكنني من المعجبين في 
الفن الذي يقّدمه.

حدثنا عن بقية اإلصدارات باختصار، وما  «
اإلصدار المقرب إليك؟

قبـــل أن أكتـــب روايـــة جـــاال، كانـــت وتين هي 
األقرب لقلبي..

وبعد جاال باتت هي األقرب.
هل واجهت انتقادات للكتب التي أصدرتها؟ «

ال أحـــد يخلو مـــن االنتقاد أختـــي فاطمة، لكن 
عندما وصلت إلى ما وصلت إليه زاد التجريح، 

وزادت العقبات، وزاد التحدي أكثر.
ماذا تقرأ اآلن؟ وسبب اختيارك لهذا الكتاب  «

إن وجد؟

عـــن الرجال والبنـــادق للكاتب غســـان كنفاني، 

اختياري للكتاب جاء من ســـبب حبي ألسلوب 
الكاتب.
برأيك هل انتهت زمن األعمال الكبيرة كما  «

يدعي البعض؟ وأننا نعيش زمن ال100 
صفحة؟

رغبـــة  األمريـــن،  تجمـــع  هـــي  صراحـــة  بـــكل 
ســـبب  البســـيطة  الصفحـــات  وراء  الجماهيـــر 
رئيســـي في ذلك، وأيًضا افتقار الخليج بشكل 
خـــاص للكّتـــاب الذيـــن يعملـــون علـــى روايـــة 
مختلفـــة بتفاصيلها وهذا جـــاء أيًضا من رغبة 

الجماهير.
منهمر في رسم حروف رواية جديدة لك  «

“جاال”، هل تريد توضيح بعض التفاصيل 
المتعلقة بها؟

جاال هي روايـــة معقدة التفاصيل، أمور كثيرة 
ال يحصرهـــا بطـــل واحـــد، يدخـــل فيهـــا كاتب 
وتدخل فيها رواية، وأمور كثيرة سيقرأها من 

يحملها بين ضلعيه عندما تتوافر.

كلمة أخيرة

شكًرا على حرصكم، وأرجو 
من هللا أن يحفظكم.

حوار طالبة االعالم: فاطمة زهير 

المطوع 

جامعة البحرين 

الكتابــة بالنســبة لــي كالبحــر ولــكل شــخص طريقتــه الخاصــة فــي الســرد والخيــال

مشاري بودريد: أصبحت عاشًقا للكتابة بل بت أكتب ألعيش
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“ناسا”: سحابة عمالقة تقترب من مصر
نشــرت إدارة الطيــران والفضــاء األميركية )ناســا(، صورة 
تظهــر كتــل ســحابية عمالقــة تقتــرب مــن أجــواء مصــر، 
وســط تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة ورعدية، اليوم 

وغدا.
وقالــت صحيفــة “واشــنطن بوســت” األميركيــة إن صورة 
“ناســا” تشــير إلى توقع إعصار مداري “غير عاد” في بعض 
مناطق مصر وواألراضي الفلسطينية، مما ينذر بعواصف 

وأمطار غزيرة، وربما حتى “فيضانات ساحلية”.
وأشــارت الصحيفــة إلى رصد تكون “إعصــار مداري نادر” 

في منطقة شرق البحر المتوسط.
وأضافــت أن التوقعــات تعزز مخاوف متعلقــة بفيضانات 
ســاحلية وأمطــار غزيــرة في أقصى شــرق مصر، قد تصل 

أيضا إلى أجزاء من األراضي الفلسطينية واألردن.
وتابعــت: “مــن المرجح أن تحــدث التأثيرات األكثر أهمية 
صبــاح اليوم الســبت إلى حدود منتصــف النهار بالتوقيت 
المحلي”. وكان مجلس الوزراء المصري طالب المواطنين 
بالبقــاء فــي منازلهم قدر اإلمكان، وذلك بعد رصد ســحب 

منخفضة ومتوسطة.
وقــال بيــان صادر عن رئاســة مجلس الوزراء، إنه “يناشــد 
حــاالت  فــي  إال  الجمعــة،  المنــازل  بالتــزام  المواطنيــن 

محافظــات  ألهالــي  بالنســبة  وذلــك  القصــوى،  الضــرورة 
الســواحل الشــمالية والدلتا ومدن القناة وشــمال ووســط 
ســيناء، وذلــك حرصــا علــى ســالمتهم ومنعــا للتكدســات 
المروريــة، وإلتاحــة الفرصة إلزالة الميــاه المتراكمة جراء 

سقوط األمطار الغزيرة المتوقعة أمس الجمعة”.
وتابــع “تقاريــر هيئــة األرصــاد أكــدت اســتمرار حالــة عدم 
االســتقرار فــي األحــوال الجويــة، حيــث مــن المتوقــع أن 
يســتمر تكــون وتزايــد الســحب المنخفضــة والمتوســطة 
التــي يصاحبهــا ســقوط األمطــار، لتكــون غزيــرة ورعديــة 
أحيانا على الســواحل الشــمالية ومناطق من الدلتا ومدن 

القناة”.

شــهدت العاصمــة الهنديــة نيودلهــي 
للتلــوث منــذ بدايــة  أســوأ معــدالت 
العــام للمــرة الثانيــة فــي أكتوبــر، إذ 
ســجل مؤشــر جودة الهواء مستوى 
”شــديد الســوء“ ممــا يشــير إلــى أن 
جــودة الهــواء قــد تشــهد المزيــد من 
التدهور بعد عيد ديوالي الهندوسي.

ووفقــا لبيانــات الســفارة األميركيــة 
المــس مؤشــر جــودة الهــواء، الــذي 
يقيس تركيز الجسيمات السامة في 
الجو، في نيودلهي يوم الجمعة 388 
المســتوى  بكثيــر  يتجــاوز  مــا  وهــو 

”اآلمن“ عند 60.

وقد يكتنف نيودلهي والمدن  «
المجاورة ضباب كثيف سام إذا 

فشلت السلطات في السيطرة 
على األلعاب النارية المستخدمة 
في عيد ديوالي )عيد األنوار( الذي 

يوافق غدا األحد.

الهند األكثر تلوثا 
للمرة الثانية في 

2019
شــرق  مــن  واســعة  مناطــق  اســتعدت 
اليابــان اجتاحتها فيضانات وانهيارات 
أرضيــة جراء اإلعصــار هاجيبيس قبل 
أســبوعين لهطــول المزيــد مــن األمطار 
ونصحــت  الجمعــة  أمــس  الغزيــرة 
الســلطات عشــرات اآلالف من الســكان 
بطوكيــو  المحيطــة  المناطــق  فــي 
بمغــادرة منازلهــم. ولقــي مــا ال يقل عن 
اجتــاح  عندمــا  شــخصا مصرعهــم   82

اليابــان  وشــرق  وســط  هاجيبيــس 
بأمطار غزيرة ورياح شديدة. وال يزال 
نحــو 12 شــخصا في عــداد المفقودين 

كما أصيب أكثر من 300.
وحــذرت الســلطات من حــدوث المزيد 
مــن االنهيــارات األرضيــة والفيضانــات 
ال ســيما فــي المناطــق التــي تعرضــت 
ألضــرار في الســدود ولم يتم إصالحها 

حتى بشكل مؤقت.

مجــال  فــي  أميركيــون  مســؤولون  أبلــغ 
الصحــة يوم الخميس عــن 34 حالة وفاة 
و1604 حــاالت مؤكــدة ومحتملــة حتــى 
اآلن نتيجــة مرض غامض يصيب الجهاز 

التنفسي مرتبط بالتدخين اإللكتروني.
وفــي األســبوع الماضــي، أبلغــت المراكــز 
األمريكيــة لمكافحــة األمــراض والوقايــة 
منهــا عــن 1479 حالــة إصابــة و33 حالــة 
وفــاة مــن المــرض وأعلنــت خططــا لبــدء 

اإللكترونــي  التدخيــن  منتجــات  فحــص 
فــي إطار تحقيقها. ولــم يربط المحققون 
حــاالت اإلصابة والوفــاة بمنتج أو مركب 
الزيــوت  أن  إلــى  أشــاروا  لكنهــم  بعينــه 
اإللكترونــي  التدخيــن  فــي  المســتخدمة 

تحتوي على مادة )تي.إتش.سي(.
وذكــرت المراكز أنــه ربما تكون هناك عدة 
يكــون  قــد  الســبب  وأن  للمــرض  أســباب 

مختلفا في أنحاء البالد.

مناطق ضربها “هاجيبيس” باليابان تستعد ألمطار غزيرة

34 حالة وفاة بأميركا بسبب التدخين اإللكتروني

رجل يجلس على ضفاف سانغام، المنطقة المحيطة 
بالتقاء نهري الجانج ويامونا مع نهر ساراسواتي 

األسطوري، وذلك بعد انحسار مياه الفيضانات في 
مدينة هللا أباد شمالي الهند أمس األول )أ ف ب( 

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تمكنــت  أنهــا  اإليطاليــة  الشــرطة  أعلنــت 
تدويــر  إلعــادة  مافيــا  شــبكة  تفكيــك  مــن 
البالســتيك، يتزعمهــا مجــرم خطيــر، حيث 
كانت تقوم بشــحن مواد بالســتيكية سامة 
إلــى الصين لتحويلهــا إلى أحذية يتم بيعها 

الحقا في إيطاليا.
وأوقفــت الشــرطة 10 أشــخاص ووضعــت 
5 آخريــن قيد اإلقامــة الجبرية، كما جمدت 
أعمــال 5 شــركات فــي صقلية، بعد الكشــف 
عن عصابة إعادة تدوير البالستيك الملوث 
باألســمدة والســموم والمبيــدات الحشــرية. 
االبتــزاز  تهــم  الموقوفيــن  إلــى  ووجهــت 
وحيــازة أســلحة غيــر قانونيــة، والتســبب 

بأذى جسدي خطير وتهريب النفايات.

وقالت الشرطة إن الشبكة يتزعمها  «

كالوديو كاربونارو، وهو رجل عصابات 

“كان وراء جرائم بشعة في الثمانينات 

والتسعينات تشمل أكثر من 60 

جريمة قتل”.

نفــذت الســلطات اإليرانيــة حكما 
بقطــع يــد شــخص مســجون فــي 
شــمال ايران بتهمة السرقة، وفق 
القضائيــة  الســلطات  أعلنــت  مــا 
المحليــة، في خطوة قوبل بإدانة 
فورية من منظمة العفو الدولية.

واعترف الرجل بوقائع اتهامه  «
بـ28 سرقة، فيما جرى تنفيذ 

عملية البتر األربعاء في مدينة 
ساري وفق السلطات القضائية 

في محافظة مازندران.ونددت 
منظمة العفو الدولية بتنفيذ 

الحكم، وقال نائب مديرة المكتب 
اإلقليمي للشرق األوسط 

وشمال إفريقيا صالح حجازي، 
في بيان، إّن “البتر المتعمد 

)الذي يتعرض له( أفراد ال يندرج 
ضمن إجراءات العدالة”. وأضاف: 

“إنّه انتهاك مروع للكرامة 
اإلنسانية”. ودعا إلى وضع حد 

لهذه الممارسات الصادمة.

إيطاليا تفكك 
شبكة األحذية 

السامة

بتر يد مدان 
بالسرقة في 

إيران
صــدرت أوامــر لزهــاء 50 ألــف شــخص إلخــاء منازلهــم الواقعــة فــي شــمال لوس 
أنجليــس، وهــي منطقــة اجتاحتهــا حرائــق عنيفة أّججتهــا رياح قوية، بحســب ما 

أعلن مسؤولون في فريق اإلطفاء.

وغّطــت ألســنة اللهــب خالل بضع ســاعات 
نحــو ألفــي هكتــار مــن االحــراش، وباتــت 
تشــّكل تهديــًدا للمنــازل بالقــرب مــن بلــدة 
65 كــم شــمال  ُبعــد  ســانتا كالريتــا، علــى 
لــوس أنجليــس. واندلعــت حرائــق عنيفــة 
الخميــس فــي مناطــق مختلفــة مــن والية 

كاليفورنيــا، فــي شــمالها كمــا فــي جنوبهــا، 
حيــث اجتاحــت الحرائــق آالف الهكتارات 

من األراضي.
 وذكر موقع باور أوتج دوت يو إس أن  «

نحو 196 ألف شخص انقطعت عنهم 
الكهرباء في الوالية يوم الخميس.

إجالء 50 ألف شخص جراء حرائق كاليفورنيا

اختيرت وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة في اإلمارات سارة األميري ضمن 
قائمة بي بي سي لـ100 امرأة ملهمة ومؤثرة حول العالم، لقيادتها الفريق 

العلمي للمشروع اإلماراتي الستكشاف المريخ “مسبار األمل”.وتقول 
األميري إن أحد أهداف المشروع هو الوصول إلى كوكب المريخ بحلول 

الذكرى الخمسين لتأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة. حريق “كينكايد فاير” قرب غايسرفل في والية كاليفورنيا أمس األول )أ ف ب(

ألغت اإلدارة األميركية اشتراكها 
في صحيفتي “واشنطن بوست” 
اللتيــن  تايمــز”  “نيويــورك  و 
يعتبرهما الرئيس دونالد ترامب 

ظالمتين حياله.
غريشــام  ســتيفاني  وقالــت 
“لــم  ترامــب  باســم  المتحدثــة 
نجــدد اشــتراكنا” مضيفــة “هــذا 
سيشــكل توفيــرا مهمــا بالنســبة 

لدافعي الضرائب”.
لصحيفــة  غريشــام  وأضافــت 
“وول ستريت جورنال” إن البيت 
مــن  للطلــب  يخطــط  األبيــض 
جميــع الــوكاالت الفدراليــة إلغاء 

اشتراكاتها في الصحيفتين.

اإلثنيــن  انتقــد  ترامــب  وكان 
الماضــي كالمعتــاد عبــر فوكــس 
تايمــز  نيــوروك  صحيفــة  نيــوز 
وأعلــن أنــه لــم يعــد يرغــب فــي 

تلقي هذه الصحيفة.
وقــال “ال نرغــب فيها فــي البيت 
االبيض. وســننهى علــى األرجح 
)االشــتراك فيهــا( وفي واشــنطن 

بوست”.
وأضاف “هما جريدتان كاذبتان”. 
واعتــاد ترامــب الهجــوم بشــكل 
شــبه يومــي علــى وســائل اعالم 
أي  نيــوز”  “فايــك  بانهــا  ينعتهــا 
تنقــل أخبــارا كاذبــة متهمــا اياها 

بنشر اخبار زائفة.

ترامب يلغي اشتراكي “نيويورك تايمز” و ”واشنطن بوست”

الحقــول  وأكبــر  أشــهر  وقــف 
الســعودية،  فــي  البركانيــة 
ألكثــر مــن 700 عــام في وجه 
التغيرات الزمانية والمناخية، 
فــي الوقــت الــذي ســجل فيــه 
حيــث  بركانــي،  انفجــار  آخــر 
قــدر مهتمــون أن عمرها يعود 

إلى مئات القرون وتغطي مســاحاته بحوالي )5892 كم مربعا(. جبل “الهيل” 
أو كمــا يســمى عنــد أهــل المنطقــة “أبــو مخــروم” الواقع بحرة كشــب، جنوب 
مدينــة مهــد الذهب ويبعد حوالي )180 كم( شــمال شــرقي محافظة الطائف 
غــرب الســعودية. أعضــاء فريــق إرث للتوثيــق الجــوي أكدوا أن حرة كشــب 
تشتهر بـ )فوهة الوعبة( أو )فوهة الوهبة( أو )مقلع طمية( كما يسمى، ويوجد 
بداخــل الحــرة )جبــل الهيــل( ويعتقــد أن هذا البــركان هو المصدر الرئيســي لـ 

)حرة كشب(، وهو أحدث البراكين التي حدث في المنطقة.

توثيق أكبر حقول البراكين بالسعودية

توقع إعصار مداري “غير عادي” في بعض مناطق مصر
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