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الخارجيـــة  وزارة  عـــن  صـــادر  تقريـــر  أفـــاد 
األميركية، الجمعة، بأن “إيران ما زالت أســـوأ 

دولة راعية لإلرهاب في العالم”.
وذكر منسق شؤون مكافحة اإلرهاب بوزارة 
الخارجيـــة ناثان ســـيلز، فـــي مؤتمر صحافي 
عـــن  األميركـــي  التقريـــر  لتقديـــم  خصـــص 
اإلرهاب لعام 2018، أن “النظام اإليراني أنفق 
نحـــو مليار دوالر لدعم وكالئه من الجماعات 

اإلرهابية”، بحسب موقع “الحرة” األميركي.
فـــي  تقديمـــه  جـــرى  الـــذي  التقريـــر  وأشـــار 
واشـــنطن إلـــى دعم إيران لجماعـــات تصنفها 
“إرهابيـــة” مثل “حـــزب هللا” وحركة “حماس” 

و”الجهاد اإلسالمي” في فلسطين. 
وشدد التقرير األميركي على أهمية العقوبات 
التي جرى فرضها على إيران، عقب انسحاب 
واشنطن من االتفاق النووي، في مايو 2018، 
بســـبب تمادي طهـــران في ســـلوكها المزعزع 

لالستقرار بمنطقة الشرق األوسط. 
وأضافـــت الخارجيـــة األميركيـــة أنـــه “رغـــم 
جهـــود الحكومة اللبنانية الرســـمية في النأي 

بنفســـها عن النزاعات اإلقليمية، واصل حزب 
وســـوريا  العـــراق  فـــي  العســـكري  دوره  هللا 

واليمن”.

طهران أنفقت مليار دوالر لدعم اإلرهاب
الخارجيــة األميركيــة: إيران أســوأ دولــة راعية له فــي العالم

منسق مكافحة اإلرهاب في وزارة الخارجية األميركية السفير ناثان سيلز يطلع الصحافيين على التقرير أمس )الخارجية اآلميركية(

واشنطن - األناضول

3 بحارة فقط سجلوا للتعويضات... وأهل “اليامال” يقاطعون
كشـــف أميـــن ســـر جمعيـــة الصياديـــن 
لــــ  المغنـــي  عبداألميـــر  المحترفيـــن 
الذيـــن  الصياديـــن  عـــدد  أن  “البـــالد” 
ســـجلوا طلباتهـــم فـــي وكالـــة الزراعة 
األشـــغال  بـــوزارة  البحريـــة  والثـــروة 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي ال يتجاوز 2 % من إجمالي 
عدد صيـــادي الروبيـــان البالغ عددهم 
صيـــادي  أن  صياد.وبيـــن   200 نحـــو 

الروبيـــان قاطعـــوا تســـجيل طلباتهم لدى 
الوكالـــة  فـــي  المســـؤولين  ألن  الوكالـــة؛ 
والوزارة لم يكونوا شفافين مع الصيادين، 
وال يمتلكـــون أي معلومـــات تعنـــى بعملية 
التعويضـــات أو شـــراء البوانيش ومعدات 

صيد الروبيان.
ويأتـــي تصريـــح المغنـــي بعـــد أن انتهـــت 
الخميـــس الماضـــي الفتـــرة التـــي أعلنتهـــا 
الوزارة من أجل تسجيل الصيادين وملء 
االســـتمارات الخاصة بالتنازل عن رخصة 

صيـــد الروبيـــان أو تحويلهـــا إلـــى رخصـــة 
صيد سمك.

وعلـــى الصعيـــد ذاته، أفـــاد رئيس مجلس 
إدارة جمعية الصيادين المحترفين جاسم 
الجيـــران أن الجمعيـــة تتمنـــى أن يكـــون 
مشـــروع التعويضات التـــي أقرها مجلس 
الـــوزراء أن واضـــح المعالـــم والقيمـــة قبل 
أن يحـــدد البحـــار خيارات، فعنـــد مراجعة 
بعـــض الصياديـــن إدارة الثـــروة الســـمكية 

كانت األمور مبهمة وغير واضحة.

الرميحـــي  الشـــورى خميـــس  قـــال عضـــو مجلـــس 
لــــ “البـــالد” إن الركـــود االقتصـــادي والعقـــاري الـــذي 
تعانيـــه البحرين حاليا ال يقـــارن بما جرى في بداية 
تســـعينات القـــرن الماضـــي. وأضـــاف في حـــوار مع 
الصحيفـــة: أغلـــب المحـــالت أغلقت أبوابها بســـبب 
مضاعفة الرســـوم، وغـــادرت عائـــالت أجنبية البالد 

بسبب الزيادة في الكهرباء والماء.

قضايـــا كثيـــرة بالمحاكــم 
بسبب الديــون العقاريــة

قّرر مصرف البحرين المركزي األربعاء، 
خفـــض ســـعر الفائـــدة األساســـي على 
ودائع األسبوع الواحد بواقع 25 نقطة 
أســـاس، مـــن 2.50 % إلـــى 2.25 %.   
وأشاد خبراء مصرفيون واقتصاديون 
بالقـــرار، وقالـــوا إنـــه ســـيحدث دفعـــة 
إيجابيـــة لالقتصـــاد الوطنـــي ويحـــرك 
عجلـــة القطاعـــات المنتجـــة خصوصا 

غير النفطية.

خفض أسعار الفائدة.. 
دعم القطاعات المنتجة

انقســـم أعضـــاء مجلـــس النـــواب بين 
فريقين بشـــأن موضوع التحقيق بما 
ورد من مالحظات للغرفة التشريعية 
لديـــوان  األخيـــر  بالتقريـــر  المنتخبـــة 

الرقابة المالية واإلدارية. 
الفريـــق األول يدفـــع لتشـــكيل لجنـــة 
مخالفـــات  عـــن  خاصـــة  تحقيـــق 

المجلس. 
أمـــا الفريـــق اآلخـــر، فيـــرى أن اللجنة 
الماليـــة النيابيـــة مكلفة بنظـــر ما ورد 
بتقريـــر  مـــن مخالفـــات ومالحظـــات 
يتعلـــق  مـــا  بينهـــا  ومـــن  الديـــوان، 

بالبرلمان.
لجنـــة  إيـــداع طلـــب تشـــكيل  وقبـــل 
التحقيـــق نشـــطت حـــرارة التلفونات 
للتوصـــل  النـــواب؛  مـــن  عـــدد  بيـــن 
لتوافقات قبل اجتماع مكتب مجلس 

النواب المقرر نهار اإلثنين.

قلم “األصالة” بورقة 
“تحقيق النيابي” ينكأ 

جروحا مندملة

طرق السنابس بعد التعديل.. بال “باركات”

و404   402( بمجمعـــات  ســـكان  انتقـــد 
و406( بقريـــة الســـنابس عبـــر “البالد” ما 
تســـببته خطط وزارة األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيـــط العمراني لتعديل 
الطرق من فقدان عدد كبير من مواقف 

السيارات قبل مشروع التعديل.
وقالـــوا للصحيفـــة إن مقاول المشـــروع 
وبناء علـــى الخطط المقررة من الوزارة 
نفذ مشـــروعا لتطوير الطرق، ولكن هذا 
التطويـــر يعتبـــر ارتـــدادا للخلـــف، حيث 
ضاقـــت الطـــرق الداخليـــة، وأصبحت ال 

تســـتوعب دخـــول الســـيارات الكبيـــرة، 
فضـــال عـــن معانـــاة ســـكان المجمعـــات 
الثالثة من وضع طوب يعوق السيارات 
من ركن ســـياراتهم. وذكـــروا أن الوزارة 
عالجت مشـــكلة تـــردي البنيـــة التحتية 
للقريـــة، ولكن ذلك أنتج مشـــكلة أخرى، 
كافيـــة  مواقـــف  وجـــود  عـــدم  وهـــي 
للســـيارات وتضييـــق الطـــرق. وطالبـــوا 
الوزارة بضرورة التدخل الفوري واتخاذ 
اإلجـــراءات الفورية المناســـبة؛ من أجل 

معالجة الخلل.

علوي الموسوي

راشد الغائب | تصوير رسول الحجيري

المحرر االقتصادي

كشـــف وزير األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني عصـــام خلف عن 
انتهاء 47 % من أعمال المرحلة الثانية من تطوير الحديقة المائية.  جاء ذلك في 
زيارة ميدانية للحديقة المائية برفقة األمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع 

الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة وعدد من مسؤولي الوزارة.

االنتهاء من 47 % من تطوير الحديقة المائية

المنامة - وزارة األشغال

مروة خميس

الرفاع يستضيف “عربية السلة” لألندية

أسند االتحاد العربي لكرة السلة  «
تنظيم واستضافة البطولة العربية 

لألندية األبطال في نسختها المقبلة 
التي من المقرر لها أن تقام في 

النصف األول من شهر أكتوبر للعام 
2020 وكذلك تنظيم مسابقة 3×3 

على هامش البطولة.

المحرر االقتصادي

)٠٨(

وزير األشغال والشيخة مرام يتفقدان سير أعمال المرحلة الثانية

خميس الرميحي )٠٤(
)٠٩()٠٦(

)٠٥()٠٦(

محرر الشؤون المحلية

في عصر تطبيقات الدفع واإللكتروني  «
والعمالت الرقمية ومنصات اإلقراض 

عبر الجوال، يبدو الحديث المتواتر 
ا،  عن قرب نهاية حقبة الكاش منطقيًّ

ال سيما في ظل وجود أمثلة مثل 
السويد التي يتراجع فيها االعتماد على 

النقدية بشكل ملحوظ منذ سنوات.

هل حان الوقت إلعالن نهاية الكاش؟
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)03(

اقرأ في “^” غدا

بقلم: عبدالنبي الشعلة

الشيعة العرب 
والنظام الحاكم 

في إيران



شـــارك ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
جمهورية إندونيسيا محمد شيخو، 
الثانـــي  الـــوزاري  االجتمـــاع  فـــي 
لمنتـــدى الجـــزر األرخبيليـــة، والذي 
عقـــد في مدينة مانـــادو بجمهورية 
 30 مـــن  الفتـــرة  فـــي  إندونيســـيا 
الجـــاري،  نوفمبـــر   1 إلـــى  أكتوبـــر 
بدعوة من وزير التنســـيق لشـــؤون 
إندونيســـيا  بجمهوريـــة  البحـــار 
بانجايتـــان،  بنســـار  لوهـــوت 
وبحضـــور ممثلـــو 25 دولـــة وعـــدد 
مـــن المنظمـــات الدوليـــة.  ويهـــدف 
االجتمـــاع إلـــى تعزيز التعـــاون بين 
الدول األرخبيلية والدول الجزرية 
الشـــركات  وتشـــجيع  لتطويـــر 
التعـــاون  أطـــر  ووضـــع  الناشـــئة، 
للتخفيـــف من ظاهـــرة تغير المناخ، 

وتعزيـــز القدرة على إدارة الكوارث 
التحديـــات االقتصادية  ومواجهـــة 
التـــي يتألف منهـــا االقتصاد األزرق 
بما فيهـــا مصائـــد األســـماك وتربية 
األحياء المائية، باإلضافة إلى خلق 
فرص عمل الئقة ومكافحة التلوث 

البحري وغيره.

المنامة - بنا

الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
المســـتدامة عبدالحســـين ميـــرزا 
بمكتبـــه الرئيـــس التنفيذي لهيئة 
الكهرباء والماء الشيخ نواف بن 
إبراهيـــم آل خليفة.ورحب الوزير 
بالشـــيخ نـــواف الـــذي قـــدم التهاني 
والتبريكات لميرزا بصدور المرسوم 
الملكي بتعيينه رئيســـا لهيئة الطاقة 

المستدامة.
وتـــم بحث عدد مـــن المواضيع التي 
تتعلـــق بالطاقة المســـتدامة وكفاءة 
والخطـــط  البحريـــن  فـــي  الطاقـــة 
مـــن  التـــي  والمشـــاريع  المســـتقبلية 

شأنها االرتقاء بالقطاع.
الرئيـــس  بجهـــود  ميـــرزا  وأشـــاد 

والمـــاء  الكهربـــاء  لهيئـــة  التنفيـــذي 
القائـــم  الثنائـــي األصيـــل  والتعـــاون 
بيـــن الهيئتيـــن فـــي ســـبيل تحقيـــق 
األهـــداف الوطنية للطاقة المتجددة 
وكفاءة الطاقة فـــي البحرين، معربا 
المســـؤولين  لجهـــود  تقديـــره  عـــن 
والعامليـــن بقطاع الكهربـــاء والماء، 
وعلى رأســـهم وزير شؤون الكهرباء 

والماء وائل المبارك.
مـــن جهته، أشـــاد الشـــيخ نـــواف بن 
إبراهيـــم آل خليفـــة بجهـــود ميـــرزا 
فـــي الســـعي لتطويـــر قطـــاع الطاقة 
المســـتدامة فـــي البحريـــن، والعمـــل 
الوطنيـــة  األهـــداف  تحقيـــق  علـــى 

المنشودة في هذا المجال.

ميرزا ونواف بن إبراهيم يبحثان موضوعات الطاقة

مجلس إدارة التأمينات االجتماعية لم ينعقد منذ عام
كشــف مصــدر عليــم لـ “البــاد” أن مجلــس إدارة الهيئة العامــة للتأمين 
االجتماعــي لــم ينعقــد منذ عام، مشــيرا إلــى أن آخر اجتمــاع عقد كان 

بشهر نوفمبر من العام ٢٠١٨.

الـــوزاري  التغييـــر  منـــذ  وأضـــاف: 
الـــذي جرى فـــي نوفمبر مـــن العام 
الماضي، والـــذي أزاح وزير المالية 
الســـابق عن منصبه الشـــيخ أحمد 
يـــدُع  لـــم  خليفـــة  آل  محمـــد  بـــن 

مجلس اإلدارة ألي اجتماع.
وأمـــاط اللثـــام عـــن العمليـــة التـــي 
مـــن خاللهـــا تـــم أخـــذ الموافقـــات 
علـــى إصـــدار قـــرار تحويـــل مبلـــغ 
٢٣٠ مليـــون دينـــار مـــن صنـــدوق 
التعطل إلى صندوق القطاع العام 
فـــي الهيئة، كاشـــفا أن األعضاء لم 
يوافقوا على القرار بأجمعهم، وأن 

القـــرار أخذ من األعضاء بواســـطة 
البريد اإللكتروني.

مجلـــس  أعضـــاء  أن  إلـــى  ولفـــت 
معلومـــة  أي  يملكـــون  ال  اإلدارة 
االجتماعـــات،  انعقـــاد  بخصـــوص 
موضحـــا أنـــه تمـــت طـــرح فكـــرة 
أخـــذ موافقـــات أعضـــاء المجلس 
علـــى الموضوعـــات المختلفة عبر 
آليـــة )التمريـــر(، لكـــن هـــذه الفكرة 
ووجهت برفـــض من قبل عدد من 

أعضاء المجلس.
وقـــال: إن فكـــرة التمريـــر هـــي أن 
المجلـــس  أعضـــاء  إخطـــار  يتـــم 

وأخذ موافقاتهم عن الموضوعات 
المختلفـــة عبر البريـــد اإللكتروني، 

من دون وجود مناقشات.
وتابع: أن العديد من الموضوعات 
طاولـــة  علـــى  مطروحـــة  المهمـــة 
المجلـــس، وهـــي شـــديدة األهمية 
والحساســـية، ومن ضمنهـــا العجز 
اســـتثمارات  ومناقشـــة  االكتواري 
الهيئة وعمليـــة التقاعد االختياري 
والتفاصيـــل المحيطـــة حـــول هذا 

الموضوع.
يذكـــر أن جاللـــة الملـــك أصدر في 
١٦ مـــن أغســـطس ٢٠١٨ مرســـوم 
رقـــم ٤٢ لســـنة ٢٠١٨، والذي نص 
على تشـــكيل مجلس إدارة الهيئة 
الســـابق  الماليـــة  وزيـــر  برئاســـة 

الشـــيخ أحمد بن محمد آل خليفة، 
وعضويـــة وزيـــر العدل والشـــؤون 
اإلسالمية واألوقاف خالد بن علي 
آل خليفة، ووزير شـــؤون مجلسي 
الشورى والنواب غانم البوعينين، 
ووزير العمل والتنمية االجتماعية 

جميل حميدان، والرئيس التنفيذي 
لهيئـــة الكهربـــاء نـــواف آل خليفة، 
ورئيـــس ديـــوان الحدمـــة المدنية 
أحمد الزايـــد، والرئيـــس التنفيذي 
محمـــد  اإللكترونيـــة  للحكومـــة 
القائـــد، وممثـــل عـــن الغرفـــة خالد 
محمـــد، وعارف هجرس، وســـونيا 
جناحي، وومثل عن االتحاد العام 
للنقابات سعاد مبارك، وأسامة بحر 
ممثال عـــن االتحاد الحر، ومشـــعل 
الحلـــو، ومحمـــد البســـتكي، ومـــال 

هللا الحمادي.
وجـــاء فـــي المـــادة الثانيـــة: علـــى 
رئيس مجلس الـــوزراء والوزراء- 
كل فيمـــا يخصـــه- تنفيـــذ أحـــكام 
هذا المرســـوم ، وُيعمـــل به اعتبارا 
مـــن تاريـــخ نشـــره فـــي الجريـــدة 

الرسمية.

أعضاء يرفضون 
اجتماعات 
“التمرير” 

اإللكترونية
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البحريــــن تعـــــزي باكستــــان
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، ورئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، وولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة برقيـــات تعزية 
ومواســـاة إلى رئيس جمهورية 
عـــارف  اإلســـالمية  باكســـتان 
الحريـــق  ضحايـــا  فـــي  علـــوي، 
الذي شـــب في إحدى القطارات 
بإقليـــم البنجاب شـــمال شـــرقي 

باكستان.
كما بعث صاحب الســـمو الملكي 
رئيس الوزراء وصاحب الســـمو 

الملكـــي ولي العهد نائـــب القائد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلس الـــوزراء  برقيتي تعزية 

ومواســـاة مماثلتيـــن إلى رئيس 
باكســـتان  جمهوريـــة  وزراء 

اإلسالمية دولة عمران خان.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

فتـــح مجـاالت أرحـب للتعـاون مع تايلنـد
المختلفة الــقــضــايــا  ــاه  ــج ت ــاور  ــش ــت ال ــرار  ــم ــت اس ــة:  ــي ــارج ــخ ال وزيـــر 

نقـــل وزيـــر الخارجيـــة الشـــيخ خالد بن 
أحمد بن محمد آل خليفة تحيات عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
الـــوزراء  ورئيـــس  خليفـــة،  آل  عيســـى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة، وولي العهد نائب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، إلى 
رئيـــس وزراء مملكـــة تايلنـــد الجنـــرال 
برايـــوت تشـــان أوتشـــا، وتمنياتهـــم لـــه 
موفور الصحة والعافية، ولمملكة تايلند 

وشعبها الصديق كل التقدم والنماء.
جاء ذلك لدى استقبال الجنرال برايوت 
تشـــان أوتشـــا، للشـــيخ خالـــد بـــن أحمد 
بـــن محمـــد آل خليفة، مســـاء أمس في 

بانكوك.
وكلـــف الجنـــرال برايوت تشـــان أوتشـــا 
وزيـــر الخارجية بنقل تحياته إلى جاللة 
الملـــك، وصاحـــب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء وصاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 

العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
وتمنياتـــه  الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس 
الرفعـــة  مـــن  بمزيـــد  البحريـــن  لمملكـــة 

واالزدهار.
وأعرب الجنرال برايوت تشان أوتشا عن 
اعتـــزاز مملكة تايلند بعالقـــات الصداقة 

التـــي تجمعهـــا مع مملكـــة البحريـــن وما 
تشـــهده من تقـــدم ونماء علـــى األصعدة 
كافـــة ومـــا تتســـم بـــه مـــن متانـــة وقوة 
تســـتند إلى أســـس من الثقـــة واالحترام 
بانضمـــام  مرحبـــا  المتبـــادل،  والتقديـــر 
الصداقـــة  لمعاهـــدة  البحريـــن  مملكـــة 

والتعاون في جنوب شرق آسيا.
مـــن جانبـــه، أكد وزيـــر الخارجية حرص 
قدمـــا  المضـــي  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
بالعالقـــات الثنائيـــة مـــع مملكـــة تايلنـــد 
وفتح مجاالت أرحب للتعاون المشترك 
القضايـــا  تجـــاه  التشـــاور  واســـتمرار 
المختلفـــة واالرتقاء بأطر التنســـيق في 
باســـتضافة  الدوليـــة، منوهـــا  المحافـــل 
 35 الــــ  القمـــة  ألعمـــال  تايلنـــد  مملكـــة 
لرابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان(، 
متمنيـــا للقمـــة النجاح والتوصـــل لنتائج 
تســـهم في تقوية دور الرابطة وتحقيق 
أهدافهـــا وتلبيـــة آمـــال وتطلعـــات دولها 

في المزيد من التقدم واالزدهار.

رئيس وزراء تايلند مستقبال وزير الخارجية

بانكوك - بنا

ــان  ــن واليابـ ــن البحريـ ــة بيـ ــات متينـ عالقـ
ــام ــس ــى ال ــل ــي الـــحـــفـــاظ ع ــو فـ ــي ــوك ــدور ط ــ ــد بـ ــي ــش ــري ي ــ ــدوس ــ ال

شـــارك ســـفير مملكـــة البحرين لـــدى اليابـــان أحمد 
الدوســـري، فـــي االحتفـــال الســـنوي بمناســـبة يوم 
قـــوات الدفـــاع اليابانيـــة بدعـــوة من وزيـــر الدفاع 
وزراء  رئيـــس  وبحضـــور  كونـــو،  تـــارو  باليابـــان 
اليابان دولة شـــينزو آبي، وعـــدد من الوزراء وكبار 
المســـؤولين بالحكومة اليابانية، ورؤســـاء البعثات 
الدبلوماســـية المعتمـــدة لـــدى اليابـــان والملحقيـــن 
العســـكريين األجانـــب فـــي اليابان. وخـــالل الحفل 
قـــام دولـــة شـــينزو آبـــي بإلقـــاء كلمـــة شـــكر فيهـــا 
رؤســـاء البعثات الدبلوماســـية علـــى دعمهم ودعم 
حكوماتهم المستمر لقوات الدفاع الذاتية اليابانية، 
مشـــيرا إلى الـــدور البارز الـــذي تلعبه هـــذه القوات 
فـــي عمليـــات األمـــم المتحـــدة لحفظ الســـالم، مما 
يســـاهم في اســـتتباب األمن والســـالم في مختلف 
مناطـــق العالم، حيث شـــارك أكثر مـــن 60000 ألف 
عضو من قـــوات الدفاع الذاتيـــة اليابانية في تلك 
العمليـــات منذ العام 1992، باإلضافة إلى مشـــاركة 

قـــوات الدفـــاع الذاتيـــة في حماية أكثـــر من 4000 
ســـفينة مـــن عمليات القرصنـــة، كما أشـــاد بالجهود 
التـــي بذلتهـــا قوات الدفاع الذاتيـــة خالل الكوارث 
األشـــهر  خـــالل  بالبـــالد  التـــي عصفـــت  الطبيعيـــة 
الماضيـــة، وباألخص إعصـــار هاجيبي، حيث لعبت 
قـــوات الدفـــاع الذاتيـــه دوًرا بارًزا فـــي حفظ حياة 

المواطنين والمقيمين.
كمـــا ألقـــى وزير الدفـــاع اليابانـــي كلمة أشـــاد فيها 
الداخـــل والخـــارج،  فـــي  اليابانيـــة  القـــوات  بـــدور 
مقدمًا الشكر للدول التي تقدم التسهيالت للقوات 
اليابانيـــة العاملـــة خـــارج اليابـــان مـــن أجـــل القيام 
بمهامهـــا في الحفـــاظ على أمن المالحـــة ومحاربة 

القرصنة البحرية.
من جانبه هنأ الســـفير أحمد الدوسري وزير الدفاع 
الياباني بهذه المناســـبة، مثمنًا قوة ومتانة العالقة 
بين البلدين، والدور الذي تلعبه اليابان في الحفاظ 
علـــى الســـالم، متمنيـــًا لليابـــان مزيـــدًا مـــن التقدم 

واالزدهار. سفير مملكة البحرين لدى اليابان يشارك في االحتفال السنوي بمناسبة يوم قوات الدفاع الذاتية اليابانية

طوكيو - بنا

جاكرتا - بنا

سفير البحرين بإندونيسيا يشارك في 
االجتماع الوزاري لمنتدى الجزر األرخبيلية

علوي الموسوي



كشف وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن انتهاء 47 % من أعمال المرحلة الثانية 
من تطوير الحديقة المائية، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تسير بصورة منتظمة.

 جـــاء ذلـــك أثنـــاء قيـــام الوزيـــر خلف 
المائيـــة  للحديقـــة  ميدانيـــة  بزيـــارة 
برفقة األمين العـــام للمبادرة الوطنية 
لتنمية القطاع الزراعي الشـــيخة مرام 
بنت عيسى آل خليفة ووكيل الوزارة 
لشـــؤون البلديـــات الشـــيخ محمـــد بن 
أحمد آل خليفـــة ومدير إدارة التنمية 
الحضريـــة راويـــة المناعـــي وعدد من 

مسؤولي الوزارة.
 وأكـــد الوزيـــر خلـــف فـــي الجولـــة أن 
نســـبة اإلنجاز في المرحلة الثانية من 
الحديقـــة بلغـــت 47 %، مشـــيرا إلـــى 
أن الـــوزارة شـــرعت منـــذ مطلـــع العام 
الجـــاري فـــي المرحلـــة الثانيـــة التـــي 
تســـتغرق عمـــل فيها قرابة 15 شـــهرا، 
ومن المؤمل االنتهاء من المرحلة في 

الربع األول من العام المقبل”.
تطـــورات  اهـــم  علـــى  خلـــف   واطلـــع 
أهـــم  مـــن  يعـــد  الـــذي  المشـــروع 
تعمـــل  التـــي  الخدميـــة  المشـــروعات 
عليهـــا الـــوزارة حاليـــا فـــي العاصمـــة 

بالشراكة مع مجلس أمانة العاصمة.  
وأضاف الوزير خلف “تحظى باهتمام 

خـــاص مـــن رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة قرينـــة عاهـــل البـــاد صاحبـــة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنت 
أكـــدت  التـــي  خليفـــة  آل  إبراهيـــم 
الحفاظ على موروث الحديقة المائية 

التاريخي”.
 وأكـــد خلـــف “الحفـــاظ علـــى مـــوروث 
حيـــث  التاريخـــي،  المائـــي  الحديقـــة 
تســـعى الـــوزارة إلعـــادة تأهيلهـــا على 
أن تتـــم المحافظـــة علـــى البحيـــرات 
وتطويـــر  للحديقـــة،  العـــام  والشـــكل 
النواحـــي الجماليـــة فـــي الحديقة من 
زراعة ومســـطحات خضـــراء وإضاءة 
وممـــرات بصـــورة حديثة إلـــى جانب 
توفير اســـتراحات وخدمات تتناسب 
مـــع مكانـــة الحديقة وبما يخـــدم أكبر 
شـــريحة مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن 
وتطويـــر النواحي الزراعيـــة والنباتية 
لتكـــون  المقومـــات  كافـــة  وتوفيـــر 
ومكانـــا  عائليـــة  نموذجيـــة  حديقـــة 

لجذب السويح وزوار المملكة”.  
األشـــجار  بنقـــل  فعليـــا  “بدأنـــا  وقـــال 
المطلـــوب نقلهـــا إلـــى الحديقـــة، بعـــد 

نظـــام  تركيـــب  مـــن  االنتهـــاء  تـــم  أن 
الـــري، كما بدأنـــا بتنظيـــف البحيرات، 
حيث ســـتعمل وفق نظـــام ميكانيكي 
يضمـــن لنـــا اســـتمرارية حركـــة المياه 
وســـامتها”، مشـــيرا إلى أن “الحديقة 
ولعـــب  عائليـــة،  مســـاحات  تضـــم 
لألطفـــال وجســـرا خشـــبيا وممارســـة 
األلعـــاب الرياضيـــة، إضافـــة إلى عدد 
العشـــبية الخضـــراء  المســـاحات  مـــن 
مع وجـــود عدد من المبانـــي الخدمية 

لخدمة رواد الحديقة”.
نباتيـــة  حديقـــة  توجـــد  “كمـــا   وقـــال 
متنوعـــة   )Botanical Garden(
األصنـــاف واألنواع والفصائل النباتية 
متمثلـــة فـــي نباتات مزهـــرة كالورود، 
متســـلقة،  نباتـــات  طبيـــة،  أعشـــاب 
إضافـــة  وشـــوكية  عصاريـــة  نباتـــات 
إلـــى الشـــجيرات واألشـــجار والنخيل 
المحليـــة  النباتـــات  مـــن  وغيرهـــا 
المتنوعـــة وقـــد تـــم تصميـــم الحديقة 
بطريقـــة عصرية باســـتخدام وحدات 
إضـــاءة متميـــزة، أرضيـــات مختلفـــة 
ومقاعد والمظات الخشبية وغيرها”. 

العـــام  األميـــن  أعربـــت  جهتهـــا،   مـــن 
القطـــاع  لتنميـــة  الوطنيـــة  للمبـــادرة 
الزراعـــي الشـــيخة مرام بنت عيســـى 
التفقديـــة  زيارتهـــا  فـــي  خليفـــة  آل 
للمشـــروع عـــن بالغ ســـعادتها لألعمال 
التي أنجـــزت حتـــى اآلن، متطلعة أن 
يتـــم افتتاح الحديقـــة في الربع األول 

من العام المقبل 2020. 

كمـــا أثنت على جهود وزارة األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
علـــى  القائـــم  والفريـــق  العمرانـــي 
اإلشـــراف والتنفيـــذ للمشـــروع الرائـــد 
إلعـــادة إحيـــاء الحديقـــة المائية التي 
لها مكانة خاصة وقيمة تاريخية لدى 

أهل البحرين. 
يذكـــر أن مشـــروع الحديقـــة المائيـــة 

مـــن المشـــاريع الترفيهيـــة المهمة في 
البحريـــن، ويخـــدم جميـــع المواطنين 

والمقيمين.
وتبلـــغ مســـاحة الحديقـــة 6 هكتارات 
المعالـــم  علـــى  بالحفـــاظ  وصممـــت 
فـــي  متمثلـــة  للحديقـــة  التاريخيـــة 
المائيـــة  والمســـطحات  المماشـــي 

واألشجار المعمرة.

الرباط - بنا

أكـــد النائب عمـــار البنـــاي االهتمام الذي 
توليـــه القيـــادة الحكيمـــة لعاهـــل البـــاد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة فـــي التركيـــز علـــى موضوع 
التنميـــة  وتحقيـــق  الغذائـــي،  األمـــن 
المســـتدامة والحفاظ على المكتســـبات 
جـــاء  الحضاريـــة.  المنجـــزات  وتعزيـــز 
ذلك في كلمته في الجلســـة االفتتاحية 
ألعمـــال النـــدوة الدوليـــة عـــن موضـــوع 
“البرلمانـــات ورهانـــات األمـــن الغذائي”، 

المنعقدة بالرباط.

البناي: البحرين مهتمة بقضايا األمن الغذائي

local@albiladpress.com
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وزير األشغال والشيخة مرام يتفقدان سير أعمال المرحلة الثانية

3 بحارة فقط سجلوا للتعويضات... وأهل “اليامال” يقاطعون
ــاد ــات... وهـــم فـــي ازديـ ــان المخالفيـــن بالمئـ ــادي الروبيـ ــداد صيـ أعـ

كشــف أمين ســر جمعية الصياديــن المحترفيــن عبداألمير المغني 
لـــ “البــاد” أن عــدد الصياديــن الذيــن ســجلوا طلباتهــم فــي وكالــة 
البلديــات  بــوزارة األشــغال وشــؤون  البحريــة  الزراعــة والثــروة 
والتخطيــط العمرانــي ال يتجــاوز 2 % مــن إجمالــي عــدد صيــادي 

الروبيان البالغ عددهم نحو 200 صياد.

وبين أن صيادي الروبيان قاطعوا 
تسجيل طلباتهم لدى الوكالة؛ ألن 
المســـؤولين في الوكالـــة والوزارة 
لم يكونوا شـــفافين مع الصيادين، 
وال يمتلكـــون أي معلومـــات تعنى 
شـــراء  أو  التعويضـــات  بعمليـــة 
البوانيش ومعدات صيد الروبيان.
ويأتـــي تصريـــح المغنـــي بعـــد أن 
الماضـــي  الخميـــس  يـــوم  انتهـــت 
الفتـــرة التـــي أعلنتها الـــوزارة من 
أجـــل تســـجيل الصياديـــن ومـــلء 
االســـتمارات الخاصة بالتنازل عن 
رخصة صيد الروبيان أو تحويلها 
إلـــى رخصة صيـــد ســـمك، بعد أن 
قرر مجلس الوزراء شـــراء أصول 
أو  الروبيـــان  صيـــادي  بوانيـــش 
تحويـــل رخصهـــم لصيد األســـماك 

وشراء عدة الصيد.
وأفاد المغني أن “أعداد الصيادين 
الروبيـــان  لصيـــد  المخالفيـــن 
وصـــل  وقـــد  كبيـــر،  ازديـــاد  فـــي 
عددهـــم بالمئات وخفر الســـواحل 
مشـــكورين يقومون بواجب كبير 
بالتصدي لهم، لكن األعداد مازالت 
كبيـــرة ومتعبـــة ومرهقة بالنســـبة 

إلى خفر السواحل”.
وعلـــى الصعيـــد ذاته، أفـــاد رئيس 
مجلـــس إدارة جمعيـــة الصياديـــن 
أن  الجيـــران  المحترفيـــن جاســـم 
الجمعية تتمنى أن يكون مشروع 
التعويضـــات التـــي أقرهـــا مجلس 
الـــوزراء برئاســـة صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
الخليفـــة أن يكـــون واضح المعالم 
البحـــار  يحـــدد  أن  قبـــل  والقيمـــة 

بعـــض  مراجعـــة  فعنـــد  خيـــارات، 
الصياديـــن إدارة الثروة الســـمكية 
كانت األمور مبهمة وغير واضحة؛ 
لـــذا امتنـــع أغلـــب الصياديـــن عـــن 
غيـــر  فمـــن  خياراتهـــم،  تحديـــد 
المنصـــف أن يوقـــع أي صياد على 

خيار غير واضح المعالم.
يطالبـــون  الصياديـــن  أن  وأكـــد 
بـــأن تكـــون التعويضـــات مرضيـــة 
ومجزيـــة، وتكفـــل حيـــاة كريمـــة 
ألســـرته ويجب مراعـــاة المفاهيم 
االقتصاديـــة، بحيـــث يتـــم تقييـــم 
تلـــك  وفـــق  الصياديـــن  أصـــول 
المعاييـــر ويجـــب وضـــع االعتبـــار 
للرخصة التي يصبـــح البانوش أو 
أداة الصيـــد بـــا قيمـــه مـــن دونها، 
كما نتمنى أن يحصل الصياد على 
راتب تقاعدي، حيث إن هناك فئة 
مـــن الصيادين كبار في الســـن وال 
طاقة لهـــم على العمـــل في مجال 

آخر.
“القـــرار  إن:  الجيـــران  وقـــال 
القاضـــي بمنع صيـــد الروبيان البد 
مـــن تطبيقـــه علـــى أرض الواقـــع، 
الملتزمـــون  الروبيـــان  فصيـــادي 
بالقانـــون يعانـــون ضغطـــا نفســـيا 
كبيـــرا، فهم يعيشـــون أســـوأ أزمة 
معيشـــية وإنســـانية، وهـــم يـــرون 
أن مهنتهـــم تغصـــب منهم لتســـلم 
يجـــوز  ال  أمـــر  وهـــذا  للمخالفيـــن 
فـــي دولـــة المؤسســـات والعدالـــة 
فـــي  فالخيـــار  وإال  االجتماعيـــة، 
إعـــادة تنظيم المهنة هو األنســـب 
بدل انتشار الفوضى والصيد غير 

القانوني.

منـــع  قـــرار  صـــدور  “منـــذ  وتابـــع: 
انتشـــار  الروبيـــان الحظنـــا  صيـــد 
بعـــد  نتيجـــة  خاطئـــة  ممارســـات 
فقـــد  الروبيـــان،  صيـــادي  توقـــف 
فـــي  المخالفيـــن  مئـــات  انخـــرط 
صيـــد الروبيـــان بنفـــس الطريقـــة 
التـــي تـــم منعهـــا وقـــد نتـــج عـــن 
ذلـــك انخـــراط إعداد مـــن صيادي 
األســـماك لصيد الروبيـــان ويعاني 
الملتزمـــون مـــن صيادي األســـماك 
العمالـــة  قبـــل  مـــن  ضغـــوط  مـــن 
اآلســـيوية التـــي تطالبهـــم بصيـــد 
العمالـــة  الروبيـــان حالهـــم كحـــال 
اآلســـيوية األخرى، والتي تكسب 
أموال طائلـــة نتيجة للتســـهيات 
فـــي بيـــع كميـــات الروبيـــان وفـــي 
لوحـــظ  كمـــا  المركزيـــة،  الســـوق 
تزايـــد أعـــداد الهـــواة وانخراطهم 
فـــي الصيد غيـــر القانونـــي، حيث 
يعتقـــد الكثير منهم أنهـــا الطريقة 

الســـهلة للحصـــول علـــى األمـــوال 
وهـــذا الواقـــع الكارثـــي سيســـبب 
انهيار قطاع الثروة السمكية ومن 
منطلق وطنـــي نعلمكم بأنه يجب 
تـــدارك األمـــر، وإال فاألعـــداد فـــي 

تزايد مستمر.
فـــي  التفكيـــر  حـــال  “فـــي  وذكـــر: 
المســـتقبل بإعادة تنظيـــم المهنة، 
أصحـــاب  إلـــى  تكـــون  فاألولـــى 
التراخيـــص الذيـــن عملـــوا طـــوال 
حياتهـــم وعلـــى مـــدى ســـنين، فا 
يجوز إعطـــاء تراخيص إلى أفراد 
بعيديـــن عـــن المهنـــة والصياديـــن 
بـــكل شـــروط وضوابـــط  يقبلـــون 
إدارة الثروة الســـمكية. أملنا كبير 
فـــي وقوفكم ودعمكـــم للصيادين 
فـــي مســـعاهم للخـــروج مـــن هذه 
تكـــون  وربمـــا  الخانقـــة،  األزمـــة 
الطريقـــة هـــي بديـــل لحـــل هـــذه 

األزمة”.

جاسم الجيران عبداألمير المغني

ُمفسدون أم ُمهرجون؟
Û  التقيت قبل أيام جمًعا من المواطنين والناشطين السياسيين الكرام

بمجلــس األخ عبدالعزيــز المهيــزع بعــراد، والــذي غرق بــزوار حرصوا 
علــى الحضــور من شــتى مناطــق مدينة المحــرق وخارجهــا، بحديث 
متصــل عــن تقرير ديــوان الرقابة وعن الهــدر المالي واألعبــاء المالية 

التي تثقل كاهل المواطن يوما بعد يوم.
Û  التقريــر الجديــد بصفحاتــه الثمانمئة، كان كالقشــة التي قصمت ظهر

بالشــوارع،  المروريــة  الكاميــرات  تاحقــه  الــذي  فالمواطــن  البعيــر، 
والمخالفات، وتترصد له الرسوم من كل حدب وصوب، يرى بالمقابل 
بــأن هنالــك هــدرا واســتنزافا مخيفــا للمــال العــام، من قبل عــدد ممن 

يفترض بهم أن يكونوا أمناء عليه، لكنهم ليسوا كذلك.
Û  هؤالء الســراق، والمفســديون، أضحوا اليوم كالمهرج الذي ال يضحك

المواطن، وإنما يضحك عليه، فهو يأخذ ما ليس له، دون أن ُيحاسب، 
بخــاف ابــن البلد الشــريف الذي يلتزم وُيســدد ويصمت، ويرفض أن 
ُيســيس الملــف االقتصــادي بــأي شــكل كان، لكنــه يــرى أن األحــداث 
تتجــه قســرا بمســار اإلجحاف والتــردد والتلكؤ غير المفهــوم لمعاقبة 

المتجاوزين، لماذا؟ ال أحد يعرف.
Û  ،تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة ألجهزة الدولة ومؤسســاتها

يظهــر بشــفافيته الُكبــرى لنــا وللعالــم الرؤيــة الملكيــة الزاهــرة، للعبور 
بالوطــن إلــى مســتقبل آمــن جديــد، يكــون البحرينــي بــه علــى رأس 
األولويــات وأهمهــا، لكنهــا خطــوة يجب أن ُتســتكمل بإرادة سياســية 
حازمــة، تقــوم علــى المحاســبة )باإلنــش( لــكل متجــاوز، ثــم مصارحة 

الرأي العام بكل ما يجري، وإلى فجر جديد.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com
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الرميحـــي فـــي حـــوار مـــع “^”: الركـــود االقتصـــادي والعقـــاري ال يقـــارن بالتســـعينات
ركود اقتصادي

يتجه مجموعة من النواب  «
لتوقيع طلب لتشكيل لجنة 

تحقيق لمناقشة أسباب الركود 
االقتصادي والعقاري، فما 

قراءتك للمشهد االقتصادي 
والعقاري بالبالد باعتبارك 
مشرعا ورجال يعمل بقطاع 

العقارات، وبخاصة مع تزايد عدد 
المحالت بال مستأجرين وتراكم 

قضايا المنازعات والديون 
بالمحاكم وتوقيع الشيكات 

بدون رصيد وغيرها؟

بخصوص طلب مجموعة من النواب 
بتشكيل لجنة تحيق لمناقشة أسباب 
الركـــود االقتصـــادي والعقـــاري، فـــإن 
طلـــب تشـــكيل لجـــان التحقيـــق حـــق 
دســـتوري أصيـــل ينـــدرج مـــن ضمـــن 
عليهـــا  نـــص  التـــي  الرقابـــة  أعمـــال 

الدستور لمجلس النواب.
وأنـــا فـــي الحقيقـــة اتفق مـــع مجلس 
النواب فـــي هذا التوجـــه، وألول مرة 
هـــذا  يحـــدث  البحريـــن  تاريـــخ  فـــي 
الركود بهذه الصورة والمتمثل بإغالق 
أعداد كبيرة من المؤسسات التجارية 

الصغيرة والمتوسطة.
حتـــى الركـــود االقتصـــادي والعقـــاري 
الذي حدث في بداية تسعينات القرن 

الماضي لم يكن بهذا الحجم.
التجاريـــة  للشـــوارع  أذهـــب  اليـــوم 
المحـــرق  فـــي  والمجمعـــات  الكبيـــرة 
والمنامـــة ومدينـــة عيســـى والرفـــاع 
وســـترة ســـتجد محـــالت تجاريـــة، ال 
أبالغ إذا قلت بالمئات أو حتى باآلالف 
قـــد أغلقـــت أبوابهـــا بســـبب مضاعفة 
الرسوم التجارية، إضافة إلى القطاع 

العقاري الذي يعاني كثيرا.
أعتقـــد أن هنـــاك أســـبابا كثيـــرة، منها 
خـــروج كثيـــر مـــن العائـــالت األجنبية 
من البالد؛ بســـبب الزيـــادة الهائلة في 
أســـعار الكهرباء والماء مع عدم قدرة 
رب األسرة بتحمل التكاليف الباهظة، 

وهذا كله يحدث ألول مرة.
والـــذي يقـــول بخـــالف ذلـــك إمـــا أنـــه 
يعيـــش خـــارج الواقـــع أو أنـــه ال يـــرى 
اآلالف من الشـــقق الخالية والعمارات 

المهجورة.
ولألســـف هناك مـــن يقـــول إن رخص 
وهـــم  وزادت،  طفـــرت  قـــد  البنـــاء 

يتناســـون أن ولـــي العهـــد النائـــب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

ســـلمان بن حمد آل خليفة أمر 
بتوزيع اآلالف من الوحدات 
اإلســـكانية خـــالل العاميـــن 

الماضيين قد تصل ألكثر 
مـــن 35 ألـــف وحـــدة، 
وهـــذا فـــي الحقيقـــة 
رقـــم كبيـــر جـــدا لـــم 
تعهـــده البحريـــن من 

هـــذه  وكل  قبـــل،  ذي 
الوحدات تم اســـتخراج 

رخـــص بنـــاء لإلضافـــات 
فـــي هذه الوحـــدات من 

قبل أصحابها. 
برئاســـة  الحكومـــة  بـــأن  ثقـــة  وكلـــي 
رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة، 
لرئيـــس  األول  النائـــب  العهـــد  وولـــي 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة لن يدعا هذه األزمة تســـتفحل 
وتؤثر علـــى الوطن بأكمله، بالرغم أن 
المســـؤولية تقـــع على بعـــض الوزراء 
المعنييـــن باألمـــر، حيـــث لـــم يقدمـــوا 
الحلـــول لمجلس الـــوزراء، بـــل تركوا 
األمـــر وكأنـــه ال يعنيهـــم، ولـــن تكـــون 

إزالـــة آثار ما حصل بأقل من خمس 
سنوات على األقل. 

هناك قضايا كثيرة بالمحاكم 
للبنـــوك  ديـــون  نتيجـــة 
المحلية علـــى المواطنين 
أمـــل  علـــى  اقترضـــوا 
تســـديد هـــذه الديـــون من 

عوائد هذه العقارات.

أسئلة اقتصادية

ما أبرز خططك  «
التشريعية بدور 

االنعقاد الحالي؟

أنتـــم تعلمـــون أن الدســـتور والالئحة 
الداخليـــة لمجلـــس الشـــورى حصرت 
دور المجلس في التشـــريع فقط دون 
رقابـــة إال من جزء بســـيط من الرقابة 
دون  الســـؤال  حـــق  علـــى  مقتصـــرة 
مناقشة في جلسات المجلس العامة.

أمـــا عن أي مـــن الوزراء ســـوف أوجه 
لهـــم أســـئلة برلمانيـــة، فتأكـــد أنـــه إذا 
مـــا دعـــت الضـــرورة لتوجيـــة أســـئلة 
ألي مـــن الـــوزراء، فســـوف أفعـــل. مع 
إيماني بأن هناك حاجة لتوجيه بعض 
األسئلة لبعض الوزراء متعلقة بالشأن 

االقتصادي.

أما بشـــأن صياغة مقترحـــات بقانون 
بالتأكيـــد ســـيكون هنـــاك اقفتراحـــات 
الرئيـــس  الـــدور  هـــذا  ألن  بقوانيـــن؛ 

لمجلس الشورى، وهو التشريع.
وللعلـــم، فقد تقدمت في دور االنعقاد 
اقتراحـــات  بخســـمة  الماضـــي  األول 
بقوانيـــن، وافق المجلـــس على تمرير 
متعلقـــة  بقوانيـــن  اقتراحـــات  ثالثـــة 
بقانـــون مباشـــرة الحقوق السياســـية 
وقانـــون مجلســـي الشـــورى والنـــواب 
وقانـــون انتخـــاب أعضـــاء المجالـــس 
البلدية، إضافة إلى اقتراحين بتعديل 
بعض أحـــكام قانون العقوبات، أعتقد 
أنهمـــا ســـيعرضان علـــى المجلس في 
إلـــى  إضافـــة  الحالـــي،  االنعقـــاد  دور 
الكثيـــر من المقترحـــات بقوانين التي 
تقـــدم بها الزمالء أعضاء المجلس، 
وكان لي شرف بالتوقيع عليها.

الحضور الواسع

كنت رئيسا لجلسة محور  «
القطاعات الخدمية بمؤتمر 

مجلس الشورى، فما تقييمك 
لجدية الجهات الرسمية في 

تجويد خدماتها للمواطنين 
وفق ما قدموه من 

مالحظات بالورشة؟ 

فـــي اعتقـــادي أن أكبر تقييـــم لجدية 
الجهات الرسمية هو الحضور الواسع 
والمشـــاركة  الرســـمية  الجهـــات  لـــكل 
العمـــل،  فـــي كل ورش  لهـــم  الفاعلـــة 
وكل هذا يشكرون عليه، وهو يعكس 
توجـــه الحكومة فـــي تجويد وتطوير 

الخدمات الحكومية.
وكما تعلمون، فإن اللجنة التنســـيقية 
التـــي ترأســـها صاحـــب الســـمو ولـــي 
العهـــد النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء قـــد قامـــت بتحديـــث الكثير 
وهـــي  الحكوميـــة،  الخدمـــات  مـــن 
فـــي مراجعـــة شـــاملة لـــكل الخدمات 
ننســـى  أال  يجـــب  أيضـــا  الحكوميـــة، 
دور المواطنين الكرام الذين شـــاركوا 
مشـــاركة واســـعة في كل الورش وما 
قدمـــوه مـــن مالحظـــات وآراء أثـــرت 

عمل هذه الورش.
وبخصـــوص التوصيـــات التـــي رفعت 
فـــإن  المؤتمـــر،  أعمـــال  ختـــام  فـــي 
رئيـــس مجلس الشـــورى شـــكل لجنة 
المؤتمـــر  رئيســـة  األخـــت  برئاســـة 
دالل الزايـــد ورؤســـاء الورش الســـبع، 
إضافـــة إلى عدد مـــن أعضاء مجلس 
الشـــورى لمتابعة التوصيات، واللجنة 
باشـــرت أعمالها منذ اليوم؛ لتشكيلها، 
وســـيصدر كتيب لمجموعـــة القوانين 
والتشـــريعات التي صـــدرت ألصحاب 
ذوي الهمـــم )ذوي اإلعاقـــة(؛ لتعريفهم 
وإطالعهـــم علـــى حقوقهـــم المكفولة 

بموجب القوانين السارية. 
وأقـــدم شـــكري وامتنانـــي لصحيفـــة 
البالد، ولكم شـــخصيا، علـــى التغطية 
اإلعالميـــة الكبيـــرة التـــي قمتـــم بهـــا، 
والتـــي تميـــزت باالحترافيـــة، والتـــي 
مـــن  حضـــر  مـــن  كل  عليهـــا  أثنـــى 

المتابعين.

مناقشة السؤال

عندما كنت نائبا، فقد كنت  «
تستخدم أداة السؤال البرلماني 

بشكل مكثف، ولكن من بعد 
استرداد مجلس الشورى هذه 

األداة لم تستخدمها طوال 
أشهر دور االنعقاد األول 

الماضي، فعسى المانع خيرا؟

تعلم أن فترة 8 ســـنوات – أي فصلين 
التشـــريعي  )الفصـــل  تشـــريعيين 
نائبـــا  قضيتهـــا  والثالـــث(  الثانـــي، 
بمجلـــس النواب، وهي فترة ليســـت 
بالقليلة، والدور التشريعي والرقابي 
لمجلـــس النواب أوســـع مـــن مجلس 
بالـــدور  يختـــص  فيمـــا  الشـــورى 
الرقابـــي الـــذي يملـــك كل الصالحية 
كالســـؤال،  الرقابيـــة  األدوات  فـــي 
ولجـــان التحقيـــق، واالســـتجوابات، 
وطـــرح موضوعات عامة للمناقشـــة 
في الجلسات العامة، كل ذلك يتيح 
للنائب الحركة الواســـعة في اختيار 
أي مـــن األداة الرقابيـــة التـــي يمكنه 

من استخدامها.
وبعد اســـترداد مجلس الشورى حق 
توجيه األســـئلة ألي مـــن الوزراء لم 
أســـتخدم هذه األداة بـــدور االنعقاد 
الماضـــي، وال يوجـــد مـــا يمنـــع مـــن 
بـــدور  للـــوزراء  األســـئلة  توجيـــه 

االنعقاد الجاري.
مـــع أنـــه كنـــت أتمنـــى لو أنـــه أعطي 
مناقشـــة  حـــق  الشـــورى  مجلـــس 
الســـؤال فـــي الجلســـات العامـــة ولو 
بصـــورة جزئيـــة كأن ال يزيـــد عـــدد 
األســـئلة عـــن ســـؤالين في الجلســـة 
الواحـــدة، ومعنى ذلـــك أن كل عضو 
لن يكون له الحق في مناقشـــة أكثر 
االنعقـــاد  دور  خـــالل  ســـؤالين  مـــن 
الواحد. وهذا سيكون له أثر إيجابي 
على ســـير جلسات المجلس، إضافة 

إلى إثراء جدول األعمال.

رئيس الفريق السياسي راشد الغائب، رئيس التحرير مؤنس المردي، الشوري خميس الرميحي، والرئيس التنفيذي أحمد البحر

قضايا كثيرة بالمحاكم بسبب ديون المواطنين العقارية

الفواتير الرتــفــاع  غــادرت  وعــائــالت  الــرســوم  زيــادة  بسبب  أغلقت  كثيرة  محالت 

قال عضو مجلس الشورى خميس الرميحي لـ “البالد” إن الركود االقتصادي 
والعقــاري الــذي تعانيه البحرين حاليا ال يقارن بما جرى في بداية تســعينات 
القــرن الماضــي. وأضــاف فــي حــوار مــع الصحيفــة: أغلــب المحــالت أغلقــت 
أبوابهــا بســبب مضاعفــة الرســوم، وغــادرت عائــالت أجنبيــة البــالد بســبب 
الزيــادة فــي فاتــورة الكهربــاء والمــاء، وعــدم القــدرة علــى تحمــل التكاليف 
الباهظة. ورأى أن بعض الوزراء المعنيين باألمر لم يقدموا الحلول لمجلس 
الــوزراء، وتركــوا األمــر وكأنــه ال يعنيهــم. وأشــار إلــى أنــه قــد يوجــه أســئلة 
برلمانيــة بــدور االنعقــاد الحالــي متعلقــة بالشــأن االقتصادي. ولفــت إلى أنه 
كان يتمنى لو أعطي مجلس الشورى حق مناقشة إجابة الوزير بعد استالم 
الشوري الرد على سؤاله البرلماني، ومعتبرا أن للمناقشة أثرا إيجابيا وتثري 
الجلســة وجدول األعمال. وأجريت المقابلة في 18 أغســطس 2019. وفيما 

يأتي نص الحوار: 

وزراء لم يقدموا 
الحلول للحكومة 

وكأن األمر ال 
يعنيهم

اللجنة التنسيقية 
تجري مراجعة 

شاملة للخدمات



انقســم أعضــاء مجلس النواب بين فريقين بشــأن موضــوع التحقيق بما ورد 
مــن مالحظــات للغرفــة التشــريعية المنتخبــة بالتقرير األخير لديــوان الرقابة 
الماليــة واإلداريــة. الفريــق األول يدفــع لتشــكيل لجنــة تحقيــق خاصــة عــن 
مخالفــات الجهــاز اإلداري للمجلس. أما الفريق اآلخر، فيرى أن اللجنة المالية 
النيابيــة مكلفــة بنظر ما ورد من مخالفــات ومالحظات بتقرير الديوان، ومن 

بينها ما يتعلق بالبرلمان.

لجنـــة  تشـــكيل  طلـــب  إيـــداع  وقبـــل 
التحقيـــق نشـــطت حـــرارة التلفونـــات 
للتوصـــل  النـــواب؛  مـــن  عـــدد  بيـــن 
لتوافقات قبل اجتماع مكتب مجلس 

النواب المقرر نهار يوم الثالثاء.

الفريق األول

مـــن  عضويـــن  األول  الفريـــق  ويقـــود 
مكتـــب مجلس النـــواب موقعـــان على 
طلـــب تشـــكيل لجنة التحقيـــق ومعهم 
زمـــالء. وحســـب مصادر “البـــالد”، فإن 
عـــدد الموقعيـــن علـــى الطلـــب بلـــغ 31 

نائبا.
ويحظى هـــذا الفريق بتأييـــد من كتلة 
األصالـــة اإلســـالمية، والتـــي رأت فيما 
ورد فـــي تقرير ديوان الرقابة ما يروي 
ضمأها مـــن الضربات التـــي تعرض لها 
محازبيهـــا ببرلمـــان 2014، إذ حّيـــدت 
مطرقـــة الرئيـــس الســـابق أحمـــد المال 
العناصـــر  مـــن  العامـــة  األمانـــة  قيـــادة 

الحزبية.
وكان برلمـــان 2010 قـــد تســـلم تقريـــر 
الديـــوان فـــي ديســـمبر 2011، وأحيـــل 
التقرير للجنة المالية النيابية، وتضمن 
التقريـــر مالحظـــات عـــن بعـــض األمور 
المرتبطة بمجلس النواب، ما استدعى 
تشـــكيل لجنة تحقيق خاصة بمراجعة 
المخالفـــات اإلداريـــة والماليـــة الواردة 

بالتقريـــر، ونشـــرت “البـــالد” خبـــرا عـــن 
ذلك في عدد يوم الســـبت الموافق 12 

مايو 2012.
وقـــال نواب من الفريق األول لـ “البالد” 
إن الموقـــف مـــن المالحظـــات الـــواردة 
بالتقريـــر يجـــب أال تهـــّول، وال داعـــي 
للجـــزع مـــن تشـــكيل لجنـــة للتحقيـــق 
الخلـــل  لمواقـــع  الوصـــول  أجـــل  مـــن 

وإصالحها.

الفريق اآلخر

أمـــا الفريـــق اآلخر فيقـــوده قطـــب نيابي، 
ويـــؤازره فـــي ذلـــك أعضـــاء مـــن مكتـــب 
مجلس النواب، ويدفعون نحو حصر نظر 
مـــا ورد بتقرير الرقابـــة برمته على طاولة 

اللجنة المالية النيابية.
الماليـــة أحمـــد  اللجنـــة  واســـتبعد رئيـــس 
تجزئـــة  أمـــس  يـــوم  بتصريـــح  الســـلوم 
المالحظات أو المخالفات وتشكيل الكثير 
مـــن لجـــان التحقيـــق، وداعيـــا ألن يكـــون 

التحقيق شامال وعبر اللجنة المالية.
وأشـــار إلـــى أن المجلس قـــرر إحالة تقرير 
الديـــوان للجنة المالية، وبذلـــك فال يجوز 
قيـــد  بموضـــوع  جديـــدة  لجنـــة  تشـــكيل 

الدراسة لدى لجنة.

قلم األصالة

النـــواب  بعـــض  إن  المصـــادر  وقالـــت 

انتقـــدوا ما تضمنته رســـالة الموقعين 
المالحظـــات  بشـــأن  مغالطـــات  مـــن 

الواردة بتقرير ديوان الرقابة.
األصالـــة  كتلـــة  قلـــم  أن  وذكـــروا 

اإلســـالمية تضمـــن تعديـــالت بالورقة 
المرفوعـــة لمكتـــب المجلس قـــد ينكأ 
جروحا مندملة بالمجلس بعد تنقيتها 

من العناصر الحزبية.

حياد الرئاسة

تحافـــظ  أن  المصـــادر  وتوقعـــت 
فوزيـــة  النـــواب  مجلـــس  رئيســـة 
بنـــت عبـــدهللا زينـــل علـــى حيادها 
اإلدالء  الموقـــف  اقتضـــى  إذا  إال 
بموقف تصويتي معين بشـــأن هذا 

الموضوع.
إجـــراء  ضـــرورة  المصـــادر  وتـــرى 
الئحـــة  علـــى  المناســـب  التعديـــل 
يمـــس  ال  بمـــا  الموظفيـــن  شـــؤون 
صالحيـــات الرئاســـة، والتـــي تمثل 
والربـــط  الضبـــط  ميـــزان  رمانـــة 

بالمجلس.

قيادة كتلة األصالة

أحمد السلوم وعبدالنبي سلمان

حلقة نيابية للتشاور مع الرئيسة

قلم “األصالة” بورقة “تحقيق النيابي” ينكأ جروحا مندملة
الــثــاثــاء بــاجــتــمــاع  الــمــوقــف  يحسم  المجلس  ومــكــتــب  ــاء..  ــضـ األعـ بــيــن  انــقــســام 

25 نائبا موقعا 
على طلب 

ينظره مكتب 
البرلمان 

ال للمس 
بصالحيات الرئاسة 

بالئحة شؤون 
الموظفين

الطلب يروي ظمأ 
“األصالة” بعد 
ضرب عناصرها 
ببرلمان 2014

قطب نيابي 
يقود تحركا لنظر 

المالحظات 
باجتماع “المالية”

local@albiladpress.com
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لتقليص فترة الدوام المدرسي للمراحل الثالث
ــم ــي ــل ــع ــت ــى زمـــــن ال ــلـ ــاء عـ ــ ــق ــ ــاإلب ــ ــة” تـــتـــمـــّســـك ب ــ ــي ــ ــرب ــ ــت ــ “ال

وافقت لجنة الخدمات النيابية على االقتراح برغبة بشأن تحديد فترة 
الــدوام للمــدارس االبتدائيــة فــي مملكــة البحرين من الســاعة 8 صباًحا 
وحتى الساعة 12 ظهًرا وللمرحلتين اإلعدادية والثانوية من الساعة 8 
صباًحا حتى الساعة 1 ظهًرا،المقدم من سعادة النائب عيسى القاضي.

التربيـــة  وزارة  رأت  مـــن جهتهـــا،   
المقتـــرح  تطبيـــق  أن  والتعليـــم 
الجـــدول  ســـيترتب عليـــه تعديـــل 
الدراســـي فـــي اتجـــاه تقليـــل زمن 
إلـــى  إضافـــة  الدراســـية،  الحصـــة 
تقليـــص العديـــد من البرامـــج التي 
الحالـــي  المدرســـي  الزمـــن  يتيـــح 
تنفيذها من قبل الهيئات التعليمية 
والطلبـــة داخل المدرســـة، والتأثير 
ســـلًبا علـــى عملية التعليـــم والتعلم 
في المدارس الحكومية في مملكة 

البحريـــن والتقليـــل مـــن المحتـــوى 
المعرفي والمهاري.

تتمســـك  أنهـــا  الـــوزارة  وبينـــت   
باإلبقـــاء على زمـــن التعليم الحالي 
كحـــدٍّ أدنى الذي يمكنهـــا من تنفيذ 
الدراســـية  والبرامـــج  الخطـــط 
وتجويـــد  والمســـتقبلية،  الحاليـــة 
مبـــادرات  إطـــار  فـــي  مخرجاتهـــا، 
المشـــروع الوطني لتطوير التعليم 
والتدريـــب، مؤكـــدة أن أي تقليص 
فـــي عـــدد ســـاعات التمـــدرس مـــن 

الطالـــب  بتكويـــن  اإلضـــرار  شـــأنه 
البحريني.

 وقالت الوزارة إنها قامت بمراجعة 
أيام التمـــدرس المخّصصة للتعليم 
الفعلي بتقليـــص األيام المخصصة 
لالمتحانـــات والتطبيقـــات العملية 
والعمل على سد الفجوة الموجودة 
بيـــن ســـاعات التعلم فـــي المدارس 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الخاصـــة 
ومثيالتها في المدارس الحكومية، 
المـــدارس  فـــي  الطالـــب  يفقـــد  إذ 
الحكومية خالل مدة دراســـته )12 
ســـنة( ما يعادل 3 ســـنوات دراسية 
بالمعيار الكمي، وقد قامت الوزارة 
لمرحلتـــي  التعليـــم  زمـــن  بزيـــادة 
التعليـــم اإلعـــدادي والثانـــوي منـــذ 

العـــام 2013، بما ال يقـــل عن )924( 
ساعة في العام الدراسي.

 وأشارت أن الزمن المدرسي المحّدد 
من قبـــل الوزارة يتيح متســـًعا من 
اســـتراتيجيات  لتطبيـــق  الوقـــت 
التعليـــم والتعلم الحديثة، وتغطية 
المطلـــوب،  المعرفـــي  المحتـــوى 
وإكســـاب الطلبة المهارات الالزمة، 
وتطبيق طـــرق التدريس الحديثة، 
الدراســـي  بالتحصيـــل  واالرتقـــاء 
للطلبة، وتوفير مجال أوسع لتنفيذ 
المنهج الدراســـي، وتنفيذ األنشطة 
الواجبـــات  وتنفيـــذ  الطالبيـــة، 
المدرســـية داخـــل المدرســـة، وبمـــا 
يخفـــف األعبـــاء عـــن كاهـــل أولياء 

األمور والطلبة.

محمد زين الدين

قال ركاب طائرة متوجهة إلى بلد عربي قبل فترة لـ “البالد” إنهم 
شهدوا إغماء سيدة على متن الرحلة.

وذكـــروا أنهـــا تأخـــرت عـــن الموعد 
لصعود الركاب بعشر دقائق )7:10( 
وعند موعد اإلقالع حوالي عشرين 

دقيقة )8:05(.
وتابعـــوا: عنـــد توّجـــه الطائـــرة إلى 
المـــدرج لالســـتعداد لإلقالع حدث 
عطـــل فنـــي وعـــادت الطائـــرة إلـــى 
المـــدرج مـــرة أخـــرى عنـــد الســـاعة 

 .)8:29(
 وواصلوا: أخبرنا كابتن الطائرة أن 
هنـــاك خلالً في قـــراءة العدادات ما 
تســـبب بدهشـــة عند الـــركاب لكون 

الطائرة من الطراز الحديث.
وأشاروا إلى أنه بعد توقف الطائرة 
وصل الفنيون إلصـــالح العطل مما 
لمـــدة  التكييـــف  اســـتدعى إطفـــاء 

تزيـــد عـــن 20 دقيقـــة وتســـبب في 
حالـــة مـــن االســـتياء بيـــن الـــركاب  
لحـــرارة المـــكان وإغماء ســـيدة تم 
نقلها إلى المستشفى عبر اإلسعاف.
وتابعـــوا: بعد توقـــف الطائرة  لمدة 
ســـاعة تقريًبـــا أصلـــح الخلـــل وتـــم 
عمل بعـــض االختبارات عدة مرات 
قبـــل اإلقـــالع للتأكـــد مـــن ســـالمة 

الطائرة وعند الساعة )10:14(.
وقالـــوا: أقلعـــت الطائـــرة ووصلنـــا 
بسالمة إلى مطار البلد العربي عند 
الساعة )11:30( بتوقيت البحرين.

“البـــالد”  عبـــر  المواطنـــون  ووّجـــه 
الطائـــرة  لكابتـــن  شـــكر  رســـالة  
على ســـرعة اكتشـــاف الخلـــل قبل 

اإلقالع.

إغماء سيدة قبل إقالع طائرة

ليلى مال اهلل

أوصت اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بالموافقة على االقتراح 
برغبة بشــأن صرف المكافآت والمســتحقات المتأخرة لالعبين والمدربين 

الوطنيين في األندية.

برغبـــة صـــرف  االقتـــراح  يتضّمـــن   
المكافـــآت والمســـتحقات المتأخـــرة 
لالعبيـــن والمدربيـــن الوطنييـــن في 
األندية، وذلك لحث الجهة الرسمية 
المعنيـــة لممارســـة دورهـــا الرقابـــي 
لألندية لسرعة صرف تلك المكافآت 

والمستحقات المتأخرة.
المصلحـــة  اعتبـــارات  فـــي  وجـــاء   
االقتـــراح  لعـــرض  المبـــررة  العامـــة 
ورود  هـــو  المجلـــس  علـــى  برغبـــة 
الالعبيـــن  شـــكاوى  مـــن  العديـــد 

والمدربين الوطنيين بتأخير صرف 
قبـــل  مـــن  المســـتحقة  مكافآتهـــم 
األندية المحليـــة منذ فترات طويلة 
الســـنة،  ونصـــف  ســـنة  إلـــى  تصـــل 
فضـــالً عن اعتبار النشـــاط الرياضي 
هـــو العمل األساســـي ومصدر الرزق 

الوحيد لهذه الفئة.
 مـــن جهتهـــا، أكـــدت وزارة شـــؤون 
الشـــباب والرياضة أنهـــا عاكفة على 
حلحلة جميع الموضوعات المتعلقة 
بديـــون األنديـــة، وأنها ليســـت طرًفا 

في العقود التي تبرم بين الرياضيين 
)العب أو مدرب( واألندية.

بإجـــراءات  تقـــوم  أنهـــا  وبينـــت 
لمتابعة دفع المســـتحقات المتأخرة 
للرياضييـــن والمدربيـــن والالعبيـــن، 
بشرط أال تكون العقود المبرمة بين 
النادي والرياضي قد وصلت إلى حّد 
التنـــازع واللجوء إلـــى المحاكم عبر 
مخاطبة األندية لدفع المســـتحقات 
المتأخرة للرياضيين وإفادة الوزارة 
خالل 14 يوًما وإذا تأخر النادي في 
الـــرد تخاطـــب الـــوزارة النـــادي مرة 
أخرى ببيان أن اإلعانة التي تصرفها 
الـــوزارة للنادي قد تنقطـــع في حال 

عدم سداد المتأخرات.

أوصــت لجنــة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على االقتراح برغبة بشــأن 
تطويــر منهــج المواطنة المقــرر في مدارس مملكة البحريــن في ضوء طبيعة 
الدينيــة وتقاليــده االجتماعيــة ومتطلباتــه  البحرينــي ومعتقداتــه  المجتمــع 
التنمويــة وبمــا يحافــظ علــى الهويــة الوطنيــة البحرينيــة والمقــدم من رئيس 

مجلس النواب فوزية بنت عبدهللا زينل.

يهدف االقتراح برغبة تطوير محتوى 
وأســـلوب منهـــج المواطنة المقـــّرر بما 
يجعلـــه ســـلس التنـــاول، قابـــالً للتعلم 
والفهم علـــى غرار المناهـــج الحديثة، 
الجانبيـــن  بيـــن  المـــزج  يضمـــن  وبمـــا 
العملي والنظري؛ وذلك بهدف الحفاظ 
البحرينيـــة،  الوطنيـــة  الهويـــة  علـــى 
بالهويـــة  الطلبـــة  اعتـــزاز  وترســـيخ 
وتقاليدهـــم  والدينيـــة  البحرينيـــة 
األصيلـــة والمتطلبـــات التنمويـــة بمـــا 

يســـهم فـــي خلـــق جيـــل واٍع بأهميـــة 
الهوية الوطنية.

التربيـــة  وزارة  رأت  جهتهـــا،  مـــن 
والتعليـــم بأن مضمون المقترح برغبة 
متضمـــن فيمـــا تقـــوم بـــه الـــوزارة من 
إجراءات ومراجعات مستمرة لتطوير 
مناهجهـــا التعليميـــة عموًمـــا، ومناهج 
التربيـــة للمواطنـــة وحقـــوق اإلنســـان 
علـــى وجـــه الخصـــوص، بمـــا يتواكب 
مـــع التغّيـــرات والتطـــورات فـــي هـــذا 

المجـــال، وبمـــا ينســـجم مع السياســـة 
التعليمية في مملكة البحرين.

 وبينـــت أنهـــا قامـــت بإدخـــال دورات 
تدريبيـــة جديـــدة للمعلميـــن والطلبـــة 
قطـــاع  فـــي  المختصيـــن  وتدريـــب 
وتطويـــر  بنـــاء  الســـتكمال  المناهـــج 
وحقـــوق  للمواطنـــة  التربيـــة  مناهـــج 
الخبـــرة  بيـــوت  بمســـاعدة  اإلنســـان، 
العالميـــة، والتعاون مـــع خبراء مكتب 
لمنظمـــة  التابـــع  الدولـــي  التربيـــة 
يقـــوم  فريـــق  وتشـــكيل  اليونســـكو، 
بتقييم محتويات المناهج الدراســـية 
ومراجعتهـــا وفًقـــا للمبادئ اإلنســـانية، 
والحـــوار  النقـــدي،  الفكـــر  وتطويـــر 
علـــى  التأكيـــد  مـــع  اآلخـــر،  واحتـــرام 
التـــي  والمبـــادئ  والقيـــم  المواضيـــع 

تستجيب الحتياجات الطالب.

اقتراح بصرف المســتحقات المتأخرة لاعبيــن والمدربين ترســيخ اعتــزاز الطلبــة بالهوية البحرينيــة والدينيــة وتقاليدهم
“الشباب” توقف إعانة النوادي حال تأخرها عن السداد لتطوير منهج المواطنة المقّرر في المدارس

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية

راشد الغائب



انتقد سكان بمجمعات )402 و404 و406( بقرية السنابس عبر “البالد” 
البلديــات والتخطيــط  مــا تســببته خطــط وزارة األشــغال وشــؤون 
العمرانــي لتعديــل الطــرق من فقدان عــدد كبير من مواقف الســيارات 

قبل مشروع التعديل.

مقـــاول  إن  للصحيفـــة  وقالـــوا 
الخطـــط  علـــى  وبنـــاء  المشـــروع 
المقـــررة من الوزارة نفذ مشـــروعا 
هـــذا  ولكـــن  الطـــرق،  لتطويـــر 
التطويـــر يعتبـــر ارتـــدادا للخلـــف، 
حيـــث ضاقـــت الطـــرق الداخليـــة، 
دخـــول  تســـتوعب  ال  وأصبحـــت 
عـــن  فضـــا  الكبيـــرة،  الســـيارات 
معانـــاة ســـكان المجمعـــات الثاثة 
من وضـــع طوب يعوق الســـيارات 

من ركن سياراتهم.
وذكروا أن الوزارة عالجت مشكلة 
للقريـــة،  التحتيـــة  البنيـــة  تـــردي 
ولكـــن ذلـــك أنتـــج مشـــكلة أخرى، 
وهـــي عدم وجـــود مواقـــف كافية 

للسيارات وتضييق الطرق.

وطالبوا الـــوزارة بضرورة التدخل 
الفوري واتخاذ اإلجراءات الفورية 
المناســـبة؛ مـــن أجـــل معالجـــة هذا 

الخلل.
كما طالبـــوا مجلس أمانة العاصمة 
بـــأن يتحرك مـــن أجل إيجـــاد حل 

مناسب لما جرى في المنطقة.

مشروع التطوير

وكانـــت الـــوزارة قـــد أعلنـــت باألشـــهر 
الماضيـــة عن إطاق مشـــروع تطوير 

طرق قرية السنابس. 
وتشـــمل أعمال التطوير إعادة تأهيل 
طـــرق مجمـــع 402 و404 و406 فـــي 
التقاطعـــات  وتحســـين  الســـنابس 
الحاليـــة وذلـــك بإعادة رصـــف الطرق 

والطـــرق  األســـفلت  بطبقـــة  الرئيســـة 
الداخلية والممرات بالطوب، وإنشـــاء 
عدد من مواقف السيارات التي تخدم 
اإلشـــارات  وتركيـــب  المنطقـــة،  رواد 
التنظيميـــة  المروريـــة  والعامـــات 
والتحذيرية الازمة؛ لتحقيق السامة 

المطلوبة على الشوارع.

وذكرت الوزارة أنها أرســـت المشروع 
المناقصـــات  مجلـــس  قبـــل  مـــن 
الوطنيـــة  شـــركة  علـــى  والمزايـــدات 
قدرهـــا  إجماليـــة  بتكلفـــة  للحفريـــات 

مليونان و618 ألف دينار.

الشاحنات الكبيرة ستدمر الطوب بالشوارع الضيقة

رئيس مجلس أمانة العاصمة

ركن السيارات فوق األرصفةأزمة مواقفشح “باركات”طرق ضيفة

طرق السنابـس بعـد التعديـل.. ضيقـة وبال “باركـات”
ــيــرة ــكــب وال ــرة  ــي ــث ــك ال ــارات  ــيـ ــسـ الـ دخــــول  تــســتــوعــب  ال   :”^“ ـــ  لـ األهـــالـــي 

مطالبة وزارة 
األشغال بالتدخل 

ومعالجة الخلل

مليونان و618 
ألف دينار كلفة 
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رفـــع النائـــب ممـــدوح الصالـــح طلبا 
النـــواب  مجلـــس  رئاســـة  لمكتـــب 
لطلب طرح موضوع عام للمناقشـــة 
يختـــص بما ورد من تجـــاوزات في 
وزارة اإلعام بتقرير ديوان الرقابة 

المالية واإلدارية.
وذكر الصالح في نسخة من الطلب 
– الذي حصلت “الباد” على نســـخة 
منـــه - أن الـــوزارة ارتكبـــت العديـــد 
مـــن المخالفـــات التـــي ننتـــج عنهـــا 
إنفـــاق ماييـــن الدنانيـــر مـــن دون 
مســـوغات قانونية، وفـــي مقدمتها 
مـــع  المتعاونيـــن  أجـــور  تضخـــم 
الوزارة، والتي بلغت في الفترة من 
2015 إلـــى 2018 نحـــو 7.4 مايين 
دينار، وقائا “هذا يعتبر هدرا للمال 
العام وفســـادا إداريا يجب الوقوف 

عليه”.
غيـــاب سياســـات  الصالـــح  وانتقـــد 
الوزارة في االســـتفادة مـــن الكوادر 
الـــوزارة  بالـــوزارة، وتعاقـــد  الفنيـــة 
مع معظـــم المنتجيـــن المنفذين عن 

طريق الشراء المباشر بشكل مخالف 
والمزايـــدات،  المناقصـــات  لقانـــون 

وغيرها من موضوعات.
ووقـــع الصالـــح الطلـــب بتاريـــخ 28 

أكتوبر 2019.

ممدوح الصالح

انتقد عبر “^” إنفاق ماليين الدنانير دون مسوغات قانونية
الصالح يقود مناقشة عامة لمخالفات “اإلعالم”

وافقــت لجنــة الخدمات على مشــروع قانون بتعديل المــادة )43( من قانون 
تنظيــم معاشــات ومكافــآت التقاعــد لضبــاط وأفــراد قــوة دفــاع البحريــن 
واألمــن العــام الصادر بالمرســوم بقانون رقــم )11( لســنة 1976م المعد بناًء 

على االقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب.

 يهـــدف المشـــروع بقانون إلـــى أن تكون 
قواعـــد االســـتبدال النقـــدي للخاضعيـــن 
وأفـــراد  مـــن ضبـــاط  القانـــون،  ألحـــكام 
وأصحاب معاشـــات، متوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسامية، إذ إن النظام الحالي 
تترّتـــب عليـــه فوائـــد ربويـــة تتنافى مع 

أحكام الشريعة اإلسامية.
مـــن جهتهـــا، أوصـــت الحكومـــة بإعـــادة 
لتحقـــق  بقانـــون  المشـــروع  فـــي  النظـــر 
الغايـــة المرجـــّو تحقيقهـــا منـــه حيث إن 
مشـــروع القانون يتضمـــن خلًطا واضًحا 
بين نظام االســـتبدال والقـــرض، ينطوي 
على مفهوم غير صحيح يخل باألساس 

الجوهري لنظام االستبدال، ويتنافى مع 
طبيعته.

عائـــد  خصـــم  أن  الحكومـــة  وذكـــرت   
بحســـب  التكافـــل  ومقابـــل  االســـتثمار 
المشـــروع  بموجـــب  المقتـــرح  المفهـــوم 
بقانـــون يضّر بحقـــوق المســـتفيدين من 
الصنـــدوق ويتعارض مع جوهر ومفهوم 
أنظمـــة التأميـــن االجتماعـــي وأغراضـــه 
ووســـائل تمويلـــه فضـــا عـــن إمكانيـــة 

إيجاد مسار مواٍز لاستبدال.
وأكـــدت الحكومـــة أن االســـتبدال حـــق 
اختيـــاري يقـــرر ميـــزة إضافيـــة ال تعـــد 
بحســـب األصل من األغراض الرئيســـية 

لنظـــام صنـــدوق التقاعد لضبـــاط وأفراد 
قـــوة دفاع البحرين واألمـــن العام بصفة 
خاصـــة أو التأمينـــات االجتماعيـــة على 
وجـــه العمـــوم، ومـــن ثـــم ينبغـــي النظـــر 
إلـــى القيمة االســـتبدالية علـــى أنها جزء 
من مســـتحقات المســـتفيدين من أموال 
اســـتثمارها  مـــن  البـــد  التـــي  الصنـــدوق 

وتنميتها.
التقاعـــد  صنـــدوق  بيـــن  جهتـــه،  مـــن   
العســـكري أنه ال يوجد أي دراسة خاصة 
بوضع نظام لاســـتبدال النقـــدي الممّول 
مـــن خـــال البنـــوك اإلســـامية موضًحـــا 
أنـــه قـــام بالتنســـيق مـــع الهيئـــة العامـــة 
وضـــع  بدراســـة  االجتماعـــي،  للتأميـــن 
نظام جديد لاســـتبدال يكون بدياً عن 
ا، علـــى أن ُيراعى فيه  المعمـــول بـــه حاليًّ
تحقيق مصلحة المؤمن عليهم من جهة 
وتحقيـــق مصلحة الصناديـــق التقاعدية 

من جهة أخرى.

ــي ــاعـ ــمـ ــتـ أســـلـــمـــة قـــــــروض الـــتـــأمـــيـــن االجـ
دراســـــة نظــــام جديــــد لالستبـــدال

مروة خميسليلى مال اهلل

قضت محكمة االستئناف العليا الجنائية 
األولـــى في 4 معارضات اســـتئنافية لـ 4 
مـــن أصـــل 167 مدانـــا بواقعـــة التجمهر 
أمام منزل عيسى قاسم بمنطقة الدراز، 
وذلـــك بقبـــول 3 معارضـــات منها شـــكا 
وبشأن العقوبة قررت تخفيفها ألحدهم 
للحبس ســـنة واحدة بدال من 3 سنوات 
ولآلخريـــن اكتفـــت بحبـــس كل منهمـــا 
لمـــدة 6 أشـــهر فقط بدال من ســـنة، فيما 
رفضـــت قبـــول المعارضـــة الرابعة لعدم 
حضـــور المعـــارض واســـتام المحكمـــة 
إفـــادة بامتناعـــه عن الحضـــور والمثول 

أمامها.
العليـــا  االســـتئناف  محكمـــة  أن  يذكـــر 
الجنائيـــة األولـــى، كانـــت قـــد أصـــدرت 
حكما ســـابقا بتخفيف عقوبات 109 من 
أصـــل 167 اســـتأنف منهـــم 146 مدانـــا 
حينها ولم يستأنف الستة المشار إليهم، 

وذلـــك إلدانتهم باالعتداء على عدد من 
أفراد الشـــرطة أثناء فض التجمهر الذي 
استمر لمدة طويلة بجوار منزل عيسى 
قاســـم، والـــذي تعرض خالـــه مجموعة 
كبيرة من الشـــرطة إلصابات اســـتدعت 
نقل أكثر من 30 منهم إلى المستشـــفى، 
إذ اكتفت المحكمة بحبس 82 مســـتأنفا 
لمـــدة 6 أشـــهر بـــدال مـــن ســـنة واحـــدة، 
وبســـجن 27 مدانا 7 ســـنوات فقط بدال 

من 10 سنوات المحكوم عليهم بها.
وقضت المحكمة أيضـــا بتأييد عقوبات 
10 مستأنفين، وبسقوط استئنافات 27 

مدانا آخرين.
الكبـــرى  المحكمـــة  حكمـــت  وكانـــت 
الجنائية األولى، بســـجن 56 متهما لمدة 
10 ســـنوات وتغريـــم 3 منهـــم مبلغ 500 
دينـــار، وبمعاقبـــة 9 متهميـــن بالحبـــس 
3 ســـنوات، وبالحبس 6 أشـــهر لخمســـة 

متهمين آخرين.

تخفيف عقوبات مدانين بتجمهر منزل عيسى قاسم 3 سنوات سجنا عقوبة “فيزا” وجواز مزورين
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى 
تزويـــر  واقعـــة  فـــي  أجنبييـــن  متهميـــن 
جوازيـــن وتأشـــيرتين لدولـــة أوروبيـــة، 
واللذيـــن حضـــرا البـــاد قبـــل توجههمـــا 
للدولة األوروبية للتمويه بأن جوازاتهما 
صحيحـــة وال يتم الشـــك بأمرهما، وذلك 
بســـجن كل منهمـــا لمـــدة 3 ســـنوات، كما 
أمـــرت بإبعادهمـــا نهائيا عـــن الباد عقب 
بهـــا، وكذلـــك  المقضـــي  العقوبـــة  تنفيـــذ 

بمصادرة المحررات المزورة.
ويتبيـــن مـــن أوراق القضية أن المتهمين 
قـــد تـــم القبـــض علـــى كل منهمـــا بشـــكل 
منفـــرد، إذ أبلغت الموظفة في المطار أن 
المتهـــم األول كان قد حضـــر إليها حاما 
تذكـــرة ســـفر علـــى رحلـــة ألحـــد خطوط 
الطيران األوروبية، وقدم لها جواز سفره 
إلنهاء إجراءات الســـفر إلـــى ذات الدولة 

صاحبة خطوط الطيران، لكنها اشتبهت 
في صحة الجواز، إذ كان ملمسه مختلفا 
عـــن المعتـــاد، وعندما راجعت التأشـــيرة 
المثبتة فيه تبين لها أن الختم الموضوع 
عليها ليس األصلـــي، فما كان منها إال أن 

أبلغت مسؤولها بالواقعة التخاذ الازم.
أمـــا المتهـــم الثاني، فقد حضـــر للموظف 
الثانـــي راغبـــا بتســـجيل حضوره للســـفر 
علـــى ذات الرحلة المشـــار إليهـــا وقدم له 
جواز سفره، لكن الشـــاهد وعند معاينته 
التأشـــيرة اتضـــح لـــه أن مدتهـــا 7 أشـــهر 
فقـــط، وهـــو مـــا أثـــار الريبـــة لديـــه، ممـــا 

استدعاه هو اآلخر إلباغ المسؤول.
قـــرر  المتهميـــن،  علـــى  القبـــض  وبعـــد 
األول أنـــه رغـــب في الســـفر إلـــى الدولة 
األوروبيـــة، وقـــد تقابـــل فـــي بـــاده مـــع 
شـــخص من دولة أخرى، والذي ســـاعده 
على تزوير جواز السفر والتأشيرة، وبعد 
اســـتامه إيـــاه طلب منه ذلك الشـــخص 
التوجـــه إلى البحريـــن أوال، حيث يمكنه 
منهـــا الســـفر إلـــى تلـــك الدولـــة دون أن 
يشـــك أحـــد فـــي أمـــره؛ ألن اإلجـــراءات 
أســـهل حســـب تعبيره، وهو ذات ما ورد 

بمضمون أقوال المتهم الثاني.

للمحاكمـــة  العامـــة  النيابـــة  فأحالتهمـــا 
علـــى اعتبـــار أنهمـــا فـــي غضـــون شـــهر 
ديســـمبر مـــن العـــام 2018، أوال: اشـــتركا 
بطريـــق المســـاعدة مـــع موظـــف حســـن 
النية فـــي جريمة إدخال بيانات وســـيلة 
تقنيـــة المعلومات تخـــص اإلدارة العامة 
مـــن  للجنســـية والجـــوازات علـــى نحـــو 
شـــأنه إظهار بيانات غيـــر صحيحة على 
أنها صحيحة بنية اســـتعمالها، بأن ســـلما 
الموظـــف جوازات مزورة وقـــام بإدخال 
مملكـــة  دخولهمـــا  يفيـــد  بمـــا  بياناتهمـــا 

البحرين.
فـــي  ثانيـــا: اشـــتركا مـــع آخـــر مجهـــول 
تزويـــر محرريـــن خاصيـــن، وهمـــا جوازا 
الســـفر المنســـوب صدورهما إلى بادهما 
بأسمائهما الشخصية وذلك باصطناعهما.

ثالثا: اســـتعما المحررين المزورين فيما 
زورا من أجله.

رابعا: دخا الباد بطريقة غير قانونية.

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

مروة خميس
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الحضـــور  أهميـــة  علـــى  تأكيـــًدا 
فـــي المشـــهد الثقافـــي اإلقليمي، 
تشـــارك هيئـــة البحريـــن للثقافـــة 
الشـــارقة  معـــرض  فـــي  واآلثـــار 
دورتـــه  فـــي  للكتـــاب  الدولـــي 
الثامنـــة والثالثيـــن الـــذي افتتح 
مـــن قبـــل ســـمو الشـــيخ الدكتور 
سلطان القاسمي حاكم الشارقة. 
وتقـــدم هيئـــة الثقافـــة مجموعة 
من الكتب واإلصدارات المحلية 
في هـــذا التجمـــع الثقافـــي الذي 
ينعقـــد حتـــى 9 نوفمبـــر 2019م 
بمركـــز إكســـبو الشـــارقة، وتحـــل 
اليابـــان كضيف شـــرف المعرض 

لهذا العام.
وتعـــرض الهيئـــة من خـــالل هذه 
النتاجـــات  مختلـــف  المشـــاركة 
المطبوعـــة،  والثقافيـــة  األدبيـــة 
ال ســـّيما مؤلفـــات مشـــروع نقـــل 
أهـــم  مـــن  المترجمـــة  المعـــارف 
مـــن  وغيرهـــا  العالميـــة،  الكتـــب 

اإلصدارات الثقافية المتنوعة.
ويضـــم معرض الشـــارقة الدولي 
نشـــر  دار   1874 نحـــو  للكتـــاب 
قدمـــوا مـــن 77 دولـــة مـــن حول 
المعـــرض  يقـــدم  كمـــا  العالـــم، 
مـــن  أكثـــر  مـــع  ـــا  برنامًجـــا ثقافيًّ

1800 فعالية ثقافية وفنية.

“الثقافة” تشارك في “الشارقة للكتاب”

إشهار جمعية محبي الخط العربي بالبحرين
الثقافية المؤسسات  مــع  وتتعاون  ومــعــارض  تدريبية  دورات  تنظم 

عقــدت جمعيــة محبــي الخــط العربــي اجتماعهــا الثالــث برئاســة الخطــاط 
محمود أحمد المال وحضور األعضاء المؤسسين، السبت الموافق 26 أكتوبر 
2019 بقاعة المحاضرات بمتحف البحرين الوطني، بحضور مندوب عن هيئة 
الثقافــة واآلثــار، إذ تــم فــي االجتمــاع توزيــع المناصب اإلداريــة والمهام بين 

األعضاء وإقرار شعار الجمعية ومناقشة المقترحات والرؤى المستقبلية. 

يذكـــر أن الجمعيـــة تـــم تســـجيلها في 
ســـجل قيد الجمعيات الثقافية تحت 
بالعمـــل  لهـــا  ومرخـــص   )46 )ج  رقـــم 
ملخـــص  فـــي  مبيـــن  هـــو  مـــا  وفـــق 
نظامها األساســـي الذي تم نشـــره في 
الجريـــدة الرســـمية، ويعمـــل بـــه مـــن 
تاريـــخ نشـــره فـــي 17 أبريـــل 2019، 
وتســـعى الجمعية من خـــالل أهدافها 
العنايـــة  تحقيـــق  علـــى  العمـــل  إلـــى 
بالخـــط العربي والزخرفة اإلســـالمية، 
ونشـــر الوعـــي الثقافـــي فيمـــا يخـــص 
الخط العربـــي والزخرفة اإلســـالمية، 

والمحافظـــة علـــى تـــراث فـــن الخـــط 
مـــن  اإلســـالمية  والزخرفـــة  العربـــي 
االندثـــار، ومواكبـــة نمو الوعـــي الفني 
فـــي مملكـــة البحرين، من خـــالل عقد 
دورات تدريبيـــة لنشـــر الخـــط العربي 
والزخرفـــة اإلســـالمية فـــي البحرين، 
العربـــي  للخـــط  معـــارض  وتنظيـــم 
والتواصـــل  اإلســـالمية،  والزخرفـــة 
مـــع المؤسســـات الثقافية فـــي مملكة 
البحريـــن وخارجهـــا للتعريـــف بالخط 
العربـــي، وخلـــق فضـــاء مـــن التعـــاون 
المؤسســـات  مـــع  والتواصـــل  معهـــا، 

التعليميـــة ليدخـــل فن الخـــط العربي 
ضمـــن المناهج الدراســـية األساســـية، 
وتبنـــي البحوث والدراســـات الخاصة 
بالخـــط العربي والزخرفة اإلســـالمية، 

األنشـــطة  مـــن  جـــدول  وإعـــداد 
والفعاليـــات الثقافيـــة يتواصل خالل 
العـــام يتضمـــن محاضـــرات ونـــدوات 

علمية للتعريف بالخط العربي.

عـــن دار غيـــداء للتوزيـــع والنشـــر 
فـــي عمان، صدر للباحثة الدكتورة 
نادية هناوي كتـــاب جديد بعنوان 
لألجنـــاس  عابـــرة  نظريـــة  “نحـــو 
مثيل”  جنيـــس والتَّ نّيـــة التَّ فـــي بيِّ
وتطرح المؤلفـــة صياغة نظريتها 
حول التجنيس العابر، التي سعت 
إلى تكريســـها عبر أبحاث ماضية، 
وذلك من خالل معالجات إجرائية 
حفلت بهـــا أبواب الكتاب وفصوله 

الكثيـــرة التـــي بنيـــت علـــى منحى 
ر لألجناس العابرة،  مستحدث ينظِّ
فـــي  الغـــوص  منطلقـــًا مـــن فكـــرة 
العمليـــة التجنيســـية، وقوًفـــا على 
خصوصياتها ومروًرا بمالبســـاتها، 
بقصـــد اســـتكناه غاياتهـــا ومعرفة 
مواضعاتهـــا. و”العابرية” تعني في 
الحـــد  تخطـــي  “إمكانيـــة  الكتـــاب 
والتجـــاوز علـــى القالـــب مـــن أجل 

إنتاج إبداعي يجسد األصول”.

عقدت مؤّسســة الفكر العربي ندوة فكرية في الرباط على مدى يومين، 
تحــت عنــوان نحــو فكــر عربي جديــد، وذلك تحضيــًرا لمؤتمرها الســنوي 
فكــر 17، بحضــور مفّكريــن ومثّقفين وأكاديميين ومشــاركة أكثر من 20 

متحّدًثا.

وألقى المدير العام لمؤّسســـة الفكر 
العربـــي البروفســـور هنـــري الَعويط 
كلمة أّكـــد فيها أّن مضمـــون عنوان 
الندوة إشـــكالي بامتياز، ويستبطن 

وراء بســـاطته الظاهرة ســـيالً 
من األســـئلة، في مقّدمتها 

هـــل الفكـــر يمّثـــل اليوَم 
فـــي  تنـــدرج  قضّيـــة 
اهتماماتنـــا  قائمـــة 
وتحتـــّل  الملّحـــة، 
موقًعـــا متقّدًمـــا في 
ُسلَِّم أولوّياتنا؟ وفي 

يعِصـــف  مـــا  خضـــمِّ 
بِمنطقتنـــا مـــن نزاعات 

وحروب، تهّدُد مستقبَلها 

وديمومتهـــا، ما دواعي عقِد ندوات 
وتنظيِم مؤتمراٍت تدور حول الفكِر 

وتوّجهاِتِه ومناهجه؟

نظرية عابرة

الفكر العربي

محاضــرة بـ “عيســى الثقافي” مــن منتدى البحريــن للكتاب

استعراض “التراث التقليدي لمالبس النساء في نجد”

أقام مركز عيسى الثقافي الجلسة السابع عشر من منتدى البحرين الكتاب، حيث تم استعراض كتاب “التراث التقليدي لمالبس النساء في نجد” 
للباحثة ليلى البســام، وبادرت بتقديمه أروى خميس بأســلوب تحليلي علمي شــيق، وأدارت الجلســة ضياء الكعبي، وذلك بحضور مؤلفة الكتاب 

ونخبة من الباحثين واألدباء والمثقفين من مملكة البحرين ودول الخليج العربي

فـــي  خميـــس  أروى  وخاضـــت   
الكتـــاب  مضاميـــن  فـــي  قراءتهـــا 
والذي كان رســـالة الماجستير التي 
تم الحصول عليها 1983م، ونشـــر 
في عـــام 1985م، إذ يعتبر ذا قيمة 
كبيرة وذلك لندرة المراجع ولتفرد 
فيـــه،  المعلومـــات  جمـــع  طريقـــة 
وقالـــت “للكتاب أهميـــة كبيرة في 
الفتـــرة التـــي نعيـــش فيهـــا كموثق 
الفنيـــة،  والصناعـــات  للمالبـــس 
وعنصر تراث مادي لفترة ربما ليس 
باســـتطاعتنا اآلن توثيق معلومات 
عنها بهذه الدقـــة”، وأردفت “خوًفا 
التـــي تميـــز  الســـمات  مـــن ضيـــاع 
غيـــره،  عـــن  الســـعودي  مجتمعنـــا 
وحتى ال ننضم إلى ركب الحضارة 
المميـــزة  هويتنـــا  ونفقـــد  الماديـــة 
يجب علينا االهتمام بإحياء تراث 
هـــذا الشـــعب وأن يكـــون اإلحيـــاء 
بمفهـــوم  االجتماعـــي ال  بالمفهـــوم 

التنقيب عن اآلثار فقط”.
الفصـــول  القارئـــة  واســـتعرضت   
حيـــث  الكتـــاب،  احتواهـــا  التـــي 
للحديـــث  األول  الفصـــل  تطـــرق 
عـــن مســـميات المالبـــس وأنواعها، 
وذكـــرت منهـــا “المقطـــع )الدراعة(، 
الثـــوب )البـــدن- البنيقـــة- األكمام- 
التخراصة- فتحـــة الرقبة(، الزبون 
)الدقلـــة(”، وتنـــاول الفصـــل الثاني 
أنـــواع الخامـــات الملبســـية وطرق 
الخامـــات  أنـــواع  أي  شـــرائها، 
وطـــرق  ومســـمياتها،  ومصادرهـــا 
الصباغة وأنواع الصبغات، وشراء 
األقمشـــة، وتوســـع الفصـــل الثالث 
والخياطـــة  التفصيـــل  طـــرق  فـــي 
وتحـــدث  النهائيـــة،  والتشـــطيبات 
الفصـــل الرابـــع بصـــورة مفصل عن 
أنواع الخيوط والمالبس المطرزة 

والكلـــف  ومســـمياتها،  والغـــرز 
المضافة “السبتة )التللي(، الجوخة 
)تثبت في حجل السروال(، التفت، 
التلـــي أو الغنـــدة، التنتـــر أو الترتر، 
وفـــي  الفضـــة”،  أزاريـــر  أو  األزرة 
تـــم  الخامـــس والســـادس  الفصـــل 
اســـتعراض طرق تنظيف المالبس 
الغســـيل  بعـــد  إعدادهـــا  وطـــرق 
والكـــي، ومكمالت الـــزي “األحذية، 
وصـــور  القفـــازات”،  الجـــوارب، 
الفصـــل األخيـــر نمـــاذج مـــن الـــزي 
وأســـاليبه مع تضمين بعض الصور 
التي تبين للقارئ أشـــكال الزي في 

ذلك الوقت.
 يعـــد الكتـــاب بـــكل مـــا فيـــه مـــن 
لمالمـــح  ـــا  مهمًّ توثيًقـــا  تفاصيـــل 

والمالمـــح  االجتماعـــي  التاريـــخ 
فتـــرة  فـــي  والتاريخيـــة  الفنيـــة 
مهمة، حيث أجريت هذه الدراســـة 
علـــى مجموعة من الشـــهود، منهم 
مـــن عاشـــوا فـــي منطقة الدراســـة 
والبحـــث “نجـــد”، وشـــهدوا الفتـــرة 
ســـنة   100“ التاريخيـــة  الزمنيـــة 
ماضيـــة”، ومنهـــم أفـــراد يذكـــرون 
مـــا كان عليـــه آباؤهـــم وأجدادهـــم 
في تلـــك الفتـــرة، وآخـــرون لديهم 
رغبـــة شـــديدة فـــي جمـــع التـــراث 

والمحافظة عليه.
 واســـتعرضت ضيـــاء الكعبـــي في 
مطلـــع الجلســـة تعريًفـــا عن ســـيرة 
المؤلفـــة أ.د. ليلـــى الباســـم، حيـــث 
مجـــال  فـــي  خبيـــرة  بأنهـــا  قالـــت 

التـــراث، وأســـتاذة تاريـــخ األزيـــاء 
والمنســـوجات التقليديـــة، وتعمـــل 
بكليـــة  األزيـــاء  تصميـــم  بقســـم 
بجامعـــة  والفنـــون  التصاميـــم 
األميـــرة نـــورة بنـــت عبـــد الرحمـــن 
جائـــزة  علـــى  حاصلـــة  بالريـــاض، 
ومنحة الملك سلمان بن عبدالعزيز 
التقديرية للمتميزين في دراســـات 
وبحـــوث تاريـــخ الجزيـــرة العربية 
األزيـــاء  توثيـــق  فـــي  لجهودهـــا 
التقليديـــة الســـعودية مـــن خـــالل 
الميدانيـــة  األكاديميـــة  الدراســـات 
2012م “المـــرأة الوحيدة الحاصلة 
على هذه الجائزة”، ومنحت وسام 
الملـــك خالد من الدرجة الثالثة في 
مطلع عـــام 2019م وذلـــك لتميزها 
في مجال خدمـــة التراث الوطني، 
وهـــي نشـــيطة فـــي مجـــال البحث 
فـــي  والمشـــاركة  والنشـــر  العلمـــي 
وأقامـــت  والنـــدوات،  المؤتمـــرات 
وعـــروض  معـــارض  مـــن  العديـــد 
األزياء التقليدية الســـعودية داخل 
وخارج المملكة العربية السعودية، 
األزيـــاء  بتطويـــر  قامـــت  حيـــث 
التقليدية وقدمتها بشـــكل معاصر 

في تصميمات حديثة.

إعداد: أسامة الماجد

للتواصل: 17111509

افتتـــح متحف اللوفـــر أبوظبي معرضه 
مـــن  عـــام  آالف   10“ بعنـــوان  الجديـــد 
الرفاهيـــة”، وهـــو أول معـــرض يغطـــي 
تاريخ الرفاهية بشكل شامل في العالم

ويســـلط المعـــرض، الـــذي يســـتمر حتى 
18 فبرايـــر 2020، الضـــوء علـــى مفهوم 
الرفاهيـــة من جميـــع جوانبه، وذلك منذ 
العصـــور القديمـــة وحتـــى يومنـــا هـــذا، 
حيـــث يكتشـــف الزائر مفهـــوم الرفاهية 
والمجوهـــرات  الموضـــة  مجـــال  فـــي 
والفنـــون البصريـــة واألثـــاث والتصميم 

مـــن  اســـتثنائية  قطـــع  خـــالل  مـــن 
مجموعات كبرى المؤسسات والعالمات 
 350 خـــالل  مـــن  العالميـــة،  التجاريـــة 
قطعة منها أقدم لؤلـــؤة في العالم وكنز 
بوســـكوريالي، وهو من أكبر مجموعات 
اآلنيـــة الفضّيـــة المحفوظـــة مـــن العصر 
مجوهـــرات  عـــن  فضـــالً  الرومانـــي، 
وفســـاتين مـــن دور تصميم كبـــرى مثل 
كارتييه وفان كليف أند أباريل وشانيل 
وكريســـتيان ديور وإيلـــي صعب وإيف 

سان لوران.

“اللوفر أبوظبي” يروي قصة الرفاهية

أعلـــن بيـــت الشـــعر فـــي المغـــرب فـــوز 
ســـيميك،  تشـــارلز  األميركـــي  الشـــاعر 
بجائـــزة “األركانة” للشـــعر للعـــام 2019. 
في دورتها الرابعة عشرة، مشيًدا بقدرة 
قصائـــده علـــى الحفـــر في شـــعاب األلم 
اإلنســـاني وفي طيات القلق الوجودي، 
وتوســـيع أفق المعنى، وتطوير الشـــكل 

الشعري.
 ويمنح بيت الشـــعر، ومؤسسة الرعاية 
ووزارة  والتدبيـــر،  اإليـــداع  لصنـــدوق 

الثقافـــة واالتصال في المغرب، الجائزة 
ا، وتكونـــت لجنـــة تحكيمهـــا من  ســـنويًّ
الشاعر حســـن مكوار رئيًسا، والمترجم 
تحســـين الخطيـــب، والشـــعراء حســـن 
نجمـــي أميـــن عـــام الجائـــزة، ونجيـــب 
خـــداري، ومراد القـــادري، ونبيل منصر، 
ونـــور الديـــن الزويتنـــي، والناقـــد خالد 
الفـــوز  بيـــان  وقـــال  أعضـــاء.  بلقاســـم، 
بالجائزة، إن شعر ســـيميك يتحدى كل 

تصنيف مطمئن إلى معايير ثابتة.

جائزة األركانة
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المنامة - إن جي إن

نّظمت شركة “إن جي إن” العالمية، 
لها،  ا  مــقــرًّ البحرين  مــن  تتخذ  التي 
لقاًء مفتوًحا جمع خبراء من شركة 
“إكسبيريان Experian” مع عدد من 
االتصاالت  وشركات  البنوك  ممثلي 
الــبــحــريــنــيــة، والـــذيـــن تــعــرفــوا على 
بتوفير  الــخــاصــة  الــشــركــة  خــدمــات 
ــات لــلــمــســتــهــلــكــيــن  ــ ــان ــ ــي ــ ــد ب ــ ــواعـ ــ قـ
تلك  وتحليل  والمجتمع،  والشركات 
البيانات، واالعتماد عليها في كسب 

والء العمالء وزيادة المبيعات.
كيفية  حــول  شــرًحــا  اللقاء  وتــنــاول 
استخدام نظم المعلومات المتقدمة 
فـــي تــصــنــيــف الــمــتــعــامــلــيــن خــاصــة 
ــي تــقــدم  ــتـ ــنــســبــة لـــلـــشـــركـــات الـ ــال ب

من  كبير  لعدد  وخدماتها  منتجاتها 
وفي  مختلفة  بمستويات  الــزبــائــن 
مــنــطــقــة جــغــرافــيــة كــبــيــرة، إضــافــة 
التي  الــزبــائــن  احتياجات  تتبع  إلــى 
ــات  ــاهـ ــجـ تـــتـــطـــور بـــاســـتـــمـــرار، واتـ
وقرارات الشراء. وركز ممثلو شركة 
ــلــقــاء على  ــالل ال ــيــريــان”؛ خـ “إكــســب
تقديم شرح خاص حول خصوصية 
االتصاالت،  وشركات  البنوك  عمالء 
تحليل  نــظــم  اســـتـــخـــدام  وكــيــفــيــة 
خدمات  توفير  أجــل  مــن  الــبــيــانــات 
دون  توقعاتهم  تــالقــي  لهم  أفــضــل 
المساس بخصوصيتهم، إضافة إلى 
أحــدث طــرق دراســـة األســـواق بناء 

على دراسات علمية.

“إن جي إن” تدّرب بنوًكا بحرينية على “توفير البيانات”

ــة.. ورخــيــصــة ــ ــوي ــ ــنـــة وق ــون: عــمــلــيــة وآمـ ــدم ــخ ــت ــس م

السيارات الصينية تجوب شوارع البحرين

تجــوب الســيارات الصينيــة شــوارع البحرين بكثــرة هذه األيام في إشــارة إلى 
اقتنــاع المســتهلك بهــا، وبــدء “موضة” الصيني فــي قطاع المركبــات الذي بقي 
لفتــرة طويلــة حكًرا علــى الصناعــات األميركيــة واأللمانية واليابانيــة، وكوريا 

الجنوبية التي دخلت على الخط منذ سنوات.

وعالمـــات  نوعيـــات  إطـــالق  وبـــات 
لســـيارات جديدة في الســـوق المحلية 
ا،  وخالل فتـــرات متقاربة أمـــًرا طبيعيًّ
يشـــاهدون  النـــاس  مـــن  كثيـــر  حيـــث 
شعارات وســـيارات تتحرك هنا وهناك 

دون أن يعرفوا اسمها.
يتفـــق مـــدراء المبيعـــات فـــي وكاالت 
وشركات الســـيارات الصينية، على أن 
التغيـــرات االقتصادية، وزيادة أســـعار 
الوقـــود، و”رتـــم” الحيـــاة الســـريع أدت 
عـــن  شـــركاتهم  بحـــث  إلـــى  مجتمعـــة 
حلول ترضي أذواق العمالء، وتناسب 
التغيرات التي طرأت على ميزانياتهم 
ودخلهم ومستوى معيشتهم، وترضي 
طموحاتهـــم بالحصـــول على ســـيارات 

ذات أداء مرتفع بأقل سعر ممكن.
النـــاس  قناعـــة  ذلـــك  إلـــى  ويضـــاف 
والمستهلكين بأن السلع طويلة الحياة 
لم تعد ذات فائدة، حيث بدأ الكثيرون 
تغييـــر قناعاتهم بأهمية شـــراء ســـعلة 
تكفيهم 5 ســـنوات مثالً بســـعر رخيص 

ومن ثم تغييرها.
ويؤكـــد هـــؤالء أن الســـيارات الصينية 
استطاعت فرض نفسها بقوة في العام 
2019، شكل جميل يضاهي السيارات 
وتكنولوجيـــا  مـــا،  حـــدٍّ  إلـــى  الفاخـــرة 
متطورة وألـــوان جذابة وقوة معقولة، 
وأســـعار قليلة، األمـــور مجتمعة تصب 

في مصلحة المستهلك.
الســـيارات  لســـوق   ويؤكـــد متابعـــون 
المحلـــي ارتفـــاع وتيـــرة الســـباق بيـــن 
العالمات التجارية الصينية، للحصول 
علـــى حصـــة ذات قيمـــة بالســـوق، من 
خـــالل مواكبـــة التغيـــرات االجتماعية 
التـــي طـــرأت على بعـــض العمـــالء من 
يســـعون  والذيـــن  الدخـــل  متوســـطي 

لشراء فئات حديثة بأقل سعر ممكن.
منتجـــي  اهتمـــام  يذكـــي  مـــا  ولعـــّل 
السيارات الصينية في هذا الخصوص 
أن الســـوق الخليجيـــة بشـــكل عام من 
أهم أســـواق الســـيارات على مســـتوى 
العالـــم مـــا دفعها إلـــى مداعبـــة أمزجة 
تضبيـــط  عـــن  فضـــالً  المســـتهلكين 
المركبـــات ما يناســـب أجـــواء المنطقة 
خصوًصـــا مـــا يتعلـــق بتحمـــل درجات 

الحرارة واالعتناء بالمكيف.
أن  العالمـــات  إحـــدى  مديـــر  ويـــرى   
المستهلك المحلي بات يهتم بالحصول 
على ســـيارة تـــؤدي حاجاتـــه اليومية، 
وعالمتهـــا  اســـمها  عـــن  النظـــر  بغـــض 
التجاريـــة، شـــريطة أن ال يدفـــع مبالـــغ 
كبيرة، مـــا أدى إلى زيادة انتشـــار هذه 

المركبات على اختالف أنواعها.
 وأكـــد أن كلمـــة “صنـــع فـــي الصيـــن” 
وبالشـــهرة،  بالثقـــة  تحظـــى  أصبحـــت 
نظـــًرا للنجاح الكبيـــر الذي حققته على 
 )...( واألصعـــدة،  القطاعـــات  مختلـــف 
حتـــى فـــي أمريـــكا وأوروبا يســـتخدم 

الناس هناك منتجات صينية.
 وتابـــع “لم يعد المنتج الصيني كما في 
الســـابق، فهنـــاك جودة ومنافســـة على 

مستوى العالم”.
وتتـــراوح أســـعار الســـيارات الصينيـــة 
الجديـــدة )موديـــل 2020( بيـــن 3000 

دينـــار إلـــى 10 آالف بحســـب الحجـــم 
والقوة.

ومـــن المعلـــوم أن الشـــركات الصينيـــة 
علـــى  قـــادرة  للســـيارات  الصانعـــة 
توفيـــر مركبـــات بأســـعار قليلـــة كونها 
تمتلـــك التكنولوجيا والمـــواد األولية، 
والمصانـــع ولديهـــا اكتفـــاء ذاتـــي بكل 
شـــيء تقريًبا، يضاف إلى ذلك رخص 
األيدي العاملة على عكس دول العالم 
األخـــرى.  وزادت مبيعـــات الســـيارات 
الصينيـــة فـــي البحرين خـــالل الثالثة 
ملحـــوظ،  بشـــكل  األخيـــرة  ســـنوات 
لترتفع حصتها في الســـوقية المحلية 
إلى ما ال يقل 6 % تقريًبا، حيث تحتل 
الموديـــالت  بعـــد  الخامســـة،  المرتبـــة 
اليابانيـــة التي تســـتحوذ على نحو 55 
%، واألميركيـــة التـــي تســـيطر علـــى 
20 % تقريًبـــا، والكوريـــة واألوروبيـــة 
اللتين تصل حصـــة كل منهما نحو 10 

% على 12 % .
ويعتبـــر متابعـــون وتجار ســـيارات أن 
مصروف هـــذه الســـيارات فيما يتعلق 
بالبنزيـــن وقطع الغيار متدنية قياًســـا 
بغيرهـــا مـــن العالمـــات العالمية، وهي 
االقتصـــادي  التراجـــع  مـــع  تتماشـــى 
وتدنـــي قدرة الناس الشـــرائية، فالكل 

أصبح يبحث عن شيء “عملي”.
فـــي  والـــوكاالت  الشـــركات  وتوفـــر 
البحريـــن جميـــع موديـــالت وأشـــكال 
تقريًبـــا،  الصينيـــة  الشـــركات  وأنـــواع 

الحجـــم  متوســـطة  كالســـيارات 
والســـيدان والدفع الرباعي والصالون 

والميني فان.
الصينيـــة  الســـيارات  أن  والمالحـــظ 
مـــا  أو  “الســـبورت”  توفـــر مركبـــات  ال 
يعـــرف بــــ “الكوبيـــه”، وهو أمـــر يرتبط 
بـــأن الشـــركات الصانعـــة تعتمـــد علـــى 
احتياجـــات الســـوق وتوفير ســـيارات 
“عمليـــة”.  ومـــن األمـــور التـــي تشـــّجع 
الزبائن على اقتناء المركبات الصينية 
هـــو أن بعض العالمات تمنـــح العمالء 
كفالـــة لفتـــرة طويلة، تصـــل في بعض 
األحيـــان إلـــى 10 ســـنوات وهـــو مـــا ال 

يتوفر في األنواع األخرى.
أن  ومهندســـون  خبـــراء  ويؤكـــد   
فـــي  شـــهدت  الصينيـــة  الســـيارات 
السنوات األخيرة تطورات كثيرة على 
مستوى جودة المواد المستخدمة في 
التصنيع، واألمان والقـــوة والتصاميم 
وتناســـب  ترضـــي  التـــي  والتقنيـــات، 

جميع األذواق.
وبّينـــوا أن الوضـــع االقتصـــادي الـــذي 
تراجـــع فـــي البحرين خالل الســـنوات 
األخيرة، دفع شركات سيارات محلية 
إلـــى التعاقـــد مـــع نظيرتهـــا الصينيـــة 
تواكـــب  مركبـــات  إطـــالق  أجـــل  مـــن 
القـــدرات  فـــي  والتغيـــر  التطـــورات 
الشـــرائية لدى متوســـطي ومنخفضي 
الدخل، الذين يشـــكلون النســـبة األكبر 

من العمالء.

وكاالت

اقتصاد هونغ كونغ 
يدخل مرحلة الركود

اقتصاد  أن  كونغ  هونغ  حكومة  أعلنت 
المدينة دخل مرحلة الركود الفني خالل 
الــعــام، وذلـــك بعد 12  الثالث مــن  الــربــع 
المناهضة  االحــتــجــاجــات  مــن  أســبــوًعــا 
الحكومة  بــيــان  فــي  ــاء  لــلــحــكــومــة. وجــ
الموسمية  التغييرات  حــســاب  بعد  أنــه 
بنسبة  المحلي  الناتج  إجمالي  انكمش 
3.2 % خالل الربع الثالث، بعد أن تراجع 

بنسبة 0.5 % خالل الربع الثاني.

هل حان الوقت إلعالن نهاية الكاش واستخداماته؟
الرقميــة  والعمــالت  واإللكترونــي  الدفــع  تطبيقــات  عصــر  فــي 
ومنصــات اإلقــراض عبــر الجــوال، يبــدو الحديــث المتواتــر عــن 
ا، ال ســيما في ظل وجود أمثلة  قــرب نهايــة حقبة الكاش منطقيًّ
مثــل الســويد التــي يتراجــع فيهــا االعتمــاد علــى النقدية بشــكل 

ملحوظ منذ سنوات.

 في الحقيقـــة، يحتاج التمويل 
الثقـــة،  مـــن  الكثيـــر  الحديـــث 
وحتى إذا كان التحول الرقمي 
هـــو النهاية الحتمية، فســـيكون 
بحاجة لثقة أكبر، فعلى ســـبيل 
المثـــال، الســـتبدال المدفوعات 
نقديـــة،  بأخـــرى  اإللكترونيـــة 
يجب إقناع الناس بأن البيانات 
التي يتم تداولها بين الجواالت 
“بلـــوك  وشـــبكات  والبطاقـــات 

شين” له قيمة وأنها آمنة.

الحقيقة عكس ما ُيعتقد

تقريًبـــا  الســـويد  ألغـــت 
اســـتخدامات الدفـــع النقدي، 

أميـــركا،  وفـــي 
موطن  حيث 
األكثر  العملة 
فـــي  نفـــوًذا 

يمـــر  العالـــم، 
علـــى  األســـبوع 

نحو ثلث الســـكان 
دون اســـتخدام ورقة 

واحـــدة،  نقديـــة 
وتعمـــل الشـــركات 

تجربـــة  علـــى 
التعامالت غير 

النقديـــة أماًل 
تســـريع  في 
لمعامالت  ا
فحة  مكا و

السرقة.
فـــي  و

تعّهـــدت  بريطانيـــا،  مثـــل  بلـــد 
الحكومة نفســـها بالحفاظ على 
الـــكاش كجـــزء من المســـتقبل، 
حـــق  ســـتضمن  إنهـــا  قائلـــة 
المواطنين فـــي اختيار طريقة 
ـــا كانـــت، وكشـــفت  أيًّ إنفاقهـــم 
لتحقيـــق  عمـــل  خطـــط  عـــن 
ذلـــك بالتعـــاون مـــع المنظميـــن 

المعنيين باألمر وبنك إنجلترا.
 وتـــرى الحكومة البريطانية أن 
االعتمـــاد علـــى النقـــد آخـــذ في 
التراجع، لكن في الوقت نفســـه 
الرقميـــة  المدفوعـــات  تـــزال  ال 
لكافـــة  مالئمـــة  غيـــر  طريقـــة 

ضـــرورة  مؤكـــدة  األشـــخاص، 
حماية استخدام النقود ألولئك 

الذين يحتاجون إليها.
 في الواقع، يحتفظ الناس في 
العديـــد مـــن دول العالـــم األكثر 
تقدًمـــا )بمـــا فـــي ذلـــك منطقة 
والواليـــات  واليابـــان  اليـــورو 
مـــن  أكثـــر  بالـــكاش  المتحـــدة( 
أي وقـــت مضـــى، وفـــي أمريكا 
علـــى ســـبيل المثال، بلـــغ حجم 
 1.76 المتداولـــة  العمـــالت 

تريليون دوالر أواخر سبتمبر.
وهـــذا القـــدر الهائل مـــن المال، 
الناتـــج  مـــن   %  8.2 يشـــكل 
المحلـــي اإلجمالـــي، وهـــو أكثر 
المســـجلة   %  5.6 نســـبة  مـــن 
قبل األزمة المالية العالمية في 
2008، وقرب أعلى مســـتوياته 

منذ 36 عاًما على األقل.

ما سر هذه الزيادة؟

بحاجـــة  النـــاس  كان  إذا  لكـــن 
إلى أموال ملموســـة أقل للدفع 
فلمـــاذا  احتياجاتهـــم،  مقابـــل 
بالكثيـــر  االحتفـــاظ  يريـــدون 
المباشـــرة  اإلجابـــة  منهـــا؟ 

والواضحة إلـــى اآلن، هي أنهم 
يتحولـــون إلـــى العملـــة كمخزن 
ـــا إذا  للقيمـــة، وهـــذا يبـــدو جليًّ
وضع في االعتبار نوع األموال 

التي يفضلونها.
وإنهم يميلون على نحو متزايد 
الكبيـــرة  الفئـــات  اقتنـــاء  إلـــى 
مـــن المـــال مثـــل ورقـــة المائـــة 
دوالر، والتـــي بلـــغ نصيبهـــا من 
العمالت المتداولة في الواليات 
80 % بحلـــول عـــام  المتحـــدة 
2018، ارتفاًعا من 73 % خالل 

العقد السابق.
ويتناقـــض االتجـــاه فـــي العالم 
مـــع  واضـــح  بشـــكل  المتقـــدم 
مثـــل  الناشـــئة  االقتصـــادات 
الصيـــن وروســـيا والهند، حيث 
العمـــالت  حجـــم  انخفـــض 
المتداولـــة كنســـبة مئويـــة مـــن 
الناتج المحلـــي اإلجمالي، وهو 
ما يطرح تســـاؤال حـــول دوافع 

الناس في البلدان الغنية.
النـــاس   وال شـــك أن احتفـــاظ 
الغنيـــة  البلـــدان  فـــي  بالنقـــود 
يرتبط بجهـــود البنوك المركزية 
للحفاظ على أسعار الفائدة عند 

مســـتويات منخفضـــة، فعندمـــا 
االســـتثمارات  عائـــدات  تكـــون 
البنكيـــة  الودائـــع  مثـــل  اآلمنـــة 
أو الســـندات الحكوميـــة قليلـــة 
المـــرء  يميـــل  لـــن  أو منعدمـــة، 

للتفريط في أمواله.
ويبـــّرر ذلـــك أيًضـــا عـــدم رغبـــة 
فـــي  المركزيـــة  البنـــوك  بعـــض 
مـــا  إلـــى  الفائـــدة  أســـعار  دفـــع 
دون الصفـــر، فبـــداًل مـــن إنفـــاق 
األمـــوال أو مراقبـــة المدخرات 
تفقد قيمتها في خزائن البنوك، 
ســـيقّرر الناس ســـحب أموالهم 

واالحتفاظ بها في المنزل.

أسباب أخرى

ومـــع ذلـــك، فـــإن الزيـــادة فـــي 
الطلـــب علـــى العمـــالت المادية 
تفســـرها  أن  مـــن  أكبـــر  كانـــت 
ربمـــا  الفائـــدة وحدهـــا،  أســـعار 
مرتبًطـــا  األمـــر  يكـــون  أيًضـــا 
بتعطش المجرميـــن للنقد، لكن 
ال يوجد ســـبب محدد لالعتقاد 
بـــأن طلبهـــم ازداد بشـــكل هائل 

خالل العقد الماضي.

وربطت دراســـة حديثة أجراها 
بيـــن  آســـيويان،  اقتصاديـــان 
الـــكاش  علـــى  الطلـــب  تزايـــد 
وارتفـــاع أعمار الســـكان، حيث 
األكبـــر  األشـــخاص  أن  يبـــدو 
ســـنًّا )ربمـــا ألنهـــم أقـــل ثقة في 
الوســـائل اإللكترونيـــة( يميلون 

أكثر لالحتفاظ بالنقدية.
 وهذا التحليل ربما يفّسر أيًضا 
ســـر التبايـــن بيـــن االقتصادات 
ففـــي  والمتقدمـــة،  الناشـــئة 
األولـــى يكـــون متوســـط أعمار 
الســـكان أقـــل مـــن نظيـــره فـــي 
البلدان الغنيـــة، باإلضافة طبًعا 
إلى ارتفـــاع أســـعار الفائدة في 

األولى مقارنة بالثانية.
 وكشفت دراسة بحثية صادرة 
عن االحتياطـــي الفيدرالي في 
مـــا  أن   ،2018 عـــام  شـــيكاغو 
يصـــل إلـــى 80 % مـــن العملـــة 
دوالر   100 فئـــة  األميركيـــة 
المتداولـــة في النظـــام، موجود 
خارج الواليات المتحدة، وربما 
يكون نمـــو الطلب عليها نتيجة 
االستخدام المتزايد للدوالر في 

االقتصادات غير المستقرة.

عواصم - بلومبيرغ، واشنطن بوست

المحرر االقتصادي

موفرة للبنزين 
وصيانتها متدنية 

وتضاهي العالمات 
المشهورة
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واصل موقع “فيس بوك” تربعه على عرش اإلعالنات، 
بالمنافسة،  تتعلق  مــشــكــالت،  مــن  يــواجــهــه  مــا  رغـــم 

العنيفة  الفعل  ــردود  بـ أيــًضــا  ــى قــــراره وتتعلق  عــل
ينشره  مــا  مراجعة  بعدم 

الـــســـيـــاســـيـــون عــلــى 
صـــفـــحـــاتـــهـــم، حــيــث 
ــة  ــركــ ــشــ ــ تـــســـتـــعـــد ال
إلعالن نتائج أرباحها 
ــث مــن  ــ ــال ــ ــث ــ ــــع ال ــرب ــ ــل ــ ل
2019، وسط انخفاض 
ــم،  ــ ــهـ ــ ــر األسـ ــعــ فـــــي ســ
7 % عـــن آخــر  بــنــســبــة 
سعر  بلغ  حيث  إعـــالن، 

السهم 189 دوالًرا. 
ــر صـــحـــيـــفـــة  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وتـ

“فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز” 
ــبــريــطــانــيــة،  االقـــتـــصـــاديـــة ال

بشأن  المخاوف  ترسخ  رغم  أنه  إلى 

االجتماعية  للشبكة  التجارية  األعمال  أن  إال  التنظيم، 
ارتفاع  بــوك”  “فيس  أعلنت  يوليو،  آخــر، ففي  لها شأن 
إيراداتها للربع الثاني من العام بنسبة 28 % لتصل إلى 
أهو ويليامسون،  ديبرا  قالت  مليار دوالر، حيث   16.9
لألبحاث  ماركيتشر  بمجموعة  المحللة 
اإللكترونية: إن الموقع حقق 
في  المتوقع  من  أفضل 
ــانـــي، ومــن  ــثـ الـــربـــع الـ
يــواصــل  أن  الــمــتــوقــع 
االستثمار  المسوقون 
بــكــثــافــة فـــي اإلعــــالن 
بوك  على كل من فيس 
الربع  خــالل  وانستغرام، 
ظهرت  ولكن  الثالث، 
ــا إشــــــــارات  ــهــ ــ ــت وقــ
الحـــتـــمـــال حــــدوث 

صعوبات. 

16.9 مليـــــــار دوالر إيـــــــرادات الــربــــــع الثـــانــــــي
“فيس بوك” يترّبع على قمة اإلعالنات

دبي - رويترز

قــال وزيــر المالية الســعودي محمد الجدعان إن الســعودية تتوقع أن يرتفع 
عجــز الميزانيــة العــام القــادم إلــى 187 مليــار ريــال )49.86 مليــار دوالر(، أو 
6.5 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي، من توقعات عند 131 مليار ريال للعام 
الحالــي، أو 4.7 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، مــع تضــرر اإليــرادات من 

تراجع أسعار النفط.

صحفي  إيجاز  في  الجدعان  وقــال   
في  للميزانية  النهائي  اإلعـــالن  قبل 
المملكة  إن  الــعــام  هــذا  وقــت الحــق 
مليار   833 بقيمة  ــرادات  ــ إيـ تــتــوقــع 
 917 مــن  انخفاضا   2020 فــي  ريــال 

مليار ريال متوقعة لعام 2019.
للنفط  مصدر  أكبر  هي  والسعودية   
فــي الــعــالــم وخــفــضــت إنــتــاجــهــا من 
منها  مطلوب  هــو  مما  بأكثر  الــخــام 
ــدادات  اإلمــ اتــفــاق لخفض  بــمــوجــب 
تقوده أوبك لدعم أسواق النفط. لكن 

القلق بشأن تباطؤ الطلب على النفط 
يبقيان  العالمي  االقــتــصــاد  وضــعــف 
ما  وهــو  ضغوط  تحت  الخام  أسعار 

يؤثر على اإليرادات.
وقال صندوق النقد الدولي في وقت 
تحتاج  المملكة  إن  العام  هــذا  سابق 
لتشديد سياستها للمالية العامة للحد 

من تأثير الزيادة في العجز.
ــاق من  ــ ــف ــ اإلن إن  ــان  ــدعـ ــجـ الـ وقـــــال 
هامشي  بشكل  ينخفض  أن  المتوقع 
 2020 في  ريــال  تريليون   1.02 إلــى 

تريليون   1.048 تبلغ  تقديرات  مــن 
ريال في 2019.

وأضاف أن ميزانية 2020 ستواصل 
العمل على زيادة كفاءة إدارة المالية 
العامة للحفاظ على االستقرار المالي 

وتحقيق أعلى العوائد.

وزير المالية السعودي 

النفط ــار  ــع أس ــع  ــراج ت بسبب  اإليـــــرادات  تــضــرر  ــع  م
السعودية: 50 مليار دوالر العجز المالي في 2020

 قّرر مصرف البحرين المركزي يوم األربعاء الماضي، 
خفــض ســعر الفائــدة األساســي على ودائع األســبوع 
الواحــد بواقــع 25 نقطــة أســاس، مــن 2.50 % إلــى 
2.25 %.  كمــا خّفض ســعر الفائــدة على ودائع الليلة 
الواحــدة مــن 2.25 % إلــى 2.00 %، وســعر الفائــدة 
علــى ودائــع الشــهر الواحــد مــن 2.85 % إلــى 2.60 
%. إضافــة إلــى تغييــر ســعر الفائــدة الــذي يفرضــه 
التجزئــة  قطــاع  مصــارف  علــى  المركــزي  المصــرف 
مقابل تسهيالت اإلقراض من 4.25 % إلى 4.00 %.
وبذلك يكون المركزي البحريني تبع الفيدرالي 
سعر  خفض  الذي  المركزي”،  “البنك  األميركي 
الفائدة، بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.5 
– 1.75 %. وهو أمر طبيعي كون سعر صرف 

الدينار مرتبط بالدوالر.
وكان المركزي البحريني خّفض أيًضا في نهاية 
األساسي  الفائدة  سعر  الماضي،  يوليو  شهر 
نقطة   25 بواقع  الواحد  األسبوع  ودائــع  على 

أساس، من 2.75 % إلى 2.50 %.

ودائــع  على  الــفــائــدة  سعر  وقتها  خفض  كما   
2.25، وسعر  إلى   % 2.50 الواحدة من  الليلة 
الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 3.10 % 
الفائدة  تغيير سعر  إلى  إضافة   .% 2.85 إلى 
التجزئة  قــطــاع  مــصــارف  على  يفرضه  الـــذي 
إلى   %  4.50 مــن  اإلقـــراض  تسهيالت  مقابل 

.% 4.25
ــراء مــصــرفــيــون واقـــتـــصـــاديـــون  ــبـ وأشــــــاد خـ
ــي الــمــحــلــي  ــالـ ــمـ ــاع الـ ــطـ ــقـ ــي الـ ــــون فــ ــل ــامــ وعــ
بـــالـــقـــرار، مــعــتــبــريــن تــخــفــيــض ســعــر الــخــصــم 
ــاع  ــ ــورات واألوضــ ــطـ ــتـ ــواكـــب الـ ــع نــقــطــة يـ ــ رب
االقــتــصــاديــة والــنــقــديــة الــعــالــمــيــة فــضــالً عن 
االستثمارات  وبالتالي  االقــتــراض  يشجع  أنــه 

والمشروعات.
إيجابية  ــقــرار ســيــحــدث دفــعــة  ال إن  ــوا   وقــال
القطاعات  عجلة  ويحرك  الوطني  لالقتصاد 
خــالل  مــن  النفطية  غــيــر  خــصــوصــا  المنتجة 
قياًسا  منخفضة  بهوامش  االقتراض  تشجيع 

بالسابق.

المنشطات  بمثابة  المركزي  خطوة  واعتبروا 
المستثمرين  شهية  فتح  فــي  ستساهم  التي 
وتحفيز  التنمية  مشاريع  تنفيذ  في  للمشاركة 

مفاصل السوق عبر ضخ المزيد من السيولة.
األدوات  مــن  الــخــصــم  ســعــر  تخفيض  ويــعــد 
المركزية  الــبــنــوك  تستخدمها  الــتــي  الــنــقــديــة 
حول العالم لدعم الدورة االقتصادية وتحفيز 
االقـــتـــصـــاد مـــن خــــالل تــشــجــيــع الــمــؤســســات 
واألفراد على االقتراض وبالتالي ضخ سيولة 

التي تحرك األسواق.
وأكد كثيرون أن ذلك يؤدي عادة إلى توظيف 
بــدالً  المحلية  البنوك  تمتلكها  التي  السيولة 
الطلب  تشجيع  خــالل  من  بها،  االحتفاظ  من 
القطاعات االقتصادية  القروض من قبل  على 
المنتجة ويوفر بيئة داعمة لالستثمار وتحفيز 
الــطــلــب الــكــلــي وتــدعــم نــمــو الــنــاتــج المحلي 
في  ستساهم  كما  النفطية،  غير  للقطاعات 
التي  الــتــنــمــويــة  الــمــشــاريــع  بتنفيذ  اإلســـــراع 
طــرحــتــهــا الــحــكــومــة، حــيــث ســتــمــنــح الــثــقــة 

على  المستثمر  سيحفز  ما  الوطني  لالقتصاد 
االقتراض من البنوك بهدف المشاركة في تلك 

المشاريع.
على  القرار  إيجابيات  تظهر  أن  المؤمل   ومن 
الطويل،  عن  والمتوسط فضالً  القصير  المدى 
السوق  صالح  فــي  بالنهاية  سيصب  مــا  وهــو 

والشركات واالقتصاد الوطني.
إلى  يــؤدي  الــفــائــدة  أســعــار  أن خفض   وبينوا 
مع  البحريني  الــديــنــار  لصالح  مــريــح  هــامــش 
وتوفير  وجاذبيته،  تنافسيته  على  المحافظة 
دخول  على  ومشجعة  لالستثمار  داعمة  بيئة 

المستثمر المحلي واألجنبي في الوقت ذاته.
على  إيجاًبا  سيؤثر  القرار  أن  البعض  واعتبر 
تتسم  أنــهــا  رغــم  البحرين،  بــورصــة  تــــداوالت 
بالهدوء مع غياب المضاربين، فمن المؤمل أن 
تشهد التداوالت قفزة حتى وإن كانت صغيرة، 
االقتراض واالستثمار  نحو  التوجه  من خالل 

في األوراق المالية ذات العوائد المجزية.

خفض أسعار الفائدة.. دعم القطاعات المنتجة
يــــشــــّجــــع عــــلــــى االقــــــــتــــــــراض وضــــــــخ مـــــزيـــــد مــــــن الـــســـيـــولـــة

النفط يتراجع إلى 60.2 دوالر للبرميل
انخفضت أســعار النفط أمس بعد بيانات أظهرت نشــاًطا ضعيًفا للمصانع في 
الصين بينما واجه الخام األميركي ضغوًطا إضافية بعد تعطل تدفقات الخام 
مــن مركــز التخزيــن فــي كاشــينج بواليــة أوكالهومــا بســبب مشــاكل في خط 

أنابيب رئيسي.

العالمي  القياس  خــام  عقود  وأنــهــت   
مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 
38 سنتا، أو 0.6 %، لتبلغ عند التسوية 
تراجعت  بينما  للبرميل  دوالر   60.23
عــقــود خــام الــقــيــاس األمــيــركــي غرب 
تكساس الوسيط 88 سنتا، أو 1.6 %، 

لتغلق عند 54.18 دوالر للبرميل.
وينهي الخامان القياسيان الشهر على 
 % 1 أكثر من  برنت  تباين مع هبوط 
من  أقــل  األمريكي  الخام  صعد  بينما 

.% 1
وما زالت الحرب التجارية بين الصين 

والواليات المتحدة تلقي بظاللها على 
توقعات الطلب على النفط.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن أسعار 
تحت  تبقى  أن  الــمــرجــح  مــن  الــنــفــط 
المتبقية  الفترة  في  العام  هذا  ضغط 

من العام الحالي وفي العام القادم.
ا  اقتصاديًّ وخبيًرا  محلالً   51 وتــوقــع 
شملهم االستطالع أن متوسط أسعار 
دوالر   64.16 سيبلغ   2019 في  برنت 

و62.38 دوالر العام القادم.
الصين  في  المصانع  نشاط  وانكمش 
لسادس شهر على التوالي في أكتوبر 

بينما سجل النمو في قطاع الخدمات 
ــذ فـــبـــرايـــر 2016  أبـــطـــأ مـــعـــدالتـــه مــن
يوم  رسمية  بيانات  أظهرته  لما  وفقا 

الخميس.
الــطــاقــة  مــعــلــومــات  إدارة  وقـــالـــت   
األربعاء إن مخزونات  األميركية يوم 
مليون   5.7 زادت  األمــيــركــيــة  الــخــام 
 25 في  المنتهي  األسبوع  في  برميل 
محللين  توقعات  مــع  مقارنة  أكتوبر 

لزيادة قدرها 494 ألف برميل.
بيانات حكومية  أظــهــرت  ذلـــك،  إلــى   
الخام  النفط  إنتاج  أن  الخميس  يــوم 

فــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة قــفــز حــوالــي 
أغسطس  في  يوميا  برميل  ألف   600
إلى مستوى قياسي عند 12.4 مليون 
بلغت  زيــادة  من  بدعم  يوميا،  برميل 

30 % في اإلنتاج من خليج المكسيك.
 وأصــبــحــت الـــواليـــات الــمــتــحــدة أكبر 
صعود  مــع  الــعــالــم  فــي  للنفط  مــنــتــج 
فوق  قياسية  مستويات  إلى  إنتاجها 

12 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا هـــذا الــعــام 
زادت  تكنولوجية  إنـــجـــازات  بفضل 
إنتاج الخام من التشكيالت الصخرية 
فــي أرجـــاء تكساس ونـــورث داكــوتــا 
ــواليــات  ال وســجــلــت  مكسيكو.  ونــيــو 
ــثــــالث زيــــــــادات فــــي اإلنــــتــــاج فــي  ــ ال

أغسطس.
إدارة  مـــن  ــتــقــريــر شـــهـــري  ل ــا  ــ ــًق  ووفــ
ــطــاقــة األمــيــركــيــة، زاد  مــعــلــومــات ال
اإلنتاج في خليج المكسيك 469 ألف 
في  اإلنتاج  ارتفع  بينما  يوميا  برميل 
وفي  ا  يوميًّ برميل  ألــف   98 تكساس 

ا. نورث داكوتا 28 ألف برميل يوميًّ
ــزيــن في  ــن ــب ــى ال ــطــلــب عــل وســـجـــل ال
قياسيا  مستوى  المتحدة  الــواليــات 
9.82 مليون برميل يوميا  بلغ  مرتفعا 
في أغسطس. وزاد أيًضا الطلب على 

الديزل إلى 4 ماليين برميل يوميا.

عواصم - وكاالت

أميركيا أكبر منتج 
في العالم 12.4 

ا مليون يومّيً
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لندن وكاالت

انــخــفــضــت أســـعـــار الـــذهـــب أمــس 
بــاع فيه  الـــذي  الــوقــت  الجمعة فــي 
لجني  النفيس  المعدن  المستثمرون 
للمصانع  قوية  بيانات  بعد  األربـــاح 
بشأن  المخاوف  قلصت  الصين  في 
ــادي، لـــكـــن الـــذهـــب  ــتــــصــ تـــبـــاطـــؤ اقــ
مكسب  ثاني  تحقيق  صــوب  يتجه 
أسبوعي في الوقت الذي يتلقى فيه 
الدعم  األصفر  المعدن  على  اإلقبال 
اتــفــاق  تكتنف  الــتــي  الضبابية  مــن 

للتجارة بين أميركا والصين.
ونزل الذهب في المعامالت الفورية 
0.2 % إلى 1510.70 دوالر لألوقية 
العقود  تراجعت  بينما  )األونـــصـــة(، 
األميركية اآلجلة للذهب 0.1 % إلى 
1513.10 دوالر لألوقية. لكن الذهب 
لالرتفاع  يتجه  الفورية  السوق  في 
0.5 % على أساس أسبوعي بعد أن 

ربح 1 % في األسبوع السابق.
أمس  الخاص  للقطاع  مسح  وأظهر 
نما  الــصــيــنــيــة  الــمــصــانــع  ــشــاط  ن أن 

بأسرع وتيرة فيما يزيد عن عامين 
زادت  الــذي  الوقت  في  أكتوبر  في 
فــيــه طــلــبــيــات الــتــصــديــر الــجــديــدة 

وعززت المصانع اإلنتاج.
 والــنــتــائــج الــتــي فــاقــت الــتــوقــعــات 
يوم  ُنشر  تتناقض مع مسح رسمي 
الــخــمــيــس أظـــهـــر انـــكـــمـــاش نــشــاط 
للشهر السادس  المصانع في الصين 

في أكتوبر.
ــك، خــفــض مجلس  ــ فـــي غــضــون ذل
ــي االتـــــحـــــادي )الــبــنــك  ــاطـ ــيـ ــتـ االحـ

الــمــركــزي األمــيــركــي( يــوم األربــعــاء 
نقطة  ــع  رب بــمــقــدار  للفائدة  أســعــاره 
مئوية. لكن البنك المركزي أشار إلى 
أنه لن تكون هناك تخفيضات أخرى 

ما لم يتدهور وضع االقتصاد.
 وانــخــفــضــت األســـهـــم اآلســيــويــة 
التجارة  آفــاق  بفعل  الجمعة  أمــس 
ــات الــمــتــحــدة والــصــيــن  ــواليـ بــيــن الـ
أميركية،  اقتصادية  بيانات  وقبيل 
العمالت  الدوالر مقابل  تراجع  بينما 

المنافسة الرئيسية.

 وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، 
 18.05 إلى   % 0.4 الفضة  تراجعت 
البالتين  نــزل  بينما  لألوقية،  دوالر 
0.2 % إلى 930.25 دوالر لألوقية. 

فيما استقر البالديوم عند 1793.28 
لتسجيل  الــبــالديــوم  ويتجه  دوالر. 
ــوع الــــرابــــع عــلــى  ــبـ ــألسـ مـــكـــاســـب لـ

التوالي.

أسعار الذهب تنخفض بفعل جني أرباح

المحرر االقتصادي

المنامة - مباشر

ــل ســـعـــر صـــرف  ــ ــواصـ ــ يـ
ــار الـــبـــحـــريـــنـــي  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الـ
أمـــام أسعار  االنــخــفــاض 
ــة،  ــيـ ــبـ ــنـ ــالت األجـ ــمــ ــ ــع ــ ال
ــة بـــــــأداء نــهــايــة  ــارنـ ــقـ مـ
األســبــوع الــمــاضــي، بعد 
قـــــرار خــفــض الـــفـــائـــدة. 
ــراه  ــ ــمــســح أجـ ووفــــًقــــا ل
الدينار  استقر  “مباشر”، 
أمـــــام سعر  ــبــحــريــنــي  ال
الــــــــــــدوالر األمــــيــــركــــي، 
ــوم  ــة بـــــأدائـــــه يـ ــ ــارن ــقــ مــ
األربــــعــــاء. فــيــمــا ارتــفــع 
األسترالي  الــدوالر  سعر 

البحرينية  العملة  أمـــام 
بنسبة 0.6 %، وصعدت 
 0.4 بنحو  الــيــورو  قيمة 

.%
صعدت  األداء  وبنفس 
قيمة الجنيه اإلسترليني 
البحريني  الــديــنــار  أمــام 

بنسبة 0.37 %.
الــــديــــنــــار  أن  ُيــــــذكــــــر 
بسعر  مرتبط  البحريني 
الــــــــــــدوالر األمــــيــــركــــي، 
ــه أو  ــاعـ ــفـ ــارتـ ــر بـ ــأثـ ــتـ ويـ
ــواء أكـــان  انــخــفــاضــه ســ

ا. إيجابًيا أم سلبيًّ

تراجع طفيف للدينار أمام العمالت الرئيسة
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+973 38344464

عرض وطلب

 محالت تجاريـــة مع ميزانين بمواصفات 

عالية مع وجود دورات مياه.
 

بالقريـــب من بالمدرســـة األهلية وســـار 
سنترال.

Call. 39752929
د. محمد

36700722
علي ضيف

36600656
عباس علي

محـالت
لإليجـار

Shop for rent

NO.

رقم المحل المساحة الـسـعـر

19 2m 240BD01.

19 2m 240BD02.

28 2m 260BD03.

28 2m 260BD04.

35 2m 280BD05.

35 2m 280BD06.

44 2m 300BD07.

Broker's license No. 3
Property Manager's license No. 23

Al Qurayyahالقرية

مجمع الُقريَّة التجاري

38344464-

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانه قد تقدم 
ٕاليها الســيد / جونيد ســليم خان باعتباره المصفي القانوني لشــركة ٔاوبتيما 
،المســجلة كشــركة  لمالكهــا جونيــد ســليم خــان  االستشــارات ش. ش. و 
الشــخص الواحــد بموجــب القيــد رقــم 97498، طالبــا ٕاشــهار ٕانتهــاء ٔاعمال 
تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلك 

وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21
لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )3333( لسنة 2019
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

شركة ٔاوبتيما االستشارات ش. ش. و لمالكها جونيد سليم خان
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السيستاني: ليس ألي طرف إقليمي أن يصادر إرادة المتظاهرين

العراق.. قطع طرق نفطية وحملة لمقاطعة منتجات إيران

فـــي  االحتجاجـــات  تصاعـــدت 
العـــراق، أمـــس الجمعـــة، مـــع دخولهـــا 
المـــرة  هـــذه  لتطـــول  الثانـــي،  شـــهرها 
منشـــآت نفطيـــة بالتزامـــن مـــع حملـــة 
االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
فـــي  اإليرانيـــة.  المنتجـــات  لمقاطعـــة 
حيـــن جـــّدد المرجـــع الدينـــي األعلـــى 
علـــي  آيـــة هللا  العـــراق،  فـــي  للشـــيعة 
السيستاني تأكيده على إدانة التعرض 

للمتظاهرين السلميين. 
 ودعـــا ممثـــل السيســـتاني فـــي خطبة 
ألقاهـــا فـــي كربـــاء إلى احتـــرام إرادة 

المتظاهرين ومطالبهم.
 كما شـــّدد على أن اإلصاح في العراق 
لمـــا يختـــاره الشـــعب العراقـــي  يعـــود 
وليس لجهـــة معينة، قائـــاً: “ليس ألي 
شـــخص أو مجموعـــة أو جهـــة بتوجه 
معيـــن أو أي طرف إقليمي أو دولي أن 
يصادر إرادة العراقيين أو يفرض رأيه 

عليهم”.
إلى ذلك، دعا إلى عدم “إســـالة الدماء، 
وعدم السماح بانزالق البلد إلى مهاوي 
االقتتال الداخلي والفوضى والخراب، 
وهو ممكن إذا تعاون الجميع على حل 
األزمة الراهنة بنوايـــا صادقة ونفوس 
عامـــرة بحـــب العـــراق والحـــرص على 

مستقبله”.
 وقـــال “إن المرجعيـــة الدينيـــة تجـــّدد 
التأكيـــد علـــى موقفهـــا المعـــروف مـــن 
إدانـــة التعرض للمتظاهرين الســـلميين 
وكل أنواع العنف غير المبرر، وضرورة 
محاســـبة القائمين بذلك، وتشـــّدد على 
الجهـــات المعنية بعـــدم الـــزّج بالقوات 
القتالية بأي مـــن عناوينها في التعامل 
مع االعتصامات والتظاهرات السلمية 
خشية االنجرار إلى مزيد من العنف”. 

ويأتي موقف السيســـتاني في رد غير 
مباشـــر على المرشـــد األعلى اإليراني، 
الـــذي وصـــف التظاهـــرات الجارية في 
العـــراق ولبنـــان بـ”الشـــغب والفوضى”، 
المتحـــدة  “الواليـــات  أن  معتبـــًرا 

األميركية تقـــوم بإثارة الفوضى اليوم 
أكثر من أي وقت مضى”.

 في غضون ذلك، أفاد مصادر إخبارية 
أمـــس، عـــن اعتصامـــات مفتوحـــة في 
جميع المحافظات الجنوبية العراقية.

وأغلق عدد مـــن المتظاهرين، الجمعة، 
حقـــل البـــزركان النفطي فـــي محافظة 
ميســـان، ومنعوا العاملين من الوصول 

إليه، وفق مواقع محلية.
بوابـــة مينـــاء  أغلـــق معتصمـــون  كمـــا 
أم قصـــر في البصـــرة ووقفـــوا أمامها، 
باالعتصـــام  اســـتمرارهم  مؤكديـــن 
المطالـــب  تحقيـــق  لحيـــن  والتظاهـــر 

الشعبية.
إطـــاق  مـــع  التطـــور  هـــذا  وتزامـــن 

ناشـــطين عراقيين حملة على شبكات 
إلـــى  تدعـــو  االجتماعـــي  التواصـــل 
التـــي  اإليرانيـــة،  المنتجـــات  مقاطعـــة 

تغرق السوق العراقية.
وطالـــب القائمـــون علـــى هـــذه الحملـــة 
شـــراء  بعـــدم  العراقييـــن،  المواطنيـــن 
أي ســـلعة إيرانية، مؤكديـــن أن “إيران 

تعيش بفضل االقتصاد العراقي”.
وقال بعـــض الناشـــطين القائمين على 
حملـــة المقاطعة إن “إيران كانت ســـبًبا 
فـــي دمـــار العـــراق، وإن علـــى الشـــعب 
العراقـــي اســـتعادة وطنـــه مـــن خـــال 

مقاطعة المنتجات اإليرانية”.
 ودعت تنسيقيات عراقية تشرف على 
االحتجاجـــات في العـــراق، المواطنين 

للمشـــاركة في مظاهـــرات في مختلف 
المدن العراقية، أمس الجمعة.

مـــن  ليلـــة  عقـــب  ذلـــك  ويأتـــي 
المواجهات بين قـــوات األمن العراقية 
والمتظاهريـــن عنـــد جســـر الســـنك في 
العاصمـــة بغـــداد، أدت إلـــى إصابـــة 20 
متظاهـــًرا على األقل بحـــاالت اختناق 

وجروح.
 وجاءت هـــذه المظاهرات الليلة عقب 
محاولـــة المحتجيـــن اجتيـــاز الحاجـــز 
األمنـــي الثانـــي المـــؤدي إلـــى الســـفارة 
اإليرانيـــة، التـــي يحملهـــا المتظاهرون 
بادهـــم  أوضـــاع  تدهـــور  مســـؤولية 

والتدخل في شؤونها.
وتحولـــت ســـاحة التحريـــر فـــي بغداد 
إلـــى مركز للحـــراك المطالب بـ”إســـقاط 
النظام”. وهناك أمطرت القوات األمنية 

المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.
وتعهـــد الرئيس العراقي برهم صالح، 
مســـاء الخميـــس، إجـــراء انتخابـــات 
مبكـــرة بعـــد تشـــريع قانـــون انتخابي 
“جديـــد مقنـــع للشـــعب”، مشـــيًرا إلـــى 
اســـتعداد رئيـــس الوزراء عـــادل عبد 
إيجـــاد  شـــرط  االســـتقالة  المهـــدي 

البديل.

بغداد ـ وكاالت

تجمع متظاهرين عراقيين على جسر الجمهورية الذي يؤدي إلى المنطقة الخضراء المشددة التحصين في العاصمة بغداد )أ ف ب(

عواصم ـ وكاالت

رحبـــت الواليـــات المتحدة وفرنســـا 
وألمانيا ومصر واألردن والسعودية، 
أعمـــال  بانطـــاق  الجمعـــة،  أمـــس 
اللجنة الدستورية في جنيف، حيث 
التقـــى وفـــدا الحكومـــة والمعارضـــة 
وجًها لوجه إلطـــاق عملية مراجعة 

الدستور.
وانطلقت أعمال اللجنة الدستورية، 
جلســـة  خـــال  الماضـــي،  األربعـــاء 
افتتاحية ترأســـها المبعـــوث الدولي 
الخاص إلى ســـوريا غير بيدرســـون، 
بحضور 150 عضًوا للجنة، الممثلين 
والمعارضـــة  للحكومـــة  بالتســـاوي 

والمجتمع المدني.
 وثّمنت الدول الست في بيان صدر 
عن وزارة الخارجية األميركية، دور 
الخطـــوة  أن  مؤكديـــن  بيدرســـون، 

تحتاج إلى التـــزام جّدي لكي تنجح 
وتكمل تنفيذ القرار 2254.

 وتبني مجلس األمـــن الدولي القرار 
رقم 2254 باإلجماع في 18 ديسمبر 
2015، المتعلـــق بوقـــف إطـــاق النار 
سياســـية  تســـوية  إلـــى  والتوصـــل 

للوضع في سوريا.
وأكد بيان الدول الســـت على أنه “ال 
يمكـــن أن يكـــون هناك حل عســـكري 
لألزمـــة الســـورية، بل مجرد تســـوية 
سياســـية على أســـاس قـــرار مجلس 

األمن رقم 2254”.
الجهـــود  المشـــترك  البيـــان  ودعـــم 
آمنـــة  بيئـــة  تهيئـــة  إلـــى  الراميـــة 
ومحايـــدة تمكن ســـوريا مـــن إجراء 
تحـــت  ونزيهـــة،  حـــرة  انتخابـــات 

إشراف األمم المتحدة.

ترحيب دولي وعربي بانطالق لجنة الدستور السورية

الخرطوم ـ األناضول

الســـوداني  الـــوزراء  رئيـــس  واصـــل 
عبدهللا حمدوك قراراته بإقالة وتعيين 

قيادات الصف األول في حكومته. 
 3 الخميـــس،  يـــوم  حمـــدوك،  وأعفـــى 
المســـتوى  رفيعـــي  المســـؤولين  مـــن 
بالوزارات، وعين 5 آخرين في مناصب 
عليا. ووفق بيانات منفصلة صادرة عن 
مجلس الوزراء، أصدر حمدوك قرارات 
الثـــروة  وزارة  مـــن  بإعفـــاء وكاء كل 
والنقـــل،  التحتيـــة  والبنـــى  الحيوانيـــة 

ووزارة التربية والتعليم.
فـــرح  عـــادل  بتعييـــن  قـــراًرا  وأصـــدر 
إدريس، وكياً لوزارة الثروة الحيوانية، 

وحسان نصر هللا على كرار، وكياً 
االتحـــادي،  الحكـــم  لـــوزارة 

وتماضـــر الطريفي عوض 
لـــوزارة  وكيـــاً  الكريـــم، 

التربية والتعليم.
 كمـــا أصـــدر قـــراًرا بتعيين 

وكيليـــن لوزارة البنـــي التحتية والنقل، 
وهمـــا عمـــر أحمـــد محمـــد وكيـــا للنقل 
بالـــوزارة، وعبـــد الواحـــد عبـــد المنعـــم 
عبـــد العزيـــز وكيا للبنـــى التحية بذات 
الجـــاري،  أكتوبـــر   18 وفـــي  الـــوزارة. 
أعفى حمدوك 6 مـــن قيادات الوزارات 
والهيئـــات الحكوميـــة، وأنهـــى تكليـــف 
مفـــوض العـــون اإلنســـاني، كمـــا عين 9 
فـــي مناصب عليا. وقبـــل ذلك بيومين، 
أعفى وكيلي وزارتـــي اإلعام والعدل. 
ومنذ تولي حمدوك، رئاسة الوزراء في 
21 أغســـطس الماضـــي، أعفـــى العديـــد 
مـــن وكاء الـــوزارات ومـــدراء هيئـــات 
حكوميـــة.  وجامعـــات  وشـــركات 
وبـــدأت فـــي الســـودان، فـــي 21 
مرحلـــة  الماضـــي،  أغســـطس 
انتقالية تســـتمر 39 شـــهرا، 
وتنتهـــي بإجراء انتخابات 

برلمانية ورئاسية.

حمدوك يواصل تعديالته في حكومة السودان

بيروت ـ وكاالت

أخلـــت قوات األمـــن اللبنانية، أمس 
الجمعة، مبنى جمعية المصارف من 
المحتجيـــن فـــي العاصمـــة بيروت، 
 4 واعتقلـــت  اقتحمـــوه،  أن  بعـــد 
متظاهريـــن، وذلك فـــي اليوم األول 
من فتـــح البنوك أبوابهـــا بعد إغاق 

استمر أسبوعين.
 واقتحم المحتجـــون مبنى جمعية 
المصارف اللبنانية، وذاعوا بياًنا من 
4 نقـــاط، أبرزها أن يصبـــح التعامل 

النقدي في لبنان بالليرة الوطنية.
ويتخم المحتجون المصارف عامة 
فـــي لبنـــان، بتحقيق أربـــاح خيالية، 
فـــي حين ال تتكبد أي مســـاهمة في 
خفض عجز الدولة اللبنانية، كما أن 
نســـبتها من الضرائب ال تتوافق مع 

أرباحها، بحسب اعتقادهم.
 وتشهد لبنان منذ السابع عشرة من 

أكتوبر الماضـــي موجة احتجاجات 
اســـتقالة  إلـــى  غيـــر مســـبوقة أدت 
ســـعد  يرأســـها  التـــي  الحكومـــة 

الحريري.
لبنـــان  فـــي  المصـــارف  أن  يذكـــر 
فتحـــت أبوابهـــا، أمس، بعـــد إغاق 
دام أســـبوعين وســـط مخـــاوف من 
تهافـــت علـــى نـــزوح األمـــوال إلـــى 

الخارج.

وتعهـــد مصرف لبنان المركزي بعدم 
فـــرض قيـــود علـــى حركـــة رؤوس 
األمـــوال حيـــن تعيـــد البنـــوك فتـــح 
أبوابهـــا، وهي إجـــراءات قد تعرقل 
تدفقات العملة واالستثمارات التي 
يحتاجهـــا لبنان بشـــكل ملح لتجاوز 
أشد ضغوط اقتصادية منذ الحرب 
 1975 بيـــن  الفتـــرة  فـــي  األهليـــة 

و1990.

المصارف اللبنانية كانت مغلقة طيلة األسبوعين الماضيين )أ ف ب(

في اليوم األول من فتح البنوك أبوابها بعد إغالق اســتمر أسبوعين
لبنان.. محتجون يقتحمون مقر جمعية المصارف

واشنطن ـ وكاالت

عقوباتهـــا  المتحـــدة  الواليـــات  وّســـعت 
علـــى إيـــران، أمـــس الجمعـــة، مـــن خـــال 
اســـتهدافها قطـــاع البنـــاء الـــذي ربطتـــه 

واشنطن بالحرس الثوري اإليراني.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي مايك 
بومبيـــو، إن قطـــاع اإلنشـــاءات اإليرانـــي 
خاضع لســـيطرة مباشـــرة أو غير مباشرة 
للحـــرس الثـــوري اإليراني، الـــذي وصفته 
الواليـــات المتحـــدة بأنه منظمـــة إرهابية 

أجنبية.
 وذكرت وزارة الخارجية أنه نتيجة لذلك، 
فـــإن بيع المعادن الخـــام ونصف المصنعة 
والبرمجيـــات  والفحـــم  والجرافيـــت 
لألغـــراض الصناعيـــة ســـيخضع لعقوبات 
إذا كانـــت ستســـتخدم تلـــك المـــواد فـــي 

قطاع اإلنشاءات اإليراني.
أن  بومبيـــو  حـــّدد  ثـــان،  قـــرار  وفـــي   
تســـتخدم  اســـتراتيجية”  “مـــواد  أربـــع 

العســـكرية أو  النوويـــة أو  البرامـــج  فـــي 
الصواريخ الباليستية مما يجعل التجارة 
فيهـــا خاضعة للعقوبات. ومن هذه المواد 
أنابيـــب الصلـــب المقـــاوم للصـــدأ ورقائق 

المغنيسيوم.
الخارجيـــة  باســـم  المتحّدثـــة  وقالـــت 
األميركية مورغن أورتيغاس، بحســـب ما 
نقلـــت وكالة رويترز، إن وزيـــر الخارجية 
األميركـــي فـــرض العقوبـــات بعـــد أن تـــّم 

تحديـــد قطـــاع البنـــاء علـــى أنـــه “يخضع 
على نحو مباشـــر أو غير مباشـــر لسيطرة 
وأضافـــت  اإليرانـــي.  الثـــوري”  الحـــرس 
المتحّدثـــة أن مـــن خـــال هـــذه العقوبات 
المتحـــدة  للواليـــات  ســـُيتاح  األخيـــرة، 
“منـــع إيـــران مـــن الحصـــول علـــى مـــواد 
اســـتراتيجية للحـــرس الثـــوري ولقطـــاع 
لانتشـــار”  ولبرامجـــه  لـــه  التابـــع  البنـــاء 

النووي.

الحرس الثوري اإليراني

الواليــات المتحــدة توّســع نطــاق عقوباتها علــى إيران
ا للحرس الثوري واشنطن تستهدف قطاًعا حيويًّ

أنقرة ـ وكاالت

أمـــس  التركيـــة،  الســـلطات  أعلنـــت 
الجمعـــة، عـــن اعتقال 11 شـــخًصا في 
داعـــش  تنظيـــم  ضـــد  أمنيـــة  عمليـــة 
اإلرهابي، في والية تشانقيري شمالي 
البـــاد. وذكرت وســـائل إعـــام تركية 
محلية، أن قائمة المعتقلين تضم أحد 
“الخدام الخاصين” لزعيم التنظيم أبو 
بكـــر البغدادي، الذي قتلته قوة خاصة 
أميركيـــة الســـبت الماضي فـــي عملية 
عســـكرية فـــي محافظة إدلب شـــمال 

غربي سوريا.
وأفادت الســـلطات التركية أن العملية 

األمنيـــة أســـفرت أيًضـــا عـــن عـــن 
اعتقال قياديين آخرين في 

تنظيم داعش.
ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
كتب بريـــت ماكغورك، 
الواليات  وهو مبعـــوث 

المتحدة ســـابقا للتحالف 

الدولـــي لمحاربـــة داعـــش، إن عمليـــة 
مقتـــل البغـــدادي تطـــرح أســـئلة عـــن 
دور تركيـــا التـــي يفترض أنهـــا حليف 
لواشـــنطن، فـــي إطـــار حلـــف شـــمالي 
فـــي  األطلســـي. وأوضـــح ماكغـــورك، 
مقال في صحيفة “واشـــنطن بوست” 
لقـــي  داعـــش  زعيـــم  أن  األميركيـــة، 
مصرعـــه فـــي محافظـــة إدلـــب، وهي 
معقل ألنقرة، وأقيمت فيها عدة نقاط 
تابعة للجيش التركي، على بعد أميال 
قليلة فقط من الحدود مع تركيا، منذ 

وقت مبكر من عام 2018.
وتواجـــه أنقـــرة اتهامات بتســـهيل 
عبـــور المتشـــددين إلى ســـوريا، 
مـــن   ،2011 أحـــداث  عقـــب 
خال الحدود المشـــتركة، 
وهـــو مـــا تنفيـــه تركيـــا 
تضـــررت  إنهـــا  قائلـــة 

بدورها من اإلرهاب.

تركيا تعتقل “الخادم الخاص” للبغدادي
سول ـ وكاالت

أعلنت وكالة األنباء الكورية الرسمية، 
تجربـــة  أجـــرت  الشـــمالية  كوريـــا  أن 
صواريـــخ  لقاذفـــات  أخـــرى  ناجحـــة 

عماقة متعددة الفوهات.
وتـــم اإلعـــان علـــى الفـــور عـــن نجـــاح 
الكـــوري  الزعيـــم  وعبـــر  التجـــارب 
عـــن  أون،  جونـــغ  كيـــم  الشـــمالي، 
“ارتياحـــه” وهنأ العلمـــاء الذين طوروا 

الساح.
وقالت الوكالة إن االختبار الذي أجري 
اليـــوم تحقـــق مـــن أن “نظـــام اإلطاق 
المستمر” لقاذفات الصواريخ المتعددة 

قادر على “التدمير التام” لمجموعة 
أهداف للعدو بضربة خاطفة.

 وفي وقت سابق، أعلنت 
الجيـــش  أركان  هيئـــة 
الكـــوري الجنوبـــي فـــي 
سول أن كوريا الشمالية 

فـــي  قذيفتيـــن  أطلقـــت 

اتجاه الشـــرق فوق البحر، دون تحديد 
طبيعتهما.

 وأضافـــت الهيئـــة فـــي بيانهـــا: “نحـــن 
ونراقـــب  الجهوزيـــة  علـــى  نحافـــظ 
الوضـــع في حال جرت عمليات إطاق 

إضافية”.
وإطـــاق القذيفتيـــن هـــو األحدث في 
بهـــا كوريـــا  قامـــت  تحـــركات  سلســـلة 
الشـــمالية فـــي اآلونـــة األخيـــرة، لكنـــه 
أطلقـــت  حيـــن  أكتوبـــر   2 منـــذ  األول 
خطـــوة  فـــي  البحـــر  فـــي  صاروًخـــا 
استفزازية.  وانسحبت كوريا الشمالية 
بعد ذلك مـــن محادثات عمل حول 
الواليـــات  مـــع  النـــووي  الملـــف 
الســـويد،  فـــي  المتحـــدة 
وحضـــت منذ ذلـــك الحين 
واشـــنطن علـــى التقـــدم 
بعـــرض جديـــد بحلـــول 

نهاية السنة.

كوريا الشمالية تختبر “صواريخ خارقة”

آالف الجزائريين يتظاهرون 
ضد موعد االنتخابات

الـ  لــأســبــوع  الــجــزائــر  تــظــاهــرات  انطلقت 
ثورة  ذكــرى  مع  تزامًنا  الجمعة،  أمس   ،37
أنهت  الــتــي   ،)1954 نــوفــمــبــر   1( الــتــحــريــر 
إجــراءات  ووســط  للبالد.  فرنسا  استعمار 
وســـط  اآلالف  خـــــرج  ــددة،  ــ ــشـ ــ مـ ــيـــة  ــنـ أمـ
العاصمة في مسيرات، معبرين عن رفضهم 
في  المقررة  الرئاسية  االنتخابات  إلجــراء 
12 ديسمبر، ومطالبين برحيل من تبقى من 
كما خرج  بوتفليقة.  عبدالعزيز  نظام  رموز 
بينما  لــيــالً،  سلمية  مظاهرات  فــي  البعض 
منازلهم  فــي  معدنية  أوانـــي  آخـــرون  قــرع 

تضامًنا.

كشفت منظمة العفو الدولية في تحقيق لها عن وجود إصابات مروعة  «
وقاتلة تعرض لها المحتجون في العراق بسبب قنابل تشبه القنابل 

المسيلة للدموع، اخترقت جماجم المتظاهرين بشكل لم يشاهد 
من قبل. وأكدت في تحقيق لها، أن هذه القنابل يتم إطالقها على 

 المتظاهرين من أجل قتلهم وليس لتفريقهم.
ودعت المنظمة السلطات العراقية فورا وشرطة مكافحة الشغب 
وقوات األمن األخرى في بغداد للتوقف عن استخدام هذا النوع من 

القنابل القاتلة والتي لم يسبق لهما مثيل. وأكدت تحقيقاتها أن هذه 
القنابل تسببت في مقتل 5 محتجين على األقل خالل عدة أيام.

قنابل تخترق جماجم متظاهري العراق

الجزائر ـ أ ف ب
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تحطيم أذرع إيران... وأصنامها!
ظنت األنظمة والتنظيمات التي تدور في فلك ماللي إيران لسنوات أنها نجحت 
في تخدير شـــعوبها بأفيون الطائفية والمذهبية، وألهتها بالصراعات السياســـية 
واالقتتال الداخلي والشـــعارات الجوفاء، لكن ما شهدته وال تزال عواصم عربية 
تبجحـــت طهـــران بالســـيطرة عليهـــا كبغـــداد وبيـــروت من حراك شـــعبي حاشـــد، 
ورافض إليران وأدواتها وأصنامها السياسية والدينية، أكد بما ال يدعو للشك، أن 
تلك الشـــعوب الجائعة شـــبت عن الطوق وأصبحت أكثر توقًا وجموحًا للتخلص 

من ضالالت تلك الميليشيات الطائفية التي ظلت تقتات على أوجاع شعوبها.
بعث شـــباب وشيوخ ونساء العراق ولبنان رسائل كبيرة مفادها أن تلك الشعوب 
العريقـــة واألصيلـــة ليســـت ميتـــة كما اعتقـــد الجـــالدون التابعون إليـــران، وأنهم 
فطنوا جيدًا لكل حيل وأالعيب وخدع الميليشـــيات التي ســـارعت الســـتحضار 
أســـاليبها البالية في محاولة إللهاء الشعوب مجددًا بصراعات سياسية وطائفية 
ومذهبية - إثنية، كانت ســـببًا في مآســـي الدول التي سقطت تحت براثن الحقد 

اإليراني.
أدرك العراقيون واللبنانيون أنهم كانوا جزءًا من لعبة قاتلة، تسببت في إفقارهم 
وإثـــراء قادة الميليشـــيات، كما لمســـوا مدى فظاعـــة الميليشـــيات المدعومة من 
النظـــام اإليرانـــي والتـــي تعاملـــت معهم بقســـوة غير مســـبوقة عبـــر االعتداءات 
الممنهجة ضد المتظاهرين، من خالل إرهابهم باستخدام قطعان بشرية منزوعة 
الرحمـــة، وصوالً إلى قنصهـــم بالرصاص الحي، والقذائـــف الصاروخية واتهامهم 

بالعمالة للشرق والغرب.
لقـــد جعلـــت ثـــورة العراق ولبنان الشـــعوب فـــي مواجهة حتمية مع الميليشـــيات 
المدعومة من إيران التي تختطف البلدين، وســـواء نجح الحراك الشـــعبي أو تم 
إجهاضه باســـتخدام أشـــرس وســـائل القمع كما يحدث اآلن، إال أن ســـقوط تلك 
الميليشـــيات بات أمـــرًا مقضيًا بمنطـــق التاريخ، حيث فقدت حاضنتها الشـــعبية 
وغطاءها الطائفي والمذهبي والجهوي وباتت في مواجهة الشـــعب كل الشعب، 
وهـــو مـــا عبرت عنـــه خطابات زعيم حزب هللا حســـن نصر هللا التـــي غلب عليها 

االرتباك والتخبط وشابها القلق وسوء التقدير.
لم يسبب الحراك الشعبي في العراق ولبنان خيبة أمل للمشروع اإليراني  «

في العراق ولبنان فحسب، حيث تبدو العاصمة اليمنية المختطفة 
“صنعاء” من قبل الميليشيات الحوثية أكثر توقًا لالنقضاض على الفرع 
اإليراني في اليمن الذي ال يزال غارقًا في أوهام التبعية، غير مدرك لحجم 

التحوالت التي تعصف بمشروع إيران وأذرعها في المنطقة، فبعد أن أدرك 
العراقيون واللبنانيون أنهم وقعوا ضحية للتجاذبات الحزبية والطائفية، 

وانهم ازدادوا فقراً وبؤسًا بقدر انقساماتهم وتشظيهم، بينما ازداد قادة 
طوائفهم غنى وفساداً، يتبدى السؤال األكثر إلحاحًا: متى يدرك اليمنيون 

الواقعون تحت سلطة وسطوة الميليشيات الحوثية ذلك؟. “الرؤية”.

صالح البيضاني

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

للتواصل: 17111483

المرأة البحرينية وعلوم المستقبل
تحـــت رعايـــة صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة قرينة 
عاهـــل البالد رئيســـة المجلس األعلى للمـــرأة عقد على مدى يوميـــن الملتقى العلمي 
)المرأة البحرينية وعلوم المســـتقبل( كأحد األنشـــطة الموازيـــة لالحتفاء بيوم المرأة 
البحرينيـــة والي يصادف األول من ديســـمبر تحت عنوان )المـــرأة في التعليم العالي 
وعلوم المســـتقبل(. والملتقى من فعاليـــات المجلس األعلى للمرأة لتمكين المرأة في 
المجتمـــع البحرينـــي، ويهدف إلى تحقيـــق مجموعة من األهـــداف، وهي متمثلة في 
“بيـــان واقـــع المرأة البحرينية في مجاالت علوم المســـتقبل، طبيعـــة التحديات التي 
تواجه المرأة في هذا المجال، دور المؤسســـات األكاديمية في تعزيز مشـــاركة المرأة 
فـــي مجاالت علوم المســـتقبل، بيان الســـبل الجديـــدة التي تعزز مشـــاركة المرأة في 
تخصصات علوم المســـتقبل واالبتكار، نماذج من المجاالت التي تقدمت فيها المرأة 

والتوازن بين الجنسين في مجال علوم المستقبل”.
ومـــا يدعـــو لألخذ بهذا المنهـــج الِعلمي المتطور هو ما حدث ويحـــدث في العالم من 
تغير، فالعالم يشـــهد الكثير من التغيرات اإلنتاجيـــة والتطورات التكنولوجية ودول 
العالم تتسابق في كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا والتقنية من أجل تطوير 
الحيـــاة اإلنســـانية وتخفيـــف األعبـــاء الحياتيـــة لكـــي ينعم اإلنســـان بالحيـــاة إنتاًجا 
ونتاًجا، والتعليم في مجاالت علوم المســـتقبل ال حدود له وال سقف يحده ومتجدد 

دائًما، ففي كل يوم نرى أجهزًة جديدة وتقنيات مبتكرة حديثة، كل ذلك بفضل تلك 
العقول الخالقة التي تعمل بصمت ابتكاًرا وإبداًعا. 

والمـــرأة البحرينية من النســـاء الالتـــي تأهلن ُمبكًرا في جميع أنـــواع العلوم نظًرا لما 
تملكـــه مـــن الِعلم والكفـــاءة والمعرفـــة والخبرة التـــي أهلتها ألن تكـــون متقدمة في 
جميع مجاالت العمل االقتصادي والسياســـي واالجتماعي والحقوقي، واســـتطاعت 
بفضـــل جدارتهـــا وعطائها تحقيق مســـتوى عاٍل من االبتكار واإلبـــداع في المجاالت 
الِعلمية والثقافية والرياضية والتكنولوجية وغيرها، ويأتي ذلك بفضل دعم القيادة 
السياســـية للمرأة في جميع الجوانـــب أواًل، وااللتزام الوطني للمجلس األعلى للمرأة 
بدعـــم المـــرأة وتمكينها ومواكبـــة كل جديد لتنميـــة مهاراتها لتحقيـــق اندماجها في 
المجتمـــع ثانًيـــا، وبما تملكه المرأة البحرينية من عزٍم في تحقيق ما تصبو إليه ثالًثا، 

وتشجيع المجتمع للمرأة من أفراد ومؤسسات رابًعا.

إن الساحات اإلنتاجية مفتوحة لجميع الفئات من الطالب واألساتذة  «
والمهنيين والمفكرين من الرجال والنساء، فالتنافُس حٌق مشروع لكل 

ُمبدع وقادر على االبتكار، وجميع هؤالء المتميزين يسعون إلى تحقيق 
هدف واحد هو خدمة اإلنسان وتطوير بلدانهم واإلنسانية، فالُمْنَتج سواء 

كان صناعًيا أو زراعًيا أو إدارًيا أو تقنًيا وجد من أجل جميع البشر.

عبدعلي الغسرة

الالعب مهدي سعد... نبل الموقف والرد
ال أهتم كثيرا بتفاصيل ما يدور من تطورات وأحداث في عالم الرياضة 
إال فـــي زواياهـــا االقتصادية والسياســـية واإلنســـانية، وال أتابع وقائعها 
ونتائجهـــا إال عندما يكون علم البحريـــن مرفوعا في محفل دولي مهم، 
وقبـــل أيـــام، توقفت بتأثر شـــديد أمـــام خبر إصرار العـــب بحريني على 
المشاركة في مباراة مصيرية لفريقنا الوطني لكرة اليد رغم وفاة والده 

- رحمه هللا - قبل موعد الحسم بيوم واحد فقط.
تأملت الخبر كثيرًا، وتوقفت مطوالً أمام قوة الشـــاب مهدي سعد، الذي 
كبر على آالمه وأوجاعه وأبى إال أن يشـــارك مع زمالئه المهمة الوطنية 
وفق الخطة المرســـومة سلفا، فأثمر إصراره هو وزمالءه تأهل منتخبنا 
الوطنـــي لكـــرة اليـــد للتصفيـــات النهائيـــة لـــدورة األلعـــاب األولمبية في 

طوكيو )2020(.
لم ينته جمال الحدث عند هذه النقطة فحســـب، فجاء الرد من قيادتنا 
على مستوى الموقف وأعلى، فتفضل والدنا صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد المفـــدى بإجراء مكالمـــة هاتفية مع 
الالعب مهدي سعد ليعزيه بنفسه، ويشكره على موقفه الوطني النبيل، 
فجـــاءت هـــذه المكالمة تأكيـــدا لحجم التالحـــم بيـــن البحرينيين قيادة 
وشـــعبا ولمـــا ميزنا على امتـــداد التاريخ مـــن صفات الطيبـــة والتواضع 

والوفاء. 

وألن “الوفاء يرد بالوفاء” حسب كلمات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل  «
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار 

األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، فقد حرص سموه 
على زيارة الالعب مهدي أثناء مراسم العزاء في منطقة الديه، ناقاًل تعازي 

جاللة الملك إليه.

Raja.marhoon@gmail.com

رجاء مرهون

ثمـــة ســـبب آخر في تغـــول “داعـــش” وانتشـــاره يتمثل في تحـــول اإلرهاب 
إلـــى “بزنس” ومصـــدر ارتزاق لعشـــرات اآلالف من الشـــباب الحالمين بدولة 
أو إمارة تســـكن خيالهـــم وثقافتهم الدينية المحـــدودة، وهؤالء وجدوا في 
دعايـــة “داعش” وأســـاليب تجنيدهـــا القائمة على اإلغراء بالراتب والســـكن 
والزوجـــة ناهيـــك عـــن “الســـبايا” والعيـــش الرغيـــد وغيـــر ذلك ممـــا احتوته 
مضامين فيديوهات التجنيد الداعشي التي انتشرت في فترة من الفترات 
علـــى اإلنترنـــت، ونافســـت فـــي جاذبيتها دعايـــة الشـــركات العالميـــة عابرة 

القارات في تجنيد ذوي المواهب والمبدعين من كل أرجاء العالم!
مـــن ينكـــر دور الدعايـــة المفرطة في جلب آالف الشـــباب إلـــى مناطق نفوذ 
“داعش” عليه أن يقرأ بعض الكتب والمذكرات التي تناولت هذا الموضوع، 
ومنها كتاب “كنت في الرّقة: هارب من الدولة اإلسالمية”، للمؤلف التونسي 
هـــادي يحمـــد، والـــذي يحكـــي كيف ُصدم شـــاب تونســـي “هاجـــر” إلى أرض 
التنظيـــم ظنًا منه أن عجلة الزمن ســـتنقله بمجرد عبـــور الحدود الجغرافية 

من تركيا إلى زمن الخالفة الراشدة.
وســـواء كان السبب كامنا في البيئة الحاضنة أو مخططات جاهزة أو حتى 
اســـتقواء التنظيم بالدعاية وتضخمه من خاللها، فإنه في األحوال جميعها 
يبقى “داعش” مصدر تهديد للدول والشـــعوب، وســـتبقى الفكرة ذاتها تراود 
الكثير من المغامرين والمهووسين والجهالء والمغرر بهم، سواء ألن التاريخ 
لـــم يخل في أية مرحلة من مراحله من مثل هذه الممارســـات واألفكار وإن 

تراوحت شـــدتها وحدتها وتأثيرها تبعًا للظروف الزمنية والسياســـية وغير 
ذلـــك من عوامل “النفـــخ” في الفكرة أو توظيفها أو اســـتخدامها وغير ذلك، 
أو ألن هناك من األســـباب المجتمعية، ما يســـهم بدرجات مختلفة في ظهور 
التشـــدد والتطـــرف الديني في كل مرحلة زمنيـــة قديمًا وحديثًا، ناهيك عن 
أن ســـوء اإلدارة وفشـــل التنميـــة فـــي المنطقـــة العربيـــة واإلســـالمية كفيل 

بتهيئة عوامل البقاء لمثل هذه األفكار الكارثية.
الحقيقـــة أن اســـتمرار “القاعـــدة” على قيد الحياة ال يعنـــي أنها بنفس قوتها 
وخطورتهـــا، فالتجارب علمتنا أن التنظيمات اإلرهابية ينســـخ بعضهًا بعضًا، 
وأن الجديـــد يقضـــي علـــى الكثير مـــن “جاذبيـــة” ـ إن صح التعبيـــر ـ القديم، 
فالقاعدة قضت على جاذبية أجيال ســـابقة من تنظيمات اإلرهاب بانتقالها 
من المحلية إلى العالمية، وداعش قضى على نفوذ القاعدة عبر منهج “إدارة 
التوحش” وبناء ما زعم أنه “خالفة إسالمية” بدالً من جدلية العدو القريب 

والبعيد، وأيهما أولى بالمواجهة، كما كان ابن الدن يركز من قبل.
الثابت في مجمل األحوال أن الخالف بين تنظيمات اإلرهاب وأجيالها هو  «

خالف تكتيكي وليس استراتيجيا، فهو خالف حول األسلوب والمنهج والتكتيك 
المستخدم، وهو خالف ينتج خالفًا موازيًا حول الزعامة والقيادة بناء على سالمة 

التفكير وبالتالي صحة العقيدة! ومن ثم فاألرجح أن يظهر من يرفض النهج 
الداعشي ويسقط نظرية الخالفة و”إدارة التوحش”، ويفضل العمل السري 

والتخفي مجدداً، أي إعادة دورة حياة اإلرهاب إلى أصلها ومبتداها بعد فشل 
تجربة ظن البعض أنها ذروة نجاح هذه التنظيمات. “إيالف”.

سالم الكتبي

مقتل البغدادي... اإلرهاب للخلف ُدر! )2(

منذ إنشـــاء ديوان الرقابة المالية عام 2002 ومن ثم تحوله إلى ديوان 
الرقابـــة الماليـــة واإلدارية عـــام 2010 والهـــدف منه معاونـــة الحكومة 
ومجلـــس النـــواب فـــي الرقابـــة وتحصيـــل إيـــرادات الدولـــة وإنفـــاق 
مصروفاتهـــا، ونحـــن أبناء الشـــعب البحريني تحتـــرق قلوبنا كلما صدر 
تقريـــر ســـنوي جديـــد، وذلـــك على مـــا يجري فـــي الكثير مـــن قطاعات 
الدولـــة المختلفة من هـــدر وتجاوزات مالية وإدارية، حيث إن التقارير 
الســـنوية تتطلـــب جهدا يبذله منتســـبوا هذا الجهـــاز الرقابي الحكومي 

بمهنية عالية.
اليـــوم الدولـــة والحكومـــة ومجلس النـــواب يواجهون أكبـــر التحديات 

التـــي البـــد مـــن مواجهتها بـــكل قـــوة وإصـــرار وعزيمة والقضـــاء على 
وجودهـــا وتجفيف منابعهـــا لعدم تكرارها، حيث يتحـــرك كبار نواخذة 
البـــالد تحـــركا جديا وفعـــاال بإصالح األمـــور وبتر يد كل من تســـّول له 
نفسه العبث بمقدرات الشعب، وال يفوتنا هنا أن نثمن الجهد الذي تقوم 
به اللجنة التنسيقية ودورها في خفض حاالت الفساد المالي واإلداري.

مع ذلك يبقى المطلب الشعبي الكبير مطروحا بقوة، والمتمثل في نشر  «
أسماء  المسؤولين المتجاوزين في الدوائر والشركات الحكومية “يعني 
تلوووهم من علباهم، ما في يمه رحميني، وغير هذي الكالم ما عندنه”. 

وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

“تّلووهم من علباهم... ما في يمه رحميني”



عقــد االتحــاد البحرينــي للبليــارد والســنوكر والدارتــس لقــاًء مفتوًحــا مع منتســبي 
لعبتّي البليارد والسنوكر، وذلك مساء يوم الخميس في صالة كيو إن بالمنامة.

 وتـــرأس اللقـــاء رئيـــس االتحـــاد ســـعيد 
اليمانـــي ونائبـــه منـــذر البصـــري وأميـــن 
الســـر باالتحـــاد إحســـان حاجـــي ومدير 
ومديـــر  بوبشـــيت  حســـين  المنتخبـــات 
االتحـــاد أحمد مبـــارك بحضـــور عدد من 

العبي البليارد والسنوكر.
 وفـــي بادئ األمر، تقـــّدم رئيس وأعضاء 
االتحـــاد والالعبيـــن الحاضريـــن بالتهنئة 
لمنـــذر البصـــري النتخابـــه نائًبـــا لرئيـــس 
اتحـــاد غـــرب آســـيا للبليـــارد والســـنوكر، 
مؤكدين أحقيتـــه وأهليته لهذا المنصب 
في ظل ما يتمتع به من خبرات وقدرات 
ستصب في صالح االتحاد. كما تم تهنئة 
العـــب منتخبنـــا للســـنوكر حبيـــب صباح 

لحصولـــه علـــى لقـــب البطولـــة العربيـــة 
والتي أقيمت في شـــرم الشـــيخ مؤخًرا، 
وأن هـــذا ليـــس بغريب عليه كونـــه دائًما 
مـــا يعتلي منصات التتويج ويرفع اســـم 
فـــي مختلـــف  خّفاًقـــا  البحريـــن  مملكـــة 
المحافـــل، وهـــذا إن دّل فهـــو يـــدل على 
كفـــاءة الالعب من جهة ولدعم واهتمام 
اتحـــاد اللعبة له بتوفير األجواء المثالية 
وحصـــد  المميـــزة  المســـتويات  لتقديـــم 

النتائج الطموحة.
 وناقـــش الحاضرون عدًدا من المواضيع 
أبرزها روزنامة االتحاد للموسم الرياضي 
2019 والمشـــاركات الخارجيـــة المقبلـــة 
للعبتـــي البليارد والســـنوكر وهما بطولتا 

الخليج وغرب آســـيا ومعايير المشـــاركة 
في مثل هذه البطوالت وحرص مجلس 
اإلدارة على تهيئة الالعبين أفضل تهيئة 
مـــن أجل تحقيـــق اإلنجـــازات المشـــرفة 
لمســـابقات  التطـــرق  تـــم  كمـــا  للمملكـــة، 
تحـــت 21 عاًما. كما كشـــف اتحاد اللعبة 

عـــن عودة الالعبين للعب مجدًدا ومنهما 
حســـين محمـــود ومحمـــد الشـــيخ، وأن 
أبواب االتحاد مفتوحة للجميع ويرحب 
بعـــودة كافـــة الالعبيـــن ولـــم الشـــمل من 
جديـــد والعمـــل بيـــٍد واحـــدة مـــن أجـــل 
أن  كمـــا  المشـــتركة،  األهـــداف  تحقيـــق 

االتحاد يعمل على قدم وســـاق من أجل 
إنهاء ملف المقر الخاص به.

 وفي الختام، شكر رئيس االتحاد سعيد 
اليماني الالعبين على حضورهم وشـــّدد 
علـــى مدى أهمية اللقاء بهم واالســـتماع 
آلرائهـــم ووجهـــات نظرهم فـــي مختلف 

المواضيع واألمور المتعلقة بعمل االتحاد 
ينظمهـــا،  التـــي  وفعالياتـــه  ومشـــاركاته 
المفتـــوح ينتهجـــه  اللقـــاء  وأن سياســـة 
االتحـــاد مـــن منطلـــق حرصـــه بالتواصل 
لمعرفـــة  لهـــم  مـــع منتســـبيه واإلصغـــاء 
اإليجابيـــات والســـلبيات فيما يطبقه من 
خطـــط واســـتراتيجيات. وفـــي المقابل، 
لعقـــد  وّجـــه الالعبـــون جزيـــل شـــكرهم 
هـــذا اللقاء الذي اعتبـــروه فرصة مثالية 
من أجـــل العمل المشـــترك لتطوير جميع 
األلعـــاب المنضوية تحـــت مظلة االتحاد 

وتذليل الصعوبات التي تواجههم.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

اتحاد البليارد والسنوكر يعقد لقاًء مفتوًحا مع منتسبيه

محمد الشيخ حسين محمود

ضاحية السيف - وزارة شئون الشباب والرياضة

رفع وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد، أســمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى القيادة الرشيدة وصاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
قرينــة عاهــل البــاد رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة بمناســبة فــوز مملكــة البحريــن 
بالمركــز األول بــدورة رياضــة المرأة. كما هنأ ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل خليفة، 

وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة باإلنجاز الخليجي المهم. 

الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  قـــال  وقـــال   
والرياضة “إن تحقيـــق مملكة البحرين 
مـــن  الوافـــر  والكـــم  األول  المركـــز 
لـــدور  الملونـــة وتصدرهـــا  الميداليـــات 
الخليج العربي دليل على ما تحظى به 
الحركـــة الرياضية فـــي البحرين عموما 
من دعم كبير واهتمام من جاللة الملك 
وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد 
والذيـــن دائًما ما يوجهـــون إلى ضرورة 
تهيئة األجواء المثالية أمام المنتخبات 
الوطنية لتحقيـــق مثل هذه اإلنجازات 

التي تؤكد ريادة المرأة البحرينية”.

 وتابـــع “إن اإلنجـــاز الخليجـــي يتوافق 
مـــع رؤية ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفة، وسياسات سموه التي جعل 
مـــن رياضـــة المـــرأة أولوية فـــي العمل 
لتواصـــل  بصـــورة  ودعمهـــا  الرياضـــي 
مســـرتها في التطـــور التصاعـــدي األمر 
الـــذي جعلها تحقـــق اإلنجـــاز الخليجي 

الرائد في العصر الذهبي”.  
 وأشـــار الوزير “إن اهتمام سمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة ومتابعتـــه 
المباشـــرة لمشـــاركة البحريـــن فـــي هذا 
الحـــدث الخليجـــي كان له األثـــر الكبير 

نفـــوس  فـــي  الحماســـة  إدخـــال  فـــي 
الالعبات من أجل التوشح بالميداليات 
الملونـــة وتحقيق المركـــز األول”.  ونوه 
المؤيـــد بالـــدور المهـــم لعضـــو مجلـــس 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  إدارة 
رئيســـة لجنـــة رياضـــة المرأة الشـــيخة 
خليفـــة  آل  عبدالعزيـــز  بنـــت  حيـــاة 
المنتخبـــات  بمتابعتهـــا كل  واهتمامهـــا 

البحرينية المشاركة. 

أيمن المؤيد

المؤيــد: اإلنجــاز الخليجــي يتوافــق مــع رؤيــة ناصــر بــن حمد
حصد الفتيات للميداليات يعكس التطور التصاعدي

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

أشاد األمين العام للجنة األولمبية البحرينية محمد النصف 
باإلنجاز المتميز الذي حققه العب منتخب السنوكر حبيب 
صبـــاح بعد تتويجه بطال للبطولـــة العربية وإحرازه “ذهبية 
مســـابقة الفـــردي” و “فضية فـــردي 6 كرات” في منافســـات 
البطولة العربية للبليارد والسنوكر التي اختتمت منافساتها 

مؤخرا في مدينة شرم الشيخ المصرية.
 جاء ذلك لدى استقباله رئيس االتحاد البحريني للبلياردو 
والســـنوكر والدارتس  سعيد اليماني بمكتبه الكائن باللجنة 

األولمبية بضاحية السيف.
 وأثنـــى النصف على اإلنجـــاز الرائع الذي حققه بطل العرب 
حبيـــب صباح، والذي يعتبر امتدادا لإلنجازات والنجاحات 
التـــي حققهـــا الالعـــب علـــى الصعيـــد الخليجـــي والعربـــي 
والقـــاري والدولـــي ليثبـــت مجـــددا عـــن قدراتـــه وإمكاناته 
المتميزة، متمنيا له التوفيق في بطولة العالم التي انطلقت 

في تركيا. 
كمـــا أشـــاد النصف بالجهـــود التي يبذلها االتحـــاد البحريني 
للبلياردو والســـنوكر والدارتس برئاســـة اليماني في ســـبيل 
االرتقـــاء بمســـيرة االتحـــاد وتحقيـــق مزيد مـــن النجاحات 

والمكتســـبات، واطلـــع النصـــف علـــى البرامـــج واألنشـــطة 
التـــي يعتزم االتحـــاد تنفيذها في المرحلـــة القادمة، مؤكدا 
حرص اللجنة األولمبية على مساندة االتحاد بما يسهم في 

النهوض بلعبة السنوكر والبليارد والدارتس. 
وأكـــد النصـــف أهميـــة العمـــل وبذل مزيـــد مـــن الجهود في 
المرحلة القادمة؛ بهدف تطوير عناصر اللعبة كافة والسعي 
لالرتقـــاء بالجوانـــب الماليـــة والفنيـــة واإلداريـــة وتطبيـــق 
نظـــام الحكومة والعمل المؤسســـي، بما يســـهم في تحقيق 

األهداف والتطلعات المنشودة.

جانب من االستقبال

النصــف: بــذل مزيــد مــن الجهــود لتطويــر عناصــر اللعبــة 
بطل العرب حبيب صباح حقق إنجازا رائعا
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خالد بــن حمد: عطــاء مميز لســيدات البحرين في الــدورة الخليجية

سعداء باإلنجاز والمرأة سفيرة فوق العادة

رفـــع النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، أسمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلـــى مقام 
عاهـــل البـــالد حضرة صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى 
رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة، 
وإلـــى ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفـــة، وإلى قرينة عاهل 
البـــالد رئيســـة المجلس األعلـــى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة 

بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، وإلى ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون 
الشباب مستشار األمن الوطني، رئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
بمناســـبة فوز مملكة البحريـــن بالمركز 
لجـــدول  العـــام  الترتيـــب  فـــي  األول 
الميداليات، بدورة رياضة المرأة بدول 
مجلـــس التعاون بدول الخليج العربية 
في نسختها السادسة، والتي اختتمت 
منافســـاتها بدولـــة الكويـــت الشـــقيقة، 
وذلـــك بعد حصـــول البحريـــن على 77 
ميداليـــة ملونـــة منهـــا 36 ذهبيـــة و28 

فضية و13 برونزية. 
وقـــال ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 

خليفـــة: “إن هـــذا اإلنجـــاز التي حققته 
ســـيدات البحرين في هذه الدورة، هو 
انعـــكاس حقيقـــي لما تعيشـــه الرياضة 
البحرينيـــة مـــن نهضة وتقـــدم في ظل 
رعايـــة ودعـــم ســـيدي الوالـــد حضـــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة للرياضة وأبنائه الرياضيين 
ثمـــاره  الجنســـين، والـــذي كانـــت  مـــن 
تحقيق المنتخبات الوطنية اإلنجازات 
اســـم  تســـطر  التـــي  اإلنجـــازات،  تلـــو 
مملكـــة البحرين في ســـجالت األبطال 
فـــي مختلـــف المشـــاركات والمحافـــل 
والعربيـــة  اإلقليميـــة  الرياضيـــة 

والدولية”.
المـــرأة  رياضـــة  “إن  ســـموه:  وتابـــع 

فـــي مملكـــة البحريـــن تعيـــش نهضـــة 
كبيرة بفضـــل الدعم الملكـــي والجهود 
المتواصلة لسمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة. 

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد

االتحاد البحريني للسباحة - المركز اإلعالمي

عودة دوري 
السباحة

التاسعة  الساعة  تــمــام  فــي  الــيــوم  تنطلق 
البحريني  االتــحــاد  مسابح  وعلى  صباحا 
ــة خــلــيــفــة الـــريـــاضـــيـــة،  ــن ــمــدي ــلــســبــاحــة ب ل
ــلــســبــاحــة.   ــام ل ــعــ ــ مـــنـــافـــســـات الـــــــــدوري ال
ــاد كــافــة اســتــعــداداتــه  ــحـ واســتــكــمــل االتـ
منافسات  مــن  األولـــى  المرحلة  الحتضان 
وقد  ومسائية،  صباحية  بفترتين  الــدوري 
قسم الدوري العام على 7 مراحل تنافسية. 
على  األولــى  المرحلة  مسابقات  وستشمل 
لــــ 200م،  ســبــاقــات الــمــســافــات الــطــويــلــة 

400م، 800م و1500م للرجال والفتيات.

إن كان االستقرار أحد العوامل المساهمة في النجاح، فإنه في الوقت  «  
ذاته يفتح باب التساؤل حول المدة المثالية الستمرار أي مدرب على رأس 

الجهاز الفني ألي منظومة رياضية. 

ال وجود لقواعد وقوانين ثابتة، كما أن االستثناءات تظل محفورة في تاريخ  «  
كرة القدم: السير اليكس فيرغسون )مع مانشستر يونايتد منذ 1986 

إلى 2013(، وارسن فينغر )مع ارسنال -1996 2018(، وجيوفاني تراباتوني 
)يوفنتوس -1976 1986(، ويوب هاينكس )غالدبخ -1979 1989( وبيرتي 

فوغتس )منتخب ألمانيا -1990 2014(.

باختالف الضغوطات والظروف والعقلية، أصبح ذلك غير قابل للتكرار في  «
الزمن الكروي الحديث.. وإن وجد االستثناء أيًضا. 

منذ العام 2006 يحتفظ يواكيم لوف بمنصبه مع منتخب ألمانيا. «

ومنذ 2011 يبقى دييغو سيميوني على رأس الجهاز الفني في اتلتيكو  «
مدريد.  

بصرف النظر عن قياسات النجاح والفشل، التي تختلف باختالف المكان  «
والظروف واألهداف؛ ما هو الجديد؟ وما هو سر البقاء؟ وماذا بعد؟! 

ربما ُيشبع إدارة اتلتيكو ما وصل له الفريق من “مكان ثابت” خلف  «
برشلونة وريال مدريد، وقد يرضيها الوضع االقتصادي جراء “البيع 

المستمر”، بيد أن “قلوب” الجماهير ال يمكن “شراؤها” سوى باأللقاب.! 

صبر أنصار اتلتيكو مدريد قارب على النفاد، وعاجاًل أم آجاًل سيلبس  «
سيميوني “التهمة”.. مشروع اتلتيكو توقف عند عتبة “مكانك سر”. 

ا”  « بعيًدا عن الجدول النظري للترتيب، يبدو اتلتيكو “منافًسا حقيقيًّ
لبرشلونة وريال مدريد.. في التخبط.

celecao-9@hotmail.com
هاني اللولو

عيســى بن علي: ســيخلد بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة البحرينية

اإلنجاز تجسيد حقيقي لشعار “عصر الذهب”

رفع ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  خليفـــة 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة، أطيـــب 
القيـــادة  إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي 
الرشـــيدة، وإلـــى قرينـــة عاهـــل البـــالد 
رئيســـة المجلس األعلى للمرأة صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت 
إبراهيم آل خليفة، وسمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة بمناسبة فوز مملكة 
البحريـــن بالمركـــز األول بدورة رياضة 

المرأة.
 وأكـــد ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي 
آل خليفـــة أن اإلنجاز يعـــد ثمرة لدعم 
للرعايـــة  ونتيجـــة  الرشـــيدة  القيـــادة 

الدائمة التي يوليها ســـمو الشيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفة للحركـــة الرياضية 
واهتمام سموه الدائم بقطاعي الشباب 
لتكـــون  المـــرأة  ورياضـــة  والرياضـــة 
ا في صناعة اإلنجازات  شريًكا أساســـيًّ
علـــى حـــد ســـواء مـــع الرجـــل، مشـــيًرا 
إلـــى أن هـــذا اإلنجـــاز وللـــه الحمـــد هو 
تجسيد حقيقي لشـــعار “عصر الذهب” 
الـــذي أطلقـــه ســـموه الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة وكان حافـــًزا لفتياتنا 
لتحقيـــق ذلك التفوق. كما أشـــاد ســـمو 
الشيخ عيســـى بن علي آل خليفة بكل 
تقدير وامتنان بدعم سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة واهتمـــام ســـموه 
الـــدورة  فـــي  البحرينيـــة  بالمشـــاركة 

الخليجيـــة، وتوجيهـــات ســـموه للجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة بتوفيـــر مختلف 
األمـــر  لالعباتنـــا،  المثاليـــة  الظـــروف 
الـــذي كان لـــه أبلـــغ األثـــر فـــي تحقيـــق 
وضـــع  الـــذي  المشـــرف  اإلنجـــاز  ذلـــك 
رياضة المـــرأة البحرينية في الصدارة 

الخليجية بكل جدارة واقتدار.
ســـيخلد  اإلنجـــاز  أن  ســـموه  وأكـــد   
بأحـــرف من ذهب فـــي تاريخ الرياضة 
البحرينية بعد تحقيق المملكة صدارة 
الميداليـــات  لجـــدول  العـــام  الترتيـــب 
وهو أمـــر يبعث على الفخـــر واالعتزاز 
ويعكس بجالء المكانة المتقدمة التي 
وصلـــت إليها رياضة المـــرأة على كافة 
المســـتويات، مشـــيًدا بجهـــود ومتابعة 

األميـــن العام للجنـــة األولمبيـــة محمد 
حســـن النصف والذي كان لـــه أثر كبير 

في إنجاح المشاركة.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

سمو الشيخ عيسى بن علي

عودة حسين محمود 
ومحمد الشيخ للعب 

مجدًدا



انطلقت يوم األربعاء الماضي منافسات 
بطولة االتحاد التصنيفية الثالثة للبليارد 
2019 والتـــي ينظمها االتحـــاد البحريني 
للبليارد والسنوكر والدارتس وذلك على 

صالة رونيز بقاللي. 
 وأســـفرت نتائـــج يوم األربعـــاء عن فوز 
خالـــد حاجيعلـــى علـــي الحايكـــي )2/9(، 
حســـين الشـــايع علـــى حيدر علـــي )2/9(، 
فهـــد المحميد على عليفـــرج )5/9(، زكي 
السيســـي على محمـــود الكوهجي )0/9(، 
خليـــل محمـــد علىإبراهيم الشـــيخ )4/9(، 
أحمـــد الجابـــري علـــى رائد أحمـــد )6/9(، 
 ،)2/9( عليفـــرج  علـــى  ياســـين  أحمـــد 
إبراهيم غلـــوم على عبدهللا العلي )1/9(، 
علي عبدالكريم علىبشار أبوالفتح )6/9(، 
وسام راتب على حسين األنصاري )2/9( 
ومرتضى بدر على خليل إبراهيم )8/9(.

 11 أيًضـــا  أقيمـــت  التالـــي  اليـــوم  وفـــي 
مباراة، وأســـفرت النتائج عن فوز وسام 
راتـــب علـــى حبيـــب الخبـــاز )4/9(، علـــي 
عبدالكريم على علـــي حاجي )3/9(، فهد 
خلـــف علـــى يونـــس حافـــظ )0/9(، أحمد 
فيصـــل علـــى أحمـــد ياســـين )7/9(، وائل 

القاســـمي على علي مروم )0/9(، حسين 
الموالنـــي على عـــارف الكوهجـــي )5/9(، 
خالـــد حاجي على خالد الكوهجي )4/9(، 
يوســـف فـــوزي علـــى حســـين السيســـي 
)6/9( بالل نويد على هشام ميرزا )7/9(، 
فهد المحميد على يوسف بوجيري )8/9( 

وفـــارس عبدالكريـــم علـــى علي حســـين 
 .)7/9(

وبعـــد خضوع كافـــة المشـــاركين للراحة 
أمـــس الجمعـــة، تســـتأنف اليوم الســـبت 
المنافســـات عبر الـــدور التمهيدي بإقامة 
12 مباراة، ففي الســـاعة 6 مســـاًء يلعب 

حيـــدر علـــي مـــع إبراهيـــم الشـــيخ، علي 
حســـن مع حســـين علي، أحمـــد الجابري 
مـــع إبراهيـــم القائـــد، حســـين عبدالهادي 
مـــع زكـــي السيســـي، حســـين الشـــايع مع 
خليـــل محمـــد ومرتضـــى بـــدر مـــع ناصر 
فيصـــل. وفي تمـــام الســـاعة 7.30 يلعب 

إبراهيم غلوم مع فارس عبدالكريم، فهد 
خلف معيوســـف فوزي، علي عبدالكريم 
مـــع فهـــد المحميـــد، خالـــد الكوهجي مع 
محمـــود الكوهجـــي، أحمـــد ياســـين مـــع 
مـــع  إبراهيـــم  وخليـــل  أبوالفتـــح  بشـــار 

حسين السيسي.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

انطالق بطولة االتحاد التصنيفية الثالثة للبليارد

لقطات من المنافسات

أســـند االتحـــاد العربـــي لكـــرة الســـلة إلى 
نادي الرفاع تنظيم واســـتضافة البطولة 
العربيـــة لألنديـــة األبطـــال فـــي نســـختها 
المقبلـــة التـــي من المقرر لهـــا أن تقام في 
النصـــف األول مـــن أكتوبـــر للعـــام 2020 
وكذلك تنظيم مســـابقة 3x3 على هامش 

البطولة.
جـــاء ذلك خـــالل االجتمـــاع األخير الذي 
عقـــده المكتب التنفيـــذي لالتحاد العربي 
لكـــرة الســـلة، بالعاصمـــة الرباط، برئاســـة 
رئيـــس االتحاديـــن اإلماراتـــي والعربـــي 

إسماعيل القرقاوي.
لالتحـــاد  التنفيـــذي  المكتـــب  واتخـــذ 
العربـــي لكـــرة الســـلة في اجتماعـــه عددا 
أبرزهـــا  وكان  المهمـــة،  القـــرارات  مـــن 
الموافقـــة علـــى عودة ســـوريا إلى أســـرة 
االتحـــاد، ومشـــاركة منتخباتـــه وأنديتـــه 

فـــي البطوالت العربيـــة، اعتبارا من العام 
المقبـــل. كمـــا اتخذ االتحـــاد العربي عددا 
مـــن القـــرارات األخـــرى المهمـــة، أبرزهـــا 
فـــي  الرجـــال  منتخبـــات  بطولـــة  إقامـــة 
تونـــس خـــالل النصـــف األول مـــن شـــهر 
نوفمبر العام 2020 على أن تليها مباشرة 
بطولة أندية الســـيدات التي يســـتضيفها 
نـــادي شـــرطة المـــرور التونســـي، وإقامة 
بطولـــة الشـــباب تحت 18 ســـنة بالمملكة 

العربيـــة الســـعودية، نهاية يوليـــو 2020، 
وعلى هامشها مسابقة 3x 3 للفئة نفسها.
بالشـــكر  القرقـــاوي  إســـماعيل  وتقـــدم 
لالتحـــادات العربيـــة علـــى الجهـــود التي 
تبذلها في سبيل االرتقاء باللعبة، والشكر 
أيضـــا لنـــادي ســـال علـــى نجاحـــه بتنظيم 
االتحـــادات  مطالبـــا  الحاليـــة،  البطولـــة 
العربيـــة بالمشـــاركة أكثـــر فـــي البطوالت 

والمسابقات القادمة.

االتحــاد العربــي يوافق علــى عودة ســوريا للمســابقات
الرفاع يستضيف “عربية السلة” لألندية

اللجنة اإلعالمية

تجرى مساء اليوم )السبت( في دولة الكويت مراسم سحب قرعة البطولة 
اآلســيوية التاســعة عشــر لكــرة اليد لمنتخبــات الرجال المقــرر إقامتها في 

العاصمة الكويتية خالل الفترة من 16 حتى 27 يناير المقبل. 

إدارة  مجلـــس  عضـــو  ويشـــارك   
اتحـــاد اليد رئيس لجنـــة المنتخبات 
إســـماعيل باقـــر فـــي عملية ســـحب 
القرعـــة والتـــي تشـــهد مشـــاركة 13 
البحريـــن،  وهـــم  ا  آســـيويًّ منتخًبـــا 
اإلمـــارات،  الســـعودية،  الكويـــت، 
العـــراق، كوريـــا الجنوبيـــة، اليابـــان، 
الصيـــن، أســـتراليا، نيوزلنـــدا، هونـــغ 

كونغ، قطر، وإيران.
 وبحســـب لوائـــح لجنـــة المســـابقات 
التابعـــة لالتحاد اآلســـيوي لكرة اليد 
ســـيتم توزيع المنتخبات المشـــاركة 
علـــى 4 مجموعـــات، بحيـــث تكـــون 
المجموعات األولى والثانية والثالثة 

مـــن 3 فـــرق، والمجموعة الرابعة من 
4 فـــرق، وتقـــع منتخبـــات البحريـــن، 
الكويت، قطر وكوريا الجنوبية على 
رأس كل مجموعـــة وفـــي المســـتوى 
األول وفًقا تصنيف المنتخبات، فيما 
تأتي في المســـتوى الثاني منتخبات 

السعودية، اليابان، إيران والصين.
أحـــد  الوطنـــي  منتخبنـــا  ويســـعى 
أبـــرز المرشـــحين إلى الظفـــر بإحدى 
البطاقـــات المؤهلة لمونديـــال العالم 
القـــادم، بعد اإلنجـــاز التاريخي الذي 
دورة  إلـــى  بالتأهـــل  مؤخـــًرا  حققـــه 
األلعاب األولمبية فـــي اليابان 2020 
المركـــز األول فـــي  وحصولـــه علـــى 

التصفيات التي أقيمت في قطر.
 تجـــدر اإلشـــارة أن جمهوريـــة مصر 
العربيـــة ســـتحتضن نهائيـــات كأس 
 2021 العـــام  فـــي  القادمـــة  العالـــم 
اعتمـــاد  بعـــد  قياســـية،  بمشـــاركة 
االتحاد الدولي مشـــاركة 32 منتخًبا 
بدل 24، وسيكون نصيب قارة آسيا 

4 مقاعد مباشرة بدل من 3 مقاعد.

إسماعيل باقر

بمشــاركة 13 منتخًبــا في صراع التأهل إلــى كأس العالم
الكويت تحتضن قرعة التصفيات اآلسيوية لليد

Sports@albiladpress.com15
السبت 2 نوفمبر 2019 - 5 ربيع األول 1441 - العدد 4036

تتحـــّدد اليـــوم هويـــة الفريقيـــن المتأهليـــن 
لنهائي كأس االتحـــاد ألندية الدرجة األولى 
والثانيـــة عندمـــا يلتقـــي داركليـــب واألهلي 
والنصـــر  والمحـــرق  مســـاء   5:45 الســـاعة 
الســـاعة 7:30 مســـاء، ضمن منافسات الدور 
نصـــف النهائـــي مـــن المســـابقة، وذلـــك على 
الطائـــرة  للكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  صالـــة 

بمدينة عيسى الرياضية.
 في المواجهة األولى يتطلع داركليب بقيادة 
المدرب الوطني يوسف عبدالواحد لمواصلة 
المشوار في البطولة والمحافظة على اللقب 
الـــذي أحرزه الموســـم الماضي على حســـاب 
النجمة في النهائي بنتيجة 3/0، رغم غياب 
مدربـــه البرازيلـــي “ســـيزار” بشـــكل مفاجـــئ 
مؤخـــًرا، حيـــث يفتقـــد الفريق جهـــود اثنين 
مـــن أبرز عناصره وهما محمد يعقوب وعلي 
خير هللا بعد انتقالهما للمحرق، ليعتمد على 
خبرة القائـــد وصانع األلعاب محمود حســـن 
والعائـــد محمـــود عبدالواحد وحســـين ثامر 

في األطراف مع بقية الالعبين الشباب.
علـــي  رضـــا  المـــدرب  بقيـــادة  األهلـــي  أمـــا   
وعبـــور  بمنافســـه  لإلطاحـــة  يســـعى  فإنـــه 
النهائـــي باالعتماد على ناصـــر ومحمد عنان 
فـــي األطـــراف ومحترفـــه الجديـــد الكنـــدي 
“رايمونـــد” وخبرة صانع اللعب عماد ســـلمان 

وباقي عناصر الفريق.
المحـــرق  بيـــن  األخـــرى  المواجهـــة  وفـــي 
والنصر يتطلـــع األول بقيادة المدرب محمد 
المرباطـــي لبلـــوغ النهائـــي والمنافســـة على 
شـــهية  ليســـتعيد  الموســـم  بطـــوالت  أولـــى 
األلقـــاب التـــي غابت عنه منذ عدة مواســـم، 

حيـــث يعـــول الفريـــق علـــى فاضـــل عبـــاس 
“إيفـــان  الجديـــد  الكاميرونـــي  والمحتـــرف 
كـــودي” ومحمـــد يعقـــوب في األطـــراف مع 
وجود صانعـــي اللعـــب المخضرمان محمود 

العافية وحسين الحايكي.
 أما النصر بقيادة المدرب حسن علي وعودة 

نجميه المخضرمين حســـن ضاحي وحسين 
المتروك فإنه ينشد العودة بقوة إلى خارطة 
المنافســـة واســـتعادة أمجـــاد الفريـــق التـــي 
غابـــت خالل آخـــر موســـمين، خصوًصا وأن 
بلـــوغ أبنـــاء الجفيـــر لنصف النهائـــي منحت 

الفريق دفعة معنوية كبيرة.

اليوم والثانية  األولــى  الدرجة  ألندية  االتحاد  كأس  نهائي  إلى  المتأهلين  هوية  تحديد 

داركليب يواجه األهلي والمحرق يالقي النصر

حسن علي

فريق المحرق فريق داركليب

دشن فريق باربار “حامل اللقب” مشواره في دوري الدرجة األولى لكرة اليد بفوز 
باهــت علــى نظيــره ســماهيج بنتيجــة )27/30( فــي المبــاراة التــي جمعتهمــا امس 

لحساب الجولة األولى. 

األول  الشـــوط  أنهـــى  قـــد  باربـــار  وكان 
متقدمًا بفارق هدفين )12/14(. 

وبذلـــك حصد البنفســـج أول ثالث نقاط 
أصبـــح  فيمـــا ســـماهيج  المســـابقة  فـــي 

رصيده نقطة.
وظهـــر باربار بصورة مهـــزوزة على مدار 

الشـــوطين فـــي الدفـــاع والهجـــوم رغـــم 
وجود األخوين علي ومحمود عبدالقادر 
واحمـــد المقابـــي، أمـــا ســـماهيج ورغـــم 
الخســـارة اال انـــه قـــدم مســـتوى ملفـــت 
بعناصـــره الصغيرة واســـتطاع ان يحرج 

خبرة خصمه أمام جمهوره. 

وفي المباراة الثانية، حقق فريق االتفاق 
 )25/30( البحريـــن  علـــى  الفـــوز  نتيجـــة 
بعدما أنهى الشوط االول متقدما بفارق 
أصبـــح  وبذلـــك   .)9/12( أهـــداف  ثالثـــة 
رصيد االتفاق 3 نقاط والبحرين نقطة. 

ولحســـاب الجولـــة نفســـها، تقـــام اليـــوم 
السبت مباراتين على صالة اتحاد اللعبة 
بأم الحصم، إذ يلتقي في المباراة األولى 
التضامـــن مـــع النجمـــة في تمام الســـاعة 
5.30 مساًء وتليها مباراة تجمع االتحاد 

والدير عند الساعة 7.

ويبـــرز اللقـــاء الثاني لهذا اليـــوم بصورة 
أكبـــر فـــي ظـــل المتغيـــرات التـــي طرأت 
علـــى االتحـــاد الـــذي دعم صفوفـــه بعدد 
من الالعبين الشـــبان الجيدين من جهة، 
ولفقـــدان الدير عنصريـــن مؤثرين وهما 
حســـن مـــدن ومحمـــد ميـــرزا مـــن جهـــة 
برؤيـــة  انطباعـــًا  يعطـــي  وهـــذا  أخـــرى، 
مبـــاراة متكافئة ونتيجتهـــا مجهولة. أما 
اللقـــاء األول فـــإن كفـــة النجمـــة أرجـــح 
لتحقيـــق الفـــوز علـــى التضامـــن وحصد 

النقاط الثالث.

فوز باهت لباربار بدوري كبار اليد
علي مجيد

محمد الدرازي

لقاء باربار وسماهيج )موقع اتحاد اليد( 



تحــت رعايــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن 
الوطــن رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة الرئيس الفخــري لالتحــاد الملكي 
للفروســية وســباقات القــدرة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، ينطلــق اليــوم 
تأهيلي القدرة للموسم الجديد 2019/2020، والذي سيقام لمسافة 80 كم دولي و80 

كم محلي و40 كم محلي في قرية البحرين للقدرة.

وبهذه المناســـبة، أعرب سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة عن تقديره للرعاية التي 
تحظى بهـــا رياضة القدرة من لدن حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفة عاهل البالد، مشـــيرا ســـموه إلى 
أن هـــذه الرعاية ســـاهمت بوصول رياضة 
القـــدرة إلى أعلى المســـتويات وانعكســـت 
بتحقيـــق  الخارجيـــة  المشـــاركات  علـــى 
العديـــد مـــن اإلنجازات فـــي العهـــد الزاهر 

لحضرة صاحب الجاللة الملك.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
مـــن  واالهتمـــام  الرعايـــة  أن  خليفـــة  آل 
لـــدن جاللة الملـــك تعطينـــا الدافـــع الكبير 
لبـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود نحـــو مواصلة 
االرتقـــاء بهـــذه الرياضـــة التـــي أصبحـــت 
عالمة فارقـــة في الرياضـــات المميزة في 
مملكـــة البحريـــن، مبينا ســـموه أن االتحاد 
الملكـــي حريـــص علـــى إخـــراج البطوالت 
بأفضل مســـتوى تنظيمي، وهو ما يساهم 
برفع ســـقف الطموحات لدى اإلســـطبالت 
أفضـــل  بتقديـــم  المشـــاركين  والفرســـان 

المستويات الفنية.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة أن الســـباق التأهيلـــي يعتبـــر مـــن 

الســـباقات المهمـــة التي تحظى بمشـــاركة 
واســـعة من اإلســـطبالت والفرسان، حيث 
يكـــون الســـباق دائمـــا مفتاح لإلســـطبالت 
والفرســـان؛ للتعرف علـــى جاهزية الجياد 
قبل السباقات القادمة في الموسم الجديد 
الـــذي نتوقـــع أن يكـــون أكثـــر إثـــارة مـــن 
المواســـم الســـابقة في ظل االســـتعدادات 

المميزة من اإلسطبالت والفرسان.
ورحـــب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
الســـباق  فـــي  المشـــاركين  بكافـــة  خليفـــة 
والفرســـان،  اإلســـطبالت  مـــن  التأهيلـــي 
والنجـــاح  التوفيـــق  لهـــم  ســـموه  متمنيـــا 
وعكـــس الصـــورة المشـــرقة لتطـــور هـــذه 

الرياضة في الجانب المحلي.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة بالجهـــود المبذولـــة مـــن االتحـــاد 
القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 
المجلـــس األعلـــى  نائـــب رئيـــس  برئاســـة 
للشـــباب والرياضة رئيـــس االتحاد الملكي 
للفروســـية وســـباقات القدرة سمو الشيخ 
فيصـــل بن راشـــد آل خليفة، مبينا ســـموه 
إلـــى أن هذه الجهـــود تؤكد حرص االتحاد 
فـــي  النجاحـــات  علـــى مواصلـــة تحقيـــق 

تنظيم البطوالت المحلية المختلفة.

فيصـــل بـــن راشـــد: حرصنـــا على تســـهيل 
اإلجراءات

مـــن جانبـــه، أكـــد ســـمو الشـــيخ فيصل بن 
راشـــد آل خليفـــة نائـــب رئيـــس المجلـــس 
الملكـــي  االتحـــاد  رئيـــس  للبيئـــة  األعلـــى 
للفروســـية وســـباقات القـــدرة أن االتحـــاد 
حرص على تنفيذ توجيهات ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة بتســـهيل كافة 
اإلجـــراءات اإلدارية وغيرها لالســـطبالت 
الســـباق  فـــي  المشـــاركين  والفرســـان 

التأهيلي.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشـــد آل 
خليفة باإلجراءات اإلدارية التي اتخذتها 
اللجان العاملة مع االســـطبالت والفرســـان 
وإجـــراء  التســـجيل  بســـرعة  المشـــاركين 
الفحـــص وهـــو مـــا ســـهل عمليـــة الفحص 

البيطري.
وأعرب ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشـــد آل 
خليفـــة عن تطلعاتـــه النطالقـــة قوية في 

السباق التأهيلي الذي من المؤكد أن يكون 
مثيـــرًا وشـــيقًا خصوصـــًا ان االســـطبالت 
والفرسان تسعى للتأهل للبطوالت القادمة 
الرســـمية، مبينـــًا ان االتحـــاد حـــرص على 
تنفيـــذ توجيهـــات ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة باالستعداد األمثل للسباق 

والخروج بأفضل مستوى تنظيمي.
وتمنـــى ســـمو الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد 
آل خليفـــة كل التوفيـــق والنجـــاح لكافـــة 
فـــي  المشـــاركين  االســـطبالت والفرســـان 

السباق.

إجراءات سلسة للفحص البيطري

وأقيـــم الفحص البيطري وســـط إجراءات 
سلســـلة مـــن لجنة الحـــكام وكافـــة اللجان 
العاملـــة، حيـــث شـــهد الفحـــص البيطـــري 
تواجد العديد من الفرســـان والجياد التي 

ستخوض السباق التأهيلي اليوم.

الفرسان وجاهزية تامة

أن  المشـــاركين  الفرســـان  مـــن  عـــدد  أكـــد 
الســـباقات  مـــن  يعتبـــر  القـــدرة  تأهيلـــي 
المهمة التي تتيح لالســـطبالت والفرسان 
التعرف بشـــكل كبير على مســـتوى الجياد 
الســـباقات  انطـــالق  قبـــل  وجاهزيتهـــم 

المقبلة.
  الفـــارس الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك  «

آل خليفـــة أكـــد أن فريقـــه جاهـــز لخوض 
أفضـــل  لتقديـــم  وسيســـعى  الســـباق 
المستويات والتي ستؤكد جاهزية الفريق 
لالســـتحقاقات القادمـــة، مشـــيرًا إلـــى أن 
ســـيجتهد  والجميـــع  عاليـــة  الطموحـــات 
علـــى  “حرصنـــا  وقـــال:  الرهـــان،  لكســـب 
خوض العديد من الحصص التدريبية في 
الفتـــرة الماضيـــة والوقوف علـــى جاهزية 
الجياد المشاركة، وسنسعى لتقديم افضل 
المســـتويات والتـــي لـــن تتحقـــق بســـهولة 
الفرســـان  مـــن  العديـــد  هنـــاك  أن  خاصـــة 

المميزين الذين يمتلكون الطموح نفسه”.
أن  « أكـــد  عيســـى  ســـلمان  الفـــارس    

فريق فيكتوريوس جاهز لخوض الســـباق 
وسيسعى لتقديم أفضل المستويات وفق 
توجيهات ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة قائد الفريق، مشيرًا إلى ان السباق 
التأهيلـــي دائمًا مـــا يكون فرصـــة للتعرف 
على إمكانيات الجياد التي ستشارك للمرة 
األولى. وقال سلمان عيسى: “حرصنا على 
االستعداد األمثل للموسم الجديد، نمتلك 
علـــى  وقـــادرون  جيـــدة  وجيـــاد  فرســـان 
تحقيـــق أفضـــل النتائـــج”، وتوقع ســـلمان 
عيســـى أن يكون الســـباق مثير وسيشـــهد 
منافســـة قوية بين االسطبالت والفرسان 

المشاركين.
  الفارســـة هيـــا جمـــال أشـــارت إلـــى  «

أن االســـتعداد جيـــد للســـباق مـــن خـــالل 
التدريبات المســـتمرة فـــي الفترة الماضية 
وتجهيـــز الجياد بأفضـــل صورة خاصة أن 
الســـباق التأهيلي سيشهد مشاركة واسعة 
وســـيكون  والفرســـان  االســـطبالت  مـــن 
باكورة االستعداد للســـباقات المقبلة التي 

ستكون أكثر إثارة وندية.
  أمـــا الفـــارس ســـرحان العنـــزي فأكد  «

أن المنافســـة ســـتكون مفتوحة بين كافة 
االســـطبالت والفرســـان في ظـــل حرصهم 
على التعرف على إمكانيات الجياد تمهيدًا 
التوفيـــق  وأتمنـــى  القادمـــة،  للســـباقات 

لفريقنا بتقديم أفضل المستويات.

جانب للفحص البيطريسمو الشيخ فيصل بن راشد

تغطية - المكتب اإلعالمي

ناصر بن حمد: نتوقع تجمعا مثيرا وناجحا لإلسطبالت والفرسان
محلي و40  و80  دولــــي  كـــم   80 لــمــســافــة  ــدرة  ــقـ الـ تــأهــيــلــي  انـــطـــاق  الـــيـــوم 

9 أيام تفصلنا عن انطالق أسبوع بريف الدولي للقتال 2019 على أرض مملكة البحرين، 
والــذي ســينظمه االتحــاد البحرينــي لفنــون القتــال المختلطــة BMMAF بالتعــاون مــع 
 IMMAF-WMMAA واالتحاد الدولي لفنــون القتال المختلطة BRAVE منظمــة بريــف

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

حيـــث تتضمـــن فعاليـــات أســـبوع بريف 
الدولي للقتـــال، الذي يقام للمـــرة الثالثة 
علـــى أرض المملكة، إقامـــة بطولة العالم 
السادسة للهواة لفنون القتال المختلطة، 
وبطولـــة بريـــف فـــي نســـختها التاســـعة 
القتـــال  لفنـــون  للمحترفيـــن  والعشـــرين 
المختلطـــة. كمـــا أن منظمـــة بريـــف قـــد 
اســـتحدثت بطولة جديـــدة، هي: بطولة 
KHK العالميـــة للـــوزن المفتـــوح، والتـــي 
ستقام لليلة واحدة إلى جانب منافسات 

بطولة بريف. 
 وممـــا ال شـــك أن أســـبوع بريـــف الدولي 

يعتبر أحـــد أهم األحـــداث العالمية التي 
تقـــام على أرض المملكة الغالية، وتحقق 
العديد من المكاسب سواء على الصعيد 
الســـياحي أو االقتصادي أو الرياضي أو 

اإلعالمي.
المكاســـب  عـــن  ســـنتحدث  واليـــوم   
الرياضيـــة فـــي هذا الحـــدث مـــع الخبير 
األولمبيـــة  األكاديميـــة  مديـــر  الرياضـــي 
باللجنة األولمبية البحرينية د. نبيل طه، 
الذي أشاد بالجهود المتميزة سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة ممثـــل جاللة 
الملك لألعمال الخيرية وشـــئون الشباب 

مستشـــار األمن الوطني رئيس المجلس 
والجهـــود  والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى 
الكبيرة لســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة، حيـــث إن اهتمام 

للرياضـــة  وتبنيهمـــا  ســـموهما  ورعايـــة 
البحرينيـــة حقـــق العديـــد من المكاســـب 
للمملكـــة، عـــّزز من موقعها علـــى خارطة 

الرياضة العالمية. 
 وعن أســـبوع بريـــف الدولي للقتال، قال 
د. نبيـــل طه: “جميـــل أن تحتضن مملكة 

البحريـــن الفعاليـــات الرياضيـــة الكبـــرى، 
األرض  هـــذه  علـــى  تقـــام  بطولـــة  فـــكل 
الغالية، هو انعكاس لما تحمله البالد من 
إمكانيات إدارية وفنية ومنشآت، وتؤكد 
الفعاليـــات  اســـتضافة  علـــى  القـــدرات 
الكبـــرى، والتـــي تعكـــس وجـــه المملكـــة 

للعالم الخارجي، ودائًما ما نؤكد بأننا في 
مملكـــة البحرين قادرين على اســـتضافة 
أي بطولـــة في ظـــل اإلمكانيات القدرات 

العالية التي نتمتع بها”. 
 وأضـــاف “أســـبوع بريف الدولـــي للقتال 
فرصـــة ومرآة حقيقية نثبـــت من خاللها 
للجميـــع قـــدرات العنصـــر البحريني على 
إدارة  وعلـــى  والتنظيـــم  االســـتضافة 

الفعاليات الرياضية”.

اللجنة اإلعالمية

طه: أسبوع بريف مرآة إلثبات القدرات البحرينية للعالم

جانب من المنافسات نبيل طه
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المنامة يجتاز سماهيج بكأس اتحاد السلة
حقــق فريــق المنامــة فوزا عريضا على حســاب ســماهيج بنتيجــة ٦٦/١٠٢، في المباراة التي جمعت بينهما مســاء أمس )الجمعة(، على 

صالة اتحاد كرة السلة، لحساب المجموعة الثانية لمسابقة كأس االتحاد.

وهذا هـــو الفـــوز الثانـــي للمنامة عقب 
فـــوزه األول علـــى حســـاب البحريـــن، 
رافعـــا رصيده إلـــى ٤ نقـــاط، فيما هي 
الخســـارة الثانيـــة لســـماهيج وأصبـــح 

رصيده إلى ٢ نقطتين.
ولم يواجه زعيم كرة السلة البحرينية 
صعوبـــة كبيـــرة فـــي فـــرض أفضليتـــه 
وبسط ســـيطرته على مجريات اللقاء؛ 
عطفا على الفوارق الفنية الكبيرة بين 

الفريقين.
وتقـــدم المنامـــة أوال بفـــوزه فـــي الربع 
األول ١٧/٣٠، ثـــم عـــزز تقدمه بتفوقه 

فـــي الربـــع الثانـــي أيضـــا ١٠/٢٣، وفاز 
سماهيج في الربع الثالث ٢٢/٢٣، قبل 
أن يعود المنامة ويحســـم اللقاء بفوزه 

في الربع األخير ١٦/٢٧.
وتلعب مســـابقة كأس االتحاد بســـبب 
توقـــف منافســـات دوري زيـــن الدرجة 
األولى نظـــرا العـــداد منتخبنا الوطني 
تشـــهد  حيـــث  الخليجيـــة،  للبطولـــة 
البطولـــة مشـــاركة جميـــع فـــرق أنديـــة 
الدرجة األولـــى المنضوية تحت مظلة 
االتحـــاد، والفـــرق الــــ)12( تـــم توزيعها 
علـــى مجموعتيـــن بناء علـــى مراكزها 

للموســـم  زيـــن  دوري  فـــي  النهائيـــة 
الماضـــي 2018/2019، وتقام البطولة 
بنظـــام الـــدوري مـــن دور واحـــد لـــكل 
الفريقـــان  يتأهـــل  بحيـــث  مجموعـــة، 
صاحبـــا المركزيـــن األول والثانـــي لكل 
مجموعة إلى الـــدور قبل النهائي الذي 
ســـيقام بنظـــام إخـــراج المغلـــوب مـــن 
مباراة واحدة بطريقة المقص )متصدر 
المجموعـــة األولـــى ضـــد ثانـــي الثانية 
ومتصـــدر الثانيـــة أمام ثانـــي األولى(، 
المبـــاراة  إلـــى  الفائـــزان  وســـيتأهل 

النهائية.

9 أيام تفصلنا عن 
انطالق أسبوع 
بريف الدولي 
للقتال 2019

محمد الدرازي

جانب من اللقاء
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خليـــل  إبراهيـــم  شـــركة  عقـــدت 
كانو، الوكيل الحصري لســـيارات 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  تويوتـــا 
برنامجا تدريبي متقدم في مركز 
إبراهيـــم  شـــركة  فـــي  التدريـــب 
خليـــل كانـــو الكائـــن فـــي توبلي، 
والذي شـــارك فيه 17 موظًفا من 

فريقها الفني.
 في إطار التزام الشركة بالتطوير 
المســـتمر )كايزن(، أطلقت شركة 
برنامجهـــا  للســـيارات  تويوتـــا 
الدولي للنظام التعليمي واإلداري 
المخصـــص   TEAM GP-G4
الخدمـــات،  فنيـــي  لتدريـــب 
والذي يهدف إلـــى وضع المبادئ 
للشركة،  المستقبلية  والتوجهات 
نقطـــة  بمثابـــة  يعتبـــر  أنـــه  كمـــا 
تحول مهمة للشركة من أساليب 
التدريـــب الفنـــي التقليديـــة إلـــى 

اعتمـــاد أســـاليب وطـــرق تعلمية 
أكثـــر تطـــوًرا وكفـــاءة ومواكبـــة 
لتطـــورات العصـــر، والتـــي تضـــم 
اإلنترنـــت  عبـــر  المباشـــر  التعلـــم 

وعبر الهواتف الذكية. 
 هذا وتعتبر شركة إبراهيم خليل 
كانـــو أول وكيـــل يعتمـــد تطبيق 
هذا البرنامج في منطقة الشـــرق 
األوســـط، والـــذي يضـــم أكثر من 
83 ساعة من التعلم المباشر عبر 

التدريبيـــة  اإلنترنـــت والنـــدوات 
التـــي تعقـــد على مـــدى 12 يوًما، 
وتلحق بالمتابعـــة العملية لألداء 
المهنـــي. وقد حظي الفوج األول 
عضـــو  بإشـــادة  المتدربيـــن  مـــن 
مجلس اإلدارة المنتدب للشركة، 
طالل كانو، والذي عبر عن شكره 
للمتدربيـــن علـــى ما حققـــوه من 
نجـــاح في هـــذا البرنامـــج وقدم 

لهم الشهادات التقديرية.

موتـــور‘  جـــي  ’إم  شـــركة  أعلنـــت 
اإلطـــالق  عـــن   )MG Motor(
اإلقليمي لطراز ’إم جي إتش إس‘ 
ا واألحدث  )MG HS( الجديـــد كليًّ
ضمن مجموعات طرازات العالمة 
التجاريـــة لعام 2019 في الشـــرق 

األوسط. 
MG HS تعريـــف   ويعيـــد طـــراز 
فئـــة Sport الرياضية بمركبات الـ

SUV، حيـــث تم تطويـــره لتوفير 
وتصميـــم  قـــوّي،  تيربـــو  محـــّرك 
ديناميكي باإلضافة إلى مجموعة 

واسعة من المواصفات الممّيزة.
 MG HS مركبـــة  وصـــول  يعـــّد   
متعـــّددة  المدمجـــة  الرياضيـــة 
والجديـــدة   )SUV( االســـتعماالت 
ـــا خطـــوًة رئيســـية أخـــرى في  كليًّ
 MG ســـبيل تعزيز حضور شـــركة
تطويـــر  تواصـــل  التـــي   Motor

وتقديـــم مجموعـــة متنّوعـــة مـــن 
 SUVوالــــ الســـيدان  طـــرازات 
المتطـــّورة والمفعمة بالمواصفات 
المتمّيـــزة، حيث تهدف إلى تغيير 
المفاهيم لدى العمالء من مشتري 
الســـيارات الجديـــدة فـــي جميـــع 

أنحـــاء المنطقـــة. ويتـــراوح ســـعر 
ـــا في  طـــراز MG HS الجديـــد كليًّ
الشـــرق األوســـط ما بين 18,150 
إلـــى  COM، وصـــوالً  لفئـــة  دوالر 
 LUX 21,650 دوالر لطرازات فئة

كاملة المواصفات.

ــط ــرق األوسـ ــة الشـ ــج بمنطقـ ــق البرنامـ ــى بتطبيـ األولـ SUVالــــ الرياضيـــة بمركبـــات   Sport تعريـــف فئـــة 
“إبراهيم خليل كانو” تدّرب فريقها على منصات إلكترونية ا في الشرق األوسط إطالق “MG HS” الجديدة كليًّ
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كارلتـــون،   – “الريتـــز  ينّظـــم 
فئـــة  مـــن  الفاخـــر  البحريـــن” 
خمس نجـــوم، احتفـــاالً بالذكرى 
الخامســـة والعشـــرين النطالقته 
فـــي مملكة البحريـــن باحتفاالت 
وفعاليـــات طيلـــة شـــهر نوفمبـــر 
المقبـــل، والتـــي تتضمـــن عروًضا 
استثنائية تتنوع بين خصومات 
علـــى حجـــوزات   % 25 بنســـبة 
الغرف وخيارات الطعام، وصوالً 
إلى خدمـــات التجميـــل والعناية 
وتحـــدي  “الســـبا”  فـــي  بالبشـــرة 

اللياقـــة البدنيـــة “25 فيل أاليف” 
في نادي “رويـــال بيتش كلوب”، 
وإطالقـــه فعاليـــة نوعيـــة تتمثل 

في “تحضير كبسولة زمنية”.
فـــي   وتأتـــي هـــذه االحتفـــاالت 
– “الريتـــز  فيـــه  يســـعى  وقـــت 
كارلتـــون البحريـــن للوصول إلى 
أرقـــى درجـــات الضيافـــة، والتي 
ســـيعبر عنهـــا باســـتعراض أكثـــر 
من مليوني ذكرى ال ُتنســـى على 
مـــدار الخمـــس والعشـــرين ســـنة 

الماضية.

“الريتز” يحتفل بيوبيله الفضي

يحتفل األڤنيوز - البحرين بمناســـبة الذكرى الســـنوية الثانية 
الفتتاحـــه، حيث يشـــارك زواره بهذه الفرحـــة من خالل إقامة 
فعالية “تســـوق بخطوتين، واكتشـــف الســـفرة وين” بالشراكة 
مـــع طيران الخليـــج، والتي تتضمن مشـــاركة الزوار من خالل 
فاتـــورة شـــراءهم والتـــي يجـــب أن ال تقـــل عن 30 دينـــاًرا تم 
إنفاقها في أي من محالت البيع بالتجزئة والمطاعم والترفيه 

فـــي األڤنيـــوز – البحرين خالل الفترة مـــن 17 إلى 31 أكتوبر، 
والتي ســـتتيح لهـــم فرصة الدخـــول في الســـحب على تذاكر 
ســـفر مـــن طيـــران الخليـــج، حيـــث ســـيتم اختيـــار 20 فائـــًزا 
ليتمتعوا بالســـفر إلـــى11 وجهة جذابة مثـــل الكويت، بيروت، 
شرم الشيخ، اسطنبول، الدار البيضاء، بانكوك، جزر المالديف، 

أثينا، لندن وباريس.

ــر ــفـ فــــــرصــــــة الــــــــفــــــــوز بــــــتــــــذاكــــــر سـ
“األفنيوز” يحتفل بإطفاء شمعته الثانية

عقـــدت كارفـــور، التـــي تديرهـــا شـــركة 
ماجـــد الفطيـــم فـــي مملكـــة البحريـــن، 
مؤتمًرا بعنوان ’الشـــواطئ البالستيكية‘ 
في جامعة بوليتكنك البحرين األسبوع 
الوعـــي  تعزيـــز  أجـــل  مـــن  الماضـــي، 
حـــول التحديـــات البيئيـــة الناتجـــة عن 
االســـتخدام المتكرر للبالستيك والحث 
علـــى التعـــاون بيـــن الشـــركات الخاصة 
والمنظمـــات  المحليـــة  والجمعيـــات 
الحكوميـــة من أجل تطوير حلول بيئية 
فعالـــة للحـــد مـــن التلـــوث فـــي أراضـــي 

ومياه مملكة البحرين.
 وقـــد تـــم تنظيـــم المؤتمر بالتعـــاون مع 
جامعـــة بوليتكنـــك البحريـــن ومنظمـــة 
البحريـــن  Clean Up Bahrainوفريـــق 
 Beach ومنظمـــة  التطوعـــي  للغـــوص 
كارفـــور  موظفـــي  وحضـــره   ،Culture

وطالب وأساتذة الجامعة وغيرهم.
 وقـــال مديـــر كارفور فـــي البحرين لدى 
ماجـــد الفطيـــم للتجزئة جيـــروم عقل،: 
’’نحـــن فـــي كارفـــور ملتزمـــون بحمايـــة 
البيئـــة المحيطة بنا، ونؤمـــن أن التغيير 
يبـــدأ مـــن الداخـــل. ولذلـــك بادرنـــا مـــن 
خـــالل هذا المؤتمر بالدعوة إلى التغيير 
من خـــالل إطالق عدة مبادرات ســـوف 

تنظمهـــا كارفور قريًبا من أجل الحد من 
اســـتخدام المواد البالســـتيكية أحادية 
االســـتخدام”. مـــن جهتها، قالت رئيســـة 
المبـــادرات المجتمعيـــة والتجاريـــة في 
آل  فـــّي  الشـــيخة  البحريـــن  بوليتكنـــك 
خليفة: ’’ســـعدنا باستضافة هذا المؤتمر 
فـــي بوليتكنـــك البحريـــن حيـــث نؤمـــن 

بأهمية حماية البيئة، 

عقل: ملتزمون بحماية البيئة والتغيير يبدأ من الداخل
“كارفور” تعقد مؤتمًرا عن “الشواطئ البالستيكية”

ــان الـــثـــدي ــرطـ ــسـ ــادرات الـــتـــوعـــيـــة بـ ــ ــب ــ ــم ــ ــاً ل ــ ــم ــ دع

إضاءة “البحرين اإلسالمي” باللون الوردي

بمناســـبة حلول شهر أكتوبر الشهر 
العالمـــي للتوعية بســـرطان الثدي، 
قـــام بنـــك البـــح ريـــن اإلســـالمي، 
وكجزء من اســـتراتيجيته القائمة 
على تعزيـــز المبادرات االجتماعية 
مـــن  عـــدد  بتنظيـــم  والتوعويـــة، 
لموظفـــات  التفاعليـــة  األنشـــطة 
البنـــك علـــى مـــدى عـــدة أســـابيع. 
واســـتكماالً لهـــذه الجهـــود، تزينت 
واجهـــة البنـــك طوال شـــهر أكتوبر 
بمصابيح وردية اللون في ســـبيل 
المبـــادرات  لهـــذه  الدعـــم  إظهـــار 

االجتماعية.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

اإلســـالمي  البركـــة  بنـــك  أعلـــن 
البحريـــن، عـــن إطـــالق النســـخة 
ســـحوبات  لبرنامـــج  الجديـــدة 
البـــركات  حســـاب  جوائـــز 

االستثماري لعام 2019/2020.
علـــى  الشـــهري  الســـحب  أقيـــم 
جوائز حســـاب البركات في المقر 
الرئيســـي لبنك البركة في منطقة 
خليج البحرين، بحضور عدد من 
إداريي وموظفـــي البنك، وتحت 
إشراف وزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة وعـــدد مـــن المدققين 

من داخل وخارج البنك.
فـــوز  الســـحب  نتائـــج  أظهـــرت 
عائشـــة أحمد فتـــح هللا بالجائزة 
الكبـــرى لحســـاب البـــركات لشـــهر 
أكتوبر 2019 والتي تبلغ 10,000 
دينـــار ب، كمـــا تـــم اإلعـــالن عـــن 
أســـماء 40 فائـــًزا بجوائـــز نقدية 

قيمة.

وبهذه المناسبة، صرحت  فاطمة 
إدارة  رئيـــس  وهـــي  العلـــوي 
لألفـــراد  المصرفيـــة  الخدمـــات 
ببنك البركة اإلسالمي – البحرين 
قائلـــًة: “إنـــه لمن دواعي ســـرورنا 
بنـــك  عمـــالء  لجميـــع  نعلـــن  أن 
البركـــة اإلســـالمي، عـــن تدشـــين 
لبرنامـــج  الجديـــدة  النســـخة 
سحوبات جوائز حساب البركات 

اغتنـــام  أود  كمـــا  االســـتثماري. 
الفرصـــة لتقديـــم التهانـــي نيابـــة 
عن بنك البركة اإلسالمي لعائشة 

أحمـــد فتـــح هللا، وذلـــك لفوزهـــا 
بالجائزة الكبرى والبالغة 10,000 

دينار .”

ــرى لــشــهــر أكــتــوبــر ــبـ ــكـ ــزة الـ ــائـ ــجـ ــالـ ــائـــشـــة تـــفـــوز بـ عـ
تدشين النسخة الجديدة من سحوبات “البركات”

فاطمة العلوي



يطّل عليك هذا األسبوع حافاًل بالمستجدات.
 

الحظ يهديك فرًصا استثنائية في العمل.
 

ا. إنجازات واعدة وحظوًظا عالية جدًّ

ال توّفر وسيلة لتوضيح وجهة نظرك.

بادر إلى الزيارة وكن جريًئا بالطرح.

تبرز في دور الفت ويحالفك الحّظ.

بداية هذا األسبوع مهمات صعبة.

ال تكشف نقاط ضعفك، فقد يفاجئك الخصم.
 

مشاكل على صعيد العالقات في المجال المهني.

 تتحّسن الظروف ابتداء من يوم اإلثنين.

لتعيش فترة مميزة تستفيد منها بالعمل.
 

مارس رياضة المشي وقت المساء.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 وزير الخارجية البريطاني آرثر 

جيمس بلفور يرسل رسالة 
إلى اللورد ليونيل وولتر دي 

روتشيلد يشير فيها 
إلى تأييد الحكومة 
البريطانية إلنشاء 

وطن قومي لليهود 
في فلسطين.

يســتعد المطــرب المغربــي عبدالفتــاح الجريني لطرح 
أغنيــة جديدة تــم تصويرها على طريقــة الفيديو كليب، 
مــن كلمات محمد رفاعــي، وألحان وليد ســعد، وتوزيع 
رامي المصري. وقال موزع األغنية إنه ســعيد بالتعاون 

مــع الجريني، موضًحــا أنها جديدة ومختلفــة عن أعمال 
النجم المغربي التي قدمها من قبل، متمنًيا أن تنال األغنية 

إعجاب الجمهور بعد طرحها على “يوتيوب”. يذكر أن آخر أعمال الجريني كليب 
“إحنا أفريقيا”، كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مصطفى العسال.

تستعد الفنانة رنا سماحة لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية، 
بعد أن صّورت 4 أغنيات في فينيسيا، ومن المقرر طرحه 
بعد االنتهاء من مراحل المكساج النهائية. وقالت سماحة 
إنها تعرّضت إلجهاد شديد الفترة الماضية، بسبب سفرها 

للعديد من البلدان، ســواء لتصوير أحدث كليباتها الغنائية 
“أميــرة الحــب”، أو لتحضيرات األلبــوم الجديــد، خاصة بعد 

المجهود الــذي بذلته مؤخًرا. وأضافت: “بدأ العــد التنازلي لأللبوم” وعلى الجانب 
ا عروًضا لخوض تجربة تمثيل جديدة. اآلخر أوضحت أنها تدرس حاليًّ

طرحت الفنانة كارمن ســليمان أحــدث أعمالها الغنائية 
قبــل أيام عبــر قناتها الرســمية على “يوتيــوب”، وهي 
أغنية تحمل عنوان “تفنــن” باللهجة الخليجية، كتبها 

الشاعر خالد بن سعود وتلحين مقرن القحطاني.
 وتســتعد سليمان لتقديم ألبومها الغنائي الجديد الذي 

يتضمن عشــر أغنيات باللهجة الخليجية أيًضا، وأكدت في 
تصريحات صحافية لها أن هــذا األمر حصل بالصدفة وأنه أمر غير مقصود، 

وهي ترى تقديمها أغنيات بلهجات مختلفة عن اللهجة المصرية.

تفنن لكارمن4 أغنياتجديد الجريني
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يشـــارك الفنـــان الكوميـــدي علـــي 
الغريـــر فـــي مســـرحية األطفـــال 
تأليـــف  مـــن  وشـــرارة”  “زعيتـــر 
علـــي المصطفى وإخـــراج ضياء 
ال رمضـــان ومن إنتاج مؤسســـة 
للفعاليـــات  الفنـــي  المخيـــم 
العربيـــة  بالمملكـــة  الترفيهيـــة 
عـــرض  ويأتـــي  الســـعودية، 
المســـرحية ضمن مهرجـــان ربيع 
الخير على مسرح قلعة القطيف 
الترفيهية. وستعرض المسرحية 
مـــن 10 إلـــى 15 نوفمبـــر الجاري 

ويشـــارك الغريـــر في المســـرحية 
“حجـــي  عيســـى  أحمـــد  الفنـــان 

مكي”.
هـــذا وأعرب الغريـــر في تصريح 
لـ”البالد” عن بالغ سعادته بالعودة 
إلى مســـرح األطفال والمشـــاركة 
بالمملكـــة  تقـــام  مســـرحية  فـــي 
الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة 
مقدًمـــا شـــكره إلـــى كافـــة فريق 
المســـرحية والطاقـــم التنظيمي، 
المســـرحية  تنـــال  أن  متمّنًيـــا 

إعجاب الجمهور.

علي الغرير في مسرحية “ زعيتر وشرارة”

 1930
تتويج هيال سيالسي إمبراطوًرا على إثيوبيا.

 1937
موسوليني يعلن إنشاء محور برلين / روما. 

 1947
نشوب الحرب بين الهند وباكستان بسبب كشمير.

 1976
جيمي كارتر يفوز على جيرالد فورد في انتخابات الرئاسة.

 1795
مولد جيمس بولك، رئيس الواليات المتحدة.

محرر مسافات

يشارك المطرب اللبناني 
سعد رمضان في الدورة 

الثامنة والعشرين لمهرجان 
الموسيقى العربية، ويحيي 

ا في  رمضان حفاًل غنائيًّ
الليلة الثانية من ليالي 

المهرجان، على المسرح 
الكبير بدار األوبرا المصرية.

مشــاهير “السوشــل ميديــا” أحــد أســباب تدنــي الروايــات

األدب في تراجع.. والروايات الهابطة في انتشار واسع

الروايــات والقصــص ذات الهــدف الســامي والكلمــات التــي تحمــل فــي طياتهــا الثقافــة واألدب ُركنت في 
الرفوف وبنى فوقها الغبار، فأهملت وُبدلت بالروايات “الهابطة” التي تفتقر لألدب والثقافة واللغة العربية 
الســليمة، فــال يحتويهــا مضمــون أو حتــى أفــكار تغذي العقــل، بل هي حتــى ال تصلح ألحاديث الســمرات، 
فكيف بها توثق بين دفات كتب؟ وتكون شــاهد عيان لألجيال المقبلة التي ال نعلم أين ســيصل بها الحال 

في ظل هذا الهبوط السريع إلى القاع!

وفـــي ظـــل تراجـــع الروايـــات 
اكتســـح  الهادفـــة  والكتـــب 
ميديـــا”  “السوشـــل  مشـــاهير 
خـــالل  مـــن  الكتابـــة  عالـــم 
طرحهـــم لبعـــض الكتـــب التي 
تثيـــر الفضـــول فتتعجب عند 
العاميـــة  اللغـــة  مـــن  قراءتهـــا 
الدراميـــة  وحبكتهـــا  الركيكـــة 
فتراُهـــم  الواقعيـــة،  غيـــر 
فـــي  لروايتهـــم  يرّوجـــون 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي 
ببعـــض الكلمـــات التي تالمس 
العواطـــف فتنجـــذب لهـــا فئـــة 
كبيـــرة، والمؤســـف أن أكثرهم 
وتصبـــح  المراهقيـــن  مـــن 
تكـــون  قـــد  شـــعبية  لروايتـــه 
أكبر مما تســـتحق، في الوقت 
الذي ُتهمل فيه روايات تحمل 

قصصًا تستحق النشر.
علـــى  الموضـــوع  عرضنـــا 
والروائييـــن  المتخصصيـــن 
لنبحـــث معهـــم عـــن األســـباب 
هـــذا  انتشـــار  وراء  الحقيقـــة 
النـــوع مـــن الروايـــات، فبدأنـــا 
إذ  إســـماعيل،  علـــي  بالكاتـــب 
 “ “الهابطـــة  الروايـــات  قـــال: 
ليســـت الروايات التـــي تكتب 
بالعاميـــة فقـــط، وإنمـــا هنـــاك 
الكثير مـــن الروايـــات الهابطة 
عربيـــة  بلغـــة  تكتـــب  التـــي 
ســـطحية أو ركيكة اذا ما جاز 
التعبيـــر، ال يخفـــى علـــى أحـــد 
بـــأن أكثر مـــا يتـــم إنتاجه من 
روايـــات خليجيـــة فـــي أيامنا 
هذه هي ليست بأصلها روايات 

بالمصطلـــح الصحيـــح، وإنمـــا 
هـــي قصـــص طويلـــة، ســـيئة 
اللغـــة، تفتقـــر للـــذوق األدبـــي 
الســـليم، كما انهـــا تفتقر كذلك 
لألســـلوب الســـردي المقبـــول، 
والحبكة السليمة، وهي بعيدة 
كل البعد عن التركيب الروائي 

الصحيح.
دخـــول  بـــأن  اتفـــق  وأضـــاف: 
ميديـــا”  “السوشـــل  مشـــاهير 
فـــي كتابـــة الروايـــة؛ مـــن أجل 
التكســـب المالـــي الســـريع، زاد 
الطيـــن بلـــة، ففاقد الشـــيء ال 
يعطيه، فأكثر هؤالء يفتقرون 
الثقافـــة،  مفاهيـــم  ألبســـط 
قواعـــد  األدبيـــة،  الذائقـــة 
اللغـــة، وحتى تركيـــب الجمل، 
وصياغـــة الفقرة، بالـــك بكتابة 
رواية متراصـــة، كما أن لديهم 
جهل المركب بأسلوب الكتابة، 
وأساسيات األدب الروائي، كما 
أن دخول بعـــض أصحاب دور 
النشـــر علـــى الخط فـــي كتابة 

الرواية، جعل من كتابة الرواية 
ســـيرك حقيقي، فبهـــم ازدادت 
إعداد الروايات الهابطة، وهي 
لألســـف في ازديـــاد اضطرادي 
ســـنوي مزعج، ولكـــن رغم كل 
هـــذا يبقـــى هنـــاك بارقـــة أمـــل 
فـــي تلـــك القلـــة القليلـــة التـــي 
تعمل علـــى كتابة رواية جادة، 
متوســـطة المســـتوى كانت أم 
جيدة أو ربمـــا ممتازة، فاألمل 
في الروايـــة الخليجية معقود 

بهؤالء.
وذكـــر الكاتـــب جعفـــر ســـلمان 
هنـــاك  أخـــرى:  نظـــر  وجهـــة 
مصلحة مشـــتركة بيـــن بعض 
دور النشر وبين بعض مشاهير 
فشـــهرة  ميديـــا”،  “السوشـــل 
كبيـــرة تعني بيـــع كبير وأرباح 
طائلـــة فمـــن جهـــة هنـــاك مال 
كثير ســـيدخل فـــي جيب دور 
النشر، وهناك مكانة اجتماعية 
للحصـــول  المشـــاهير  يســـعى 
عليهـــا من خـــالل إضافة هالة 

شـــخصياتهم  حـــول  ثقافيـــة 
االعتبارية باعتبارهم مثقفين 
وليـــس مجـــرد مشـــاهير. مـــن 
جهة أخرى تجارة نشر الكتب 
تبـــدو مغرية ألصحاب رؤوس 
المال وهذا أدى إلى إنشاء دور 
نشر بشكل مبالغ فيه وبالطبع 
كون األقالم الجيدة محدودة 
اضطـــرت هذه الدور لنشـــر اي 
النظـــر لمحتـــواه،  كتـــاب دون 
مســـتوى  لتدنـــي  فالســـبب 
لســـببين  ينقســـم  )الروايـــات( 
رئيسيين وهما وجود مشاهير 
“السوشـــل ميديا”، وكثرة دور 
النشـــر، إضافة ألســـباب أخرى 
كغيـــاب التنقيـــح األدبي مثال، 
ولكن األسباب األخرى ثانوية 

قياسا للسببين الرئيسيين.
ولمحبـــي القـــراءة والمطلعين 
علـــى مجـــال الثقافـــة واألدب 
نصيـــب مـــن المشـــاركة فلهـــم 
وجهـــة نظر أيضـــا حيُث قالت 
الوعـــي  قلـــة  فاضـــل:  والء 
اللغـــة  وإهَمـــال  بالبالغـــة، 
انتشـــار  الفصيحـــة،  العربيـــة 
الهـــزل بكثـــرة ، وإهمال جانب 
الجد والحكمة من الحياة كلها 
أّدت إلـــى انتشـــار مثـــل هـــذه 

)الروايات( .

علي إسماعيل

رباب النايم
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تكريم 14 عضًوا من فريق إكسبو 973 بالكويت

تحت رعايـــة وزير اإلعـــام ووزير الدولة 
لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني 
للثقافـــة والفنـــون واآلداب محمـــد ناصـــر 
الجبرى ووزير التجـــارة والصناعة ووزير 
الدولـــة لشـــؤون الخدمـــات العامـــة خالـــد 
الشـــيخ  مـــن  ودعـــم  ورعايـــة  الروضـــان 
صبـــاح المبـــارك أل صبـــاح أقيـــم المعرض 
للمعـــارض   965 إكســـبو  لفريـــق  الرابـــع 
التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين 
 973 اكســـبو  فريـــق  تكريـــم  تـــم  وقـــد 

للمعـــارض التراثيـــة والحرفية والمبدعين 
البحرينييـــن المكـــون مـــن 14 عضـــًوا من 
واألســـر  المتاحـــف  وأصحـــاب  الحرفيـــن 
المنتجـــة وتـــرأس الوفـــد محمـــد حســـين 
جناحى المؤســـس والمنســـق العام لفريق 

إكسبو 973 البحرين 
حيث تم تكريم الشـــيخ احمد بن صقر أل 
خلفية والحرفى عادل الســـهاوي وصاح 
األحمد وعبدهللا الســـهلى وحصة الغريب 
ونـــورة المهيـــزع وزينـــب صالـــح وخليـــل 

منصـــورى ومحمد زينب وعبدهللا بوزبون 
وصادق الفضل وناصر الصايغ.

وصـــرح جناحـــى أن المعـــرض عقـــد علـــى 
المـــدارس  لطلبـــه  الصباحيـــة  فترتيـــن 
بجميـــع المراحـــل تخللها عقـــد ورش عمل 
يدويـــة وملتقيات وندوات ودورات لذوى 

اإلعاقة.
تكريـــم  فيهـــا  تـــم  المســـائية  والفتـــرة   
وأصحـــاب  التـــراث  فـــي  المختصيـــن 
المتاحف الخاصة باإلضافة إلى المقتنيات 

ووثائـــق عـــن حـــكام الكويـــت وشـــعارات 
اإلمـــارة قبـــل االســـتقال وهـــواة الطوابع 
النـــادرة  الســـيارات  وأرقـــام  والعمـــات 
والكتـــب والمجـــات القديمـــة والنياشـــين 
واألوســـمة واألحجـــار الكريمة والتســـبيح 
علـــى  والتشـــكيل  التراثيـــة  والمجســـمات 
المعـــادن والياســـمين والخطاطين وهواه 
تركيب العطور، كمـــا تم تكريم العديد من 
الشخصيات الكويتية والفنانين وأصحاب 

المتاحف والحرفية الخليجيين.

انتشر مقطع فيديو يظهر تهرّب النجمة التركية بيرين سات من  «
أسئلة الصحافيين، وذلك بعد حضورها مسرحية “في اسطنبول”، 

وبررت بيرين، ذلك أنها على عجلة وصديقتها تنتظرها، وظهرت بيرين 
بإطاللة بسيطة كما اعتدنا عليها، ومن بين األسئلة التي وّجهت إليها 

هي عن عالقتها بزوجها وإذا كانت ستشارك النجم التركي كيفانش 
تاتليتوغ فيلم “العشق الممنوع”.
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يكــرم مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولــي، فــي افتتــاح دورتــه الـــ41، المخــرج المصري الكبير شــريف عرفــة، بجائزة فاتــن حمامة 
التقديرية عن مجمل أعماله، وذلك تقديًرا لمســيرته المهنية الممتدة ألكثر من ثالثة عقود، قدم خاللها 22 فيلما روائيا طويال، منها 
“اللعــب مــع الكبــار” الــذي اختير ضمن قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ الســينما المصرية بالقرن العشــرين، في اســتفتاء شــارك فيه 
العديد من النقاد المصريين، تحت إشــراف الكاتب الراحل ســعد الدين وهبة، رئيس مهرجان القاهرة األســبق، خالل الدورة 20 من 

تاريخ المهرجان

عـــن التكريم، يقول المنتج محمد حفظي، 
الســـينمائي،  القاهـــرة  مهرجـــان  رئيـــس 
شـــك  بـــا  عرفـــة  شـــريف  المخـــرج  إن 
أحـــد أيقونـــات الســـينما المصريـــة، يجيد 
إبهـــار  فـــي  الســـينما  ســـحر  اســـتخدام 
الجمهور، واســـتطاع فـــي أعماله أن يجمع 
بيـــن القيمـــة الفنية والجماهيرية، مشـــيرا 
إلـــى أنـــه مثـــل يحتـــذى بـــه، لقدرتـــه على 
التجـــدد ومواكبـــة تطـــورات الصناعة في 
أعمالـــه، دون أن يتوقـــف بـــه 
الزمن عند مرحلة معينة، 
فاســـتحق أن يضعه 
الجمهـــور وصناع 

في  السينما 

مكانـــة خاصة ال ينافســـه أحـــد عليها، كما 
أصبـــح عامـــة مســـجلة، لدرجـــة أن أحدا 
عندمـــا يســـمع اســـم شـــريف عرفـــة، يثـــق 
أنه ســـيكون أمـــام فيلما يقـــدم قيمة فنية 
وإنســـانية ويحتـــرم عقل المتفـــرج، فكان 
طبيعـــي أن يتـــم ترجمـــة كل ما ســـبق إلى 
ارتباط الجمهور بأفامه، ليس فقط وقت 
طرحها فـــي دور العـــرض، ولكن بالحرص 
على مشـــاهدتها كلما عرضت على شاشـــة 

التلفزيون
وأكد “حفظـــي” على أن مهرجـــان القاهرة 
يفخر بتكريم المخرج الكبير شريف عرفة 
في افتتاح الدورة 41، موضحا أن اللجنة 
االستشـــارية العليـــا المهرجـــان، اســـتقرت 
على منحـــه جائزة فاتن حمامة التقديرية 
منذ عام تقريبا، وأقرته بشـــكل نهائي في 

أول اجتماع تحضيري هذا العام
مـــن جانبـــه يقول المخرج شـــريف عرفة؛ 
مهرجـــان  إدارة  رشـــحتني  “عندمـــا 
القاهـــرة الســـينمائي الدولي، للجائزة 
اســـم  تحمـــل  التـــي  التقديريـــة 
أيقونة الفـــن المصـــري والعربي  
بـــأن  شـــعرت  حمامـــة،  فاتـــن 
هـــذا التكريم مـــن بلدي يطوق 
ســـيدة  اســـم  وأن  عنقـــي، 
يمنحنـــي  العربيـــة،  الشاشـــة 

تقديـــرا اســـتثنائيا، لذلك أشـــكر المهرجان 
علـــى التكريم، والشـــكر موصـــول لكل من 
تفاعـــل يوما مـــع فيلم أو لقطـــة لي، فتلك 

هي جائزتكم”
وتابع شـــريف عرفـــة قائا: “لم أســـع يوما 
إلـــى تكريـــم ولم انتظـــر أبدا جائـــزة، أقدم 
أفامي للناس واحصل على مكافأتي من 
نظرات عيونهم، عندما يقبلون أو يعلقون 
أو يثار الجدل حول  فيلم يحمل توقيعي، 
هذا هـــو منهجي، ليس فقط منذ أن بدأت 
30 عامـــا،   مشـــواري كمخـــرج قبـــل نحـــو 
ولكن بمجـــرد أن تعرفت على مامح تلك 
الساحرة، وأنا شـــاب لم يبلغ بعد العشرين 
من عمره، يقف في االســـتوديو مشـــدوها، 
وهـــو يتابع  العمالقة الكبار  كمســـاعد  ثان 
أو ثالـــث، بينمـــا هـــم يصنعـــون ويوثقـــون 
تاريخنـــا  الجمالـــي، بإبداعهم الذي ال نزال 

نحيا على ومضاته”
وكان مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي، قـــد 
أعلـــن في وقت ســـابق، عن منـــح المخرج 
والممثل وكاتب الســـيناريو تيرى جيليام، 
جائزة فاتن حمامـــة التقديرية عن مجمل 
أعمالـــه، إلســـهاماته البـــارزة فـــى صناعـــة 
الســـينما ومـــن المقـــرر أن يتســـلم التكريم 
أيضـــا خال حفل افتتاح الـــدورة 41 بدار 

األوبرا المصرية، 20 نوفمبر المقبل

ولد شـــريف عرفة 25 ديسمبر عام 1960، 
وتخـــرج مـــن المعهـــد العالي للســـينما عام 
الســـينما  يحـــب  أن  بديهـــي  كان   ،1982
مبكـــرا، فهـــو نجل المخـــرج الراحل ســـعد 
العمـــل كاكيـــت  بـــدأ معـــه  الـــذي  عرفـــة، 
ومســـاعد مخرج أثنـــاء الدراســـة، قبل أن 
يذهب للعمل مســـاعدا فـــي أفام عدد من 
كبـــار المخرجيـــن، أبرزهـــم حســـن اإلمـــام، 
ونيازي مصطفى، وعاطف ســـالم، ومحمد 

خان
بدايـــة شـــريف عرفـــة كمخرج كانـــت عام 
1986 بفيلـــم “األقزام قادمون”، من تأليف 
السيناريســـت ماهـــر عواد، الـــذي كرر معه 
التعاون في ثاثة أفام أخرى حملت كلها 
ســـمات التجديد والتجريـــب هي “الدرجة 
الثالثة” بطولة ســـعاد حســـني وأحمد زكي 
و”يـــا   ،1988 هـــس”  و”ســـمع   ،1987 عـــام 

مهلبية يا” 1991.
أمـــا البداية الجماهيرية، فكانت من خال 
تعاونـــه مـــع السيناريســـت وحيـــد حامـــد 
فـــي 6 أفام، 5 منهـــا بطولة الفنـــان عادل 
إمـــام، هـــي؛ “اللعب مـــع الكبار” عـــام1990 

و”   ،1992 عـــام  والكبـــاب”  و”اإلرهـــاب   ،
المنســـي” عام 1993، و”طيور الظام” عام 
1995، و”النوم في العسل” عام 1996، أما 
الفيلـــم الســـادس فـــكان من بطولـــة الفنان 
الراحل أحمد زكي وهـــو “اضحك الصورة 

تطلع حلوة” عام 1998.
السيناريســـت أحمد عبد هللا، كان له أيضا 
مـــكان على خريطـــة أفام شـــريف عرفة، 
بـــدأت بفيلـــم “عبـــود علـــى الحـــدود” عـــام 

1999، الـــذي قدم فيه الراحل 
عـــاء ولـــي الدين بطـــا ألول 
مرة، تبعه بفيلـــم “الناظر” عام 
2000، ثم فيلـــم “ابن عز” عام 
“فـــول  فيلـــم  وآخرهـــا   ،2001
الصيـــن العظيم” بطولة محمد 
هنيـــدي، عـــام 2004، كان قـــد 
ســـبقه فـــي الترتيـــب الزمنـــي 
الكاتـــب مدحـــت  مـــع  تعـــاون 
العـــدل فـــي فيلم “مافيـــا” عام 

.2002
قـــدم شـــريف عرفـــة، بعد ذلك 
عدد من األفام لم يلتزم فيها 

بتكرار التعاون مع نفس المؤلف باستثناء 
الجـــزء الثانـــي لفيلمـــي “الجزيـــرة” تأليف 
محمد دياب، و”الكنـــز” تأليف عبد الرحيم 
كمـــال، أما فيلـــم “حليم” فكان مـــن تأليف 
محفـــوظ عبـــد الرحمـــن، وكان “والد العم” 
مـــن تأليـــف عمرو ســـمير عاطـــف، و”اكس 
الرج” تأليـــف أيمـــن بهجـــت قمـــر، أما آخر 
أعماله “الممر” فكتبه لنفســـه، وســـاعد في 

الحوار الشاعر أمير طعيمة

“القاهرة السينمائي” يكرم شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية
اســـتثنائيا تقديـــرا  ويمنحنـــي  عنقـــي  يطـــوق  بلـــدي  مـــن  التكريـــم  هـــذا  عرفـــة: 

خاص
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حالة “نادرة”.. عمره 34 عاًما لكنه يبدو طفاًل
يعانــي رجل صينــي، يبلغ من العمر 34 عاًما، من مرض 
نادر يمنعه من الزواج، ويجعله يبدو في نظر اآلخرين 
طفــاً، بعــد أن تعــرض إلصابة في الــرأس منذ كان في 

السادسة من عمره.
وبدأت مشــكلة تشــو شــنغكاي، وهو مــن منطقة ريفية 
وســط الصيــن، فــي عمــر 6 ســنوات، عندمــا أصيب في 
رأسه بحجر بينما كان يلعب مع أطفال آخرين، بحسب 

موقع “أوديتي سنترال”. 
 ويقــول والدا تشــو إنــه أصيب بحمى لمــدة ثاثة أيام 
إلــى المستشــفى، وهنــاك اكتشــف  متواصلــة، فلجــأوا 
األطباء تجلط الدم في دماغه، وأجروا عملية جراحية 

طارئة إلزالته.
 وتعافــى الطفــل بشــكل جيد، وبــدا أن حياتــه طبيعية 
لبضع ســنوات بعد ذلك، لكن في ســن التاســعة الحظت 
عائلتــه أن تشــو ال ينمــو مقارنة باألطفــال اآلخرين في 
عمــره. وفــي الواقــع، بــدا وكأنه لــم ينمو علــى اإلطاق 

منذ حادثته.
ولجأ والدا تشــو إلى مستشــفى إقليمي إلجراء فحص 
طبي، على أمل معرفة سبب توقف نموه، وبعد سلسلة 
لــدى  النخاميــة  الغــدة  لهمــا إن  مــن االختبــارات قيــل 

الصبي قد تضررت، مما أثر بدوره على نموه البدني.
وبعد أكثر من عقدين من الزمن، ما زال تشو شنغكاي، 
ــا صغيــًرا، وليس  البالــغ مــن العمــر 34 عاًمــا، يشــبه صبيًّ

لديه شعر في الوجه، وصوته صوت طفل أيضا.

وألن جسده لم ينضج بالكامل، فهو غير قادر على الزواج  «
وإنجاب األطفال مثل معظم من ترعرع معهم. وقال 

تشو: “على الرغم من أنني أبلغ من العمر 34 عاما، فإن 
وظائف جسدي تعمل كوظائف جسد طفل صغير. أنا 

لست بالغا، لذا ال يمكنني الزواج”.

أصدرت محكمة أوكرانية حكًما بحق 
مواطــن أوكرانــي مــن أهالــي مدينــة 
كراماتورســك بشرق أوكرانيا. يقضي 
مستشــفى  فــي  الجبريــة  باإلقامــة 
النفســية.  وذلــك التصالــه  األمــراض 
47 ألــف مــرة بخدمة اإلســعاف خال 
4 أشــهر ونصــف الشــهر. وقــال ناطــق 
األوكرانيــة  التحقيــق  أجهــزة  باســم 
إن الرجــل كان فــي الفتــرة مــا بيــن 1 
أكتوبــر عــام 2018 و12 فبرايــر عــام 
ــا بموظفي خدمة  2019 يتصــل هاتفيًّ
عــن  يزيــد  مــا  أي  الطبــي،  اإلســعاف 

مئتي مرة تقريًبا كل يوم.

وبعد وصول أطقم سيارات  «
اإلسعاف يقذفهم بالشتائم 
والسباب. ما دفع المحكمة 
التخاذ قرار بنقل الرجل إلى 

مستشفى األمراض النفسية 
حيث سيتلقى عالًجا إجباريًّا.

اتصل 47 ألف مرة 
باإلسعاف فنقلوه 
لألمراض النفسية

قال خبراء آثار إنهم اكتشــفوا حطام غواصة بريطانية اختفت في ذروة 
الحرب العالمية الثانية في قاع البحر قبالة ساحل مالطا.

وتمركــزت الغواصــة إيــرج مــع غواصات 
مهــام  عــدة  ونفــذت  مالطــا،  فــي  أخــرى 
عندمــا أمرتها البحرية البريطانية وباقي 
بســبب  مصــر  إلــى  باالنتقــال  األســطول 
حصــار األلمان الشــديد للجزيــرة الواقعة 

بالبحر المتوسط.

وأبحــرت إيرج فــي 27 أبريل عام 1942 
32 فــرًدا و11  وعلــى متنهــا طاقــم مــن 
ــا واحًدا، لكنها لم تصل  ا وصحفيًّ عســكريًّ
المقــرر  موعدهــا  فــي  اإلســكندرية  إلــى 
فــي الســادس مــن مايــو، وظــل مصيرها 

مجهوال حتى اليوم.

أعلنت الشرطة الفلبينية، أمس الجمعة، أن 19 مزارًعا قضوا نحبهم في منطقة جبلية 
شــمالي البــاد، عندمــا ســقطت شــاحنتهم المحملــة بأكيــاس مــن حبــوب األرز فــي واد 

عميق.

 وبحســب مــا نقلت وكالــة فرانس برس، 
فقــد كان الضحايــا عائديــن إلــى منازلهم 
ــا مــن تلك  بعــد أن تســلموا دعًمــا حكوميًّ
الحبــوب، فــي ســاعة متأخــرة الخميس، 
الســائق  فقــد  عندمــا  كونيــر،  بلــدة  فــي 
السيطرة على الشاحنة، وذلك في مأساة 

جديــدة من كــوارث الطرق الخطيرة في 
وقــع  الحــادث  يكــون  وقــد  البلــد.   هــذا 
بســبب تعطــل المحرك أو المكابــح، بينما 
كانت الشــاحنة تشق طريقها صعودا، ثم 
تدهــورت الشــاحنة إلــى الخلــف لتســقط 

في واد بعمق 20 متًرا.

العثور على غواصة بريطانية فقدت منذ 77 عاًما

شاحنة أرز “تسحق” 19 مزارًعا في الفلبين

فيل بري يوقف سيارة على طريق في متنّزه خاو ياي 
الوطني في مقاطعة ناخون راتشاسيما في تايلند )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

دخــل مذنــب غامــض المجموعــة 
الشمســية، وقــال العلمــاء إنــه قــد 
يحمــل مياًهــا غريبــة معــه، حيــث 
نشــروا بحًثا تناول تحليل بيانات 
 ،”2I/Borisov المذنــب البينجمــي
“ذا  صحيفــة  ذكرتــه  مــا  بحســب 
وكالــة  عنهــا  ونقلتــه  أكســبرس”، 

سبوتنيك.
العلمــاء  أن  البحــث،  فــي  وجــاء 
يعتقــدون أن المذنــب يطلق بخار 
بعــد  علــى  منــا  اقترابــه  مــع  مــاء 

سنوات ضوئية.

»  ”2I/Borisov“ فيما يعد المذنب
ثاني زائر غريب للنظام الشمسي، 

وهو مذنب لم يسبق له مثيل 
وفًقا لعلماء الفلك، حيث إن لديه 

مياًها متأتية من نظام نجمي 
آخر.

ارتفع عدد المرضى بســبب السجائر 
اإللكترونيــة فــي الواليــات المتحدة 
مــرة أخــرى، حيــث وصــل إلــى أكثر 
مــن 1800، وذلــك في أحــدث أرقام 
تكشف تزايد ارتفاع أعداد الجرحى.    
وذكــرت المراكز األميركية لمكافحة 
األمــراض والوقايــة منهــا، أن 1888 
حالــة إصابــة مؤكــدة ومحتملــة تــم 
اإلبــاغ عنها في 49 والية، ويشــمل 

هذا 37 حالة وفاة في 24 والية.
 وإجمــاالً يزيد هذا بواقع 284 حالة 
علــى مــا ذكــرت الحكومــة األســبوع 
الماضي وزيادة أكبر مما شوهد في 

عدة أسابيع.

وقال مسؤولون إن التباطؤ  «
السابق، كان يمكن أن يكون سببه 

التأخير في اإلبالغ، إال أن انتشار 
األمراض من هذا النوع بدأ في 

مارس الماضي.

مذنب بمياه غريبة لم 
يسبق له مثيل يزور 

نظامنا الشمسي

السجائر اإللكترونية.. 
ارتفاع غير مسبوق 

بأعداد المرضى
أثار رجل عاشــق لألفاعي ظّل يحقن نفســه بســمها لمدة 30 عاًما، حيرة األطباء لعدم 

تأثره بمفعولها القوي، في حين يأمل باحثون أن يساعدهم ذلك في إنقاذ األرواح. 

 وتســاعد ممارســة، ســتيف لودويــن، 
علــى  العلمــاء  بالمخاطــر  المحفوفــة 
تطويــر مضــاد للســموم، اعتمــاًدا على 
فــي  الموجــودة  المضــادة  األجســام 
جســده.  وقــال الرجــل البالغ من العمر 
53 عاًما إنه أصبح على دراية بمفهوم 
ليصبــح محّصًنــا  حقــن ســم األفعــى، 

ضــده عندمــا كان طفــاً، واعترف بأن 
مــن  حــذروه  األطبــاء  مــن  الكثيريــن 

الموت في نهاية المطاف.

وأضاف لودوين موضًحا: “قالوا إن  «
الكبد والكليتين لن يتحمال السم، 

ولكن كل 6 أشهر إلى نحو عام أخضع 
لالختبار وأتجاوزه”.

عاشق أفاٍع يحقن سمها الخطير في جسده 30 عاًما

من أسبوع الموضة الصيني في بكين )أ ف ب( وعّبر لودوين عن اقتناعه بأن السم ساعد في تعزيز نظامه الصحي والمناعة على مر السنين. 
وقال إنه خضع الختبار “العمر البيولوجي” منذ زهاء 10 سنوات، وُسجل بعمر 28 عاًما.

الرئاســية  الطائــرة  طاقــم  حصــل 
فــورس وان”  “إيــر  ترامــب  لدونالــد 
على عشــاء خــاص بعيــد الهالووين، 
أثار ضجة بين مستخدمي الشبكات 

االجتماعية بسبب شكله الغريب. 
كوسينســكي،  ميشــيل  ونشــرت   
الصحفيــة فــي شــبكة “ســي إن إن” 
عبر حســابها الشخصي على “تويتر” 
يــوم االثنيــن الماضــي، عندمــا كانت 
برفقــة عدد من الصحفيين اآلخرين 
علــى متــن طائــرة ترامــب الرئاســية 
صــورة  شــيكاغو،  إلــى  رحلتــه  فــي 
أربكــت الكثيرين من رواد اإلنترنت، 
تظهــر الشــكل الغريــب الــذي زين به 
العشاء.  وتظهر الصورة فلفاً أصفر 

مبتســم،  وجــه  عليــه  نقــش  اللــون 
وفــي  الســلطة،  مــن  طبــق  وســط 
الجــزء العلــوي األيســر مــن الصــورة 
شــوهد طبق أصغــر للحلويــات، لكن 
محتوياتــه لم تكن مفهومة، وهو ما 
أثار ســخرية مســتخدمي الشــبكات 
االجتماعيــة، وجعلهم في حيرة من 
أمرهــم وغيــر قادريــن علــى تحديــد 
التوقعــات  وانطلقــت  مكوناتــه، 
والتكهنات الغريبة بشــأن محتويات 

ذلك الطبق منذ نشر الصورة.
تــم تقديــم  ومــن غيــر الواضــح إذا 
عليهــا  التــي حصــل  ذاتهــا،  الوجبــة 
الطائــرة،  متــن  علــى  الصحفيــون 

لدونالد ترامب.

عشاء الهالووين على طائرة ترامب الرئاسية يشعل “تويتر”

مقطــع  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  رواد  تــداول 
فيديو يصور اإلعامي األميركي الكوميدي الشهير، 
ستيف هارفي، وهو يرتدي الزي العربي اإلماراتي. 

وظهر اإلعامي األميركي بالزي التقليدي “الكندورة” 
و”الغترة” والصندل.

ويحّل اإلعامي هارفي، ضيفا على فعاليات الدورة 
الـــ38 لمعرض الشــارقة الدولي للكتــاب2019-، الذي 
تنظمــه هيئــة الشــارقة للكتاب، خــال الفترة من 30 

أكتوبر حتى 9 نوفمبر المقبل، في إكسبو الشارقة.
 واســتطاع هارفــي علــى امتــداد مســيرته كممثــل كوميــدي ومنتــج ومقــدم برامــج 
إذاعية وتلفزيونية، ورجل أعمال، وناشــط في مجال األعمال الخيرية واإلنســانية، 
اســتطاع أن يرســخ لنفســه مكانــة متقدمــة فــي الفضــاء اإلعامــي، فهو إلــى جانب 
نشــاطاته فــي هــذا المجــال، قــام بتأليــف مجموعــة مــن الكتــب ُصّنفت ضمــن قائمة 

الكتب األكثر مبيًعا وفًقا لمجلة نيويورك تايمز.

اإلعالمي األميركي ستيف هارفي بالزي اإلماراتي

الشاب الثاثيني ال تزال مامح وجهه طفولية حتى اليوم
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