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أكـــد ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة مـــا تتمتـــع به 
المنطقـــة من مقومـــات أهلتها الســـتقطاب مختلف 
الســـباقات العالميـــة علـــى أراضيهـــا، مشـــيرًا إلى ما 
رافق استضافات دول المنطقة لسباقات السيارات 
مـــن نجاح وتميز في التنظيم عزز من مكانتها على 
الخريطـــة العالميـــة لتصبح وجهة لهـــذه الرياضات 

في الشرق األوسط.

القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  أنـــاب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، نائـــب رئيـــس مجلس 
الـــوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفـــة الفتتـــاح حوار 
انطلقـــت  الـــذي   2019 المنامـــة 

أعماله مساء أمس.
وأكـــد ســـموه أن مملكـــة البحرين 
لن تألو جهـــدًا في كل تحالف من 
شـــأنه تعزيـــز األمـــن واالســـتقرار 
ســـموه  وعبـــر  ودوليـــا.  إقليميـــًا 
عـــن أمله أن تســـهم جلســـات هذا 
الحـــوار في إنشـــاء قاعـــدة أمنية 
متطورة تسهم في حل النزاعات 
اإلرهـــاب  ومحاربـــة  والحـــروب 

صـــوره  كافـــة  فـــي  والتطـــرف 
وأشـــكاله، متمنيا للمشـــاركين كل 
عـــن  معبـــًرا  والنجـــاح،  التوفيـــق 

المديـــر  جابمـــان  لجـــون  شـــكره 
العـــام والرئيس التنفيـــذي للمعهد 
الدولي للدراســـات االستراتيجية 

ومعاونيـــه لجهودهم في اإلعداد 
لهـــذا اللقـــاء األمنـــي والسياســـي 

وتهيئة سبل نجاحه.

قاعدة أمنية متطورة تسهم في محاربة اإلرهاب
محمــد بن مبــارك: البحريــن مــع كل تحالف يعزز االســتقرار

سمو الشيخ محمد بن مبارك يفتتح أعمال منتدى حوار المنامة

المنامة - بنا

صرح مدير عام اإلدارة العامة 
واألمـــن  الفســـاد  لمكافحـــة 
االقتصـــادي واإللكتروني بأنه 
في إطار متابعة ورصد ما يتم 
تداوله عبر وســـائل االتصال ، 
فقـــد تـــم رصد رســـائل نصية،  
احتياليـــة  جهـــات  مصدرهـــا 
أمنيـــة  جهـــات  بأنهـــا  تدعـــي 
رســـمية، تطلـــب مـــن متلقـــي 
الرســـالة االتصـــال بهـــا إلعادة 
ما تســـميه )تهيئـــة المعامالت 

البنكية الخاصة به(.
وفي ذات الســـياق دعا مدير 
عـــام اإلدارة العامة لمكافحة 
الفســـاد واألمـــن االقتصـــادي 
عـــدم  إلـــى  واإللكترونـــي 
التعامـــل مـــع هـــذه الرســـائل 
النصية االحتيالية، أو تزويد 
معلومـــات  بـــأي  مرســـليها 
والتأكـــد  خاصـــة  أو  بنكيـــة 
دائمًا من المصـــادر الموثوقة 

والرسمية.

تحذير من رسائل احتيالية عن المعامالت البنكية
المنامة - بنا
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أكـــد األميـــن العـــام لمجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة عبداللطيف 
الـــذي  األكبـــر  التحـــدي  أن  الزيانـــي 
يشـــغل دول المجلـــس هـــو “تحقيـــق 
أن  إلـــى  الفًتـــا  المنطقـــة”،  اســـتقرار 
والعالقـــات  الدبلوماســـي”  “التحـــرك 
ودول  قويـــة،  المجلـــس  دول  بيـــن 

المجلس “قوية وبخير”.
للصحافييـــن  ســـؤال  علـــى  ورًدا 

علـــى هامـــش افتتاح منتـــدى “حوار 
المنامة” بفندق الريتز كارلتون مساء 
أمس عن المستجدات في إطار “حل 
الخـــالف الخليجـــي”، أشـــار الزيانـــي 

إلى أن األمور تسير بشكل طيب.
وشدد على أن خط الدفاع األول هو 
األمـــن القومي والوطنـــي، والتحدي 
تحقيـــق  علـــى  العمـــل  هـــو  األكبـــر 

“استقرار المنطقة”.

الزياني: دول مجلس التعاون “قوية وبخير”

)٠٤( )٠٢(

)03(

اقرأ في “^” غدا

بقلم: عبدالنبي الشعلة

اإلسالم السياسي 
السني والشيعي... 
وجهان لعملة واحدة

سعيد محمد من ضاحية السيف



أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة  على ما تتمتع به 
المنطقـــة مـــن مقومـــات أهلتها الســـتقطاب مختلف 
الســـباقات العالميـــة علـــى أراضيهـــا، مشـــيرًا إلـــى ما 
رافق اســـتضافات دول المنطقة لسباقات السيارات 
مـــن نجاح وتميز فـــي التنظيم عزز من مكانتها على 
الخارطة العالمية لتصبح وجهة لهذه الرياضات في 

الشرق األوسط.
ونوه ســـموه باســـتضافة المملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة الســـباق االفتتاحي لموســـم 2019-2020 
مـــن بطولة العالم للفورمال إي ونجاحها في تنظيمها 

للمـــرة الثانيـــة على التوالي ليضـــاف ذلك إلى رصيد 
إنجازاتهـــا فـــي تنظيـــم مختلـــف الفعاليات، مشـــيرًا 
إلـــى مـــا تتمتع بـــه ســـباقات المحـــركات مـــن قاعدة 
جماهيرية واسعة في المنطقة مما يسهم في تعزيز 
استضافتها لمثل هذه السباقات، والفعاليات الكبرى 

على المستوى العالمي. 
جـــاء ذلك لدى حضـــور صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء إلى جانـــب أخيه ولـــي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية 
الســـعودية صاحب الســـمو الملكـــي األمير محمد بن 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود  السباق االفتتاحي 
لموســـم 2020-2019 من بطولـــة العالم للفورمال إي 

التـــي تقام للمـــرة الثانية في الشـــرق األوســـط على 
حلبة الدرعية بالرياض، حيث شـــهد صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء وبحضور ممثل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وشـــؤون الشـــباب مستشـــار األمن 
الوطنـــي رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ، وسمو الشيخ 
محمـــد بن ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة انطالق أول 
ســـباقات الموسم الســـادس من الســـباق االفتتاحي 
للبطولة، مشيرًا سموه إلى ما تتمّيز به حلبة الدرعية 
من إمكانات ومقومـــات فنية وهوية تراثية جعلتها 
محط أنظار العالم، منوهًا بأن الحلبة تعكس تاريًخا 
ممتـــًدا من اإلنجازات الحضارية كونها أســـهمت في 

جـــذب األنظـــار للمنطقـــة فـــي ظـــل التنافســـية التي 
تشهدها دول العالم في المجال الرياضي.

وهنأ صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائب األول لرئيس مجلـــس الوزراء خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل 
ســـعود عاهل المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، 
وصاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســـعود ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزير الدفـــاع بالمملكـــة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة لنجاح الســـعودية في اســـتضافة الســـباق 
االفتتاحـــي لموســـم 2020-2019 من بطولـــة العالم 
للفورمـــال إي للمـــرة الثانيـــة علـــى التوالـــي، مشـــيًدا 
سموه بما تلقاه هذه الرياضة من اهتمام، وما يمثله 

هذا النجاح من تعزيز لرياضة الســـيارات في الشرق 
األوســـط. وأشـــاد ســـموه بتمَيـــز الكـــوادر البحرينية 
الذين تركوا بصمتهم في تنظيم سباقات المحركات 
المحافـــل  مختلـــف  فـــي  المبذولـــة  جهودهـــم  عبـــر 
المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة، معرًبا عـــن اعتزازه 
بالتعاون المثمر بين االتحادين البحريني والسعودي 
للســـيارات والـــذي تمثـــل بمشـــاركة أبنـــاء البحريـــن 
مـــع أشـــقائهم فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية في 
اإلشـــراف والتنظيم في الســـباق االفتتاحي لموسم 
2020-2019 من بطولة العالم للفورمال إي، مما يعد 
تأكيًدا على مســـيرة التكامل والتعـــاون الثنائي بين 
البلدين والشعبين الشقيقين على المستويات كافة.

المنامة - بنا

ســمو ولــي العهد يحضــر الســباق االفتتاحــي لبطولة العالــم للفورمــا إي بحلبــة الدرعية

المنطقة تتمتع بمقومات أهلتها الستقطاب السباقات العالمية

استقبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفة، مســـاء أمس، باربرا ليف مدير برنامج السياسات 
العربية بمعهد واشنطن لسياسات الشرق األوسط بالواليات 
المتحـــدة األميركيـــة، بحضـــور ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
الواليـــات المتحـــدة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن راشـــد آل خليفة و 

رئيس األمن العام اللواء طارق الحسن.
وفـــي اللقـــاء، رحب الوزيـــر بزيارة الســـيدة باربـــرا ليف إلى 
مملكة البحرين للمشـــاركة في فعاليات القمة األمنية “حوار 

المنامـــة 2019”والتـــي بدأت أعمالها مســـاء أمـــس، وتناقش 
أكثر التحديات إلحاحًا في منطقة الشرق االوسط.

وأشـــاد الوزير بالعالقات الوثيقة والشـــراكة االســـتراتيجية 
التي تجمـــع مملكة البحرين والواليات المتحدة، بما يســـهم 
فـــي تعزيز األمن اإلقليمي وحماية األمن والســـلم الدوليين، 
مشـــيرا إلـــى أهميـــة مواصلـــة التعـــاون والتنســـيق وتبـــادل 
الخبرات مـــن أجل مواجهة التحديـــات األمنية والمتغيرات 

المتسارعة على الساحتين اإلقليمية والدولية.

وتم في اللقاء، اســـتعراض العالقات الثنائية المتميزة التي 
تربط مملكة البحرين والواليات المتحدة األمريكية، وأوجه 
تعزيز التعاون األمني بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، 
كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

حضـــر اللقـــاء مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة لإلعـــالم والثقافة 
األمنيـــة ومديـــر المركز المشـــترك لمكافحة اإلرهـــاب بوزارة 
الداخليـــة والملحـــق األمنـــي بســـفارة مملكـــة البحريـــن لدى 

الواليات المتحدة.

تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات األمنية

العاهل وسمو ولي العهد يتلقيان تهنئة رئيس الحرس الوطني
تلقـــى ملـــك البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة برقية تهنئـــة من رئيس 
الحرس الوطني الفريق أول ركن ســـمو الشيخ 
محمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، بمناســـبة نجاح 
تنظيـــم ســـباق كأس البحريـــن الدولـــي األول 
للخيـــل الـــذي أقيم اليـــوم بمضمار نادي راشـــد 

للفروسية وسباق الخيل. هذا نصها:
ســـيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى 

القائد األعلى حفظه هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

سيدي
يشـــرفني أن أبعث إلى مقام جاللتكم الســـامي 

حفظكـــم هللا ورعاكـــم أســـمى آيـــات التهانـــي 
وأطيـــب التبريـــكات بمناســـبة نجـــاح تنظيـــم 
الدولـــي األول للخيـــل  البحريـــن  ســـباق كأس 
الذي أقيم اليوم بمضمار نادي راشد للفروسية 
وســـباق الخيل وســـط مشـــاركة متميزة ضمت 
نخبـــة مـــن فرســـان مملكـــة البحريـــن والـــدول 

الشقيقة والصديقة.
وإننـــي إذ أبـــارك لجاللتكـــم نجاح هـــذا الحدث 
الرياضـــي النوعي ألشـــيد بالمكانـــة التي باتت 
تتمتـــع بهـــا مملكـــة البحريـــن كوجهـــة مثاليـــة 
لتنظيـــم الفعاليـــات الرياضيـــة الدوليـــة، ولمـــا 
وصلت إليه رياضة الفروسية بمملكة البحرين 
مـــن تطور مشـــهود في عهـــد جاللتكـــم الزاهر، 
األمر الـــذي ُيضاف إلى ســـجل مملكة البحرين 

المشرف في هذا المجال.
ســـائال المولى العلي القدير أن يحفظ جاللتكم 
قائدا لنهضة مملكة البحرين التنموية الشاملة، 
ولنادي راشـــد للفروسية وسباق الخيل بالمزيد 
من التقدم والنماء تحت ظل القيادة الحكيمة 

لجاللتكم حفظكم هللا ورعاكم.
حفظكم هللا يا صاحب الجاللة وسدد خطاكم

الفريق أول ركن
رئيس الحرس الوطني

محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

كمـــا تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 

برقية تهنئة من ســـمو رئيس الحرس الوطني، 
بمناســـبة نجـــاح تنظيـــم ســـباق كأس البحرين 
الدولـــي األول للخيل الـــذي أقيم بمضمار نادي 
راشـــد للفروســـية وســـباق الخيـــل، فيمـــا يلـــي 

نصها:
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة
ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 

لرئيس مجلس الوزراء حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

يســـعدني أن أبعث إلى سموكم أطيب التهاني 
والتبريكات بمناسبة نجاح تنظيم سباق كأس 
البحرين الدولي األول للخيل الذي أقيم اليوم 
بمضمار نادي راشـــد للفروســـية وسباق الخيل 

بحضور كبير لنخبة من فرسان مملكة البحرين 
والدول الشـــقيقة والصديقة األمر الذي يبرهن 
علـــى المكانـــة المتميزة التـــي باتـــت تتمتع بها 
مملكـــة البحريـــن كوجهـــة مثاليـــة الســـتقطاب 

مختلف الفعاليات الرياضية الدولية.
وإننـــي إذ أبـــارك لســـموكم نجـــاح هـــذا الحدث 
الهام ألشيد بالصورة المشرفة التي ظهر عليها 
السباق الذي يعد حدًثا نوعًيا تستضيفه مملكة 
البحريـــن للمـــرة األولى ســـائاًل المولى عز وجل 
لرياضة الفروسية البحرينية المزيد من التقدم 
والرفعـــة تحت ظـــل القيادة الحكيمة لســـيدي 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة ملك مملكة البحريـــن المفدى القائد 

األعلى حفظه هللا ورعاه.

ودمتـــم يـــا صاحب الســـمو بعون هللا ســـالمين 
موفقين

الفريق أول ركن
رئيس الحرس الوطني

محمد بن عيسى آل خليفة

المنامة - بنا

local@albiladpress.com

السبت 23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع األول 1441 - العدد 4057
02

جاللة الملك

مواصلة التعاون وتبادل الخبرات األمنية مع واشنطن
وزيـــر الداخليـــة: عالقـــات وثيقـــة وشـــراكة اســـتراتيجية مـــع الواليـــات المتحـــدة

اســـتقبل وزيـــر الداخلية الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، مســـاء أمس، 
وفـــدا أميركيـــا رفيعـــا مـــن وزارة الخارجيـــة 
األميركيـــة، يضـــم كال مـــن نائـــب مستشـــار 
األوســـط  الشـــرق  لشـــئون  الوطنـــي  األمـــن 
وشـــمال افريقيـــا فكتوريـــا كوتس ومســـاعد 
وزيـــر الخارجيـــة األميركية لمكتـــب عمليات 
الصـــراع واالســـتقرار دنيـــس ناتالـــي و كبير 
المستشـــارين بمكتـــب التخطيط السياســـي 
بيتر بيركوتز، بحضور سفير مملكة البحرين 
لـــدى الواليـــات المتحـــدة الشـــيخ عبدهللا بن 

راشـــد آل خليفة و ســـفير الواليات المتحدة 
ســـيبريل  جاســـتن  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى 

ورئيس األمن العام اللواء طارق الحسن.
وأشـــاد الوزيـــر بالعالقات الوثيقة والشـــراكة 
االســـتراتيجية التـــي تجمع مملكـــة البحرين 

والواليـــات المتحـــدة، بما يســـهم فـــي تعزيز 
والســـلم  األمـــن  وحمايـــة  اإلقليمـــي  األمـــن 
الدوليين، مشيرا إلى أهمية مواصلة التعاون 
والتنسيق وتبادل الخبرات في مجال العمل 
األمني المشترك من أجل مواجهة التحديات 

علـــى  المتســـارعة  والمتغيـــرات  األمنيـــة 
الســـاحتين اإلقليميـــة والدوليـــة. وتم خالل 
اللقاء، استعراض العالقات الثنائية المتميزة 
والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  تربـــط  التـــي 
المتحـــدة األميركية، وأوجه تعزيـــز التعاون 
األمني بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، 
كمـــا تـــم بحث عـــدد مـــن الموضوعـــات ذات 
االهتمـــام المشـــترك. حضر اللقـــاء مدير عام 
األمنيـــة  والثقافـــة  لإلعـــالم  العامـــة  اإلدارة 
ومديـــر المركز المشـــترك لمكافحـــة اإلرهاب 
بـــوزارة الداخليـــة والملحـــق األمني بســـفارة 

مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة.

وزير الداخلية ملتقيا وفدا أميركيا رفيعا 

لمنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
مســـاء أمـــس، وفـــدا برلمانيـــا بريطانيـــا 
برئاسة السير آلن دونكن، بحضور سفير 
مملكـــة البحرين لدى المملكـــة المتحدة 
الشـــيخ فـــواز بـــن محمـــد آل خليفـــة و 
رئيس األمن العام اللواء طارق الحسن.

بزيـــارة  الوزيـــر  رحـــب  اللقـــاء،  وفـــي 
الوفـــد البرلماني البريطانـــي إلى مملكة 
البحرين للمشـــاركة فـــي فعاليات القمة 
2019”والتـــي  األمنيـــة “حـــوار المنامـــة 
بـــدأت أعمالهـــا مســـاء أمـــس، بحضـــور 
فـــي  مؤثـــرة  وشـــخصيات  قـــادة 
منصـــة  وتمثـــل  العالميـــة  السياســـات 
مهمـــة لتالقـــي الـــرؤى واألفـــكار حـــول 
القضايـــا والتحديـــات األمنيـــة، منوهـــا 
معاليـــه إلـــى أهميـــة ما يتـــم طرحه من 

قضايـــا وموضوعـــات، تتعلـــق بمواجهة 
التحديـــات األمنية والعمـــل على تعزيز 

األمن اإلقليمي.
البرلمانـــي  الوفـــد  الوزيـــر،  وأطلـــع 
البريطاني، على جهـــود وزارة الداخلية 
لحفـــظ األمن وتأميـــن الســـالمة العامة 
وتـــم  والمقيميـــن.  المواطنيـــن  لجميـــع 
العالقـــات  اســـتعراض  اللقـــاء،  خـــالل 
بيـــن  القائمـــة  والوثيقـــة  التاريخيـــة 
المتحـــدة،  والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة 
كما تم بحـــث مجاالت التعـــاون األمني 
وعـــدد مـــن الموضوعـــات ذات االهتمام 

المشترك.
حضـــر اللقاء مديـــر عـــام اإلدارة العامة 
لإلعـــالم والثقافة األمنية ومدير المركز 
بـــوزارة  اإلرهـــاب  لمكافحـــة  المشـــترك 

الداخلية.

استعراض العالقات التاريخية 
والوثيقة مع المملكة المتحدة



أناب ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الفتتاح 
حوار المنامة 2019 الـــذي انطلقت أعماله 

مساء أمس.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك 
آل خليفـــة نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
عن ســـعادته الفتتاح هـــذا المؤتمر األمني 
والدولـــي المهـــم نيابة عن صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء والذي 
ينعقد في مملكة البحرين للمرة الخامســـة 
عشـــرة بحضور عالي المستوى من وزراء 
وخبراء وأكاديميين وخبراء في السياسة 
واألمـــن ومن العســـكريين للبحـــث وتبادل 
اآلراء واألفـــكار والرؤى فيما يجري حولنا 
والعالـــم من قضايا وأحداث مهمة تشـــكل 
فـــي مجملها تحديـــات خطيـــرة تهدد أمن 
واســـتقرار الـــدول كافـــة وتعيـــق مســـيرة 

تقدمها ونموها ومستقبل شعوبها.
وأكـــد ســـموه أن األمن هو أســـاس التنمية 
وهو ما يسعى المجتمع الدولي والمنظمات 
الدوليـــة ذات الشـــأن للعمـــل علـــى تعزيزه 
دوليًا واقليميًا بما يهيئ األرضية الخصبة 
دول  فـــي  التنميـــة  مســـارات  الســـتمرار 
العالـــم كافة، مشـــيًرا ســـموه إلـــى أن حوار 
المنامـــة أصبح إحـــدى المؤتمـــرات المهمة 
التـــي تتناول القضايـــا والمواضيع المعنية 
باألمن والسلم الدوليين وهو ما أسهم في 
التغلب على العديد من التحديات وتعزيز 
االســـتقرار في المنطقـــة وبالتالي مواصلة 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولها.

وأشـــار ســـموه إلى أن مســـتوى المشـــاركة 

التي يحظى بها حـــوار المنامة من العديد 
مـــن الـــدول، يأتـــي تأكيدُا على مـــا يحوزه 
هذا المنتـــدى الدفاعي واألمني من أهمية 
بالغـــة فـــي حفـــظ األمـــن واالســـتقرار في 

المنطقـــة عبر ما يطرحـــه من وجهات نظر 
ورؤى واهتمامـــه باألمن كركيزة أساســـية 

لتحقيق التنمية المستدامة. 
وأكـــد ســـموه أن مملكـــة البحرين لـــن تألو 

جهـــدًا فـــي كل تحالـــف مـــن شـــأنه تعزيـــز 
األمـــن واالســـتقرار إقليميـــًا ودوليـــا وهـــو 
مـــا يتبين من خـــال مبادرتهـــا المتواصلة 
وانضمامها لكل التحالفات الهادفة للدفاع 
عـــن الحـــق ومحاربـــة اإلرهـــاب والتطرف 
ممـــا يؤكـــد حرصهـــا على المضـــي في هذا 
السبيل من أجل استمرار مسارات التنمية 
واالســـتقرار، ويأتـــي ضمـــن ذلك مشـــاركة 
الدولـــي  التحالـــف  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
لمكافحـــة اإلرهاب وفـــي التحالف العربي 
لدعـــم الشـــرعية فـــي اليمـــن الـــذي تقوده 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، إلـــى جانـــب 

الـــدول  مـــع  المشـــترك  للعمـــل  انضمامهـــا 
الممـــرات  لتأميـــن  والصديقيـــة  الشـــقيقة 
الدوليـــة للتجارة والطاقة وحرية الماحة 

في المنطقة.
وعبر سموه عن أمله أن تسهم جلسات هذا 
الحوار في إنشـــاء قاعـــدة أمنية متطورة 
والحـــروب  النزاعـــات  حـــل  فـــي  تســـهم 
ومحاربـــة اإلرهـــاب والتطـــرف فـــي كافـــة 
صـــوره وأشـــكاله، متمنيـــا للمشـــاركين كل 
التوفيق والنجاح، معبًرا عن شـــكره لجون 
جابمـــان المديـــر العام والرئيـــس التنفيذي 
للمعهد الدولي للدراســـات االســـتراتيجية 

ومعاونيـــه لجهودهـــم فـــي اإلعـــداد لهـــذا 
اللقـــاء األمنـــي والسياســـي وتهيئة ســـبل 

نجاحه.
وألقـــى المديـــر التنفيـــذي للمعهـــد الدولي 
للدراسات االســـتراتيجية للشرق األوسط 
)IISS( جـــون جابمـــان فـــي االفتتـــاح كلمة 
بهـــا  تمـــر  التـــي  التحديـــات  اســـتعرضت 
المنطقة، وأهمية التعاون الدولي من أجل 
محاربـــة اإلرهـــاب والتطرف عبـــر توحيد 
الجهـــود لمواجهـــة الفكـــر المتطـــرف وهـــو 
أحـــد أكبـــر التحديـــات التي تواجـــه العالم 

وشعوبه.

سمو الشيخ محمد بن مبارك يفتتح اعمال منتدى حوار المنامة

جانب من الحضور

المنامة - بنا

األمن أساس التنمية و “حوار المنامة” لتعزيز االستقرار بالمنطقة
المنتدى أعــمــال  يفتتح  مــبــارك  بــن  مــحــمــد  الــعــهــد...  ــي  ولـ ســمــو  عــن  نــيــابــة 

البحرين لن تألو جهدًا 
في كل تحالف من شأنه 

تعزيز األمن واالستقرار 
إقليميا ودوليا

مستوى المشاركة 
يعكس دور المنتدى في 

حفظ األمن واالستقرار 
في المنطقة
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وزير الخارجية: االنضمام لمعاهدة “اآلسيان” يدفع بالعالقات للتعاون المثمر
اجتمع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد 
بـــن محمـــد آل خليفة،، أمس، مـــع نائب وزير 
خارجيـــة مملكـــة تايلنـــد ويشـــاوات إيســـارا 
باكدي، على هامش مؤتمر حوار المنامة في 

دورته الخامسة عشرة
وخـــال االجتمـــاع، رحـــب وزيـــر الخارجيـــة 
بويشاوات إيسارا باكدي، مستعرًضا عاقات 
الصداقـــة الوثيقـــة التـــي تربـــط بيـــن مملكة 
البحريـــن ومملكة تايلند، مشـــيًدا معاليه بما 
وصلـــت إليه هذه العاقات مـــن تقدم ونماء 

على كافة المســـتويات وباســـتمرار التنسيق 
بيـــن البلدين حيـــال القضايا محـــل االهتمام 

المشترك.

اعتـــزازه  عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
بمشـــاركته فـــي افتتـــاح القمة الــــ 35 لرابطة 
دول جنـــوب شـــرق آســـيا )آســـيان( والقمـــم 

ذات الصلة والتي اســـتضافتها مملكة تايلند 
مؤخـــًرا، مؤكـــًدا أن انضمام مملكـــة البحرين 
لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق 
آســـيا ســـيدفع بالعاقات بينهما آلفاق رحبة 

من التعاون المثمر في شتى األصعدة.
مـــن جانبه، أعرب ويشـــاوات إيســـارا باكدي 
عن ســـعادته بلقـــاء وزير الخارجية، مشـــيًدا 
التـــي تربـــط  المتميـــزة  الثنائيـــة  بالعاقـــات 
بيـــن البلدين، مؤكًدا تطلـــع مملكة تايلند إلى 
تطوير التعـــاون الثنائي مـــع مملكة البحرين 

على المستويات كافة.

وزير الخارجية يجتمع مع نائب وزير خارجية مملكة تايلند

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمـــع وزيـــر الخارجية الشـــيخ خالد 
بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة مـــع 
نائـــب مستشـــار األمن القومـــي بالبيت 
األوســـط  الشـــرق  لشـــؤون  األبيـــض 
كوتـــس،  فيكتوريـــا  أفريقيـــا  وشـــمال 
علـــى هامش حوار المنامـــة في دورته 
االجتمـــاع،  وفـــي  عشـــرة.  الخامســـة 
أكـــد وزيـــر الخارجيـــة عمـــق عاقـــات 
الصداقـــة التاريخيـــة والوطيـــدة التي 
تجمـــع بين مملكة البحريـــن والواليات 
المتحـــدة األميركيـــة ومـــا تحـــرزه من 
تقـــدم متواصل على مختلف األصعدة 
السياســـية واألمنية واالقتصادية وما 
تتسم به من تنسيق متبادل ومتواصل 

حيال القضايا محل االهتمام المشترك، 
معرًبا عن تقديره للجهود الكبيرة التي 
تقوم بهـــا الواليات المتحدة األميركية 
ألجـــل تعزيـــز األمـــن واالســـتقرار على 
الصعيدين اإلقليمي والدولي وحرصها 
على التعـــاون مع حلفائهـــا ألجل وضع 
وتحديـــات  لمشـــكات  دائمـــة  حلـــول 
المنطقـــة وبمـــا يحقـــق مصالـــح دولهـــا 
أشـــادت  جانبهـــا،  مـــن  وشـــعوبها. 
فيكتوريـــا كوتـــس بالمســـتوى المتميز 
للعاقات بيـــن البلدين الصديقين، وما 
تشـــهده من تعاون مثمر في المجاالت 
كافـــة، متمنيـــة لمملكة البحريـــن دوام 

التقدم واالزدهار.

الواليات المتحدة تبذل جهودا كبيرة لتعزيز األمن واالستقرار

اجتمـــع وزير الخارجية الشـــيخ خالد بن 
أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة، مـــع كبيـــر 
وزراء الدولة لشؤون الدفاع والخارجية 
بجمهوريـــة ســـنغافورة مالكـــي عثمـــان ، 
علـــى هامـــش حـــوار المنامة فـــي دورته 

الخامسة عشرة.
وخـــال االجتمـــاع، رحـــب الشـــيخ خالد 

بـــن أحمـــد بن محمـــد آل خليفـــة بمالكي 
عثمـــان، منوًهـــا بمـــا تتســـم بـــه عاقات 
مملكـــة  بيـــن  تجمـــع  التـــي  الصداقـــة 
البحرين وجمهورية سنغافورة من تقدم 
مســـتمر يعكس حرًصـــا مشـــترًكا ورغبة 
دائمـــة فـــي تطويـــر كافة أوجـــه التعاون 
الثنائـــي والمضـــي بهـــا إلى آفـــاق أرحب 

بمـــا يعود بالنفع على البلدين والشـــعبين 
الصديقين.

البحريـــن  اعتـــزاز مملكـــة  عـــن  وأعـــرب 
الصداقـــة  معاهـــدة  إلـــى  بانضمامهـــا 
آســـيا  شـــرق  جنـــوب  فـــي  والتعـــاون 
فـــي خطـــوة تجســـد المســـتوى المتميـــز 
للعاقـــات بيـــن مملكـــة البحريـــن ودول 

اآلسيان ومن شـــأنها دفع هذه العاقات 
لمستويات أمثر تقدًما وازدهاًرا.

مـــن جانبـــه، أكـــد مالكـــي عثمـــان اعتزاز 
جمهورية ســـنغافورة بالعاقات الوثيقة 
مع مملكة البحريـــن، وتطلعها إلى تنمية 
التعـــاون في جميـــع المجـــاالت بما يعزز 

المصالح المشتركة.

وزير الخارجية يشيد بعالقات الصداقة مع سنغافورة

المنامة - وزارة الخارجيةالمنامة - وزارة الخارجية

خالـــد  الشـــيخ  الخارجيـــة  وزيـــر  جـــدد 
بـــن أحمد بـــن محمد آل خليفـــة، موقف 
الداعـــم  الثابـــت  البحريـــن  مملكـــة 
ولـــكل  الشـــقيقة  الســـودان  لجمهوريـــة 
الجهـــود التي يقوم بهـــا رئيس المجلس 
السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
الســـودان  جمهوريـــة  وزراء  ورئيـــس 
دولـــة أحمـــد عبـــدهللا حمدوك ومـــا يتم 
إنجـــازه مـــن خطوات بنـــاءة ومهمة من 
الحفـــاظ علـــى ســـيادتها وأمنهـــا  أجـــل 
واســـتقرارها وتحقيق تطلعات الشـــعب 
السوداني الشقيق في التنمية والرخاء.

جاء ذلك خال اجتماع وزير الخارجية 
مع الوكيل المســـاعد للشؤون السياسية 
الســـودان  بـــوزارة خارجيـــة جمهوريـــة 

إلهام إبراهيم، على هامش مؤتمر حوار 
المنامة في دورته الخامسة عشرة.

بالســـفيرة  الخارجيـــة  وزيـــر  ورحـــب 
إلهـــام إبراهيم، معبـــًرا عن اعتزاز مملكة 
البحرين بالعاقات األخوية الراسخة مع 
جمهورية السودان الشـــقيقة، وحرصها 
على االرتقاء بهـــذه العاقات في جميع 
المجـــاالت بما يعود بالنفـــع والخير على 

مـــن  الشـــقيقين.  والشـــعبين  البلديـــن 
جانبها، أعربت الســـفيرة إلهـــام إبراهيم 
عـــن تقديرها للمواقـــف األخوية لمملكة 
البحرين المســـاندة لجمهورية السودان 
وجهودهـــا الرامية لتجاوز هذه المرحلة 
التي تمر بها وتعزيز األمن واالســـتقرار، 
متمنيـــة لمملكـــة البحريـــن مزيـــدا مـــن 

التقدم واالزدهار.

اجتمع وزير الخارجية الشـــيخ خالد بن 
أحمد بـــن محمد آل خليفة، مع الســـفير 
المعني بشـــؤون منتدى التعاون العربي 
- الصينـــي بـــوزارة خارجيـــة جمهوريـــة 
الصيـــن الشـــعبية لـــي تشـــنغ ويـــن، على 
هامش مؤتمر حـــوار المنامة في دورته 

الخامسة عشرة.
وزيـــر  اســـتعرض  االجتمـــاع،  وخـــال 
الخارجية مســـار العاقـــات القوية التي 
تربط بيـــن مملكة البحريـــن وجمهورية 
فـــي  دفعهـــا  وســـبل  الشـــعبية،  الصيـــن 
شـــتى األصعدة الســـيما في ظل اإلرادة 
المشتركة والفرص الكبيرة التي تتوافر 

لدى البلدين في مختلف المجاالت.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة عـــن تقديـــره 

بهـــا  تقـــوم  التـــي  الحثيثـــة  للجهـــود 
لتعزيـــز  الشـــعبية  الصيـــن  جمهوريـــة 
العاقـــات مـــع الـــدول العربية بمـــا يعود 

بمزيد من النفع على الجميع.
مـــن جانبـــه، أكـــد لـــي تشـــنغ ويـــن تطلع 
لتطويـــر  الشـــعبية  الصيـــن  جمهوريـــة 

التعـــاون المشـــترك مع مملكـــة البحرين، 
مثمًنـــا دور مملكـــة البحريـــن وجهودهـــا 
األمـــن  لترســـيخ  والهادفـــة  الملموســـة 
المنطقـــة،  فـــي  والتنميـــة  واالســـتقرار 
التقـــدم  كل  البحريـــن  لمملكـــة  متمنًيـــا 

واالزدهار.

وزير الخارجية يجتمع مع الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة خارجية جمهورية السودان

وزير الخارجية يجتمع مع السفير المعني بشؤون منتدى التعاون العربي - الصيني بوزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية

وزيــر الخارجية: نقدر جهــود تعزيز العالقات مــع الدول العربيةوزير الخارجية: تأييد الخطوات البناءة للحفاظ على السيادة
استعراض مسار العالقات مع الصينتجديد موقف البحرين الثابت الداعم للسودان



حكاية “الثمانين عاًما” تتألق بين أوضاع الشرق األوسط في افتتاح “حوار المنامة”

فــي غمــرة الحديث عــن جغرافيا االقتصاد بين دول منطقة الشــرق األوســط 
والعالــم، والتحديــات التــي تواجــه دول المنطقــة لتنميــة اقتصادهــا، ومواقع 
التوتــر فــي أكثــر مــن موضــع علــى خريطــة العالــم العربــي والعالقــات ذات 
االتصــال بقضايــا مهــددات االســتقرار، عــالوة علــى “ســخونة” ميــاه الخليــج 
وأطرافه كإيران وإسرائيل والواليات المتحدة األميركية، أضاء وزير المالية 
واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة “حكاية الثمانين عاًما” 

من أرض البحرين إلى العالم.

أخرجوه من األرض إلى العالم

عطـــاء  عـــن  حديثـــه  معـــرض  وفـــي 
والخليجيـــة  البحرينيـــة  الطاقـــات 
وطاقاتهـــم  الشـــباب  مـــن  والعربيـــة 
موهبـــة  الشـــباب  أكثـــر  مـــن  “كونهـــم 
علـــى مســـتوى العالم”، خاطـــب الوزير 
الحضـــور في منتـــدى “حـــوار المنامة” 
الســـمو  لصاحـــب  مقولـــة  مســـتحضًرا 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، ولـــي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء: 
“منـــذ 85 عاًمـــا، وجـــد أجدادنـــا أهـــم 
مواردنا الطبيعية وتمكنوا من إخراجه 
من األرض إلى العالم”، في إشـــارة إلى 
النفط ليؤكد على أن “شـــعب البحرين 

هو األهم وهو رأس المال الحقيقي”.
التـــي  التلفزيونيـــة  الجلســـة  وفـــي 
اســـتهل بها المنتدى السنوي انطالقته 
بالتعاون مع قناة “سكاي نيوز العربية” 
تحـــت عنـــوان “االقتصـــاد الجغرافـــي 
الجديـــد للشـــرق األوســـط”، بمشـــاركة 
الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة، 
ومحافـــظ بنك اليابان للتعاون الدولي 
تاداشـــي مائيدا، ومدير مركز دراسات 
الوطنـــي  بالمعهـــد  والطريـــق  الحـــزام 
والتعـــاون  الدولـــي  للتبـــادل  الصينـــي 
القضائي في منظمة شـــنغهاي للتعاون 
شـــيانغ النكســـين، والعضـــو المنتـــدب 
لبنك جفريز لالستثمار في لبنان علياء 
مبيـــض، تناولـــت الجلســـة العديـــد من 
المحـــاور في قراءة حاضر ومســـتقبل 
التنمية االقتصاديـــة والتحديات التي 

تواجه دول المنطقة.

وفـــي المحـــور المتعلق بـــدول الخليج 
ودول شـــرق آســـيا، تحدث الوزير عن 
عالقـــة تمتـــد إلـــى قـــرون مـــن الزمـــن 
بيـــن الطرفين، تجاريـــة وثقافية وفي 
الكثير من المجاالت، والعالقات اليوم 
تظهـــر مـــن خـــالل واردات نفطيـــة من 
دول الخليـــج مقابـــل واردات مصنعـــة 
يمثـــل  النفطـــي  فالقطـــاع  آســـيا،  مـــن 
عامل توازن حقيقي، وآسيا تصدر 10 
أضعـــاف مـــن القطاعات غيـــر النفطية 

على ما  تستورد من نفط.

مسؤولية دول العالم

وفي شأن ما تواجهه المنطقة، تحدث 
الشيخ سلمان بن خليفة عن ما تواجهه 
المنطقـــة من ممارســـات وأعمال تقوم 
بهـــا بعـــض الـــدول بمـــا ال يتناســـب مع 
علـــى  تأثيـــر  ولـــه  الدوليـــة،  األعـــراف 
التجـــارة واألمن في المنطقـــة، مؤكًدا 
أهميـــة أن تلعـــب دول العالـــم دورهـــا 
لوضـــع حـــد للممارســـات التـــي لهـــا أثر 
علـــى العالم ككل، فمـــا يهدد األمن في 
المنطقـــة يهـــدد العالـــم، ال ســـيما علـــى 
صعيـــد المالحـــة النفطيـــة والتجـــارة، 
لكنه تحـــدث أيًضا عـــن قطاعات تنمو 
القطـــاع  صعيـــد  علـــى  المنطقـــة  فـــي 
الســـياحي والمالي والصناعي وتقنية 
االصطناعـــي  والـــذكاء  المعلومـــات 
تســـتثمر فيها دول المنطقة، ومن أهم 
األولويات هو تنويـــع االقتصاد وخلق 

فرص واعدة.
أن  عـــن  الحديـــث  فـــي  واســـتطرد 
نمـــو  علـــى  مقبلـــة  المنطقـــة  دول  كل 
اقتصـــادي يتطلب توســـيع العالقة مع 

االقتصاديات العالميـــة، فهدفها األول 
هـــو خلـــق فـــرص اســـتثمارية وفرص 
عمـــل وهذا ما تبني عليه دول الخليج 

والدول العربية.

تعزيز قدرات الخليجيين

مـــن جهته، قـــال محافظ بنـــك اليابان 
للتعـــاون الدولـــي تاداشـــي مائيـــدا إن 
المـــدى  طويلـــة  خطـــة  اليابـــان  لـــدى 
مـــع دول الخليـــج العربـــي لالســـتثمار 
االرتـــكاز  دون  اقتصادهـــا  وتنويـــع 
علـــى القطـــاع النفطـــي فقـــط، ونعمـــل 
النوويـــة  الطاقـــة  مجـــال  فـــي  كذلـــك 
حيـــث تـــم بنـــاء منشـــآت فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية والمملكة األردنية 
مجـــال  فـــي  واالســـتثمار  الهاشـــمية، 
البنيـــة التحتيـــة، باإلضافـــة إلى العمل 
مـــع دول الخليـــج لتعزيـــز قدراتها في 
مجـــال تصديـــر منتجـــات ذات قيمـــة 
عاليـــة، ونتعـــاون مـــع الصيـــن لتنفيـــذ 

العديد من المشاريع.

الصين وإيران وخطأ أميركا

وعن “الســـالم التنمـــوي”، تحدث مدير 

والطريـــق  الحـــزام  دراســـات  مركـــز 
للتبـــادل  الصينـــي  الوطنـــي  بالمعهـــد 
الدولي والتعاون القضائي في منظمة 
النكســـين،  شـــيانغ  للتعـــاون  شـــنغهاي 
فالصين حســـب شـــرحه لهـــا مفهومها 
الغربيـــة  الـــدول  عـــن  يختلـــف  الـــذي 
وأميـــركا، ونمـــوذج األعمـــال الصينـــي 
يتماشـــى مع كل دول المنطقة، ســـواء 
فـــي عالقاتهـــا مع إيـــران أو اســـرائيل 
تشـــعر  وهـــي  المنطقـــة،  دول  كل  أو 
براحـــة كبيـــرة وفق هـــذا المنهـــج، أما 
عن األزمات فهناك العديد من األزمات 
فـــي مناطق أخرى مـــن العالم بما فيها 
أميركا وأوروبا، وفيما يتعلق بعالقات 
دول  ومخـــاوف  إيـــران  مـــع  الصيـــن 
الخليـــج العربـــي، قال شـــيانغ: “الصين 
لهـــا عالقاتهـــا فـــي الشـــرق األوســـط، 
وهي تربط بين السياســـة واالقتصاد، 
مـــن  ولهـــذا  تفكيرهـــا،  طريقـــة  ولهـــا 
الصعب على الصين أن تربط عالقاتها 
بالخـــالف بيـــن أميـــركا وإيـــران ودول 
تحـــدث  أكثـــر  وبصراحـــة  المنطقـــة”، 
مـــن  أميـــركا  انســـحاب  عـــن  شـــيانغ 
االتفـــاق النـــووي بالقول :”االنســـحاب 

خطأ.. إيران تقوم بأشـــطة ولها يد في 
الســـيطرة واإليرانيـــون يعرفون كيف 
يديـــرون هـــذا التصعيد بشـــكل أفضل 

من األميركيين”.

األخطر بالنسبة للدول العربية...

وفيمـــا يتعلـــق بواقـــع العالقـــات بيـــن 
الخليـــج والـــدول اآلســـيوية، تحدثت 
جفريـــز  لبنـــك  المنتـــدب  والعضـــو 
لالســـتثمار فـــي لبنـــان عليـــاء مبيض، 
واتفقت مع ما أشار إليه الوزير لناحية 
العالقـــات بين الطرفيـــن وهي قديمة، 
واهتمـــوا أيًضـــا بتطويـــر وتعميق هذه 
العالقة فـــي مجاالت األمـــن والطاقة، 
فهناك العديد مـــن المحفزات في دول 
ومنطقـــة  الخليـــج  فـــدول  المنطقـــة، 
الشـــرق األوسط عموما في حاجة إلى 

تكنولوجيا جديدة.
وعـــن أوضـــاع المنطقـــة، أشـــارت إلى 
توقفـــت  االقتصاديـــة  المخاطـــر  أن 
والمنطقـــة تتمتع بنوع من االســـتقرار 
بالنسبة لمنطقة الخليج العربي ومصر 
يحـــدث  مـــا  خـــالف  وهـــذا  وتونـــس، 
فـــي العـــراق ولبنـــان بســـبب التوترات 

تراجـــع  لبنـــان  ففـــي  الجيوسياســـية، 
االقتصـــاد والســـلطات تواجهـــه “بعدم 
التحرك”، أما في العراق فهناك محاولة 
“للتحـــرك”، وكلمـــا تأخـــر الوقـــت كلمـــا 
أصبح التحـــرك صعًبا، لكن األخطر هو 
عدم تمكن الدول العربية من الوصول 
إلـــى النمـــوذج الشـــمولي الكامـــل فـــي 

النمو.
جلســـات  نوفمبـــر  اليـــوم  وســـتبدأ 
المنتـــدى الـــذي ينظم ســـنوًيا بالتعاون 
بيـــن وزارة الخارجية والمعهد الدولي 
 ”IISS“ االســـتراتيجية  للدراســـات 
تحـــت رعايـــة صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء، وتشمل 
إدارة  منهـــا  عناويـــن  اليـــوم  جلســـات 
إدارة الصراع وتحقيق االســـتقرار في 
الشـــرق األوســـط، وسياســـة الواليات 
فـــي  التحالـــف  وعالقـــات  المتحـــدة 
الشرق األوســـط، والمنافسة اإلقليمية 
الدفـــاع  ودبلوماســـية  والتعـــاون، 
واالســـتقرار اإلقليمي، واألمن البحري 

في الشرق األوسط.

وزير المالية يتوسط المتحدثين في الندوة التلفزيونية

الوفود المشاركة في “حوار المنامة” حضرت بكثافة لمتابعة تفاصيل الجلسةوزير المالية واالقتصاد الوطني يتحدث في الجلسة التلفزيونية

مائيدا: لدى اليابان خطة طويلة المدى 
لالستثمار في دول الخليج وتنويع 

اقتصاداتها غير النفطية

شيانغ: أنشطتنا في الشرق األوسط 
ليست مرتهنة بالعالقات بين أميركا 

وإيران ودول الخليج

علياء مبيض: االقتصاد في دول 
الخليج ومنطقة الشرق األوسط يتطلب 

“تكنولوجيا جديدة”
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وزير المالية: كل دول العالم “مسؤولة” عن المشاركة في وقف الممارسات المهددة ألمن واستقرار والمنطقة

محرر الشؤون المحلية من ضاحية السيف

الزيــانـي: دول مجلـــس التعــاون “قويــة وبخـير”
المنطقـــة” “اســـتقرار  تحقيـــق  هـــو  األكبـــر  التحـــدي 

أكــد األميــن العــام لمجلس التعاون لــدول الخليج العربيــة عبداللطيف الزياني 
أن التحــدي األكبــر الــذي يشــغل دول المجلس هــو “تحقيق اســتقرار المنطقة”، 
الفًتا إلى أن “التحرك الدبلوماســي” والعالقات بين دول المجلس قوية، ودول 

المجلس “قوية وبخير”.

ورًدا علـــى ســـؤال للصحافييـــن علـــى 
هامش افتتاح منتـــدى “حوار المنامة” 
بفنـــدق الريتـــز كارلتـــون مســـاء أمس 
“حـــل  إطـــار  فـــي  المســـتجدات  عـــن 
الزيانـــي  أشـــار  الخليجـــي”،  الخـــالف 

إلـــى أن األمـــور تســـير بشـــكل طيـــب، 
وضـــرب مثاًل علـــى ذلك باإلشـــارة إلى 
اجتمـــاع وزراء التجـــارة الخليجييـــن 
فـــي مســـقط بســـلطنة عمـــان مؤخـــًرا 
بـــأن  قوًيـــا  “انعكاًســـا  أعطـــى  والـــذي 

دول مجلـــس التعـــاون قوية”، مشـــدًدا 
علـــى أن خـــط الدفـــاع األول هو األمن 
القومي والوطني، والتحدي األكبر هو 
العمل على تحقيق “استقرار المنطقة”، 
وزاد قولـــه أن مجلـــس التعـــاون “ينمو 
جهـــة  ومـــن  إنشـــائه.  منـــذ  ويرتقـــي” 
أخـــرى، وفي حديثـــه عن ســـير “حوار 
المنامـــة” هذا العام قال: “في الحقيقة، 
أنـــا فخور جـــًدا.. فهـــذا المنتـــدى الذي 
يعقـــد علـــى مـــدى 15 عاًمـــا متواصلة، 
يجمع القيـــادات والكفـــاءات والعقول 

والباحثين واألكاديميين والمســـئولين 
من مختلف الدول، ممن لهم اهتمامات 
بالوضـــع األمنـــي والسياســـي”. وقـــال 
إن توصيـــات “حـــوار المنامـــة” موضـــع 
احترام وتقدير كونها مؤثرة في النهج 
الذي تتبعه الدول في المنطقة، عالوًة 
علـــى أن عناويـــن المنتـــدى وبرنامـــج 
عمله يشـــمل قضايا مهمة في المنطقة 
ومنهـــا األمـــن الســـيبراني والتحديات 
الحاليـــة، مؤكـــًدا التطلـــع إلـــى مؤتمـــر 

عبداللطيف الزياني يتحدث للصحافيين على هامش افتتاح حوار المنامةناجح في أعماله.



جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء ومسيرة المنجزات بين القيادة والشعب
Û  لــو أردنــا الحديث عن المكانة والتقدير من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك

حمــد بــن عيســى آل خليفــة، لرئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بن ســلمان آل خليفة، لوجدنا أنها تحمــل الكثير من المعاني التي يلزم 
أن نســير وفق نهجها كمواطنين، فإســهامات ســمو رئيس الوزراء في التحول 
نحــو التطويــر والتقــدم فــي البلــد بمراحــل مختلفة علــى مدى العقــود األربعة 
الماضيــة، وترســيخ التنميــة المجتمعيــة واالقتصاديــة المبنيــة علــى أهــداف 
واضحــة لالســتدامة والنمــو، هــي فــي الواقــع تمثــل نموذًجــا، ليــس لتحقيــق 

النجاح واإلنجاز، بل لالستمرار في النجاح واإلنجاز.
Û  هنــا، نســتذكر العبــارة التي تشــّكل قاعــدة ويوليها جاللة الملك وســمو رئيس 

الــوزراء وســمو ولــي العهــد مكانتهــا الكبيرة، وهــي أن المواطــن البحريني هو 
الثــروة الحقيقيــة، وقد بذلت الدولة كل الجهود الســتثمار المقومات والموارد 
إلرســاء دعائــم التنميــة، ولنــا فــي التقاريــر الدوليــة أصــدق دليل حيــث تعتبر 
البحريــن مــن الــدول المتقدمــة فــي مؤشــرات التنميــة البشــرية والحضريــة 
المســتدامة على المســتوى اإلقليمي والعالمي، ونستذكر أيًضا الجوائز الكبرى 
التــي حملت اســم مملكة البحرين والتي حققها ســمو رئيــس الوزراء في تلك 

المجاالت.
Û  ،مســيرة المنجــزات بين القيادة والشــعب هي عنوان دائم لهــذه البالد الطيبة 

ويمكــن الحديــث هنا عن جانب من رؤية ســمو رئيس الــوزراء لترجمة جهود 
الحكومــة في دفع مســيرة التقدم ورفد المســيرة الوطنيــة لما يحقق مصلحة 
الوطن والمواطنين، فسمو رئيس الوزراء يؤكد على “العمل البناء واإليجابي 
وبروح الفريق الواحد لنكون عند مســتوى التحديات السياسية واالقتصادية 

وبحجم اآلمال المعقودة عليها من جاللة العاهل والمواطنين”.
Û  إن جاللــة الملــك وســمو رئيــس الــوزراء يضعــان كل مواطــن موضــع احتــرام 

وتقديــر لجهــوده فــي خدمــة وطنــه، فالبحريــن تمضــي فــي مســيرة التطوير 
والتحديث بدعم ومساندة أبنائها المخلصين، وكما سمعنا وقرأنا في خطابات 
ولقــاءات جاللــة الملــك وســمو رئيــس الــوزراء وســمو ولــي العهــد أن موضــع 
االهتمــام والتقديــر هــو المواطــن البحرينــي، وكل الجهــود والعمــل الــدؤوب 
واألفــكار الحديثــة تصــب فــي توفيــر ســبل الحيــاة الكريمــة، وهــو مــا يجعلنا 

كمواطنين أمام إثبات وجودنا كله في موقعه لصنع المستقبل المشرق.
Û  أهل البحرين الكرام مؤمنون ومتفقون ومتحدون في كل الظروف والمراحل 

مــن أجــل تطبيــق مقولــة “البحرين تســتحق األفضل من أبنائها”، وال شــك في 
أن أبنــاء البحريــن لهــم كل المحبــة والعرفــان والتقديــر مــن جانــب قيادتهــم، 
وللــه الحمــد، فــإن بالدنا الكريمــة الطيبــة، والدة للمبدعيــن والمتميزين الذين 
يســيرون علــى النهج البحريني الثابت، ســائلين المولى العلــي القدير أن ينعم 
علــى ســمو رئيس الــوزراء بموفور الصحة والعافية والســالمة بدعوات قلبية 
نابعة من محبة كبيرة من شعب البحرين الوفي لقيادته الرشيدة حفظها هللا 

ورعاها وأبقاها لنا ذخًرا.

عادل المرزوق

“األشغال” تؤهل الجامعيين للدخول في سوق العمل
ــة ــة التحتيـ ــات البنيـ ــر خدمـ ــي توفيـ ــوزارة فـ ــدور الـ ــة بـ ــف الطلبـ تعريـ

فـــي إطـــار الشـــراكة المجتمعيـــة مـــع 
المؤسســـات والتعليميـــة والجامعـــات 
اســـتقبلت  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
البلديـــات  وشـــئون  األشـــغال  وزارة 
والتخطيـــط العمرانـــي مجموعـــة مـــن 
طلبة كلية الهندســـة بجامعة البحرين 
الهندســـية  التخصصـــات  بمختلـــف 
والميكانيكيـــة  والمعماريـــة  )المدنيـــة 

والكهربائيـــة(، وذلـــك لتعريـــف الطلبة 
بالوزارة ودورها المهم في توفير أهم 
خدمـــات البنيـــة التحتيـــة للمواطنيـــن 
الجـــودة  معاييـــر  بأعلـــى  والمقيميـــن 
علـــى  الضـــوء  وتســـليط  المطلوبـــة 

قطاعاتها الحيوية المهمة.
وفي بدايـــة اللقاء، رّحـــب مدير إدارة 
المهنـــدس  الطـــرق  مشـــاريع وصيانـــة 

ســـيد بدرعلـــوي بالطلبـــة، حيـــث قدم 
لهم شرًحا مبّسًطا عن الوزارة وأهمية 
الجامعـــات  مـــع  المشـــترك  التعـــاون 
والمعاهد التدريبية في تأهيل الكوادر 
البشـــرية للدخـــول فـــي ســـوق العمل، 
مؤكـــًدا أهميـــة صقل الجانـــب النظري 
الذي تم اكتســـابه في مقاعد الدراســـة 

ومزجه بالجانب العملي التطبيقي.

 بعدهـــا، قـــّدم عـــدد مـــن المهندســـين 
عـــن  نبـــذة  القطاعـــات  مختلـــف  مـــن 
التـــي  المشـــاريع  وأهـــم  قطاعاتهـــم، 
أنجزت وقيد التنفيذ إلى جانب كيفية 
إدارة المشـــاريع وأبرز التحديات التي 

يواجهونها وسبل التغلب عليها.
وفي الختام، تم فتح المجال لألســـئلة 

والمداخالت من قبل الطلبة.

المنامة - وزارة األشغال

المنامة - المجلس األعلى للبيئة

أكد الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى 
للبيئـــة محمد بن دينـــه عمق العالقات 
مملكـــة  بيـــن  والتاريخيـــة  الوطيـــدة 
البحريـــن وجمهورية إيرلنـــدا، وتطلع 
المملكة إلـــى تعزيز مجـــاالت التعاون 
والتنســـيق مـــع إيرلنـــدا خصوصا في 
الشـــأن البيئي.جاء ذلـــك لدى اجتماع 
بـــن دينـــه فـــي مكتبـــه بالمجلـــس مـــع 
والتوظيـــف  للتجـــارة  الدولـــة  وزيـــر 
واألعمـــال وســـوق االتحـــاد األوروبي 
الرقميـــة الموحـــدة وحمايـــة البيانات 
فـــي الحكومـــة اإليرلندية، بـــات برين 

والوفد المرافق.

وبحث الجانبان ســـبل تعزيز التعاون 
وتبـــادل الخبـــرات والمعلومـــات فـــي 
والتنميـــة  البيئـــة  علـــى  المحافظـــة 
التعـــاون  أطـــر  وتنميـــة  المســـتدامة، 
االقتصـــادي والتركيز على المشـــاريع 

الخضراء.
وازدهـــار  بتقـــدم  دينـــه  بـــن  وأشـــاد 
جمهورية إيرلندا بالنجاح الذي تحققه 
بيئـــة األعمـــال والشـــركات اإليرلندية 
ودورها البارز في تشجيع ودعم رواد 
األعمال والشركات الناشئة وتحفيزها 
لتبني االتجاهات الحديثة واالقتصاد 

الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة.

تعزيز التعاون البيئي مع إيرلندا

الجفير - وزارة الصحة

تســـّلمت إدارة الخدمات المســـاندة 
ممثلـــة بقســـم األجهـــزة الطبيـــة في 
المحفـــز  الجهـــاز  الصحـــة  وزارة 
الطبـــي بتكلفـــة 25.000 دينـــار مـــن 
شـــركة )UNION( وذلـــك بالتنســـيق 
مع جمعيـــة البحرين لرعاية مرضى 

السكلر.

ويعمـــل الجهاز علـــى تخفيف اآلالم 
المزمنة، وتقليل اســـتخدام األدوية 
المعـــدة والكلـــى  التـــي تؤثـــر علـــى 
وصحـــة العصـــب باإلضافـــة لتقليل 
اآلثـــار الجانبية األخـــرى على الكبد 
اســـتخدام  عـــن  الناتجـــة  والمـــرارة 

األدوية لألمراض المزمنة.

ا  “الصحـــة” تتسلـــم جهــــاًزا طبيًّ
للتخفيــــف عـــن اآلالم المزمنـــة

“روتاري المنامة” يقف على تحديات مركز السكلر

زار وفـــد من نادي روتـــاري المنامة مركز 
أمراض الدم الوراثية بمجمع الســـلمانية 
المنجـــزات  علـــى  لالطـــالع  الطبـــي، 
والتحديـــات التـــي يواجههـــا المركز في 

رعاية مرضى السكلر بالبحرين.
 وتـــرأس الوفـــد رئيـــس ال نـــادي ورجل 
األعمـــال فريـــد بـــدر، بحضـــور الوجيـــه 
عبدالحســـين ديواني وعـــدد من أعضاء 

النادي.
وكان في اســـتقبال الوفـــد، أطباء فريق 
والطاقـــم  للمرضـــى  المعالـــج  الســـكلر 
التمريضي بوحدة اســـتبدال الدم، ووفد 
مـــن جمعيـــة البحريـــن لرعايـــة مرضـــى 
الســـكلر.  حيـــث أشـــاد الوفـــد بتجربـــة 
البحريـــن ريادتهـــا فـــي مجـــال الرعايـــة 
الطبيـــة بشـــكل عـــام، ورعايـــة مرضـــى 

السكلر بشكل خاص.

لمحاربـــي  الدائـــم  دعمـــه  الوفـــد  وأكـــد 
الســـكلر للتغلب علـــى اآلالم والتحديات 
ـــا، حيـــث ســـبق  التـــي يعايشـــونها يوميًّ
لنادي روتاري المنامة أن تبرع بجهازين 
غيـــرت  التـــي  الـــدم،  اســـتبدال  لوحـــدة 
حســـنت من جـــودة العديد من المرضى، 
وكان لألجهـــزة األثر الواضح في تطوير 
وتســـريع عمليـــة تبديل الـــدم، حيث تم 
التبـــرع باألجهزة بالتنســـيق مـــع جمعية 

البحرين لرعاية مرضى الســـكلر ووزارة 
الصحة.

البحريـــن  جمعيـــة  تقدمـــت  بدورهـــا،   
لرعايـــة مرضـــى الســـكلر بالشـــكر لجهود 
أنديـــة الروتـــاري الواضحـــة فـــي خدمة 
المجتمع، في مجاالت تطوعية مختلفة، 
وتبنيهـــا للقضايـــا اإلنســـانية والصحيـــة 
وغيرها متمنية استمرار التعاون لتقديم 

األفضل لمرضى السكلر في البحرين.

مدينة عيسى - جمعية رعاية مرضى السكلر

ا لالنفتاح واالعتدال في العالم البحرين تمثل صوًتا مهمًّ
االجتماع الثالث للمشاورات السياسية يستعرض اآلفاق الجديدة للتعاون مع ألمانيا

ترأس وكيل وزارة الخارجية للشــؤون الدولية الشــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، وفد مملكة البحرين في االجتماع الثالث 
للمشاورات السياسية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا االتحادية، والذي عقد امس بالعاصمة المنامة، وترأس الجانب 

األلماني المدير اإلقليمي للشرق األوسط واألدنى وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية األلمانية كريستيان باك.

وفي بداية االجتماع، رّحب الشـــيخ 
عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفة، بالوفد 
الزائـــر، واصًفا العالقـــات بين مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة ألمانيـــا، بأنهـــا 
قوية ومتطـــورة، وتمتلك إمكانيات 
واعـــدة للتعاون المشـــترك على كافة 

المستويات.
اســـتعرض  االجتمـــاع  وخـــالل   
للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل 
الدولية، مبادئ السياســـة الخارجية 
لمملكـــة البحريـــن، ومواقفهـــا الثابتة 
والدوليـــة،  اإلقليميـــة  القضايـــا  مـــن 
إلقـــرار الســـلم واالســـتقرار، قائال إن 
ا لالنفتاح  البحريـــن تمثل صوًتـــا مهمًّ
والعالـــم،  المنطقـــة  فـــي  واالعتـــدال 
ونموذًجا رائًدا فـــي الحريات العامة 
وحقوق اإلنسان، ومكافحة التطرف 
واإلرهاب عبر شراكات استراتيجية، 
وفًقـــا للقوانيـــن والمواثيـــق الدولية، 
كما ثمن إســـهامات ألمانيا في تعزيز 
األمن والســـلم الدولييـــن، واهتمامها 

بأمن منطقة الشرق األوسط.
أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  وأفـــاد 
البحريـــن  رؤيـــة  بـــأن  خليفـــة،  آل 
والبرامـــج   ،2030 االقتصاديـــة 
الحكوميـــة المتطـــورة ذات الجـــودة 

العالية، وضعـــت المملكة في صدارة 
ا  ونمـــوًّ تنوًعـــا  األكثـــر  االقتصـــادات 
علـــى مســـتوى المنطقـــة، باإلضافـــة 
إلـــى توافـــر بيئـــة اســـتثمارية جاذبة 
ومحفـــزة ومالئمـــة، كمركـــز إقليمـــي 
والمبـــادرات  واألعمـــال  للمـــال 
الجديـــدة، خصوًصـــا فـــي قطاعـــات 
االقتصـــاد الذكي، ومشـــاريع الطاقة 
المتجددة، واالبتـــكار ونقل المعرفة، 
مشـــيًرا إلـــى أن العالقـــات التجاريـــة 
ا،  بين البلدين، تشـــهد تطوًرا مســـتمرًّ
حيـــث ارتفع حجم التبـــادل التجاري 
بينهما ليبلغ 430.5 مليون يورو، عام 

.2018
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وتطـــرق 
الفـــرص  إلـــى  الدوليـــة،  للشـــؤون 
فـــي مملكـــة  المتاحـــة  االســـتثمارية 

البحريـــن، مشـــيًدا فـــي هـــذا الصدد، 
بالتعاون القائـــم بين مجلس التنمية 
االقتصاديـــة ومؤسســـة فرانكفورت 
وجهـــت  حيـــث  فاينانـــس،  مايـــن 
األخيرة الدعـــوة للمجلس، لالنضمام 
الماليـــة  للمراكـــز  العالمـــي  للتحالـــف 
المبتكـــرة  أعمالـــه  نتيجـــة  الدوليـــة، 
وأنشطته المتميزة، كما أن الفعاليات 
االقتصادية العربية - األلمانية، تقدم 
البنـــاء عليهـــا  فرصـــا مهمـــة، يمكـــن 

لتوسيع مجاالت الشراكة.
وتنـــاول الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد 
الخطـــوات والمبـــادرات  آل خليفـــة، 
اإلصالحيـــة الشـــاملة التي تشـــهدها 
مملكة البحرين، بقيادة عاهل البالد، 
وما حققته من إنجازات ومكتسبات 
شـــعب  ورفاهيـــة  الزدهـــار  نوعيـــة 

البحريـــن، وهو مـــا أظهرتـــه التقارير 
أن  مبيًنـــا  الدوليـــة،  والمؤشـــرات 
المملكة هي األكثر تسامًحا واحتراًما 
للحريـــات الدينية والعامة، وشـــراكة 
حقـــوق  وكفالـــة  والشـــباب،  المـــرأة 
العمالة الوافدة، واســـتقاللية ونزاهة 

القضاء، والتنمية المستدامة.
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وأشـــار 
مشـــاركة  إلـــى  الدوليـــة،  للشـــؤون 
المنامـــة”  “حـــوار  فـــي  ألمانـــي  وفـــد 
وحضـــور مملكـــة البحريـــن “مؤتمـــر 
ميونيخ لألمن” الذي عقد في فبراير 
الماضـــي، وكذلـــك اســـتضافة برلين، 
الخليجـــي  للحـــوار  األول  المنتـــدى 
والتعـــاون،  األمـــن  حـــول  األلمانـــي 
بمشـــاركة ممثـــل عن مركـــز البحرين 
للدراســـات االســـتراتيجية والدولية 
والطاقة “دراســـات” بمـــا يؤكد جهود 
البلدين الرامية الستتباب األمن في 

ربوع العالم.
ومـــن جانبـــه، أكـــد المديـــر اإلقليمي 
للشـــرق األوســـط واألدنـــى وشـــمال 
أفريقيـــا بوزارة الخارجيـــة األلمانية، 
ا  أن مملكة البحرين تعد شـــريًكا مهمًّ
لبالده في منطقة الشـــرق األوســـط، 
مشـــيًدا بعالقات الصداقة والتعاون 
الوثيقـــة بيـــن البلديـــن، ومـــا وصلت 
إليه من مســـتوى متميز فـــي العديد 
مـــن المجاالت، متمّنًيـــا للمملكة دوام 

الرقي والتقدم.

وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية يترأس وفد مملكة البحرين في االجتماع

المنامة - وزارة الخارجية

نموذج رائد في 
الحريات العامة وحقوق 

اإلنسان ومكافحة 
التطرف واإلرهاب

ارتفاع حجم التبادل 
التجاري بين البلدين 
ليبلغ 430.5 مليون 
يورو العام الماضي
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المعيــل الســداد بعــد وفــاة  األرامــل والقصــر مــن  إعفــاء 

3 % حصة بنك اإلسكان من أقساط المنتفعين

بّين وزير اإلســكان باســم الحمر أن احتســاب تكلفة الوحدة الســكنية في نظام اإلســكان قائم على أول تنظيم لإلســكان في البحرين في عام 
1962 والذي حدد كلفة الوحدة السكنية باسترجاع اإلسكان رأس المال الذي صرفته بزيادة فائدة قدرها 4 % وبطريقة استيفاء إيجار شهري 

لعدد معين من السنين. 

ه على سؤال النائب   وأشار في ردِّ
حمـــد الكوهجي إلـــى أن المذكرة 
بالمرســـوم  الملحقـــة  التفســـيرية 
مـــن  المحـــددة  النســـبة  حـــددت 
الميزانية لـــكل فئة باإلضافة إلى 
مبلغ تشييد البيت الواحد لسكن 
ذوي الدخـــل المحـــدود )مـــن 15 
إلى 20 ألف روبيـــه(، وفوق ذوي 
الدخـــل المحـــدود )مـــن 20 إلـــى 
30 ألـــف روبيـــه(، وذوي الدخـــل 
المتوســـط )مـــن 30 إلـــى 40 ألف 

روبيه(.
ولفت إلى أن قانون 1976 بشأن 
اإلســـكان لم يحدد آلية احتساب 
تكلفـــة الوحـــدة الســـكنية، وتـــرك 
كافة المســـائل التنظيميـــة لوزير 
المـــادة  نصـــت  حيـــث  اإلســـكان، 
أن  علـــى  القانـــون  مـــن   )4( رقـــم 
ينظـــم وزير اإلســـكان بقـــرار منه 
شـــروط تملـــك وتأجير المســـاكن 
علـــى  للتوزيـــع  المخصصـــة 

المواطنين نفاًذا لهذا القانون.
بنـــاًء علـــى ذلـــك  أنـــه   وأوضـــح 
اســـتمر العمـــل باحتســـاب تكلفة 
الســـكنية مضاًفـــا  بنـــاء الوحـــدة 
إليها نسبة 3 % كرسوم تشغيلية 
لبنـــك اإلســـكان علـــى أن تتكفـــل 
الدولـــة بتكاليف البنيـــة التحتية 

الرئيسية.
مجلـــس  قـــرار  أن  إلـــى  ولفـــت   
الـــوزراء فـــي 16 ديســـمبر 1979 
القســـط  تخفيـــض  علـــى  نـــص 
الشـــهري على كافة المســـتفيدين 
بالخدمـــات اإلســـكانية بحيـــث ال 
يتجـــاوز فيـــه القســـط ربـــع دخل 

األسرة.

وذكر أن حســـاب القسط الشهري 
الوحـــدة  تكلفـــة  مجمـــوع  هـــو 
الكلفـــة  إلـــى  إضافـــة  الســـكنية 
لبنـــك  والتشـــغيلية  التمويليـــة 
اإلســـكان وتعـــادل 3 %، على أن 
تدفـــع األقســـاط الشـــهرية لمـــدة 

300 شهر.
 وأشـــار إلـــى أنـــه يتـــم احتســـاب 
والتمويليـــة  التشـــغيلية  الكلفـــة 
لبنك اإلســـكان والمقـــدرة بـ 3 % 
فـــي كافـــة الخدمـــات اإلســـكانية 
ســـواء خدمة التمليـــك أو خدمة 
تمويل الشـــراء والبناء، وبالتالي 
فهي ليست مقتصره على خدمة 
تمليـــك الوحـــدة الســـكنية وهـــي 
مشـــروع  أول  منـــذ  محتســـبة 
إسكاني نفذ في مملكة البحرين.

 وأضاف أنه يتم احتســـاب نسبة 
3 % فـــي القســـط الشـــهري دون 
المبلـــغ اإلجمالـــي، وذلـــك لتجنب 
احتسابها على المواطن في حال 
أبـــدى رغبته بســـداد المبلغ الكلي 
للخدمـــة اإلســـكانية قبـــل انتهاء 

مدة السداد.
 وتابع أنه وبعد احتساب القسط 
الشـــهري للوحـــدة الســـكنية بعـــد 
الدعم وإضافة الكلفة التشغيلية 
اإلســـكان،  البنـــك  والتمويليـــة 
تقـــوم الـــوزارة بتحديـــد القســـط 
بعـــد  المواطـــن  مـــن  المســـتقطع 
المقارنة ما بين القسط المستحق 
فـــي العقـــد وربع دخـــل المواطن، 
وذلـــك الســـتقطاع األقـــل بينهمـــا 
كدعم ثان للقسط المحتسب في 

العقد، بحيث ال يتحمل المواطن 
القســـط إذا كان متجاوًزا إلى 25 
% مـــن دخلـــه وتكتفـــي الـــوزارة 

بهذا القدر.
 وأشار الوزير بشأن أنواع الدعم 
الحكومي بعـــد تخصيص خدمة 
تمليـــك الوحدة الســـكنية إلى أن 
الـــوزارة تدعم القيمـــة اإلجمالية 
الفعليـــة للوحـــدة الســـكنية، إلـــى 
جانـــب تخفيـــض قيمـــة القســـط 
إلـــى 25 % مـــن الدخل الشـــهري 
 25 علـــى  واحتســـابها  للمواطـــن 
سنة فقط حتى وإن لم يتم سداد 
كامل المبلغ المســـتحق في العقد 

المبرم بين الوزارة والمواطن.
الـــوزارة كذلـــك  إلـــى أن   ولفـــت 
وتخفيـــض  بتأجيـــل  تقـــوم 
األقساط للحاالت اإلنسانية وفق 
االشـــتراطات المعمـــول بهـــا فـــي 
الـــوزارة، فضالً عن إعفاء األرملة 
والقصـــر من ســـداد قيمة الوحدة 

السكنية بعد وفاة المعيل.

محرر الشؤون المحلية

حمد الكوهجي باسم الحمر

قالـــت وزارة الصحة إن المجلس األعلى للصحة وبالتنســـيق مع الوزارة يدرس 
ا إنشـــاء مركز طوارئ في كل محافظة مـــن المحافظات ضمن آلية تطبيق  حاليًّ

نظام الضمان الصحي.
ها على مقترح برغبة نيابي إلنشـــاء مركز طـــوارئ متكامل في   ولفتـــت فـــي ردِّ
كل محافظة من محافظات مملكة البحرين على أن يكون قادًرا على استيعاب 
جميـــع الحاالت الطارئة، إلى وجود ثالثة مراكـــز صحية تفتح أبوابها لمرتاديها 
على مدار الساعة وتقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك خدمات 

الطوارئ للحاالت البسيطة.
 وبّينـــت أن تلك المراكـــز تتمثل في: مركز المحرق الشـــمالي الصحي بمحافظة 
المحرق، ومركز حمد كانو الصحي، ومركز يوســـف عبدالرحمن إنجنير الصحي 
بالمحافظة الجنوبية.  وأفصحت عن أنه سيتم خالل هذا العام تشغيل كلٍّ من 
مركز الشيخ جابر الصباح الطبي، ومركز محمد جاسم كانو الصحي بالمحافظة 

الشمالية على مدار الساعة.

مركز طوارئ لكل محافظة

“الكهرماء”: ال أجرة إضافية الستبدال العدادات
قال وزير الكهرباء والماء وائل المبارك إنه تم وضع خطة تهدف إلى استبدال جميع العدادات التقليدية )اإللكتروميكانيكة( بعدادات ذكية، 
ه على ســؤال للنائب عيســى  وحســب هذه الخطة كان من المفترض االنتهاء من عملية االســتبدال خالل ثالث ســنوات من اآلن. ولفت في ردِّ
الدوســري إلــى أن هيئــة الكهربــاء والمــاء تدرس وضع خطة جديدة تشــمل وضع نظام جديــد متكامل للفواتير، وتضمن تســريع وتيرة العمل 

لالنتهاء من هذا المشروع خالل أقصر مدة ممكنة بدون التأثير على الخدمات القائمة. 

 وبلـــغ مجمـــوع عـــدادات الكهربـــاء فـــي 
شـــبكة التوزيـــع 424 ألـــف عـــداد تقريًبا، 
وتختلف أســـعار العدادات حسب النوع، 
وفيمـــا يلـــي تفصيـــل ألســـعار العـــدادات 
وفًقـــا آلخر مناقصة بيـــن 31 وتصل إلى 
60 دينـــاًرا، بيـــن أحادية الطـــور وثالثية 
الطور، والعـــدادات التي تعمل بمحوالت 
التيـــار.  وذكر أن مجمـــوع عدادات الماء 
المـــراد اســـتبدالها يبلـــغ 224 ألًفـــا و288 
عداًدا، وتتراوح أســـعار العدادات الذكية 
بيـــن 48 ديناًرا و79 ديناًرا للعداد الواحد 
بالنســـبة لقياس 15 مليمتر بالمواصفات 

المطلوبة وهي العدادات التي تســـتخدم 
فـــي القطـــاع الســـكني، وقـــد يصل ســـعر 
العداد إلى 164 ديناًرا في بعض الحاالت 

)حجم 25 مليمتر(. 
 وأكـــد أنـــه ال يتـــم احتســـاب أي أجـــرة 

إضافية الستبدال العدادات.
الذكيـــة  الكهربـــاء  عـــدادات  أن  وبّيـــن 
دقيقـــة، حيـــث يتم اســـتيراد العـــدادات 
المســـتخدمة فـــي البحرين من شـــركات 
عالمية رائدة في مجال تصنيع العدادات 
وتمر العدادات الذكية باختبارات نوعية 
في مختبرات مستقلة معتمدة باإلضافة 

إلـــى اختبـــارات روتينية لـــكل عداد على 
حـــده بعد عمليـــة التصنيع وقبـــل عملية 
الشحن.  وأضاف أنه تتم عملية الموافقة 
على إرســـال الشـــحنة بناًء على مراجعة 
نتائج هذه االختبارات، هذا وتقوم إدارة 
توزيع الكهرباء بفحص عدد منها مجدًدا 
قبـــل التركيـــب، علًما بأن مـــدى دقة هذه 

العدادات يصل إلى )1 %(.
وتابع بشـــأن عدادات الماء أن العدادات 
اإللكترونيـــة الذكيـــة توفـــر دقـــة قيـــاس 
 R400 عالية )مـــدي ديناميكي يصل إلى
– بالمواصفـــات العالميـــة( فـــي القراءات 

مقارنـــة بالعدادات الميكانيكية، علًما بأن 
نسبة الخطأ ال تتعدى 2 %.

وأكـــد أن مملكة البحرين اســـتندت على 
إن  حيـــث  العالميـــة،  التجـــارب  أفضـــل 
العدادات المســـتخدمة في المملكة سبق 
أن تم اســـتخدامها في العديد من الدول 

كبريطانيـــا وهولندا والســـويد والدنمارك 
الخليجـــي  المســـتوى  وعلـــى  وغيرهـــا، 
تم اســـتخدام نفـــس هذه العـــدادات من 
قبل كل مـــن المملكة العربية الســـعودية 
العربيـــة  واإلمـــارات  عمـــان  وســـلطنة 
المتحدة.  وأضاف بشـــأن عدادات الماء 

أن أكثر دول العالم بدأت في اســـتخدام 
العـــدادات الذكيـــة، وعلى ســـبيل المثال 
مـــن  كل  بـــدأت  الخليـــج  منطقـــة  فـــي 
ســـلطنة عمان ودولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة والمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
التـــي  العـــدادات  نفـــس  اســـتخدام  فـــي 

تستخدمها مملكة البحرين.

عيسى الدوسريوائل المبارك

424 ألف عداد كهرباء 
في شبكة التوزيع بأسعار 

بين 31 و60 ديناًرا

224 ألًفا و288 عدادا 
ماء مراد استبداله

نسبة الخطأ في عدادات 
الماء الذكية ال تتعدى 2 %
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سيدعلي المحافظة

40 ألف روبية أعلى كلفة لبيوت 
اإلسكان في 1962

أكـــدت وزارة الصحـــة أنهـــا تعمـــل على 
إجـــراء دراســـة إلدراج مـــرض التصلب 
المتعدد ضمن فئات األمراض المزمنة.

ها على مقترح برغبة  جـــاء ذلك، في ردِّ
التصلـــب  مـــرض  إدراج  بشـــأن  نيابـــي 
المتعـــّدد ضمن فئات األمراض المزمنة، 
مـــع  توافقهـــا  الـــوزارة  أبـــدت  حيـــث 

المقترح.
 وذكـــرت الـــوزارة أن مـــرض التصلـــب 
المتعـــّدد هو مرض مناعّي ذاتّي شـــائع 
العصبـــي  الجهـــاز  فـــي  يؤّثـــر  مزمـــن، 
المركزي، ويبدأ المرض عادًة بين عمَري 
)20( و)50( ســـنة، وتبلـــغ نســـبة إصابـــة 

النساء به ضعف نسبة إصابة الذكور.
 وتابعـــت أن اســـم المـــرض يشـــير إلـــى 
الندبات )الصلبة – المعروفة باللويحات 
أو اآلفـــات( التـــي تحـــدث باألخص في 

المـــادة البيضـــاء فـــي الدمـــاغ والحبـــل 
الشوكي، وتعتمد توّقعات سير المرض 
علـــى أمور كثيـــرة، منها النـــوع الفرعّي 
للمرض، وعمر المصاب وجنســـه، وعلى 
األعـــراض األولّيـــة للشـــخص، وكذلـــك 

درجة اإلعاقة الخاّصة بالمريض. 
 ولفتـــت إلـــى أن عـــدد المصابيـــن بهـــذا 
المـــرض - علـــى مســـتوى العالـــم - فـــي 
العام 2008 يتراوح بين 2 و2.5 مليون 

فـــرد، بمعـــدالت تتفـــاوت مـــن منطقـــة 
إلـــى أخرى ومن مجموعة ســـكانية إلى 
أخرى.  وأشارت إلى أن عدد المصابين 
المشـــّخصين أخذ في االرتفاع بســـبب 
ارتفاع جودة التشـــخيص، وفي مملكة 
البحريـــن ُيقـــّدر حجم انتشـــار المرض، 
حســـب دراســـة نشـــرت في عام 2014 
 )100,000( لـــكل  حالـــة   )60( بمعـــّدل 

نسمة.

وزارة الصحة: عدد المصابين في العالم يتراوح يصل إلى 2.5 مليون فرد

دراســة: 60 مــن كل 100 ألف بحريني مصــاب بالمرض

“الصحة” تدرس تصنيف التصّلب المتعّدد “مزمًنا”

أعلنـــت وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية عـــن أن العمل يجري 
ا على إنشـــاء مركز البديع االجتماعي بالمحافظة الشمالية،  حاليًّ
والـــذي ســـيضم أيًضا جميع خدمـــات الوزارة، على غـــرار المراكز 

االجتماعية ببقية المحافظات.
 جاء ذلك، في رّد الوزارة على مقترح برغبة نيابي بشأن توزيع 
جميع الخدمات التـــي تقدمها وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
دون اســـتثناء علـــى كافـــة المراكز التابعة لهـــا، وتفعيل التواصل 

اإللكتروني لتقديم هذه الخدمات.
 ولفتـــت الـــوزارة إلى أنها تقدم من خالل هـــذه المراكز مجموعة 
من الخدمات تتمثـــل في خدمات )الضمان االجتماعي، تعويض 
الحريـــق، الدعم المالي، مخصص اإلعاقة، توفير األجهزة الطبية 
والمعينـــات الســـمعية لـــذوي اإلعاقـــة، تقديم طلبـــات التوظيف، 
حجـــز مواعيد اإلرشـــاد األســـري، طلبات االســـتفادة مـــن قاعات 
المراكـــز االجتماعية لصالح المنظمات األهلية، خدمة التســـجيل 

للدورات وورش العمل بالمراكز االجتماعية(.
 وبينـــت الـــوزارة أن جميـــع المراكـــز التابعـــة لهـــا يتصـــل بعضهـــا 
بالبعض اآلخر عبر الشبكة اإللكترونية المعّدة لذلك، ويمكن ألية 

إدارة أن تقدم خدماتها من خالل هذه المراكز للمواطنين.
ا على تطوير أنظمة الخدمات   وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليًّ
التي يتم من خاللها تسّلم طلبات الخدمات التي تقدمها المراكز 
االجتماعيـــة ومتابعتهـــا، وعلـــى الجانـــب اآلخـــر قامـــت الـــوزارة 
بالتعـــاون مـــع هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية بهدف 

تنفيذ بعض الخدمات اإللكترونية.
وذكـــرت أن هـــذه الخدمات تمثلـــت في خدمات االســـتعالم عن 
الضمـــان االجتماعـــي، والدعـــم المالـــي، ودعـــم اللحـــوم، وجميع 

الخدمات المقدمة للمنظمات األهلية.

مركز جدحفص االجتماعي كان مخصًصا للمحافظة الشمالية

مســتمر تطــور  فــي  للــوزارة  اإللكترونيــة  الخدمــات 

“الشمالية” دون مركز اجتماعي و“العمل”: جاٍر التنفيذ
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العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة،  قـــام وزيـــر 
رئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة للمســـنين، جميـــل 
حميـــدان، بزيـــارة تفقديـــة لمركـــز المحـــرق 
النائـــب  بحضـــور  االجتماعيـــة،  للرعايـــة 
إبراهيـــم النفيعي، وعضو مجلس الشـــورى 
مـــن  وعـــدد  هنـــدي،  بـــن  منيـــرة  الســـابقة 
المرافقيـــن ومســـؤولي الـــوزارة، حيـــث تـــم 
تفقـــد أوضـــاع كبـــار المواطنيـــن المقيميـــن 
فـــي المركـــز، والتحدث معهـــم للتعرف على 
احتياجاتهم، والتأكد من مستوى الخدمات 
المقدمـــة لهـــم، ومدى تلبيتهـــا الحتياجاتهم 
والنفســـية  واالجتماعيـــة  المعيشـــية 
والصحيـــة.  ويقـــّدم مركز المحـــرق للرعاية 
االجتماعيـــة خدمـــة اإليـــواء لـ 54 مـــن كبار 
المواطنين من الجنســـين، ممن ال عائل لهم 

أو أســـرة ترعاهم، ويتلقون فيه كافة أنواع 
والنفســـية  والصحيـــة  المعيشـــية  الرعايـــة 
والترفيهيـــة، فضالً عن برامج التأهيل التي 
ترمي إلى االستفادة من خبراتهم المتراكمة 
وإشراكهم في أنشـــطة المجتمع وإدماجهم 
فيـــه، علًما بـــأن الطاقة االســـتيعابية للمركز 
تطويـــر  باســـتمرار  ويتـــم  فـــرًدا،   60 تبلـــغ 
مرافقه وبرامجـــه بحيث تلبي احتياجاتهم 
الوزيـــر  أكـــد  المناســـبة،  الكاملـــة.   وبهـــذه 
حميـــدان، أن هـــذه الزيـــارة التفقديـــة تأتي 
فـــي إطـــار التعـــاون المســـتمر والوثيق بين 
الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية، الـــذي 
يهـــدف إلـــى تلبيـــة احتياجـــات المواطنيـــن 
من كافـــة الفئات المجتمعية، والســـعي إلى 
االرتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وباألخص 
فئة كبـــار الموطنين، الذي توليهم الحكومة 

البالـــغ وتحـــرص علـــى  الموقـــرة االهتمـــام 
تكريمهم وتقديرهم وبكافة السبل الممكنة، 
مشـــيًرا إلى أن أعداد كبار المواطنين الذين 
ا،  جـــدًّ محـــدودة  تعتبـــر  لإليـــواء  بحاجـــة 
ـــا نحـــو التوســـع فـــي دور  وأن التوجـــه حاليًّ
وأنديـــة الرعايـــة النهارية للوالديـــن، بهدف 
شـــغل أوقات فـــراغ كبـــار المواطنين خالل 
الفتـــرة النهاريـــة، واالســـتمرار في ممارســـة 
حياتهم األسرية وســـط أبنائهم وأحفادهم، 
األســـرية  العالقـــات  علـــى  حفاًظـــا  وذلـــك 
والقيم المجتمعيـــة األصيلة التي يتمتع بها 
المجتمـــع البحريني، موضًحـــا أن عدد هذه 
ـــا، ومزمع  الـــدور يبلـــغ 14 داًرا ونادًيـــا نهاريًّ
زيادتهـــا إلـــى 20 مـــع نهايـــة العـــام الجاري، 
لتغطـــي بذلـــك كافـــة محافظـــات المملكـــة. 
ومن جانبه، أشـــاد ســـعادة النائـــب النفيعي 

بمســـتوى التعـــاون القائم بيـــن وزارة العمل 
النـــواب،  ومجلـــس  الجتماعيـــة  والتنميـــة 
ومنوًهـــا بما اطلع عليـــه من خدمات مقدمة 

المركـــز،  فـــي  المقيميـــن  المواطنيـــن  لكبـــار 
وبمســـتوى المعيشـــة الالئـــق الـــذي يقيمون 
فيه، مؤكًدا في الوقت ذاته أن التعاون بين 

الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية مســـتمر 
لالرتقاء بمســـتوى الخدمات المقدمة لكافة 

المواطنين، ولكبارهم بصفة خاصة.

جانب من الزيارة

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

ا أعـــداد كبـــار المواطنين المحتاجين لإليـــواء محدودة جدًّ
ــة ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة االجـ ــ ــاي ــ ــرع ــ ــل ــ ــز الــــمــــحــــرق ل ــ ــركـ ــ ــد مـ ــقـ ــفـ ــتـ حــــمــــيــــدان يـ
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مدينة عيسى - جمعية رعاية مرضى السكلر

 )Adakveo( موافقتهــا علــى عقــار )FDA( أعلنــت هيئــة الغــذاء والــدواء األمريكيــة
فاتحًة بذلك باب األمل؛ لتخفيف معاناة المصابين بمرض فقر الدم المنجلي “السكلر”.

وورد فـــي موقع الهيئة بأن العالج ســـيحد 
من أزمة انســـداد األوعية الدموية بســـبب 
التصـــاق كريات الـــدم الحمـــراء والبيضاء 
والصفائـــح باألوعيـــة ممـــا يـــؤدي إلعاقـــة 
الـــدورة الدمويـــة عـــن طريـــق خاليـــا الدم 
المضاعفـــات  وهـــي  المنجليـــة،  الحمـــراء 
الشائعة والمؤلمة لمرض الخاليا المنجلية.
وأفـــاد اختصاصي أمراض الـــدم الوراثية 
جعفـــر آل طـــوق بـــأن البحريـــن ســـتكون 
األولـــى عالميا في اســـتخدام العقار، الذي 
ســـيتوفر فـــي المرحلـــة الحاليـــة لعشـــرين 
مريـــض ســـكلر بحرينيا فقط بســـبب كلفة 
بدايـــة  أن  مبينـــا  جـــدا،  العاليـــة  توفيـــره 

اســـتخدام الـــدواء فـــي البحريـــن ســـيتم 
اإلعـــالن عـــن مزيـــد مـــن التفاصيـــل عـــن 

الدواء واالستخدام.
علـــى  الموقـــع  بحســـب  العقـــار  ويعمـــل 
تثبيـــط مـــادة “الســـيليكتين” التـــي تســـهم 
في التصـــاق الخاليـــا المنجليـــة، وبالتالي 
حـــدوث انســـدادات وعائيـــة مســـببة آالًما 

مبرحة.
واســـتندت الموافقـــة علـــى نتائـــج تجربة 
ســـريرية عشـــوائية لـ 198 مريًضا يعانون 
مـــرض الخاليا المنجلية مـــع وجود تاريخ 
مع نوبات األلم ”انسداد األوعية الدموية” 
بتزويدهـــم إما بعقـــار )Adakveo( أو عقار 

آخـــر وهمـــي. وأورد بـــأن المرضـــى الذيـــن 
نوبـــات  عانـــوا   )Adakveo( بــــ  عولجـــوا 
وزيـــارات أقـــل لتلقـــي عالج لنوبـــات األلم 
)متوســـط معدل ســـنوي قدره 1.63 مرة(، 
مقارنًة بالمرضى الذين تلقوا عالًجا وهمًيا 

)متوسط معدل سنوي يبلغ 2.98 مرة (.

جعفر آل طوق

البحرين ستكون األولى عالميا في استخدامه رغم كلفته العالية
عقار جديد يفتح باب األمل للتخفيف عن معاناة مرضى السكلر

المنامة - وزارة الداخلية

علـــى  للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  أكـــدت 
تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية 
والخارجيـــة المؤديـــة إلـــى منطقـــة البر 
وإطـــالق حمالت توعوية لمســـتخدمي 
بهـــدف  المخيمـــات،  ومرتـــادي  الطـــرق 
خفـــض الحـــوادث، وذلـــك عبـــر تقديـــم 
اإلرشـــادات التـــي تحـــث علـــى التقيـــد 
بالســـرعة المحـــددة وتجنـــب التجـــاوز 
وقـــوع  إلـــى  يـــؤدي  الـــذي  الخاطـــئ 
الحـــوادث المرورية فضالً عـــن االلتزام 
بحـــزام الســـالمة وعدم االنشـــغال بغير 

الطريق.
 جـــاء ذلك، فـــي مقابلة أجراهـــا برنامج 
“األمـــن” اإلذاعـــي الـــذي تعـــده وتقدمه 
والثقافـــة  لإلعـــالم  العامـــة  اإلدارة 

األمنيـــة بالتعـــاون مـــع إذاعـــة البحرين 
بـــاإلدارة  التوعيـــة  شـــعبة  رئيـــس  مـــع 
العامة للمـــرور النقيب عبدهللا المعيلي، 
دعـــا فيهـــا أولياء األمور إلى المســـاهمة 
أبنائهـــم،  ســـالمة  علـــى  الحفـــاظ  فـــي 
حيـــث تقع علـــى عاتقهـــم مهمـــة توفير 
عناصر الســـالمة في حال اســـتخدامهم 
الدراجات النارية وتوجيهم للقيادة في 
المناطـــق المناســـبة والمخصصـــة لذلك 

واالبتعاد عنها ليالً وفي الطريق العام. 
من جهته، أشـــار المالزم محمد إبراهيم 
الريـــس ضابـــط عالقات عامـــة وتوعية 
بـــاإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني إلى أن 
دور اإلدارة في موسم البر يتمثل بالقيام 
بحمـــالت ميدانيـــة وتوعويـــة لتثقيـــف 
وحـــث المخيمين على اتبـــاع إجراءات 
فـــي  الالزمـــة  واالحتياجـــات  الســـالمة 
مخيماتهـــم. فيما أكـــد الضابط بمديرية 
شـــرطة المحافظـــة الجنوبيـــة المـــالزم 
أول عبدالعزيز الســـبيعي أنـــه تم اتخاذ 
كافة االســـتعدادات إلنجاح موســـم البر 
ووضع استراتيجية واضحة تهدف إلى 
تقديم كافة وأفضل الخدمات لســـالمة 

المخيمين، من خالل توزيع الدوريات.

المنطقــة إلــى  المؤديــة  الطــرق  علــى  الدوريــات  تكثيــف 
حمالت توعية لتأمين سالمة مرتادي البر

المنامة - وزارة الخارجية

أكـــدت مملكـــة البحريـــن فـــي االجتمـــاع رفيـــع 
المســـتوى الـــذي عقدته الجمعيـــة العامة لألمم 
المتحدة لذكرى اتفاقية حقوق الطفل بأن هذا 
العام يحتل أهمية خاصة لالتفاقية، إذ يحتفل 
العالـــم بمـــرور ثالثين عاًمـــا منذ إقـــرار اتفاقية 
حقوق الطفل في عـــام 1989، حين تعّهد قادة 
العالم بتعزيز حقوق األطفال وإيالئها االهتمام 
الكافـــي باعتبارهـــم أهم مـــورد تمتلكـــه الدول 
مـــن أجل مســـتقبل أفضـــل للبشـــرية، وكفرصة 
لتجـــّدد الدول األعضاء العهد ببذل كل الســـبل 
لدمـــج احتياجـــات األطفـــال فـــي السياســـات 
الوطنية وحماية عالمهم في ظل االضطرابات 
السياســـية والبيئية التي يشـــهدها العالم. وأن 
مملكـــة البحريـــن، دائًمـــا مـــا كانـــت ســـّباقة في 
االنضمام إلـــى االتفاقيات والمعاهدات الدولية 
التـــي تعـــّزز الجهود فـــي مجال حقـــوق الطفل 
فـــي ظـــل النهـــج اإلصالحـــي لحضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
عاهل البالد المفدى، النابع من اإليمان الراســـخ 
بأهمية التنشئة الصحيحة والمتكاملة لألجيال 

الجديدة. 
جـــاء ذلـــك، فـــي البيـــان الـــذي ألقـــاه المنـــدوب 
الدائـــم لمملكـــة البحريـــن لـــدى األمـــم المتحدة 
الســـفير جمـــال فـــارس الرويعي فـــي االجتماع 
رفيع المســـتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة 
المنعقـــد في مقـــر المنظمة بنيويورك بمناســـبة 
االحتفال بالذكرى الـ30 التفاقية حقوق الطفل. 
 كمـــا أوضح المندوب الدائم بأن المملكة لطالما 
أولـــت حماية حقـــوق الطفل وتعزيزهـــا أهمية 
خاصـــة، حيـــث انضمـــت المملكـــة إلـــى اتفاقية 
حقـــوق الطفـــل عـــام 1992، وتم أيًضـــا إصدار 
قانون الطفل رقم )37( لســـنة 2012، الذي كفل 
حق الطفل على أهم األصعدة كتهيئة الظروف 
المناســـبة لتنشـــئته، وتوفيـــر الرعايـــة الصحية 

المالئمة، والحق في الغذاء والتعليم، والرعاية 
إقـــرار  إلـــى  باإلضافـــة  الســـليمة،  االجتماعيـــة 
االستراتيجية الوطنية للطفولة كجهد مشترك 
بيـــن اللجنـــة الوطنيـــة للطفولـــة ووزارة العمل 
والتـــي  واليونيســـيف  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
تختـــص بإقـــرار خطـــط العمل لتعزيـــز وتطوير 
البرامـــج الضامنـــة لحقـــوق الطفـــل، واقتـــراح 
التشـــريعات والتوصيات إلى الجهات الرسمية 
ذات الصلة، والتي تم تنفيذ 79? من مبادراتها 

حتى اليوم.
 وأشـــار المنـــدوب الدائـــم بـــأن تقديـــم أفضـــل 
ســـبل الرعايـــة الصحيـــة لألطفـــال فـــي مملكة 
البحريـــن هو مـــن أولويات المملكـــة حيث يتم 
تقديـــم الرعايـــة الصحية ذات الجـــودة العالية 
طبًقا للمعايير الدولية لجميع األطفال من دون 
تمييـــز، وتمكنـــت في هـــذا المجـــال من خفض 
معدل وفيات األطفال دون الخامسة من العمر 
باإلضافة إلى االهتمـــام المطلق باألم وصحتها 
اإلنجابية وحالة الجنين الصحية حتى والدته، 
إذ تشـــير اإلحصائيـــات والتي تعد من النســـب 
المتقدمـــة إلـــى تراجـــع معدل وفيـــات األمهات 
أثنـــاء الـــوالدة وتراجـــع وفيات األطفـــال دون 

سن الخامسة. 

 وفـــي مجـــال التعليم نّوه المنـــدوب الدائم بأن 
التعليميـــة  للمرحلـــة  األطفـــال  التحـــاق  نســـبة 
األساســـية والثانويـــة بلغت نســـبة %100، كما 
يحظى األطفال ذوو اإلعاقة باالهتمام الخاص 
طبًقـــا الحتياجاتهـــم، إضافة إلـــى الدعم المهم 
الذي تقدمه المؤسســـة الخيرية الملكية لرعاية 

وحماية فئة األيتام واألرامل. 
األخيـــر  اإلحصائـــي  التحديـــث  أن  وأوضـــح 
المتضمـــن لدليل التنمية البشـــرية ومؤشـــراتها 
لبرنامـــج األمـــم المتحدة اإلنمائـــي، أظهر تبوء 
مملكـــة البحريـــن للمرتبـــة الـ 43 مـــن بين 189، 
حيث ارتفع مؤشـــر التنمية البشـــرية إلى نسبة 
13.4 %، وتـــم إصدار قانون العمل األهلي رقم 
)36( لســـنة 2012 وتعديالته، والذي تضمن في 
مادتـــه الـ 28 تصنيًفا لــــ 42 مهنة حظر توظيف 
األحـــداث فيها الحتمـــال تعرضهم لالســـتغالل 

البدني أو النفسي أو الجنسي. 
 كما أشـــار المنـــدوب الدائم بأن مملكة البحرين 
تعتـــز بشـــراكاتها مـــع منظومة األمـــم المتحدة 
ووكاالتهـــا، حيـــث تـــم تعزيز العمل فـــي مجال 
حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة “اليونيسيف” 
االســـتراتيجية  الشـــراكة  إطـــار  اتفـــاق  عبـــر 
األول  يعـــد  والـــذي   ،)2018-2022( لألعـــوام 
مـــن نوعه على مســـتوى المنطقـــة، بهدف دعم 
خطـــة عمـــل وأولويـــات الحكومـــة، إضافة إلى 
االســـتعانة بالخبراء مـــن مكتب األمم المتحدة 
اإلنمائي بمملكة البحرين لمتابعة تنفيذ الخطة 
االســـتراتيجية الوطنيـــة للطفولة بمـــا يتوافق 
مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وبدورها 
تحـــرص المملكـــة علـــى المســـاهمة بالكفـــاءات 
البحرينيـــة فـــي مجال وحماية حقـــوق الطفل، 
حيـــث تـــم انتخـــاب، أمـــل الدوســـري مجـــدًدا 
لمنصـــب نائـــب رئيس لجنة حقـــوق الطفل في 

األمم المتحدة للفترة 2017 حتى 2021. 

نســبة التحــاق األطفــال للمرحلــة التعليمية األساســية والثانويــة 100 %
البحرين سّباقة في االنضمام لمعاهدات تعزيز حقوق الطفل

جمال الرويعي



3 وافدين يحتالون على عاملة منزلية ويجبرونها على الدعارة
ــى ــ ــل ــ أع بـــــــراتـــــــب  لـــــهـــــا وظـــــيـــــفـــــة  أنــــــهــــــم يـــــــــوفـــــــــرون   مـــــدعـــــيـــــن 

قررت المحكمة الكبرى الجنائية األولى إغالق باب المرافعة في قضية إتجار 3 وافدين بالبشر بحق عاملة منزلية احتالوا عليها عبر إعالن تم بثه 
من خالل موقع للتواصل االجتماعي، مدعين أنهم سيوفرون لها وظيفة براتب أعلى، إال أنها وبعد أن هربت من كفيلها تفاجأت بإجبارهم لها على 

العمل في الدعارة ووفروا حراسة عليها لمنعها من الهرب، وحجزت القضية للحكم بجلسة 11 ديسمبر المقبل.

بهـــا  أبلـــغ  التفاصيـــل حســـبما  وتتمثـــل 
بدايـــة مواطن قال إن عاملتـــه المنزلية 
والتـــي تعمـــل تحـــت كفالتـــه قـــد هربت 
مـــن المنـــزل، لكنهـــا بعـــد فتـــرة اتصلـــت 
بـــه وتطلـــب النجـــدة، وأنهـــا أبلغتـــه أنها 
محتجـــزة فـــي منـــزل بمنطقة ســـلماباد، 
وأن الوافديـــن الذيـــن خدعوها بوظيفة 
فـــي  العمـــل  علـــى  يجبرونهـــا  أفضـــل 

الدعارة.
وبعد االســـتجابة للبالغ تم تشكيل قوة 
أمنيـــة توجهت لموقـــع البـــالغ وتمكنوا 
مـــن الدخـــول للمنـــزل وتحريـــر المجني 

عليها والقبض على اثنين من المتهمين.
وبالتحقيـــق مـــع المجنـــي عليهـــا أفادت 
بأنها حضـــرت إلى مملكـــة البحرين منذ 
عـــدة أشـــهر تحـــت كفالـــة المبلـــغ والذي 
طلبهـــا للعمـــل في منزلـــه، مقابـــل راتب 
شـــهري وقـــدره 100 دينـــار، وبعـــد فترة 
تعرفت علـــى فتاة عن طريق اإلعالنات 
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  المنشـــورة 
االجتماعـــي، للعمـــل براتب أعلـــى، وأنها 
هي من أقنعتهـــا بفكرة الهرب من منزل 
عمـــل  فرصـــة  توفيـــر  مدعيـــة  كفيلهـــا، 

مناسبة لها وبراتب مغٍر.

وأشـــارت إلـــى أنها بالفعـــل صدقت ذلك 
الـــكالم وهربـــت مـــن المنـــزل مســـتغلة 
المنـــزل،  عـــن  وأســـرته  كفيلهـــا  غيـــاب 
فخرجـــت مع تلـــك الفتاة، والتـــي نقلتها 
إلـــى منطقـــة ســـلماباد؛ لالســـتعداد لبدء 

العمل الجديد.
لكنها فوجئت برجلين يسكنان معها في 
ذات الشقة، وهما من أبلغها بأنها ستعمل 
في الدعارة، لذا أبلغتهم أنها ترفض هذا 
العمـــل، ممـــا أدى الحتجازهمـــا لهـــا ومن 
ثم بـــدءا في جلب أشـــخاص لممارســـة 

الفاحشة معها ومن دون رضاها.

ونظرا إلى خوفها الشـــديد منهم أجبرت 
على ذلك العمل، لكن وذات يوم قدم لها 
أحد المتهمين هاتفا نقاال وفيه شـــريحة 
هاتـــف، فلـــم تتـــردد باالتصـــال بكفيلها، 
والذي طلبت منـــه نجدتها وإنقاذها من 

المأزق الذي هي فيه.

فأحالت النيابة العامة المتهمين الثالثة 
للمحاكمـــة على اعتبـــار أنهم في غضون 

2019، ارتكبوا اآلتي:
بـــأن  عليهـــا  بالمجنـــي  اتجـــروا  أوال: 
نقلوها وآووها بطريـــق اإلكراه والحيلة 
والتهديـــد بـــأن أوهمتها المتهمـــة الثالثة 

بقدرتها علـــى توفير فرصة عمل براتب 
أعلـــى، إال أنهـــا قامـــت بخداعهـــا ونقلها 
أماكـــن  إلـــى  الثانـــي  المتهـــم  بواســـطة 

الستغاللها في أعمال الدعارة.
المجنـــي عليهـــا  ثانيـــا: حجـــزوا حريـــة 
بغيـــر وجه حق قانوني؛ بهدف الكســـب 
من ورائهـــا وقد صاحب ذلك اســـتعمال 
التهديـــد ممـــا زاد مـــدة حجـــز المجنـــي 

عليها على الوجه.
ثالثا: حملوا المجني عليها على ارتكاب 

الدعارة باستخدام أسلوب التهديد.
علـــى  حياتهـــم  فـــي  اعتمـــدوا  رابعـــا: 
مـــا تكســـبه المجنـــي عليهـــا مـــن أعمـــال 

ممارسة الدعارة.
خامســـا: أداروا محـــال ألعمـــال الدعـــارة 

واألعمال المنافية لآلداب.
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بائع حشيش مطلوب يحاول الهرب من نافذة منزله المحاصر
عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى متهميــن ببيــع مــادة الحشــيش 
المخــدرة بســجنهما لمدة 10 ســنوات وبتغريم كل منهمــا مبلغ 5000 دينار، 
في حين حبست آخرين متعاطيين للمخدر نفسه ضبطا أثناء إلقاء القبض 
على البائعين وذلك لمدة سنة واحدة وبتغريم كل منهما مبلغ 1000 دينار، 

وأمرت بمصادرة المضبوطات.

تفاصيـــل  أن  إلـــى  المحكمـــة  وأشـــارت 
القضيـــة تتحصل في أن إدارة المباحث 
مكافحـــة  شـــعبة  الجنائيـــة  واألدلـــة 
المخـــدرات كانـــت قد تلقـــت معلومات، 
هاربـــا  ثالثينيـــا  شـــخصا  أن  تضمنـــت 
مـــن تنفيـــذ حكم بالســـجن 10 ســـنوات 
وغرامة 5000 دينـــار بقضية مخدرات، 
يتخذ من منطقة سترة موقعا لترويجه 
المخـــدرات، وأنـــه شـــديد الحـــرص في 
التعامل مع اآلخرين؛ خوفا من سقوطه 
فـــي قبضة رجال األمن، وبناء على تلك 

المعلومات تم رصد المتهم واســـتصدار 
إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه.
ونفـــاذا لذلـــك توجهـــت قوة أمنيـــة إلى 
مـــكان ســـكن المتهم لضبطه، لكنه شـــعر 
بحضور رجال الشـــرطة، فحاول الهرب 
برفقـــة آخرين كانـــا موجودين معه في 
منزلـــه، حيث حـــاول المطلـــوب النزول 
من شـــباك منزله عن طريق سلم وضعه 
أســـفل الشـــباك، إال أن محاصـــرة قـــوات 
األمـــن لمنزلـــه حالـــت دون ذلـــك، فتـــم 

القبض عليه.

وأثناء عملية تفتيش مسكنه تم العثور 
فيـــه على كمية من مادة الحشـــيش بلغ 
وزنهـــا نصف كيلـــو، إضافة إلـــى أدوات 
خاصة بالتعاطـــي، كما ضبطت بحوزته 
أكثـــر مـــن 1000 قـــرص مخـــدر، فضـــال 
عـــن أن المتهميـــن الثالـــث والرابـــع كانـــا 
بحالـــة غيـــر طبيعية آنـــذاك وتبين أنهما 

متعاطيان للمخدرات.
وبالتحقيـــق مـــع المتهـــم األول اعتـــرف 
أنـــه يتحصل علـــى المـــواد المخدرة من 

المتهم الثاني، إذ يشـــتري منه بين حين 
آلخر ما يقـــرب من ربع إلى نصف كيلو، 
بمـــا قيمتـــه 750 إلـــى 1000 دينار، على 
أن يقـــوم بترويجهـــا بالتجزئة، وأضاف 
أنـــه يتعاط المخـــدرات منـــذ أكثر من 7 
سنوات وهارب من تنفيذ حكم بالسجن 
لمـــدة 10 ســـنوات في قضيـــة مخدرات 

أخـــرى، وهو مـــا أدى لتكثيف التحريات 
حول هذا المتهم.

وتبين باالســـتعالم األمني عن تحركات 
المتهـــم الثاني أنـــه متوجه إلـــى المطار 
لمغـــادرة المملكـــة إلـــى دولـــة خليجيـــة، 
بالقبـــض  تعميـــم  إصـــدار  إلـــى  ونظـــرا 
باســـمه، فقـــد تم ضبطه أثنـــاء محاولته 

مغـــادرة البالد، والذي قرر أثناء ســـؤاله 
أنـــه اعتاد على اســـتالم المواد المخدرة 
مـــن شـــخص خليجـــي، هـــو يتكفـــل هو 
وأنـــه  المملكـــة،  داخـــل  إلـــى  بتهريبهـــا 
يشتري منه كميات من مخدر الحشيش 
تتـــراوح مـــا بيـــن 10 و15 كيلـــو مقابـــل 

3800 دينار للكيلو.
فأحالتهـــم النيابة العامة للمحاكمة على 
اعتبـــار أنهـــم في غضـــون العـــام 2019، 

ارتكبوا اآلتي:
حـــازا  والثانـــي:  األول  المتهمـــان  أوال: 
وباعـــا بقصـــد اإلتجـــار مادة الحشـــيش 
المخـــدرة والمؤثـــرات العقليـــة في غير 

األحوال المرخص بها قانونا.
ثانيا: المتهمون جميعا: حازوا وأحرزوا 
بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة 

في غير األحوال المرخص بها قانونا.

اعترف على 
آخر بأنه مصدر 

الحشيش فُقبض 
عليه بالمطار

الثقافة األمنيـة
مكاتب حماية األسرة ودورها في 
تحقيق األمن واالطمئنان للضحية

Û  المهــام مــن  بالعديــد  المملكــة  محافظــات  شــرطة  مديريــات  تضطلــع 
والواجبــات، حيــث تعمــل باســتمرار في حفظ أمن الوطن وأبناء شــعبه 
االوفيــاء، والتــي تعــد ترجمة إلســتراتيجية وزارة الداخليــة في توفير 
كافــة الخدمات الشــرطية ذات الجــودة التي تحقق تطلعــات وتوقعات 
كافة فئات المجتمع، وفي إطار تنفيذ توجيهات وزير الداخلية بتعميم 
تجربة مكاتب حماية األســرة والطفل وتوحيد السياســة اإلجرائية في 
المديريات األمنية في المملكة، قامت مديرية شرطة محافظة المحرق 
انطالقــا مــن دورهــا الرائد في المجتمــع بتطوير خدمــات مكتب حماية 

األسرة والطفل.
Û  ويباشــر مكتــب حماية األســرة والطفل الشــكاوى والبالغــات ذات األثر

العــام كالقضايــا المرتبطــة باألســرة والخالفــات األســرية، إضافــة إلــى 
مشــاكل التجمعات والتســكع واإلزعــاج، وخالفات المواقف والشــكاوى 
ذات االرتبــاط بالتعامــل التجــاري وغيرهــا، ومــن أبــرز المواصفات التي 
تــم تخصيصهــا للمكتــب هــو إعــداد مدخــل مســتقل الســتقبال ضحايــا 
الوقائــع ذات الطابــع األســري، وتوفيــر غــرف مــزودة بعــوازل الصــوت 
لمقابلــة أطــراف الواقــع، وتجهيــز غرف للرعايــة واألمومــة، وغيرها من 
الخصائــص التــي تســهم فــي خدمة مثــل هــذه القضايا األســرية، حيث 
تمثل هذه الخدمات التي يقدمها المكتب قيمة مضافة تعزز من أهدافه 
اإلســتراتيجية فــي تحقيــق االســتقرار واالطمئنــان للضحيــة وتوفيــر 
البيئة المالئمة لتحقيق التوافق والمحافظة على التماســك األســري بما 
يضمــن ســرية التعامــل مع مثل هذه الحاالت وكل ما من شــأنه تســهيل 

عملية تلقي االستشارات األسرية أو الزيارات األسرية.
Û  األمنيــة اإلجــراءات  كافــة  والطفــل  األســرة  حمايــة  مكتــب  ويتخــذ 

والقانونيــة لحمايــة أفــراد األســرة مــن العنف خاصــة األطفال والنســاء 
بمــا يســهم فــي تحقيــق االســتقرار واالطمئنــان للضحية وتوفيــر البيئة 

المالئمة لتحقيق التوافق والمحافظة على التماسك األسري.
Û  وتعمــل مديريــات الشــرطة علــى تطوير أداء منســوبيها بشــكل مســتمر

وتنميــة قدراتهــم وإمكاناتهــم لتقديــم أفضــل الخدمــات لجميــع أفــراد 
المجتمــع وأيضــًا بما يســاهم في تطويــر أداء وفاعلية منســوبي مكتب 
حمايــة األســرة والطفــل بشــكل خــاص، حيــث تقــوم مديريــة شــرطة 
محافظــة المحــرق بشــكل مســتمر بتنظيــم ورش العمــل والمحاضــرات 
المتخصصة في هذا الشــأن، حيث نظمت مؤخرا ورشــتي عمل “الدعم 
النفســي لحــاالت العنــف األســري”، وتضمنــت الورشــة أســاليب الدعــم 
النفســي للمعنفين والحلول الممكنة لتجاوز مشــكلتهم، مع عرض بعض 
النمــاذج للقضايــا الــواردة لمكتب حماية األســرة بالمديرية واســتخراج 
الدروس المستفادة منها. أما ورشة العمل الثانية بعنوان “العنف األسري 
وآثاره على المجتمع” تضمنت التعريف بمفهوم العنف األسري وأنواعه 
ومســبباته، ومناقشــة آثــاره علــى المجتمع واألســاليب العالجيــة؛ للحد 
مــن أضــراره ومناقشــة دور الهيئــات المختصــة للتصدي لهــذه الظاهرة، 

وإيجاد الحلول الممكنة معها.

رفض معارضة محكوم 10 سنوات لصدور الحكم حضوريا بحقه
“االســـتئناف” أيـــدت معاقبـــة آخـــر بالمؤبـــد النضمامـــه لحـــزب اهلل البحريني

حكمـــت محكمـــة االســـتئناف العليا 
الجنائيـــة األولى في معارضة مدان 
باالنضمـــام إلـــى ما يســـمى بجماعة 
حـــزب هللا البحرينـــي، والتـــي أدين 
فيهـــا 169 متهمـــا، محكومـــا عليهم 
بعقوبـــات تتراوح مـــا بين الحبس 3 
سنوات والسجن المؤبد؛ بعدم جواز 
معارضة المدان على الحكم الصادر 
ضـــده كـــون أنـــه حضـــوري وليـــس 
غيابيـــا، والمحكـــوم عليـــه مـــن قبل 
محكمـــة أول درجـــة بالســـجن لمدة 
10 سنوات وبتغريمه مبلغ 100 ألف 
دينار، فيما قضت في معارضة آخر 
محكوم بالسجن المؤبد وذات مبلغ 
الغرامة بتأييد الحكم الصادر عليه.

وكانـــت قضت محكمـــة أول درجة، 
متهمـــا   69 علـــى  المؤبـــد  بالســـجن 
وغرمتهـــم جميعـــا عـــدا 6 متهميـــن 
مبلـــغ 100 ألـــف دينـــار لـــكل منهـــم 
بالمؤبـــد  المدانيـــن  أحـــد  وبتغريـــم 
مبلـــغ 231 دينـــارا و800 فلس قيمة 
تلفيـــات بمركبـــة أمنيـــة تســـبب بها، 
في حين غرمت الستة الباقين مبلغ 

500 دينار فقط لكل منهم.
 10 لمـــدة  متهمـــا   39 ســـجنت  كمـــا 
ســـنوات - أحدهم عراقي الجنســـية 
- وغرمـــت 32 تهما منهم بمبلغ 100 
ألـــف دينار لـــكل منهـــم، و5 متهمين 
آخريـــن مبلـــغ 500 دينـــار فقط لكل 

منهم.
وحكمـــت أيضـــا بســـجن 23 متهمـــا 
لمـــدة 7 ســـنوات عمـــا نســـب إليهـــم 
من اتهامات، وعاقبت متهما واحدا 
بالسجن لمدة 5 سنوات بعدما قضت 
ببراءتـــه من إحدى التهـــم الموجهة 
إليه، كما حبســـت 6 متهمين لمدة 3 

سنوات فقط وبتغريم أحدهم مبلغ 
100 ألـــف دينـــار ومتهـــم آخـــر بمبلغ 
500 دينـــار، وأخيرا أمرت بمصادرة 

المضبوطات.
وتشـــير التفاصيـــل إلـــى أن النيابـــة 
العامة تلقت بالغا من اإلدارة العامة 
للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية 
البحريـــن  مملكـــة  داخـــل  إرهابيـــة 
وذلك بقيام قيادات النظام اإليراني 
مـــن  لعناصـــر  أوامرهـــا  بإصـــدار 
الحرس الثـــوري اإليرانـــي بضرورة 
العمـــل على توحيـــد صفوف عناصر 
البحرينيـــة  والتيـــارات  التنظيمـــات 
والتـــي  المختلفـــة،  اإلرهابيـــة 
تتخـــذ مـــن مملكـــة البحرين ســـاحة 
اإلجراميـــة؛  وأعمالهـــا  لمخططاتهـــا 
لقـــاءات  عقـــد  طريـــق  عـــن  وذلـــك 
مكثفة مع قيـــادات تلك التنظيمات 
والتيـــارات المتواجـــدة داخل إيران 
والتنســـيق فيما بينها وبين العناصر 
اإلرهابيـــة المدربـــة المتواجـــدة في 
دول أخـــرى، فضال عـــن تقديم كافة 
وســـائل الدعـــم الفني واللوجســـتي 
انخراطهـــم  بغـــرض  لهـــم؛  والمالـــي 
جميعـــا فـــي تنظيـــم إرهابـــي موحد 
يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه 

مسمى )حزب هللا البحريني(.
وأن الغرض من توحد واندماج تلك 
القيـــادات والعناصـــر التابعة لها في 
الخـــارج والداخل تحت راية تنظيم 
موحد يسمى )حزب هللا البحريني( 
هو تنشـــيط كافة الكوادر اإلرهابية 
التابعـــة لهـــا الســـابق حصولهـــا على 
التدريب العســـكري خالل السنوات 
الماضية، والتي تمت زراعتها داخل 
لالســـتفادة  نائمـــة  كخاليـــا  البـــالد 

النقـــص  وتعويـــض  إمكاناتهـــا  مـــن 
عســـكريا  المدربـــة  القيـــادات  فـــي 
داخل البحريـــن نتيجة القبض على 
خـــارج  بعضهـــم  وفـــرار  غالبيتهـــم 

البالد.
المدربـــة  العناصـــر  تكليـــف  وتـــم 
جديـــدة  عناصـــر  بتجنيـــد  عســـكريا 
داخـــل البحرين ونقـــل خبراتها إليها 
كيفيـــة  علـــى  عســـكريا  وتدريبهـــا 
استخدام األســـلحة النارية وصناعة 
وتفجيرهـــا  وزراعتهـــا  المتفجـــرات 
عـــن ُبعـــد، إضافة إلـــى تدريبهم على 
إنشـــاء المخازن الســـرية في المنازل 
والمـــزارع وأماكـــن أخـــرى وتهريـــب 
ونقـــل وإخفـــاء األســـلحة والذخائـــر 
والمـــواد واألدوات الالزمـــة لصناعة 
المتفجرات محليـــة الصنع، وتدريب 
داخـــل  اإلرهابيـــة  العناصـــر  كافـــة 
اســـتخدام  كيفيـــة  علـــى  المملكـــة 
وتبـــادل  نقـــل  فـــي  الميتـــة  النقـــاط 
وتسليم واستالم األموال واألسلحة 
والذخائر والعبوات المتفجرة جاهزة 
محليـــا  المصنعـــة  أو  االســـتخدام 

وأجزائها وأجهزة التفجير عن ُبعد.
كما تـــم تكليفهم أيضـــا بالعمل على 
تسفير المزيد من الشباب البحريني 
األمنيـــة  لألجهـــزة  المعـــروف  غيـــر 
إلـــى إيـــران والعـــراق ولبنـــان لتلقي 
التدريبات العسكرية في معسكرات 
وتنفيـــذ  الذكـــر،  ســـالفة  التدريـــب 
رصـــد  تســـتهدف  عمليـــات  عـــدة 
واغتيـــال منتســـبي األجهزة األمنية 
العامـــة واســـتهداف  والشـــخصيات 
األمنيـــة  والمركبـــات  الدوريـــات 
واالعتـــداء على المنشـــآت النفطية 
والخدمية والمؤسسات االقتصادية 
بقصـــد  وذلـــك  الحيويـــة  واألماكـــن 
زعزعة االســـتقرار في البالد والنيل 
األمنيـــة  األجهـــزة  فـــي  الثقـــة  مـــن 
وتأليـــب الـــرأي العـــام ضـــد النظـــام 
الحاكم وبث الرعب بين المواطنين 
وتعريـــض  وترويعهـــم  والمقيميـــن 
حياتهـــم وحرياتهـــم وأمنهم للخطر 
ومنـــع وعرقلـــة ممارســـة الســـلطات 

العامة أعمالها.

عباس إبراهيم
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أعلنـــت جائـــزة الشـــيخ زايد للكتـــاب عن 
القائمـــة الطويلـــة لفرعي المؤلف الشـــاب 
وأدب الطفل والناشئة في دورتها الرابعة 
عشـــرة )2019 2020(، حيـــث تتضمن 24 

عمالً لكتاب من 10 دول عربية.
وتتضمن القائمة الطويلة للمؤلف الشـــاب 
11 عمالً، تمت تصفيتها من 498 مشاركة 
تلقتهـــا الجائزة لهذا الفـــرع. وتأتي أعمال 
القائمـــة الطويلة لكتاب من 6 دول عربية 
والكويـــت  والســـعودية  اإلمـــارات  هـــي 

ومصر والعراق وسلطنة ُعمان.
وتتضمـــن القائمـــة: “كل األشـــياء” للكاتبة 
بثينة العيســـى الكويت، و”درب اإلمبابي” 
لمحمـــد عبـــدهللا ســـامي مصر، و”ســـجية 
َغَسْق” لنورة عبدهللا الطنيجي اإلمارات، 
و”عنكبـــوت فـــي القلـــب” لمحمد أبـــو زيد 
مصـــر. أمـــا القائمـــة الطويلـــة لفـــرع أدب 
الطفل والناشـــئة فاشـــتملت على 13عمالً 
تمت تصفيتها من 205 مشـــاركات تلقتها 

الجائـــزة لهذا الفرع من 9 دول عربية هي 
ُعمـــان،  اإلمـــارات والســـعودية وســـلطنة 
والعـــراق  واألردن  ولبنـــان  وفلســـطين 

ومصر والبحرين.
وتضـــم القائمـــة عناويـــن.. “حلـــم صغيـــر” 
البحريـــن، “جزيـــرة  مـــن  إلبراهيـــم ســـند 
األوراق” لداليـــا تونســـي مـــن الســـعودية، 

و”هـــل كان حلمـــًا؟” ألميمة عـــز الدين من 
مصر، و”البطة الضائعة والذئاب الجائعة” 
لوفـــاء الحســـيني، مـــن لبنـــان، و”مصنـــع 
الذكريات” ألحالم بشـــارات من فلسطين، 
و”ســـاقي الماء”لمريم صقر القاســـمي من 
اإلمـــارات، و”أنا وأنـــت” لجليل خزعل من 

العراق، و”رجل من بالد الصين”.

زايــد للكتــاب تعلــن قائمــة المؤلــف الشــاب وأدب الطفــل
بينهم قصة حلم صغير للبحريني إبراهيم سند
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تشــارك هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثار في معــرض الكويت الدولي 
للكتــاب فــي دورتــه الرابعــة واألربعيــن، الــذي تحــل عليــه المملكــة 

المتحدة كضيف الشرف. 

وتعـــرض الهيئـــة من خـــالل هذه 
النتاجـــات  مختلـــف  المشـــاركة 
المطبوعـــة،  والثقافيـــة  األدبيـــة 
الســـيما مؤلفـــات مشـــروع نقـــل 
أهـــم  مـــن  المترجمـــة  المعـــارف 
مـــن  وغيرهـــا  العالميـــة،  الكتـــب 

اإلصدارات الثقافية المتنوعة.
ويضـــم معرض الكويـــت الدولي 
للكتاب نحو 488 دار نشر قادمة 
مـــن 30 دولـــة مـــن حـــول العالـــم 

ســـتقّدم نحـــو 500 ألـــف عنـــون 
منهـــا 13 ألـــف عنـــوان جديد من 
يقـــدم  كمـــا   .2019 إصـــدارات 
المعـــرض برنامجـــا ثقافيا منوعا 
نـــدوات،  محاضـــرات،  يتضمـــن 
عمـــل  ورش  شـــعرية،  أمســـيات 
إلـــى  إضافـــة  مرئيـــة،  وعروضـــًا 
مشـــاركة العديـــد من مؤسســـات 
ونـــوادي  المدنـــى  المجتمـــع 

القراءة.

“الثقافة” تشارك في معرض الكويت للكتاب

صـــدر عـــن “دار ومكتبـــة أوراق” فـــي 
بغـــداد كتـــاب جديـــد يحمـــل عنـــوان 
“داخـــل الرؤيـــة وخارجهـــا... اللقطـــة 
والمخـــرج  للناقـــد  الســـينمائية” 
وهـــو  الســـلمان،  الســـينمائي حســـين 
اللقطـــة،  يـــدرس  تنظيـــري  كتـــاب 
ويحللهـــا بطريقـــة نقدية تســـتند إلى 
أســـس علمية رصينة. يدعـــو المؤلف 
فـــي مقدمتـــه الُمقتضبـــة القـــارئ ألن 
يِلج فـــي التجربة، ويتفّرج عليها، وال 

يكتفي بمراقبتها من الخارج.
العمـــر  أّن  الســـلمان  حســـين  َيْذكـــر 
الحقيقـــي واالفتراضـــي ألول لقطـــة 
ســـينمائية امتـــّد إلى 53 ثانيـــة، علمًا 
بـــأّن اللقطـــة الصامتة كانـــت تعبيرية 
وبصرية قبل دخول العنصر الصوتي 
ُه البعـــض نهايـــة اإلبـــداع  الـــذي ُيعـــدِّ
الســـينمائي ثـــم يتوقف عنـــد “اللقطة 
ألنهـــا  بالمشـــاعر،  المحّملـــة  القريبـــة” 

هـــو  مـــا  تســـتبطن  أن  علـــى  قـــادرة 
غامض ومستتر في النفس البشرية، 
كمـــا أنهـــا تدعـــم المحتـــوى الدرامـــي 
الذي تنطوي عليه بعد أن تحولت من 
النســـق الوصفي إلى النسق التعبيري 
الذي يغـــّذي الحدث، ويمّده بأســـباب 

الحياة.

علـــى الرغـــم من أّن الكتـــاب يضم 45 
مبحثـــًا، إالّ أنـــه يتمحـــور عمليـــًا على 
فـــي  باللقطـــة  تبـــدأ  فصـــول  تســـعة 
الصمـــت، وتمـــّر باللقطـــة فـــي الكالم، 
والزمـــن، والزاويـــة، والحـــوار، وعمق 
الميـــدان، واإليقـــاع، وداخـــل القطـــع، 

وتنتهي باللقطة الطويلة.

السلمان حــســيــن  الــســيــنــمــائــي  ــرج  ــخ ــم وال لــلــنــاقــد 
داخل الرؤية وخارجها.. اللقطة السينمائية

للكاتبـــة  “زايـــا”  روايـــة  تســـلط 
الضـــوء  الصقـــر،  ريـــم  الســـعودية 
التـــي  والعقبـــات  المصاعـــب  علـــى 
تواجـــه المرأة العربيـــة المثقفة في 
مجتمعاتها المحلية، وهو ما يدفعها 
إلى محاولة الهروب من هذا الواقع 
إلى حيث القيود اقل وأكثر مرونة، 
فـــإن لـــم تفلـــح هـــذه الحيلـــة تعبـــر 
البحار لتحيـــا في مجتمعات غربية 

رغم كل مظاهر معاناة زاهية بطلة 
هذه الرواية إال أنها حاولت أن تجد 

في الحب مخرجا لها من أزمتها.
عـــن مجموعـــة  الصـــادرة  الروايـــة، 
والتوزيـــع  للنشـــر  العربيـــة  النيـــل 
بالقاهـــرة، تعّبر عـــن وقائع كل بيت 
فككت عراه، األم واألب والمجتمع، 
حين ال تمنهج األم عالقتها بابنتها، 

فتتبدى لها بصورة الشر المطلق.

واصل إدارة المسرح في دائرة الثقافة 
في الشـــارقة اســـتعداداتها الستقبال 
الدورة الخامسة من مهرجان المسرح 
الصحـــراوي، خالل الفتـــرة من 12إلى 
عـــروض   6 بمشـــاركة  ديســـمبر   16
مـــن اإلمـــارات والكويـــت وموريتانيا 
واألردن والســـودان والعـــراق بأعمال 
فـــي  للمشـــاركة  خصيصـــًا  انتجـــت 
المهرجـــان الذي يعنـــى بمقاربة وإبراز 
الصـــالت الكائنـــة والممكنة بيـــن الفن 
التعبيريـــة  واألشـــكال  المســـرحي 
التـــي طورتهـــا  التقليديـــة  واألدائيـــة 

مجتمعات الصحراء العربية.
وقـــال أحمـــد بورحيمـــة مديـــر إدارة 
المســـرح بالدائـــرة ومديـــر المهرجـــان 
إن الـــدورة الجديدة ستشـــهد توســـعًا 
فـــي البرامج المصاحبة كما ســـتعرف 
المشـــاركة  الفـــرق  عـــدد  فـــي  زيـــادة 
نســـبة  الماضيـــة  بالـــدورات  مقارنـــة 
لألصداء الواســـعة وطلبات المشاركة 
المهرجـــان  حققهـــا  التـــي  المتزايـــدة 
وأشـــار بورحيمـــة إلـــى أن المهرجـــان 
تفرد بكونه اعتمد الصحراء موضوعًا 

وشكالً لعروضه.

للترجمـــة  القومـــي  المركـــز  أعلـــن 
بمصـــر عـــن عناويـــن الكتـــب التـــي 
تتنافس فـــي القائمة القصيرة لكل 
مـــن، جائزة رفاعـــة الطهطاوي في 
دورتهـــا العاشـــرة، جائـــزة الشـــباب 
وجائـــزة  الســـابعة  دورتهـــا  فـــي 
الثقافـــة العلمية في دورتها الرابعة 
القصيـــرة  القائمـــة  ضمـــت  وقـــد 
لعـــام  الطهطـــاوي  رفاعـــة  لجائـــزة 
2018/2019:”مختارات من الشعر 
القـــرن الســـادس عشـــر الفرنســـي “ 

والمترجم عن الفرنسية، من تأليف 
لويـــز البيـــه، رونســـار، دوبليه ومن 
ترجمـــة أحمد على بـــدوي، والعمل 
صادر عـــن المركز القومي للترجمة 

في العام 2018.
الكتاب الثاني هو”النظام السياسي 
في مجتمعـــات متغيرة” من تأليف 
صمويـــل هنتجتـــون وترجمـــه عن 
االنجليزية حســـام نايـــل، والكتاب 
صـــادر عـــن دار التنويـــر فـــي العام 

.2017

الضوء على المصاعب

المسرح الصحراوي

جائزة رفاعة الطهطاوي

ــمــجــمــع الــثــقــافــي ــال ــاًء ب ــفـ ــتـ ــاره مـــتـــحـــدون احـ ــعـ شـ

فعاليات عالمية متميزة بمهرجان أبوظبي الثقافي

تحت رعاية وزير التســـامح الشـــيخ 
أعلنـــت  نهيـــان،  آل  مبـــارك  نهيـــان 
مجموعة أبوظبـــي للثقافة والفنون، 
برنامـــج فعاليـــات الـــدورة الســـابعة 
عشـــرة مـــن مهرجـــان أبوظبـــي لعام 
2020، والتي تنعقد هذا العام تحت 
شـــعار “متحـــدون: احتفـــاًء بالمجمع 

الثقافي”.
ويقـــدم البرنامج الرئيســـي لمهرجان 
 15 2020,46 فعاليـــة فـــي  أبوظبـــي 
موقعـــًا عبر اإلمارات، بمشـــاركة أكثر 
مؤلفـــًا  عالميـــًا و19  فنانـــًا   380 مـــن 
موســـيقيًا من 11 دولـــة، مقّدمًا ثالثة 
إنتاجـــات وأعمـــال تكليف مشـــتركة، 
وأربعة عـــروض ألول مرة في العالم 
العربـــي، وثالثـــة عـــروض ألول مـــرة 
عالميـــًا وجولتيـــن عالميتيـــن، حيـــث 
يشهد المهرجان حدثًا ثقافيًا تاريخيًا 
يعـــدُّ األول مـــن نوعـــه، يتمثـــل فـــي 
إعـــادة إنتـــاج أوبـــرا فاغنـــر الشـــهيرة 
مـــن قبـــل المخـــرج الكنـــدي المتميـــز 
فرانســـوا جيرارد، إخراج المايســـترو 
الكبيـــر فاليري غيرغييف، ومشـــاركة 
الســـير برين تيرفل وآنيا كامبي، في 
عمـــل “الهولندي الطائـــر” بالتعاون مع 
األوبـــرا الهولنديـــة الوطنيـــة وأوبـــرا 
أوبـــرا  دار  مـــع  وبالشـــراكة  كيبيـــك 
ميتروبوليتـــان، فـــي أول تعـــاون من 
نوعه عبـــر التاريخ للـــدار العريقة مع 
مؤسســـة ثقافية عربية، كما تشـــارك 
األوركســـترا  فـــرق  أعـــرق  إحـــدى 
العالميـــة “أوركســـترا كليفالند” ضمن 
البرنامج الرئيســـي للمهرجان، بقيادة 
المدير الفني فرانز ويلســـر- موســـت 
الســـير  المتألـــق  الباريتـــون  ورفقـــة 
ســـايمون كينليســـايد، فـــي ظهورهـــا 
وفـــي  العربـــي،  العالـــم  فـــي  األول 
عرضها الثاني ضمن المهرجان ينضم 
إليها عازف التشـــيلو العالمي الشهير، 
المهرجـــان  اســـتضافه  الـــذي  النجـــم 
ســـابقًا، يـــو يو مـــا، كما يقدم مســـرح 
الباليه األمريكي األشهر في نيويورك 

مسرحية شكسبير روميو وجولييت 
على مدى ليلتيـــن في الثالث والرابع 
من أبريـــل، بصحبة فرقة أوركســـترا 
كليفالند، في تعاون ألول مرة بينهما 

بجهود مهرجان أبوظبي.
الفعاليـــات  النطـــالق  وتمهيـــدًا 
الرئيســـية للمهرجـــان، تقـــام أمســـية 
بعنـــوان  المهرجـــان”  فـــي  “الشـــعر 
الشـــاعرة  أعمـــال  مـــن  “الرحيـــل” 
اإلماراتية ريـــم المنهالي والمخرجة 
وينطلـــق  ســـيت  جوانـــا  األمريكيـــة 
الرئيســـي  للبرنامـــج  األول  العـــرض 
إحـــدى  تحييهـــا  أوبراليـــة  بأمســـية 
العالميـــة  األوركســـترا  فـــرق  أعـــرق 

“أوركسترا كليفالند” 
كمـــا يقدم مســـرح الباليـــه األميركي 
مســـرحية  نيويـــورك  فـــي  األشـــهر 

شكسبير “روميو وجولييت”
فـــي  أبوظبـــي  مهرجـــان  ويســـتمر 
تحفيز جهود الدبلوماســـية الثقافية 
وتعزيـــز الحضور اإلماراتي والعربي 
عالميـــًا، حيـــث ينظـــم بالشـــراكة مع 
33 شـــريكًا اســـتراتيجيا  أكثـــر مـــن 
المبـــادرات  مـــن  مجموعـــة  دوليـــًا 
الفنانيـــن  عـــروض  منهـــا  العالميـــة 
العـــرب حـــول العالم، فـــي قاعة بيير 
بوليز، موســـم 2019 – 2020، والتي 
تتضمـــن حفالت كلٍّ من مي فاروق، 

وعد بوحّســـون، فريدة محمد علي، 
أستاذ العود العربي نصير شمة، كنان 
العظمـــة، وبروكليـــن رايـــدر، وعرض 
“الهولنـــدي الطائر” اإلنتاج المشـــترك 
ثقافيـــة  مؤسســـة  مـــع  مـــرة  وألول 
عربية، بين دار أوبـــرا متروبوليتان، 
الوطنيـــة،  الهولنديـــة  واألوبـــرا 
أوبـــرا  ودار  أبوظبـــي،  ومهرجـــان 
كيبيك، في دار أوبـــرا متروبوليتان، 
مركـــز لينكولـــن، نيويـــورك، والعمـــل 
 250 بالذكـــرى  احتفـــاًء  المشـــترك 
لمولـــد المؤلـــف الموســـيقي الشـــهير 
لودفيج فان بيتهوفن والذكرى 210 
لمولـــد المؤلـــف الموســـيقي الشـــهير 
ضمـــن  وذلـــك  شـــوبان،  فريديريـــك 
فـــي  الدولـــي،  بيتهوفـــن  مهرجـــان 

وارسو ببولندا.
وكمـــا هـــي العـــادة ســـنويًا، بالتعاون 
مـــع شـــوبارد، تّكـــرم جائـــزة مهرجان 
أبوظبي العديد من رموز اإلبداع من 
مختلـــف مجاالت الفنـــون التعبيرية، 
حيث ُتقّدم هذا العام، لمجموعة من 
رواد الفـــن والموســـيقى مـــن الوطن 
العربـــي والعالم، وهم: نجم الســـينما 
المصـــري  الفنـــان  العربيـــة  والدرامـــا 
ونورمـــا  الفخرانـــي،  يحيـــى  القديـــر 
ليرنر، الرئيس الفخري لمجلس أمناء 
أوركســـترا كليفالند ورئيس مجلس 
وكريســـتو  ليرنـــر،  مؤسســـة  إدارة 
جافاشيف، الفنان العالمي الذي أنجز 
العديـــد مـــن األعمـــال الفنيـــة البيئية 
الشـــهيرة، وبالوما أوشـــيه، مؤســـس 
ومدير كلية رينا صوفيا للموسيقى.

علـــى  اإلمـــارات  فـــي  مـــرة  وألول 
مســـرح قصر اإلمارات تقام أمســـية 
بورتـــر  جريجـــوري  يحييهـــا  الجـــاز 
الـــذي لطالما اشـــتهر بصوتـــه العذب 
الباريتـــون،  غنـــاء  أثنـــاء  والدافـــئ 
حيـــث تحـــول خـــالل العقـــد الحالي 
إلـــى ظاهرة موســـيقية فـــذة بفضل 
أســـلوبه البســـيط والمؤثر فـــي عالم 

موسيقى الجاز والسول.

إعداد: أسامة الماجد

للتواصل: 17111509
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لندن- وكاالت

استقرت أسعار الذهب، الجمعة، في 
الوقـــت الـــذي ســـادت فيه الشـــكوك 
بشـــأن التوّصـــل إلـــى اتفـــاق تجاري 
المتحـــدة  الواليـــات  بيـــن  مؤقـــت 
والصين هذا العام. وبحلول الســـاعة 
ارتفـــع  غرينتـــش،  بتوقيـــت   05:22
الذهـــب في المعامـــات الفورية 0.1 
لألوقيـــة  دوالر   1465.09 إلـــى   %
)األونصة(. وزادت العقود األميركية 
اآلجلة للذهب 0.1 % إلى 1465.10 

دوالر، بحسب “رويترز”. 
المديـــر  فرابـــل  نيكـــوالس  وقـــال 
العـــام لـــدى “:إيه.بي.ســـي بوليـــون” 

إن “االتفـــاق التجـــاري بالتأكيـــد هـــو 
الوقـــت  فـــي  الرئيســـي  الموضـــوع 
مـــن  التيســـير  أن  يبـــدو  إذ  الراهـــن 
جانب مجلس االحتياطي االتحادي 
)البنـــك المركـــزي األميركـــي( معلـــق، 
لذا فأي شـــيء إيجابي بشـــأن النزاع 
التجـــاري هو بالتأكيد ســـلبي للذهب 

وأي إرجاء إيجابي”.
وخفـــض المركـــزي األميركي أســـعار 
العـــام  هـــذا  مـــرات  ثـــاث  الفائـــدة 
للمســـاهمة في حمايـــة االقتصاد من 
تأثيرات الحرب التجارية مع الصين 

قبل أن يقرر وقف الزيادات.

الذهب نحو أكبر ارتفاع سنوي في 9 أعوام

الماضــي العــام  مــع  مقارنــة  دوالًرا   23 بنحــو  منخفًضــا 

لبرميل النفط كفيل بوقف عجز الموازنة

قـــّدر صندوق النقـــد الدولي في 
تقريـــره للتوقعـــات االقتصادية 
والذي نشـــره أمس، أن البحرين 
برميـــل  ســـعر  إلـــى  تحتـــاج 
دوالر   95.1 يبلـــغ  مســـتهدف 
أميركـــي من أجل إطفـــاء عجز 
العـــام،  هـــذا  العامـــة  الموازنـــة 
فـــي الوقـــت الـــذي قطعـــت فيه 
فـــي  كبيـــًرا  شـــوًطا  الحكومـــة 
تخفيـــف العجـــز المالـــي ضمـــن 
نقطـــة  إلـــى  للوصـــول  خطـــة 

التوازن خال األعوام المقبلة.
خـــال  البحريـــن  ونجحـــت   
عـــام واحـــد فقـــط مـــن تخفيف 
نفـــط  برميـــل  لســـعر  حاجتهـــا 
أعلى، إذ كان الســـعر الذي قّدره 
صنـــدوق النقط لنقطـــة التوازن 
المالـــي هو 118.4 في 2018 أي 
بمقـــدار 23.3 دوالر أميركيـ في 
حيـــن يتوقـــع أن يســـتمر تقليل 
اعتماد البحرين على النفط في 
الموازنـــة العـــام المقبـــل، بفضل 
عدد مـــن الخطوات التي بدأتها 

الحكومـــة قبل عدة أعـــوام من 
خـــال هيكلة الدعـــم الحكومي 
وفرض ضريبة القيمة المضافة 
الخدمـــات  رســـوم  وهيكلـــة 

العامة.
وأثنـــى صنـــدوق النقـــد الدولي 
علـــى عدد مـــن الخطـــوات التي 
االقتصـــاد  تدعيـــم  شـــأنها  مـــن 
الموازنـــة  ودعـــم  البحرينـــي 
العامـــة للدولـــة مـــن بينها فرض 
ضريبـــة القيمـــة المضافة بقيمة 
5 % بصـــورة تدريجيـــة مطلـــع 
هـــذا العـــام، إلـــى جانـــب إقـــرار 
عـــدد مـــن التشـــريعات التي من 
األعمـــال  بيئـــة  تســـهيل  شـــأنها 
ومن بينها قانون اإلفاس، لكنه 
أشـــار إلى بحاجـــة إلى خطوات 

إضافية خصوًصا بشأن تسهيل 
الحصـــول علـــى التمويات من 
خـــال التعديـــل علـــى موضوع 

الضمانات.
المالية  المســـاعدات  وستساعد 
الخليجية التي بـــدأت البحرين 
تلقيهـــا قبل نحو عاميـــن بواقع 
ضمـــن  دوالر  مليـــارات   10
برنامـــج “التـــوازن المالـــي” فـــي 
الســـوق  مـــن  االقتـــراض  كبـــح 
الدولية، إال أن البحرين اتجهت 
لاقتراض هـــذا العام، إذ يتوقع 
أن  الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق 
تفوق نســـبة الدين العام للناتج 
 %  100 اإلجمالـــي  المحلـــي 

خال هذا العام.
 وذكر الصندوق في تقرير “آفاق 

والـــذي  اإلقليمـــي”  االقتصـــاد 
أصـــدره في أكتوبـــر “قد تأكدت 
الرأســـمالية  التدفقـــات  أهميـــة 
الوافـــدة فـــي تلبيـــة احتياجات 
تمويـــل المالية العامـــة وميزان 
المدفوعـــات فـــي البلـــدان التي 
ال تمتلـــك احتياطيـــات وقائيـــة 
المثـــال،  ســـبيل  فعلـــى  كبيـــرة. 
الحافظـــة  تدفقـــات  ســـاعدت 

الوافدة في
تمويـــل العجـــز في مصـــر عقب 
تحرير سعر الصرف. واستفادت 
البلـــدان المصدرة للنفـــط أيًضا، 
مثـــل البحريـــن وعمـــان، حيـــث 
ســـاعدت التدفقات الوافدة في 
تلبيـــة االحتياجـــات التمويليـــة 
الحكومية الكبيـــرة أثناء تنفيذ 

تدابير الضبط المالي.
وبدون هذه التدفقات الوافدة، 
كان األمـــر سيســـتدعي مزيـــًدا 
من اســـتنزاف االحتياطيات أو 
اتخـــاذ تصحيحـــات أكثـــر حدة 

لمعالجة االختاالت”.

هاراري - رويترز

البواردي بدبي تعتزم 
شراء فندق في زيمبابوي

دبــي  ومــقــرهــا  لالستثمار  الـــبـــواردي  قــالــت 
أمس الجمعة إنها ستشتري فندق ميكليس 
مــلــيــون دوالر  مــقــابــل 20  زيــمــبــابــوي  فـــي 
وســتــقــوم بــتــطــويــر إحــــدى أكــثــر مــنــشــآت 
في جنوب  الواقع  البلد  في  اإلقامة شهرة 
ليمتد،  ميكليس  وعانت  األفريقية.  القارة 
لــلــفــنــدق، جـــراء انخفاض  الــمــالــك الــحــالــي 
السنوات  مــدى  على  اإلشــغــال  مستويات 
العملة  ــى  إل وافــتــقــرت  المنصرمة  القليلة 
األجنبية لتجديد الفندق الواقع في هاراري.

منظمة التنمية والتعاون االقتصادي تخّفض توقعاتها للنمو العالمي في 2020
خّفضت منظمة التنمية والتعاون االقتصادي الخميس توقعاتها لنمو االقتصاد 
ا فــي 2021 نتيجة اســتمرار  العالمــي فــي 2020 غيــر أنهــا تتوقــع انتعاًشــا فعليًّ

مخاطر الخالفات التجارية التي تنعكس سلًبا على المبادالت واالستثمار.

وكما في العـــام الحالي، تترقب المنظمة 
في توقعاتها األخيرة لآلفاق االقتصادية 
 3 العالمـــي دون عتبـــة  النمـــو  أن يبقـــى 
بالمئـــة فـــي 2020، أي بتراجع 0,1 نقطة 
عـــن توقعاتها األخيرة في ســـبتمبر، قبل 
أن يســـجل ارتفاعا طفيفـــا إلى 3 % في 

.2021
ولفتت المنظمة إلى أن “نسب النمو هذه 
هـــي األدنى منذ األزمة المالية” موضحة 
أن االقتصاد العالمي سيبقى تحت تأثير 
“الغمـــوض الكبيـــر في األفق السياســـي”، 
إضافـــة إلـــى االســـتثمارات والمبـــادالت 

الضعيفة”.

المصـــارف  بعمـــل  المنظمـــة  وأشـــادت 
المركزيـــة دعما لاقتصـــاد، لكنها حذرت 
مـــن “اختـــال التـــوازن” بين السياســـات 
النقدية والمالية، داعية المزيد من الدول 
إلـــى اعتماد سياســـات ماليـــة “تحفيزية” 

إلنعاش االستثمار على المدى البعيد.
لكن منظمة التنمية والتعاون االقتصادي 
حـــذرت من أن اســـتمرار “تدهـــور اآلفاق 
المســـتقبلية” يعكـــس “تغييـــرات بنيوية 
لـــم تؤخذ في الحســـبان )من قبل الدول( 
أكثر مما يعكس صدمة عالمية محتملة”.

وذكـــرت بهـــذا الصـــدد االنتقـــال الرقمـــي 
نظـــام  وقيـــام  المناخـــي  والتغيـــر 

جيوسياســـي وتجاري عالمي جديد منذ 
نهاية التسعينات، مبدية “قلقها الشديد” 

حيال ذلك.
وشددت على أن “اعتبار هذه التغييرات 
عوامل مؤقتة يمكن معالجتها من خال 
السياســـة النقدية أو الضريبية سيشـــكل 

خطأ سياسيا: إنها بنيوية”.
ويتوقـــع التقريـــر اشـــتداد التباطـــؤ فـــي 
الواليـــات المتحـــدة مـــع تســـجيل  نمـــو 
بنســـبة 2,3 % هـــذه الســـنة )بتراجع 0,1 

نقطة عن توقعات ســـبتمبر( ثم بنســـبة 2 
% في 2020 و2021.

أما الصين، فمن المتوقع أن يكون أداؤها 
هـــذه الســـنة أفضل بقليل مـــن التوقعات 
األساسية، ليصل نمو اقتصادها إلى 6,2 
% هـــذه الســـنة )0,1+ نقطـــة(، علـــى أن 
يتراجـــع إلى مـــا دون 6 % العـــام المقبل 

)5,7 %( وفي 2021 )5,5 %(.
وفي آسيا أيًضا، من المتوقع أن يتسارع 
نمـــو الهند إلى 6,2 % العام المقبل )0,1- 
عـــن توقعـــات ســـبتمبر(، ثـــم 6,4 % عام 

.2021
فـــي أوروبا ال تزال فرنســـا تقاوم األزمة 
مـــع توقع نمو بنســـبة 1,2 % القتصادها 

عـــام 2020 )بـــدون تغيير عـــن التوقعات 
تســـجيل  بعـــد   ،2021 وعـــام  الســـابقة( 

%1,3 هذه السنة.
أمـــا أداء ألمانيـــا أكبـــر قـــوة اقتصاديـــة 
فـــي أوروبا، فســـيكون أفضـــل بقليل من 
التوقعـــات الســـابقة ليصـــل إلـــى 0,6 % 
)0,1+ نقطـــة عن توقعات ســـبتمبر(، قبل 
أن يتباطـــأ إلى 0,4 % عـــام 2020 )0,2- 
نقطة(، ثم يسجل انتعاشا بنسبة 0,9 % 

في 2021.
وبيـــن الـــدول الناشـــئة، يتوقـــع أن يكون 
الوضع أصعب في األرجنتين مع تسجيل 
انكماش بنســـبة 3 % في إجمالي ناتجها 
التوقعـــات  عـــن  نقطـــة   -0,3( الداخلـــي 
األخيرة(، قبل أن يتحسن بشكل طفيف 
عـــام 2020 ليقتصـــر التراجع عن 1,7 % 
)0,1+ نقطـــة(، ثم عام 2021 مع انكماش 

بنسبة 0,7 %.

باريس -أف ب

مخاطر الخالفات 
التجارية التي تؤثر 

على المبادالت 
واالستثمار

بلغت كمية األســـهم والســـندات ووحدات 
الصناديق االستثمارية العقارية الـمتداولـة 
والـمدرجـة فـي “بــــورصة البحريـن” خال 
األســـبوع الماضـــي 24 مليوًنـــا و799 ألًفـــا 
و120 ســـهًما وســـنًدا ووحـــدة، وقـــد بــــلغ 
إجـمالــــي قيمة األوراق الــــمالية الـمتداولة 
بقيمـــة قدرهـــا 3 ماييـــن و966 ألًفـــا و46 
ا، نفذها الوســـطاء لصالــــح  دينـــاًرا بحرينيًّ

الـمستثمريـن من خال 314 صفقة.

حركة تداول األسهم

تداول الـمستثمرون خال خال األسبوع 
أســـهم 28 شركــــة، ارتفعت أسعار أسهم 4 
شركـات، في حين انـخفضت أسعار أسهم 

6 شركــــات، واحتفظـــت باقـــي الشـــركات 
بأســـعار أقفالهـــا الســـابق. وارتفـــع مؤشـــر 
البحرين العام بشـــكل طفيف ليستقر عند 

1,505.65 نقطة.

مساهمة القطاعات في القيمة 

اإلجمالية لألسهم

استحوذ على الـمركــــز األول في تعامات 
هـــذا األســـبوع قطـــاع البنـــوك التجاريـــة، 
الــــمتداولة  أســـهمه  قيمـــة  بلغـــت  حيـــث 
مليونيـــن و356 ألًفا و710 دنانير بحرينية 
القيمـــة  مـــن   %  59.42 نســـبته  مـــا  أو 
اإلجــــمالية لألوراق الــــمالية الـمتداولة في 
البورصـــة وبكمية قدرهـــا 9 مايين و918 
ألًفـــا و777 ســـهًما، تــــم تنفيذهـــا من خال 
119 صفقة. أما الـمرتبة الثانية فقد كانت 

مـــن نصيب قطاع االســـتثمار، حيث بلغت 
مليوًنـــا و52  الـمتداولــــــة  أســـهمه  قيمـــــــة 
ا بنســـبة 26.54  ألًفـــا و658 دينـــاًرا بحرينيًّ
% من القيمة اإلجــــمالية لألوراق الــــمالية 
الـمتداولـة في البورصة وبكمية قدرها 11 
مليوًنا و881 ألًفا و259 سهًما، تـم تنفيذها 

من خال 62 صفقة.

أداء الشركات المسجلة في البورصة 

أمـــا علـــى مســـتوى الشـــركات، فقـــد جـــاء 
البنـــك األهلـــي الــــمتحد في الــــمركز األول 
مـــن حيث القيمة، إذ بلغت قيمة أسهـمـــــها 
ـــا  مليوًنـــا و847 ألًفـــا و894 دينـــاًرا بحرينيًّ
وبنســـبة 46.59 %مـــن القيمة اإلجــــمالية 
وبكــــمية  الــــمتداولة  الــــمالية  لـــألوراق 
قـــــــدرها 5 مايين و730 ألًفا و741 سهًما، 

تـم تنفيذها من خال 52 صفقة.
وجـــاءت فـــي الــــمركز الثانـــي مــــجموعة 
جـــي اف اتش الــــمالية بقيمـــة قدرها 954 
ا وبنســـبة 24.06  ألًفـــا و48 دينـــاًرا بحرينيًّ
% من القيمة اإلجــــمالية لألوراق الــــمالية 
الـمتداولة وبكمية قدرها 11 مليوًنا و459 
ألًفا و49 سهًما، تــــم تنفيذها من خال 43 

صفقة.

حركة تداول السندات والصكوك 

والصناديق العقاريـة 

تداول الــــمستثمرون خال هذا األســـبوع 
الصناديـــق  ووحـــدات  الســـندات  علـــى 
فـــي  المدرجـــة  العقاريـــة  االســـتثمارية 
بورصـــة البحريـــن بقيمـــة قدرهـــا 14 ألًفـــا 
ا أي ما نســـبته 0.36  و175 دينـــاًرا بحرينيًّ

% من القيمة اإلجــــمالية لألوراق الــــمالية 
الــــمتداولة خــــال هذا األسبوع، في حين 
بلغت الكمية 105 آالف سند ووحدة، تــــم 

تنفيذها من خال صفقتين.

المتوسط اليومي خالل األسبوع 

وبالعـــودة إلـــى معـــدالت التـــداول خـــال 
هـــذا األســـبوع مـــن خـــال 5 أيـــام عمـــل، 
األســـهم  لقيمـــة  اليومـــي  الــــمتوسط  بلـــغ 

الصناديـــق  ووحـــدات  والســـندات 
بلـــغ  الـمتداولــــة  العقاريـــة  االســـتثمارية 
فــــي  بحريــــنية،  دنانيـــر  و209  ألًفـــا   793
حيــــن كـــــان الـمتوســــط الـيـومــــي لـكميــــة 
األســـهم والســـندات ووحـــدات الصناديق 
االستثمارية العقارية الـمتداولـة 4 مايين 
و959 ألًفـــا و824 ســـهًما وســـنًدا ووحـــدة 
أمـــا متوســـط عـــدد الصفقـــات خـــال هذا 

األسبوع فبلغ 63 صفقة.

ــد” األكــــثــــر نــشــاًطــا ــحـ ــتـ ــمـ ــي الـ ــ ــلـ ــ أســـهـــم “األهـ
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اليابانيـــة أمـــس  ارتفعـــت األســـهم 
الجمعـــة فـــي الوقت الـــذي زاد فيه 
إقبال المســـتثمرين على المخاطرة 
بفضل تفاؤل حـــذر إزاء احتماالت 
توصل الواليـــات المتحدة والصين 

التفاق تجاري.
 وأغلـــق المؤشـــر نيكـــي القياســـي 
 23112.88 إلـــى   % 0.32 مرتفًعـــا 
نقطـــة فـــي الوقـــت الـــذي حققـــت 
التصديـــر بقطاعـــي  فيـــه شـــركات 
ومعـــدات  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 

التصنيع مكاسب.
 وفي األســـبوع، نزل المؤشر نيكي 
0.82 % وهـــو أكبـــر انخفـــاض منذ 
الرابع من أكتوبر، مما يسلط الضوء 
على المخاوف بشأن العالقات بين 
الواليـــات المتحـــدة والصيـــن فـــي 

األجل الطويل.

وتقـــدم 143 ســـهًما علـــى المؤشـــر 
يـــوم   76 تراجـــع  مقابـــل  نيكـــي 

الجمعة.
وارتفـــع المؤشـــر توبكـــس األوســـع 
نطاًقا 0.12 % ليغلق عند 1691.34 
نقطـــة، لكنه انخفـــض 0.31 % هذا 

األسبوع.
وبلغ حجم التداوالت على المنصة 
الرئيســـية لبورصة طوكيو لألوراق 
الماليـــة 0.94 مليـــار يـــن مقارنة مع 
فـــي  مليـــار   1.27 قـــدره  متوســـط 

الثالثين يوًما الفائتة.

المكاسب  تحقق  والتكنولوجيا  التصدير  شــركــات 
أسهم اليابان ترتفع وسط تفاؤل حذر

أعلنت شــركة ســامبا المالية لألصول وإدارة االســتثمار “ســامبا كابيتال”، بصفتها مدير االكتتاب لشــركة الزيت العربية الســعودية 
“أرامكو”، نتائج االكتتاب لأليام الخمسة األولى، بقيمة إجمالية لالكتتابات بلغت نحو 73 مليار ريال.

الكتتابـــات  اإلجماليـــة  القيمـــة  وبلغـــت   
شـــريحة المؤسســـات 58.4 مليـــار ريـــال، 
إذ وصـــل إجماليهـــا إلـــى 1.824.800.893 
ســـهما. فيما بلـــغ عـــدد المكتتبيـــن األفراد 
خـــالل الفتـــرة 1.82 مليـــون مكتتب بعدد 
أســـهم بلغ إجماليها 456.076.770 ســـهما، 

بقيمة 14.6 مليار ريال.
نائبـــة  نشـــار،  رانيـــا  قالـــت  جانبهـــا،  مـــن   
رئيـــس مجلس إدارة “ســـامبا كابيتال”، إن 
“اكتتابات شـــريحتي األفراد والمؤسسات 
لأليـــام الخمســـة األولى بلغت مســـتويات 
غير مسبوقة تبرهن على ثقة المستثمرين 
بأرامكو السعودية، ونتوقع إقباال متزايدا 

خالل الفترة المتبقية من االكتتاب”.
لألفـــراد  الشـــركة  اكتتـــاب  فتـــرة  وبـــدأت 
والمؤسســـات مًعا مـــن 17 نوفمبر الجاري، 

وســـتنتهي في 28 من الشهر ذاته لألفراد، 
فيما تنتهي 4 ديسمبر المقبل للمؤسسات.

والقيمة الســـوقية لشـــركة أرامكو ستكون 
األضخـــم عالميـــا، حيـــث تـــراوح بيـــن 1.6 
و1.71 تريليـــون دوالر “ســـتة تريليونـــات 
ريـــال و6.4 تريليـــون ريـــال”، بنـــاء علـــى 
النطـــاق الســـعري لالكتتـــاب بأســـهمها في 

السوق السعودية.
مليـــار   200 الشـــركة  أســـهم  عـــدد  ويبلـــغ 
ســـهم، برأسمال 60 مليار ريال، دون قيمة 

اسمية.
وســـتتفوق “أرامكـــو” بذلك على شـــركتي 
أبـــل ومايكروســـوفت بفـــارق كبيـــر، حيث 
تبلغ القيمة السوقية لـ”أبل” 1.16 تريليون 
دوالر، بينمـــا تبلـــغ قيمة “مايكروســـوفت” 

1.1 تريليون دوالر.

للطـــرح  النهائـــي  الســـعر  إعـــالن  وســـيتم 
وتخصيـــص األســـهم النهائي للمؤسســـات 
واألفراد المكتتبين في 5 ديسمبر المقبل.

وســـيتم رد فائـــض االكتتـــاب - إن وجـــد 
- فـــي موعـــد أقصـــاه 12 ديســـمبر 2019. 
وســـيتم تحديد عـــدد األســـهم المطروحة 
وســـعر االكتتـــاب النهائـــي بعد فتـــرة بناء 

سجل األوامر.
بناًء على القيمة الســـوقية لشـــركة أرامكو 
الســـعودية التـــي تراوح ما بيـــن 1.6 و1.7 
تتجـــاوز  الشـــركة  فـــإن  دوالر،  تريليـــون 
بذلـــك القيم الســـوقية للبورصـــات العربية 
والخليجيـــة مجتمعـــة بمـــا فيهـــا الســـوق 
 1.28 نحـــو  إجماليهـــا  البالـــغ  الســـعودية، 
تريليـــون دوالر بنهايـــة النصـــف األول من 

العام الجاري.

فـــي  التقاريـــر  لوحـــدة  تحليـــل  بحســـب 
صحيفة “االقتصادية”، فإن قيمة “أرامكو” 
بالحـــد األعلـــى عنـــد 1.7 تريليـــون دوالر 
ســـتفوق القيم الســـوقية لألسواق العربية 
مجتمعة بنحو 1.3 مرة، أما قيمة الشـــركة 
1.6 تريليـــون دوالر  بالحـــد األدنـــى عنـــد 
فستفوق القيم السوقية لألسواق العربية 

بنحو 1.2 مرة.
وتعـــد “أرامكـــو” أكبـــر منتج للنفـــط والغاز 
فـــي العالـــم، إذ ضخـــت نحـــو 10.3 مليون 
برميـــل من النفط الخام يوميا خالل العام 
الماضـــي 2018، كمـــا أنهـــا أعلـــى شـــركات 
العالـــم ربحيـــة بحســـب البيانـــات الماليـــة 
للعام نفسه، بتحقيق أرباح صافية سنوية 

قدرها 111 مليار دوالر أي ما يزيد بمقدار 
المجمعـــة  األربـــاح  صافـــي  علـــى  الثلـــث 

لشركات النفط الخمس الكبرى.
وتشـــكل القيمـــة الســـوقية ألســـواق المال 
الخليجيـــة نحـــو 88 % من قيمة أســـواق 
المـــال العربيـــة، إذ تبلغ قيمتهـــا نحو 1.13 
تريليون دوالر، بدعم من القيمة الســـوقية 
لســـوق األســـهم الســـعودية البالغة 554.9 

مليار دوالر.
فيما تشكل السوق الســـعودية قبل إدراج 
“أرامكـــو” نحـــو 49 % مـــن أســـواق المـــال 
الخليجيـــة، ونحـــو 43.4 % مـــن أســـواق 
المـــال العربية مجتمعة، بحســـب إغالقات 

األسواق المالية بنهاية النصف األول.
األســـبوع  مطلـــع  أرامكـــو  شـــركة  بـــدأت 
الجاري، طرح جزء من أســـهمها في سوق 
األســـهم المحليـــة، الذي يتوقـــع أن تراوح 
دوالر  مليـــار   24 بيـــن  اكتتابـــه  حصيلـــة 

و25.6 مليار دوالر.

الرياض - االقتصادية

حصيلــة اكتتــاب “أرامكــــو” في أول 5 أيـــام
ــة ــوقـ ــبـ ــسـ مـ غــــيــــر  مــــســــتــــويــــات  فــــــي  مـــكـــتـــتـــب  مــــلــــيــــون   1.8

النفـــط يهبـــط مــــن أعلــى مستــوى في شهريــن
أعلـــى  مـــن  النفـــط  أســـعار  نزلـــت 
مســـتوياتها في قرابة شـــهرين أمس 
الجمعـــة في ظـــل اســـتمرار الضبابية 
بشـــأن مـــا إذا كان بمقـــدور الواليـــات 
المتحدة والصين التوّصل إلى اتفاق 
تجاري جزئي سيزيل بعض الضغوط 

الواقعة على االقتصاد العالمي.
 وكان ذلـــك أكثـــر مـــن كاف ليطغـــى 
مرّجـــح  تمديـــد  بشـــأن  أنبـــاء  علـــى 
ينفذهـــا  التـــي  اإلنتـــاج  لتخفيضـــات 
منتجـــون كبار للنفط دفعت األســـعار 

لالرتفاع في الجلسة السابقة.
بتوقيـــت   0544 الســـاعة  وبحلـــول   
جرينتـــش، نزلت العقود اآلجلة لخام 
القيـــاس العالمـــي برنت 42 ســـنًتا أو 
0.7 % إلـــى 63.55 دوالر للبرميـــل. 
وســـجل خام غرب تكساس الوسيط 

للبرميـــل  دوالر   58.14 األميركـــي 
منخفًضا 44 سنًتا أو 0.8 %.

ســـتريت  وول  صحيفـــة  وذكـــرت 
عـــن  نقـــالً  الخميـــس  يـــوم  جورنـــال 
الصيـــن  أن  تحددهـــا  لـــم  مصـــادر 
دعـــت كبـــار المفاوضيـــن التجارييـــن 
األمريكييـــن لعقد جولـــة جديدة من 
المحادثـــات المباشـــرة فـــي بكين في 
ظل استمرار المســـاعي إلبرام اتفاق 

محدود على األقل.
 وقـــال مايـــكل مكارثي كبيـــر خبراء 
الســـوق لدى سي.إم.ســـي لألســـواق 
والوســـاطة في األســـهم في سيدني 
”العامـــل الرئيســـي لتوقعـــات الطلب 
علـــى النفـــط يتمثل فـــي المفاوضات 
التجاريـــة )بيـــن الواليـــات المتحـــدة 

ا. والصين( المستمرة حاليًّ

”مع اقتراب النفط من أعلى نطاقات 
التـــداول التـــي ســـجلها فـــي اآلونـــة 
أن  المفاجـــئ  مـــن  ليـــس  األخيـــرة 
نـــرى بعـــض الضغـــوط البيعية خالل 

الجلسة اليوم“.
والمست األســـعار أعلى مســـتوياتها 
منذ أواخر سبتمبر يوم الخميس بعد 
أن ذكرت رويتـــرز أن منظمة البلدان 
المصـــدرة للبتـــرول )أوبك( وروســـيا 
ســـتمددان على األرجـــح تخفيضات 
اإلنتـــاج القائمـــة لمـــدة ثالثـــة أشـــهر 

أخـــرى حتـــى منتصـــف 2020 حيـــن 
تجتمعان في الخامس من ديسمبر.

وُيبقـــي المتعاملـــون أنظارهـــم علـــى 
التأثيـــرات علـــى إنتـــاج النفـــط فـــي 

إيـــران والعـــراق العضوتين في أوبك 
في ظل احتجاجات جارية.

سنغافورة - رويترز

بفعل شكوك حيال 
اتفاق التجارة 

األميركي الصيني
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بكين - أ ف ب

أكـــد الرئيس الصيني شـــي جينبينغ 
ترغـــب  بـــالده  أن  الجمعـــة  أمـــس 
بالتوصـــل إلى اتفـــاق تجاري مبدئي 
“ال  لكنهـــا  المتحـــدة  الواليـــات  مـــع 
تخشـــى” المواجهـــة إذا اندلعـــت أي 

حرب تجارية.
بعـــد  شـــي  تصريحـــات  وجـــاءت   
يومين من إشارة الرئيس األميركي 
دونالـــد ترامب إلى أن بكين لم تقدم 
تنـــازالت كافيـــة حتـــى اآلن تســـمح 

بالتوصل إلى اتفاق.
وانخرطـــت القوتـــان االقتصاديتـــان 
األكبـــر فـــي العالـــم في نـــزاع تجاري 
منذ أكثر من عام، إذ فرضتا رســـوًما 
منتجـــات  علـــى  متبادلـــة  جمركيـــة 

بقيمة مئات مليارات الدوالرات.
 وقـــال شـــي لمســـؤولين أميركييـــن 
كبـــار  مـــن  وغيرهـــم  ســـابقين 
بكيـــن  فـــي  األجنبيـــة  الشـــخصيات 
“كمـــا قلنا مـــراًرا، ال نريد بدء الحرب 

التجارية لكننا ال نخشى” اندالعها.
التـــي  المجموعـــة  أمـــام  وأضـــاف   
ضّمـــت وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي 
ووزيـــر  كســـنجر  هنـــري  األســـبق 
بولســـون  هنـــري  الســـابق  الخزانـــة 
ورئيس الوزراء األســـترالي األســـبق 
كيفن راد “ســـنخوض المواجهة عند 
الضرورة لكننا نعمل بشكل نشط من 

أجل عدم اندالع حرب تجارية”.
وأجرى كبـــار المفاوضين التجاريين 

محادثـــات هاتفيـــة الســـبت وصفتها 
وزارة التجـــارة الصينيـــة بـ”البّنـــاءة” 

بشأن اتفاق مبدئي.
وتصـــّر الصيـــن علـــى وجـــوب إلغاء 
التـــي  الرســـوم  المتحـــدة  الواليـــات 
فرضتهـــا، وهو أمر أشـــار ترامب إلى 

أنه لم يوافق عليه.
وخّيم إقرار الكونغرس هذا األسبوع 
قانوًنا يدعم المتظاهرين المدافعين 
عـــن الديموقراطية فـــي هونغ كونغ 

على المفاوضات.
وقـــال شـــي للـــزوار األجانـــب الذين 
قدمـــوا لحضـــور “منتـــدى بلومبـــرغ 

العمـــل  “نريـــد  الجديـــد”  لالقتصـــاد 
باتجاه اتفاق مرحلة أولى قائم على 

االحترام المتبادل والمساواة”.

بكين: مستعدون ألي حرب تجارية

لندن - روتيرز

تراجـــع الدوالر قليالً أمس وتعـــّزز اإلقبال على المخاطرة بفضل 
تصريحـــات صادرة عن الصين بشـــأن الحاجـــة للتوّصل إلى حل 
لحرب الرســـوم التجاريـــة المتبادلة مـــع الواليـــات المتحدة، مما 

يثير اآلمال باحتمال إبرام اتفاق “المرحلة واحد”.
 وقـــال الرئيـــس الصينـــي شـــي جيـــن بينـــغ إن بكيـــن ترغب في 
التوّصـــل التفـــاق مع واشـــنطن وتســـعى لتجنب حـــرب تجارية، 

لكنها ال تخشى الرد حين تقتضي الضرورة.
 وحّث دبلوماســـي صيني كبير الواليـــات المتحدة على التوّصل 

إلى حل وسط بهدف تطوير عالقات مستقرة بين البلدين.
لكن بعد أســـبوع من اإلشـــارات المتباينة بشأن احتمال التوصل 
إلى اتفاق تجاري مبدئي، فإن التطورات لم تســـاهم في تحريك 

األسواق. وواصلت العمالت التداول في نطاقات ضيقة.
ومقابل سلة من العمالت، تراجع الدوالر بأقل من 0.1 %، لينهي 
سلســـلة مكاســـب اســـتمرت على مدى ثالثة أيـــام ويتجه صوب 
تســـجيل أصغـــر معـــدل تغير أســـبوعي منذ بداية أغســـطس من 

العام الحالي.
 وتراجـــع الفرنـــك السويســـري 0.2 % مقابـــل كل مـــن الـــدوالر 
واليورو، مما يشير إلى تفاؤل السوق إذ ُيعتبر الفرنك السويسري 

عملة مالذ آمن.
لكن العملة اليابانية، التي ُينظر إليها كمالذ آمن أيًضا، اســـتقرت 

مقابل الدوالر.
وارتفع الدوالر النيوزيلندي والكرونة الســـويدية وهما منكشفان 

على التجارة 0.2 % لكل منهما مقابل الدوالر األميركي.
وصعد اليورو قليالً مقابل الدوالر الضعيف.

ــة أيـــام ــاث ــرت ث ــم ــت ــى ســلــســلــة مــكــاســب اس ــه  ان
الدوالر يتراجع مع  اإلقبال على المخاطرة 
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قيد رقم: ٩-٤٨٨٤

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٥٥٢٩٦
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عبدعلي مهدي علي خلف

االسم التجاري الحالي: صالون االشراق للحاقة الرجالية
االسم التجاري الجديد: اإلشراق للخياطة الرجالية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

المصفــي  باعتبــاره  عبدالقــوي  محمــد  عبــدهللا  عبدالناصــر  الســيد/  إليهــا 

المســجلة كشــركة ذات  العامــة ذ.م.م،  للتجــارة  زيــوس  لشــركة  القانونــي 

مســئولية محدودة تحت رقم ١٢٤٩٦١، طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية 

الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن لسنة2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
زيوس للتجارة العامة ذ.م.م

القيد : 124961 

 تاريخ: 21/11/2019
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األحــواز ثكنــة عســكرية .. والســلطات القضائية تتوعــد المتظاهريــن بعقوبــات “مغلظة”

ممثل خامنئي يجدد االتهامات لدول بالوقوف وراء االحتجاجات

نقلت قناة “إيران إنترناشونال عربي”، عبر حسابها على “تويتر”، أمس الجمعة، عن ممثل المرشد اإليراني، علي خامنئي، وخطيب جمعة طهران، 
أحمد خاتمي، قوله إنه ال أحد يعارض االحتجاجات، كما نفى قمع التظاهرات، لكنه وصفهم بـ “األشرار الذين ركبوا موجة االحتجاجات”.

وأشار خالل خطبته إلى أن ما وصفه 
ــأنــه خــطــط ألعــمــال  ــّر ب ــ بــــ “الـــعـــدو” أق
وقام  أعــوام   3 لمدة  األخيرة  الشغب 
ــارج وداخـــل  بــتــدريــب عــمــالئــه فــي خـ

البالد.
السلطات  تــوعــدت  فيما  ذلـــك  يــأتــي 
ــة الــمــتــظــاهــريــن  ــيـ ــرانـ الــقــضــائــيــة اإليـ

بعقوبات “مغلظة”.
أمس  اإليراني،  الثوري  الحرس  وأقــرَّ 
 28 شملت  التظاهرات  بــأن  الجمعة، 
يومها  فــي  مــديــنــة  و100  مــحــافــظــة 

األول. 
ونقلت وسائل إعالم إيرانية عن نائب 
قوله:  ــثــوري  ال للحرس  الــعــام  الــقــائــد 
االضــطــرابــات خالل  “تمكنا من وقــف 

48 ساعة”.
إنترناشيونال”  ــران  ــ “إي مــوقــع  ونــشــر 
العاصمة  مــن  فــيــديــو  “تــويــتــر”  عــلــى 
ــواء األمــنــيــة  ــ ــيـــة، يــظــهــر األجــ ــرانـ اإليـ

وانتشار سيارات مكافحة الشغب في 
طهران.

يأتي ذلك فيما طالبت منظمة حقوق 
اإلنــســان فــي األحــــواز جــنــوب إيـــران 
بإيفاد لجنة تقصي حقائق إلى إيران، 
وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، 
أنحاء  في  التظاهرات  تتواصل  فيما 
ــر اإلعـــــالن عـــن رفــــع سعر  ــ إيــــــران، إث

البنزين.
المنظمة بمقتل  وأفاد بيان صادر عن 
أكثر من 60 متظاهرا في بلدات ومدن 
احتجاجات  بــدء  منذ  األحـــواز  إقليم 

إيران.
إن  اإلنـــســـان،  وقــالــت منظمة حــقــوق 
لت األحواز إلى  السلطات اإليرانية حوَّ

ثكنة عسكرية.
النظام  اســتــخــدام  المنظمة  ــت  ــ وأدان
إلى  أدى  الذي  المفرط  للقمع  اإليراني 
وقوع مجازر، ودعت المجتمع الدولي 

أسماء  عن  بــاإلعــالن  طهران  لمطالبة 
القتلى والضحايا وأعدادهم.

وصــرحــت الــمــنــظــمــة األحـــوازيـــة بــأن 
اعتقاالت  اإليــرانــي شــنَّ حملة  األمــن 
وأغلق مداخل ومخارج مدن اإلقليم.

اإليرانية،  للمقاومة  الوطني  المجلس 
قتلى  إحصائية عن  أصدر  من جهته، 
وجــرحــى االحــتــجــاجــات، مــؤكــدا أن 
 251 سقوط  عنها  نتج  االحتجاجات 
قــتــيــال فـــي 20 مــديــنــة، كــمــا أصــابــت 

قوات األمن نحو 3700 شخص.
مجلس المقاومة أكد أن قوات األمن 
اتهم  كــمــا  شــخــص،  آالف   7 اعــتــقــلــت 
 13 بعمر  طفل  بقتل  اإليــرانــي  النظام 

عاما خالل االحتجاجات.
مريم رجوي، رئيسة مجلس المقاومة، 
لوقف  بالتحرك  األمن  مجلس  طالبت 

أعمال القتل في إيران.
أنباء  وكــاالت  أعلنت  فيما  ذلــك  يأتي 

ــادة خـــدمـــات شبكة  ــ ــيــة عـــن إعـ ــران إي
وعدد  طهران  العاصمة  في  اإلنترنت 
السلطات  بعدما قطعتها  األقاليم،  من 

أليام على مستوى البالد.
الرسمية،  شبه  “فــارس”  وكالة  ونقلت 
أمر  الــذي  القومي،  األمــن  عن مجلس 
بقطع خدمة اإلنترنت قوله، إن إعادة 

الخدمة أجيزت لبعض المناطق.
ب قطع الخدمة على المتظاهرين  وصعَّ
التواصل  مواقع  على  نشَر تسجيالت 
التأييد  من  المزيد  لحشد  االجتماعي 
أو الحصول على تقارير ُيعتد بها عن 

نطاق االضطرابات.
عمليات  قائد  عن  المواقع  نقلت  كما 
الــرغــم من  “عــلــى  إنــه  قــولــه  الباسيج 
تـــأخـــرنـــا فـــي قــطــع اإلنـــتـــرنـــت، فــإن 
تنظيم  تعطيل  في  ساعدت  الخطوة 

المحتجين”.

طهران ـ وكاالت

متظاهرون معارضون لسياسات الحكومة اإليرانية يحتجون أمام سفارة إيران في هلسنكي، فنلندا )أ ف ب(

دمشق ـ وكاالت

قالت وكالة األنباء السورية الرسمية إن 5 مدنيين بينهم طفل قد قضوا فيما 
أصيب 40 آخرون بجروح جراء هجوم بالقذائف على عدد من أحياء مدينة 

حلب شمالي البالد.
ونقلت وكالة سانا عن مصدر في قيادة شرطة حلب قوله: “إن التنظيمات 
حلب  لمدينة  الــغــربــي  الشمالي  والــريــف  الغربية  األطــــراف  عند  المنتشرة 
ذلك  المدينة”، حيث قضى جراء  أحياء  بالقذائف على  اعتداءاتها  واصلت 
كانت  سيارة  على  القذائف  إحــدى  سقوط  نتيجة  طفل  بينهم  مدنيين   4“
أيضا  القذائف طال  من  عــددا  أن  المصدر  وبين  األعظمية”.  في حي  تقلهم 
الجديدة  وحلب  الجميلية  أحياء  في  السكنية  والــجــادات  األهــالــي  منازل 
وسيف الدولة وصالح الدين ما تسبب بمقتل شخص، في حين وصل عدد 
المدنيين الجرحى إلى 40 من األحياء المستهدفة بالقذائف. وقالت الوكالة 
إن الهجمات تسببت أيضا بوقوع أضرار كبيرة في المنازل والممتلكات، الفتا 

إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مشفيي الرازي والجامعة؛ لتلقي العالج.

دمشق: مقتل وإصابة 45 بقصف على حلب

دبي ـ العربية نت

وصف المرجع الشيعي بالعراق علي 
به  يمر  ما  الجمعة  أمس  السيستاني 
الــعــراق بـــ “األزمـــة الــكــبــيــرة”، مشددا 
على أن التعامل مع الرعية يجب أن 

يكون بمنتهى اللطف والرحمة.
ــســيــســتــانــي  وشـــــــدد مـــمـــثـــل عــــن ال
عــبــدالــمــهــدي الــكــربــالئــي فــي خطبة 
أن  على  كــربــالء  مدينة  فــي  الجمعة 
ــتــخــابــات والــمــفــوضــيــة يــمــهــدان  االن
طالب  كما  الكبيرة،  األزمـــة  لتجاوز 
بقانون جديد لالنتخابات في العراق 

وللمفوضية.
على  التأكيد  السيستاني  جــدد  كما 

الدم  وحرمة  التظاهرات  سلمية 
العراقي.

واألســـبـــوع الــمــاضــي، 
قــــال الــســيــســتــانــي 
َمــــــْن  كــــــــان  “إن 
بـــيـــدهـــم الــســلــطــة 

الــتــهــرب من  يــظــنــون أن بــإمــكــانــهــم 
ــالح الــحــقــيــقــي  ــ اســتــحــقــاقــات اإلصــ
بالتسويف والمماطلة، فهم واهمون”.

وأضاف في خطبة الجمعة الماضية: 
ــا بـــعـــد هـــذه  ــون الــــعــــراق مــ ــكـ ــن يـ ــ “لـ
كل  في  قبلها  كان  كما  االحتجاجات 

األحوال، فليتنبهوا إلى ذلك”.
ــدة  ــي مــســان ــان ــســيــســت ــدد ال ــ كـــمـــا جـ
االحتجاجات في العراق، مؤكدا على 
بمحاسبة  مطالبا  بسلميتها،  االلتزام 
ومالحقة أي مرتكب أعمال عنف في 

العراق.
وطالب بضرورة اإلسراع في إقرار 
قانون منصف لالنتخابات، يعيد 
بالعملية  ــمــواطــنــيــن  ال ثــقــة 
يتحيز  وال  االنــتــخــابــيــة 
ــــأحــــزاب والـــتـــيـــارات  ل

السياسية.

السيستاني: ما يمر به العراق “أزمة كبيرة”

دبي ـ العربية نت

إن  الــشــرعــيــة  اليمنية  الــحــكــومــة  قــالــت 
جندت  االنــقــالبــيــة  الــحــوثــي  ميليشيات 
أكثر من ثالثين ألف طفل وزجت بهم في 
الميليشيات  أن  مؤكدة  القتال،  ساحات 
جعلت من األطفال الحلقة األضعف في 
المجتمع بانقالبها على السلطة الشرعية 
لأغراض  ثكنات  إلى  المدارس  وتحويل 
الصعبة  األوضــاع  واستغالل  العسكرية، 
لتجنيد  الــيــمــنــيــة  ــر  األســ تعيشها  ــتــي  ال

أطفالهم والزج بهم إلى جبهات القتال.
اليمن  ألقاها مندوب  جاء ذلك في كلمة 
الدائم لدى األمم المتحدة السفير عبدهللا 
السعدي، بفعالية إحياء الذكرى الثالثين 
ــم  ــطــفــل بــمــقــر األمـ ــفــاقــيــة حـــقـــوق ال الت

المتحدة في نيويورك.
“تعمل  حكومته  أن  إلــى  السعدي  وأشــار 
تأهيل  إلعــادة  التدابير  كافة  اتخاذ  على 
وإدماج األطفال المتأثرين بالحرب بدعم 

من مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال 
عبر  أســرهــم  إلــى  وتسليمهم  اإلنــســانــيــة 

اللجنة الدولية للصليب األحمر”.
ــلــحــقــوق  وكــــانــــت الـــشـــبـــكـــة الــيــمــنــيــة ل
ــظــمــة مــجــتــمــع  ــات، وهـــــي مــن ــ ــريـ ــ ــحـ ــ والـ
جماعة  إن  قــالــت  حكومية،  غير  مــدنــي 
ســوى  األطــفــال  فــي  تـــرى  “ال  الحوثيين 
ضد  يوميا  تخوضها  التي  للحرب  وقــود 

بيان  فــي  األرض واإلنـــســـان”. وأضــافــت 
أنها  للطفل،  العالمي  اليوم  بمناسبة  لها 
استطاعت بالتعاون مع 13 منظمة دولية، 
رصد وتوثيق 65 ألفا و971 واقعة انتهاك 
الطفولة  الحوثيين ضد  جماعة  ارتكبتها 

في 17 محافظة يمنية.
واتهمت الشبكة اليمنية جماعة الحوثيين 

بقتل 3 آالف و888 طفال بشكل مباشر.

الحوثيون يجندون األطفال ويزجون بهم في ساحات القتال

“الشــرعية” تتخــذ التدابير إلعــادة تأهيلهم بدعــم من مركز الملك ســلمان
اليمن.. ميليشيات الحوثي جندت أكثر من 30 ألف طفل

بغداد ـ وكاالت

أفاد اإلعالم العراقي باندالع صدامات، 
ــن  ــس الـــجـــمـــعـــة، بـــيـــن قــــــوات األمــ ــ أمـ
الرشيد جسر  والمتظاهرين في شارع 

األحرار بوسط بغداد.
“أسوشييتد برس”، في  وأفادت وكالة 
ــت ســابــق، بــســقــوط 3 قــتــلــى و25  وقـ
جريحا في اشتباكات بين المتظاهرين 
واألمن وسط بغداد، فيما أفادت وكالة 
“رويــتــرز”، نقال عن مــصــادر، أن قوات 
الذخيرة  استخدمت  العراقية  األمــن 

الحية ضد المتظاهرين في بغداد.
ــرز” إن أحــد  ــ ــتـ ــ وقـــالـــت مـــصـــادر “رويـ
القتيلين سقط بالرصاص، بينما توفي 
اآلخر نتيجة إصابة مباشرة في الرأس 
لــلــدمــوع. ووقــعــت  بــعــبــوة غـــاز مسيل 
فيما  األحـــرار،  جسر  على  االشتباكات 
متظاهر  مقتل  كذلك  مشاهد  أظهرت 

ثالث في شارع الرشيد وسط بغداد.

وقت  في  عراقيون،  مسؤولون  وقــال 
االحــتــجــاجــات  قتلى  عـــدد  إن  ســابــق، 
ارتفع إلى 10 بعد اشتباكات وقعت ليال 
بين محتجين وقوات األمن في بغداد.

ــال الــمــســؤولــون إن أكــثــر مــن 100  وقـ
شخص قد أصيبوا. 

قصر،  أم  ميناء  فــي  مسؤولون  وقــال 
جنوبي العراق، أمس، إن قوات أعادت 
بعدما  بالبالد  الرئيسي  الميناء  فتح 

يسدون  كانوا  محتجين  بالقوة  فرقت 
مدخله.

وكالة “رويترز” نقلت عن مصادر بميناء 
أم قصر قولها، إن قوات األمن العراقية 
الــمــيــنــاء،  يـــســـدون  محتجين  قـــت  فـــرَّ
وأعــادت فتحه، فيما أفاد قائد شرطة 
الــبــصــرة، أنـــه تــم فــتــح طــريــق وبــوابــة 
المتظاهرين  ميناء أم قصر وانسحاب 

فجر أمس.

من احتجاجات العراق

قتلى المتظاهرين في ارتفــاع.. واألمن العراقي يعيد فتح ميناء أم قصر
صدامات وذخيرة حية ضد المحتجين وسط بغداد

واشنطن ـ وكاالت

الـــكـــونـــغـــرس  فــــي  عــــضــــوا   240 وقـــــع 
ــة تــحــث األمــيــن الــعــام  األمــيــركــي رســال
لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على 
قيادة حراك دولي للحد من نفوذ “حزب 
هللا”، محذرين من عواقب نزاع محتمل 
بين لبنان وإسرائيل.  وأعرب المشرعون 
حد  على  والجمهوريون  الديمقراطيون 
سواء في الرسالة المؤرخة بـ 18 نوفمبر 
الجاري عن بالغ قلقهم إزاء “االنتهاكات 
الخطيرة المتواصلة لقرار مجلس األمن 
ذلك  عن  ينجم  وما   1701 رقم  الدولي 
عند  إســرائــيــل  حليفتنا  على  خطر  مــن 
أن  ــى  إل مشيرين  الشمالية”،  حــدودهــا 

حكومة لبنان لم تنجح على مدى 13 
عاما في تطبيق هذا القرار”.

“حزب  الرسالة  واتهمت 
هللا” بحيازة ترسانة 

فتاكة بدعم إيران 
تــضــم حــالــيــا 150 

ــاروخ مــصــوبــة نــحــو إســرائــيــل،  ألـــف صــ
ــفــاق عــشــرات مــلــيــارات  عـــالوة عــلــى إن
عسكرية  بنى  إنــشــاء  على  ــدوالرات  ــ الـ
إلى مدن  “التسلل  تحت أرضية؛ بهدف 
إســرائــيــلــيــة وخــطــف وقــتــل مــدنــيــيــن”. 
ــالـــة عــلــى ضــــــرورة أن  وشــــــددت الـــرسـ
“تــتــعــامــل حــكــومــة بــيــروت مــع تحدي 
“حزب هللا” على الفور”، محذرة من أن 
العجز المتواصل للسلطات اللبنانية عن 
تحقيق هذه المهمة يضر بالعالقات بينها 
المخاطر  من  ويزيد  الدولي  والمجتمع 

على شعب لبنان وأمن إسرائيل.
واعتبرت الرسالة أن لدى إسرائيل الحق 
نفسها، معربة عن  عــن  الــدفــاع  فــي 
والشيوخ  النواب  مجلسي  دعم 
األمريكيين الكامل لتل أبيب 
“إذا اضطرت إلى التصرف 

لحماية مواطنيها”.

الكونغرس يطالب بتحرك أممي ضد “حزب اهلل”
باريس ـ وكاالت

الفرنسي  الرئيس  مستشاري  أحد  أكد 
أنه  الجمعة،  أمس  ماكرون،  إيمانويل 
الدولية  األسرة  توافق داخل  ال يوجد 
إليجاد حل لأزمة التي يشهدها لبنان 

منذ أكثر من شهر.
باريس  فــي  لــمــاكــرون  مستشار  وقـــال 
الدولية  الالمباالة  من  نوعا  “هناك  إن 
على  المستشار  وشــدد  لــبــنــان”.  حيال 
“في  لبنان  جــانــب  إلــى  فرنسا  وقـــوف 
ذكر  متصل،  سياق  في  الظروف”.  كل 
ــومــاســي فــرنــســي لــوكــالــة  ــل مــصــدر دب
“فرانس برس” أن باريس تحاول تعبئة 
األسرة الدولية لمساعدة هذا البلد على 

تفرض  لن  لكنها  أزمته،  من  الخروج 
حلوال “جاهزة أو خارجية”.

ــدر  ــ ــ ــصـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وقـــــــــــــــــــال الـ
لــصــحــافــيــيــن: “نــحــن 
هــنــا لــتــكــون طــرفــا 
ــئــة  ــتــعــب ــل مـــســـهـــال ل

الخاص  ــدور  “ال على  مشددا  الدولية”، 
لــفــرنــســا عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي وفــي 

العالقة مع لبنان”.
وأضــــاف الــمــصــدر: “كــمــا تــحــدثــنــا إلــى 
إلــى  الــتــحــدث  علينا  اآلن،  اللبنانيين 
عربية  دول  ــراك  ــ إشـ عــلــيــنــا  الــجــمــيــع. 
ــم الــمــتــحــدة.  ــيــــة وكـــذلـــك األمــ ــ وأوروب

بعبارة نتحاور مع الجميع”.
وأوضح المصدر أنه “بالنسبة لنا ال نريد 
الخارج.  من  أو  جاهزا  حال  نفرض  أن 
القيام  وسنواصل  به  القيام  يمكننا  ما 
الشركاء  تعبئة  على  المساعدة  هو  به 

الدوليين اآلخرين”.
اجتماع  تنظيم  في  فرنسا  وترغب 
ــع الــمــقــبــلــة  ــيـ ــابـ دولـــــي فـــي األسـ
لــمــســاعــدة لــبــنــان شــــرط أن 
المقبلة  الــحــكــومــة  تتعهد 
في  إصــالحــات  بتطبيق 

العمق.

ال توافق دولًيا على إيجاد حل ألزمة لبنان

مستوطنون يهاجمون منازل 
فلسطينية ويحرقون مركباتهم

رام اهلل ـ وفا

عددا  الجمعة،  فجر  مستوطنون،  أحرق 
ــمــركــبــات فـــي ثـــاث قـــرى جــنــوب  مـــن ال

وشرق نابلس.
شمال  االستيطان  ملف  مسؤول  وقــال 
األنــبــاء  لوكالة  دغــلــس،  غــســان  الضفة، 
مستوطنين  إن  ــا”،  ــ ــ “وف الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــقــريــتــي مـــجـــدل بــنــي فــاضــل  ــلــوا ل تــســل
وقبان جنوب نابلس وأحرقو عددا من 
المستوطنين  “إن  وأضـــاف:  المركبات. 
هاجموا منزل المواطن ثائر حنايشة من 
وأحرقوا  نابلس،  شرق  دجن  بيت  قرية 

مركبته وخطوا شعارات عنصرية”.
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أمير أحب أبناء شعبه فأحبوه
“البحرين دائمًا وأبدًا ســـتكون مكانًا لألمن واالستقرار، وشعب البحرين 
دائمًا سيكون خط الدفاع األول ويحمي هذا البلد ومكتسباته وإنجازاته 
من كل ســـوء”، بعض من الكلمات الخالدة لصاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة حفظه هللا، اختصر فيها كل معاني المحبة 
والوفـــاء التـــي يفيض بهـــا قلب ســـموه للبحرين أرضـــه وأرض أجداده، 
والتـــي أورثهـــا هللا لهم ليكونـــوا عليها خلفاءه فـــي األرض، هذه األرض 
الطيبة وشـــعبها الـــذي يحمل كل المحبة والوفاء ألميـــر أحبهم فأحبوه، 
وصـــارت كلماته بلســـما يداوي جروحهـــم، عندما يســـمعون صوته الذي 

تفوح منه المشاعر الصادقة.
وقـــد صـــدق خليفة بن ســـلمان في تأكيـــده بقوله “شـــعب البحرين دائمًا 
سيكون خط الدفاع األول”.. نعم نفدي البحرين ونحمي ترابها وحكامها 
بأن ال تدنسها أقدام معتد أثيم سولت له نفسه أن يكون له موطئ قدم 
في البحرين، أو أن تكون له ســـلطة على الشـــعب األبي الكريم، الذي لن 
يرضى غير آل خليفة الكرام حكامًا، فالشعب الكريم ال يحكمه إال كرام، 
وال مكان ألن تكون يد عليه من مرتزق أو من وجد نفســـه في البحرين 
فظـــن أنـــه يقدر أن يكون حاكمًا أو رئيس ســـلطة فـــي مملكة العرب، إنه 
خليفة بن ســـلمان الذي ســـطر أســـطورة المجد التي ستكون قالدة فخر 

واعتزاز ال تصدأ.
أرســـى اقتصادا وأســـس شـــركات وطنية حيوية، ومؤسسات حكومية، 
وصرحـــا تعليميا من أنجح القطاعات بالداخل وليس له مثيل بالخارج، 
وكذلك هو القطاع الصحي الذي تزخر بخدماته المتكاملة جميع مناطق 
البحرين دون استثناء ولن يكون له مثيل خليجيًا وعربيًا، وأما القطاع 
المصرفي فقد شـــهد تطورا ملفتا وصارت البحرين محط األنظار لكبرى 
المصارف العالمية، وكذلك هي شـــركات االستثمار الخليجية واألجنبية 
عندما ســـهل لها خليفة بن سلمان األرضية اآلمنة والمناسبة والمشجعة 
بـــأن يكـــون مقرهـــا البحريـــن، هذا هو خـــط النجـــاح األول واألساســـي، 
ويكمله شـــعب البحرين بأن يكون خط الدفاع عن مكتسبات وإنجازات 
الدولـــة التي بذل فيها خليفة بن ســـلمان نفســـه وصحتـــه وقتها وجعلها 

فداء للبحرين، حفظ هللا خليفة بن سلمان وزانت الدنيا بوجوده.
كلمات صادقة تحمل شعور مواطني البحرين تجاه أميرهم خليفة الذي  «

أحب الشعب، فال مالمة عليهم فهو خليفة اإلنسان والشجاعة والرأي 
السديد، وكما قال الشاعر “الرأي قبل شجاعة الشجعان.. هو أول وهي 

المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة.. بلغت من العلياء كل مكان”، 
فكيف إذا اجتمعت النفس الحرة والشجاعة والرأي السديد في شخص 

خليفة بن سلمان الذي يرى الشعب أغلى المكتسبات عندما يكون الخط 
األول في الدفاع عن البالد.

نجاة المضحكي

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

للتواصل: 17111483

شرعنة االستيطان تسقط ورقة التوت األميركية
ال أعلم لماذا صدمت األوســـاط الدولية خصوصًا العربية منها بقرار الواليات 
المتحدة األميركية بشـــرعية المســـتوطنات اإلســـرائيلية فـــي الضفة الغربية، 
فسياسة الواليات المتحدة األميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب واضحة 
وضـــوح الشـــمس منـــذ أيامه األولى فـــي البيت األبيض، وما إعالن واشـــنطن 
األخير حول شـــرعية المستوطنات إال خطوة جديدة في ظل سياسة ترامب 

التي تلتزم التزامًا كامالً برعاية المصالح اإلسرائيلية.
فالصفعـــة الكبـــرى من ترامب كانت مع بداية توليه رئاســـة الواليات المتحدة 
األميركية عندما قام باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل وقام بنقل سفارة 
الواليـــات المتحدة األميركية إليها، حينها لم نجد من المجتمع الدولي ســـوى 

اإلدانات التي ال تسمن وال تغني من جوع.
اعتراف الواليات المتحدة بشـــرعية المســـتوطنات يتعارض شـــكالً ومضمونًا 
مـــع قرارات األمـــم المتحدة واألجهزة التابعة لها وجميـــع المواثيق واألعراف 
الدولية وحتى قوانين الواليات المتحدة األميركية نفسها التي أفتت إدارتها 
القانونيـــة بـــوزارة الخارجيـــة في عـــام 1978م بتعارض إقامة المســـتوطنات 
مـــع القانـــون الدولـــي، وبذلك فإن ما تـــراه الواليات المتحـــدة يخصها وحدها 

وليست له أية قوة إلزامية تجاه المجتمع الدولي، على عكس القانون الدولي 
الذي يحظى بشرعية أممية وال يمكن تغييره إال بتوافق المجتمع الدولي. 

بالتأكيـــد نقر ونعتـــرف بأن الواليات المتحـــدة القطب األقـــوى واألكثر تأثيرًا 
على األوســـاط الدولية، لكن ذلك ال يعني أنها تملك الحق في تفســـير وتغيير 
القانـــون الدولـــي فمنظورهـــا الفردي شـــأنها الخاص ال يســـمو فـــوق الخطوط 

الواضحة والعريضة للقانون الدولي الواضح والملزم ألطراف النزاع.
فشرعنة الواليات المتحدة األميركية االستيطان اإلسرائيلي يبعث رسائل واضحة  «

مفادها السياسة الواضحة لترامب في دعم الكيان المغتصب دعمًا كاماًل وفي 
ذلك الدليل القاطع على أن مشروع صفقة القرن الخفي يصب بالكامل في 
خدمة إسرائيل دون النظر لمصالح الفلسطينيين، حيث إنه من الواضح أن 

هذه الصفقة ال تنضوي حتى على أقل التزامات المجتمع الدولي تجاه القضية 
الفلسطينية المبنية على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس 

الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفًقا لمبادرة السالم العربية وقرارات 
الشرعية الدولية، كما وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من العودة إلى وطنهم 

األصلي وفق قرارات األمم المتحدة وخصوصا قرار الجمعية العامة رقم 194 
لعام 1948م. فهل هناك مغفل مازال يتغنى بصفقة القرن؟.

تحـــت هـــذا العنوان عقـــد في البحرين قبـــل أيام قليلـــة مؤتمر بمركز 
الشـــيخ عيســـى الثقافي ونظمه مركـــز الملك حمد العالمـــي للتعايش 
الســـلمي وحضره عدد من الشخصيات المهمة من البحرين والخارج، 
وقـــام الشـــيخ خالد بن علـــي بن عبـــدهللا آل خليفة بافتتـــاح المؤتمر 

نيابة عن جاللة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة.
ونحـــن دون مبالغـــة نقول إن من أبرز ســـمات العهـــد الميمون لجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ســـمة التســـامح وإعـــالء شـــأن 
المواطنـــة علـــى كل ما عداهـــا. إن إعالء قيم التســـامح بين مكونات 
المجتمع الواحد من ناحية وبين هذا المجتمع وغيره من المجتمعات 
علـــى اختـــالف أديانهـــا ومذاهبهـــا هو أكثر مـــا يحصن هـــذا المجتمع 
فـــي مواجهة الفتـــن ويجعله قادرا على وأد جميـــع الفتن في مهدها، 
وبالتالي يصون األمن القومي للدولة ويسد الطريق على أي اختراق 

وعلى أي طابور خامس يقوم بإنهاك الدولة وهز استقرارها.
ومن أهم ما يســـاعد القائد الحكيم للدولة في ترســـيخ قيم التسامح 
وتحصيـــن البـــالد ضد الفتن وجود تعليم ومناهج تعليم ترســـخ هذه 
القيـــم وتصونها من جيـــل إلى جيل، فالتعليم هـــو الذي يصوغ الفكر 
ويصنع عقول الشباب وبالتالي يحدد اتجاهات وسلوك هذا الشباب، 

فكل سلوك وكل اتجاه أساسه األول ما يتعلمه الشباب في المدارس 
وفي غير المدارس. 

هـــذا اإلرهاب الـــذي يحرق أركان العالـــم ويهدم الدول أساســـه الفكر 
والقناعـــات التـــي تربـــى عليهـــا هـــؤالء المنتمون إلـــى هـــذه التيارات 

اإلرهابية.
ومـــا تجنيه البحرين اليوم من اســـتقرار وبعد عن الفتن هو بال شـــك 
نتيجة لتاريخ طويل من التعليم والمناهج التي ترسخ قيم التسامح 
وتعلـــي فكـــرة الوطن على كل مـــا عداها من انتمـــاءات ومذاهب قد 

تتصارع فيسقط الوطن ال قدر هللا.
وليس هناك شك في أن كل الدول التي سقطت، قد سقطت بتصدعها  «

الداخلي قبل أن تسقط بأي شيء آخر، ولنسأل إخواننا العراقيين لماذا 
خرجتم اليوم إلى الشارع وبماذا تنادون، سيقولون إننا ننادي بالوطن 

بعد أن ضاع كل شيء وسقطت كل الوعود الكاذبة بعد أن نهب الوطن. 
والرعاية الملكية السامية لهذا المؤتمر الذي يعقد على أرض البحرين 
حول دور التعليم في تعزيز قيم التسامح لهو تعبير عن قناعة جاللة 
الملك المفدى بضرورة تربية الشباب على هذه القيم، ورسالة سامية 

من جاللته للعالم أجمع بضرورة البعد عن التعصب والتطرف في بناء 
العقول لكي يتحقق األمن والسالم للعالم كله.
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@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

دور التعليم في تعزيز قيم التسامح

bedoor.articles 
@gmail.com

بدور عدنان

كثرت في اآلونة األخيرة رسائل المواطنين عبر وسائل التواصل 
االجتماعـــي، وهـــي وســـائل أثبتت جدواهـــا من حيـــث أنها تصل 
إلـــى شـــريحة كبيـــرة جـــدًا، ويقينـــًا هنـــاك مـــن أعـــداء الوطن من 
سيســـتثمرها لتحقيق أطماعه، ونحن من حيث نشـــعر أو ال نشعر 

نمده باألسباب.
وقد وقفت على رســـائل كثيرة عبر هذه الوســـائل كلها تصب في 
خانـــة ضنك العيـــش، والغـــالء والضرائب ورفع الدعـــم عن بعض 
الســـلع الضرورية إلى مزاحمة األجانب المواطن في لقمة عيشـــه، 
بل تفضيله من قبل البعض على المواطن، إلى قائمة تطول بطول 

انتظـــار المواطن الحلول وأطواق النجاة وعلى رأســـها زيادة ولو 
كانت طفيفة في الرواتب.

فالبـــد مـــن تخفيف األعبـــاء عن المواطـــن وعدم تحميلـــه المزيد 
مـــن الظـــروف القاســـية، القـــرارات دون بدائل لن تحقق الســـعادة 

المأمولة وال النتائج المرجوة. 
نتمنى أن نسمع في القريب العاجل قرارات تقف في صف المواطن،  «

فقد سئمنا المناقشات والحماس في جلسات مجلس النواب 
وخروج بعض المسؤولين إلعطاء المواطن األمل والصبر دون فعل 

ملموس يشعر به المواطن في بيته، نتمنى قرارات تخفف عن 
المواطن التزاماته وتزيد رزقه وقوته وسعادة أبنائه.

القراءة وصناعة التغيير في حياة بيل غيتس
منـــذ طفولتـــه، ُعرف بيل غيتـــس بذكائه الحاد، وشـــخصيته االنطوائية 
المائلـــة للعزلـــة بشـــكل كبير، األمـــر الذي خلق هاجســـا لدى أســـرته التي 
هرعـــت لعرضـــه على أخصائي نفســـي قبل أن يتفاقم الوضـــع، فقد كان 
يقضي ســـاعات طويلة في القراءة مغلقا باب غرفته على نفسه، رافضا 
القيام بمهامه المنزلية، كما كان يرفض المشاركة في الحفالت المدرسية 

على اعتبار أنها مضيعة للوقت.
لقد أدرك بيل منذ صغره قيمة القراءة في توسعة أفقه، لذلك عمل على 
اســـتغالل وقته واالســـتثمار في نفســـه عن طريق التعلـــم الذاتي، لذلك 
ال عجـــب أن يبـــدأ في كتابة أولى برمجياته عند ســـن الـ 13، واليوم بعد 
ســـنوات مـــن تراكم المعرفـــة، تضم مكتبتـــه مجموعة هائلـــة من الكتب 
تقدر قيمتها بـ 30 مليون دوالر أميركي، حيث يقرأ بمعدل خمسة كتب 

أسبوعيا ويقضي خلوة مع كتبه مرة كل عام لمدة شهر.
لقـــد ســـاهمت قراءاته المبكرة فـــي تكوين رؤيته الخاصـــة والفذة التي 
تقوم على إيجاد الحلول ألية مشـــكلة وتنفيذهـــا بأفضل طريقة ممكنة 
وفـــق خطة واضحة ومدروســـة، يســـتقيها مـــن الكتب، لذلـــك كان عقله 
يســـبق جيله وأســـاتذته بســـنوات، األمر الذي جعله يتخلى عن دراسته 
فـــي هارفارد - أعرق الجامعـــات األميركية - عندما أدرك أن الجامعة لن 
تســـاعده فـــي تحقيق حلمه في تغيير وجه العالم عبـــر برمجياته، ولوال 
قراره الجريء لم يكن ليؤســـس شركة مايكروسوت التي غيرت مجرى 

التاريخ وجعلت الحاسب اآللي متوفرا تقريبا على كل طاولة.
كل واحد منا بإمكانه تبني قيم بيل غيتس واالنطالق من موقعه على هذه  «

األرض لتغيير العالم بطريقة إيجابية وجعله مكانا قابل للحياة، من خالل 
األفكار الواضحة المبنية على “الرؤية – التخطيط – التنفيذ”، وهنا تكمن 

قوة األفكار في صناعة التغيير وعمارة األرض، ولهذا السبب خلقنا.

Ameerasulaibeekh@gmail.com

أميرة صليبيخ

fatin.hamza 
@gmail.com

فاتن حمزة

جمرة تحت الرماد



ُافتتحــت أمــس الجمعــة فعاليــات المؤتمــر الدولــي لـــ “المينــي باســكت”، والــذي 
يســتضيفه االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة، وذلك بإشــراف االتحــاد الدولي لكرة 

السلة، ويستمر حتى اليوم السبت وبمشاركة واسعة من 26 دولة آسيوية.

كبيـــرة  أهميـــة  المؤتمـــر  هـــذا  ويمثـــل 
لتطوير الالعبين من األعمار 12-5 سنة، 
وبالتالـــي أعد االتحـــاد البحرينـــي لكرة 
الســـلة منذ مدة لـــه، كي يظهـــر بطريقة 
احترافيـــة تعكـــس مســـتوى اســـتضافة 
وتنظيم المملكـــة للمؤتمرات واألحداث 

الرياضية الدولية.
وافتتح نائـــب رئيس االتحاد البحريني 
فعاليـــات  القصيـــر  ناصـــر  الســـلة  لكـــرة 
مملكـــة  بضيـــوف  مرحبـــا  المؤتمـــر، 
االســـتفادة  لهـــم  ومتمنيـــا  البحريـــن، 
الكاملـــة من هذه الفعاليـــة الممهة ونقل 
لهم تحيات رئيس االتحاد، وقدم شكره 

في نفســـه الوقت لالتحـــاد الدولي لكرة 
الســـلة علـــى إقامـــة هـــذا المؤتمـــر فـــي 
البحرين، وهـــو مايؤكد التعـــاون الدائم 
والمســـتمر ما بين االتحادين البحريني 

والدولي.
وأكد ثيرين بلوك ممثل االتحاد الدولي 
علـــى الـــدور الكبير لهـــذا المؤتمر، وقدم 
شـــكره الجزيل لالتحـــاد البحريني لكرة 
السلة على حسن التنظيم واالستضافة، 
والذي ســـيؤدي فـــي النهاية إلـــى نجاح 
الحـــدث بالتأكيـــد، فيمـــا أشـــارت ممثلة 
االتحـــاد اآلســـيوي أن هـــذا المؤتمر من 
شـــأنه أن يلقـــي بظاللـــه علـــى المدربين 

المشـــاركين فيـــه مـــن خالل االســـتفادة 
الكاملـــة من كل ما ُيقـــدم فيه خصوصا 
أن من األهداف الرئيسة إلقامة المؤتمر 
هي جعل األطفال يحبون اللعبة بشكل 
أكبر والتقليل من الجدية في التدريب، 
المحببـــة  الطـــرق  اتبـــاع  مـــن  البـــد  إذ 

تدريـــب  فـــي  الجديـــدة  واألســـاليب 
الصغار.

ثم بدأت المحاظرات النظرية للمحاضر 
هاينـــس  ميشـــيل  األســـترالي  الدولـــي 
المشـــاركين  مـــن  كبيـــر  تفاعـــل  وســـط 
الذين يمثلون الدول اآلســـيوية التالية. 

ويتضمن المؤتمر دورة خاصة للمدربين 
تتضمـــن محاضرات عن الطـــرق المثلى 
مهاراتهـــم  وتطويـــر  الصغـــار  لتدريـــب 
عمـــل  ورشـــات  إلـــى  إضافـــة  الفرديـــة، 
لتبادل الخبرات، ونشـــاطات ومسابقات 

ترفيهية للصغار.
وتأتـــي اســـتضافة االتحـــاد البحرينـــي 
لكـــرة الســـلة للمؤتمـــر الدولي فـــي إطار 
الشـــراكة مـــع االتحـــاد الدولـــي؛ بهـــدف 
تنشـــيط اللعبة وتوسيع قاعدتها ووضع 
أســـس الســـتقطاب الصغـــار، ومنحهـــم 

واكتســـاب  الرياضـــة  ممارســـة  فرصـــة 
مهـــارات حياتيـــة وقيـــم أخالقيـــة مـــن 
خالل االستمتاع في ممارسة اللعبة في 

محيط آمن وسليم.
ويشـــتمل برنامـــج اليـــوم الســـبت علـــى 
يقدمـــه  الســـلة  لكـــرة  مهـــارات  عـــرض 
مـــا يقـــارب مـــن 250 العبـــا مـــن األندية 
المحلية تم إعدادهـــم لهذه الفعالية من 
خـــالل عدة تجارب ســـابقة ومـــن أعمار 
5 إلى 12 ســـنة. والدعوة عامة لحضور 
هـــذه الفعالية من الســـاعة 9:30 صباحا 
لغايـــة 1 ظهـــرا بصالة زين لكرة الســـلة، 
بينما سيشـــتمل البرنامج المسائي على 
محاظـــرات عمليـــة عن تنظيـــم عروض 
الالعبيـــن وتقديم تجـــارب بعض الدول 
المشـــاركة وذلـــك فـــي فنـــدق جولـــدن 

توليب.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

افتتاح المؤتمر الدولي لـ “الميني باسكت”

جانب من المؤتمر الدولي

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

أعـــرب العـــب المنتخب الوطني لبناء األجســـام ورابع العالم في 
البطولـــة العالميـــة لبناء األجســـام التـــي أقيمت بالفجيـــرة بدولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة مؤخـــرا أحمـــد ناجـــي عـــن فخـــره 
واعتـــزازه بالنتيجـــة الرائعة التي حققها رغـــم قصر مدة اإلعداد 

وشراسة المنافسة.
وقـــال ناجي “هذه أول مشـــاركة لي من بعد 6 ســـنوات انقطعت 
فيها، وكان إعدادي اســـتمر لشهرين ونصف الشهر تقريبا، وكنت 
متأخر كثيرا، وواجهتني صعوبات وعقبات عدة، منها اإلصابات 
الرياضيـــة ومـــع جهة عملـــي، ورغم ذلك كله تمكنـــت من التفوق 
علـــى هذه الصعاب؛ من أجـــل البحرين الحبيبة ورفع علمها عاليا 
خفاقـــا، ونافســـت رغـــم كل ذلـــك، وأيضـــا كنـــت أتوقـــع أن أكون 
فـــي مركـــز متقدم أكثر أو أحـــد الفائزين بالمراكـــز الثالث األولى 
والتقلـــد بإحـــدى الميداليـــات الملونة ولله الحمد علـــى كل حال، 
وســـأكون في أفضل األحوال وبجاهزية أعلـــى للبطولة العالمية 

القادمة في العام 2020 وعيناي على الذهب فقط”.
وأثنـــى ناجـــي على الـــدور الكبيـــر واالهتمام مـــن جانب مجلس 
اتحـــاد رفـــع األثقـــال وعلى رأســـه ســـلطان الغانم موجها الشـــكر 
واالمتنان العميقين لكل من دعمه وساندنه في هذه المشاركة.

ويعتبر أحمد ناجي الحاصل على المركز الرابع في بطولة العالم 
لبناء األجســـام ضمن مســـابقة فئـــة الفيزيك للفئـــة الطولية 173 
ســـم من الالعبيـــن البحرينييـــن المتميزين في رياضـــة الفيزيك، 
حيث إن أولى مشـــاركاته كانت في العام 2014 ببطولة فليكس 
التـــي أحرز فيها المركز الثاني ضمـــن فئة البودي بيلدنغ، وخالل 
بطولة العيد الوطني في العام نفسه أحرز المركز الثالث في أول 

مشاركة له في فئة الفيزيك.

البطل البحريني أحمد ناجي 

تتوسج الكويتي عبدالرزاق العبدالله بلقب فردي الناشئينالمنتخب السعودي ثاني الفرق في فئة الشباب

بعد حلوله رابع العالم في بطولة العالم بالفجيرة بمسابقة الفيزيك
ناجي: أسعى لتحقيق المزيد من اإلنجازات المشرفة للوطن

اللجنة اإلعالمية

أقصـــى فريـــق المصرف الخليجـــي التجاري منافســـه فريق بنك 
البحريـــن الوطنـــي مـــن دائرة المنافســـة على لقـــب بطولة دوري 
البنوك والمؤسسات المصرفية لكرة القدم للصاالت 2019 برعاية 
المصرف الخليجي التجاري، بعد أن تغلب عليه بنتيجة -3 صفر، 
فيمـــا حجز فريق تمكين بطاقة التأهل الثانية للمجموعة الثانية 
بعـــد فـــوزه الكبير علـــى منافســـه فريق بنك ســـتاندرد تشـــارترد 
بنتيجـــة 2-7 فـــي ختـــام منافســـات الجولة األولى مـــن البطولة، 

والتي تحتضنها صالة نادي النجمة بالجفير.
وتقدم فريق المصرف الخليجي التجاري بنتيجة الشـــوط األول 
بهـــدف يتيم، أحرزه الالعب أحمد عبدالرســـول، وأضاف الفريق 
هدفين في الشوط الثاني عبر العبيه علي عبدالرسول وعبدهللا 

المالكي.
وفـــي المباراة الثانية حقق فريـــق تمكين الفوز األكبر في بطولة 
هذا العام بعدما فاز على منافســـه فريق بنك ســـتاندرد تشارترد 
بنتيجة 2-7، وفرض العب تمكين حســـين القصاب نفســـه نجما 
للقاء بعد أن أحرز أربعة أهداف )سوبر هاتريك(، كما أحرز زمالؤه 
إبراهيم القصاب وعلي أحمد وياســـر حسن بقية األهداف، فيما 

أحرز هدفي الفريق الخاسر حسين رمضان وعلي حسين.

وبهذه النتائج اتضحت معالم الدور قبل النهائي، حيث ســـيلعب 
متصـــدر المجموعـــة األولـــى فريـــق بنـــك األهلـــي المتحـــد أمـــام 
وصيـــف المجموعة الثانيـــة فريق تمكين، فيما ســـيلعب متصدر 
المجموعـــة الثانيـــة فريـــق المصـــرف الخليجـــي التجـــاري أمـــام 
وصيف المجموعة األولى فريق بيت التمويل الكويتي. وسيقام 
الـــدور قبـــل النهائـــي من البطولة يـــوم 28 الجاري، علـــى أن تقام 

المباراة النهائية في 30 الشهر ذاته.

من لقاء تمكين وبنك ستاندرد تشارترد

ختام الدور األول من دوري البنوك والمؤسســات المصرفية
الخليجي التجاري يقصي الوطني وفوز كبير لـ “تمكين”
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الكويت تؤكد ســيطرتها على البطولة وتتوج بجميع المسابقات

ختام مميز لبطولة الخليج للناشئين والشباب للتنس

توجت الكويت رسميا ببطولة مجلس التعاون للتنس للناشئين والشباب تحت 14 
و18 ســنة التــي نظمهــا االتحــاد البحرينــي للتتنــس في الفتــرة مــن 17 – 21 نوفمبر 
الجاري، حيث حصد العبوها المركز األول في جميع المسابقات، مسجلين سيطرة 
مطلقــة علــى البطولة. وفي اليوم الختامي للبطولة، حصدت الكويت المركز األول 
فــي فئــة الناشــئين للفــرق بفوزهــا على المنتخــب القطــري الذي حصل علــى المركز 

الثاني بنتيجة 2/1.

وعـــززت الكويـــت نتائجهـــا المميـــزة في 
لفئتـــي  الفـــردي  لقـــب  بحصـــد  البطولـــة 
تحـــت 14 و18 ســـنة، حيث توج الالعب 
الكويتي عبدالرزاق العبدهللا بلقب فردي 
الناشـــئين تحـــت 14 ســـنة بفـــوزه علـــى 

العماني مروان الخنجري 6/3 و6/0.
عيســـى  الكويتـــي  الالعـــب  حصـــد  كمـــا 
قبازرد لقب فردي الشباب تحت 18 سنة 
بفوزه على مواطنه بدر عنتر 6/1 و6/4.

رئيـــس  قـــام  المباريـــات،  ختـــام  وفـــي 
االتحـــاد العربـــي للتنـــس رئيـــس االتحاد 
الكويتـــي للتنـــس الشـــيخ أحمـــد الجابر، 
ونائـــب رئيس االتحـــاد البحريني للتنس 
الشـــيخ عبدالعزيـــز بن مبـــارك آل خليفة 
ورئيـــس اللجنـــة التنظيميـــة الخليجيـــة 
العمانـــي خالـــد العـــادي، وممثـــل األمانـــة 
العامـــة لمجلس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربـــي محمـــد المري بتتويـــج الفائزين، 

حيث توجـــت الكويت بالمركز األول في 
فئة تحـــت 18 برصيد 6 نقاط، وحصلت 
الســـعودية علـــى المركـــز الثانـــي برصيد 
5 نقـــاط، وعمـــان ثالثـــة برصيـــد 4 نقاط، 
كمـــا توجت الكويـــت بالمركـــز األول في 
فئـــة تحـــت 14 ســـنة برصيـــد 8 نقـــاط، 

وقطر في المركـــز الثاني برصيد 7 نقاط 
والســـعودية ثالثـــة برصيـــد 6 نقاط، وتم 
العبـــدهللا  تتويـــج الكويتـــي عبدالـــرزاق 
بذهبية فردي تحت 14 والعماني مروان 
الخنجـــي بالميداليـــة الفضيـــة، فيما توج 
الكويتي عيســـى قبـــازرد بذهبيـــة فردي 

عنتـــر  بـــدر  ومواطنـــة  ســـنة   18 تحـــت 
بالميدالية الفضية.

رئيس االتحاد العربي يؤكد أهمية 

البطولة

وفي ختام منافسات البطولة، أكد رئيس 
للتنـــس  والكويتـــي  العربـــي  االتحاديـــن 
الشيخ أحمد الجابر الصباح على ضرورة 
إقامة بطوالت الخليج بشكل منتظم لما 
لهـــا مـــن أهمية كبيـــرة في تطويـــر اللعبة 
الالعبيـــن  وإعـــداد  المنطقـــة،  دول  فـــي 
الخليجيين للمنافســـات الدولية، مشـــيرا 
إلـــى أن البطوالت الخليجية في مختلف 
األلعـــاب كان لهـــا دور بـــارز فـــي وصـــول 

الفرق والالعبين الخليجية للعالمية.
وعـــن ســـيطرة الكويـــت على منافســـات 
دائمـــا  هـــي  البحريـــن  إن  قـــال  البطولـــة 

فـــأل خيـــر علـــى المنتخبـــات والالعبيـــن 
الكويتييـــن، الفتا إلـــى أن الكويت تحب 
وتســـتمتع باللعـــب فـــي البحريـــن، وربما 
هذا هو ســـر تفوقها الدائم في البطوالت 
فـــي  تقـــام  التـــي  المختلفـــة  الخليجيـــة 

البحرين.
وبشـــأن االتحاد العربـــي للعبة، أكد أحمد 
الجابـــر أن الجمعيـــة العموميـــة ســـتعقد 
اجتماعـــا فـــي الكويـــت، وســـيتم خاللـــه 
وضـــع برمجة جديدة للبطـــوالت العربية 
لالرتقـــاء بمســـتوى اللعبـــة فـــي الوطـــن 

العربي.
بالتنظيـــم  حديثـــه  ختـــام  فـــي  وأشـــاد 
والمســـتوى الفنـــي المميـــز الـــذي ظهرت 
عليـــه البطولة، إضافـــة إلى كرم الضيافة 
وحفـــاوة االســـتقبال، متمنيـــا المزيد من 

التقدم واالزدهار للبحرين وشعبها.

مدينة عيسى - االتحاد البحريني للتنس

اللجنة اإلعالمية

محمد بن دعيج 
يهنئ

ــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــبـــارالـــمـــبـــيـــة  ــ ــأ رئ ــنـ هـ
دعيج  بــن  محمد  الــشــيــخ  البحرينية 
آل خليفة، سمو الشيخ خالد بن علي 
بن عيسى آل خليفة؛ بمناسبة تعيينه 
رعاية  هيئة  إدارة  مجلس  في  عضوا 

شؤون الخيل. 
بهذه  دعيج  بن  محمد  الشيخ  وأشــاد 
الثقة الملكية، وأن يساهم في تحقيق 
رسم  في  تختص  التي  الهيئة  أهداف 
برعاية  المتعلقة  العامة  السياسات 

فصيلة الخيل والمحافظة عليها.

المنتخب القطري ثاني فئة الناشئين

لقطة جماعية لكبار الحضور مع الفرق المشاركة في البطولة

منتخب الكويت بطل الفرق لفئة الشبابتتويج الكويتي عيسى قبازرد بفردي الشبابمنتخب الكويت بطل الفرق للناشئين 

يستضيفه االتحاد 
البحريني للسلة 

وبإشراف االتحاد الدولي
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تغطية  - المكتب اإلعالمي:

تحــت رعايــة ممثــل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمــن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروسية وسباقات 
القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، يقام اليوم سباق افتتاح موسم القدرة للموسم 

2019/2020 لمسافة 80 كم و120 كم دولي، و40 و80 كم محلي وذلك في قرية القدرة.

ورحب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بكافـــة الفرســـان واإلســـطبالت المشـــاركة في 
الســـباق، مشـــيرا ســـموه إلـــى أن الســـباق ينذر 
بمنافســـة قوية بين كافة المشاركين وستكون 
بتحقيـــق  ســـعيا  بينهـــم؛  مفتوحـــة  المنافســـة 
المراكز المتقدمة خصوصا في السباق الدولي 
الـــذي من المتوقـــع أن يكون مثيـــرا في جميع 

مراحله.

دعم كامل لالتحاد

وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل قائـــد 
الفريـــق الملكي دعمه الكامل لالتحاد برئاســـة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة 
وأنشـــطة االتحـــاد والفعاليـــات التـــي تشـــتمل 
عليهـــا روزنامة الموســـم، موضحا ســـموه بأنه 
سيقدم دعمه الكامل لالتحاد؛ من أجل إنجاح 
الموســـم، مشـــيدا ســـموه باإلعـــداد والتجهيـــز 
المبكـــر مـــن جانب االتحـــاد الملكي للفروســـية 
وســـباقات القـــدرة لمنافســـات ســـباق افتتـــاح 

الموسم لقدرة.
وأوضح ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن هذا السباق يعتبر واحدا من أهم السباقات 
على مستوى الموسم، وهي افتتاحية الموسم 
ومـــن المهـــم أن تظهـــر بصـــورة طيبـــة، كما أن 
االتحـــاد ســـعى دائمـــا إلـــى تميز بطوالتـــه منذ 
الســـباق األول وحتى السباق األخير، وهذا لم 
يـــأت إال من خالل االســـتعداد المبكـــر والجيد 

لكافة السباقات.

استعدادات قوية

وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
جيـــدة  للموســـم  الفريـــق  اســـتعدادات  أن 
وقوية؛ من أجل المنافســـة بقـــوة على المراكز 
األولـــى فـــي كافة الســـباقات، حيـــث تواصلت 
اســـتعدادات الفرســـان من بداية الموســـم؛ من 
أجـــل البقـــاء على جاهزيـــة الجياد والفرســـان 
لجميـــع بطوالت الموســـم، مشـــيرا ســـموه الى 
أن ســـباقات الموســـم تحتاج إلى إعداد خاص 
أن  ســـموه  مضيفـــا  خاصـــة،  وإســـتراتيجيات 
الفرسان واإلسطبالت تدربت واستعدت وفق 
خطـــط معينة تهـــدف إلـــى التميز والمنافســـة 

القوية والحصول على المراكز المتقدمة.

توقعات بمنافسة قوية

وتوقع ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
هـــذا  فـــي  وصعبـــة  ومميـــزة  قويـــة  منافســـة 
السباق ووصفه بالسباق القوي والسريع؛ نظرا 
لمســـافته الســـريعة، خصوصـــا مـــع المشـــاركة 
اإلســـطبالت  مـــن  الفرســـان  ألبـــرز  الواســـعة 
المحليـــة، مؤكـــدا ســـموه أن فرســـان البحرين 
لديهم الحرص للتواجد والمشـــاركة في جميع 
البطـــوالت القويـــة وتحقيـــق أفضـــل المراكـــز 

والنتائج كما عودونا دائما.
وأشـــار ســـموه إلى أن بطوالت القدرة المحلية 
تتطور من موسم آلخر بسبب االهتمام الكبير 
الـــذي توليـــه اإلســـطبالت للســـباقات، وحرص 
اإلســـطبالت مع نهاية كل موســـم علـــى إعداد 
فرقها للموســـم التالي بأفضـــل الطرق وتالفي 
ســـلبيات الموســـم الذي يســـبقه، مؤكدا سموه 
بـــأن اإلســـطبالت المحليـــة أصبح لديهـــا خبرة 
كبيـــرة ونضـــوج فـــي ســـباقات القـــدرة وباتت 
قـــادرة علـــى تقديـــم ســـباقات مميـــزة وإدارة 
الســـباقات بطـــرق فنيـــة رائعـــة تســـتطيع مـــن 

خاللها المنافسة بقوة في مختلف السباقات.

الفحص البيطري

فـــي  البيطـــري  الفحـــص  أمـــس  وأقيـــم  هـــذا 
قريـــة القريـــة بمشـــاركة واســـعة من الفرســـان 

واإلسطبالت.
وحرصـــت اللجـــان العاملـــة فـــي البطولة على 
تســـهيل اإلجراءات وإخراج الفحص البيطري 
حظـــى  حيـــث  تنظيميـــة،  صـــورة  بأفضـــل 

باجراءات سلسة ومريحة لكافة المشاركين.

تحديد اللجان العاملة

وشـــكل االتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
القـــدرة اللجـــان العاملـــة فـــي البطولـــة، حيـــث 
يترأس لجنة الحكام علي غلوم وتضم اللجنة 
مهدي حســـن الكليتـــي وفهد ماجـــد الرميحي 
الحنفـــي  ومشـــاري  البوســـطة  وعبدالصمـــد 

وحيـــدر رفيعـــي، ولجنـــة المفوضين يترأســـها 
ســـالم البلوشـــي ومســـاعده منير الدمســـتاني، 
ويتـــرأس  دادهللا،  محمـــد  الفنـــي  والمنـــدوب 
الشـــوك،  أبـــو  عبدالرحمـــن  البيطريـــة  اللجنـــة 
والمنـــدوب البيطـــري األجنبـــي محمـــد الحماد 
واألعضـــاء:  الســـعودية(،  العربيـــة  )المملكـــة 
نـــزار كاالثيل )ســـلطنة عمان(، وصبـــاح الكعبي 
وعبدالرحمـــن أبـــو الشـــوك وعبـــاس الحايكـــي 
)مملكـــة البحريـــن(، وحســـن الهاشـــم )المملكـــة 

العربية السعودية(.
يوســـف،  إبراهيـــم  المعالجـــون:  والبيطريـــون 
وميلـــو كانابو ومحمد حمدي وســـمير الغريب 
ووديعـــة المعبـــاد وعبدهللا ســـامي ومصطفى 
ســـيد ومحمـــد مختـــار ومحمد ناجـــي عثمان، 
وفني المختبر ميرغني جيالني وأحمد ضيف، 

ومفوض عينات دم الجياد أبو عبيدة سبيل.

118 فارسا وفارسة

وســـوف تشـــهد البطولة مشـــاركة 118 فارســـا 
وفارســـة من مختلف اإلسطبالت، كما ستشهد 
الســـعودية  مـــن  فرســـان  مشـــاركة  البطولـــة 

والكويت واليمن والهند والعراق واإلمارات.
وسيشـــهد ســـباق 120 كـــم دولي مشـــاركة 27 
فارســـا وفارسة وســـباق 80 كم دولي مشاركة 
27 فارسا وفارسة، فيما سيشهد سباق 80 كم 
محلي مشاركة 32 فارسا وفارسة، وسباق 40 

كم محلي مشاركة 32 فارسا وفارسة.

نقل مباشر

وســـيرافق ســـباق اليوم نقل مباشـــر على قناة 

البحرين الرياضية بعد الساعة الحادية عشرة 
صباحا، وأستوديو تحليلي للبطولة.

الفرسان وتوقعات بمنافسة قوية

أن  المشـــاركين  الفرســـان  مـــن  عـــدد  وتوقـــع 
يكون الســـباق مثيـــرا وقويا، مشـــيرين إلى أن 
الســـباق االفتتاحـــي دائما ما يحظـــى باهتمام 
من اإلســـطبالت والفرسان والمنافسة ستكون 

مفتوحة بين الجميع.

 الفارس فهد هالل الخاطري من فريق  «
فيكتوريوس، أكد أن الفريق جاهز لخوض 

البطولة والمنافسة بقوة على المراكز األولى 
وسط دعم كبير من قائد الفريق سمو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة، وقال: “نحرص بأن 
نشارك بأفضل جيادنا من أجل المنافسة على 

المركز األولى؛ لذا نحن في فريق فيكتوريوس 
متفائلين كثيرا؛ من أجل الوصول لمنصة 

التتويج وتحقيق المراكز األولى، واالستعداد 
جيد لهذه البطولة التي نأمل أن نقدم فيها 

أفضل المستويات والخروج بأفضل النتائج 
والمراكز”.

 الفارس خالد يوسف من فريق الفرسان، قال:  «
“متفائلون كثيرا، ونعلم بأن المنافسة ستكون 

قوية ومثيرة بين جميع المشاركين، السباق 
التأهيلي شهدنا فيه تسجيل سرعات عالية، 

السباق اليوم سيكون أكثر تنافسيا، فالجميع 
أعاد ترتيب أوراقه ووضع الخطط التي يراها 

تؤهله للفوز، والشك أن السرعات اليوم ستكون 
عالية والكل وضع منصة الفوز أمام عينيه، 

أتمنى كل التوفيق لجميع المشاركين وأنا على 
ثقة سنشهد الكثير من المفاجآت اليوم”.

 وأكد حمد الجناحي من فريق الخالدية أن  «
فريقه يطمح بالحصول على المراكز األولى في 

بداية مشواره في الموسم، وقال: “الشك أن 
السباق سيكون قويا ومثيرا، حيث إنه سيشهد 

مشاركة نخبة من نجوم رياضة القدرة والذين 
يتمتعون بإمكانات عالية، فريقنا جاهز لخوض 

السباق وهدفنا دائما الصعود على منصة 
التتويج.

 الفارسة دانة البنغدير من فريق فيكتوريوس  «
أعربت عن سعادته بالمشاركة في سباق 

اليوم وقالت سباق سيسوده الحذر، حيث 
الجميع يطمح للفوز به، والبد من وضع 

الخطة المناسبة، فالتركيز مهم جدا اليوم، 
فهو أول سباق لمسافة 120 كيلومترا يشارك 
فيه الجميع، التهور واالستعجال مرفوضين، 

بالنسبة لي سأكون حذرة خصوصا في أول 
مرحلتين، وسأكون في منتهى التفاهم مع 

الخيل والتأني عنوان أول مرحلتين. وأتمنى أن 
نصل إلى منصة التتويج”.

انطـــالق موســم القــدرة صبــاح اليــوم

مشاركة 118 
فارسا وفارسة في 

منافسات اليوم

نقل مباشر لسباق 
اليوم واستوديو 

تحليلي

إجراءات ناجحة للفحص 
البيطري و4 مراحل 

للسباق

لقطات من الفحص البيطري

سمو الشيخ ناصر بن حمد

أسفرت نتائج ختام الجولة السادسة لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم عن فوز قاللي على البحرين بهدفين مقابل واحد، وفوز 
البديع على التضامن بهدف دون مقابل، في المباريات التي أقيمت يوم أمس الجمعة.

علـــى ملعـــب الرفـــاع، تمكـــن قاللـــي 
مـــن تحقيق فوز ثمين على حســـاب 

البحرين بهدفين مقابل واحد.
ويديـــن قاللـــي بهـــذا الفـــوز الثميـــن 
الالعبيـــن  الهدفيـــن  صاحبـــي  إلـــى 
محمـــد  وناصـــر  خالـــد،  عبدالعزيـــز 
الذي ســـجل هدف الفوز في الدقائق 

األخيرة من ركلة جزاء، فيما ســـجل 
للبحرين دا سيلفا.

وعلـــى ملعـــب مدينـــة حمـــد، حقـــق 
حســـاب  علـــى  ثمينـــا  فـــوزا  البديـــع 
التضامـــن بهـــدف دون مقابل وحمل 

إمضاء الالعب أحمد الثويني.
وبناء على ذلك، فإن ترتيب الدوري 

صـــار كاآلتي:المالكيـــة ١٨ نقطة من 
٦ مباريـــات، البحريـــن ١٢ نقطـــة من 
٦ مباريـــات، مدينـــة عيســـى ٩ نقاط 
مـــن ٥ مباريـــات، البديـــع ٩ نقاط من 
مـــن  نقـــاط   ٩ قاللـــي  مباريـــات،   ٥
٦ مباريـــات، ســـترة ٧ نقـــاط مـــن ٥ 
مـــن ٥  نقـــاط   ٤ االتفـــاق  مباريـــات، 

مـــن ٥  نقـــاط   ٣ االتحـــاد  مباريـــات، 
مباريـــات، التضامـــن بال نقـــاط من ٥ 
مباريـــات. وتقـــام مباريـــات الجولـــة 
نوفمبـــر  و٢٨   ٢٧ يومـــي  الســـابعة 
الجاري، إذ يلعـــب االتفاق واالتحاد، 
المالكيـــة والبحريـــن، مدينة عيســـى 

والبديع، التضامن وسترة.

فوز قاللي والبديع في دوري الثانية

ــة مفتوحة ــس ــاف ــن ــم وال ــاق  ــب ــس ال فـــي  اإلثــــــارة  ــى  ــ إل نــتــطــلــع  بـــن حــمــد:  نــاصــر 

أحمد مهدي

على البحرين 
والتضامن مع ختام 

الجولة السادس

من لقاء قاللي والبحرين



النصف يستقبل رئيس “األولمبية” السيريالنكية
اســتقبل األميــن العــام للجنة األولمبية البحرينية محمد حســن النصف بمقر اللجنة 
Suresh Subra�  األولمبية بضاحية الســيف رئيس اللجنة األولمبية السيريالنكية
maniam والذي يزور المملكة لحضور منافسات البطولة الخليجية للتنس للشباب 
والناشئين تحت 18 و14 سنة، والتي تحتضنها المملكة وذلك بحضور نائب رئيس 

االتحاد البحريني للتنس الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة.

Suresh Subramani�  ورحب النصف ب ـ
am ونقل له تحيات النائب األول لرئيس 
والرياض ـ ـ ـة،  للش ـ ـ ـباب  األعل ـ ـ ـى  المجل ـ ـ ـس 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س ـ ـ ـمو 
الش ـ ـ ـيخ خالد بن حمد آل خليفة، مش ـ ـ ـيدا 
بالعالق ـ ـ ـات الوطيدة الت ـ ـ ـي تربط البلدين 
الصديقي ـ ـ ـن على األصعدة والمس ـ ـ ـتويات 

كافة خصوصا في المجال الرياضي.

الحمل ـ ـ ـة  برنام ـ ـ ـج  عل ـ ـ ـى  النص ـ ـ ـف  وأطل ـ ـ ـع 
Suresh Sub�  االنتخابي ـ ـ ـة التي أطلقه ـ ـ ـا

االتح ـ ـ ـاد  لرئاس ـ ـ ـة  للترش ـ ـ ـح   ramaniam
الدولي للتنس والجهود التي قام بها في 
هذا الصدد، متمنيا له ولسائر المرشحين 
التوفي ـ ـ ـق  والعضوي ـ ـ ـة  الرئاس ـ ـ ـة  عل ـ ـ ـى 
والنج ـ ـ ـاح لخدم ـ ـ ـة رياض ـ ـ ـة التن ـ ـ ـس الت ـ ـ ـي 
تعتبر واحدة من أه ـ ـ ـم األلعاب األولمبية 

واألكث ـ ـ ـر ش ـ ـ ـعبية على مس ـ ـ ـتوى العالم لما 
تضم ـ ـ ـه من نجوم بارزي ـ ـ ـن وبطوالت ذات 

قيمة كبيرة.
األولمبي ـ ـ ـة  اللجن ـ ـ ـة  أن  النص ـ ـ ـف  وأك ـ ـ ـد 
البحريني ـ ـ ـة تعم ـ ـ ـل ي ـ ـ ـدا بي ـ ـ ـد م ـ ـ ـع االتح ـ ـ ـاد 
البحرين ـ ـ ـي للتنس برئاس ـ ـ ـة س ـ ـ ـمو الش ـ ـ ـيخ 
أحم ـ ـ ـد ب ـ ـ ـن محمد ب ـ ـ ـن س ـ ـ ـلمان آل خليفة؛ 
من أج ـ ـ ـل االرتقاء باللعب ـ ـ ـة والوصول بها 
إل ـ ـ ـى أعل ـ ـ ـى المس ـ ـ ـتويات بم ـ ـ ـا يس ـ ـ ـهم في 
زي ـ ـ ـادة رقعة اإلنج ـ ـ ـازات وتخريج العديد 
م ـ ـ ـن المواه ـ ـ ـب الجدي ـ ـ ـدة. وم ـ ـ ـن جهت ـ ـ ـه، 
ع ـ ـ ـن   Suresh Subramaniam عب ـ ـ ـر 
خالص ش ـ ـ ـكره وتقديره للجن ـ ـ ـة األولمبية 
البحريني ـ ـ ـة واالتح ـ ـ ـاد البحرين ـ ـ ـي للتن ـ ـ ـس 

على ك ـ ـ ـرم الضيافة وحفاوة االس ـ ـ ـتقبال، 
تبذله ـ ـ ـا  الت ـ ـ ـي  بالجه ـ ـ ـود  إعجاب ـ ـ ـه  مبدي ـ ـ ـا 
المملك ـ ـ ـة عل ـ ـ ـى صعي ـ ـ ـد االهتم ـ ـ ـام برياضة 
التع ـ ـ ـاون  م ـ ـ ـن  للمزي ـ ـ ـد  متطلع ـ ـ ـا  التن ـ ـ ـس 
يخ ـ ـ ـدم  بم ـ ـ ـا  الطرفي ـ ـ ـن  بي ـ ـ ـن  والتنس ـ ـ ـيق 
الحرك ـ ـ ـة الرياض ـ ـ ـة، ويس ـ ـ ـاهم ف ـ ـ ـي تعزيز 
مكان ـ ـ ـة رياض ـ ـ ـة التنس عالمي ـ ـ ـا على وجه 

جانب من االستقبالالتحديد.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

اجتــاز فــرق مركــز شــباب كربابــاد نظيــره فريــق مركز شــباب البســيتين 
في افتتاح مباريات دورينا للمراكز الشــبابية واألندية الوطنية، والذي 
تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة، انسجامًا مع رؤية سمو الشيخ 
ناصــر بــن حمد آل خليفة ممثــل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الوطنــي  االمــن  مستشــار  الشــباب، 
والرياضــة الراميــة إلــى زيــادة نســبة البرامــج الموجهــة إلــى الشــباب 
البحرينــي وتنفيذهــا بصــورة مســتمرة طــوال العــام وهــو األمــر الــذي 
يتوافــق مــع سياســات المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة في إشــراك 
الشــباب فــي برامــج متنوعــة بمختلــف المجــاالت واســتراتيجية وزارة 
شــؤون الشــباب والرياضــة برئاســة أيمن بــن توفيق المؤيــد في تعظيم 

دور المراكز الشبابية واألندية الوطنية في احتضان الشباب.

وتمك ـ ـ ـن فري ـ ـ ـق مرك ـ ـ ـز كرباب ـ ـ ـاد م ـ ـ ـن 
الفوز على مركز ش ـ ـ ـباب البس ـ ـ ـيتين 
بثالثة أه ـ ـ ـداف مقابل هدف واحد، 
وذل ـ ـ ـك ف ـ ـ ـي اللق ـ ـ ـاء الذي جم ـ ـ ـع بين 
الخمي ـ ـ ـس  ي ـ ـ ـوم  مس ـ ـ ـاء  الفريقي ـ ـ ـن 
عل ـ ـ ـى اس ـ ـ ـتاد اتحاد الري ـ ـ ـف، ليصعد 
كرباب ـ ـ ـاد ل ـ ـ ـدور ال ـ ـ ـ ـ 16 من المس ـ ـ ـابقة 
لمالق ـ ـ ـاة فري ـ ـ ـق دمس ـ ـ ـتان ف ـ ـ ـي لقاء 
ينتظر أن يكون قويًا ومتكافئًا بين 
الفريقي ـ ـ ـن، وكان الش ـ ـ ـوط األول من 
المب ـ ـ ـاراة انته ـ ـ ـى بالتع ـ ـ ـادل الس ـ ـ ـلبي 

بين الفريقين.
كرباب ـ ـ ـاد حس ـ ـ ـين  أه ـ ـ ـداف  وس ـ ـ ـجل 
 )83  ،69( هدفي ـ ـ ـن  ف ـ ـ ـردان  عل ـ ـ ـي 
وجمي ـ ـ ـل حس ـ ـ ـن )70(، فيم ـ ـ ـا س ـ ـ ـجل 
ه ـ ـ ـدف البس ـ ـ ـيتين الوحي ـ ـ ـد محم ـ ـ ـد 
علي خلفان )71(، وودع البس ـ ـ ـيتين 
بع ـ ـ ـد  م ـ ـ ـن دوره ـ ـ ـا األول  المس ـ ـ ـابقة 

خسارته.
ج ـ ـ ـاء الش ـ ـ ـوط األول م ـ ـ ـن المب ـ ـ ـاراة 
جان ـ ـ ـب  م ـ ـ ـن  المس ـ ـ ـتوى  متوس ـ ـ ـط 
نس ـ ـ ـبية  أفضلي ـ ـ ـة  م ـ ـ ـع  الفريقي ـ ـ ـن 
لمصلحة كرباباد الذي لعب بأسلوب 
هجوم ـ ـ ـي مح ـ ـ ـاوالً التس ـ ـ ـجيل ف ـ ـ ـي 
اصط ـ ـ ـدم  أن ـ ـ ـه  إال  األول،  الش ـ ـ ـوط 
بدفاع قوي وتألق الحارس سلطان 
مب ـ ـ ـارك طيلة الش ـ ـ ـوط، رغم الفرص 
التي تحصل عليها وتهديده لمرمى 
البسيتين في أكثر من مناسبة، في 
الوق ـ ـ ـت ال ـ ـ ـذي كان في ـ ـ ـه البس ـ ـ ـيتين 
المرت ـ ـ ـدة  الهجم ـ ـ ـات  عل ـ ـ ـى  يعتم ـ ـ ـد 
والتي كاد أن يفتتح التس ـ ـ ـجيل من 
خالله ـ ـ ـا لو أحس ـ ـ ـن مهاجمه التعامل 
مع الك ـ ـ ـرة التي وصل ـ ـ ـت إليه داخل 
منطق ـ ـ ـة الج ـ ـ ـزاء، لينته ـ ـ ـي الش ـ ـ ـوط 

متعادالً بين الفريقين.
وم ـ ـ ـع بداي ـ ـ ـة الش ـ ـ ـوط الثان ـ ـ ـي كث ـ ـ ـف 
فري ـ ـ ـق كرباب ـ ـ ـاد م ـ ـ ـن ضغط ـ ـ ـه عل ـ ـ ـى 
تحس ـ ـ ـن  ال ـ ـ ـذي  البس ـ ـ ـيتين  نظي ـ ـ ـره 
بع ـ ـ ـض  وش ـ ـ ـكل  الهجوم ـ ـ ـي  أداءه 
الخط ـ ـ ـورة، إال أن ه ـ ـ ـدف االفتت ـ ـ ـاح 
ج ـ ـ ـاء لمصلح ـ ـ ـة كرباباد ع ـ ـ ـن طريق 
حس ـ ـ ـين علي ف ـ ـ ـردان ال ـ ـ ـذي وصلته 
ك ـ ـ ـرة عرضي ـ ـ ـة م ـ ـ ـن الجهة اليس ـ ـ ـرى 
اس ـ ـ ـكنها  الخال ـ ـ ـي  المرم ـ ـ ـى  أم ـ ـ ـام 
الشباك معلنًا تسجيل الهدف األول 
)69(، ول ـ ـ ـم تمض ـ ـ ـي س ـ ـ ـوى دقيقي ـ ـ ـن 
حتى ضاعف البديل جميل حس ـ ـ ـن 
النتيجة لمصلحة فريقه بتس ـ ـ ـجيل 
اله ـ ـ ـدف الثان ـ ـ ـي م ـ ـ ـن مجه ـ ـ ـود فردي 
)70( وم ـ ـ ـع إثارة هذه الدقائق أطلق 
خلف ـ ـ ـان  محم ـ ـ ـد  البس ـ ـ ـيتين  الع ـ ـ ـب 
قذيف ـ ـ ـة قوي ـ ـ ـة م ـ ـ ـن منتص ـ ـ ـف ملعب 
كأجم ـ ـ ـل  الش ـ ـ ـباك  س ـ ـ ـكنت  كرباب ـ ـ ـاد 

أه ـ ـ ـداف المب ـ ـ ـاراة )71( مقلص ـ ـ ـًا به ـ ـ ـا 
ليع ـ ـ ـود  فريق ـ ـ ـه،  لمصلح ـ ـ ـة  الف ـ ـ ـارق 
بعدها كرباباد للس ـ ـ ـيطرة على الكرة 
ويتمكن من تسجيل الهدف الثالث 
ع ـ ـ ـن طري ـ ـ ـق حس ـ ـ ـين الف ـ ـ ـردان )83(، 

لتنتهي المباراة بفوز كرباباد.
  

الرفاع الشرقي ُيبعد المعامير
وف ـ ـ ـي المب ـ ـ ـاراة الثانية س ـ ـ ـجل مركز 
ش ـ ـ ـباب الرفاع الش ـ ـ ـرقي فوزًا كبيرًا 
على نادي المعامير بس ـ ـ ـبعة أهداف 
مقابل هدفين سجلهم قائده محمد 
عاش ـ ـ ـور )8(، حمزة عبدالرحمن )14 
و 22( وعل ـ ـ ـي مزه ـ ـ ـر )21 و 53 و 67 
و 73(، وس ـ ـ ـجل للمعامي ـ ـ ـر مهاجم ـ ـ ـه 
عبدهللا القصاص )34 و 57( وبذلك 
سيتأهل الى دور 16 لمالقاة فريق 

مركز شباب السهلة الشمالية.
ظهرت الفوارق الفنية والبدنية في 
الش ـ ـ ـوط األول مبكرًا بفضل العبين 
يجي ـ ـ ـدون التحكم في الكرة بفريق 
مركز ش ـ ـ ـباب الرفاع الشرقي أمثال 
القائد محمد عاشور، محمد عبدهللا 
في الجن ـ ـ ـاح األيم ـ ـ ـن، المهاجم علي 
مزه ـ ـ ـر ف ـ ـ ـي العمق، والعب الوس ـ ـ ـط 
المتأل ـ ـ ـق صال ـ ـ ـح عدن ـ ـ ـان ال ـ ـ ـذي أجاد 
توزي ـ ـ ـع الكرات وتنويع اللعب فضالً 
ع ـ ـ ـن الظهي ـ ـ ـر األيس ـ ـ ـر المب ـ ـ ـدع دائمًا 
عل ـ ـ ـي النوب ـ ـ ـي، وحم ـ ـ ـزة عبدالرحمن 
ال ـ ـ ـذي يجي ـ ـ ـد اللع ـ ـ ـب ف ـ ـ ـي أكث ـ ـ ـر من 
مرك ـ ـ ـز ببراعة، ولجأ م ـ ـ ـدرب الفريق 
إي ـ ـ ـاد الحم ـ ـ ـري إل ـ ـ ـى تغيي ـ ـ ـر مواق ـ ـ ـع 
الالعبين حس ـ ـ ـب الحاجة في بعض 

فترات المباراة.
ف ـ ـ ـي المقابل خان ـ ـ ـت اللياقة البدنية 
فريق المعامير رغم امتالكه العبين 
هان ـ ـ ـي  الم ـ ـ ـدرب  أن  إال  متميزي ـ ـ ـن 
ترك ـ ـ ـي وق ـ ـ ـف عاج ـ ـ ـزًا أم ـ ـ ـام مه ـ ـ ـارة 
العبي الرفاع الشرقي ولكن فريقه 
ل ـ ـ ـم يي ـ ـ ـأس ط ـ ـ ـوال المب ـ ـ ـاراة وب ـ ـ ـادر 
بالهج ـ ـ ـوم ف ـ ـ ـي الش ـ ـ ـوطين معتم ـ ـ ـدًا 
القص ـ ـ ـاص  عب ـ ـ ـدهللا  العائ ـ ـ ـد  عل ـ ـ ـى 
ف ـ ـ ـي العمق والعب الوس ـ ـ ـط حس ـ ـ ـن 
إبراهي ـ ـ ـم والمهاج ـ ـ ـم البدي ـ ـ ـل محمد 

حسين.

ووق ـ ـ ـع فري ـ ـ ـق المعامير ف ـ ـ ـي أخطاء 
كثيرة خصوصًا في خطي الوس ـ ـ ـط 
لالعب ـ ـ ـي  س ـ ـ ـمح  ال ـ ـ ـذي  والدف ـ ـ ـاع 
ف ـ ـ ـي  كثي ـ ـ ـرًا  باختراق ـ ـ ـه  الش ـ ـ ـرقي 
العمق عب ـ ـ ـر التمريرات الطويلة في 

الشوطين.

 مباريات اليوم

وف ـ ـ ـي ثان ـ ـ ـي أي ـ ـ ـام #دورين ـ ـ ـا يلع ـ ـ ـب 
اليوم الس ـ ـ ـبت في الساعة السادسة 
مس ـ ـ ـاء فريق ـ ـ ـا ن ـ ـ ـادي عال ـ ـ ـي ومرك ـ ـ ـز 
ش ـ ـ ـباب الديه، ويلتقي في الس ـ ـ ـاعة 

الثامن ـ ـ ـة مس ـ ـ ـاء فريق مركز ش ـ ـ ـباب 
صدد وفريق نادي سماهيج.

الحارس سلطان يلفت األنظار

ش ـ ـ ـهدت مباراة كرباباد والبس ـ ـ ـيتين 
الش ـ ـ ـاب  البس ـ ـ ـيتين  ح ـ ـ ـارس  تأل ـ ـ ـق 
س ـ ـ ـلطان مبارك ذو السادسة عشرة 
م ـ ـ ـن  األنظ ـ ـ ـار  لف ـ ـ ـت  حي ـ ـ ـث  عام ـ ـ ـًا، 
خ ـ ـ ـالل تصديات ـ ـ ـه وتدخالت ـ ـ ـه الت ـ ـ ـي 
حافظ فيه ـ ـ ـا على مرماه في الكثير 
م ـ ـ ـن الح ـ ـ ـاالت، ويع ـ ـ ـد س ـ ـ ـلطان أحد 
المش ـ ـ ـاركين  ف ـ ـ ـي  الالعبي ـ ـ ـن  أصغ ـ ـ ـر 
ف ـ ـ ـي دورينا ه ـ ـ ـذا الموس ـ ـ ـم، وأصغر 
حارس متواجد، فرغم قصر قامته 
إال أنه نجح في الوقوف سدًا منيعًا 
أم ـ ـ ـام مح ـ ـ ـاوالت مهاجم ـ ـ ـي كرباباد 
س ـ ـ ـلطان  وينتم ـ ـ ـي  وتصويباته ـ ـ ـم، 
إل ـ ـ ـى عائلة رياضي ـ ـ ـة، حيث أن خاله 
الح ـ ـ ـارس الدول ـ ـ ـي الس ـ ـ ـابق ون ـ ـ ـادي 
وال ـ ـ ـذي  س ـ ـ ـلطان،  حم ـ ـ ـود  المح ـ ـ ـرق 

يعتبره مثله األعلى في الحراسة.

الدقاق: االنتصار رفع ثقة 

الالعبين

اعتب ـ ـ ـر الع ـ ـ ـب فري ـ ـ ـق مرك ـ ـ ـز ش ـ ـ ـباب 
كرباب ـ ـ ـاد حس ـ ـ ـين الدق ـ ـ ـاق االنتص ـ ـ ـار 
ال ـ ـ ـذي حقق ـ ـ ـه فريق ـ ـ ـه عل ـ ـ ـى حس ـ ـ ـاب 
فريق البسيتين بالمهم، حيث قال: 
في نظام اخراج المغلوب المهم هو 
االنتص ـ ـ ـار، واألداء يأت ـ ـ ـي م ـ ـ ـع تتابع 
المباري ـ ـ ـات، وه ـ ـ ـذا م ـ ـ ـا نطم ـ ـ ـح إليه، 
لالنتص ـ ـ ـار  خططن ـ ـ ـا  البداي ـ ـ ـة  فمن ـ ـ ـذ 
باللع ـ ـ ـب بأس ـ ـ ـلوب هجوم ـ ـ ـي لكن لم 

نس ـ ـ ـحت التعام ـ ـ ـل مع الف ـ ـ ـرص التي 
سنحت لنا في الشوط األول، وفي 
الش ـ ـ ـوط الثاني تمكنا من التسجيل 
وه ـ ـ ـو ما أعطى الالعبين الثقة وزاد 

من التركيز والهدوء.
وأضاف: المباراة رفع من معنويات 
الالعبي ـ ـ ـن لمواصل ـ ـ ـة المش ـ ـ ـوار ف ـ ـ ـي 
البطول ـ ـ ـة، وتنتظرن ـ ـ ـا مب ـ ـ ـاراة صعبة 
ب ـ ـ ـدور ال ـ ـ ـ ـ 16 أم ـ ـ ـام فريق دمس ـ ـ ـتان، 
تصحي ـ ـ ـح  عل ـ ـ ـى  العم ـ ـ ـل  وعلين ـ ـ ـا 
م ـ ـ ـن  الجه ـ ـ ـد  ومضاعف ـ ـ ـة  األخط ـ ـ ـاء 
أج ـ ـ ـل التأهل إل ـ ـ ـى رب ـ ـ ـع النهائي في 
المس ـ ـ ـابقة، وأثنى الدقاق على أداء 

زمالئه الالعبين في اللقاء.

 حمزة عبدالرحمن يثق في 

إمكانات العبيه

ش ـ ـ ـباب  مرك ـ ـ ـز  فري ـ ـ ـق  الع ـ ـ ـب  ق ـ ـ ـال 
الرفاع الش ـ ـ ـرقي حمزة عبدالرحمن 
إن الفوز الكبير على نادي المعامير 
بس ـ ـ ـبعة أه ـ ـ ـداف مقاب ـ ـ ـل هدفي ـ ـ ـن لم 
البع ـ ـ ـض،  يتوق ـ ـ ـع  كم ـ ـ ـا  يك ـ ـ ـن س ـ ـ ـهالً 
دف ـ ـ ـاع  دف ـ ـ ـاع  اخت ـ ـ ـراق  أن  مضيف ـ ـ ـًا 
المعامي ـ ـ ـر بكث ـ ـ ـرة نات ـ ـ ـج ع ـ ـ ـن س ـ ـ ـوء 
تمركزه ـ ـ ـم، مبينًا أن المعامير جدير 
باإلحت ـ ـ ـرام إال أن عناص ـ ـ ـر الش ـ ـ ـرقي 

يتمتعون بمهارة أفضل.
وبّي ـ ـ ـن عبدالرحم ـ ـ ـن أن مدرب ـ ـ ـه إياد 
الحمري طلب الضغط على المعامير 
إلرباكه وتسجيل هدف مبكر لفتح 
اللع ـ ـ ـب وهذا ما حصل، وأش ـ ـ ـار إلى 
أن ف ـ ـ ـوز فريق ـ ـ ـه عائ ـ ـ ـد إل ـ ـ ـى ارتف ـ ـ ـاع 
مس ـ ـ ـتوى الالعبي ـ ـ ـن وانخفاض أداء 
العبي المعامير وتميز الشرقاويين 

في جميع المراكز.
وأبدى عبدالرحمن احترامًا شديدًا 
لجمي ـ ـ ـع الفري ـ ـ ـق مس ـ ـ ـتذكرًا الخروج 
م ـ ـ ـن دورة التع ـ ـ ـارف ف ـ ـ ـي النس ـ ـ ـخة 
األخي ـ ـ ـرة رغ ـ ـ ـم ق ـ ـ ـوة عناص ـ ـ ـره أمام 
نادي س ـ ـ ـار، لذلك فإن الشرقي تعّلم 
ال ـ ـ ـدرس وسيس ـ ـ ـتجمع كل قواه في 
المباري ـ ـ ـات المقبلة حت ـ ـ ـى ال يحدث 
أي م ـ ـ ـن األمور الس ـ ـ ـيئة التي تعّجل 
بخروج الفريق من المنافس ـ ـ ـة على 

اللقب.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

كرباباد والرفاع الشرقي يتأهالن للدور الـ 16 من “دورينا”

حسين الدقاق سلطان مبارك حمزة عبدالرحمن

مباراة الرفاع الشرقي والمعامير الشرقي تأهل لمالقاة السهلة الشمالية

لقاء كرباباد والبسيتين

لدى زيارته البالد 
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المنافسات أيـــام  ــي  ــان ث ــي  ف ســمــاهــيــج  ــي  ــاق ي وصـــدد  ــه..  ــديـ الـ ــه  ــواج ي ــي  ــال ع



بدأت فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثانية والعشرين لبطولة آيالند كالسيك الخيرية 
الســنوية للجولف بتنظيم مستشــفى اإلرســالية األمريكية في الســاعة 7:30 صباحا على 

ملعب الجولف الخاص بجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة - راعي البطولة.

مـــن  األول  اليـــوم  فعاليـــات  وانطلقـــت 
البطولة في أجواٍء رائعة، وتتطلع الفرق 
المشـــاركة في مباريات اليوم الســـتمرار 
نفـــس األحوال الجوية المالئمة. ونســـبة 
لقوة المنافســـة فإن مـــن الصعب التكهن 

بالفريق الفائز بنهائي البطولة. 
تضـــم قائمة الفرق المتنافســـة في اليوم 
الثانـــي مـــا يلـــي: مستشـــفى االرســـالية 

األمريكية - المنامة 2
إبراهيـــم خليـــل  بحريـــن كونفيدنشـــال، 
كانو 2، مستشفى االرسالية األمريكية - 
الرفاع 2، ايريانتا انترناشـــيونال )الشرق 
االوسط(، مستشفى االرسالية األمريكية 

- سار 2، ديكو البحرين، 

طيران الخليج 1، مستشـــفى االرســـالية 
 ،2 الحـــواج   ،2 عالـــي   - األمريكيـــة 
مستشفى االرســـالية األمريكية - أمواج 
النـــادي   ،3 للجولـــف  الملكـــي  النـــادي   ،2
الملكي للجولف 4، يوســـف خليل المؤيد 

1 رامي جراند 2، كيك بوتيك.
وفي تصريح للمدير التنفيذي للشـــركات 
ورئيـــس الخدمـــات الطبيـــة لمستشـــفى 
جـــورج  الدكتـــور  األمريكيـــة  اإلرســـالية 
المتعـــة  مســـتوى  “إن  قـــال:  شـــيريان 
واإلثارة عاليا للغاية حيث تســـعى جميع 
الفـــرق بقـــوة للفـــوز بلقب البطولـــة الذي 
تطمـــح إليـــه جميـــع الفرق. وأضـــاف بأن 
البطولـــة تتكـــون مـــن جولتيـــن – جولـــة 

)البريميـــر(  الممتـــاز  وجولـــة  البطولـــة 
وســـتتوج 3 فرق في كل جولة. إن فكرة 
تقســـيم البطولة إلى جولتين تهدف إلى 
ضمـــان حصـــول كل فريـــق علـــى فرصة 
الفـــوز باللقب بغـــض النظر عـــن مجموع 

نقاط الهانديكاب. 
نتائـــج اليـــوم: جولـــة البطولة )متوســـط 
الفريـــق  أقـــل(:  أو  هانديـــكاب  نقـــاط   6
 ،)53.4(  2 الحـــواج  فريـــق  المتصـــدر: 
الثانـــي: فريـــق بحريـــن  بالمركـــز  الفائـــز 
بالمركـــز  الفائـــز   ،)53.8( كونفيدنشـــال 
االرســـالية  المستشـــفى  فريـــق  الثالـــث: 

االمريكية الرفاع )57.9(.
جولـــة الممتـــاز - البريمير )متوســـط 6.1 
هانديـــكاب أو أكثـــر(: الفريـــق المتصـــدر: 
المستشـــفى االرســـالية االمريكية أمواج 
2 )57.4(، الفائـــز بالمركز الثاني: إبراهيم 
بالمركـــز  الفائـــز   ،)58.3(  2 كانـــو  خليـــل 
الثالث: المستشـــفى االرسالية األميركية 

عالي 2 )59.1(.
ســـيتم توزيـــع جوائـــز جولتـــي البطولـــة 
والممتاز للفرق الفائزة في النتائج الكلية 
لجـــوالت البطولة في نهاية اليوم الثالث 
وذلـــك فـــي احتفال خـــاص يقـــام بفندق 
دبلومـــات راديســـون بلـــو ريزيدنـــس آند 
ســـبا. وبينما ســـيؤجل اإلعالن عن الفرق 

الفائزة بالنهائيات حتى مساء السبت.
المتصـــدرة  الفـــرق  أســـماء  يلـــي  فيمـــا 
بعـــد إنتهـــاء منافســـات أول يوميـــن من 
البطولة: جولة البطولة )متوسط 6 نقاط 
هانديـــكاب أو أقـــل(: الفريـــق المتصـــدر 
حاليـــًا: الحـــواج 2 )53.4(، الفائـــز بالمركز 
كونفيدنشـــال  بحريـــن  حاليـــًا:  الثانـــي 
حاليـــًا:  الثالـــث  بالمركـــز  الفائـــز   ،)53.8(

الحواج 1 )54.8(.
جولـــة الممتـــاز - البريمير )متوســـط 6.1 
هانديـــكاب أو أكثـــر(: الفريـــق المتصـــدر 
 ،)54.2( االمريكيـــة  الســـفارة  حالًيـــا: 

الفائـــز بالمركز الثاني حاليا: المستشـــفى 
اإلرسالية األميركية أمواج 2 )57.4(

الفائـــز بالمركـــز الثالـــث حاليـــًا: الجامعـــه 
1 )57.8(. نتائـــج المســـابقات  اإلرلنديـــة 
الجانبيـــة الفـــرق الفائزة في المســـابقات 
)الصباحيـــة(:  ج  الجولـــة   - الجانبيـــة 
أقـــرب ضربـــة للســـارية )حفـــرة 2(: نائـــل 
ماكيـــود )أيرينتا انترناشـــيونال(، الضربة 
األكثـــر دقة )حفرة 8(: فاســـوديفا مارثي 
)المستشفى االرسالية االمريكية سار1(، 

أطـــول ضربة )حفـــرة 4(: كوبـــي تالريجا 
)المستشفى االرسالية االمريكية سار 2(.
نتائج المسابقات الجانبية: الفرق الفائزة 
فـــي الجولة د )المســـائية(: أقـــرب ضربة 
للســـارية )حفـــرة 2(: عبدالرحمان محمد 
)فنـــدق رامـــي جرانـــد2(، الضربـــة األكثر 
دقة )حفرة 8(: علـــي صالح )فندق رامي 
جرانـــد2(، أطول ضربة )حفرة 4(: راشـــد 
يعقوب )المستشفى اإلرسالية األميركية 

أمواج2(

اللجنة االعالمية

أجواء رائعة لبطولة آيالند كالسيك الخيرية للجولف

جانب من المنافسات

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

بحضور ســمو الشــيخ عبدهللا بن عيســى آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشــد للفروســية وســباق الخيل وســمو الشــيخ عيســى 
بن ســلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشــد للفروســية وســباق الخيل وصاحب الســمو الملكي األمير بندر بن 
خالد الفيصل آل سعود رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن 
عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة أقيم بعد ظهر امس سباق كأس البحرين الدولي األول للخيل والذي يقام للمرة 
األولى على مضمار ســباق نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل وبمشاركة مالك ومدربين وفرســان وجياد من مختلف األسطبالت 

العالمية. 

كمـــا حضر الســـباق عدد مـــن أصحاب 
السمو وكبار المســـؤولين في المملكة 
الدبلوماســـي  الســـلك  وأعضـــاء 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  المعتمديـــن 
للســـباق  الراعيـــة  الجهـــات  وممثلـــي 
وجمهور كبير من محبي رياضة سباق 
الخيـــل أســـتمتع بالســـباق التاريخـــي 
الـــذي أقيـــم للمـــرة األولى فـــي مملكة 
البحريـــن وســـط أجـــواء مـــن المتعـــة 
واألثارة مـــن خالل والتنافـــس القوي 
المثيـــر فـــي أشـــواط الســـباق بجانـــب 
الفعاليـــات المصاحبـــة للســـباق والتي 

استقطبت جماهير كبيرة. 
الســـباق  الرئيســـي  الشـــوط  وشـــهد 
الدولـــي الـــذي أقيـــم لجيـــاد الدرجـــة 
األولى مســـافة 2000 متر، منافســـات 
قويـــة ومثيـــرة بين مجموعـــة الجياد 
العالميـــة ال13 التـــي مثلـــت مختلـــف 
اإلســـطبالت المشـــاركة مـــن مختلـــف 
الجـــواد  وأســـتطاع  العالـــم،  دول 
الفرنســـي “رويـــال جوليـــوس “ ملـــك 
جين جاكويس ببارســـي مـــن تحقيق 
الفـــوز بـــكاس البحرين الدولـــي األول 
بعدما قلـــب التوقعـــات وخطف الفوز 
المثير من أمام الجياد المرشـــحة بعد 
انطالقتـــه القوية وبقيـــادة موفقة من 
الفارس ســـتيفان باســـكيه في األمتار 
طريقـــه  فيهـــا  شـــق  التـــي  األخيـــرة 
المنافســـة  رغـــم  المقدمـــة  ليخطـــف 
القويـــة التي شـــهدتها األمتار أألخيرة 
مـــن جانـــب الحصان المرشـــح األول “ 
تورجنف “ ألسطبل جودلفين وبقيادة 
روبـــرت هافيـــن والـــذ جاء ثانيـــًا فيما 
ألســـطبل  “راســـتنغ“  الحصـــان  جـــاء 
العاديـــات الـــذي تعـــود ملكيته لســـمو 
الشـــيخ عيسى بن ســـلمان بن حمد آل 
خليفة وبقيادة لي نيومان في المركز 
قويـــة  بصـــورة  ظهـــر  بعدمـــا  الثالـــث 
وفرض نفسه في المنافسة بانطالقته 

السريعة وسيطرته على المقدمة منذ 
البداية حتى األمتار األخيرة.

أنتصارات مثيرة

أما بقية أشـــواط الســـباق فقد شـــهدت 
نتائج متوقعة بتفوق الجياد المرشحة، 
حيـــث تمكن الجواد “رماني“ ألســـطبل 
العفـــو وبقيادة لـــي نيومانمـــن تحقيق 
الفوز في الشوط الذي األول أقيم على 
كأس شركة نفط البحرين بابكو لجياد 
“نتـــاج  والمبتدئـــات  الدرجـــات  جميـــع 
محلـــي“ مســـافة 1200 متـــر مســـتقيم 
والجائزة 3000 دينار، ليؤكد انطالقته 
القويـــة بتحقيـــق فـــوزه الثانـــي علـــى 

التوالي في مشاركاته هذا الموسم.
وأقيم الشوط الثاني على كأس شركة 
جميـــع  لجيـــاد  بابكـــو  البحريـــن  نفـــط 
الدرجـــة الرابعة والمبتدئـــات من خيل 
البحريـــن العربيـــة األصيلـــة “ الواهـــو “ 
 3000 والجائـــزة  متـــر   1200 مســـافة 
دينـــار، وجـــاءت النتائج متماشـــية مع 
التوقعـــات بتحقيـــق الجياد المرشـــحة 
المراكـــز الثالثـــة األولـــى حيـــث قـــادت 
 “ الحصـــان  جاســـب  روزي  الفارســـة 
الصقالوي 1757 “ ألسطبل سافرة الى 
الفـــوز متفوقًا على منافســـيه “ مصنان 
1689 “، والجواد “كريان 1706“ اللذين 

جاءا في المركزين الثاني والثالث.
 وأقيم الشوط الثالث على كأس شركة 
بتلكو لجيـــاد الدرجة الثالثـــة والرابعة 
والمبتدئـــات “ نتـــاج محلـــي “ مســـافة 
دينـــار،   3000 والجائـــزة  متـــر   1600
وتمكـــن الجـــواد “شـــاجر“ ملـــك ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا بن عيســـى 
آل خليفـــة وبقيادة أنـــدرو ايليوت من 
أنتزاع فوزًا الفتًا مســـتفيدًا من الخطة 
الموضوعة للشوط ومشاركة حصانين 
آخريـــن لألســـطبل والتـــي مكنتـــه مـــن 
التفوق على منافسه الحصان المرشح 

األول “الطـــارق“ ملـــك عبـــدهللا فـــوزي 
ناس وبقيادة حسين مكي.

وأقيم الشـــوط الرابع أقيـــم على كأس 
شـــركة بتلكـــو هانـــدكاب لجياد ســـباق 
التوازن “مســـتورد“ مســـافة 1600 متر 
والجائزة 4000 دينار، وشـــهد إنطالقة 
قوية للحصـــان الجديد “ بورت ليونز “ 
ألســـطبل فيكتوريوس وبقيـــادة أدري 
دي فريـــس والمضمـــر هشـــام الحـــداد 
مـــن خـــالل  البحرينـــي  المضمـــار  فـــي 
األداء العالـــي الذي ظهر عليه الحصان 
وأعلن عن قدومه القوي في السباقات 
البحرينيـــة فيمـــا جـــاء الجـــواد “تيمـــر 
لين“ ألســـطبل المحمدية وبقيادة بادي 
مـــاذرز فـــي المركز الثانـــي، والجوادين 
“ســـتار بـــوي – بالتيك نايت“ ألســـطبل 
العفـــو وبقيـــادة لـــي نيومـــان وحســـن 

الصفار في المركزين الثالث والرابع.
وأقيـــم الشـــوط الخامـــس علـــى كأس 
شـــركة بتلكـــو ســـبرنت للفئـــة الثانيـــة 
مـــن جيـــاد الدرجـــة األولى “ مســـتورد 
“ مســـافة 1000 متـــر والجائـــزة 7000 
دينار، وشهد فوزًا مثيرًا للجواد “ لندن 
لـــوك “ ملـــك كـــرار عبدالهـــادي البقالـــي 
وباشـــراف  الســـيابي  أنـــس  وبقيـــادة 
المضمر طالب علي حيث ظهر الحصان 
بصـــورة قويـــة خصوصـــًا فـــي األمتـــار 
األخيرة والتي حســـم من خاللها الفوز 
رغـــم محاوالت الحصان “اليك ذا لوك“ 
ألســـطبل رمضان وبقيادة بريت دويل 
والمضمـــر جابر رمضـــان الذي جاء في 

المركز الثاني.
وأقيـــم الشـــوط الســـادس علـــى كأس 
لجيـــاد  بابكـــو  البحريـــن  نفـــط  شـــركة 
الدرجـــة األولـــى “نتاج محلي“ مســـافة 
دينـــار،   5000 والجائـــزة  متـــر   2200
بريكـــر“  “نيـــوز  الحصـــان  وأســـتطاع 
لـــي  ألســـطبل فيكتوريـــوس وبقيـــادة 
نيومان والمضمر ألن سميث أن يسجل 

إنطالقـــة قويـــة فـــي مشـــاركته األولى 
هذا الموســـم وحقق الفوز بجدارة بعد 
شوط تكتيكي تنافس فيه مع الحصان 
 “ رتـــورت   “ األســـطبل  لنفـــس  اآلخـــر 
وبقيادة حسن الموالي والذي جاء في 
المركـــز الثاني، فيما حل الجواد “ دليل 
“ ملـــك ســـمو الشـــيخ حمد بـــن عبدهللا 
بن عيســـى آل خليفـــة وبقيادة عبدهللا 
فيصـــل فـــي المركـــز الثالـــث، فيمـــا لـــم 
يظهر الحصان المرشح وبطل سباقات 
األنتـــاج “ مليـــار “ بمســـتواه المعـــروف 
ووضحت عدم جاهزيته في مشاركته 
األولـــى في الموســـم وحل فـــي المركز 

الرابع.

التتويج

وقد قام ســـمو الشـــيخ عيســـى بن سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بتقديم كأس ســـباق 
البحريـــن الدولـــي إلى مالك الجـــواد الفائز 
تتويـــج  تـــم  كمـــا   ،“ جوليـــوس  “رويـــال 
الفائزيـــن بكـــؤوس بقية أشـــواط الســـباق 
حيـــث قـــام الشـــيخ عبدهللا بـــن خليفة آل 

خليفـــة رئيس مجلس إدارة شـــركة بتلكو 
بتقديم كأس بتلكو للشوط للشوط الثالث 
إلى ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن عيســـى آل 
خليفـــة، وكأس بتلكـــو للشـــوط الرابع إلى 
ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشـــد بن عيسى 
آل خليفة، وكأس بتلكو للشـــوط الخامس 
إلى المالـــك الفائز عبدالهادي البقالي، فيما 
قـــام الســـيد نـــواف الغانـــم مديـــر االتصال 
المؤسســـي بشـــركة بابكـــو بتقديـــم كأس 
بابكـــو للشـــوط األول إلـــى المالـــك الفائـــز 
إبراهيم العفو وكأس بابكو للشوط الثاني 
إلـــى المضمـــر الفائـــز ألـــن ســـميث، وكأس 
بابكو للشـــوط الســـادس إلى ســـمو الشيخ 

سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة.
وبهذه المناســـبة، أكد ســـمو الشيخ عيسى 
بن ســـلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس 
للفروســـية  راشـــد  لنـــادي  العليـــا  الهيئـــة 
وســـباق الخيـــل أن إقامة ســـباق البحرين 
الدولي األول لســـباق الخيل الذي احتضن 
القويـــة  الجيـــاد  مـــن  واســـعة  مجموعـــة 
والتصنيفـــات العاليـــة للمـــرة األولـــى فـــي 
البحريـــن قـــد وجه األنظار إلـــى ما تمتلكه 

المملكـــة من مقومات ثريـــة وبيئة متميزة 
أســـهمت فـــي ريادتها في مجـــال رياضات 
الخيـــل بمـــا يحقـــق مـــردوًدا إيجابًيا على 
كافـــة المســـتويات فـــي ظل مـــا تلقاه هذه 
الرياضـــة من اهتمـــام ومتابعة من حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه 
بمســـتوى  ســـموه  وأشـــاد  ورعـــاه.  هللا 
لســـباق  المتميـــز  واإلعـــداد  التنظيـــم 
البحرين الدولي األول لســـباق الخيل 
والذي أسهم بشكل رئيسي في إنجاح 
الفعاليـــة وإبرازها بالصورة المشـــرفة 
دولًيا ليضاف ذلك إلى رصيد إنجازات 
مملكة البحريـــن ويؤكد على ما تزخر 
بـــه المملكة مـــن طاقات شـــبابية ذات 
كفـــاءة في مختلف المجـــاالت، منوًها 
ســـموه إلـــى مـــا شـــهده الســـباق مـــن 
منافســـة شـــديدة بين الجياد العالمية 
المشـــاركة خاصـــة أن أغلبهـــا تمتلـــك 
ســـجاًل مليئـــًا باالنتصـــارات وحققـــت 
المراكز المتقدمة في أقوى الســـباقات 

العالمية.

“رويال جوليوس” الفرنسي يخطف كأس البحرين الدولي

لقطات من التتويج 
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سمو الشيخ عيسى بن سلمان يتابع المنافسات

الصخيــر مضمــار  علــى  دولــي  حــدث  أول  فــي  كبيــر  وجمهــور  مثيــرة  انتصــارات 
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سوسييداد يتربص بريال مدريد
يحل ريال سوســييداد إحدى مفاجآت بداية الموســم على ريال مدريد القوي الســبت 
في المرحلة الرابعة عشــرة من الدوري االســباني لكرة القدم، باحثا عن تعزيز موقعه 

ليكون بين األربعة األوائل في صدارة الترتيب.

غرناطـــة  مغامـــرة  اضمحـــال  وبعـــد 
وخســـارته فـــي مبارياته الثـــاث األخيرة، 
يحاول ريال سوســـييداد العـــودة بنتيجة 
برنابيـــو”  “ســـانتياغو  ملعـــب  مـــن  طيبـــة 
العريـــق على أمـــل تخطي الفريـــق الملكي 
اذ يتخلـــف عنه راهنا بفارق نقطتين، لكنه 
لعب مباراة أكثر. وتفادى الفريق الباسكي 
الســـير على خطى غرناطة، لكن آخر ثاث 
مباريات قبل فترة الوقف الدولية شهدت 
ترنحـــه فخســـر علـــى أرضه أمـــام ليفانتي 
المتواضـــع، فـــاز فـــي اللحظـــات األخيـــرة 
علـــى ارض غرناطة قبـــل تعادله مع ضيفه 

متذيل الترتيب ليغانيس.
وفـــي ظـــل تفريطـــه بالنقـــاط امـــام اندية 
ضعيفة، أهدر سوســـييداد فرصة االنفراد 
بالصـــدارة، مســـتفيدا مـــن تأجيـــل مبـــاراة 
الكاســـيكو المنتظرة بين برشلونة وريال 
مدريـــد المتصدرين بـ25 نقطة. وبرغم كل 

ذلك، يقدم سوســـييداد أداء سلًســـا وأكثر 
استعراضًا من أمثال برشلونة.

ويتألـــق مـــع سوســـيداد النروجي الشـــاب 
أبـــرز  أحـــد  )20 عاًمـــا(،  اوديغـــارد  مارتـــن 
صانعـــي األلعاب هذا الموســـم والمعار من 
ريـــال مدريـــد تحديـــدا. وســـتكون لاعب 
الشـــاب فرصـــة اثبـــات نفســـه امـــام فريق 

تخلى عنه الكتساب المزيد من الخبرة.
ومنـــذ 5 أكتوبر، لم يحمل الويلزي غاريث 
بيل ألوانه، لكنه شـــارك مـــع منتخب باده 
اربع مرات، وبحال مشـــاركته ستكون ردة 
فعـــل جماهيـــر ريال منتظرة بعـــد احتفاله 
الغريـــب بتأهـــل بـــاده إلـــى كأس أوروبـــا 

.2020
فبعـــد الفوز على المجر في كارديف، وقف 
بيـــل وراء الفتة كتب عليها “ويلز. غولف. 
مدريد. بهذا الترتيب”، وذلك في ســـخرية 
ريـــال  رئيـــس  وأشـــار  أولوياتـــه.  لائحـــة 

الســـابق رامـــون كالديـــرون إلـــى إمكانيـــة 
عـــودة بايـــل إلـــى فريقـــه الســـابق توتنهام 
الـــذي اســـتقدم المـــدرب جوزيـــه مورينيو 
بـــدال مـــن األرجنتيني المقال ماورويســـيو 
بوكيتينـــو. ويدرك المدرب الفرنســـي زين 
الديـــن زيـــدان ان فريقـــه ال يحتمل الكثير 

من االضطرابات.
وعـــّول زيدان في األســـابيع الماضية على 
الفرنســـي المتألـــق كريـــم بنزيمـــة متصدر 
ترتيـــب الهدافيـــن )9(، بفـــارق هـــدف عـــن 
األرجنتيني ليونيل ميســـي نجم برشلونة 

وجيرارد مورينو العب فياريال.
ويحتـــل ريـــال المركز الثانـــي وراء غريمه 
االهـــداف،  بفـــارق  برشـــلونة  التاريخـــي 
ويتقدم على جـــاره اللدود اتلتيكو مدريد 
بفـــارق نقطـــة. وتخـــوض فريـــق الطليعـــة 
مبارياتهـــا الســـبت، فبعـــد حلول برشـــلونة 
علـــى ليغانيـــس يـــزور أتلتيكـــو مدريد مع 
ســـيميوني  دييغـــو  االرجنتينـــي  مدربـــه 
غرناطـــة الجريـــح والمتراجـــع الـــى المركز 
الثامـــن، فيمـــا تختتـــم مواجهات الســـبت 

بقمة مدريد مع سوسييداد.

غاريث بيل

وكاالت

السبت 23 نوفمبر

الدوري اإلنجليزي
الجولة 13

وست هام
بورنموث
ارسنال
برايتون

ك باالس
ايفرتون
واتفورد
م سيتي

توتنهام
ولفرهامبتون
ساوثامبتون

ليستر
ليفربول

نورويتش
بيرنلي

تشيلسي

15.30
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
20.30

الدوري االسباني
الجولة 14

ليغانيس
بيتيس
غرناطه
ر مدريد

برشلونة
فالنسيا
اتلتيكو

سوسيداد

15.00
18.00
20.30
20.30

الدوري االيطالي
الجولة 13

اتاالنتا
ميالن
تورينو

يوفنتوس
نابولي

انتر

17.00
20.00

22.45

الدوري األلماني
الجولة 12

ليفركوزن
فرانكفورت
دوسلدورف

يونيون برلين
بريمن
اليبزغ

فرايبورغ
فولفسبورغ

بايرن
غالدباخ
شالكه
كولن

17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
20.30

كأس ليبرتادوريس
النهائي

ريفر باليتفالمنغو 23.00

الدوري الفرنسي
الجولة 14

نيسليون 19.30

الخطأ ممنوع لسيتي بمواجهة تشيلسي

مّر أســبوعان طويالن على بيب جوارديوال مدرب مانشســتر ســيتي مع رغبته الملحة 
فــي تعويــض الهزيمة أمام ليفربــول متصدر الدوري اإلنجليزي الممتاز، وســفر العبيه 

لخوض مباريات دولية.

 وتراجـــع مـــان ســـيتي حامـــل اللقـــب إلى 
المركـــز الرابـــع عقـــب الخســـارة 1-3 مـــن 
ليفربول في أنفيلد ليتأخر بتسع نقاط عن 
فريق يورجن كلوب ورغم عدم استبعاده 
من ترشيحات المنافســـة على اللقب فإنه 
يـــدرك جيًدا أنه ال يجب أن يرتكب المزيد 
مـــن األخطـــاء. ويمكـــن الشـــعور بالضغـــط 
المتزايد على ســـيتي مع استئناف الدوري 
حيـــث يســـتضيف تشيلســـي المتألق الذي 
يستمتع بثقة العبيه الشبان بعد الفوز في 

ست مباريات متتالية بالمسابقة.
ونال فرانك المبارد مدرب تشيلسي، الذي 

أنهى مســـيرته كاعب في الدوري الممتاز 
باللعب لموســـم واحد مع ســـيتي، اإلشادة 
مـــن النقاد بســـبب أســـلوبه في اســـتخراج 

أفضل ما لدى مجموعة الاعبين الشبان.
وبعد اللعب على سبيل اإلعارة في الدرجة 
أبراهـــام  المهاجـــم تامـــي  الثانيـــة أصبـــح 
والعب الوســـط ميسون مونت من العبي 
منتخـــب إنجلتـــرا بعـــد اســـتغال الفرصة 

الممنوحة من المبارد هذا الموسم.
لكن يجب أن يتم وضع مســـيرة تشيلسي 
الناجحة في ســـياقها ألنـــه حقق الفوز في 
المباريـــات الســـت على منافســـين أضعف 

لكنـــه في المقابل خســـر عندمـــا لعب أمام 
فـــرق أقـــوى مثـــل مانشســـتر يونايتد في 
الجولة االفتتاحية وليفربول في سبتمبر.
لذا فإن المباراة ستمثل لتشيلسي اختبارا 
علـــى مـــدى قدرته علـــى التعامـــل مع فرق 
القمـــة أما بالنســـبة لســـيتي فإنه ســـيدخل 

المباراة وهو يـــدرك أنه ال يتحمل أي تعثر 
جديـــد. هـــذا 15 وإذا أخفـــق ســـيتي فـــي 
الفـــوز فـــإن الفارق مـــع ليفربول قد يتســـع 
بشكل أكبر، وستصبح المهمة أكثر صعوبة 

للحاق بفريق كلوب.
وال يحتـــاج تشيلســـي إلـــى التذكيـــر بأنـــه 

عندمـــا يتعرض ســـيتي للضغـــط فإنه يرد 
بعنف.

وفـــي مبـــاراة الفريقيـــن الموســـم الماضي 
ســـجل ســـيرجيو أجويـــرو ثاثـــة أهـــداف 
ليخســـر الفريـــق اللندني، الـــذي كان تحت 
قيادة اإليطالي ماوريسيو ساري، بنتيجة 

-6صفـــر بعـــد اســـتقبال أربعة أهـــداف في 
أول 25 دقيقة.

وستكون مباراة الفريقين يوم السبت في 
ستاد االتحاد هي األقوى هذه الجولة لكن 
ربمـــا تتجه الكثير مـــن األضواء أيضا نحو 
مبـــاراة وســـت هـــام يونايتـــد مـــع توتنهام 
هوتســـبير في استاد لندن في وقت سابق 
مـــن ذلك اليوم بعد عـــودة المدرب جوزيه 

مورينيو.
وبعـــد أقل مـــن عام واحد علـــى إقالته من 
مانشســـتر يونايتـــد تولى مورينيـــو قيادة 
توتنهـــام بـــدال مـــن ماوريســـيو بوكيتينو، 
وســـيكون مطالبا بتحسين ترتيب الفريق 

سريعا في ظل أنه يقبع بالمركز 14.
وســـيلعب ليفربـــول ضـــد مدربـــه الســـابق 
روي هودجســـون عندما يحـــل ضيفا على 
كريســـتال بـــاالس وســـيكون الضغط على 
اإلســـباني أونـــاي إيمـــري مـــدرب آرســـنال 
لضـــرورة الفوز علـــى ســـاوثهامبتون الذي 

يأتي في المركز 19.

قمة مرتقبة
وكاالت

سيكون مثيًرا لالهتمام انتظار تفاصيل الصفحات األولى لمغامرة جوزيه  «
مورينيو الجديدة.. البرتغالي “االستثنائي” يعود من بوابة توتنهام. في لندن، 

المدينة التي صنع فيها مجد تشيلسي وسّطر اسمه بحروف من ذهب. 
شتان بين مورينيو تشيلسي “األول” و”الثاني”، أما مورينيو يونايتد، فلم يكن  «

سوى اسم على ورق، وألسباب مختلفة.. 
في بورتو وانتر وريال مدريد؛ هو المدرب الذي أجبر العالم على االحترام  «

واالنقسام، حول قدراته الفنية وشخصيته المثيرة للجدل.
امتحان جديد، أقل وأكبر خطورة.! إنه توتنهام، لكنه ليس مجرد مورينيو.! «
لم يستحق بوتشيتينو النهاية على هذا النحو.. الرجل الذي كان قبل نحو 4  «

أشهر قاب قوسين أو أدنى من قيادة توتنهام للقب األوروبي الكبير “انتهى” 
بسرعة.. لكنها باتت لعبة نتائج.! 

في غضون نحو 10 ساعات، ُطويت قصة بوتشيتينو وانطلقت حكاية مورينيو..  «
سرعة اتخاذ القرار تلخص عالم أصبح فيه المدرب مجرد “موظف” يرتبط 

مستقبله أحياًنا بما تحكمه الظروف وما يراه المالك. 
بنهاية التوقف الدولي األخير في العام تعود األنظار مجدًدا لساحة “الحقيقة”..  «
في إنجلترا، “مفترق طرق” يجمع مانشستر سيتي بتشيلسي.. الخطأ ممنوع  «

على غوارديوال، بمواجهة مدرب ُينتظر أن يتمسك بفكرة “سالح الدفاع هو 
الهجوم”.. وليفربول ينتظر.!

في إيطاليا، جولة مفّخخة بانتظار يوفنتوس وإنتر.. وأنشيلوتي، حتى أمام  «
ميالن “المتدهور” بثبات.!  

في اسبانيا، الزحف “البطيء” في القمة يضمن اإلثارة.. ولو بترقب “الضربة  «
التالية” لبرشلونة أو ريال أو اتلتيكو.!

غاريث بيل “تفنن” في “إهانة” ريال مدريد بطرق “مثيرة لالشمئزاز”.. النهاية  «
ُكتبت على المأل؛ “ويلز، الغولف، مدريد”.!

celecao-9 @hotmail.com

هاني اللولو

مواجهة خارج التوقعات
إذا اســتمر نابولــي وميــالن فــي الظهور بأدائهمــا الحالي، فــإن المواجهة بينهما 
اليــوم الســبت، والتــي عــادة ما تســتحوذ على االهتمــام بــدوري الدرجة األولى 

اإليطالي، سرعان ما سيطويها النسيان.

ســـيخوض  الـــذي  ميـــان،  ويعانـــي   
المبـــاراة تحت قيادة مدربه الثاني هذا 
الموســـم، ويحتل مركًزا وســـط جدول 
الترتيب، بينما يبدو طموح نابولي في 
المنافســـة علـــى لقب الدوري يتاشـــى 

بعد انتهاء ما يقرب من ثلث الموسم.
 وتراجـــع نابولـــي إلـــى المركـــز الســـابع 
متأخرا بفارق 13 نقطة عن يوفنتوس 
المتصـــدر، وخاض الفريق سلســـلة من 
خمـــس مباريـــات دون أي انتصـــار في 

جميع المسابقات.
ويحتل ميان بقيادة المدرب ستيفانو 
بيولـــي المركـــز 14 برصيـــد 13 نقطـــة، 
متقدمـــا بفـــارق أربـــع نقـــاط فقـــط عن 

منطقة الهبوط.

وفي صراع القمة، سيتوجه يوفنتوس 
المتصـــدر برصيـــد 32 نقطـــة لمواجهـــة 
أتانتا، وسيحل إنتر ميان )31 نقطة( 
علـــى  الثانـــي ضيًفـــا  المركـــز  صاحـــب 

تورينو.
فتـــرة  خـــال  بســـخاء  ميـــان  وأنفـــق 
االنتقـــاالت األخيـــرة لكـــن أداء الفريق 
تكهنـــات  ظهـــور  لدرجـــة  ضعيفـــا  كان 
بالفعـــل عـــن األســـماء التـــي يمكـــن أن 
يضمهـــا الفريـــق فـــي فتـــرة االنتقاالت 

المقبلة في يناير 2020.
وأشـــارت عـــدة صحـــف إيطاليـــة إلـــى 
مفاوضـــات يجريهـــا النادي مـــع زالتان 

ابراهيموفيتش بشأن عودة محتملة
ا  ويواجه موســـم نابولي خطـــًرا حقيقيًّ

بعـــد انـــدالع خاف بين المـــدرب كارلو 
أنشـــيلوتي والعبـــي فريقه مـــن ناحية، 

وبين إدارة النادي من ناحية أخرى.
وهّدد النادي باتخاذ إجراءات قانونية 
بعد أن رفض الاعبون االلتزام بمعسكر 
مغلق لمدة أســـبوع بعد الخســـارة أمام 

روما في وقت سابق هذا الشهر.

ومنـــذ ذلـــك الوقت، ســـاد صمت مطبق 
فـــي نـــادي نابولـــي الـــذي فـــرض حظًرا 
والاعبيـــن  المـــدرب  علـــى  ـــا  إعاميًّ
ومنعهم من الظهور حتى في المقابات 
الصحفيـــة  والمؤتمـــرات  التلفزيونيـــة 
عقب المباريات، وهي إلزامية بموجب 

قواعد البطولة.

كارلو انشيلوتي

وكاالت

مغامرة مونشنجالدباخ
يعــد بروســيا مونشــنجالدباخ مفاجأة الموســم فــي دوري الدرجــة األولــى األلماني، لكنه 
يأمل أال يتأثر بشــكل ســلبي بفترة التوقف مع االســتعداد لمواجهة يونيون برلين اليوم 

السبت.

مواســـمه  بأفضـــل  جادبـــاخ  ويســـتمتع   
منـــذ حصـــد لقبـــه األخيـــر فـــي 1977 حيث 
فـــاز 8 مـــرات في 11 مبـــاراة وهو مـــا يزيد 
بانتصارين على األقل على أي منافس آخر.

 25 برصيـــد  الـــدوري  جادبـــاخ  ويتصـــدر 
نقطـــة، وبفـــارق أربـــع نقـــاط عـــن اليبزيـــج 
وبايرن ميونخ حامل اللقب، وسيسافر إلى 
برليـــن مع اســـتئناف مباريات الدوري عقب 

فترة التوقف لخوض مباريات دولية.
ويعتمـــد المتصـــدر فـــي المقـــام األول هـــذا 
الموســـم علـــى قـــوة خـــط الدفـــاع، حيـــث 
اســـتقبل 11 هدًفـــا فقـــط، وهو مـــا يقل عن 
أي منافـــس آخـــر كمـــا يملك قـــوة هجومية 

بوجود الصاعد ماركوس تورام.
وســـجل الاعب البالغ عمـــره 22 عاما، وهو 
ابـــن ليليـــان تـــورام الفائز مع فرنســـا بكأس 
العالم سابقا، خمســـة أهداف وصنع خمسة 
أهداف أخـــرى في موســـمه األول بالدوري 
ويملـــك النـــادي ثانـــي أقـــوى خـــط هجـــوم 
بمتوســـط تســـجيل هدفيـــن فـــي المبـــاراة 
الواحـــدة. وما يضيف من قوة جادباخ هو 
األســـلوب الخططي المميز للمـــدرب ماركو 
روزه حيث ساعد على تحقيق االنتصارات 

والحصول على ثقة متزايدة.
وقـــال أوســـكار فينـــدت مدافـــع جادبـــاخ 
ســـيبطئ  الدولـــي  التوقـــف  أن  أعتقـــد  “ال 

مســـيرتنا. لكن من الصـــواب القول إنه قبل 
التوقف كنا في حالة رائعة”.

وأضـــاف “لكـــن فتـــرة التوقف كانـــت جيدة 
برليـــن سنســـتكمل  فـــي  أننـــا  أعتقـــد  لنـــا.. 
مـــا توقفنـــا عنده أمـــام فيـــردر بريمـــن منذ 
أســـبوعين”. ويمـــر يونيون الوافـــد الجديد 
بحالة رائعة أيضا وفاز ثاث مرات في آخر 
أربـــع مباريات ليخـــرج من منطقـــة الهبوط 

ويتقدم إلى المركز 11.

وتابـــع فيندت “لدينا الكثير من النقاط اآلن 
ويقـــدم الفريق كرة قدم جيدة. ال نزال في 
وقـــت مبكـــر مـــن الموســـم ويمكـــن حدوث 
الكثيـــر من األشـــياء. لكن تطـــور الفريق لن 

يتوقف ويملك الفريق طموحا كبيرا”.
وســـيلعب اليبزيـــج صاحب المركـــز الثاني 
برصيـــد 21 نقطـــة مـــع كولونيـــا بينما يحل 
بايرن، الذي يملك الرصيد ذاته، ضيفا على 

فورتونا دوسلدورف.

ماركوس تورام

وكاالت
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“ريبوسي” تعرض تشكيالتها األلماسية بدًءا من ألف دينار

“بالميرو” تعرض مجموعة “40 عاًما” في معرض المجوهرات

ــة ــيـ ــة بــتــصــمــيــمــات راقـ ــريـ ــصـ ــعـ ــرات لـــلـــمـــرأة الـ ــ ــوه ــ ــج ــ م

ــدســيــة والــطــبــيــعــة ــهــن ــال ال ــكـ ــاة مـــن األشـ ــوح ــت ــس تــصــامــيــمــهــا م

عرضـــت مجوهـــرات ريبوســـي اإليطالية والتي تأّسســـت 
فـــي العـــام 1921 فـــي إيطاليا، أحدث صيحاتهـــا في عالم 
األلمـــاس خالل مشـــاركتها في معـــرض الجواهـــر العربية 
ضمن جناح “مجوهرات آســـيا”.  ويعتبـــر المدير اإلقليمي 
في الشرق األوســـط وآسيا ريتشارد ريوركس أن الخليج 
تعتبـــر مـــن المناطـــق الحيويـــة للشـــركة اإليطاليـــة، وهي 
تحرص على عرض أحدث التشكيالت التي ترضي جميع 

األذواق.
 وأوضـــح أن الشـــركة تحرص على المشـــاركة في معرض 
الجواهـــر العربية، إذ مـــا يميز هذا العام طرحها لتشـــكيلة 
Blast بأســـعار تزيـــد عـــن األلف دينار، وأشـــار إلـــى أن من 
أنجـــح القطع هي “لـــوكاف” وهي 
مـــن الذهـــب األســـود والتـــي 
كبيـــًرا  اهتماًمـــا  اســـترعت 
الشـــركة  جنـــاح  زوار  مـــن 

بالمعرض.
ريبوســـي  قطـــع  أن  وأكـــد 
تصنع بشكل يدوي بالكامل 

فـــي معامل الشـــركة فـــي إيطاليـــا، في حيـــن أن مصممي 
المجوهرات هم من الشباب في الثالثينات من أعمارهم.

 وقال إن أسعار القطع األلماسية المعروضة خالل معرض 
الجواهـــر العربيـــة تبـــدأ من ألـــف دينار. ويقـــول ريوركس 
إن مـــا يمّيـــز عالمة “ريبوســـي” المرموقة، هـــي تصاميمها 
الشـــبابية والحيويـــة والحديثة المتجددة والتي تناســـب 
الشـــباب وحتـــى األكبر عمـــًرا، مؤكـــًدا أن منتجاتها تصلح 

لالســـتهالك اليومـــي وليـــس في المناســـبات فقط.  يشـــار 
إلى أن مجموعة بالســـت )Blast( اســـتوحيت من األساور 
ا، والتي ُترتدى  الذهبية الَقَبلية اإلفريقية المشـــغولة يدويًّ
كمجموعـــة مـــع بعضها البعض، فقد جاءت فكرة األســـاور 
الذهبية البسيطة جذابًة بالنسبة لغايا ريبوسي التي رأت 
فيها تناغًما مع أسلوبها الذي يجمع ما بين طريقة االرتداء 

كمجموعة والماسات التي تبدو عائمًة على القطعة.

يســـر دار المجوهرات اإليطالية الشهيرة 
بالميـــرو أن تقـــّدم مجموعتهـــا الجديـــدة 
“40 عاًمـــا - عندمـــا تلتقـــي المجوهـــرات 
بالفن” فـــي معرض المجوهـــرات العربية 

 .2019
 وبعـــد مـــرور 40 عاًما علـــى انطالقها، ما 

تـــزال تقـــّدم لنـــا دار بالميـــرو مجوهرات 
فريـــدة مـــن نوعهـــا، تتميز بأســـلوب راٍق 
ودقيـــق. وتتميز تصاميـــم بالميرو، التي 
ال تخطئهـــا العين، بأفكار إبداعية مذهلة 
تـــم تحويلها إلى أشـــكال وألوان فريدة - 

قطع أصلية من فن المجوهرات. 

قطعـــة  تصميـــم  “إن  بالميـــرو:  وقـــال 
مجوهـــرات لتكـــون فريـــدة مـــن نوعها ال 
يقتصـــر علـــى تصميـــم الشـــكل فقط. كل 
عنصـــر مـــن عناصـــر التصميـــم ضـــروري 
للغايـــة لنجاح كل ابتـــكار جديد. في كل 
مرة نقوم فيها بابتكار قطعة مجوهرات، 

أهتـــم بنفســـي بـــكل مرحلـــة مـــن مراحل 
تصنيعهـــا بـــدًءا مـــن التصميـــم واختيـــار 
النهائيـــة،  القطعـــة  إلـــى  المـــواد وصـــوالً 
مـــن خـــالل العمـــل مـــع فريق مختـــار من 
المصمميـــن األكفـــاء المؤهليـــن، وفنانـــي 

المجوهرات والحرفيين”.

ــي الـــــــــــــدار ــ ــ ــّبـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــن مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ أكــــــــثــــــــر الـــــــــنـــــــــمـــــــــاذج رواًجــــــــــــــــــــــا بـ

ساعة Historiques قطعة فوالذية تتمّيز بمزيج من التقاليد واألصالة

إن طـــراز “Cornes de vache”، الذي 
ُولـــد عـــام 1955 فـــي فتـــرة مـــا بعـــد 
الحرب، والذي ُسّمي على اسم الشكل 
أثبـــت  مـــا  ســـرعان  لعرواتـــه،  المميـــز 
الكرونوغرافـــات  مـــن  كواحـــد  نفســـه 
هـــذا  يحمـــل  عصـــره.  فـــي  الرمزيـــة 
الطراز رقم مرجـــع 6087 وتم إنتاجه 
بأعـــداد محـــدودة للغايـــة، وقد أصبح 
اليـــوم واحًدا من أكثـــر النماذج رواًجا 
لـــروح  احتراًمـــا  الـــدار.  محّبـــي  بيـــن 
مجموعتها التاريخية، تعيد فاشـــرون 
لهـــذه  إصـــدار  اليـــوم  كونســـتانتين 
القطعـــة الفوالذية التـــي تتميز بمزيج 

من التقاليد واألصالة األسلوبية.

مجموعة حصرية

أرادت فاشرون كونستانتين أن تحّول 
إرثهـــا إلـــى واقـــع ملمـــوس مـــن خالل 
ابتـــكار مجموعـــة Historiques عـــام 
2006. هـــذه المجموعة التي أشـــادت 
باألنمـــاط األصليـــة التي مّيـــزت تطور 

الدار عبر السنين، نجحت في تسليط 
الضوء على الغنى التقني والفني إلرث 
الـــدار من خالل الترجمـــات المعاصرة 
لطرازاتهـــا الرمزيـــة. تســـتهدف هـــذه 

الذيـــن  المجموعـــة عشـــاق الســـاعات 
يبحثون عن ابتكارات مشبعة بالروح 
 Historiques العتيقة، وتأتي ساعات
لتثبـــت في هـــذا اإلطـــار بأنها حصرية 

بطبيعتهـــا. وعلـــى مـــر الســـنين، بثـــت 
الدار الحياة من جديد في العديد من 
 American الطـــرازات ومـــن أشـــهرها

.Ultra-fine 1955 1921 أو

فريق العمل: دليلة ارناؤوط، 

أمل الحامد، علي الفردان 

تصوير: خليل إبراهيم

للتواصل: 17111509

Charles Oudin من معروضات

مركز البحرين للمجوهرات



تســتأنف النجمــة منــة شــلبي تصويــر مشــاهدها في 
مسلسل “في كل يوم أسبوع جمعة” في أحد المطاعم 
وتجمع المشــاهد بينها وبين الفنان آسر ياسين، وتدور 

أحداثه في 10 حلقات فقط، في إطار درامي اجتماعي.
ومــن المقرر، أن يتم عــرض “في كل أســبوع يوم “ على 

إحدى المنصــات اإللكترونية، ويتولى إخراج العمل للمخرج 
محمد شــاكر خضير، وتعد المرة األولى التي يلتقى فيها آسر ومنة في الدراما 

التلفزيونية.

يجســد النجــم محمــود حميدة شــخصية لــواء في 
المخابــرات العامــة، خــال أحــداث فيلــم “العارف” 
للنجــم أحمد عــز، ويطارد عــز في الفيلــم حتى يتم 
التعاون معه للكشــف عــن العديد من األســرار في 

إطار التشــويق. وأوشــك فريــق العمل علــى اإلنتهاء 
مــن تصوير “العــارف” تمهيداً لعرضه في موســم إجازة 

منتصف العام المقبل، ويشــارك في بطولة العمــل كل من أحمد فهمي، 
ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وكارمن بصيبص، وركين سعد.

تســتعد الفنانة عبير الجندي لدخول “لوكيشــن” تصوير 
أحــدث أعمالهــا الدراميــة بعنــوان “فــي ذاكــرة الظل” 
بديســمبر المقبل. يعيد “في ذاكرة الظل” عبير الجندي 
للدراما التلفزيونية في مواجهة الفنان داود حسين بعد 

سلسلة من األعمال الناجحة التي جمعتهما معا. وتوقف 
ظهور الفنانين ســويا على الشاشة منذ أكثر من 10 سنوات، 

واكتفيا باألعمال اإلذاعية الناجحة التي اســتمرت حتى رمضان الماضي، وكان 
آخرها “مغامرات أيوب”، للمخرج خالد المفيدي، ومسلسل “الفطين”.

في ذاكرة الظللواء مخابراتتصوير شلبي
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نشــر Richard Yu الرئيس التنفيذي لشركة هواوي إعالن 
تشــويقي علــى Weibo، يحــدد 25 مــن نوفمبــر لعقد مؤتمر 
لكشف النقاب عن جهاز Mate، حيث من المتوقع أن تقدم 

.MatePad Pro هواوي جهاز

رصـــد جهاز هـــواوي اللوحي 
فـــي   MatePad Pro
التســـريبات  مـــن  مجموعـــة 
خالل الفتـــرة الماضية، ولقد 
الصينـــي  العمـــالق  حـــددت 
مؤتمرهـــا  النطـــالق  موعـــد 
القـــادم فـــي مدينة شـــنغهاي 

لإلعالن عن جهاز جديد.
ولقد ظهر اإلعالن التشويقي 
فـــإن  لـــذا   ،Mate كلمـــة  مـــع 
التوقعات تشـــير إلى خطط 
هـــواوي لإلعـــالن الرســـمي 
عـــن MatePad Pro الذي 
مـــن  مجموعـــة  شـــغل 

التسريبات مؤخرًا.
أيضًا لم تكشف هواوي 

بشكل رسمي عن 
ت  صفـــا ا مو
Mate�  جهـــاز

الجهـــاز  أن  إال   ،Pad Pro
رصـــد بالفعل في تســـريبات 
نظـــرة  قدمـــت  مصـــورة 
واضحة على تصميم الجهاز 
اللوحي، الذي يأتي بكاميرة 
خلفيـــة مزدوجـــة مع فالش 
LED، مع كاميرة أمامية في 

ثقب الشاشة.

”MatePad Pro“ هواوي” تستعد لإلعالن عن“

يستعد النجم أكرم حسني 
لفيلم جديد من إخراج 

محمد سامي، ويحمل اسمًا 
مبدئيًا هو “العميل صفر”، 

تأليف أيمن وتار، وإشراف 
عام وائل عبدهللا.

الفيلم الجديد الذي تدور 
أحداثه في إطار كوميدي 

عن حارس يقع في العديد 
حضــور كبير لألطفــال وســط العديد من األنشــطة الشــيقةمن الخالفات بشكل ساخر.

”Frozen 2“ سينيكيدز” في “البحرين للسينما” تقدم“

طرحت شركة ديزني الجزء الثاني من 
فيلم األنيمشـــن “فـــروزن” في البحرين 
تزامنـــا مع العـــرض العالمـــي وذلك في 
ليلة خاصة بسينما سينكو الجفير وفي 
قاعة ســـينيكيدز المخصصة لالطفال، 
الذين حضروا لمشاهدة الفيلم، بعد ان 
لعبـــوا فـــي القاعة المخصصـــة لاللعاب 
الفيلـــم،  شـــخصيات  بتلويـــن  وقامـــوا 
وتم توزيـــع الهدايـــا التذكارية لهم في 
اجـــواء خاصـــة باحـــداث الفيلـــم الذي 
بدأ عرضة في شركة البحرين للسينما 
بنجـــاح كبيـــر. حصـــد فيلـــم األنميشـــن 
والرســـوم المتحركة في جزءه الثاني، 
Rot�  على تقييمات مرتفعة عبر موقع
ten Tomatoes، وصلت ل %83، بعد 
مشاركة أكثر من 40 ناقدا عبر الموقع.
األســـطورية  الشـــخصية  هـــي  إلســـا   
الممتّنة لقبول المملكة لها اآلن، وتعمل 
بِجـــد لتصبـــح ملكـــة صالحـــة، لكن في 
تتســـاءل  أن  إال  يســـعها  ال  أعماقهـــا 
عن ســـبب تمتعهـــا بهذه القـــدرات منذ 
والدتهـــا. يـــؤدي هـــذا اللغـــز إلـــى رحلة 
للكشـــف عـــن الحقيقـــة المدفونة حول 

الماضـــي. تغامر “إلســـا” بالدخـــول إلى 
أعمـــاق منطقـــة مجهولـــة وأرض يلفها 
الغموض، حيث ســـيتم اختبار قدراتها 
إلـــى أقصى حـــد.و آنا هادئـــة ومتفائلة 
دائًمـــا. “آنـــا” بخيـــر طالما هـــي محاطة 

بعائلتهـــا و”أرينـــدل” فـــي أمـــان وليس 
عليهـــا أن تكـــون وحيدة مجـــدًدا. وما 
إن بـــدت الحيـــاة كلهـــا نعيـــم وســـعادة 
“أرينـــدل”  تعرضـــت  حتـــى  تنتهـــي،  ال 
لخطـــر وتم اســـتدعاء “إلســـا” لحل لغز 

خطير حول الماضي: هل هناك حقيقة 
مدفونة حول ماضي العائلة؟ 

Fro� األول الجـــزء  قـــد حصـــد   وكان 
zen مـــن السلســـلة وقت عرضـــه عدًدا 
كبيـــرا مـــن الجوائـــز الفنيـــة مـــن أهمها 
جائزة األوســـكار األولـــى، حيث حصل 
علـــى جائـــزة أفضـــل فيلم “أنيميشـــن” 
Best Achievement in Mu� “وجائزة 
 sic Written for Motion Pictures،
الفيلـــم  فـــاز  كمـــا   ،”Original Song
بجائـــزة الجولـــدن جلـــوب أفضل فيلم 
رســـوم متحركـــة، إضافـــة إلـــى جائـــزة 
 ”African�American Film”البافتـــا” و“
 ”American Cinema Editors”و

.”Annie Awards”و

طارق البحار

كاميرا: أمل كريم

“RF Jewels” تتألق في جناح مركز البحرين للمجوهرات
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شيـــالء سبـــت تمتـــدح أختهـــا شيمـــاء
حالــة جــدل حدثــت بعدمــا هاجــم بعــض المتابعيــن الفنانــة شــيماء ســبت وقاموا 
بمقارنتها بأختها الصغرى شيالء، مما جعل شيماء سبت ترد بقوة وتمتدح شيالء.

وواجهـــت الفنانة شـــيماء ســـبت موقفا 
محرجـــا مـــع جمهورهـــا بســـبب نشـــرها 
عبـــر حســـابها علـــى “انســـتغرام” صورة 
تجمعها مع أختها الفنانة شـــيالء سبت، 
حيث علقت شيماء علي الصورة قائلة: 
“  وقلبـــًا صادقـــا يرافقـــك فتأمـــن”، فـــي 
إشارة إلى قوة العالقة التي تجمعها مع 

أختها شيالء.
لكـــن يبـــدو أن أحـــد المتابعيـــن اســـتفز 
الفنانـــة حيث علق على الصـــورة قائال: 
“شـــيالء أحلـــى منـــك”، فـــردت شـــيماء 
ســـبت أن شـــقيقتها أجمل منهـــا وكذلك 
من المتابع فقالت: “اي يا عمري شـــيالء 
مـــا شـــاء هللا عليهـــا تبـــارك أجمـــل مني 
وأجمـــل منج بميلون مـــرة”، وقد تفاعل 
الجمهور بقوة مع رد الفنانة البحرينية.

الفنانة شيالء سبت ردت على شقيقتها 
قائلـــة:  الصـــورة  علـــى  علقـــت  حيـــث 
“اوختـــي حبيبتـــي اوختـــي وصديقتي 

وامي وكل شـــي بحياتي احبـــج وايد”، 
يحفظـــج  “هللا  ســـبت:  شـــيماء  لتـــرد 
وامـــي  وخواتـــي  انتـــي  لـــي  ويخليـــج 
وابوي”، ودخلت الفنانة شـــيماء ســـبت 
فـــي مقارنات بينها وبين أختها شـــيالء 
مـــن ناحية الطول حيث علقت قائلة أن 
أختها شيالء يبلغ طولها 166سم، بينما 
يبلغ طول شـــيماء ســـبت ال162، وتعد 
عالقـــة كل مـــن األخـــوات األربع شـــذى 
وشـــيماء وأبرار وشـــيالء ســـبت قوية، 
حيـــث يحرصن على الظهـــور والتواجد 
معـــا والتأكيد علـــى الترابط القوى الذي 

يجمعهن.
الفنانـــة شـــيماء ســـبت لم تنتـــه بعد من 
تصوير مسلســـل “دنيا العشق” الذي بدأ 
تصويـــره منـــذ أســـابيع ونشـــرت الفنانة 
مجموعـــة صور من كواليس المسلســـل 
عبر حســـابها علـــى “انســـتغرام” وعلقت 
عليهـــا: “مسلســـل دنيـــا العشـــق فـــي ابو 

ظبي شـــيماء سبت واألســـتاذة النجمة 
مريـــم الغامـــدي والنجم جعفـــر الغريب 
نـــورة الصايـــغ مخـــرج منفـــذ  والفنانـــة 

محمد ذياب اخراج باســـم شعبو”، ومن 
المقـــرر أن يعـــرض المسلســـل في شـــهر 

رمضان 2020.

تشارك النجمة التركية نسليهان أتاغول في بطولة مسلسل “ابنة  «
السفير”، إلى جانب النجم التركي أنجين أكيوريك. وُيعد هذا العمل هو 

 التعاون األول لهما معًا.
وعن عالقتها بأنجين، ذكرت نسليهان أنها لم تكن تعرفه شخصيا من 
قبل، إال أنها عندما تعرفت عليه أحبته، وسادت بينهما أجواء إيجابية، 

قائلة: “لم نكن نعرف بعضنا من قبل. أحببت أنجين كثيراً، ونتفاهم 
بشكل جيد”.

٢٣

tariq_albahhar

أعلنت الهيئة العربية للمســـرح نتائج 
العلمـــي  البحـــث  بمســـابقة  الفائزيـــن 
ومســـابقتي التأليـــف 2019، فذهبت 
مســـابقة التأليـــف العلمـــي لـــكل مـــن: 
الحسين أوعسري “المغرب” عن بحثه 
المونودرامـــا  فـــي  الثقافيـــة  “الســـنن 
العربيـــة”، ومنـــى عرفة مـــن مصر عن 
“الجســـد وخلق الذاكرة في مسرحية 
خمسون” وميسون البشير “السودان” 
عن بحثهـــا: “الخصوصية واألشـــكال 
اإلبداعيـــة لمـــا بعـــد الكولونيالية في 
لجنـــة  وكانـــت  العربـــي”..  المســـرح 
تحكيم المسابقة قد أكدت أن ترتيب 
الفائزين الثالثة سيحسم خالل ندوة 
محكمة في إطار فعاليات الدورة 12 
مـــن مهرجان المســـرح العربـــي، التي 
ســـتقام فـــي العاصمـــة األردنية عمان 

من 10 إلى 16 يناير 2020
وكانـــت الهيئـــة قـــد عنونـــت النســـخة 

الثقافـــي  “اإلشـــكال  ب  الرابعـــة 
العربـــي/   المســـرحي  المشـــهد  فـــي 
ظـــل  فـــي  اإلبداعيـــة  األشـــكال  بنـــاء 
الخصوصيـــات الثقافية” وهنـــأ األمين 
العام للهيئة إسماعيل عبدهللا الفائزين.

وطرحـــت هذه المســـابقة فـــي ضوء 
جملة من األهداف والضوابط العلمية 
واآلليـــات التـــي تضمـــن الوصول إلى 
إلـــى تطويـــر  النتائـــج ســـعيًا  أفضـــل 

البحث العلمي المسرحي.
مـــن جانب أخر أكد الناقد المســـرحي 
يوســـف الحمـــدان علـــى أهميـــة مثل 
هـــذه المســـابقات التي ترفد الســـاحة 
بالطاقـــات  العربيـــة  المســـرحية 
واألعمـــال، منوها بالـــدور الكبير الذي 
تلعبـــه الهيئة فـــي االرتقاء بالمســـرح 
العربـــي واالهتمـــام بالفـــن والفنانيـــن 

عموما.

أعربـــت الفنانة بروين في حديث خاص ل”البالد” إنها ســـعيدة 
للغايـــة بتمثيـــل مملكـــة البحريـــن فـــي مهرجـــان أيـــام قرطـــاج 
المســـرحية في دورتها ال21 التي ستقام في الفترة من 6-15 
ديســـمبر المقبل مـــن خالل مشـــاركتها في مســـرحية “إلى ريا” 
من تأليف جمال الصقر وإخراج جمال الغيالن وإنتاج مســـرح 
أوال، ويشـــاركها البطولـــة الفنـــان جمعان الرويعـــي. وأضافت: 
لقـــد قدمنـــا هـــذه المســـرحية العام الماضـــي وكان معنـــا الفنان 
حســـن العصفور، ولله الحمد القت نجاحا، ودون شك ستكون 
مشـــاركتنا فـــي أيـــام قرطاج المســـرحية مختلفة تتناســـب مع 
حجم ومكانة المهرجان الذي يستقطب كبرى الفرق المسرحية 
من شتى دول العالم، ولكن نحن على ثقة كبيرة بقدراتنا على 
تمثيـــل البحريـــن خيـــر تمثيل وتقديـــم المســـرح البحريني كما 

عرفه العالم العربي، مسرح عريق وقوي ويزخر بالطاقات.
ونوهت بروين بأن المشـــاركة في أيام قرطاج المسرحية بحد 
ذاتها إنجازا، حيث لم يســـبق ألي فرقة مســـرحية بحرينية أن 
شـــاركت في هذا المهرجان، وإن شـــاء هللا سنقدم كل ما لدينا 

من جهد من أجل تشريف البحرين.

يوسف الحمدانإسماعيل عبدالله

دور كبيـــر للهيئـــة فـــي دعـــم الطاقـــات المســـرحية ســنعمل جاهديــن علــى تمثيــل البحريــن خيــر تمثيل

“العربية للمسرح” تعلن نتائج مسابقتها بروين: مشاركتنا في أيام قرطاج مختلفة

احتفـــاالً بيـــوم المـــرأة البحرينّيـــة، 
للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة  تقيـــم 
واآلثار بتاريخ 1 ديســـمبر بمتحف 
البحرين الوطني، حفالً موســـيقيًا 
يحيهـــا  نعـــزف”  “ألجلـــك  بعنـــوان 
كل مـــن فـــارس العود ســـعد جواد 
” للعـــود. مجموعة  ومجموعة “ُهنَّ
عالمـــي  مشـــروٌع  للعـــود،  ُهـــن 
قـــام  البحريـــن،  فـــي مملكـــة  ُولِـــد 

جـــواد  محمـــود  ســـعد  بتأسيســـها 
وهي أّول فرقة نســـوّية آللة العود 
فـــي العالـــم. هذا وســـوف تســـتمر 
فعاليـــات وبرامـــج هيئـــة البحرين 
االشـــهر  طـــوال  واآلثـــار  للثقافـــة 
المقبلـــة وتتنوع بيـــن المحاضرات 
والحفـــالت الموســـيقية والـــورش 
والندوات، ما يجعل البرنامج ثريا 

ويلبي كل األذواق.

تقيم هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
بتاريخ 4 ديســـمبر القادم بمتحف 
البحرين الوطني محاضرة بعنوان 
مدينـــة  عـــن  والمدينـــة  الثقافـــة   “
كراكوف” تقدمها أغاتا ويسوفكا-
باوليـــك، حيـــث ستســـتعرض قّوة 
وإمكانـــات التـــراث المـــاّدي وغيـــر 
المـــاّدي لمدينـــة كراكـــوف، وتقّدم 
فيهـــا  البلدّيـــة  االســـتراتيجّيات 
والتـــي تهدف إلى تحقيق التوازن 
األثرّيـــة  المعالـــم  حمايـــة  بيـــن 

)مشاريع اإلحياء( والتنمية الفنّية 
المعاصرة. كما ســـتقّدم المحاضرة 
األبعـــاد المختلفة للحيـــاة الثقافّية 
بيـــن  والعالقـــات  كراكـــوف،  فـــي 
الحيـــاة الثقافّية والمدينة نفســـها، 
فـــي محاولـــٍة لإلجابة عن تســـاؤٍل 
الصناعـــات  ُتعتبـــر  هـــل  ُملـــّح: 
المرتبطـــة بالتراث الثقافي عبًئا أم 
قـــدرة على تنميـــة المدينة، خاّصًة 
فـــي ســـياق تأثيرهـــا علـــى جـــودة 

حياة القاطنين فيها.
نـــوال  الخليـــج  قيثـــارة  لخصـــت 
الهدف من ألبومها الجديد “الحنين” 
فـــي بضع كلمات، حيـــث قالت على 
هامـــش بروفـــات حفلهـــا فـــي مركز 
الشيخ جابر األحمد الثقافي، خالل 
حديثها لممثلي وســـائل اإلعالم، إن 
“الحنين يحمل رســـالة سالم، ويعبر 

عن حنيني للجمهور وحنينهم لي.
وعـــن مالمـــح األلبـــوم الـــذي طـــرح 
عبر المنصات اإللكترونية، وقدمت 
أغنياتـــه فـــي حفلهـــا بمركز الشـــيخ 

جابر األحمـــد الثقافي قالـــت نوال: 
“يتضمـــن 12 أغنيـــة متنوعـــة بيـــن 
واللـــون  والخبيتـــي  الكالســـيكي 
الشـــعبي ومـــن أغنياتـــه: على األقل 
ويابـــو  فيـــك  وعنـــاد  قاصـــد  ومـــن 
وبكـــرة  مبيـــن  ومكانـــك  اشـــباب 
خيـــر وعلـــى فرقاك وما تســـوى غال 
وعمري قصير والســـهر وبس احبك 
والرايـــا البيضـــا. وأشـــارت إلـــى أنها 
تعاونـــت فـــي األلبوم مـــع نخبة من 

نجوم الكلمة واللحن.

حفل موسيقي لمجموعة هن للعود

الثقافة والمدينة عن مدينة كراكوف

الحنين في بضع كلمات

محرر مسافات
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وجبة اإلفطار تؤثر على أداء امتحانات الطالب
اإلفطار  وجبة  تناول  أهمية  مــدى  جديدة  دراســة  أظهرت 
بـــإجـــراء االخـــتـــبـــارات والــفــحــوصــات  ــر  عــنــدمــا يتعلق األمــ

المدرسية والجامعية. 
تناول  بين  أن هناك صلة  “ليدز”  باحثون من جامعة  ووجد 
في  العامة  الثانوية  شــهــادة  طــاب  وأداء  اإلفــطــار،  وجبة 

المملكة المتحدة.
وتبّين أن الطاب الذين قالوا إنهم نادًرا ما يتناولون وجبة 
اإلفطار، حققوا ما يقرب من درجتين أقل في االختبارات، 

ا. من أولئك الذين يواظبون على وجبة اإلفطار يوميًّ
 وقــالــت الــدكــتــورة كاتي أدولــفــوس، التي قــادت الــدراســة: 
يشهدون  الثانوية  المدارس  طاب  أن  إلى  دراستنا  “تشير 
الصباح  وجبة  على  يحصلوا  لــم  إذا  األداء،  فــي  انخفاًضا 

لتغذية أدمغتهم. 
في  تتمثل  متنامية  مشكلة  من  المتحدة  المملكة  وتعاني   
الفقر الغذائي. وسبق أن أظهرنا أن تناول وجبة اإلفطار له 
تأثير إيجابي على إدراك الطاب. وتشير هذه الدراسة إلى 

أن سوء التغذية يرتبط بنتائج أسوأ في المدرسة”.
294 طــالــًبــا حــول عاداتهم  الــبــاحــثــون  الـــدراســـة، ســأل  فــي 
الغذائية، وقارنوا النتائج بتحصيلهم العلمي في االختبارات.

يتناولون وجبة  ما  نــادًرا  منهم   % 29 أن  النتائج  وأظهرت 

يقبلون على وجبة   % 18 أو  ــدراســة،  ال أيــام  فــي  اإلفــطــار 
المشاركين  الــطــاب  53 % مــن  اإلفــطــار مــن حين آلخــر، و 

يفطرون بانتظام.
يتناولون  ما  نـــادًرا  الذين  أولئك  أن  القلق،  إلــى  يدعو  ومــا   
وجبة اإلفطار، سجلوا في المتوسط   ما يقرب من درجتين 
وجبة  تناولوا  الذين  ك  بأولئ مقارنة  االمتحانات،  في  أقــل 

اإلفطار بشكل متكرر.
 وبينما يظل سبب هذا الرابط غير واضح، يأمل الباحثون 
نتائج  عــلــى  اإلفـــطـــار  وجــبــة  تــأثــيــر  نتائجهم  تــبــرز  أن  فــي 

االمتحانات.

العلماء وصيادي  قال فريق من 
التاريخية إنه حّدد موقع  اآلثار 
وجود “سفينة نوح”، مشيًرا إلى 
أنه ينوي نشر صور من شأنها أن 
منطقة  فــي  مدفونة  أنها  تؤكد 

جبلية شرق تركيا. 
ــق، الـــذي  ــريـ ــفـ  وذكـــــر أفــــــراد الـ
ــي  ــ ــائ ــ ــزي ــ ــي ــ ــوف ــ ــي ــجــ ــ يـــــــقـــــــوده ال
الــنــيــوزيــلــنــدي، جــــون الرســــن، 
ــم  ــاســـوب وعــال ومـــهـــنـــدس الـــحـ
ــار األمــيــركــي، أنـــدرو جونز،  اآلثـ
والمخرج وصائد اآلثار المعروف 
أنهم  سيرتيسين،  جيم  التركي، 
تمكنوا من تحديد نموذج ثاثي 
خال  من  نــوح،  لسفينة  األبعاد 
ــامـــض تــحــت  دراســـــــة جـــســـم غـ
األرض بمنطقة الجبال في موقع 
دوروبينار، الذي تم الكشف عنه 

يوم 11 سبتمبر 1959.

فريق علماء يعلن 
العثور على موقع 

سفينة نوح
ــدي، راجـــــان  ــ ــن ــن هــ ــواطــ تـــقـــّمـــص مــ
عاًما   48 العمر  من  البالغ  محبوباني، 
في  يقف  ال  حتى  الــطــيــار  شخصية 
طــابــور مــراقــبــة الـــجـــوازات ويخضع 

للتفتيش في المطار.
طيران  شركة  شرطة  ضباط  وقبض 
لوفتهانزا على محبوباني عند عزمه 
دلهي  مــن  المتجهة  الــطــائــرة  ركـــوب 
إلى كلكتا في زي قائد طائرة لشركة 

طيران ألمانية.
ــشــرطــة إن الــرجــل  وقــــال ضــبــاط ال
ــادة طـــيـــار مــزيــفــة كــان  ــهـ امــتــلــك شـ
امتيازات  على  للحصول  يستخدمها 
محبوباني  واعترف  المطارات”،  في 
الشرطة،  قبل  مــن  استجواب  أثــنــاء 
أنه حصل على هوية طيار لوفتهانزا 
فــي بــانــكــوك، تــايــلــنــد، أثــنــاء تصوير 

فيلم عن الطيران.

قام رجل من والية بنسلفانيا األميركية 
جثتها  وتـــرك  الــســابــقــة  زوجــتــه  بخنق 

مرمية في الصحراء. 
واعترف الرجل بأنه اقترح على زوجته 
أســبــوعــيــة في  قــضــاء عطلة  الــســابــقــة 
الس فيغاس. وربط يديها في الطريق 
ولم  نيفادا  واليــة  صحراء  في  ليتركها 
الــرغــم من  ذلــك. وعلى  بعد  أحــد  يرها 
على  كانوا  ذويها  فــإن  الــمــرأة،  اختفاء 

قيد  على  بأنها  مقتنعين  شهرين  مــدى 
شبكات  على  معها  وتــواصــلــوا  الحياة 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، حــيــث تــراســل 
معهم قاتلها نيابة عنها. وقالت صحيفة 
“ميرور” إن الشرطة وجهت إلى الرجل 
تهمة اختطاف البشر واالستخدام غير 
الــشــرعــي لــحــســاب غــيــره عــلــى شبكة 
إثبات  قبل  وذلك  االجتماعي  التواصل 

ضلوعه في قضية القتل الجنائية.

راكب يتقمص شخصية طيار للحصول على مقاعد مريحة

أميركي يقتل زوجته ويراسل ذويها نيابة عنها

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

عـــــادت طـــائـــرة ركـــــاب فـــي واليـــة 
في  المغادرة  مطار  إلى  كاليفورنيا 
لوس أنجلوس بسبب اشتعال أحد 

المحركات.
ويظهر مقطع فيديو انطاق الدخان 
واشتعال النيران في المحرك األيمن 

للطائرة عند استعدادها للهبوط.
ووقع الحادث، يوم أمس الخميس 
21 نوفمبر، على متن طائرة بوينغ 
777 تابعة لشركة الخطوط الجوية 
مانيا،  إلــى  والمتجهة  الفلبينية، 
والحــــــظ الــــطــــيــــارون، بـــعـــد وقـــت 
قصير من اإلقاع، مشاكل مع أحد 
بهبوط  القيام  وقـــرروا  المحركات 

اضطراري.
وبحسب موقع “فاليت رادار”،  «

ظلت الطائرة في الهواء مدة 15 
دقيقة، لم يتعرض الركاب البالغ 

عددهم 342 وأفراد الطاقم البالغ 
عددهم 18 ألي إصابات جراء 

الحادث.

في حوادث غريبة من نوعها، تكّررت 
خـــال األســبــوعــيــن الــمــاضــيــيــن قتل 
أســراب  هجمات  في  أشخاص  ثاثة 
إندونيسيا،  الغاضبة في  الدبابير  من 
ــســـؤول فـــي وزارة  ــال مـ ــا قــ عــلــى مـ
الصحة، بعد تسجيل مئات الهجمات 
السنوات األخــيــرة.  وقــد توفي  فــي 
في  عــاًمــا   11 العمر  مــن  يبلغ  تلميذ 
حاول  بعدما  األربــعــاء  الغربية  جــاوا 
مـــع ثــاثــة تــامــيــذ آخـــريـــن تحطيم 
العدواني  بسلوكها  تتميز  دبابير  وكر 
تسبب  أن  يــمــكــن  الـــتـــي  ولــدغــتــهــا، 
حساسية تشّكل تهديًدا على الحياة. 
وجـــاء الــهــجــوم الــمــمــيــت بــعــد مقتل 
مسَنين في هجمات دبابير هذا الشهر 
فــي مــديــنــة كــاتــن فــي وســـط جــاوا 
التي شهدت زيادة في عدد الضحايا.

فقد لقي 7 أشخاص في المنطقة  «
حتفهم جراء لسعات دبابير العام 

الماضي وتعرض المئات للهجمات 
على مدار العقد الماضي، وفًقا 

للبيانات المحلية.

احتراق طائرة بوينغ 
في مطار أميركي

“دبابير غاضبة” 
تقتل 3 أشخاص

بكين،  العاصمة  في  الجمعة  أمس  افتتح 
ــعــالــم من  ــريــــوم” فـــي ال ــ ــول مــبــنــى “أت أطــ
زها  المعمارية  المهندسة  شركة  تصميم 
في   ”Leeza SOHO“ بــرج  ويقع  حــديــد. 
أحد أرقى األحياء التجارية في العاصمة 
المكاتب  مــن  جــنــاًحــا   45 ويــضــم  بــكــيــن، 

والمحات التجارية والمطاعم.
ببرجين  للمبنى  الفريد  التصميم  ويتميز 
داخليين تحيط بهما جدران زجاجية على 

ارتفاع البناء لتشكل تحفة فنية فريدة.
ــة بــيــن هــذيــن  ــارغـ ــفـ تــمــتــد الــمــســاحــة الـ
للبرج،  الــكــامــل  االرتـــفـــاع  إلـــى  النصفين 
تبلغ  العالم  فــي  ردهـــة  أطـــول  يخلق  مما 

مساحتها 194.15 متًرا.
ويتخلل الردهة أربعة جسور معلقة تربط 
بين الشطرين المنفصلين على مستويات 
مختلفة، فيما يغطي الزجاج كامل المبنى 

ليعطي صورة بانورامية لكل العاصمة.

بعد أعوام من وفاتها... زها حديد تشيد أطول بناء في العالم

الممثلة المصرية حا شيحة في حفل افتتاح الدورة الحادية واألربعين 
لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي )أ ف ب( وصمم البناء شركة المهندسة المعمارية زها حديد، وهي شركة أنشأتها المهندسة العالمية 

الشهيرة البريطانية من أصل عراقي زها حديد، التي توفيت عام 2016 في ميامي عن عمر ناهز 66 
عاًما؛ بحسب “سي أن أن.

انتشــرت لقطــات مرّوعــة المــرأة حامــل تتعــّرض لضــرب مبــّرح مــن قبــل 
شخص غريب في مقهى بمدينة سيدني األسترالية، يوم األربعاء. 

األسمر،  رنا  المسلمة،  المرأة  وكانت 
الشهر  فــي  وهــي  عــاًمــا   31 وعمرها 
ــهــا، تــجــلــس مع  الـــتـــاســـع مـــن حــمــل
أصــدقــائــهــا فــي مقهى قــبــل وقــوع 
كاميرات  لقطات  وتظهر  الحادثة. 
ــمــراقــبــة كــيــف اقـــتـــرب رجـــل من  ال
ودون  نساء،  عليها  تجلس  طاولة 
الحبلى  الــمــرأة  إنـــذار، ضــرب  سابق 
ــعــد لــحــظــات،  بــلــكــمــات مــبــرحــة. وب

ركض آخرون لمساعدتها.
ــكـــن رصـــــد صــديــقــتــهــا وهـــي  ــمـ ويـ
المهاجم،  لضرب  الكرسي  تستخدم 

بعيدا.  جــره  آخـــرون  يــحــاول  بينما 
وتـــمـــّكـــن أصــــحــــاب الـــمـــقـــهـــى مــن 
الرجل حتى وصلت  السيطرة على 

الشرطة.
وُنقلت المرأة المصابة إلى مستشفى 
“ويستمييد” لمراقبة حالتها وتقييم 
منزلها  إلــى  وخرجت  جنينها،  حــال 

صباح الخميس 21 نوفمبر.
ــهــذا الــصــدد، قــالــت الــشــرطــة إن  وب
هاجمها،  من  تعرف  تكن  لم  الــمــرأة 
ولكن عائلتها تعتقد أن الهجوم كان 

بدوافع عنصرية.

محجبة حبلى تتعّرض لضرب وحشي في أستراليا

ــدى ســكــان واليـــة  اكــتــشــفــت إحــ
ويــســكــونــســن األمــريــكــيــة َوَرًمــــا 
المناسب  الــوقــت  فــي  ا  سرطانيًّ

بفضل كلبها.
قالت ستيفاني هيرفيل إن كلبها 
يتصرف  بدأ  سييرا  يدعى  الذي 
حيث  سنوات،  ست  قبل  بغرابة 
بطنها  من  يقترب  ما  عــادة  كــان 

لسلوك  تكترث ستيفاني  لم  البداية  “ديلي ستار”.  وفي  ويشمه، بحسب صحيفة 
الكلب لكن بعد بضعة أيام وجدت المرأة كلبها مختبئا وراء الخزانة ويخفي أنفه 
تحت ذيله. ثم أجبر سلوك الكلب الغريب وآالم بطن المرأة باللجوء إلى مساعدة 

الطبيب، الذي اكتشف لدى تيفاني سرطان المبيض في المرحلة الثالثة.
وخضعت ستيفاني للعاج الفوري، ما أدى إلى تحسن حالتها، لكن بعد بضعة أشهر 
أنفها، فعادت ستيفاني إلجراء  الكلبة سلوكها بشم بطن صاحبتها وإخفاء  كررت 

الفحوصات الطبية التي كشفت أن السرطان قد عاد.

ا لدى صاحبته وينقذ حياتها كلب يكتشف َوَرًما سرطانيًّ

علماء يكشفون أثر وجبة اإلفطار على امتحانات الطالب
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تايلنديات يؤدين رقصات تقليدية بعد قداس البابا فرانسيس في االستاد الوطني في بانكوك )أ ف ب(


