
أكــدت وزارة اإلســكان أنــه يمكــن للمواطــن 
الراغــب فــي االســتفادة مــن برنامــج مزايــا 
اإلسكاني اختيار المسكن من قبل المطورين 
العقاريين المعتمدين أو غيرها، إال أنه يتعذر 
رفــع قيمــة الحــد األقصــى للوحــدة الســكنية 
المــراد االســتفاد بها مــن 120 ألــف دينار إلى 

150 ألف دينار. 
جــاء ذلــك فــي ردهــا علــى  االقتــراح برغبــة 
اســتفادة  حصــر  بعــدم  مســتعجلة(  )بصفــة 
مــن  االســتفادة  فــي  الراغبيــن  المواطنيــن 
برنامج مزايا اإلســكاني بمشــاريع المطورين 

العقارين المسجلين لدى الوزارة.
وزارة  قيــام  عــدم  إلــى  االقتــراح  ويهــدف 
اإلســكان بتقديم تســهيالت مالية مشــروطة 
بمطوريــن عقارييــن معينيــن وجعــل الخيــار 
مفتوحــا للمواطن؛ لالســتفادة مــن أي وحدة 
ســكنية يراهــا مالئمــة لوضعــه ورفــع المبلــغ 
إلى 150 ألف دينار في حال رغبة المســتفيد 

دفع المبلغ اإلضافي من عنده بدال من المبلغ 
الحالي الذي يمنحه مشروع مزايا االسكاني، 

وهو 120 ألف دينار.
وذكــرت وزارة اإلســكان أن نظــام اإلســكان 

لــم يشــترط اختيــار الوحــدة الســكنية ضمن 
مشــاريع المطوريــن المعتمديــن لــدى الوزارة 
إذا بإمــكان طالــب الخدمــة اختيــار الســكن 
العقارييــن  المطوريــن  غيــر  مــن  لــه  المالئــم 

المعاييــر  بعــض  اشــتراط  مــع  المعتمديــن 
الخاصة بسالمة وصالحية الوحدة السكنية 
مصلحــة  األول  المقــام  فــي  تراعــي  التــي 

المواطن. 
األقصــى  الحــد  قيمــة  برفــع  يتعلــق  وفيمــا 
للوحدة السكنية من 120 ألف دينار إلى 150 
ألــف دينــار، أشــارت أن توفيــر مســكن بســعر 
120 ألــف دينــار هــو الحــد األقصــى األنســب 
لفئة محــدودي الدخل مــن المواطنين تجنبا 
األســرة  كاهــل  ترهــق  مديونيــات  لتراكــم 
وتفــوق  المــادي  وضعهــا  مــع  تتناســب  وال 
احتياجاتهــا، وهي ثقافــة يجب أن تعمد إلى 

ترسيخها بين المواطنين.
وأشــارت أن مفهــوم الســقف األعلــى لقيمــة 
الوحدة الســكنية والمحدد بـــ 120 ألف دينار 
قــد جــاء ليعبــر عــن حرصهــا علــى أن تكــون 
متنــاول  فــي  المطــورة  الســكنية  الوحــدات 
أصحاب الدخــول المحدودة من المواطنين، 
وتجنب المضاربة في ســوق العقار بما يمس 

الوحدات االجتماعية.

ا دور بارز لسمو رئيس الوزراء في تعزيز السالم دوليًّ
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صورة تخيلية للنصب التذكاري

 الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

عقــدت األميــن العام للمجلــس األعلى 
للمــرأة هالــة األنصــاري اجتمــاع عمــل 
مع المدير العام لدار الخليج للهندســة 
أحمــد بوجيــري، جــرى خاللــه متابعــة 
إجراءات ومســتجدات إقامة النصب 
نســاء  بتكريــم  الخــاص  التــذكاري 
البحريــن فــي أحــد المواقــع بالعاصمة 
علــى  األنصــاري  واطلعــت  المنامــة. 

التصورات الهندسية النهائية الخاصة 
بإنشــاء هــذا النصــب الــذي يرمــز إلــى 
عطــاء المــرأة البحرينيــة وإســهاماتها 
المؤثــرة والبــارزة فــي نهضــة وخدمة 
وطنهــا. وســيتضمن الموقــع مرئيــات 
تلــك  طبيعــة  للزائــر  توضــح  تقنيــة 
المســاهمات ومحطاتهــا المضيئــة في 

مسيرة المرأة البحرينية.

إقامة نصب في المنامة يجسد عطاء المرأة

 عواصم ـ وكاالت

النفــط  ناقلــة  حادثــة  عــن  اإلعــالن  منــذ 
اإليرانيــة فــي البحــر األحمر، صبــاح أمس 
الجمعــة، واألنبــاء المتالحقــة مــن طهــران 
الخبــر  فــي طبيعيــة  تخبــط  عــن  تكشــف 
وكيفية تناوله، األمر الذي زاد من الغموض 
حول الواقعة. فقد كذبت الشركة الوطنية 
اإليرانيــة للنفط رواية الخارجية اإليرانية 
عن استهداف ناقلتها بصاروخ من الجانب 
الســعودي، أمــس الجمعــة، مؤكــدة أنــه “ال 
صحة لنبأ إصابة الناقلة اإليرانية بصاروخ 
من األراضي الســعودية”، وقد أظهر موقع 
“بــرس TV” اإليرانــي صــورا توضــح عــدم 

تعرض الناقلة “سابيتي” ألي أضرار.
وقالــت وكالــة األنبــاء “إيرنــا” إن الشــركة 
صحــة  “فنــدت  النفــط  لناقــالت  الوطنيــة 
األنباء التي تناقلتها بعض وسائل اإلعالم، 
والتــي ادعــت أن حــادث ناقلــة “ســابيتي” 
إصابتهــا  عــن  ناجــم  األحمــر  البحــر  فــي 

بصاروخ من جانب السعودية.

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األميـــر 
األميــن  مــن  بــن ســلمان آل خليفــة، خطاًبــا  خليفــة 
العــام لمنظمــة األمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــس، 
أعرب فيه عن تقديره لصاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء، ودوره في تعزيز السالم والتقدم واالزدهار 
فــي مملكــة البحرين، وعلــى المســتوى الدولي وذلك 
مــن خــالل اليوم الدولي للضمير.  كما نّوه إلى أهمية 
أهــداف وغايات مركــز الملك حمــد العالمي للتعايش 
الســلمي في تعزيز الســالم والمحبــة وحرية األديان. 
ورّحــب األميــن العــام بدعــوة صاحب الســمو الملكي 

رئيس الوزراء لزيارة مملكة البحرين.

“إيران تتخبط” في 
حادث ناقلة النفط 

السفير البحريني في أميركا: اإلرهابيون اقتحموا سجن جو بطائرات مسيرة بال طياربالبحر األحمر

النظام اإليراني يمول المتطرفين بالمال والعتاد

 المنامة - وزارة الخارجية

الواليــات  لــدى  البحريــن  مملكــة  ســفير  ألقــى 
المتحــدة األميركيــة الشــيخ عبــدهللا بــن راشــد 
آل خليفــة محاضــرة حــول التحديــات األمنيــة 
التــي تواجــه مملكــة البحريــن وذلــك فــي مركز 
بلفر التابع لكلية كندي بجامعة هارفرد العريقة، 
والذي يعتبر المركز الفكري الجامعي األبرز على 
مســتوى العالــم. وقد شــدد الســفير علــى أهمية 
التعــاون األمنــي بيــن مملكة البحريــن وحلفائها 
الدولييــن، وفــي مقدمتهــم الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة، للتصــدي آلفــة اإلرهــاب والتطــرف، 
على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، 
يقــل  ال  بــات  األمنــي  التعــاون  هــذا  مثــل  وأن 
أهميــة عــن التعــاون الدفاعي بين الــدول. وعن 
التحديات األمنية التي تواجه مملكة البحرين، 
تحــدث الســفير عــن تنــوع وتــدرج التحديــات 
األمنية التي تفرضها بعض الجماعات اإلرهابية 
والمتطرفــة التــي تلقت تدريبهــا ودعمها بالمال 
والعتــاد مــن قبل النظام اإليراني، وهو ما تثبته 

الطــرق  وكذلــك  المصــادرة  األســلحة  نوعيــة 
واألســاليب التــي تبعتهــا مثــل هــذه الجماعــات 
بصورة مشــابهة، وفــي بعض األحيــان مطابقة، 
لذات التنظيمات اإلرهابية المدعومة من النظام 
اإليرانــي فــي المنطقــة. وأوضــح أن الهجمــات 
التــي تقــوم بهــا مثل هــذه الجماعــات اإلرهابية 

والمتطرفــة، تنــدرج مــا بيــن اســتخدام قنابــل 
االرتجاليــة،  الناســفة  والعبــوات  المولوتــوف، 
والتــي تعتبــر أكثــر تعقيــدا، وقد شــهدت مملكة 
البحرين هجومها اإلرهابي األســوأ في تاريخها 
باستخدام مثل هذه العبوات الناسفة في العام 

٢٠١٤م.

جانب من المحاضرة

علــى  ردهــا  فــي  الحكومــة  ذكــرت 
إيقــاف قســط  بشــأن  برغبــة   االقتــراح 
لمــدة  للمتقاعديــن  االســتبدال  قــرض 
شــهر واحــد )شــهر رمضــان( ، واالقتــراح 
االختيــاري  التأجيــل  بشــأن  برغبــة 
الحكوميــة  واالســتقطاعات  لألقســاط 
اإلســكانية  )القــروض  المواطنيــن  علــى 
إن  والتقاعــد(  االســتبدال  والقــروض 
بالخدمــات  المنتفعيــن  حســابات  عــدد 
أنواعهــا  بكافــة  القائمــة  اإلســكانية 
القيمــة اإلجماليــة  55.476 حســابا وإن 
عــن  المســتحقة  الشــهرية  لألقســاط 
ثالثــة  لمــدة  اإلســكانية  الخدمــات 
تبلــغ  إيقــاف تحصيلهــا  المقتــرح  أشــهر 

17.494.682 دينارا.
 وبينــت أن القيمــة االجماليــة لألقســاط 
الشــهرية المتحصلة فعليا عن الخدمات 
اإلســكانية لمدة 3 أشــهر المقترح إيقاف 

دينــارا   10.813.134 تبلــغ  تحصيلهــا 
وذلــك بعــد تطبيــق المكرمات وقــرارات 
التخفيــض والتأجيل الصــادرة لمصلحة 
المنتفعيــن، بمــا يؤكــد أن بنــك اإلســكان 
ال يحصــل فعليــا على المبالغ المســتحقة 
مــا  بفــارق  اإلســكانية  الخدمــات  عــن 
يقــارب 6.6 ماليين دينــار؛ نظرا لتطبيق 
الخاصــة  والقــرارات  المكرمــات  تلــك 

بالتخفيض والتأجيل.
االقتــراح  تطبيــق  أن  الحكومــة  ورأت 
برغبــة لــه تاثيــر ســلبي بالــغ علــى موارد 
بنك اإلسكان، والتي يتم إعادة تدويرها 
بتقديــم المزيد من الخدمات اإلســكانية 
تلــك  تمثلــه  لمــا  نظــرا  للمواطنيــن؛ 
األقســاط الشــهرية مــن مصــدر أســاس 
إليــرادات البنك وركيــزة محورية تدعم 
اســتمراريته فــي تأدية مهامــه وتحقيق 

األهداف المنوطة به.

وقف استقطاعات أقساط 
التقاعد يكلف 17 مليون دينار

رفع قرض “مزايا” إلى 150 ألف دينار.. صعب
تجنًبــا للمضاربــة بالســوق بمــا يمــس الوحــدات االجتماعيــة

مبنى وزارة اإلسكان

األحمر يفوز على االماراتموسم الرياض 70 يومانشر قوات أميركية بالسعوديةأسعار الذهب ترتفعأربعيني يعتدي على شرطة
قضت المحكمة الكبرى الجنائية  «

الرابعة بحبس متهم في أواخر 
األربعينات من عمره لمدة سنة 

واحدة؛ وذلك العتدائه على أفراد 
شرطة حضروا لمنزله للقبض 
عليه بقضية شيك بدون رصيد 

لتنفيذ.

ارتفعت أسعار الذهب أمس  «
لتستقر داخل نطاق ضيق، 
في الوقت الذي يترّقب فيه 

المستثمرون المزيد من الوضوح 
بشأن مسائل تكتنفها الضبابية 

ا بما في ذلك التجارة وخروج  عالميًّ
بريطانيا من االتحاد األوروبي.

أكدت وزارة الدفاع األميركية  «
“البنتاغون”، أمس الجمعة، 

عزمها إرسال عدد كبير من 
القوات في المملكة العربية 

السعودية، وذلك على خلفية 
الهجوم الذي وقع في 14 من 

سبتمبر.

أيام وينطلق موسم الرياض في  «
العاصمة السعودية، ويستمر 

على مدى 70 يومًا متواصلة بين 
11 أكتوبر و15 ديسمبر المقبل، 

ويشهد كثيراً من الفعاليات 
الترفيهية والفنية.

حقق منتخبنا الوطني األول  «
لكرة اليد نتيجة الفوز على 

نظيره اإلماراتي بفارق 7 
أهداف وبنتيجة )20/27( 

في المباراة الودية التي 
جمعتهما أمس على صالة 

شباب األهلي في دبي.
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ســموه يتلقــى تبريكات رئيــس “الشــورى” بنجــاح الملتقى

نهج سمو رئيس الوزراء قائم على تطوير العمل الحكومي

الشــورى  مجلــس  رئيــس  بــارك 
الــوزراء  علــي الصالــح، لرئيــس 
الملكــي األميــر  الســمو  صاحــب 
خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
الحكومــي  الملتقــى  نجــاح 
2019، وذلــك للعــام الرابــع علــى 
التوالي، مؤكًدا أن الملتقى يأتي 
الســتعراض المنجــزات الوطنية 
التــي تحققت في ظل المســيرة 
التنمويــة الشــاملة التــي أرســى 
البــاد صاحــب  عاهــل  دعائمهــا 

الجالــة الملــك حمــد بن عيســى 
آل خليفة.

 وفــي برقيــة تهنئــة بعثهــا إلــى 
ســمو رئيس الوزراء، أكد رئيس 
مجلس الشورى أن رعاية سموه 
2019م،  الحكومــي  للملتقــى 
المتواصــل  نهجــه  علــى  تؤكــد 
العمــل  منظومــة  لتطويــر 
الحكومــي، الــذي أرســى ســمّوه 
علــى  والبنــاء  المتينــة،  دعائمــه 
مــا تحقــق مــن إنجــازات نفخــر 

بهــا وكان لهــا عظيــم األثــر فــي 
الوطــن  وازدهــار  نمــاء  تحقيــق 
المواطنيــن  تطلعــات  وتحقيــق 

الكرام.
الشــورى  مجلــس  رئيــس  ودعــا 
المولى عّز وجّل أن يحفظ سمو 
وأن  ويرعــاه،  الــوزراء  رئيــس 
يســّدد على طريق الخير خطاه، 
نحــو تحقيق المزيــد من التنمية 
ومواصلة هذه المسيرة المباركة 

لرفعة الوطن الغالي وتقدمه.

 المنامة-بنا

local
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بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
تهنئة  برقية  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
إلى ملك مملكة إسبانيا صاحب الجاللة 
بمناسبة  وذلك  السادس؛  فيليبي  الملك 

اليوم الوطني لبالده.

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
تهنئة  برقية  حمد بن عيسى آل خليفة، 
االستوائية  غينيا  جمهورية  رئيس  إلى 
امباسوجو،  أنجويما  اوبيانج  تيودورو 

وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

 المنامة - بنا

 المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 
إسبانيا باليوم الوطني

جاللة الملك يهنئ 
غينيا بذكرى االستقالل
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وقــع ســفير مملكــة البحريــن لــدى الواليــات المتحــدة األمريكية الشــيخ عبدهللا بن راشــد آل خليفــة ورئيس معهد 
ونتــوورث للتكنولوجيــا مــارك ثومبســون علــى مذكــرة تفاهــم بين الســفارة والمعهــد؛ للنظر في تعزيــز التعاون في 

مجال التعليم العالي في المملكة.

وتركــز مذكــرة التفاهم على دراســة أربعة 
أوجه أساســية للتعاون، وهي: اســتخدام 
تقنية المعلومات في تنمية التعليم خاصة 
فــي مجــاالت الــذكاء الصناعــي وتطويــر 
البرامــج، وتبــادل المعلومات حــول آليات 
اعتمــاد المــواد والتخصصــات واالعتراف 
بالمؤسســات التعليميــة، وتنميــة التعليــم 
التقنــي والمهنــي وتطويــر القــدرات التــي 
معهــد  وتشــجيع  العمــل،  ســوق  يتطلبهــا 
ونتوورث على فتح فروع له في المملكة 
أو وضــع برامــج مشــتركة مــع مؤسســات 
كجامعــة  المملكــة  فــي  العالــي  التعليــم 
البحريــن وجامعــة بوليتكنــك، أو جامعــة 

الهداية الخليفية مستقبا.

وقــد ألقــى الســفير بمناســبة تواجــده في 
المعهــد، محاضــرة تحــدث مــن خالها عن 
السياســات االقتصاديــة الجريئة والرائدة 
ســباقة  كانــت  والتــي  البحريــن،  لمملكــة 
فــي تنويع مصــادر الدخل وتبني سياســة 
الســوق المفتوحــة؛ لخلــق بيئــة تنافســية 

تشجع على اإلبداع واالبتكار.

وقــد أكــد الســفير فــي هــذا الســياق، على 
أنــه وألكثــر مــن أربعة عقــود، فــإن لمملكة 
البحرين دورا رياديا في تأسيس ونضوج 
القطاع المالي في المنطقة، حيث شرعت 
المملكــة مبكــرا فــي تنويع مصــادر الدخل 
في اقتصادها الوطني بعيدا عن االعتماد 
المطلــق علــى المــوارد النفطيــة، وخلقــت 
أصبحــت  حتــى  عريقــة،  تنظيميــة  بيئــة 
المملكــة المركــز المالــي ذات أكبر عدد من 
التراخيــص الممنوحة للمؤسســات المالية 

في المنطقة.
المالــي  القطــاع  مســتقبل  أن  وأضــاف 
مجــال  فــي  اإلبــداع  حــول  يتمحــور 
المملكــة  الماليــة، وبالتالــي، فــإن  التقنيــة 

هــي فــي طليعــة الــدول التــي توفــر بيئــة 
التقنيــة  لمؤسســات  ومائمــة  مثاليــة 
الماليــة بمختلــف مســتوياتها، حتى باتت 
 80 مــن  يقــارب  مــا  تســتضيف  المملكــة 
مؤسســة متخصصــة فــي مجــال التقنيــة 
حريصــة  الحكومــة  بــأن  مؤكــدا  الماليــة، 

علــى المحافظــة على المعاييــر التنظيمية 
والرقابيــة العاليــة دون التفريط بسياســة 
فــي  الحكومــة  تتخذهــا  التــي  المرونــة 
تمويل القطاعات العامة والخاصة لتنمية 
هــذا المجــال، وفــي ســياق متصــل، شــدد 
الســفير على الدور األســاس الذي ستقوم 

به المؤسســات الصغيرة والمتوســطة في 
دفع عجلة االقتصاد الوطني، بما يتماشى 
مع رؤية البحرين 2030، وأن تقدم قطاع 
بســد  ســيقوم  مســتقبا  الماليــة  التقنيــة 
المؤسســات  تمويــل  مجــال  فــي  الفــراغ 
الصغيرة والمتوســطة، الــذي كان من أكبر 

معوقات نموها في السابق.
وشــدد الســفير في ختــام كلمتــه، على أن 
مملكــة البحريــن ال ينقصهــا شــيء كبيئــة 
جاذبة لاســتثمارات، خصوصا في مجال 
المملكــة  تنعــم  حيــث  الماليــة،  التقنيــة 
بموارد بشرية موهوبة ومتعلمة، موضحا 
بــأن حــرص مملكــة البحريــن علــى تطوير 
باألســاس  يهــدف  الحيــوي  القطــاع  هــذا 
إلــى تعزيــز مكانــة المملكــة كمركــز مالــي 
إقليمــي، وذلــك مــن خال مواصلــة البناء 
على األرضية الصلبة التي يشكلها القطاع 

المالي والمصرفي في المملكة.

المنامة - بنا

مذكرة تفاهم مع “ونتوورث” لتعزيز التعليم العالي في البحرين

تشجيع المعهد 
على فتح فروع 
له في المملكة

سمو رئيس الوزراء

جهود موفقة لسمو ولي العهد في تطوير القطاع العام
ــجــاح الــمــلــتــقــى الــحــكــومــي ــن ــح ب ــال ــص ــي ال ــهــان ــوه يــتــلــقــى ت ــم س

هّنــأ رئيــس مجلــس الشــورى علــي الصالــح 
ولــي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة، 
للملتقــى  الكبيــر  النجــاح  بمناســبة  وذلــك 
الحكومي 2019، والذي عقد برعاية كريمة 
مــن رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومبادرة 
صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد نائــب 
القائد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.
 وفي برقية تهنئة بعثها إلى صاحب السمو 
األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  الملكــي 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، أعرب 

بالــغ  الشــورى عــن  معالــي رئيــس مجلــس 
االعتــزاز والتقدير لجهود ســموه المخلصة، 
والمشــهودة، فــي ظل العهــد الزاهر لحضرة 
صاحــب الجالــة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة حفظــه هللا ورعاه، والــذي يتواصل 
تحــت قيادته الحكيمــة، تحقيق المزيد من 

التقدم واالزدهار لمملكة البحرين.
 وأكــد رئيــس مجلس الشــورى أن اســتمرار 
انعقــاد الملتقــى الحكومي يعكــس ما يوليه 
ســمّوه مــن حــرص وجهــود موفقــة وطيبة 
العــام،  القطــاع  أداء  تطويــر  فــي  ُتســهم 
للخطــط  االســتراتيجية  األهــداف  وتنفيــذ 
التنمويــة للحكومــة، تحقيًقــا لمــا فيــه خيــر 

الوطن والمواطنين الكرام.
أن  إلــى  الشــورى  مجلــس  رئيــس  وأشــار   
نتائــج الملتقى هــذا العام، سُتشــكل إضافة 
مهمة لتطوير األداء الحكومي في مختلف 
رفــد  إلــى  ســتدفع  كمــا  العمــل،  مجــاالت 
مختلف الجهات الحكومية، والقطاع العام، 
بالمزيــد مــن التأثيــرات اإليجابيــة، والتــي 
المرجــوة،  النتائــج  تحقيــق  فــي  سُتســهم 
ســائًا المولــى عــّز وجــّل أن يحفــظ ســمّو 
الخيــر  طريــق  علــى  يســّدد  وأن  ويرعــاه، 
خطــاه نحــو تحقيــق المزيــد مــن التنميــة، 
لرفعــة  المباركــة  المســيرة  ومواصلــة هــذه 

الوطن الغالي وتقدمه.

 المنامة-بنا

سمو ولي العهد

Û  قــد يلزمنــا الحديث مســاحات أكبــر، ال من الكتابــة والتعبير
والشــكر  والعرفــان  التقديــر  مــن  بــل  فحســب،  والتحليــل 
الرشــيدة  البحريــن  مملكــة  قيــادة  تقدمــه  بمــا  واالعتــزاز 
المتطلعــة دائًمــا إلــى مراتــب أعلــى مــن إنجــازات النهضــة 
والتقدم، وما يحمله شعب البحرين الكريم من روح تطمح 
لتحقيق المزيد من خطوات التقدم، فقلما تشهد البلدان في 

أسبوع واحد، ما شهدته البحرين في األسبوع الماضي.
Û  الحــدث األول هــو رعايــة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد 
القائــد األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة يوم األحد 
وهــو   ،2019 الحكومــي  الملتقــى  أكتوبــر،  مــن  الســادس 
الملتقــى الســنوي الــذي تميزت بــه البحرين، وهــو أحد ثمار 
المشــروع اإلصاحــي لعاهــل البــاد صاحب الجالــة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، ضمن منظومة تعزيــز وتطوير 
أداء القطــاع العــام ومراجعــة وتقييم مســار العمل لتحقيق 

األهداف اإلستراتيجية للتنمية، في مختلف القطاعات.
Û  أما الحدث اآلخر، فهو حفل تكريم الفائزين بجائزة “خليفة

بــن ســلمان” للصحافة، وهي جائزة تمثــل عامة بارزة على 
دعــم الدولــة للصحافــة الوطنيــة واإلعــام الهــادف وحرية 
الــرأي والتعبيــر، وكلها ذات أبعاد ترتبط دون شــك بأهداف 
التنميــة والعمل المؤسســي والممارســة الديمقراطية، وهذا 
الحدثــان “رياديــان” بمعنى الكلمــة، ورائدهما هو “خليفة بن 

سلمان”.
Û  هــذه الريادة هي موضع فخر لكل البحرينيين، ومهما عبرنا

عــن العرفــان والتقديــر للجهــود المضنيــة التــي بذلهــا ســمو 
األمير خليفة بن سلمان على مدى العقود الماضية في بناء 
الدولة الحديثة، سيبقى تعبيرنا قاصًرا وثناؤنا ال يرقى إلى 
ما يقدمه هذا القائد الفذ لخدمة هذا الوطن العظيم وشعبه، 
ولعلنــا حيــن نعيد قراءة ما طرحه ســمو رئيس الوزراء في 
تصريحــه الســامي بالملتقى من أن “مملكــة البحرين بقيادة 
جالــة عاهــل البــاد ترتقــي فــي دروب اإلنجــاز والتقــدم، 
ارتكازا على ســواعد وطنيــة تتمتع بالكفاءة واإلصرار على 
النجاح، وتعمل كفريق واحد غايته تقدم الوطن وازدهاره”، 
فإننا نقف على ذات الشرفة العالية التي تكاملت فيه جهود 
الدولــة؛ لتحقيــق تطلعــات المواطنيــن، وفــق رؤى حاضــرة 
ومســتقبلية توائــم بيــن الحفــاظ علــى اســتدامة النمــو مــن 
جهة، وتوظيف اإلمكانات المتاحة والفرص المهيأة لدخول 

مراحل جديدة الستشراف المستقبل من جهة أخرى.
Û  ويضع ســمو األمير خليفة بن ســلمان المعطيات واألوضاع

المحلية واإلقليميــة والعالمية موضع التخطيط المدروس، 
فالملتقــى يمثــل ركيــزة تتشــارك فيها كل األجهزة، تأسيســا 
لتحويــل  والعدالــة،  والتنافســية  االســتدامة  مبــادئ:  علــى 
التنســيق  مــن  واالنتقــال  نجــاح،  فــرص  إلــى  التحديــات 
والتخطيط إلى التنفيذ وفق برنامج عمل الحكومية 2019 

.2022 -

حدثان رياديان.. 
والرائد “خليفة 

بن سلمان” )1-2( عادل المرزوق

اإلرهابيون اقتحموا السجن بطائرات مسيرة 
السفير البحريني في أميركا: النظام اإليراني يمول المتطرفين بالمال والعتاد

ألقى سفير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة األمريكية الشيخ عبدهللا بن راشد 
آل خليفــة محاضــرة حــول التحديــات األمنية التي تواجه مملكــة البحرين وذلك في 
مركــز بلفــر التابــع لكليــة كندي بجامعــة هارفرد العريقــة، والذي يعتبــر المركز الفكري 

الجامعي األبرز على مستوى العالم.

وقــد شــدد الســفير علــى أهميــة التعــاون 
وحلفائهــا  البحريــن  مملكــة  بيــن  األمنــي 
الواليــات  مقدمتهــم  وفــي  الدولييــن، 
آلفــة  للتصــدي  األمريكيــة،  المتحــدة 
المســتويات  علــى  والتطــرف،  اإلرهــاب 
الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، وأن مثل 
هــذا التعــاون األمنــي بــات ال يقــل أهميــة 

عن التعاون الدفاعي بين الدول.
تواجــه  التــي  األمنيــة  التحديــات  وعــن 

مملكة البحرين، تحدث الســفير عن تنوع 
وتــدرج التحديــات األمنيــة التــي تفرضها 
والمتطرفــة  اإلرهابيــة  الجماعــات  بعــض 
بالمــال  ودعمهــا  تدريبهــا  تلقــت  التــي 
والعتــاد من قبل النظــام اإليراني، وهو ما 
تثبتــه نوعية األســلحة المصــادرة وكذلك 
مثــل  تبعتهــا  التــي  واألســاليب  الطــرق 
هــذه الجماعــات بصــورة مشــابهة، وفــي 
بعــض األحيان مطابقة، لــذات التنظيمات 

اإلرهابيــة المدعومــة من النظــام اإليراني 
في المنطقة.

وأوضــح أن الهجمــات التي تقوم بها مثل 
والمتطرفــة،  اإلرهابيــة  الجماعــات  هــذه 
تندرج ما بين استخدام قنابل المولوتوف، 
والتــي  االرتجاليــة،  الناســفة  والعبــوات 
تعتبــر أكثــر تعقيــدا، وقــد شــهدت مملكــة 
البحريــن هجومهــا اإلرهابــي األســوأ فــي 
تاريخهــا باســتخدام مثــل هــذه العبــوات 
الناسفة في العام ٢٠١٤م، والذي أدى إلى 
مصــرع أربعــة مــن شــهداء الواجــب، كمــا 
أضــاف بــأن عمليات مثل هــذه الجماعات 
اإلرهابية قد شــهدت نقلــة نوعية تتضمن 
اســتخدام طائرات مســيرة با طيار، مثل 

اســتخدامها في عملية اقتحام سجن في 
المنطقة الجنوبية أدت إلى مقتل شرطي 

واحد وهروب عشرة إرهابيين.
النهــج  بــأن  الســفير  أكــد  الختــام،  وفــي 
صمــام  شــكل  البــاد  لعاهــل  اإلصاحــي 
األمــان للمجتمــع البحرينــي ضــد التطرف 
واإلرهــاب، وأنــه فــي ضــوء هــذا النهــج، 
قامــت وزارة الداخليــة بتبنــي ٩٠ مبــادرة 
ضمــن الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء 
الوطنــي وترســيخ قيــم المواطنــة؛ بهدف 
مواجهــة المحــاوالت الخارجيــة الدخيلــة 
علــى المملكــة، والتي تســعى إلى تكريس 
الطائفيــة، وذلــك عــن طريــق المحافظــة 

على القيم األصيلة للمجتمع البحريني.

المنامة - وزارة الخارجية



إسمـاعيــل السقــايسيــدعلــي المحافظــة
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أجــور “الخــــاص” 
بين البحرينيين ومواطني دول الخليج

عادة ما تلتهم األجور المســاحة األوسع من المصاريف المتكررة، التي بدورها تستحوذ على 
أكبر حصة في الموازنات العامة للدول.

وقــدرت الميزانية العامــة لمملكة البحرين للســنتين الماليتيــن 2019 و2020 المصاريف 
المتكــررة بنحــو 6.6 مليار دينار مــن إجمالي تقديــرات المصروفات العامــة البالغة نحو 7 
مليارات دينار. وتتجه الدول في ســبيل تقليص هذا النوع من المصروفات إلى زيادة جاذبية 

القطاع الخاص للمواطنين، ورفع قدرته على إنتاج فرص عمل ذات مميزات تنافسية.
وإذا كانــت االمتيــازات المالية من بين أبرز االمتيازات الوظيفيــة جذبا للمواطنين لتفضيل 
العمــل في القطــاع الخاص على القطاع العام، فما أبرز االمتيــازات المالية التي يحظى بها 
موظفو القطاع الخاص في مملكة البحرين مقارنة بأشقائهم في ذات القطاع بدول مجلس 

التعاون الخليجي؟
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ذكــرت الحكومــة فــي ردهــا علــى االقتــراح برغبة  
بشأن إيقاف قســط قرض االستبدال للمتقاعدين 
واالقتــراح   ، رمضــان(  )شــهر  واحــد  شــهر  لمــدة 
لألقســاط  االختيــاري  التأجيــل  بشــأن  برغبــة 
المواطنيــن  علــى  الحكوميــة  واالســتقطاعات 
االســتبدال  والقــروض  اإلســكانية  )القــروض 
والتقاعد( إن عدد حســابات المنتفعين بالخدمات 
 55.476 أنواعهــا  بكافــة  القائمــة  اإلســكانية 
حســابا وإن القيمــة اإلجمالية لألقســاط الشــهرية 
المســتحقة عــن الخدمــات اإلســكانية لمــدة ثالثة 

أشهر المقترح إيقاف تحصيلها تبلغ 17.494.682 
دينارا.

 وبينــت أن القيمــة االجماليــة لألقســاط الشــهرية 
المتحصلــة فعليا عن الخدمات اإلســكانية لمدة 3 
أشهر المقترح إيقاف تحصيلها تبلغ 10.813.134 
وقــرارات  المكرمــات  تطبيــق  بعــد  وذلــك  دينــارا 
التخفيض والتأجيل الصادرة لمصلحة المنتفعين، 
بمــا يؤكــد أن بنــك اإلســكان ال يحصــل فعليا على 
اإلســكانية  الخدمــات  عــن  المســتحقة  المبالــغ 
بفــارق ما يقارب 6.6 مالييــن دينار؛ نظرا لتطبيق 
تلــك المكرمــات والقــرارات الخاصــة بالتخفيــض 

والتأجيل.

لــه  ورأت الحكومــة أن تطبيــق االقتــراح برغبــة 
تأثير ســلبي بالغ على موارد بنك اإلســكان، والتي 
يتــم إعــادة تدويرها بتقديــم المزيد من الخدمات 
تلــك  تمثلــه  لمــا  نظــرا  للمواطنيــن؛  اإلســكانية 
األقســاط الشــهرية مــن مصــدر أســاس إليــرادات 
البنــك وركيــزة محوريــة تدعــم اســتمراريته فــي 

تأدية مهامه وتحقيق األهداف المنوطة به. 
وبينــت أن األثــر الســلبي المترتــب علــى اإليقــاف 
ســيمتد بطبيــة الحــال إلــى المواطنين لمــا يترتب 
عليــه فــي هــذه الفتــرة مــن فجــوة تنعــدم فيهــا 
مــوارد البنــك المرتبطــة بتلك األقســاط مما يعوق 
ويعرقــل بشــكل جلي مســيرة البنــك وخططه في 

توفيــر الخدمــات اإلســكانية على الوجــه المبتغى 
مستقبال.

القــروض  اســتقطاعات  تأجيــل  وبخصــوص   
الحكوميــة )االســتبدال وصنــدوق التقاعــد بينــت 
الحكومــة أن تطبيــق المقتــرح ســيؤثر ســلبا علــى 
ممــا  القــروض  بتلــك  المرتبــط  التقاعــد  صنــدوق 
الصنــدوق  أعبــاء إضافيــة علــى ميزانيــة  يخلــق 
تحول دون قيامه بمهامه، فضال عن أنه من شأنه 
إطالــة أمد االقتراض مما يســهم فــي إثقال الذمة 
الماليــة الماليــة للمواطــن لمدة أطــول خاصة وأنه 
قــد تنشــأ رغبــة ســنوية فــي التأجيــل ممــا يعنــي 

استمرار المواطن في تحمل عبء االقتراض.

أكدت وزارة اإلسكان أنه يمكن للمواطن الراغب في االستفادة من برنامج مزايا اإلسكاني 
اختيــار المســكن مــن قبــل المطورين العقاريين المعتمدين أو غيرهــا، إال أنه يتعذر رفع قيمة 

الحد األقصى للوحدة السكنية المراد االستفاد بها من 120 ألف دينار إلى 150 ألف دينار. 

جــاء ذلــك فــي ردهــا علــى  االقتــراح برغبــة 
اســتفادة  حصــر  بعــدم  مســتعجلة(  )بصفــة 
المواطنين الراغبين في االستفادة من برنامج 
مزايا اإلسكاني بمشــاريع المطورين العقارين 
المسجلين لدى الوزارة. ويهدف االقتراح إلى 
عــدم قيام وزارة اإلســكان بتقديم تســهيالت 
ماليــة مشــروطة بمطورين عقارييــن معينين 
وجعــل الخيــار مفتوحــا للمواطن؛ لالســتفادة 
مــن أي وحــدة ســكنية يراهــا مالئمــة لوضعــه 
ورفــع المبلــغ إلــى 150 الــف دينــار فــي حــال 
رغبة المستفيد دفع المبلغ اإلضافي من عنده 
بــدال مــن المبلغ الحالــي الذي يمنحه مشــروع 
مزايا االسكاني، وهو 120 ألف دينار. وذكرت 
وزارة اإلســكان أن نظام اإلســكان لم يشــترط 
مشــاريع  ضمــن  الســكنية  الوحــدة  اختيــار 

المطوريــن المعتمدين لدى الوزارة إذا بإمكان 
طالــب الخدمــة اختيــار الســكن المالئم له من 
مــع  المعتمديــن  العقارييــن  المطوريــن  غيــر 
بســالمة  الخاصــة  المعاييــر  بعــض  اشــتراط 
وصالحيــة الوحدة الســكنية التي تراعي في 

المقام األول مصلحة المواطن. 
األقصــى  الحــد  قيمــة  برفــع  يتعلــق  وفيمــا 
إلــى  ألــف دينــار   120 للوحــدة الســكنية مــن 
توفيــر مســكن  أن  أشــارت  دينــار،  ألــف   150
األقصــى  الحــد  هــو  دينــار  ألــف   120 بســعر 
األنسب لفئة محدودي الدخل من المواطنين 
تجنبــا لتراكم مديونيات ترهق كاهل األســرة 
وتفــوق  المــادي  وضعهــا  مــع  تتناســب  وال 
احتياجاتهــا، وهــي ثقافة يجــب أن تعمد إلى 
ترســيخها بيــن المواطنيــن. ونوهــت الــوزارة 

إلى أن الحد األقصى لقيمة الوحدة جاء بناء 
على دراسات مستفيضة وتشاور مع الجهات 
ذات العالقة من بينها بنك اإلســكان وشركات 
التطويــر العقاري وبعض المصــارف التجارية 
الوحــدة  قيمــة  رفــع  بــأن  وأكــدت  المحليــة. 

السكنية إلى 150 ألف دينار لن توثر في قيمة 
الدعــم الحكومي الذي تلتــزم به الحكومة إذا 
أن قيمة التمويل المدعوم لن تتغير وستبقى 
81 ألــف دينــار، وأن االقتــراح قــد أشــار إلــى 
أن يتحمــل المنتفع ســداد الفــرق، وبذلك فإن 

عــدم توافق الحكومة مع االقتراح برغبة في 
شــأن رفع ســقف قيمة الوحدة الســكنية اليى 
150 ألــف دينار يأتي بدافع تحقيق المصلحة 

البحتة للمواطن.
لقيمــة  األعلــى  الســقف  مفهــوم  أن  وأشــارت 

الوحــدة الســكنية والمحــدد بـــ 120 ألف دينار 
قــد جــاء ليعبــر عــن حرصهــا علــى أن تكــون 
متنــاول  فــي  المطــورة  الســكنية  الوحــدات 
أصحــاب الدخــول المحدودة مــن المواطنين، 
وتجنــب مضاربــة في ســوق العقــار بما يمس 

الوحدات االجتماعية. 
ولفتــت إلــى أن الســوق العقاريــة شــهد عنــد 
أنمــاط  فــي  تغييــرا  مزايــا  برنامــج  إطــالق 
لصالــح  وأســعارها  العقاريــة  المشــاريع 
العقاريــون  المطــورون  بــادر  إذا  المواطنيــن 
بتطويــر مشــاريعهم وطرحها للبيــع بتصاميم 
وأسعار تتواءم ومعايير البرنامج؛ األمر الذي 
نتــج عنــه خلــق تــوازن فــي الســوق العقاريــة 
والحفــاظ على األســعار ضمن معــدالت تتيح 
للمواطنين ذوي الدخل المحدود اقتناء سكن 
مالئم يضمهم وأسرهم، كما أتاح هذا السقف 
نطــاق  فــي  التوســع  المســكن  لســعر  األعلــى 
االســتفادة لتشــمل أصحاب الدخل المتوسط 
ضمــن  األســعار  تلــك  لكــون  المواطنيــن  مــن 

إمكاناتهم المالية.

معرض للسكن االجتماعي بمجمع )صورة ارشيفية( وزير االسكان 

رفع قرض “مزايا” من 120 إلى 150 ألف دينار.. صعب
ــة ــي ــاع ــم ــت ــدات االج ــ ــوحـ ــ ــوق بـــمـــا يـــمـــس الـ ــسـ ــالـ تــجــنــًبــا لــلــمــضــاربــة بـ

مدينة عيسى - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات 
والحكومــة اإللكترونيــة محمــد علــي القائد 
بمدينــة عيســى،  الهيئــة  بمقــر  مكتبــه  فــي 
الرئيــس التنفيذي لشــركة هــواوي البحرين 
التعــاون  أوجــه  لمناقشــة  لويدونــغ،  جــون 
القائمــة بين الهيئة والشــركة فــي المجاالت 
ذات الصلة بتقنية المعلومات واالتصاالت.

 خــالل االجتمــاع تــم اســتعراض ومناقشــة 
بمجــال  المتعلقــة  الموضوعــات  مــن  عــدد 
وبحــث  واالتصــاالت  المعلومــات  تقنيــة 
أوجــه تنفيذهــا علــى الصعيــد المحلــي فــي 
ظــل ما يشــهده القطــاع من ازدهــار متزايد 

علــى كافــة المســتويات وما يلقــاه من دعم 
مســتمر من قبل الحكومــة لتزويده بأحدث 
التوجهــات العالميــة المعمــول بهــا فــي هــذا 

المجال.
 خــالل اللقــاء، رّحــب القائــد بالدعــم الــذي 
توليه الشركة للمشاريع التقنية في المملكة، 
مثّمًنــا التعــاون القائــم بيــن الطرفيــن معرًبا 
عــن فخــره باســتمرار الشــراكة القائمــة بين 
الشــركة وحكومــة مملكــة البحريــن والــذي 
مــن شــأنه االرتقــاء بمجــال عمــل الحكومة 
اإللكترونية وتقنية المعلومات واالتصاالت 

لمستوى مستويات متقدمة.

“الحكومة اإللكترونية” تبحث التعاون مع “هواوي”

ينظــم مركــز شــباب جدحفــص نــدوة بعنــوان 
يقدمهــا  والذكريــات”  الشــعر  “حديــث 
الدبلوماسي والبرلماني السابق واألديب تقي 
البحارنة. تنظم الندوة يوم األحد الموافق 13 
أكتوبــر 2019 بالســاعة 8 مســاء بمقــر المركــز 
فــي جدحفــص. والدعــوة عامة. يشــار الى أن 
البحارنــة ولــد بالمنامــة بالعــام 1930، ويعتبــر 
ومنــدوب  القاهــرة  فــي  للمنامــة  ســفير  أول 
البحريــن بجامعة الــدول العربية خالل الفترة 
مــن 1971 لغايــة 1974، ويشــغل مركــز نائــب 
االنســانية،  لخدمــة  عيســى  جائــزة  رئيــس 

وحصل على العديد من األوسمة التقديرية.

حديث الذكريات للدبلوماسي 
والبرلماني السابق البحارنة
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ليلى مال اهلل

مبنى بنك االسكان

“فيتـــو” حكومـــي علـــى رغبـــة نيابيـــة لتأثيرهـــا علـــى مـــوارد بنـــك اإلســـكان

وقف استقطاعات أقساط التقاعد يكلف 17 مليون دينار

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

لقيامهــا  أنــه ال حاجــة  أكــدت وزارة اإلســكان 
الســكنية  الوحــدات  أســعار  تقييــم  بإعــادة 
بسبب تفاوت المســاحات للوحدات اإلسكانية 

الموزعة على المواطنين. 
برغبــة  االقتــراح  علــى  ردهــا  فــي  ذلــك  جــاء 
تقييــم  بإعــادة  اإلســكان  وزارة  قيــام  بشــأن 
أســعار الوحدات الســكنية بتفاوت المســاحات 
للوحدات اإلسكانية الموزعة على المواطنين. 
وبينــت الــوزارة فيما يتعلق بالمســاحة البنائية 
المحتســبة على المواطن، فإن الوزارة تحرص 
البنائيــة متقاربــة  المســاحات  تكــون  أن  علــى 
وأعداد الغرف متســاوية في مشــروع الواحد، 
بيــن  بســيطة  اختالفــات  هنــاك  كانــت  وإن 
االختالفــات  هــذه  فــإن  المختلفــة،  المشــاريع 
تحتســب فــي قيمــة الوحــدة الســكنية، ولكــن 

اإلجماليــة،  القيمــة  علــى  بســيط  تأثيرهــا 
وبالتالــي، فإنــه يكــون لهــا فــروق بســيطة فــي 

األقساط الشهرية التي يدفعها المواطن. 
وأشــارات إلــى أن المشــاريع اإلســكانية تتباين 
مــن حيــث مســاحة أراضيهــا بحســب اختالف 
وأســعار  االجماليــة  وكلفتــه  المشــروع  موقــع 

مواد البناء وقت إنشائه، وهي عوامل متغيرة 
ال يمكــن القيــاس عليهــا، فالعبرة دائمــا بوحدة 
تخصيــص  يتــم  والــذي  الســكني،  المشــروع 
الســحب  طريــق  عــن  للمواطنيــن  وحدتــه 
اإللكترونــي دون أن يكــون للــوزارة ثمة تدخل 

فيه.

طلبــت “البــالد” مــن بلديــة الشــمالية 
إيضاحا بشأن شكوى المواطن مكي 
العصفور الواردة للصحيفة بشأن ما 
يعتبره مخالفات نفذها جاره. وفيما 

يأتي نص رد البلدية:
المواطــن  شــكوى  إلــى  بالرجــوع 
الكريم، نود اإلفادة أن هذه الشكوى 
علــى  خدمــات  بــاب  بفتــح  تتعلــق 
الطريــق العام، وفور ورودها للبلدية 
عــن طريق برنامــج )تواصل(، قامت 
عليــه،  المشــتكى  بإخطــار  البلديــة 
التراخيــص  بإحضــار  بــادر  والــذي 

الالزمة، حيث تبين وجود تراخيص 
معتمدة بفتح الباب محل الشكوى.  
وذلــك  الشــكوى  برفــع  والمواطــن 
بالضــرر  يــؤدي  البــاب  هــذا  ألن 
المخالفــة  الخارجيــة  بالمزروعــات 
الخاصــة به، والتي قام بعملها خارج 
حــدود العقــار علــى خــط الخدمــات 

الحكومية.
عمــل  بشــكوى  يتعلــق  فيمــا  وأمــا 
مبنــى  فــي  أخــرى  بنائيــة  إضافــات 
المشــتكى عليــه، فقد قامــت البلدية 
بإخطــاره وفــق اإلجــراءات المتبعــة 
لمراجعــة البلدية، والتقدم لترخيص 

أي بنــاء تم إضافته على التراخيص 
السابقة.

وفــي حال التأكــد من عــدم إمكانية 
الترخيــص ســتقوم البلديــة باتخــاذ 
فــي  المتبعــة  القانونيــة  اإلجــراءات 

هذا الشأن. 
وأما فيما يتعلق بمخالفات إشغاالت 
الطــرق العامــة، فقد باشــرت البلدية 
اإلجــراءات علــى جميــع المخالفيــن 
حســب  نفســها  المنطقــة  فــي 

اإلجراءات القانونية الالزمة.
بالشــكر  البــالد  لجريــدة  ونتقــدم 

والتقدير على تواصلها مع البلدية.

عبــر  العصفــور  مكــي  المواطــن  شــكا 
“البــالد” أحــد جيرانه في منطقة إســكان 
الشــاخورة؛ نتيجــة مخالفــات فــي البناء 
والتشــييد، ووقــوع الضــرر عليــه بشــكل 

مباشر.
وقــال: عمــد جاري إلــى إضافــة مرفقات 
دون تصريــح قانونــي يخــول لــه البنــاء 
على االرتدادات، ولجأُت لبلدية الشمالية 
ولــم أجد آذانا صاغيــة وقلوبا واعية من 
ْت  البلدية تنصفني تجاه شكواي التي ُبثَّ

عبر القنوات الرسمية.
وتابع: اضطررت للشــكوى عبر الصحافة 
الجنــة  أعطتنــي  البلديــة  ألن  المحليــة؛ 
فــي البداية، وبعــد مرور أســبوعين على 
بالتقســيط،  النــار  مخاطبتهــم، أعطتنــي 
حيــث وقفوا إلــى جانب الجــار المخالِف 
فــي تجــاوز صــارخ يقفــز علــى قوانيــن 

البناء والتشييد لدى البلدية  نفسها.

بلديــة  أن  العصفــور  المواطــن  وأشــار 
تدميــر  فــي  تســاهم  الشــمالية  المنطقــة 
انحيازهــا  بســبب  االجتماعــي؛  النســيج 
إلــى الطــرف المخالِف ودعمهــا لها، وهذا 
إْن دلَّ علــى شــيء، فإنمــا يــدل علــى أن 
وغيــر  بالقانــون،  يلتزمــون  ال  البلديــة 
قادريــن علــى تحقيــق العدالــة من خالل 
إعطــاء كل ذي حــق حقــه وفــق القانــون 

والنظام.

وشــدد المواطن العصفــور بمطالبة وزير 
األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 
العمرانــي عصــام خلــف بتشــكيل لجنــة 
بمنــأى عــن مهندســي  تحقيــق محايــدة 
لــم  الذيــن  الشــمالية  المنطقــة  بلديــة 
وإطالعــه  المســؤولية،  بحجــم  يكونــوا 
علــى نتائج التحقيق، ومحاســبة البلدية 
علــى التقصيــر فــي أداء الواجــب تجــاه 

المواطنين وإنصافهم.

مشروع شرق الحد اإلسكاني

تقي البحارنة

فروق بسيطة باألقساط الشــهرية التي يدفعها المواطن
قال إن البلدية لم تنصفه.. وطالب وزير األشغال بالتحقيق

مساحة أرض بيت العمر ال توثر على قيمته

... والبلدية توضح: الباب قانوني ومخالفة إشغاالت الطرق بالمنطقة

جار العصفور بالشاخورة يفتح بابا مخالفا على الحديقة

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

الباب مفتوح على حوض زراعي ببيت العصفور
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إقامة نصب في المنامة يجسد عطاء المرأة
بالمشروع الخاصة  النهائية  الهندسية  التصورات  على  تقف  األنصاري 

للمــرأة  للمجلــس األعلــى  العــام  عقــدت األميــن 
هالــة األنصــاري اجتمــاع عمــل مــع المديــر العام 
للهندســة أحمــد بوجيــري، جــرى  الخليــج  لــدار 
إقامــة  ومســتجدات  إجــراءات  متابعــة  خاللــه 
النصب التذكاري الخاص بتكريم نساء البحرين 
فــي أحــد المواقــع بالعاصمــة المنامــة. واطلعــت 

األنصــاري علــى التصــورات الهندســية النهائيــة 
الخاصــة بإنشــاء هــذا النصــب الــذي يرمــز إلــى 
المؤثــرة  البحرينيــة وإســهاماتها  المــرأة  عطــاء 
والبــارزة في نهضة وخدمة وطنها. وســيتضمن 
الموقــع مرئيات تقنية توضح للزائر طبيعة تلك 
المســاهمات ومحطاتهــا المضيئــة فــي مســيرة 
النصــب  تصميــم  ويأتــي  البحرينيــة.  المــرأة 
مراعيــا للتطــور العمرانــي ومــا تتميز بــه المعالم 

التاريخية في البالد. كما سيحتوي الموقع على 
مرافــق متنوعــة لتأهيليه كمعلم ســياحي نوعي 
لرمزيته المعنوية وتصميمه العصري ومضمونه 
التاريخي والمتــاح لكافة المواطنين والقاطنين 
والزوار. يشار إلى أن هذا النصب هو من تصميم 
الفريــق الفائــز بمســابقة أفضــل نصــب تــذكاري، 
نظمهــا  للمــرأة  األعلــى  المجلــس  كان  والتــي 
بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة واآلثار ضمن 

الفعاليــات المصاحبة ليــوم المرأة البحرينية في 
العــام 2017 والــذي جــرى تخصيصــه لالحتفــاء 
أقيمــت  وقــد  الهندســي،  المجــال  فــي  بالمــرأة 
هــذه المســابقة بين عدد من الفــرق المتخصصة 
مــن الطــالب والطالبــات فــي المجــال الهندســي 
بمختلف تخصصاته، حيث شــارك في المسابقة 
طالب وطالبات البحرينيين في كليات الهندسة 

بمختلف مساراتها بجامعات مملكة البحرين.

صورة تخيلية للنصبجانب من االجتماع 

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

اختتمت ســلطنة عمان أخيرا مســار الشــباب من البرنامج الوطني لتنمية مهارات 
الشــباب والــذي اســتهدف تأهيــل ١٠٠٠ شــاب بمهــارات ومعــارف وقيــم الثــورة 

الصناعية الرابعة من الفئة العمرية ١٨-٢٩ عام.

أتى البرنامج بإشــراف مباشر من ديوان البالط 
الســلطاني وتــم تنفيــذه بمســتوى عالمــي وذلك 
بالتعاون مع مؤسسات عالمية بارزة في القطاع 
التكنولوجــي ودعــم المشــاريع التقنيــة الناشــئة 
 ،)Udacity( وريادة األعمال كمنصة يوداســيتي
 )Seedstars( وسيد ستارز ،)Google( وجوجل
وعــرب نــت )Arabnet(، باإلضافــة لعدد من أبرز 
الجامعات على مســتوى العالم في التكنولوجيا 
بجمهوريــة  للتكنولوجيــا  نانيانــج  كجامعــة 
ســنغافورة  وجامعــة   ،)NTU( ســنغافورة 
الوطنيــة )NUS(، والمعهد الفدرالي السويســري 
السويســري  االتحــاد   - بلــوزان  للتكنولوجيــا 
)EPFL(.  وقد اختتم مسار الشباب رحلته التي 
استمرت ألكثر من عام بحفل رعاه وزير ديوان 
بــن ســعود  بــن هــالل  البــالط الســلطاني خالــد 

البوســعيدي، حيث تم خالل الحفل اســتعراض 
خاضهــا  التــي  والعمليــة  التعليميــة  التجربــة 
المشــاركون والتــي تضمنــت مراحل مــن التعلم 
اإللكترونــي والمحاضــرات المباشــرة والتدريب 
التجاريــة  المشــاريع  ومحــاكاة  الشــخصي، 
وزيــارة جامعات ومراكز عالمية متخصصة في 
ريــادة األعمــال والتكنولوجيــا، وتوجيه دعوات 
للمستثمرين، وصوال إلى تأسيس مشاريع تقنية 
ناشــئة بهــدف اســتقطاب اســتثمارات لتحويــل 
المشــاريع إلى شــركات تقنية ناشــئة على أرض 
الواقــع. وتــم في حفل الختــام اإلعالن عن )35( 
مشــروعا من المشــاريع التي أسسها المشاركون 
فــي البرنامــج ممــن اجتــازوا جميــع متطلبــات 
الشــباب  مهــارات  لتنميــة  الوطنــي  البرنامــج 
الــذي شــارك فــي تنفيــذه مجموعة مــن الجهات 

العالميــة، وكذلــك مجموعــة مــن الخبــراء فــي 
مجــال االســتثمار التقني الذيــن قدموا محتوى 
عالميــا بإتقــان وكفــاءة عاليــة، وقــد حصــل 15 
مشروعا على استثمارات مباشرة من الصندوق 

العماني للتكنولوجيا.  
لكافــة  معــرض  الختــام  حفــل  صاحــب  كمــا 
تجــاوز  والتــي  لالســتثمار  القابلــة  المشــاريع 
عددها 60 مشروعا حيث استعرض المشاركون 
مشــاريعهم التــي وصلــت للمراحــل االخيرة من 
المســار والتــي تمثــل فرصــا ســانحة لالســتثمار 
فــي رحلتهــا للتحــول الى شــركات تقنية ناشــئة 
في المســتقبل. وقد بدأ مســار الشــباب مسيرته 
برحلــة تعلــم إلكترونية على منصة يوداســيتي 
بالثــورة  مرتبطــة  تخصصــات  لثالثــة  العالميــة 
البرمجيــات،  علــم  وهــي  الرابعــة،  الصناعيــة 
والتســويق الرقمي، وعلم البيانات، حيث بلغت 
نسبة اإلكمال من قبل المشاركين لشهادة الناتو 
%74 متعديــة بذلك نســبة النجــاح العالمية في 
مثــل هــذه الشــهادات مع مؤسســة يوداســيتي، 

ثــم شــارك بعدهــا أكثــر مــن )600( مشــارك فــي 
فعاليــة “ســباق األفــكار التقنيــة لشــباب عمــان” 
التي جاءت بدعم من مؤسسة جوجل العالمية 
واعتبرت األضخم من نوعها في السلطنة حيث 
قدم وطور المشــاركين خالل يومين 600 فكرة 
مشــروع تقنــي قابــل للتطبيــق قبــل أن يتأهــل 
)100(  مــن المشــاركين للمرحلــة الثانيــة والتــي 
شــملت رحلــة تعلــم تطبيقيــة تــم فيها إرســالهم 
إلــى ثــالث مــن افضــل الجامعــات العالميــة فــي 

التكنولوجيــا وتقنيات الثــورة الصناعية الرابعة 
وجمهوريــة  السويســري  االتحــاد  مــن  كل  فــي 
ســنغافورة، وإشــراكهم فــي العديــد مــن حلقات 
العمــل المكثفــة داخــل وخــارج الســلطنة.Mكما 
قــام كل مشــارك فــي المرحلــة الثانيــة بتطبيــق 
مشــروعه علــى أرض الواقــع وتنفيــذ النمــوذج 
األولي للمشــروع، وإعداد هوية بصرية وإنشاء 
موقع إلكتروني له، باإلضافة إلى تجربة المنتج 
والخدمــة علــى )10( مســتخدمين علــى األقــل 

والخدمــة  للمنتــج  محتمليــن  عمــالء  وإيجــاد 
قبــل تســليمه للبرنامــج لتقييمــه مــن قبــل عــدد 
أمــا   M.والدولييــن المحلييــن  المختصيــن  مــن 
فــي الوحــدة األخيــرة مــن البرنامــج فقــد قــام 
المشاركون بعرض مشاريعهم القابلة لالستثمار 
على عــدد من الجهات االســتثمارية والتمويلية 
ورواد األعمــال من أجل الحصول على التمويل 
والدعم الالزم لتحويل مشــاريعهم إلى شــركات 
نظمــت  فعاليــة  ضمــن  وذلــك  ناشــئة  تقنيــة 
بالتعــاون مــع مؤسســة ســيد ســتارز. يشــار إلى 
أن البرنامــج الوطنــي لتنميــة مهــارات الشــباب 
يأتي تحت مظلة البرامج الوطنية التي يشرف 
ســعى  وقــد  الســلطاني،  البــالط  ديــوان  عليهــا 
 “ الناشــئة   “ و   “ الشــباب   “ مــن خــالل مســاري 
إلــى تمكيــن الشــباب الُعمانــي من الفئــة العمرية 
15  -  29  ســنة بالقيــم والمهــارات والمعــارف 
الالزمــة للنجــاح فــي ميادين العمل المســتقبلية 
ليكونوا قادرين على التعامل مع تقنيات الثورة 

الصناعية الرابعة .

ُعمان تؤهل ١٠٠٠ شاب بمهارات وقيم الثورة الصناعية الرابعة

المنامة - بنا

الشــيخ  الجمــارك  رئيــس  اســتقبل 
أحمد بن حمد آل خليفة، نائب ســفير 
المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين 

ستيوارت ساميرس.
اللقــاء، رحــب رئيــس  وفــي مســتهل 
إلــى  منوهــا  بســاميرس،  الجمــارك 
البلديــن  بيــن  الوثيقــة  العالقــات 
كافــة،  المجــاالت  فــي  الصديقيــن 
وأهميــة العمــل علــى تعزيــز التعــاون 
فــي  المشــتركة  الخبــرات  وتبــادل 
المجــال الجمركــي، مشــيدا بالبرامــج 

التدريبيــة وخبــرات األمــن الجمركــي 
المتحــدة،  المملكــة  لــدى  المتاحــة 

والعمل على تعزيزها بشكل مستمر.
مــن  عــدد  اللقــاء، بحــث  وتــم خــالل 
الموضوعــات ذات االهتمام المشــترك 
جهتــه،  مــن  الجمركــي.  المجــال  فــي 
أعــرب نائــب ســفير المملكــة المتحدة 
شــؤون  مــع  بالتعــاون  ترحيبــه  عــن 
للوصــول  البحريــن  بمملكــة  جمــارك 
إلى أفضل الممارســات الجمركية، بما 

يخدم المصالح المشتركة.

تعزيز التعاون الجمركي مع بريطانيا

Û  ،بعــد قضــاء أعــوام عديــدة من مســؤولية العمــل الحكومي
وأداء شــرف الواجــب والمهنــة، ترّجــل الدكتــور المبتســم 
عبدالحســين ميــرزا أخيــًرا عــن منصبه، تــارًكا األثــر الطيب 
واإليجابــي فــي الكثير من موظفــي هيئة الكهربــاء والماء، 
وفــي نفــوس الصحفييــن واإلعالمييــن والمراجعيــن، وفي 

من عرفوه عن قرب حق المعرفة.
Û  شــخصي رأي  وهــو  عبدالحســين،  الدكتــور  أن  والشــاهد   

اســتقرأته مــن تعامالتي معه ومما ســمعت عنه مــراًرا، كان 
ــا للوزيــر المتواضــع القريــب من النــاس، والمنفتح  مثــااًل حيًّ
معهــم، فميــرزا والمعــروف عنــه كثــرة االنخراط فــي العمل، 
وفــي التواصــل المباشــر مــع الموظفيــن والنــاس، لــم يكــن 
مــن المســؤولين الذيــن يقلقهــم توجيــه الســؤال الصحافــي 
المباغــت أو الجــريء، أو حتى نقد المراجــع، لقناعته بثبات 

الموقف واألداء.
Û  بفصــل خصوًصــا  المســؤوليات  جســامة  علــى  وعــالوة   

الصيف الســاخن، والتي يتزايــد بها حجم الطلب واألعطال 
والشــكاوى، إال أن أداء الهيئة كان ماضًيا دوًما بمســار ثابت 
األداء  مســتويات  بأعلــى  العامــة،  المصلحــة  تحقيــق  فــي 

والجودة.
Û  ويشــهد للدكتــور ميــرزا أيًضا، إدخال منظومــة عمل الهيئة 

فــي المســاحات الحضريــة، وفــي االعتماديــة علــى الطاقــة 
الشمســية )النظيفة( لتوليد الكهرباء، واالســتدامة والتركيز 
ا مــن طبيعــة  علــى البيئــة الخضــراء، لتكــون جــزًءا أساســيًّ
الحيــاة اليوميــة للنــاس، وأيًضــا تطويــر إصــالح األعطــال، 
والتيوصلت لفترة زمنية قياسية ال تتجاوز الساعتين فقط، 
بدايتها التجاوب الســريع من قســم الشــكاوي، وهو تجاوب 
يعكس بجوهره الرؤية الحكومية الناهضة في عهد سيدي 
صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، لتحقيق 

أعلى درجات الرضا للمستهلك، أكان مواطًنا أم مقيًما.
Û  يترّجــل الدكتــور عبدالحســين ميرزا، بعد شــوط طويل من

العمــل الــكادح والمميــز، كان بــه مثــااًل لالحتــرام وللتقديــر 
مــن الجميــع، مســّلًما زمام األمــور للوزير الشــاب وائل ناصر 
المبــارك والــذي نتمنــى له كل التوفيق والنجــاح بمهام عمله 

الجديد.

شكًرا 
عبدالحسين 

ميرزا

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

طب الطوارئ في البحرين أصبح يضاهي الدول العالمية
الصحي للقطاع  المتواصل  ــوزراء  ال رئيس  سمو  بدعم  تشيد  فعاليات 

بحضور زاد عن 600 مشارك، اختتمت مساء يوم أمس الجمعة فعاليات مؤتمر طب الطوارئ في نسخته األولى، والذي أقيم تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ونظمته جمعية األطباء، ورابطة الطوارئ   وذلك في مركز المؤتمرات في فندق الخليج.

جــل  المؤتمــر  فــي  المشــاركون  ورفــع 
شــكرهم وتقديرهــم لرعاية ســمو رئيس 
الــوزراء للمؤتمــر، والتي تعكس االهتمام 
الكبيــر الــذي يوليــه ســموه لهــذا الجانــب 
المهــم مــن التخصصات الطبيــة واهتمام 

سموه بالعاملين فيه.
وأشــارت رئيســة جمعيــة األطبــاء غــادة 
القاســم فــي تصريحات لـ “البــالد” إلى أن 
“الجمعيــة تعمل دائما علــى تنظيم وعقد 
العمــل  وورش  الفعاليــات  مــن  سلســلة 
الدوريــة لزيــادة التبــادل المهني والعلمي 
فــي هذا الجانــب، مؤكــدة أن المؤتمرات 
تعــد  الطــوارئ  بطــب  الخاصــة  الطبيــة 
مهمــة جــدا؛ ألن طــب الطــوارئ يعــد مــن 
يحتاجهــا  التــي  النــادرة  التخصصــات 

المجتمع في وقتنا الحاضر”.
مــن  كانــت  البحريــن  “أن  إلــى  وأشــارت 
األوســط  والشــرق  الخليــج  دول  أوائــل 
التــي اهتمــت بهــذا التخصــص ونجحــت 
فــي بنــاء برنامــج تدريبــي خــاص بطــب 
أن  مخرجاتــه  واســتطاعت  الطــوارئ، 
فريــق متخصــص بحرينــي  أول  تشــكل 
الجمعيــة  أن  منوهــة  الطــوارئ”،  لطــب 
ســتعمل علــى عقــد هــذا المؤتمــر ســنويا 
وبالتعــاون مع كافة الداعمين والشــركاء 
الذيــن كان لهــم أكبــر الفضل فــي انطالق 

نسخته األولى ونجاحها.
تنــاول  الــذي  المؤتمــر  إلــى أن  وأشــارت 
والموضوعــات  المحــاور  مــن  العديــد 

المهمة في مجال طب الطوارئ بقســميه 
الكبــار والصغــار، وناقش كيفيــة التعامل 
مع االزدحام في أقسام الطوارئ وأفضل 
الوســائل والحلــول، قدمهــا مجموعة من 
طــب  فــي  المتخصصيــن  االستشــاريين 

الطوارئ من البحرين والخارج.
ضــم  المؤتمــر  أن  القاســم  وأوضحــت 
الطارئــة  الحــاالت  ومنهــا  عــدة،  محــاور 
والحــوادث  الدمويــة،  واألوعيــة  للقلــب 
واإلصابــات الحــاالت الطارئــة لألطفــال، 
والحاالت الطارئة لتوقف القلب والنفس، 
وآخر المســتجدات للتعامل مع الجلطات 

الدماغيــة فــي أقســام الطــوارئ، وكيفية 
التعامــل مــع أهــم الحــاالت الطارئــة مــع 

المسنين، وإدارة الحوادث والكوارث.
وثمنــت القاســم دور القيــادة والحكومــة 
والطبيــب  الطــب  بواقــع  النهــوض  فــي 
البحرينــي، مؤكــدة أن الحكومــة بقيــادة 
صاحــب الســمو رئيــس الــوزراء ال تدخــر 
جهــدا فــي توفيــر كل مــا يلــزم مــن دعــم 
متطــورة  تحتيــة  وبنيــة  وتوجيهــات 
وكــوادر بشــرية مؤهلــة ونظــم حديثــة، 
تعكــس وتحقــق مكانــة متقدمــة لمملكــة 
البحرين على الخارطة الصحية والطبية 

العالمي.
الطــوارئ  طــب  أســتاذ  أعــرب  وبــدوره، 
أمريــكا،  فــي  ســتانفورد  جامعــة  فــي 
بالمؤتمــر  الرئيســيين  المتحدثيــن  أحــد 
ســعادته  عــن  فيــن  د  مهــا  البروفســور 
مثنيــا  بالمؤتمــر،  ومشــاركته  لحضــوره 
القطــاع  يشــهده  الــذي  التطــور  علــى 
الطبــي بالبحريــن فــي كافــة تخصصاته، 
ومنهــا طــب الطــوارئ، منوهــا بــأن طــب 
الطوارئ بالبحرين حاليا، أصبح يضاهي 
فــي مســتواه ما تقــوم به أقســام ومراكز 

الطوارئ العالمية.

بدور المالكي من فندق الخليج | تصوير: رسول الحجيري



ــة ــي ــرب ــع ال ــة  ــغ ــل ل عـــالـــمـــيـــاً  ــاً  ــابـ ــتـ كـ  33 تـــرجـــمـــة 

“البحرين للثقافة واآلثار” تحتفي باليوم الدولي للترجمة

احتفــى العالــم فــي 30 ســبتمبر مــن كل عــام باليوم الدولــي للترجمة، والــذي أقرته األمم المتحــدة في العــام 2017 تأكيدًا 
علــى دور المهنييــن اللغوييــن فــي ربط األمم وتعزيز الســام والتفاهــم والتنمية ويحمل هذا العام شــعار “االحتفال بلغات 

الشعوب األصلية”.

وتســاهم مملكــة البحرين فــي الحفاوة 
بهذا اليوم الدولي من خالل اإلنجازات 
الملموســة التي تحققها هيئــة البحرين 
للثقافــة واآلثــار، مــن خــالل مشــروعها 
يديــره  الــذي  المعــارف(  )نقــل  الريــادي 
التونســي  االجتمــاع  وعالــم  المفكــر 
انطلــق  فقــد  لبيــب،  الطاهــر  الدكتــور 
المشــروع فــي العــام 2014 بعــد تبنــي 
رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثار 
آل خليفــة  بنــت محمــد  مــي  الشــيخة 
للتبــادل  مشــروعًا  يعــد  إذ  للمشــروع، 

الثقافي.
ويعمــل المشــروع علــى ترجمــة الكتــب 
فــي  العربيــة،  اللغــة  إلــى  العالميــة 
اإلنســانية  للعلــوم  مجــاالت  خمســة 
هــي: العقالنيــات والعلــوم االجتماعيــة 
والفنــون واالتصــال وتحليــل الخطــاب 
هذا وقد ترجم المشروع حتى اآلن 33 
عنوانــًا، صدرت بعضها بأكثر من طبعة، 
فيمــا يواصــل مســيرته إلتمــام ترجمــة 
50 كتابــًا، وأمــا الكتــب التــي ترجمــت 

فهــي: تفكر، لغات الفردوس، هل اعتقد 
اإلغريق بأساطيرهم، التحليل النفسي، 
الزمــن أطالالً، أصــول الفكــر اإلغريقي، 
األبجديــات الثــالث، نهايــة العالــم كمــا 
نعرفــه، قصــة الفــن، آينشــتان بيكاســو، 
محتوى الشكل، منطق الكتابة وتنظيم 
لوســائط  اجتماعــي  تاريــج  المجتمــع، 
التواصــل، البــاب – مقاربــة إثنولوجية، 
أنثروبولوجيــا  إلــى  مدخــل  الالأمكنــة 
الحداثــة المفرطــة، عالمنــا االفتراضي: 
مــا هو وما عالقتــه بالواقع؟، هل يجب 
بطريقــة  العالــم  تاريــخ  فــي  التفكيــر 
أخــرى، هــل يجب حقــًا تقطيــع التاريخ 
شرائح؟، قصة األلوان، قصة الخطوط، 
والميديــا،  االتصــال  سوســيولوجيا 
المستقبل مقدمة وجيزة، الحب مقدمة 
مــن  التواصــل  أنتروبولوجيــا  وجيــزة، 
النظريــة إلــى ميــدان البحــث، الكينونة 
والشاشــة كيــف يغيــر الرقمــي اإلدراك، 
الهندي المولع بالحجاج، سوســيولوجيا 
تحليــل  كالســيكية،  مقاربــات  الديــن 

التاريــخ  والمنهــج،  النظريــة  الحطــاب 
فــي  الفكــر  العالــم،  تاريــخ  نهايــة  عنــد 
الصيــن اليــوم، الفعــل بالكلمــات، القول 

والقول الذي ال يقول شيئًا.
نقــل  فــي  الترجمــة  تنحصــر  وال  هــذا 
األفــكار والمعــارف، بــل هــي جــزء مــن 
منظومــة إيديولوجية تقــوم فيها بدور 
المشــروع  ويركــز  المعرفــي.  الوســيط 
علــى ما ُيحفز على التفكير الموضوعي 
الفكريــة  المســائل  فــي  والعقالنــي 
واالجتماعيــة،  التاريخيــة  والظواهــر 
الفنــون  فهــم  علــى  يســاعد  مــا  وعلــى 
قواميــَس  القائمــة  وتشــمل  وتذوقهــا. 
مهمــة ولها ِصيٌت عالمي، مثل “قاموس 
أكســفورد للفلسفة” وكتاب “قصة الفن” 
الــذي ألفه غومبرتش، وهــو في طبعته 
ســبعة  فــي  وصــدر  عشــرة  السادســة 

ماليين نسخة 
 ،2016 العــام  فــي  أنــه  بالذكــر  جديــر 
أقيمــت على هامــش المشــروع، الندوة 
“صــورة  عنــوان  التــي حملــت  الدوليــة 

اآلخــر: نظرات متقاطعة(” وهدفت إلى 
معرفــة التصورات واألحكام والمواقف 
والشــعوب،  الثقافــات  تتبادلهــا  التــي 
وخاصة بين العرب واآلخرين، وبالتالي 
معرفــة العوامــل الثقافيــة التــي تحول 
بينهــم،  ومتبــادل  حقيقــي  تفهــم  دون 
ودون بنــاء حــواٍر بيــن الثقافــات يقوم 
فــي تخليــص  الحقيقيــة  الرغبــة  علــى 
هــذه التصــورات واألحــكام والمواقــف 
مــن التشــويه وعلى رغبــة حقيقية في 
هــذه  فــي  شــارك  وقــد  اآلخــر،  معرفــة 
وأســتاًذا  باحًثــا   60 حوالــي  النــدوة 
جامعًيا من 25 بلًدا هي: الجزائر ولبنان 
ومصــر  واألردن  وتونــس  وفلســطين 
والمغــرب وســوريا والســعودية وليبيــا 
والعــراق والســودان واليونــان وإيطاليا 
فاســو  وبوركينــا  وسويســرا  وفرنســا 
وألمانيــا وجمهوريــة التشــيك وقبــرص 
وإسبانيا وجمهورية الكونغو وبلجيكيا 

والكاميرون ورومانيا.
ويعتبــر المشــروٌع رائدا وفريــدا يندرج 
البحريــن  هيئــة  اســتراتيجية  ضمــن 
بالعمــل  االرتقــاء  فــي  للثقافــة واآلثــار 
الثقافــي الهــادف ووضــع اســم مملكــة 
خارطــة  علــى  فأكثــر  أكثــر  البحريــن 
والعالمــي..  العربــي  الثقافــي  الحــراك 
والتــي  األخيــرة  العشــرون  والكتــب 
مــن بينهــا قواميــس مهمة وكبيــرة هي 
مــن  متقدمــة  مرحلــة  فــي  بأكثريتهــا 
اإلعــداد للنشــر، ومن المنتظــر صدورها 

في الفترة القريبة.
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وثقت الشــيخة انتصار ســالم العلي 
تاريــخ الكويت في كتــاب “الكويت 
العربيــة  باللغتيــن  عــام”   400 فــي 
واالنجليزيــة، فيما تضمــن أكثر من 
1320 صــورة ووثيقــة، اســتعرضت 
خاللهــا مراحــل مــن نهضــة الكويت 
حكامهــا  ومنجــزات  وحضارتهــا 

خالل فترات حكمهم.
وجاء الغالف باللون األبيض تعلوه 
بصمة تضم بين ثناياها صور حكام 
الكويــت الذين رســموا نهضة البالد 
منــذ حكــم األميــر صبــاح بــن جابــر 

بحكيــم  وانتهــاء   )1718-1762(
الحديثــة  نهضتهــا  وربــان  الكويــت 
أمير اإلنســانية ســمو الشيخ صباح 

األحمد.
الكثيــر  الكتــاب  مقدمــة  وتضمنــت 
العربيــة  والقيــم  المعانــي  مــن 
واإلســالمية األصيلــة التــي تجســد 
الــروح الوطنية والمحبــة والتكافل 
أهــل  عليهــا  جبــل  التــي  واإلخــاء 
الكويــت وكفاحهــم فــي عــزة وإباء 
لبنــاء وطنهــم والمحافظة عليه من 

غوائل الزمن.

انتصار السالم توثق تاريخ الكويت

القومــى  المركــز  عــن  حديًثــا  صــدر 
العربيــة مــن كتــاب  الطبعــة  للترجمــة، 
“الســينما اإليرانية: تاريخ سياسي” من 
تأليــف حامــد رضــا صــدر ومــن ترجمة 

أحمد يوسف
ويهــدف هذا الكتاب إلى تقديم تحليل 
ومعارضــة  اإليرانيــة،  للســينما  شــامل 
تهميــش المســائل السياســية بداخلهــا، 
والكشــف عن بعــض المفاهيم الســائدة 
حــول دور ومكانــة السياســة في التيار 

الســائد للســينما اإليرانيــة. والقصد من 
ذلــك هو دراســات تيمات وشــخصيات 
القــرن  بدايــة  منــذ  اإليرانيــة  األفــالم 
بالعوامــل  يتعلــق  فيمــا  العشــرين، 
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعية 
مــن  كال  الكتــاب  يتنــاول  حيــث 
الســينما والتاريــخ، موضًحــا الخلفيات 
التــي  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
المخرجيــن واألفــالم  أهــم  ظهــر فيهــا 

والتيمات والشخصيات.

نظم اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات حفل 
تأبيــن للشــاعر الكبيــر حبيــب الصايــغ، 
وفــاًء وعرفانــًا منــه لــدور الراحــل فــي 
تعميــق تاريــخ الثقافــة، ودفــع مســيرة 
وعربيــًا  إماراتيــًا  األمــام  إلــى  اإلبــداع 
إضافــة إلــى دوره المؤثر في الصحافة 
المعرفــي،  والحــراك  اإلماراتيــة، 
ولمكانتــه كشــاعر متألــق مــن شــعراء 
منصــب  شــغله  عــن  فضــال  الحداثــة، 
األميــن العــام التحــاد الكتــاب العــرب، 

كتــاب  اتحــاد  إدارة  لمجلــس  ورئيســًا 
حفــل  فــي  شــارك  اإلمــارات.  وأدبــاء 
التأبيــن نخبة من المثقفين والمفكرين 
وفــي  والعــرب،  اإلماراتييــن  واألدبــاء 
الســياق نفســه قــرر االتحــاد أن يحمــل 
فــي  للعــام  الجديــد  الثقافــي  الموســم 
شــعار  وانشــطته  فعالياتــه  مختلــف 
الثقافــة  أيقونــة  الصايــغ..  “حبيــب 
واإلبــداع”. وعلى مســرح قصر الثقافة 

بالشارقة.

فــوز  مصــر،  فــي  الكتــاب  اتحــاد  أعلــن 
عبدالمعطــي  أحمــد  المصــري  الشــاعر 
عبدالعزيــز  اليمنــي  والشــاعر  حجــازي، 
بــأول جائــزة يطلقهــا االتحــاد  المقالــح، 
وتحمل اسم أحمد شوقي أمير الشعراء 
اتحــاد  رئيــس  عبدالهــادي،  عــالء  وأكــد 
الكتــاب المصــري واألميــن العــام التحاد 
الكتــاب العــرب، خــالل حفــل أقيــم فــي 
هــو  الشــعر  أن  باألوبــرا،  الهناجــر  مركــز 

إلــى  بأيدينــا  يأخــذ  الــذي  األلــم  تعبيــر 
شــجوننا، وإلــى إنســانيتنا التــي نضفيها 
علــى األشــياء، ونحن نســتدرج أرواحها 
للخــروج، كي نعلنهــا لقرائنا، وكأننا نراها 

معهم للمرة األولى.
 وأكد األمين العام التحاد الكتاب العرب، 
أن أحمــد شــوقي هــو الشــاعر الــذي لــم 
يــأت بعده من اســتطاع أن يتبوأ مكانته 

الشعرية في مصر والعالم العربي.

السينما اإليرانية

حفل تأبين للصايغ

جائزة أحمد شوقي

بمصــر،  للثقافــة  األعلــى  المجلــس  ينظــم 
ملتقــى القاهــرة الدولــي الخامــس للشــعر 
العربــي، بعنــوان “الشــعر وثقافــة العصــر” 
دورة إبراهيم ناجي وبدر شــاكر الســياب، 
ديســمبر   19 حتــى   16 مــن  الفتــرة  فــي 
بمقــر المجلــس األعلــى للثقافــة بالقاهــرة، 
الباحثيــن  مــن  كبيــر  عــدد  بمشــاركة 

والشعراء والنقاد المصريين والعرب
“الشــعر  عنــوان  اللجنــة  اختــارت  وقــد 
ناجــي  إبراهيــم  “دورة  العصــر”  وثقافــة 
وبدر شــاكر السياب” ليكون عنوان الدورة 
الخامســة للملتقــى، وأطلقــت اللجنــة فــي 
المحــاور  مــن  عــدًدا  الماضــي  االســبوع 
وتدعــو  الفرعيــة،  والمحــاور  الرئيســية 
خــالل  مــن  للمشــاركة  المهتميــن  اللجنــة 
تقديــم مختصــر للدراســة المقترحــة فــي 
أحــد المحــاور الرئيســية أو الفرعيــة التي 

اعدتها اللجنة.
وتختتــم فعاليــات الملتقــى باعــالن اســم 
الفائز بجائزة القاهرة لإلبداع الشعري في 

دورتها الخامســة، وتضــم اللجنة المنظمة 
عددا من المتخصصين والنقاد والشعراء، 
من بينهم: د محمد عبد المطلب، والشاعر 
ســويلم،  أحمــد  والشــاعر  طلــب،  حســن 
والشــاعر محمد ســليمان، والشاعر حسين 

يوســف،  شــعبان  والشــاعر  القباحــي، 
والدكتــور عبــد الناصــر حســن، والدكتــور 
عنتــر  أحمــد  والشــاعر  البحيــري،  أســامة 
مصطفــى ووائل حســين، وبأمانة كل من: 

هدى عبد الدايم وإبراهيم حسين.

دورة إبــراهيـــــم نـاجـــــي وبــــدر شــاكــــــر السيـــــاب

ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي

أعلنــت جامعــة الشــرق األوســط األميركية 
التي أسســها ويترأس مجلــس أمنائها  فهد 
للقصــة  الملتقــى  “جائــزة  راعــي  العثمــان، 
القصيــرة العربية”، القائمة الطويلة لدورتها 
الرابعــة لعــام 2018/  2019، وتضــم القائمــة 
10 مجموعــات قصصيــة لكتــاب وكاتبــات 
الجائــزة  تلقــت  وقــد  عربيــة،  دول   9 مــن 
قصصيــة  مجموعــات   209 الــدورة  لهــذه 
مــن مختلــف أقطــار الوطن العربــي والعالم 
وتتشكل لجنة التحكيم للدورة الرابعة من: 

د.لويــس ميغيل، رئيســًا، وعضوية كل من: 
د.ســعيد الوكيــل، د.عبدالــرزاق المصباحي، 
د.رامي أبو شهاب، والقاصة باسمة العنزي.
اللجنــة  اختيــار  حيثيــات  فــي  وجــاء 
للقائمــة  المتأهلــة  العشــر  للمجموعــات 
الملتقــى  الطويلــة تأكيــدًا ألهــداف جائــزة 
للقصة القصيرة العربية، في تشجيع ودعم 
فــن القصــة القصيــرة العربية وفــي جو من 
الشــفافية والموضوعية والنزاهة والنقاش 
فلقــد توصــل  الحــر والعميــق والمتشــعب، 

أعضــاء لجنة التحكيم إلى القائمة الطويلة 
علــى النحــو التالي: احتــراق الرغيف )وفاء 
المشــتعلة  األرض  الســعودية(،  الحربــي- 
)ســحر ياســين–، الســاعة األخيــرة )ســفيان 
الطلبيــة شــيخة حســين-  تونــس(  رجــب– 
العــراق(،  هــادي-  ســعد  ســواد  فلســطين(، 
صدفــة جاريــة )نجــوى بــن شــتوان- ليبيــا(، 
صرخــة مونــش )محمــود الرجبــي- ســلطنة 
)أحمــد  امرأتــان  تكويــه  قميــص  عمــان(، 

الدريني– مصر(.

ــرة الــعــربــيــة ــقــصــي ــقــصــة ال ــم فـــن ال ــ تــشــجــيــع ودع

جائزة الملتقى الثقافي للقصة تعلن قائمتها الطويلة

أيها اإلنسان الحقيقي 
متى تولد بيننا؟
محمد الماجد

الطاهر لبيب
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ـا و86 عالميًّا من حيــث الكميات احتلــت الترتيــب 14 عربيًـّ

4.7 طن احتياطي الذهب بالبحرين حتى أكتوبر

بلغ احتياطي الذهب لدى البحرين حتى شــهر أكتوبر 
الماضــي 4.7 طــن، محتلــة بهــذه الكميــة الترتيــب 14 
الذهــب  بحســب مجلــس  وذلــك  ــا،  عالميًّ ــا و86  عربيًّ
العالمــي. وبهذا يكــون احتياطي المملكة من الذهب 
ثبــت عنــد هــذا الرقــم الــذي ســجله أيًضــا فــي شــهر 
أغسطس الماضي، لكنها تراجعت بالترتيب العالمي 

نقطة واحدة، حيث كانت بالمركز 85. 
 وكشف أحدث تقرير للمجلس الذي أعد قائمة بأكبر 
100 دولة تملك احتياطي ذهب حول العالم، والتي 
ضمــت 13 دولــة عربيــة، جاء علــى رأســهما المملكة 
العربية الســعودية بواقــع 323.1 طن، والتي جاءت 

ا. بالموقع 18 عالميًّ
ا،   تالهــا لبنان بنحــو 286.8 طن والترتيب 20 عالميًّ
ــا، ليبيا بواقع  ثــم الجزائــر 173.6 طــن والـــ 26 عالميًّ
طــن   96.3 فالعــراق  ــا،  عالميًّ  33 والـــ  طــن   116.6
ــا،  طنًّ  79 الكويــت  وعقبــه  ــا،  عالميًّ  38 وبالترتيــب 
علــى  و41  طــن   78.9 مصــر  ــا،  عالميًّ  40 والموقــع 

ا. مستوى العالم، ثم األردن 43.5 طن و49 عالميًّ
 ثــم جــاءت قطــر بحوالــي 42.2 طــن وبالترتيــب الـ 
ــا، ســوريا 25.8 طــن و57 علــى المســتوى  51 عالميًّ
ا، اإلمارات  العالمــي، فالمغــرب 22.1 طــن و60 عالميًّ
 81 وبالموقــع   6.8 تونــس  ــا،  عالميًّ و75  طــن   8.5

ا، ثم البحرين. عالميًّ

ووصــل إجمالي احتياطيات دول العالم من الذهب 
حوالــي 34.39 ألف طن، تقدمتها الواليات المتحدة 
األميركيــة التــي اســتحوذت علــى 8.133 ألــف طن، 
مشــكلة 23.6 % مــن االحتياطــي العالمــي. فيما بلغ 

ما تحتفظ به الدول العربية حوالي 1.3 ألف طن.
ثــم جــاءت ألمانيــا بالترتيــب الثانــي بواقــع 3.366 

ألف طن تالها صندوق النقد الدولي الذي يستحوذ 
علــى 2.814 ألــف طن، ثم إيطاليــا بنحو 2.451 ألف 
طن، فرنســا 2.436 ألف طن، روســيا 2.23 ألف طن، 
الصيــن 1.942 ألف طن، سويســرا ألف طــن، اليابان 
765.2 طــن، فيما جاء بالترتيب العاشــر الهند بنحو 

618.2 طن.

14 تريليون دوالر من 
“الذكاء االصطناعي”

التــي  العالميــة  التجاريــة  الحــروب  رغــم 
تســتنزف االقتصــاد العالمي، فــإن صناعة 
الــذكاء االصطناعــي تمــر بصحــة جيــدة، 
كما يقول أكثر المؤيدين المتحمســين لها، 

 .»fortune« بحسب مجلة
العمالقــة  االستشــارات  شــركة  وتتوقــع   
الصناعــة  هــذه  توفــر  أن   Accenture
دوالر  تريليــون   14  ،2035 عــام  بحلــول 

لالقتصاد العالمي. 
أكثــر  االصطناعــي  الــذكاء  كان  وكلمــا 
تقدمــا و”ذكاء” فإنــه يهــدد الوظائف على 
مختلــف أنواعهــا. وعلــى صعيــد متصــل، 
كشــفت دراســة أن 1.4 مليون وظيفة في 
الواليــات المتحدة لوحدها مهددة بســبب 

التقنيات الجديدة بحلول 2026.

»fortune« نيويورك - مجلة

 لوس أنجلوس - »ذا ريل ديل«

قــال موقــع »ذا ريــل ديل« العقــاري، إن 
وزيــًرا فــي الحكومة الكويتيــة تعّرض 
لـــ »خدعــة اســتثمارية« كّبدتــه خســارة 
فادحــة جــراء اســتثماره 163 مليــون 
دوالر في أرض جبلية بمدينة األثرياء 
وأوضــح  هيلــز.  بيفرلــي  والمشــاهير 
الموقــع الذي نقلــت عنه جريدة القبس 
المــالك  اتهــم  الوزيــر  أن  الكويتيــة 
هيلــز  بيفرلــي  فــي  لــأرض  الســابقين 
شــراء  طريــق  عــن  األمــوال  بتبديــد 
واإلنفــاق  وقصــور  ويخــوت  طائــرات 
علــى الراقصات، وذلك بعدما تكشــفت 
حقيقة صفقة بيع العقار المذكور )157 
فداًنــا( بقيمة بخســة عن الســعر العالي 
المطلــوب والــذي كان الوزيــر موعــوًدا 

به وعلى أساســه شارك في االستثمار.  
»ســكيورد  نوفــال  شــركة  وتقدمــت 
لإلفــالس  بطلــب  برترنــرس«  كابيتــال 
فــي مايــو 2018، وعــادت الممتلــكات 
إلــى مالكهــا الســابق مقابــل 100 ألــف 
دوالر فــي مــزاد الرهن. ويتهــم الوزير، 
الذي يســعى للحصول على تعويضات 
المالــك  دوالر،  مليــون   488 بقيمــة 
األول للعقــار فيكتورينو نوفال بالغش 
واإلهمــال  العقــد  وخــرق  والخــداع، 
وســوء التمثيــل ضمــن 16 تهمــة فــي 
الدعــوى. ويقــول محامــي الوزيــر، إن 
فــي  عائلتــه  بأمــوال  اســتثمر  موكلــه 
لمنصبــه  صلــة  وال  المذكــورة  األرض 

الحكومي بالصفقة.

ا 163 مليون دوالر “خدعة” تكّبد وزيًرا كويتيًّ

المنامة - جمعية رجال األعمال البحرينية

اختتــم وفــد جمعيــة رجال األعمــال البحرينيــة زيارته إلــى الجمهورية 
التركيــة التــي اســتغرقت ثالثــة أيــام، وذلــك اســتجابة لدعــوة تلقتهــا 
الجمعية من هيئة »فرات« للتنمية التابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا 
التركيــة ومجلــس العالقات االقتصادية الخارجية التركية وبالتنســيق 

مع سفارة الجمهورية التركية في المنامة.
وقــال رئيــس الجمعية، خالد راشــد الزيانــي “تّم اســتعراض العديد من 
الموضوعــات التجاريــة ذات االهتمام المشــترك من أجــل تنمية روابط 
التعــاون االقتصــادي بيــن البحريــن والجمهوريــة التركيــة والدفــع إلــى 
المزيد من الشــراكات من أجل االرتقاء بحجم التبادالت التجارية بين 

البلدين”.
وأضــاف “عقــد الوفد التجاري البحريني سلســلة من اللقــاءات الثنائية 
المباشرة مع القطاع التجاري في تركيا واالجتماع مع مجلس المصدرين 
األتراك، وكانت نافذة مهمة لالنفتاح على الفرص االستثمارية الواعدة 
فــي البلديــن وتقويــة الروابــط بيــن قطاعات األعمــال واالســتثمار بين 

رجال األعمال البحرينيين ونظرائهم في تركيا”.
إلــى أن  الزيانــي  الزيــارة، أشــار  التــي شــملتها  أبــرز المحطــات   وعــن 
البرنامــج تضّمــن زيــارة الوفــد التجــاري البحرينــي لعــدد مــن المــدن، 
أبرزها: مدينة إسطنبول وماالتيا وإالزى، إذ اطلع الوفد عن كثب على 
التجربــة التركية في القطاعات الصناعية والتجارية، كقطاع األقمشــة 

والمــواد الغذائيــة والزراعــة واألثــاث والســياحة والرخــام واألرضيــات 
دعــم  فــي  الحكوميــة  الجهــود  علــى  والوقــوف  واآلليــات  والمعــدات 
القطاعــات التجاريــة المختلفــة حيــث التقــى الوفــد برؤســاء البلديــات 

وكبار المسؤولين في تلك المدن.
 وأكــد أن جمعيتــه ترّحــب بالزيــارة المرتقبــة للوفــد التجــاري التركــي 
للمملكــة فــي 3 نوفمبــر القادم للمشــاركة فــي المنتدى التجــاري التركي 
البحرينــي حيــث ســتنظم الجمعيــة عــدًدا مــن اللقــاءات المتبادلــة بين 
الوفــد التركــي والقطــاع التجــاري فــي مملكــة البحرين من أجــل تنمية 
التبــادل التجــاري بيــن البلدين ومناقشــة فــرص الشــراكة المتوفرة في 

البلدين.

لتســتقر  أمــس  الذهــب  أســعار  ارتفعــت 
الــذي  الوقــت  فــي  نطــاق ضيــق،  داخــل 
مــن  المزيــد  المســتثمرون  فيــه  يترّقــب 
الوضوح بشــأن مســائل تكتنفها الضبابية 
التجــارة وخــروج  ذلــك  فــي  بمــا  ــا  عالميًّ
ممــا  األوروبــي،  االتحــاد  مــن  بريطانيــا 
تعويــض  فــي  األصفــر  المعــدن  ســاعد 
خســائر تكبدهــا في وقت ســابق مدفوًعا 
بآمــال تحقيــق انفراجــة فــي المحادثــات 
التجارية بين الواليات المتحدة والصين.

وفــي غضون ذلك، ربح البالديوم 0.2 % 

إلــى 1703.44 دوالر لأوقيــة، وتماســك 
علــى  مســتوياته  أعلــى  مــن  بالقــرب 
اإلطالق والذي ســجله يوم الخميس عند 
1704.59 دوالر ممــا يضعــه علــى مســار 
تحقيــق مكســب أســبوعي نســبته نحو 2 

.%
كما يتجه المعدن المستخدم في التحفيز 
بقطاع السيارات للصعود للجلسة الرابعة 

على التوالي.
وارتفــع الذهــب فــي المعامــالت الفوريــة 
لأوقيــة  دوالر   1499.15 إلــى   %  0.3
)األونصــة(، لكنــه تراجع نحــو 0.3 % منذ 
بداية األســبوع. وزادت العقود األميركية 

 1502.30 إلــى   %  0.1 للذهــب  اآلجلــة 
دوالر لأوقية. وارتفعت أســواق األســهم 
بعــد أن قــال الرئيــس األميركــي دونالــد 
ترامب إنه ســيجتمع مع كبير المفاوضين 
التجاريين الصينيين، بينما قال مســؤول 
فــي البيــت األبيــض إن اليــوم األول مــن 
المحادثــات مضــى ”علــى نحــو أفضل من 
المتوقــع علــى األرجــح“. وتراجــع الدوالر 
قليــال مقابــل عمالت منافســة مما ســاعد 
في دفع أســعار الذهب للصعود. والدوالر 

بديل مالذ آمن خالل الحرب التجارية.
3 أســابيع فقــط قبــل  وفــي ضــوء بقــاء 
الموعد المحدد لمغادرة بريطانيا لالتحاد 

األوروبي، فإن عدم وضوح الرؤية بشأن 
الشــروط أو فــي الحقيقــة مــا إذا كانــت 
بريطانيــا ســتغادر التكتــل علــى اإلطالق، 

ُيبقي المستثمرين قلقين.
بفعــل  ــا  عالميًّ الضبابيــة  حالــة  وزادت 
هجــوم علــى ناقلــة نفــط مملوكــة إليــران 
الناقلــة  وُأصيبــت  الجمعــة.  أمــس 
التلفزيــون  ذكــره  لمــا  وفًقــا  بصاروخيــن 

الرسمي اإليراني.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، ارتفع 
دوالر   903.24 إلــى   %  0.4 البالتيــن 
إلــى   % 1 الفضــة  بينمــا زادت  لأوقيــة، 

17.66 دوالر لأوقية.

دعت وزارة الصناعة والتجارة أصحاب المؤسسات الصغيرة 
والمتوســطة إلى المبادرة لتســجيل مؤسســاتهم فــي “النظام 
المناقصــات  المشــاركة فــي  اإللكترونــي” حتــى تتمكــن مــن 

والمشتريات الحكومية المخصصة لها.
وأعلنــت الــوزارة عبــر موقع “ســجالت”، حيث يظهــر اإلعالن 

)الدعوة( عند الدخول على الموقع إلجراء أية معاملة.
وقالــت الوزارة في إعالنها “يمكنك اآلن تســجيل مؤسســتك 
الصغيــرة  المؤسســات  لتســجيل   اإللكترونــي  النظــام  فــي 
المناقصــات  فــي  المشــاركة  مــن  لتتمكــن  والمتوســطة، 
المؤسســات،  لهــذه  المخصصــة  الحكوميــة  والمشــتريات 
باإلضافــة إلــى الحصــول علــى أفضليــة بنســبة 10 % عنــد 
المشــاركة فــي مزايــدات المرافــق الخدميــة داخــل منشــآت 
الجهات الحكومية وفي المناقصات والمشــتريات الحكومية 

كذلك.
 وأطلقــت الــوزارة النظــام اإللكترونــي الجديــد، شــهر أبريــل 

الماضي.
 ويهــدف مشــروع النظــام اإللكتروني الجديد إلــى تعزيز نمو 
هــذه المؤسســات من خالل تقديم منصــة متكاملة للخدمات 
المناقصــات  فــي  المشــاركة  ســيما  وال  الداعمــة،  والبرامــج 

الصغيــرة  للمؤسســات  المخصصــة  الحكوميــة  والمشــتريات 
والمتوســطة، والحصــول علــى أفضليــة بنســبة 10 % عنــد 

المشاركة في مزايدات المرافق الخدمية.
شــهادات  إصــدار  عبــر  مرحلتيــن،  علــى  المشــروع  وينفــذ   
التصنيــف، ومــن ثــم االنتهــاء مــن الربــط اإللكترونــي بأنظمة 
هيئة تنظيم ســوق العمل، ومجلــس المناقصات والمزايدات، 
ونظام السجالت التجارية اإللكتروني “سجالت” وصوالً إلى 

إرسال إشعارات بالمناقصات للمؤسسات المسجلة.

الوفد التجاري البحريني في تركيا

الدعوة كما ظهرت على موقع سجالت

ـــطنبول ـــارة إلس ـــون زي ـــال” يختتم ـــال األعم ـــن “رج ـــد م وف

األوروبـــــي االتـــحـــاد  ــن  مـ ــا  ــي ــان ــط ــري ب ــروج  ــ خـ يــتــرّقــب  زال  ــا  مـ

يمكنها المشاركة بالمناقصات والمشتريات الحكومية بواقع 10 %
منتدى تجاري بحريني تركي بالمنامة 3 نوفمبر“التجارة” تدعو “الصغيرة والمتوسطة” للتسجيل بالنظام اإللكتروني

الذهب يرتفع مع تحسن المحادثات األميركية الصينية
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ارتفعت أسعار النفط لتعّزز مكاسبها األسبوعية، بعدما ذكرت وكالة األنباء اإليرانية 
الحكوميــة ووســائل إعــام أخــرى أن انفجــاًرا أصاب ناقلــة مملوكة للشــركة الوطنية 
اإليرانية للنفط قرب ميناء جدة، وتعرض الخزانان الرئيسيان ألضرار بسبب التفجير 

مما أدى إلى تسرب النفط في البحر األحمر.

وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت بنسبة 
1.9 % إلى 60.22 دوالر للبرميل، مرتفعة 

هذا األسبوع حتى اآلن 1.7 %.
كمــا قفزت عقــود الخــام األميركي 1.7 % 
عنــد 54.45 دوالر للبرميل، بعدما ارتفعت 
الخميس إلى 53.55 دوالر، وهو المستوى 
متجهــة  أســبوع،  مــن  أكثــر  فــي  األعلــى 
 1.9 لتســجيل مكاســب أســبوعية بنســبة 

.%
هــذا وتســتعد أســعار النفط لتســجيل أول 
مكاســب أســبوعية منــذ نهاية ســبتمبر مع 
ترقــب المحادثات التجاريــة بين الواليات 

المتحدة والصين، وصرح الرئيس “دونالد 
مــا  علــى  “تســير  المناقشــات  أن  ترامــب” 

يرام” وأنها ستستمر الجمعة.
وعلى صعيد متصل، توقعت وكالة الطاقة 
الدوليــة أن يكــون نمــو الطلب علــى النفط 
خــالل العــام الحالي هــو األضعف منذ عام 
2016، فــي أعقاب دالئل على التباطؤ في 
العديــد مــن المناطــق والبلدان المســتهلكة 
والهنــد  أوروبــا  ذلــك  فــي  بمــا  الرئيســية، 

واليابان وكوريا والواليات المتحدة.
وخفضت الوكالة في تقريرها الشهري عن 
ســوق النفــط الصــادر أمــس توقعاتها لنمو 

الطلــب علــى النفــط للعــام الحالــي بمقــدار 
كمــا  ــا،  يوميًّ برميــل  مليــون  إلــى  ألًفــا   65
قلصــت رؤيتهــا للعــام المقبل بمقــدار 105 
ا إلــى 1.2 مليون برميل  آالف برميــل يوميًّ

ا. يوميًّ
وقــد خفضــت “أوبــك” فــي تقريرهــا أمس 
األول توقعاتهــا لنمــو الطلــب علــى النفــط 
للعــام الحالــي ولكنهــا ثبتــت رؤيتهــا للعــام 

المقبل.
وأشــارت الوكالــة إلــى انخفــاض إمــدادات 

النفــط العالميــة بمقدار 1.5 مليــون برميل 
مليــون   99.3 إلــى  ــا خــالل ســبتمبر  يوميًّ
ــا عقــب الهجمــات اإلرهابيــة  برميــل يوميًّ

على منشأتي نفط في السعودية.
 وقالــت وكالــة الطاقــة الدوليــة أمــس إن 

أســواق النفــط العالميــة تجــاوزت إلى حد 
فــي  نفــط  منشــأتي  علــى  هجمــات  كبيــر 
السعودية الشهر الماضي، في الوقت الذي 
تعافــى فيــه أكبر ُمصــدر للنفط فــي العالم 
ســريعا مــن أكبر توقــف منفــرد لإلمدادات 

العالمية في التاريخ الحديث.
وقالــت الوكالــة التــي مقرهــا باريــس فــي 
كالمعتــاد“  ”العمــل  بعنــوان  شــهري  تقريــر 
إن ”أســواق النفــط فــي ســبتمبر صمــدت 
فــي مواجهــة حالة... تعطل واســع النطاق 

لإلمدادات“.
وأضافــت ”األســعار عــاودت االنخفاض إذ 
أصبح من الواضح أن األضرار، على الرغم 
مــن أنها خطيرة، لن تســبب تعطالً يســتمر 

لفترة طويلة لأسواق“.

عواصم - وكاالت 

النفــط يتجــاوز الـ 60 دوالًرا للبرميــل

انفجار ناقلة إيرانية

مازن النسور

عقب انفجار ناقلة 
إيرانية.. وانخفاض 

توقعات الطلب 
ا عالمّيً

“الطاقة الدولية”: 
تعافي السعودية 

سريًعا أعاد 
األسواق لطبيعتها

المحرر االقتصادي

لندن رويترز
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قــّدر البنــك الدولــي، نمو الناتج المحلي اإلجمالي للبحرين خــال العامين المقبلين بواقع 2.1 %، و2.3 % على 
التوالــي )2020 و2021(. وكان البنــك توقــع في شــهر أبريــل الماضي، أن يبلغ الناتج للمملكــة في العام الجاري 

1.8 %، وذلك بحسب أحدث تقرير نشر الخميس الماضي.

متوســط  أن  إلــى  التقريــر،  وأشــار 
نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج 
مــن  الحقيقــي  اإلجمالــي  المحلــي 
المتوقــع أن يســجل تراجعــا بنحــو 
2.6 % فــي العــام الحالــي، مقابل 3 

% في العام الماضي 2018.
الدولــي،  البنــك  تقديــرات  وتلمــح   
إلــى هبوط نصيــب الفرد من الناتج 
المحلــي إلــى 1.5 % بحلول 2020، 

ثم إلى 0.4 % في عام 2021.
الرابــع  المركــز  المملكــة  واحتلــت 
ا في تقرير التنافسية العالمية  عربيًّ
للمنتــدى االقتصــادي  التابــع   2019

العالمي الصادر حديًثا.

تقدمــت  فقــد  للتقريــر  ووفًقــا 
البحرين بمعّدل 5 نقاط، لتصل إلى 
ا بعد أن كانت  المركز رقم 45 عالميًّ

في المرتبة 50 بالتقرير السابق.
وأحــرزت المملكــة تقدًمــا فــي أكثر 
ــا مــن المؤشــرات  65 مؤشــًرا فرعيًّ
التقريــر،  يدرســها  التــي  الـــ103 
اقتصــادات  كبــرى  بذلــك  منافســة 

العالم وأكثرها تنافسية.
بعــد  ــا  عربيًّ البحريــن  وجــاءت 

اإلمــارات في المرتبــة األولى، تليها 
قطــر بالمركــز الثانــي، ثــم المملكــة 

السعودية بالمركز الثالث.
أكثــر  ســنغافورة  تعــد  ــا،  وعالميًّ
لعــام  تنافســية  العالــم  اقتصــادات 
قــدره  مجموًعــا  حققــت  إذ   ،2019
84.8، بتقــدم 1.3 نقطــة، متجــاوزة 
التــي  المتحــدة  الواليــات  بذلــك 
بنحــو  الثانــي  المركــز  فــي  جــاءت 

83.7 نقطة، متراجعة نقطتين.

ومؤشر التنافسية، عبارة عن تقييم عام لحالة الدولة يرتكز على 12 محورًا  «
ا يندرج تحتها محاور فرعية تشمل جميع النواحي االقتصادية  رئيسيًّ

والتعليمية والصحة، وما يؤثر بها. ويقارنها بالدول التي يشملها التقرير، 
كذلك يقارنها بأداء الدولة نفسها في السنة أو السنوات السابقة.

“البنك الدولي”: نمو االقتصاد البحريني 2.1 % في 2020
الــجــاري ــام  ــع ال  %  1.8 بــلــوغــه  تــوقــع 

األلمنيوم من أهم الصناعات البحرينية

توّقــع البنــك الدولــي أن ينكمــش اقتصــاد 
المالــي  العــام  فــي   %  8.7 بنســبة  إيــران 
العقوبــات  مــن  تضــرره  مــع   2019-2020
للنفــط  صناعتهــا  تكبــح  التــي  األميركيــة 
والغاز. وتسببت سياسة واشنطن لممارسة 
خــال  مــن  إيــران  علــى  الضغــط  أقصــى 
العقوبــات فــي تقليــص اإليــرادات النفطية 
الركــود  إلــى  باقتصادهــا  وزّجــت  للبــاد 
وقــال  المحليــة.  العملــة  قيمــة  وانخفــاض 

البنــك الدولي في تقريــر اقتصادي إقليمي 
إن التدهــور المتوقــع في النمــو االقتصادي 
 2019-2020 نهايــة  بحلــول  أنــه  ســيعني 
ســيكون االقتصــاد عنــد 90 % مــن حجمــه 
السابق مقارنة مع ما كان عليه قبل عامين 
فقــط. وتواجــه إيــران عزلــة دوليــة بســبب 
دعمها لإلرهاب وتدخلها في شــؤون الدول 
ودعمها للمليشيات في العديد من المواقع.
ولــم يتســن لرويترز الحصــول على تعقيب 

من وزارة المالية اإليرانية. 
وكانــت إيــرادات إيــران النفطية قــد قفزت 

بعــد االتفاقيــة النوويــة التــي وقعتهــا فــي 
أنهــت  والتــي  عالميــة  قــوى   6 مــع   2015
نظاًمــا للعقوبــات كان فرض قبل 3 ســنوات 
بســبب برنامجهــا النــووي المتنــازع بشــأنه. 
الواليــات  لكــن عقوبــات جديــدة فرضتهــا 
دونالــد  الرئيــس  أعلــن  أن  بعــد  المتحــدة 
ترامب االنســحاب من االتفاقية في 2018 
هــي األكثــر إياًما وتســتهدف كل قطاعات 

االقتصاد تقريًبا. 
وقــال البنــك الدولــي إن التضخــم الســنوي 
فــي إيــران قفز إلى 52 % في مايو بســبب 

قيمــة  وانخفــاض  االقتصاديــة  الشــكوك 
12 شــهًرا  الـــ  مــدار  علــى  اإليرانــي  الريــال 
الســابقة، مضيًفــا أن التضخــم انحســر منــذ 
ذلــك الحيــن ومن المتوقع أن يهبط إلى 38 
%. وتوقع البنك أن التضخم ســيبقى فوق 
20 % فــي العامين القادمين وأن انخفاض 
قيمة العملة في األعوام المقبلة قد يســمح 
لبضائــع وخدمــات البــاد بــأن تصبــح أكثــر 
قدرة على المنافسة على الصعيد اإلقليمي 
ويســاعد في سد العجز المتوقع في ميزان 
المعامات الجارية بشكل تدريجي. وتوقع 

البنــك أن العجــز فــي ميزانيــة إيــران، الذي 
سيتســع   ،2018-2019 فــي   %  5.4 بلــغ 
فــي األعــوام المقبلــة ليصــل إلــى 6 % فــي 

2020 - 2021 مــع زيــادة الحكومــة اإلنفاق 
علــى إجــراءات للحماية االجتماعيــة بينما 

تحصل على إيرادات نفطية أقل.

البنك الدولي: اقتصاد إيران سينكمش 8.7 %

يظــل الــدوالر األميركــي - علــى أســاس الــوزن المرجــح بالتجــارة - قــرب أعلى مســتوياته هــذا العام، رغــم احتماليــة قيام بنك 
االحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة 3 مرات هذا العام إضافة إلى الحرب داخل الكونجرس.

ويرجع السبب في قوة الورقة الخضراء 
إلــى االفتقــار إلــى وجــود عمــات بديلــة 
البنــك  نشــره  لتقريــر  وفًقــا  جذابــة، 
أداء  حــول  “آي.إن.جــي”  االســتثماري 

العملة األميركية.
الركــود  مــن  حالــة  يشــهد  عالــم  وفــي   
المزمن، ال توجد دولة في الوقت الراهن 
تريد عملتها أن ترتفع. وتعني التحديات 
العميقــة التــي تواجــه أوروبــا وآســيا في 
الوقــت الحالــي أن إضعــاف قيمة الدوالر 
مــن  ســواء  واشــنطن،  وظيفــة  ســتكون 
خــال حــل وســط بشــأن التجــارة أو عبر 
تحــول الفيدرالــي إلــى دورة كاملــة مــن 

التيسير النقدي.
وال يبدو أن أي من هذه النتائج سيحدث 
على الفور، ما يعني أن بيئة المخاطر قد 
تتدهــور حتــى نهايــة العــام الحالــي، مــا 

يدفع البنك لتفضيل الين الياباني.
وكل هــذا يعنــي أن زوج العمات )اليورو 
- الــدوالر( يفترض أن يعاني داخل نطاق 
يتــراوح بيــن 1.05 إلــى 1.10 دوالر لــكل 
يــورو حتــى نهاية العــام، بســبب التباطؤ 
األوســع لاقتصــاد األوروبي مــن القطاع 
الســتئناف  إضافــة  للخدمــي  الصناعــي 
البنك المركزي األوروبي برنامج التيسير 

الكمي.
وفي الوقت نفســه، فإن احتمالية تمديد 
الموعــد النهائــي للبريكســت حتــى شــهر 
مــارس المقبــل تعني عدم وجود حل في 
الوقــت الراهــن وأن الجنيــه اإلســترليني 

قد يفقد 5 % أخرى من قيمته.

الدوالر VS اليورو

ربمــا ال يفضــل الرئيس األميركــي دونالد 
ترامــب قــوة الــدوالر - وهــو األمــر الــذي 
أفصــح عنــه عانية في أكثر من مناســبة 
- لكــن أدواته إلضعــاف الورقة الخضراء 

محدودة.
الحــرب  إنهــاء  بيــن هــذه األدوات  ومــن 

التجاريــة وهــو األمــر غيــر المرجح حتى 
الربع األول من عام 2020 أو التدخل في 
سوق الصرف وهو األمر الذي لن ينجح.

ســوى  ترامــب  أمــام  يوجــد  ال  وبالتالــي 
الخيــار األخيــر واألفضــل وهــو الضغــط 
علــى الفيدرالــي لتنفيــذ مزيــد من خفض 

الفائدة.
لكــن الفيدرالــي قــد يفّضــل عــدم خفــض 
 - متتاليــة  اجتماعــات  ثاثــة  الفائــدة 
المركــزي األميركي خفض الفائدة مرتين 
متتاليتين في اجتماعي يوليو وســبتمبر 
- حيث إن اجتماعه القادم سيعقد بنهاية 

هذا الشهر.
 ومن جهة أخرى، فإن النشاط االقتصادي 
فــي منطقة اليورو ال يــزال مصدًرا للقلق 
مــع انتقال التباطؤ فــي القطاع الصناعي 
إلــى نظيــره الخدمــي فضــاً عــن ضغوط 

البريكست.
التجاريــة  الحــرب  توســيع  شــأن  ومــن   
للواليــات المتحدة من الصين إلى أوروبا 

وخاصًة قطاع السيارات أن يبقي اليورو 
ضعيًفا خال الربع الحالي.

يتراجــع  أن  الهولنــدي  البنــك  ويتوقــع 
غضــون  فــي  دوالر   1.07 إلــى  اليــورو 
ثاثة أشــهر )وهو ما يعني تحقيق العملة 
األميركيــة مكاســب على المــدى القصير( 
بعــد  دوالر   1.13 إلــى  يتعافــى  أن  قبــل 

مرور عام.

الدوالر VS عمالت رئيسية

لكــن فــي المقابــل مــن المتوقع أن يســلك 
الدوالر األميركي اتجاًها هابًطا أمام الين 
اليابانــي فــي غضون الـ 12 شــهًرا المقبلة 

ليسجل 100 ين في نهاية المطاف.
بالمملكــة  المحيطــة  المخاطــر  ومــع 
المتحــدة علــى خلفيــة البريكســت، فربما 
المــدى  علــى  مكاســب  الــدوالر  يحقــق 
القصير على حســاب الجنيه اإلســترليني 
الــذي يتوقــع أن يتراجع إلــى 1.16 دوالر 
فــي غضون ثاثة أشــهر قبــل أن يتعافى 

بقــوة خال الســتة أشــهر المقبلــة والـ 12 
شــهًرا عند 1.22 دوالر و1.28 دوالر على 

الترتيب.
تمديــد  احتماليــة  أن  البنــك  ويفتــرض 
موعــد البريكســت حتــى 31 مــارس بــدالً 
مــن 31 أكتوبــر هــي األقــرب مــع الدعــوة 
نوفمبــر  أواخــر  فــي  مبكــرة  النتخابــات 

وأوائل ديسمبر.
اليقيــن  عــدم  أن  “آي.إن.جــي”  وأكــد 
المحيــط بمســألة البريكســت يؤثــر ســلًبا 
الوقــت  فــي  أوروبــا  أنحــاء  كافــة  علــى 

الراهن.
وبالنســبة ألداء الــدوالر أمام اليوان، فإن 
للورقــة  الســائد  التوقــع  هــي  المكاســب 
الخضــراء خال عام قــادم لتصل قيمتها 
في النهاية 7.30 يوان، وذلك بعد أن كسر 
الدوالر حاجز 7 يوانات للمرة األولى في 

عقد في أوائل أغسطس الماضي.
)الــدوالر  العمــات  بــزوج  يتعلــق  وفيمــا 
األميركي-الــدوالر الكندي(، فمن المتوقع 
أن تظــل المخاطــر الســلبية علــى نشــاط 
تهديــد  إلــى  بالنظــر  هــي  كمــا  العمــات 
إعــادة التصعيــد فــي التوتــرات التجارية 

العالمية.

المشــاكل  كذلــك  تدفــع  أن  ويمكــن   
كنــدا  فــي  المركــزي  البنــك  الخارجيــة 
إلتبــاع نفــس نهــج الفيدرالــي وتقديــم 
خفض تأميني في معدل الفائدة خال 
شهر ديسمبر. ويتوقع البنك أن تستقر 
العملة الكندية أمام نظيرتها األميركية 
فــي نطاق يتراوح بين 1.31 إلى 1.32 
خــال الربــع الحالــي قبــل الدخول في 
دوامــة هبوطية خال عام 2020 على 

خلفية تعافي شهية المخاطرة.

الدوالر VS عمالت األسواق 

الناشئة

 وفي حين يفّضل البنك االستثماري الين 
اليابانــي وســط اســتمرار جاذبيتــه كماذ 
آمن، لكنه في المقابل يقلق من أن يسمح 
المحليــة  لعملتــه  الصينــي  الشــعب  بنــك 
)اليــوان( بالهبــوط علــى خلفيــة مزيد من 

التدهور في العاقات التجارية.
وعلــى صعيــد آخــر، ربمــا يكــون الروبــل 
الروســي هــو األفضــل أداء بيــن العمات 
فــي أوروبــا والشــرق األوســط وأفريقيــا 
خــال الربــع الرابــع من عــام 2019 وذلك 
الجــاري  الحســاب  اتجاهــات  علــى  بنــاًء 

ا. المعدلة موسميًّ
ويشــير البنك إلى أن الربع الرابع سيكون 
أكثر أماًنا بالنسبة للروبل الروسي مقارنة 
مــع الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي ســبتمبر 
لضغــوط  يتعــرض  الطويــل  المــدى  لكــن 
مــن بينهــا ضعف الصــادرات غير النفطية 

جراء تباطؤ التجارة العالمية.
التركيــة  الليــرة  بينمــا يتوقــع أن تعانــي 
الضعــف أمــام العملــة األميركية لتســجل 
 12 فــي غضــون  دوالر  لــكل  ليــرة   6.40
شــهًرا وهو ما يقارن مع مستواها الحالي 
دون 6 ليــرات. ويرجــع البنــك رؤيتــه إلى 
أنــه رغــم تباطؤ التضخم بشــكل حاد في 
الشــهر الماضــي مــن 15 % إلــى 9.3 % 
لكــن من المرجح أن يتســارع مجدًدا إلى 

13 % بحلول ديسمبر 2019.

دبي - مباشر

مع غياب البدائل.. الدوالر سيظل على عرش العمالت

)رويترز(

مازن النسور

تراجع قيمة العملة اإليرانية بشكل كبير

رغــم احتماليــة خفــض معــدل الفائــدة 3 مــرات هــذا العام

عواصم - وكاالت

يمضــي الــدوالر فــي طريقه صوب تســجيل أكبر انخفاض يومي في خمســة أســابيع 
مقابــل العمــات المنافســة في الوقــت الذي عّززت فيه التوقعات بشــأن التوصل إلى 
اتفــاق تجــاري جزئي بين الصين والواليــات المتحدة اإلقبال على العمات المرتبطة 

بالتجارة مثل اليورو والدوالر األسترالي.
المتحــدة  الواليــات  أن  تقاريــر  وذكــرت 
تــدرس إبــرام اتفــاق بشــأن العمــات مــع 
الصيــن، وهــو مــا يمكــن أن يفضــي إلــى 
تعليــق زيــادة مقررة األســبوع المقبل في 
الرســوم الجمركيــة. وغّذت تلــك التقارير 
ارتفاًعــا فــي األصــول المرتفعــة المخاطر 
تــزال  التــداوالت ال  أن  مــن  الرغــم  علــى 
فيــه  ُتجــرى  الــذي  الوقــت  فــي  متقلبــة 

المحادثات.
 ونــزل مؤشــر الــدوالر، الــذي يتتبــع أداء 
العملة األميركية مقابل ســلة من العمات 
المنافســة، 0.4 % إلى 98.66 ويّتجه إلى 
تكبــد أكبــر انخفــاض فــي يوم واحــد منذ 

الرابع من سبتمبر.
فــي  ارتفاًعــا  الــدوالر  ضعــف  وأّجــج   
اليــورو حيــث صعــدت العملــة األوروبيــة 

الموحــدة 0.4 % لتحقــق أعلــى مســتوى 
لهــا منــذ أســبوعين عنــد 1.10335 دوالر 
فــي الوقــت الــذي قلصــت فيــه صناديــق 

التحوط مراكزها المدينة الكبيرة.
ووقــع اليورو في مرمى االشــتباك الناتج 
عــن حــرب تجاريــة ممتــدة بيــن الواليات 
المتحــدة والصين حيث يواجه االقتصاد 
المرتبــط بالتجارة صعوبات للمضي قدًما 
هــذا العام ودفع العملة لانخفاض بنســبة 

4 % منذ بداية العام.
وارتفعــت العملة الصينيــة في المعامات 
الخارجيــة لليــوم الثانــي، إذ صعــدت 0.3 
 7.1145 إلــى  لتصــل  الــدوالر  مقابــل   %

يوان للدوالر.

وارتفــع الجنيــه االســترليني 0.4 % إلــى 
1.2247 دوالر علــى الرغم من أنه ال يزال 
شــهر،  منــذ  مســتوياته  أدنــى  مــن  قريًبــا 
وذلــك وســط حالــة مــن الضبابيــة بشــأن 
خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي 

قبل نشر مجموعة بيانات بريطانية.
إلــى ذلــك، قفــز الجنيــه االســترليني إلــى 
مقابــل  أســبوعين  فــي  مســتوى  أعلــى 
الــدوالر األميركــي وســجل أكبر مكاســب 
ليوم واحد من حيث النســبة المئوية في 

سبعة أشهر.
وسجل االسترليني في أحدث التداوالت 
عــن   %  1.93 مرتفًعــا  دوالر   1.2440

مستواه في بداية الجلسة.

الورقة الخضراء تتراجع أمام العمالت الرئيسية
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عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )---( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مجوهرات شار 
انجايل ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  

الســادة اصحــاب شــركة مجوهــرات شــار انجايــل ذ.م.م، المســجلة بموجــب 

القيد رقم ٥٢٢٨١، طالبين تغيير االسم التجاري من شركة شركة مجوهرات 

شار انجايل ذ.م.م الى شركة سي آ ر إس للتنظيفات والصيانة. ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ١-٥٢٢٨١ 

 تاريخ: 2019/٩/١٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة سفريات البيت الجوي العالمية ذ.م.م
سجل تجاري رقم ١-٧٠٠٢٦

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة شركة أيه أس كيه للمعدات الصناعية ذ.م.م
سجل تجاري رقم 115896

بنــاء علــى قرار الشــركاء في شــركة ســفريات البيت الجــوي العالمية ذ.م.م  المســجلة 
 GHULAM NABI بموجــب القيــد رقــم ١-٧٠٠٢٦، بتصفيــة الشــركة اختياريا وتعييــن

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
GHULAM NABI BUTT :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 35506469 )973+(
hab.csc2016@gmail.com

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة شــركة أيــه أس كيــه للمعــدات الصناعيــة ذ.م.م   
 GHULAM المســجلة بموجب القيد رقم ١١٥٨٩٦، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
GHULAM NABI BUTT :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 35506469 )973+(
hab.csc2016@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٣٢١٢٢
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: جمشير محمد حاجي علي نسيمي

االسم التجاري الحالي: جي أي أن العالمية لإلستشارات
االسم التجاري الجديد: الثروة العالمية لألستشارات المالية

قيد رقم: ١-٨٨١٩٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٣٤١٠٩( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )132591( لسنة 2019

بشأن تحويل  فرع مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٠٠٠( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة تضامن 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  

إليهــا الســيد فضيلــة حســن عيســى الخيــاط المالك لـــ صيدلية رنا )مؤسســة 

فرديــة( المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٠٩١٨٥، طالبــا تحويــل المؤسســة 

الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقده ١٫٠٠٠.٠٠ د.ب 

)الف دينار بحريني(، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

1. فضيلة حسن عيسى الخياط

2. بهية طاهر الرضى عبدهللا

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
إليهــا الســيد الســيد مــازن جعفــر احمــد الخواجــة المالــك لـــ بلدنــج ماتركس 
)مؤسســة فردية( المســجلة بموجب القيد رقم ٣٣٦٧٠، طالبا تحويل الفرع 
الرابع من المؤسسة الفردية )سمارت واي للتجارة( إلى شركة ذات مسئولية 
محدودة برأســمال وقده ١٠٠٠، لتصبح الشــركة ممبوكة من الســادة التالية 

اسمائهم:
1. مازن جعفر احمد الخواجة
2. ياسر حسين جعفر المنديل

٣. سامي جمعة جعفر احمد المنديل

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  

إليهــا اصحــاب شــركة فيــوري ورلــد بروجكتــس تضامــن ألصحابهــا قاســم 

فــردان وشــريكته المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٠٢٩٨٥، طالبــا تحويــل 

الشكل القانوني للشركة المذكورة وجميع فروعها إلى شركة ذات مسئولية 

محدودة برأسمال وقده )BD ١٫٠٠٠(، بين كل من:

1. فاطمة عبدهللا جعفر محمد علي ال ضيف

MUTHAYYAN FRANCIS .2

القيد : ١٠٩١٨٥ 

 تاريخ: 2019/٨/١٠

القيد : 33670 

 تاريخ: 2019/١٠/7

القيد : ١٠٢٩٨٥ 

 تاريخ: 2019/١٠/١٠

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
باعتبــاره  الســيد/ احمــد محمــد جاســم عبدالحســين احمــد جاســم  إليهــا 
المصفي القانوني لشركة بيلد كلين للدفان البري ذ.م.م، والمسجلة كشركة 
ذات مســؤولية محــدودة بموجب القيــد رقم ١٠٣١٥٩، طالبا إشــهار انتهاء 
أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )000( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة بيلد كلين للدفان البري ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة اللؤلؤ المرجان لتنظيم المؤتمرات ذ.م.م
سجل تجاري رقم ١١٦٩١٩

بناء على قرار الشــركاء في شــركة اللؤلؤ المرجان لتنظيم المؤتمرات ذ.م.م المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم ١١٦٩١٩، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعيين هشــام احمــد العبد 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: ٣٣٧١٧١٩١ )973+(
hsham0@hotmail.com
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جرح 4 بحادث طعن 
في مانشستر

قالت الشرطة البريطانية إنها تتعامل 
مع حادث في مركز آرنديل التجاري 

بمدينة مانشستر في شمال البالد 
أمس الجمعة بعدما تلقت تقارير عن 

حوادث طعن، بينما ذكرت خدمات 
اإلسعاف أنها تعالج أربعة مصابين. 

وقالت متحدثة باسم خدمة إسعاف 
نورث وست ”نحن في الموقع ونعالج 

أربعة“. 
وقالت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.

بي.سي( إنه تم إخالء المركز. 
وقالت شرطة مانشستر الكبرى على 

تويتر ”الشرطة تتعامل حاليا مع 
حادث في مركز آرنديل بوسط مدينة 

مانشستر“.

البنتاغــون: أنقــرة تخاطر بعواقــب وخيمة من خالل التوغل في ســوريا

فوضى الغزو التركي.. مزيد من القتلى والمشردين

توغلت القوات التركية أكثر في شمال شرق سوريا، أمس الجمعة، وهو اليوم الثالث لهجوم أنقرة عبر الحدود ضد المقاتلين األكراد السوريين، الذي أدى إلى نزوح 
جماعي لعشرات اآلالف من المدنيين وواجه انتقادات واسعة النطاق من المجتمع الدولي. ووفقا لما ذكرته “رويترز”، فقد قصفت طائرات حربية ومدفعية تركية 

أمس مناطق حول بلدة رأس العين السورية، وهي واحدة من بلدتين حدوديتين يتركز فيها الهجوم.

وأضــاف أن قافلــة تضم 20 مدرعة تقل 
مقاتليــن من المعارضة الســورية دخلت 

سوريا من جيالن بينار أمس.
أن  التركيــة  الدفــاع  وزارة  وأعلنــت 
العملية “مستمرة بنجاح كما هو مخطط 
لهــا”، مشــيرة إلى “تحييــد 342 إرهابيا”، 
فــي إشــارة علــى مــا يبــدو إلــى مقتلهــم 

حسب االستخدام الشائع للمصطلح.
فــي ســياق آخــر، أكــد المرصــد الســوري 
لحقوق اإلنســان مقتــل 7 مدنيين جراء 
شــرقي  شــمال  فــي  التركــي  الهجــوم 

سوريا.
وقــال مديــر المرصد رامــي عبد الرحمن 
إن “4 مدنيين قتلوا في غارة استهدفت 
الفــرار مــن  أثنــاء محاولتهــم  ســيارتهم 
مدينــة تل أبيض” التي تتعرض للقصف 
وتــدور اشــتباكات عنيفة فــي محيطها، 
برصــاص  آخــرون  ثالثــة  قتــل  بينمــا 
قناصة” قربها. وأسفرت المعارك الجمعة 
قــوات  مــن  عناصــر  تســعة  مقتــل  عــن 

سوريا الديمقراطية، وفق المرصد.
ســوريا  قــوات  أعلنــت  جهتهــا،  مــن 
الديمقراطيــة، التــي يقودها األكراد، في 
بيان الجمعة، عن مقتل 22 من عناصرها 
يومــي األربعاء والخميس خالل الحملة 
مــن  وحلفاؤهــا  تركيــا  تشــنها  التــي 

الفصائل المعارضة السورية.
فــي  القتلــى  حصيلــة  بذلــك  وارتفعــت 
األربعــاء،  يــوم  منــذ  التركيــة  النيــران 
بحسب المصدر ذاته، إلى 17 مدنيا و41 

عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية.

تشريد مئة ألف سوري

نحــو  إن  أمــس  المتحــدة  األمــم  قالــت 
مئــة ألــف شــخص تركــوا منازلهــم فــي 
شــمال شــرق ســوريا، حيث يتزايد عدد 
مــن يلــوذون بالمالجــئ والمــدارس فــي 

أعقاب التوغل العسكري التركي.
وقالــت المنظمة الدوليــة في بيان ”األثر 
اإلنســاني ملموس بالفعل. غادر ما يقدر 

بمئة ألف شخص منازلهم بالفعل“.
ومــن جهــة أخــرى، قالــت منظمــة أطباء 
بــال حــدود إنــه تم إغالق مستشــفى في 
تــل أبيض، بعد فرار العاملين فيه تحت 
اإلدارة  ذكــرت  بينمــا  القصــف،  وطــأة 
الكرديــة شــمالي ســوريا بأنها بــدأت في 
إخــالء “مخيــم مبروكــة”، الــذي يضــم 7 

آالف نازح بعد قصفه من قبل تركيا.

البنتاغون: عواقب وخيمة

حــّث وزير الدفاع األميركي مارك إســبر 
عمليتهــا  “وقــف”  علــى  “بقــوة”  تركيــا 
العســكرية ضــد المقاتليــن األكــراد فــي 

سوريا، وفق بيان للبنتاغون أمس.
وأورد البيــان أنــه خــالل اتصــال هاتفي 
ونظيــره  إســبر  بيــن  الخميــس  أمــس 
الوزيــر  اكار، “شــجع”  التركــي خلوصــي 
األميركــي “تركيــا بقــوة علــى وقــف مــا 

تقوم به في شمال شرق سوريا”.
كمــا حــّذر اســبر نظيــره التركــي مــن أن 
عواقــب  لــه  تكــون  قــد  التوغــل  “هــذا 

وخيمة على تركيا”.
كمــا ووصفــت وزارة الدفــاع األميركيــة 
التوغــل العســكري التركــي في ســوريا بـ 
“التهديــد” علــى التقــدم الــذي أحــرز في 

قتــال تنظيم داعــش والتهديد المحتمل 
على القوات األميركية هناك.

البنتاغــون  باســم  المتحــدث  وقــال 
“أوضــح”  إســبر  إن  هوفمــان  جوناثــان 
أن  المكالمــة  خــالل  التركــي  لنظيــره 

الواليات المتحدة تعارض التوغل. 
كان البنتاغون قد قال قبل شن الهجوم 
التركــي على شــمال شــرق ســوريا إنه ال 

يدعمه.

تحذير من عودة “داعش”

الروســي  الرئيــس  قــال  أمــس،  ويــوم 
فالديميــر بوتيــن إنــه قلــق مــن أن الغزو 
العنــان  التركــي فــي ســوريا قــد يطلــق 

لتنظيم “داعش” مرة أخرى.
وفي حديث أثناء زيارته لتركمانســتان، 
قــال بوتيــن إنــه يشــك فــي أن الجيــش 
المــوارد  مــن  يكفــي  مــا  لديــه  التركــي 
للســيطرة علــى الفــور علــى معســكرات 
أن  مــن  يخشــى  إنــه  قائــال  “داعــش”، 
مقاتلي داعش الذين تم أسرهم والذين 
الميليشــيات  اآلن  حتــى  احتجزتهــم 
الكردية السورية “يمكنهم فقط الهرب”.

هــذا  نــدرك  أن  “علينــا  بوتيــن  وأضــاف 
ونحشــد مــوارد مخابراتنــا لتقليص هذا 

التهديد المادي الناشئ”.
الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  وكانــت 
المتحالفة مع الواليات المتحدة تحتجز 
أكثر من 10 آالف من مسلحي داعش تم 
أســرهم خــالل الحــرب ضــد المتطرفين 
فــي مخيمــات ومراكــز احتجــاز في هذا 

الجزء من سوريا.

أردوغان يهدد بفتح البوابات

وبينمــا أثــار التوغــل انتقــادات واســعة 
رجــب  التركــي  الرئيــس  حــذر  النطــاق، 
طيــب أردوغــان االتحــاد األوروبــي مــن 
بأنــه  ســوريا  فــي  أنقــرة  توغــل  وصــف 

“غزو”.
وهــدد، كمــا فعــل فــي الماضــي بـــ “فتــح 
البوابات” والســماح لالجئين الســوريين 

بالتدفق على أوروبا.
مــن جانبه، اعتبر رئيس مجلس االتحاد 
األوروبي دونالد توسك إن عملية تركيا 

في سوريا “مصدر قلق بالغ”.
“فتــح  بـــ  أردوغــان  تهديــد  إن  وقــال 
البوابات” والســماح لالجئين الســوريين 
بالتدفق إلى أوروبا كان “في غير مكانه 
تماًمــا”، مضيًفا أن االتحــاد األوروبي لن 
يقبــل أبــًدا “أن يتــم اســتخدام الالجئين 

كسالح واستخدامه البتزازنا”.
مســؤولة  قالــت  نفســه،  الوقــت  فــي 
فرنســية، أمــس، إن العقوبات ضد تركيا 
ســتكون “مطروحــة” فــي قمــة االتحــاد 
األوروبي األسبوع المقبل، بسبب توغل 

أنقرة في سوريا.
ويهــدف الهجــوم التركــي إلى إنشــاء ما 
يســمى “منطقــة آمنــة” إلبعــاد المقاتليــن 
هــذه  وســتنهي  الســوريين،  األكــراد 
وســتضع  األكــراد  اســتقالل  المنطقــة 

معظم سكانها تحت السيطرة التركية.
مليونــي  توطيــن  فــي  أنقــرة  وترغــب 
الجــئ ســوري، معظمهــم مــن العرب في 

المنطقة.

عواصم ـ وكاالت

لندن ـ رويترز

موقع انفجار سيارة مفخخة في مدينة القامشلي، تزامنا مع العدوان التركي. )أ ف ب(

النفــط  ناقلــة  حادثــة  عــن  اإلعــالن  منــذ 
اإليرانيــة فــي البحــر األحمــر، صبــاح أمــس 
طهــران  مــن  المتالحقــة  واألنبــاء  الجمعــة، 
الخبــر  طبيعيــة  فــي  تخبــط  عــن  تكشــف 
وكيفيــة تناوله، األمر الذي زاد من الغموض 

حول الواقعة.
اإليرانيــة  الوطنيــة  الشــركة  كذبــت  فقــد 
عــن  اإليرانيــة  الخارجيــة  روايــة  للنفــط 
الجانــب  مــن  بصــاروخ  ناقلتهــا  اســتهداف 
“ال  أنــه  مؤكــدة  الجمعــة،  أمــس  الســعودي، 
صحــة لنبأ إصابة الناقلــة اإليرانية بصاروخ 
مــن األراضــي الســعودية”، وقــد أظهر موقع 
عــدم  توضــح  صــورا  اإليرانــي   ”TV “بــرس 

تعرض الناقلة “سابيتي” ألي أضرار.
الشــركة  إن  “إيرنــا”  األنبــاء  وكالــة  وقالــت 

صحــة  “فنــدت  النفــط  لناقــالت  الوطنيــة 
األنبــاء التي تناقلتها بعض وســائل اإلعالم، 
والتي ادعت أن حادث ناقلة “ســابيتي” في 
البحــر األحمــر ناجــم عــن إصابتهــا بصاروخ 

من جانب السعودية.
آخــر  و”بحســب  أنــه  الوكالــة  وأضافــت 
الحــادث،  هــذا  يخــص  فيمــا  المســتجدات 
فقــد تــم وقــف تســرب النفــط من الســفينة، 
وأن جميــع طاقمهــا بصحة جيــدة، ووضعها 

مستقر حاليا”.
وكان موقــع “إيرنــا” نشــر فــي وقــت ســابق 
صــورة مــن حــادث قديــم للناقلة “ســابيتي” 
والدخــان يتصاعد منهــا، وقال إنها تعرضت 
علــى بعــد 60 ميــال مــن جــدة إلــى حــادث 
الخزانيــن  وأن  هیکلهــا،  أصــاب  انفجــار 
الرئيســيين للســفينة تعرضــا ألضــرار جــراء 

حــادث التفجيــر، مــا أدى إلى تســرب النفط 
المخزن فيهما في البحر األحمر.

مــن جانبه، نفــى موقع “تانكر تراكر” الرواية 
التــي تحدثــت عــن اســتهداف ناقلــة النفــط 

اإليرانية في البحر األحمر.
كل  إلــى  باالســتناد  إنــه  الموقــع  وقــال 
المعلومــات التــي تــم جمعهــا، ومنهــا صــور 
التقطتهــا وكالــة “ناســا” الفضائيــة، فإنــه لــم 

تتم مشــاهدة أي دخان أو حريق أو تســرب 
نفطي، أو حتى عملية إنقاذ للناقلة، بل على 
العكس كانت الناقلة اإليرانية تسير بسرعة 

طبيعية.
وكانــت وكالــة أنبــاء الطلبــة “إيســنا” ذكــرت 
أن ناقلة النفط اإليرانية “سابيتي” تعرضت 
إلــى  األحمــر  البحــر  فــي  الجمعــة  صبــاح 

انفجارين أصابا قسمين من هذه السفينة.
وذكرت “إيسنا” أن انفجارا وقع في الناقلة، 
ونقلــت عــن مصــادر - دون نشــر أســمائها - 
المملوكــة  الناقلــة  فــي  االنفجــار  إن  القــوَل 
أدى  للنفــط  اإليرانيــة  الوطنيــة  للشــركة 
وكالــة  أن  إال  متنهــا،  علــى  النــدالع حريــق 
األنبــاء اإليرانية قالت فيما بعد إن االنفجار 
في ناقلة النفط “سابيتي” في البحر األحمر 

لم ينجم عنه حريق.

عواصم ـ وكاالت

مــن طاقمها ــد  أحـ ــب  ــص ُي ...ولـــــم  مــنــهــا  ــرب  ــس ــت ال ــف  وقـ تــم 

“إيران تتخبط” في حادث ناقلة النفط بالبحر األحمر

صورة غير مؤرخة للناقلة اإليرانية سابيتي

بيترماريتسبورغ ـ أف ببغداد - وكاالتتونس ـ وكاالت

اتهــم المرشــح لالنتخابــات الرئاســية فــي تونــس نبيل القروي الــذي أطلق ســراحه بعدما 
كان موقوفــا بتهم غســل أموال وتهرب ضريبي، منافســه قيس ســعّيد بأنــه “ذراع” لحزب 
النهضة ذي المرجعية اإلسالمية الذي تصدر نتائج االنتخابات البرلمانية بنيله 52 مقعدا.

فــي مقابلــة أجرتهــا معــه  القــروي  وقــال 
قنــاة تلفزيونيــة خاصــة، هــي األولــى لــه 
ســعّيد  “قيــس  إن  ســراحه،  إطــالق  منــذ 
كان  مثلمــا  النهضــة،  أذرع  مــن  ذراع  هــو 
المنصــف المرزوقي”. وقال القروي رئيس 
حــزب “قلــب تونــس” الــذي حــل ثانيــا في 
االنتخابــات التشــريعية بنيلــه 38 مقعــدا 
“لن ندخل أبدا في حكومة النهضة... التي 
لم تفعل شــيئا للتونسيين منذ 8 سنوات”، 

مضيفا “برنامجنا غير برنامج النهضة”.
وتابــع القروي “االئتــالف الحاكم هو 

من وضعني في السجن”.
قــام  يكــون  أن  القــروي  ونفــى 

“بــأي توافــق” مقابــل خروجــه 
مــن الســجن، وذلــك فــي أول 
منــذ  لــه  صحفــي  تصريــح 

خروجــه مــن الســجن. وأضــاف “باألمس، 
أخرجنــي القضــاء، ولــم أقــم بــأي توافــق 
مــع أي طرف، ال النهضــة وال الحكومة وال 
يوســف الشــاهد”. وكان القضاء التونســي 
أطلــق األربعــاء ســراح القــروي )56 عامــا( 
بعد توقيفه 48 يوما. وتتزامن تصريحات 
القــروي مــع انطــالق محتمــل للمشــاورات 
االنتخابــات  فــي  الفائــزة  األحــزاب  بيــن 
التشــريعية، توصال إلى توافقات لتشكيل 

الحكومة. 
وقال المحلل السياســي ســليم 
ســراح  “إطــالق  إن  خــراط 
التوتــرات؛  يهــدئ  القــروي 
ألن اللعبــة غيــر المتكافئــة 
كانــت تنطــوي على مخاطر 

مقلقة بإلغاء االقتراع”.

أدان المرجع الديني السيد علي السيستاني، أمس الجمعة، هجمات قوات األمن العراقية على المحتجين 
والصحافيين، محمال الحكومة مسؤولية دماء المتظاهرين الذين سقطوا خالل االحتجاجات.

وشــهد العــراق منــذ األول من أكتوبــر تظاهرات 
عفوية تحركها مطالب اجتماعية، لكنها ووجهت 
الرســمية  الحــي. وبلغــت الحصيلــة  بالرصــاص 
ألعمال العنف التي طالت بغداد وجنوب العراق 
أكثــر مــن 100 قتيــل وأكثــر مــن 6000 جريــح. 
ممثــل  الكربالئــي،  عبدالمهــدي  الشــيخ  وأكــد 
كربــالء  فــي  الجمعــة  خطبــة  فــي  السيســتاني 
أمــس، إدانة المرجع ورفضــه “لالعتداءات التي 
تعــرض لها المتظاهرون الســلمّيون والعديد من 
عناصــر القــوات األمنيــة” خــالل االحتجاجــات 
التــي شــهدها العراق في األســبوع الماضي. كما 

أدان “مــا وقــع مــن إحــراق وإتــالف بعــض 
والممتلــكات  الحكوميــة  المؤسســات 
الخاصــة فــي تلــك المظاهــرات”. وعّبــر 

عن أمله بأن “يعي الجميع التداعيات 
العنــف  الســتخدام  الخطيــرة 

والعنــف المضاد فــي الحركة 

االحتجاجية الجارية في البلد، فيتم تجنبه في 
كل األحوال”.

خــالل  الــذي حصــل  “لكــن  السيســتاني:  وتابــع 
األيــام التاليــة هــو تصاعد أعمــال العنف بصورة 
غيــر مســبوقة واســتهداف أعــداد متزايــدة مــن 
وحصــول  عليهــم،  النــار  بإطــالق  المتظاهريــن 
اعتــداءات ســافرة علــى بعــض وســائل اإلعــالم 

لمنعها من نقل ما يقع في ساحات التظاهر”.
وأضــاف أنــه “فــي الوقت الــذي أعلنــت الجهات 
بمنــع  صارمــة  أوامــر  أصــدرت  أنهــا  الرســمية 
القوات األمنية من إلطالق الرصاص الحي على 
المتظاهريــن، ســقط اآلالف منهــم” بيــن قتيــل 
والديوانيــة  والناصريــة  بغــداد  فــي  وجريــح 
مــن  لهــم  المباشــر  “باالســتهداف  وغيرهــا، 
األسلحة النارية بمرأى ومسمع الكثيرين، 
في مشــاهد فظيعة تنّم عن قسوة بالغة 

فاقت التصور، وجاوزت كل الحدود”.

أعلــن قــاض فــي جنوب إفريقيــا أمس الجمعــة أن الرئيس الســابق جاكوب زوما 
ســيخضع للمحاكمة بتهمة الفســاد في إطار قضية أســلحة قديمة، وتتعلق بعقد 
مع المجموعة الفرنسية “تاليس” بعد رفض محكمة التخلي عن المالحقات ضده.

ويشــتبه بــأن زومــا )76 عامــا( الــذي حكم 
 4 تلقــى   2018 إلــى   2009 مــن  البــالد 
مالييــن رانــد، مــا يعــادل 240 ألــف يــورو 
بالســعر الحالــي، رشــاوى مــن المجموعــة 
الفرنســية إلبرام عقد تسلح بقيمة نحو 4 

مليارات يورو في 1999.
بيكيسيســا  صــرح  الشــأن،  هــذا  وفــي 
منغونــي القاضي في المحكمــة العليا في 
بيترماريتســبورغ أن “طلــب )...( إســقاط 
المالحقــات تم رفضه”. وأوضح أنه “قرار 
للرئيــس  يمكــن  لكــن  باإلجمــاع”.  اتخــذ 

أمــس  الجلســة  حضــر  الــذي  الســابق، 
الجمعة، أن يطعن في القرار.

فــي  العليــا  المحكمــة  وأعلنــت 
أن  بيترماريتســبورغ 

فــي  محقــة  النيابــة 

اعتبارهــا حجــج جاكــوب زومــا “معيبــة” 
و”إشكالية”. وقد رحبت وزارة العدل بهذا 
القــرار، مشــيرة إلى أن “القضية ســتعرض 
العليــا  المحكمــة  علــى  المقبــل  األســبوع 
 18 إلــى   15 مــن  بيترماريتســبورغ  فــي 
أكتوبــر”. لكــن يمكــن أن تتأخــر المحاكمــة 
بســبب إمكانــات االســتئناف. وفــي حــال 
تمــت المحاكمــة، فســتكون األولــى بتهمة 
الفســاد لجاكــوب زوما المتــورط في عدد 
فــي  ســقوطه  إلــى  أدت  الفضائــح،  مــن 
حزبــه  عنــه  تخلــى  وقــد  فبرايــر2018. 
المؤتمــر الوطنــي اإلفريقي ودفعه 
ســيريل  ليتولــى  االســتقالة.  إلــى 
رامابــوزا الرئاســة خلفا لــه، واعدا 
بالقضــاء على الفســاد في 

حزبه وبلده.

محاكمة جاكوب زوما في قضية فسادالسيستاني يحمل حكومة العراق مسؤولية دماء المتظاهرينالقروي يتهم قيس سعّيد بأنه “ذراع” لحزب النهضة
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بيروت ـ وكاالت

الجزائر ـ رويترز

قام ناشــطون من حزب ســبعة المعارض 
مجلــس  قاعــة  إلــى  بالدخــول  اللبنانــي 
النــواب اللبناني؛ للمطالبة بإقرار قوانين 

إلعادة األموال المنهوبة.
وقامــت إحــدى الناشــطات بقــراءة بيان 
ســريع تؤكــد فيــه أن الدســتور اللبنانــي 
انتهــك مــرارا فــي هــذه القاعــة قبــل أن 

يقوم عناصر أمن المجلس بتوقيفها. 
مجلــس  رئيــس  تعليمــات  علــى  وبنــاء 
وإطــالق  المجموعــة  إنــذار  تــم  النــواب 

سراحهم فيما بعد.
شــرطة  قيــادة  عــن  بيــان صــادر  وقــال 
عناصــر  “فوجــئ  إنــه  النــواب  مجلــس 
شــرطة مجلس النــواب المكلفين بحفظ 
بعــض  بقيــام  المجلــس  داخــل  األمــن 
المجموعــة  بيــن  المندســين  األفــراد 
الحائزة علــى الترخيص قيامهم بأعمال 
شــغب وإطــالق هتافــات داخــل القاعــة 
العامــة، حيــث تــم توقيفهــم وإخراجهم 

من القاعة من قبل عناصر الشرطة”.

تعهــد محتجــون فــي الجزائــر أمس 
الجمعــة بمواصلــة المظاهــرات ضــد 
النخبــة الحاكمة في البالد، رافضين 
فــي  الرئاســية  االنتخابــات  إجــراء 
كتبــوا  الفتــات  ورافعيــن  ديســمبر 
عليها ”لن نســكت“ و“لسنا مستعدين 
للتوقــف“ وأخــرى ترفض المشــاركة 

في التصويت.
فــي  المشــاركين  أعــداد  وقلــت 
اآلالف  مئــات  مــن  االحتجاجــات 

اآلالف  عشــرات  إلــى  الربيــع  فــي 
حاليــا، لكنهــا مازالــت تشــكل تحديــا 
التــي  االنتخابــات  قبــل  للســلطات 

ستجرى في 12 ديسمبر.
ضغوطــا  الســلطات  ومارســت 
فــي  المتظاهريــن  علــى  متزايــدة 
المزيــد  بنشــر  الماضيــة  األســابيع 
محيــط  فــي  الشــرطة  أفــراد  مــن 
االحتجاجــات واعتقــال شــخصيات 

في المعارضة.

لبنان.. ناشطون يقتحمون مجلس النواب

محتجو الجزائر يتظاهرون ضد النخبة الحاكمة

واشنطن ـ رويترز

أكــدت وزارة الدفــاع األميركيــة “البنتاغــون”، أمــس الجمعة، 
عزمهــا إرســال عــدد كبيــر مــن القــوات فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، وذلــك علــى خلفية الهجوم الذي وقــع في 14 من 

سبتمبر، واستهدف منشآت نفطية سعودية.

ســيتم  أنــه  البنتاغــون  وذكــر 
نشــر 3 آالف جنــدي أميركــي 
الســعودية،  فــي  إضافــي 
التــي  القــوات  أن  إلــى  الفتــا 
تشــمل  نشــرها،  ســيتم 
الجــوي  للدفــاع  مجموعــات 
ومجموعــات قتاليــة، وفق ما 
ذكــرت وكالــة رويتــرز. وقــال 
البنتاجــون  باســم  المتحــدث 
وزيــر  إن  هوفمــان  جوناثــان 
الدفــاع مــارك إســبر أقــر نشــر 
التــي  اإلضافيــة  القــوات 
تشــمل ســربين مــن الطائرات 
المقاتلة وبطاريتين من طراز 

باتريــوت، فضال عن منظومة 
ثاد الدفاعية.

الوزيــر  “أبلــغ  البيــان  وذكــر 
الســعودي  العهــد  ولــي  إســبر 
ووزيــر الدفــاع األميــر محمــد 
بن ســلمان هذا الصباح بنشــر 
لتعزيــز  اإلضافيــة؛  القــوات 

دفاع السعودية”.
وتأتي هذه الخطوة لمواجهة 
ألمــن  اإليرانيــة  التهديــدات 
الخليــج، إذ أثبتــت األدلــة أن 
طهــران هــي مــن تقــف وراء 
هجمــات منشــأتي أرامكو في 

بقيق والخريص.

البنتاغون يعلن نشر عدد كبير 

من القوات في السعودية
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عمــل البريــد منُذ قديم الزمان وليومنا هذا على نقل الرســائل والمواد الملموســة 
وتوزيعهــا وتســليمها ألصحابهــا مــن األفــراد والمؤسســات، وتتولى الدولــة إدارة 
البريــد بجانــب وجــود قطــاع خــاص يشــتغل بوظيفــة البريد، وتطــورت خدمات 
البريد إلى خدمات االدخار ونقل األموال والكثير من الســلع تنقل إلى المشــترين 
عبر البريد. كما يقوم البريد بنقل أوامر الدول وتســهيل أعمال الحكومة بجانب 
دوره االجتماعــي فــي تحقيــق التواصل بيــن األفراد. وألهميــة البريد ودوره في 
التواصــل بيــن الشــعوب تــم تحديــد يــوم 9 أكتوبــر يوًمــا عالمًيا للبريــد وهو يوم 
تأســيس االتحــاد البريدي العالمي فــي 1874م، ويتم االحتفال به بطرق مختلفة 

وأنشطة متنوعة.
وفــي القديــم كان هنــاك البريد التقليدي الذي ال يزال مشــتغًل في عدد من الدول 
في وقت كانت الرسالة الورقية وسيلة للتواصل االجتماعي بين الناس في جميع 
المناســبات، ومــع وجــوده لــم تعد له نفــس األهمية والمكانة، وأصبــح حاضًرا غير 
ملئم لمواكبة تطورات العهد اإللكتروني، وعلى إثره غابت وظيفة “البوسطجي” 

الذي ينقل إلى الناس الرسائل، كما لم يعد للصندوق األحمر وجود أو وظيفة.
ويعــود تاريــخ البريــد فــي البحرين إلى 1884م مــع افتتاح أول مكتــب بريد في 
المنامة في 1 أغسطس 1884م وفي 1946م تم افتتاح بريد المحرق، وقد أدارت 
مكتــب بريــد المنامــة الحكومــة الباكســتانية فــي 1947م ثم تولــى إدارته مكتب 
بريــد إنجلتــرا 1948م، وكانت تســتعمل طوابع موشــحة باســم الهنــد البريطانية 
ـ 1960م اســتخدمت البحرين  ـ 1947م. ومــن 1948مـ  فــي البحريــن مــن 1933مـ 
طوابــع بريطانيــة موشــحة باســم البحريــن. فــي 1960م صــدرت طوابــع تحمــل 
صــورة الشــيخ ســلمان بــن حمــد آل خليفة حاكــم البحريــن، فــي 1964م صدرت 

طوابع عليها صورة المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة.

واستلمت البحرين مكتب بريدها من بريطانيا في 1 يناير 1966م،  «
وأصبحت البحرين عضًوا في المنظمة العربية البريدية في 1968م، 

وعضًوا في االتحاد البريدي العالمي 1973م، وعضًوا مؤسًسا في هيئة 
بريد الخليج العربي في 1977م. وفي 2002م تم إصدار طوابع وشحت 

باسم مملكة البحرين، وتلت ذلك الكثير من التطورات على بريد البحرين 
كإطالقه تحت شعار وعالمة تجارية جديدة في 2005م. وأثناء الحرب 

العربية الصهيونية في أكتوبر 1973م فرضت البحرين ضريبة بمبلغ )5 
فلوس( تضاف إلى قيمة الطابع باسم المجهود الحربي لصالح الالجئين 

الفلسطينيين. ويحتضن مكتب بريد المنامة اليوم متحًفا يوثق تاريخ 
الخدمات البريدية في البحرين وتوجد جمعية بحرينية لهواة الطوابع.

يبــدو أن بنــاء الســكن العمــودي أحــد الخيــارات المهمــة التــي تتجــه إليهــا وزارة 
اإلســكان، وبذلــك يمكنهــا تلبية عــدد أكبر مــن الطلبات، من خلل مســاحات تقل 

كثيرًا عما يفترض في حال تلبية الطلبات بواسطة البيوت السكنية.
وال يخفــى علــى أحــد أن الغالبيــة العظمــى مــن النــاس فــي البحريــن ال يمتلكون 
ثقافــة العيــش فــي الشــقق الســكنية، وال يحبذونهــا، إال فــي بعض الحــاالت، وإن 
اتفقنا على تســمية قبول العيش في الشــقق الســكنية )بالثقافة(، فبذلك نقر بأنه 
ســلوك، وبالتالــي فإنــه قابــل للتغير والتغييــر، لكن في كلتا الحالتيــن فإن ذلك لن 

يتم إال على المدى البعيد!
األســباب التــي قــد تجعــل النــاس ال يفضلون الســكن العمــودي، هــي قريبة بعض 
الشــيء مــن األســباب التــي تجعلهــم يرفضــون العيــش فــي البيــوت المتلصقة، 
صغيــرة المســاحة )جــدًا(، والتي يمكن أن يفــرض من خللها اتحــاد للملك أيضًا، 
فيدخلــون بذلــك فــي إشــكاليات التبيــان مــا بيــن الســاكنين مــن مــلك الشــقق 
الجديــدة، وكيفيــة تنظيــم أمورهــم خــلل ســنوات طويلــة من الجيــرة، وحتمية 
التعايــش، والذي ســيخلق بدوره تعاطيــًا جديدًا بعد المضمون التقليدي لعلقات 
الجيــران مــع بعضهم، وما يتأصل فيها من موروث شــعبي اجتماعي عهدناه منذ 

أن شهدنا إشراقة اليوم األول في حياتنا.
تشــجيع المواطنيــن على الســكن العمودي، وتقديم االمتيــازات والمغريات حتى 
يقــرروا ذلــك، قد تتمخض عنه نتائج ســلبية، انطلقًا مما قد يحويه هذا اإلغراء 
من مميزات، اســتنادًا إلى ســرعة التلبية في حال طلب الســكن العمودي، وتباين 
المعطيــات ســلبا وإيجابــا بيــن أنــواع الســكن المختلفــة، في ظــل ما نســعى إليه، 

وينبغي أن نسعى إليه، من توزيع للستحقاقات اإلسكانية.

ومهما بنينا من تصورات مستقبلية، ونحن نثمن الدور الذي تقوم به وزارة  «
اإلسكان تلبية للتزايد الكبير في حجم الطلبات، واإلتمامات المتسارعة 

المشكورة للطلبات اإلسكانية من قبلها، فإننا اليوم أمام تحد يتمثل في 
تغيير قناعات المواطنين!.

البريد بين األمس واليوم

بناء السكن العمودي

رفاهية البحريني
 “صارت مثل بيض الصعو”

خــلل الســنوات األخيــرة التــي مــرت علــى العبــاد ازدادت أعــداد الطبقــة 
االجتماعية التي باتت تئن “وتّون” وتعاني وتتألم من أوضاعها المعيشية 
القاســية وأمورها الحياتية الصعبة، وبالتالي تحولت أوضاعهم يوما بعد 
آخــر مــن ســيئ إلــى أســوأ، األمر الــذي جعل تلك األعــداد الكبيــرة “تزحف 
علــى سرســوفها” لتوفير الحد األدنــى من احتياجاتهــا الضرورية اليومية 

من “البلوي المالية اللي طبت عليها”.
رواتــب المواطنيــن فــي القطاعين العــام والخاص ومعاشــات المتقاعدين 
“أمتنحــرة مكانهــا” لم يطرأ عليها تغيــر يذكر، ولم تتزحزح من مكانها قيد 
أنملة منذ ســنوات طويلة، واألســعار في ارتفاع متواصل، والضرائب هي 
األخــرى “نهشــت” قــوت المواطــن واحتياجاته كمــا ينزل المطــر “أنميلي”، 
الديــون واألقســاط والفواتير وااللتزامات األســرية على مدى أيام الشــهر 
“فاقصــة البحرينــي مــن زردومــه وســاده مناســمه ومــا يقــدر يحفــص من 

مكانه”.
فــي الســياق ذاتــه يــردد جميــع البحرينييــن أصحــاب الدخــول الضعيفــة 
والمتوســطة “متى تفرج هذه “الضنكه” عن قلوبنا ويتم تعديل وتحســين 

األوضاع المعيشية لنا”.
البحرينــي يريــد أن يعيــش دون ديــون وقــروض ومطالبــات “ولــو تنهــز 
محاكــم البحريــن جــان أنبطــت مــن كثرها”، وذلك كــي يكون أكثر ســعادة 
وراحة بال، والمواطن يستحق أن يعيش في رفاهية، تلك الرفاهية التي 

نسمع بها منذ فترة طويلة “وصارت مثل بيض الصعو”.

على أية حال ال أود اإلطالة في هذا الطرح بالرغم من أن “قلبي  «
متروس ومخي معفوس من كثر ما أتابع” وأرصد األوضاع 

المعيشية. وعساكم عالقوة.
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ما بعد االنسحاب 
األميركي من شرق الفرات

شــكل إعــلن ترامــب انســحاب القــوات األميركيــة مــن شــمال ســوريا صدمة 
للمجتمــع الدولــي علــى العمــوم ولألكــراد بالتحديــد، حيــث لــم يتوقــع أغلــب 
المحلليــن انســحابا أميركيــا هــذه الفتــرة علــى أقــل تقديــر، فاألكــراد الذيــن 
قاتلــوا تنظيم الدولة اإلســلمية – داعــش - مع القوات األميركية بكل قوتهم 
لــم يتوقعــوا أن تتخلــى الواليــات المتحــدة األميركيــة عنهــم خصوصــًا مــع 
التهديــدات التركيــة باجتيــاح مناطقهــم وذلــك في ضــوء عدم رضــا الرئيس 
التركي عن ما آلت  إليه اتفاقية المنطقة اآلمنة التي توصل إليها مع الواليات 

المتحدة األميركية في شهر أغسطس الماضي.
الرئيــس األميركــي علــل االنســحاب األميركي بانتهــاء المهمة التــي تواجدت 
فيهــا القــوات األميركيــة فــي ســوريا وهــي دحــر تنظيم داعــش، كما قــال إنه 
على الدول المتورطة في ســوريا تســوية الوضع اآلن، ترامب يعلم جيدًا أن 
الوضــع لــن تتــم تســويته اليوم بل ســوف يزداد تعقيــدًا خصوصًا مــع حتمية 
غــزو تركيــا مناطــق األكــراد فــي ســوريا، مــا يعنــي فوضــى وحروبــا جديــدة 
وبالتأكيــد عــودة األمور إلى أســوأ ممــا كانت، فإذا كان ترامــب يهلل بالقضاء 
على داعش فليستبشــر خيرًا بحتمية عودة التنظيم مع الغزو التركي لشــمال 

ســوريا، فالتنظيــم اإلرهابــي دائمًا ما يتمدد في مناطــق البطون الرخوة التي 
تعاني من الصراعات، كما ال أعتقد أن تركيا ســتحارب تنظيم داعش حليفها 
الســري الذي ســهلت له دائما العبور والتنقل وتهريب الســلح وبيع النفط عبر 

حدودها.
فعلــى الرغــم مــن أن ترامب هدد تركيا بتدميرها اقتصاديــًا كما فعل من قبل 
حســب تغريداتــه إن قامــت بعمل يتجــاوز حدودها، إال أن انســحابه في هذه 
الفتــرة بالتحديــد يرســل رســالة أخرى مفادهــا إعطاء الضــوء األخضر لتركيا 
للهجــوم علــى األكــراد الذيــن كانــوا يحتمــون بالواليــات المتحــدة األميركيــة 

خصوصًا أنه لم يفسر تفسيرًا واضحًا ما يقصده بـ “تجاوز الحدود”.

االنسحاب األميركي من شمال الفرات دون أي شك يصب في مصلحة  «
النظام التركي الذي يتذرع بحجة الالجئين السوريين في تركيا، والتي 
يستخدمها كورقة ضغط على العديد من الدول، فبعدما استخدمهم 

ليبتز ويهدد أوروبا كي تغدق عليه األموال يعود اليوم ويزعم أن 
المنطقة اآلمنة التي سيحتلها في شرق الفرات إنما هي إلعادة 

الالجئين إلى ديارهم.

بدور عدنان

قرارات تسعد المواطن وصاحب العمل البحريني
فــي ظــل ســعي الدولــة الحثيــث لدفــع االقتصــاد 
وإنعاشــه بــكل األفــكار، إال أن بعــض هــذه األفــكار 
التهــام  ظــل  فــي  البحرينــي،  التاجــر  تســر  ال  قــد 
الوافــد األجنبــي الســوق، وذلــك بعــد أن توفرت له 
اإلمكانيــات والتســهيلت، إمكانية وجود تجار من 
جنســيته يجيــدون التعامــل المتبــادل مــع بعضهم، 
وتســهيلت حصولهم على ســجل تجاري لممارسة 
كل أنــواع التجــارة حالهم حــال المواطن مع الدعم 
الدولــة،  مؤسســات  إليهــم  تقدمــه  الــذي  المــادي 
وكذلك شــعور هذا الوافد بأنه مكفول مباشــرة من 
الدولة، حيث يمكن أن يمارس أية تجارة ويحصل 
علــى ســجلت دون حــد، هــذا الســعي الحثيث من 
مؤسســات الدولة المعنيــة باالقتصاد قد يكون في 
النهايــة لصالــح الوافــد األجنبــي الــذي جــاء للعمــل 
كعامــل، وليــس كمســتثمر، عامــل جــاء للعمــل لدى 
صاحب عمل بحريني، فإذا به يترك صاحب العمل 
في ثاني يوم من وصوله، ويعمل لحسابه الخاص، 
وبالتالي المواطن يخســر تجارته ومشــروعه الذي 
أن  بعــد  ســهولة  بــكل  الســابق  عاملــه  يزاولــه  قــد 
استطاع الحصول على سجل تجاري باسمه وعلى 
دعــم مــادي، ثم علــى بضاعة مــن مواطنيــه التجار 

الذين استحوذوا تقريبًا على كل أنواع التجارة.
صاحــب العمل البحريني، بعد خروجه من الشــارع 
التجــاري مديونــا، غيــر قــادر علــى الصمــود أمــام 
الوافديــن الذيــن بــدوا علمة مميزة لكل األنشــطة 
فــي المــدن والقــرى مــن دكاكين شــاي الكــرك حتى 

واإللكترونيــة  الكهربائيــة  األجهــزة  بيــع  محــلت 
الســيارات  تجــارة  غيــر  المطاعــم  مــن  وسلســل 

والمواصلت، وغيرها.
اســتطاع التاجــر البحرينــي فــي الســابق أن يشــق 
بتجارتــه بحــار الخليــج والهنــد والســند، كمــا كان 
ســوق المنامــة، وســوق المحــرق يشــهد أيضــا على 
نشــاطه التجــاري المتميــز، كمــا كان يســيطر علــى 
اإلنشــاءات  وقطــاع  والملبــس  األغذيــة  تجــارة 
والمواصــلت، إال أن القليــل منهــم صمــدوا، حيــث 
أعمــال  ألصحــاب  شــركات  الســوق  مــن  خرجــت 
معروفيــن، وقــد ال يكون هناك من ســيجازف بفتح 
مشاريع، في ظل انتشار أجنبي تزيد قوته كل يوم، 
وهانحــن نشــاهد اليــوم المواطن البحرينــي مازال 
مصــرا على أن يتعلق ببارقة أمل في ظل القوانين 
التــي رجحــت كفــة الوافــد، ومــا تشــهده ســواحل 
للشــباب  محــاوالت  مــن  البحريــن  مناطــق  بعــض 
البحريني للعمل بأنشــطة تجارية متواضعة بعيدة 
عن تجارة الوافدين، ونظن أن الوافدين لن يتركوا 

هذه المشاريع الشبابية.

الدولة ال شك أنها تسعى لرفع مستوى  «
المواطن، والبد أن تكون هناك قرارات تشعر 

المواطن البحريني والتاجر معا بالسعادة 
واالنتعاش حين يعود صاحب العمل 

البحريني إلى مكانه األول.

نجاة المضحكي

“المواطن مازال مصرا على أن  «
يتعلق ببارقة أمل، وما تشهده 
السواحل من محاوالت للشباب 

البحريني للعمل بأنشطة تجارية 
متواضعة دليل على ذلك”.
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رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي:

أعلن خليفة القعود رئيس رياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية 
عن تعيين علي بن محمد آل فاضل المري نائًبا لرئيس رياضات الموروث الشعبي.

وجــاء قــرار تعييــن علــي المــري بنــاء علــى 
الكفــاءة العاليــة التــي يملكهــا فــي مجــال 

رياضات الموروث.
وأكد القعود أن رياضات الموروث الشــعبي 
التابعــة للجنــة األولمبيــة البحرينيــة بصدد 
إعــادة هيكلــة اإلدارة الداخلية قبل انطالق 
منافســات موســم ناصــر بــن حمــد للصقــور 
والصيد والمسابقات التراثية التي تسبقها. 
وأضــاف: “يأتــي تعييــن علي المري مكســبا 
مملكــة  فــي  الشــعبي  المــوروث  لرياضــات 
عريضــة  خبــرة  مــن  يملكــه  لمــا  البحريــن 

وكفاءة عالية في هذا المجال”.

التطويــر  مســيرة  أن  إلــى  القعــود  وأشــار 
مســتمرة للحفــاظ علــى رياضــات الموروث 
الشــعبي فــي مملكــة البحريــن كونهــا جزءا 
أن  موضحــا  المملكــة،  تاريــخ  مــن  أصيــال 
المــوروث  لرياضــات  الجديــد  الهيــكل 
الشعبي جاء متناغما مع توجيهات القيادة 
الرياضيــة التــي تولــي رعايــة كبيــرة لهــذه 

الرياضات.
 مــن جانبــه، ثمن الســيد علي بــن محمد آل 
فاضــل المري هذه الثقــة الغالية، مؤكدا أنه 
ســيبذل قصــارى جهــوده لخدمــة رياضــات 
المــوروث الشــعبي التــي تحظــى باهتمــام 

بالــغ مــن قبــل ممثل جاللــة الملــك لألعمال 
الخيرية وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس 
الشــيخ  ســمو  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، والنائــب األول 
لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو 

الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة، حيــث 

يعمــل ســموهما علــى ترجمــة التوجيهــات 

الملكيــة الســامية لتطويــر هــذه الرياضــات 

والعمــل علــى زيــادة قاعــدة ممارســيها في 

سبيل حفظها لألجيال القادمة.

علي المريخليفة القعود 

المجــال هــذا  فــي  عاليــة  وكفــاءة  عريضــة  خبــرة  مــن  يملكــه  لمــا 
علي المري نائًبا لرئيس رياضات الموروث الشعبي

حقــق منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة اليــد نتيجــة الفــوز 
علــى نظيره اإلماراتي بفارق 7 أهداف وبنتيجة )20/27( 
فــي المبــاراة الوديــة التــي جمعتهمــا أمــس علــى صالــة 
شــباب األهلــي فــي دبــي.  وتأتــي هــذه المباراة فــي إطار 
تحضيــرات منتخبنــا الوطنــي للمشــاركة فــي التصفيــات 
اآلســيوية والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة 
منتصــف الشــهر الجــاري والمؤهلــة إلــى أولمبيــاد طوكيو 

 .2020
االماراتــي  المنتخــب  مــع  مواجهتــه  منتخبنــا  وســيجدد 

اليوم السبت وذلك على صالة نادي الشارقة. 
عــودة لمبــاراة األمــس، جــاء الشــرط األول متقلــب نوعــا 
مــا فــي األداء الفنــي، حيــث أخــذ أفــراد منتخبنا أســبقية 
اإلماراتييــن  أن  إال  أهــداف،   3 بفــارق  بالنتيجــة  التقــدم 
عــادوا بالنتيجــة عنــد )7/7(، ليتمكــن بعدهــا منتخبنــا من 
بســط أفضليتــه وإنهاء الشــوط لصالحه بفــارق 6 أهداف 
)9/15(. وواصل أفراد األحمر تعملهم في الشــوط الثاني، 
وتمكنوا من توسيع الفارق إلى 8 أهداف )12/20( واللعب 

بكل أريحية إلى أن انتهت المباراة بالنتيجة )20/27(.

ويقود تدريب منتخبنا الوطني اآليســلندي آرون، وتضم 
الشــويخ،  قاســم  مــن: محمــد عبدالحســين،  قائمتــه كال 
حســين محفوظ، محمد ميرزا، جاســم الســالطنة، حســن 
شــهاب، أحمد المقابي، مهدي ســعد، حســن الســماهيجي، 

علــي عبدالقــادر، بــالل بشــام، أحمــد جالل، خالــد عبدهللا 
دليم، محمد عبد الرضا، محمود حسين، عبدهللا الزيمور، 
أحمد حســين، والمحترفون األربعة حســين الصياد، علي 

ميرزا، علي عيد، محمد حبيب.

لقاء منتخبنا واإلمارات 

تأهل الشرقي والمنامة والحالة وأم الحصم لما قبل النهائي
ــر” ــك ــي ــج بــنــظــام “ب ــن ــي ــول ــب ــة ال ــق ــاب ــس ــم ــدي ل ــي ــه ــم ــت ــام مــنــافــســات الــــــدور ال ــتـ خـ

تأهلت أندية الرفاع الشرقي والمنامة والحالة وأم الحصم إلى الدور ما قبل النهائي من مسابقة 
البولينج بنظام “بيكر” بعد ختام منافســات الدور التمهيدي التي أقيمت على صالة مركز أوزون 

للبولينج بمجمع سترة التجاري.

نــادي  فريــق  اللقــب  حامــل  اســتطاع  حيــث   
الرفاع الشــرقي من المحافظة على موقعه في 
الصدارة، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي ويالقي 
صاحــب المرتبة الرابعــة فريق نادي أم الحصم، 
بينما يلتقي فريق نادي المنامة صاحب المرتبة 
الثانيــة أمام فريــق نادي الحالة صاحب المرتبة 
الثالثــة في مواجهة الدور قبل النهائي األخرى، 
ويتأهــل الفائــزان مــن المواجهتيــن إلــى الــدور 

النهائي لتحديد هوية بطل المسابقة.
مواجهتــه  حســم  قــد  الشــرقي  الرفــاع  وكان 
حســاب  علــى  التمهيــدي  الــدور  فــي  األخيــرة 
 ،12-6 بنتيجــة  الحالــة  نــادي  فريــق  منافســه 
ليحافــظ علــى موقعــه في الصــدارة برصيد 83 

نقطــة، فيمــا أنهــى الحالــة فــي الترتيــب الثالث 
برصيــد 70 نقطــة. وقــد جمــع الرفــاع الشــرقي 
1819 نقطــة فــي مواجهتــه أمــام الحالــة الــذي 
جمــع 1562 نقطــة. وفي مواجهة أخرى، حافظ 
فريــق نادي المنامة موقعه فــي الترتيب الثاني 
بعــد تغلبــه علــى منافســه فريــق نــادي البحرين 
بنتيجــة 6-12، حيث جمــع المنامة 1702 نقطة 
مقابــل 1656 لمنافســه البحريــن، لينهى المنامة 
فــي الترتيــب الثاني بفــارق نقطــة واحدة فقط 
أنهــى  الرفــاع الشــرقي، بينمــا  خلــف المتصــدر 
البحريــن مشــواره فــي المســابقة فــي الترتيــب 

الخامس وبرصيد 60 نقطة.
واستطاع فريق نادي أم الحصم من التأهل إلى 

الدور قبل النهائي بعد احتالله المركز الرابع في 
الترتيــب العــام برصيد 66 نقطة، إثر تغلبه على 
منافســه فريــق نادي الرفــاع بنتيجــة 4-14 في 

ختــام مبارياته في الدور التمهيدي، حيث جمع 
الفريق 1583 نقطة مقابل 1406 نقاط لمنافسه 
البحريــن. وفــي المواجهــة األخيــرة، فــاز فريــق 

نــادي مدينــة عيســى على منافســه فريــق نادي 
الصم بنتيجة 6-12، وجمع العبو مدينة عيسى 
لمنافســهم  نقــاط   1408 مقابــل  نقــاط   1506

الصم، لينهي الفريق في المركز السابعة برصيد 
48 نقطــة، بينمــا أنهــى الصم في المركــز الثامن 

برصيد 46 نقطة.

اتحاد البولينج:

جانب من المنافسات

سبورت

فــي  عيســى  مدينــة  نــادي  إدارة  مجلــس  قــرر 
اجتماعــه األخيــر وبنــاء علــى توصيــات وزارة 
شؤون الشباب والرياضة، عقد اجتماع الجمعية 
إلتمــام  األعضــاء  ودعــوة  للنــادي،  العموميــة 
تسديد اشــتراكاتهم وتجديد عضوياتهم للسنة 
الماليــة المنتهيــة فــي ديســمبر 2019، ليتســنى 
لهــم أحقية حضــور االجتماع المقرر له الســاعة 
مــن مســاء يــوم الخميــس الموافــق 31 أكتوبــر 
الجــاري. كمــا وســيعقد فــي االجتمــاع انتخــاب 
فــي  اإلدارة  لمجــس  مكمليــن  أعضــاء   4 عــدد 
دورتــه الحالية، إذ تهيــب إدارة النادي الراغبين 
فــي ترشــيح أنفســهم من األعضــاء المنتســبين 
لتســديد  للنــادي  التنفيــذي  المديــر  مراجعــة 
الترشــيح.  اســتمارة  واســتالم  اشــتراكاتهم 
ويوجه النادي األعضاء ضرورة الحضور للنادي 
لتجديد عضوياتهم ودفع الرســوم قبل الســاعة 

الثامنة من يوم السبت 20 الجاري

عمومية مدينة عيسى

Û  ”فــي ظرف 4 أيــام، بايرن “يدّمر
توتنهــام فــي لنــدن، ثــم ينحنــي فــي 
معقلــه أمــام هوفنهايــم. فــي األولــى 
قبــل  بطــاًل  األحمــر  العمــالق  ج”  “تــوُّ
أســئلة  ُكتبــت  الثانيــة  األوان، وفــي 
ســاحر،  مفعولهــا  النتائــج  الشــك.! 
والخســارة تركل االنتصــار نحو طي 

النسيان بسرعة البرق. 
Û .يكاد الجميع يتناسى، لكن كرة القدم ُتذكر دائًما: هذا عالم غير خاضع للمنطق
Û  ســقوط مانشســتر ســيتي للمرة الثانية في 8 جوالت دق ناقوس الخطر، وفتح

أبــواب عالمــات االســتفهام حــول الحلول االضطرارية المســبقة فــي رأس بيب 
غوارديــوال، وواحــدة مــن القواعــد التدريبيــة األساســية تقــول: “ال تتــرك شــيًئا 

للصدف”.!
Û  قاعــدة ليفربــول رقــم 1: ال معنــى للتفكير بفــارق النقاط الثمان فــي هذا الوقت

المبكر. وحتى شهر مايو من العام القادم، الفكرة ببساطة هي: الخطوة التالية.
Û  ا.. ومؤشــر خطواته األولى في الموســم ُينبئ مانشســتر يونايتــد ينهــار تدريجيًّ

باألسوأ.! 
Û  !.ميــالن أقــال ماركو جيامباولو وعّين ســتيفانو بيولــي.. كل ذلك بعد 7 مراحل

والوضــع ســيبقى علــى ما هــو عليه منذ 8 ســنوات: العودة إلى نقطــة الصفر ثم 
الدوران في حلقة مفرغة.!

Û  المــدرب يفصــح عــن نفســه بــأداء فريقــه.. مــرآة ال تعكــس إال الحقيقــة، وقمــة
إنتــر -يوفنتــوس شــاهدة علــى ذلك: كونتي خلــق فريًقا صلًبــا بمنهجية واقعية 
صريحة، وساري يسير بخطى ثابتة نحو صنع “يوفي متحرر”.. يحدث هذا في 

غضون شهرين فقط.!
Û  بعــد أكثــر مــن موســمين، ربمــا فهــم فالفيــردي الــدرس، ووصــل لفك رمــوز أحد

األلغاز المعقدة. األسماء الكبيرة يجب أن ُتمس وتبقى األولوية الفنية للفريق.. 
ربما ُترادف من المحتمل.! 

Û  توقف دولي آخر، قبل األخير في العام.. فيلم الجوكر يكتسح إيرادات السينما
العالمية.!

هاني اللولو

celecao-9
@hotmail.com

علي مجيد

لآلسيوية اســتــعــدادا  مــعــه  الــيــوم  مــواجــهــتــه  ــرر  ــك ي

ا أحمر اليد يفوز على اإلمارات وديًّ

حقــق اليونانــي ســتيفانوس تسيتســيباس المصنــف سادســا المفاجــأة بتجريــده الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتــش األول مــن اللقــب باخراجــه مــن ربــع النهائــي دورة شــنغهاي، ثامنــة 
دورات الماســترز لأللــف نقطــة فــي كــرة المضــرب، بفــوز مثيــر 3-6، 7-5 و6-3 الجمعــة، 
ولحــق السويســري روجيــه فيدرر بالصربي بعد ســقوطه أمــام االلماني ألكســندر زفيريف 
في مباراة شــهدت إهدار االخير خمس فرص للفوز بها قبل أن يحســمها في صالحه 6-3، 

7-6 )9-7( و6-3.

وحقــق تسيتســيباس الفــوز الثانــي في ثالث 
مواجهــة جمعتــه بديوكوفيتــش، بعــد األول 
في الدور الثالث من دورة تورونتو للماسترز 
العــام الماضــي، وثأر لخســارته أمــام الصربي 

في نهائي دورة مدريد للماسترز هذا العام.
وقــدم تسيتســيباس )21 عاًمــا( إحدى أفضل 
مبارياتــه أمــام بطــل الدورة أربع مــرات )رقم 
قياســي( وعّوض تأخره بمجموعة ليفوز في 

غضون 122 دقيقة.
ويلتقــي اليوناني في نصف النهائي الروســي 

دانييــل مدفيديف الثالث فــي الدورة والفائز 
علــى االيطالــي فابيــو فونيينــي العاشــر 6-3 

و7-6 )7-4(.
العــام  هــذا  المتــوج  تسيتســيباس  وحقــق 
بلقب دورتي إســتوريل البرتغالية ومرســيليا 
الفرنســية، 34 ضربة رابحة مقابل 28 لحامل 
لقــب 16 بطولة غراند ســالم الذي ارتكب 26 

خطأ مباشرا مقابل 22 لليوناني.
ثالثــة  صاحــب  تسيتســيباس،  يكــن  ولــم 
ألقــاب فقط في مســيرته االحترافية، عرضة 

فــي  واحــدة  مــرة  ســوى  إرســاله  لخســارة 
الشــوط الثاني من المجموعة االولى، استفاد 

منها الصربي ومضى قدًما لكسبها 6-3.
المجموعــة  فــي  أداءه  رفــع  اليونانــي  أن  اال 
الثانيــة وأتيحــت لــه فرصتــان لكســر ارســال 
لــم  الســادس  الشــوط  فــي  ديوكوفيتــش 
يســتفد منهما، لكنه نجح في الوقت الحاسم 

وتحديًدا الشوط االخير ليكسبها 7-5.
وفــي المبــاراة االخــرى، حقــق زفيريــف فوزا 
مثيــًرا على فيــدرر المصنف ثانيــا في الدورة 
دقائــق  وأربــع  ســاعتين  فــي  عالميــا  وثالثــا 

بنتيجة 3-6، 7-6)9-7( و6-3.

وهــو الفــوز الرابــع لزفيريــف فــي ســابع لقــاء 
جمــع الالعبيــن، علًمــا أن المواجهــة االخيــرة 
)قبــل اليــوم( شــهدت فــوز االلمانــي فــي دور 
المجموعــات مــن بطولــة الماســترز الختامية 
فــي لندن العــام الماضي قبل أن يمضي قدًما 

ويفوز باللقب للمرة االولى.
مــع  الذهبــي  المربــع  فــي  زفيريــف  ويلتقــي 

اإليطالــي ماتيــو بيريتيني الــذي أقصى تييم 
المصنف رابعا 6-7 )8-10( و6-4.

فــي  الــدورة  فــي  الخامــس  زفيريــف  تفــوق 
المجموعــة االولى وســط إصرار فيــدرر على 
الصعــود غيــر الموفــق نحــو الشــبكة، اســتفاد 
الشــوط  فــي  األلمانــي كاســرا االرســال  منــه 

السادس قبل أن يحسمها لصالحه 6-3.

وقام فيدرر المتوج في شنغهاي عامي 2014 
الثانيــة  و2017 بانطالقــة قويــة للمجموعــة 
كاســرا إرســال منافســه فــي الشــوط الثانــي 
التحيــة  رد  االخيــر  ان  إال  -2صفــر،  ليتقــدم 
ســريعا فــي الثالث قبل أن يكســر مجددا في 

الحادي عشر.
وفي ســيناريو مثير، أتيحــت لزفيريف ثالث 
فــرص للفــوز بالمبــاراة علــى إرســاله عندمــا 
تقــدم -40صفــر في الشــوط الثاني عشــر، اال 
ان فيــدرر فاز بخمس نقــاط متتالية ليحتكم 
الالعبــان الــى شــوط فاصــل أتيحــت خاللــه 
فرصتــان أخريــان لاللمانــي للفــوز باللقاء، اال 

أن السويسري حسمه بصعوبة 9-7.
لــم يســتفد مــن هــذا الزخــم  بيــد أن فيــدرر 
مــن  الثانــي  الشــوط  فــي  إرســاله  وخســر 
المجموعــة الحاســمة قبــل أن يتأخــر صفر3- 
ويحافظ كل العب على إرساله حتى النهاية 

ليكسبها زفيريف 6-3.

وكاالت

تسيتسيباس يجرد ديوكوفيتش من لقبه
زفيريف يطيح 

بفيدرر من دورة 
شنغهاي



كشــف كارل هاينــز رومينيجــه، الرئيــس التنفيذي لبايــرن ميونخ، 
كارلــو  اإليطالــي  المــدرب  إقالــة  عنــد  حــدث  مؤثــر  موقــف  عــن 

أنشيلوتي من قيادة البافاري.
وقــال رومينيجــه، في تصريحات أبرزتها شــبكة “ســكاي ســبورت 
إيطاليا”: “أنشيلوتي مدرب رائع، ولكن بعد عام ونصف من قيادته 
لبايــرن، لــم تكــن األمور على ما يــرام وكانت النتائــج غير مرضية 
لنــا”. وأضــاف: “كارلو شــخص جيــد ويتمتع بهــدوء ال يصدق، كما 
أننــا أصدقــاء”. وتابــع: “لقد رأيــت الكثير مــن المدربيــن الجيدين، 
لكنــه يتميــز بالهــدوء دائًمــا حتــى في األوقــات الصعبــة. ربما كان 
علينــا االنتظــار قليــًا قبل االنفصــال عن أنشــيلوتي، ولكن الفريق 

وقتها تعرض لهزيمة ثقيلة أمام سان جيرمان”.

وأتــم: “أنشــيلوتي شــخصية رائعــة. أتذكر عندمــا أخبرته أن األمر 
قــد انتهــى كــدت أبكي، لكنه نهض وعانقني ثم قــال: ال بأس، أنت 

مديري لكنك ستبقى دائًما صديقي”.

أطاح األلماني ألكسندر زفيريف، بنظيره السويسري روجر فيدرر، من ربع نهائي بطولة شنغهاي لألساتذة، وذلك بعد التغلب 
عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع )3-6( و)7-6( و)6-3(.

علــى  هيمنتــه  زفيريــف  وفــرض 
المجموعــة  وفــي  األولــى،  المجموعــة 
الثانيــة تمكــن مــن كســر إرســال فيــدرر 
التقــدم  عنــد  بالمبــاراة  للفــوز  وأرســل 
بنتيجة )5-6(، قبل أن يتمكن فيدرر من 
رد الكســر مباشــرة ودفع المجموعة إلى 

شوط كسر التعادل.
تحصــل  التعــادل  كســر  شــوط  وفــي 

زفيريــف علــى نقطتين لحســم المباراة، 
إال أن فيــدرر أنقذهما وتمكن من حســم 

المجموعة.
تحصــل  الفاصلــة،  المجموعــة  وفــي 
زفيريف على كسر إرسال مبكر، وتمكن 
مــن الحفــاظ عليه حتــى حســم المباراة 

لصالحه.
البطولــة،  مفاجــآت  بالتالــي  وتواصلــت 

ففــي وقــت ســابق أمــس الجمعــة، ودع 
المصنف أول عالمًيا نوفاك ديوكوفيتش 
البطولة من ربع النهائي، بالســقوط أمام 

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.
النهائــي،  وينتظــر زفيريــف فــي نصــف 
اإليطالــي  مبــاراة  مــن  الفائــز  مواجهــة 
ماتيــو بيريتينــي والنمســاوي دومينيك 

ثيم.

سقوط فيدرر وديوكوفيتشرومينيجه: كدت أبكي عند إقالة أنشيلوتي
وكاالتوكاالت

وكاالت

ال تزال األزمة التي اندلعت بين بايرن ميونخ األلماني والجهاز الفني لمنتخب 
فرنسا، ممتدة بسبب الالعب لوكاس هيرنانديز.

وانضــم مدافــع بايرن ميونخ لمعســكر 
بعدمــا  الماضيــة،  األيــام  فــي  الديــوك 
قــرر ديدييه ديشــامب مدرب فرنســا، 
ضمــه للقائمة رغم معاناتــه من إصابة 
“ســكاي  شــبكة  وذكــرت  الركبــة.  فــي 
النــادي البافــاري  ســبورت ألمانيــا” أن 
أرســل خطاًبــا مــن مولــر ووهلفاهــرت 
الفرنســي  للمنتخــب  الفريــق،  طبيــب 
وتضمــن  هيرنانديــز.  لــوكاس  بشــأن 
الخطــاب، تحذيــًرا مــن طبيــب بايــرن 
الفرنســي  للمنتخــب  الفنــي  للجهــاز 
مــن إشــراك هيرنانديــز خــال مباراته 
فــي  الجمعــة،  اليــوم  أيســلندا،  ضــد 
يــورو  لبطولــة  المؤهلــة  التصفيــات 
2020. ويخشى الجهاز الطبي للفريق 
البافــاري، مــن تفاقــم إصابــة الدولــي 
الفرنســي، خاصــة بعــد مشــاركته فــي 

األيــام  فــي  بــاده  تدريبــات منتخــب 
هيرنانديــز  يشــارك  ولــم  الماضيــة. 
فــي مباريــات بايــرن األخيــرة بســبب 
إصابته في الركبة، خشية تعرضه ألي 
انتكاســة، ال ســيما بعدما خضع لعملية 
وعبــر  الماضــي.  الصيــف  جراحيــة 
مســئولو بايــرن ميونــخ عــن غضبهــم 
من تصرف االتحاد الفرنســي، بإرسال 
خطاب يؤكد فيه على ضرورة إرسال 
هيرنانديز للمعسكر، رغم تأكيد النادي 
البافــاري علــى حاجــة الاعــب للراحة 
فــي ظــل إصابتــه. وكان ديشــامب قد 
برر إصراره على استدعاء هيرنانديز، 
بعدما تواصل بنفسه مع الاعب، الذي 
أكــد لــه جاهزيتــه، قائــًا عنــه “أعــرف 
ولــو  اللعــب  بإمكانــه  جيــًدا،  لــوكاس 

بساق واحدة”.

البايرن يحذر فرنسا من إشراك هيرنانديز جلسة مطعم ُتغير عالقة أجويرو بجوارديوال
عانــت جماهيــر مانشســتر ســيتي مــن المخــاوف، بشــأن إمكانيــة رحيــل نجــم الفريــق، 
سيرجيو أجويرو، بعد جلوسه في اجتماع خاص مع المدرب بيب جوارديوال في يناير 

.2017

واجتمــع الثنائــي وقتها في مطعــم بمدينة 
مانشســتر، بعدمــا فقــد أجويــرو مكانه في 
البرازيلــي  لصالــح  األساســية  التشــكيلة 

جابرييل خيسوس.
وتم اإلفصاح عما دار في تلك الجلسة بين 
بيــب جوارديــوال وســيرجيو أجويــرو، في 
 Pep’s City:The“ بعنــوان:  جديــد  كتــاب 

.”Making of a Superteam
عــن  نقــًا  صــن”  “ذا  صحيفــة  وبحســب 
مــن  جوارديــوال  بيــب  طالــب  الكتــاب، 
أجويــرو، ضــرورة فهــم فلســفته الخاصــة 

بشكل أكبر.
العبــه  مــن  اإلســباني  المــدرب  وأراد 
أكبــر،  بصــورة  الضغــط  األرجنتينــي، 
أفضــل،  بشــكل  الكــرة  علــى  واالســتحواذ 
وإظهار أخاقيات عمل مثل بقية الاعبين 

في الفريق السماوي.

كمــا طلب جوارديــوال من أجويرو، ضرورة 
إظهار جودة في قيادة الفريق حتى يكون 

مثااًل لزمائه.
وعــن تلــك الجلســة، قــال أجويــرو “طلــب 
منــي بيب القيام بأمور جديدة، وكان علي 
التأقلم، األمر لم يكن سهًا، لم يكن أمامي 

أي خيار آخر”.
وأضــاف “أســلوب لعبــي يختلــف عمــا كان 
عليــه منذ 5 ســنوات، هناك تغيــر كامل في 

طريقتي”.
وتابع “أثناء الجلسة تحدثنا عن الكثير من 
األمــور، حاولنــا تأجيل تلك الجلســة كثيًرا، 
وفــي النهايــة اجتمعنــا، تحدثنــا عــن العمل 
لمدة 20 دقيقة فقط، وبقية الوقت تبادلنا 
أطــراف الحديــث حــول األســرة والحيــاة 

بشكل عام”.
ونــوه أجويرو “عندما وصــل بيب، كان من 

الصعــب فهم ما يريده والتعامل مع حدته، 
يمكــن أن تشــعر معــه بالكثيــر مــن الضغــط 

وتبدأ في التفكير”.
طبيعــة  بســرعة  فهمــت  “لكنــي  وشــدد 
جوارديــوال، هــو لن يتــركك وحــدك، كل ما 

يقوله لك من أجل مصلحتك”.
وأتــم “علــى الرغــم مــن أننــي لم أفهــم ذلك 
فــي البدايــة، لكن مــع مرور الوقــت، اتضح 
لــي أنــه كان علــى صــواب، هــو قــادر علــى 

صناعة األفضل دائًما”.

أجويرو وجوارديوال1
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ســيقان نحيفــة يكســوها اللحــم، تبــدو فيهــا الشــرايين واألوردة والعضــالت بشــكل بــارز ومخيف، هــذا هو ما أصبــح عليه أحد 
الدراجين بعد فترة من تعاطيه المواد المنشطة.

يانيــز  الســلوفيني  الــدراج  صــدم  فقــد 
نشــر  أن  بعــد  المشــجعين  برايكوفيتــش 
فيهــا كل  تبــدو  لســاقه،  “مرعبــة”  صــورا 
عضلة وكل وريد وشــريان بشكل واضح 
حظــر  مــن  عودتــه  ســباق  بعــد  تمامــا، 

المنشطات ومعركة الشره المرضي.
وكان الــدراج الســلوفيني البالغ من العمر 
35 عاما، الذي تم إيقافه في يوليو 2018 
بعــد اختبــار منشــطات،  أشــهر   10 لمــدة 
حيــث عثــر علــى مــادة الميثيــل هكســان 
أميــن، قــد عــاد مــن اإليقاف، وشــارك في 
ســباق كرواتيا للدراجات في وقت سابق 

من شهر أكتوبر.
ويزعــم برايكوفيتــش، الــذي كشــف أنــه 
يقاتــل الشــره المرضي الناجــم عن تناول 
الطعــام، أنــه تنــاول ميثيل هكســان أمين 
فــي مكمــل غذائــي عندمــا لــم يكــن قادرا 

على تناول الطعام بشكل صحيح.
وأوضــح قائا: “لقد أخذت بديا للوجبة. 

كانــت ملوثــة. مــا حــدث معــي الحقــا هو 
لــم يمــض يــوم دون أن أبكــي فيــه  أنــه 
قبــل ركوب الدراجــة. لقد أصبــت بالكآبة 

واإلحباط”.
وتحت الصور، التي نشــرها على وســائل 
التواصل االجتماعي، كتب برايكوفيتش: 

“ما يهم اآلن هو عدم اإلضرار بها”.
وكانــت صدمة المتابعين له على وســائل 
التواصــل االجتماعي كبيرة بعد الصورة، 
شــيء  “كل  قائــا:  أحدهــم  ســخر  فيمــا 
جاهــز لعيــد الهالويــن”، وســأله آخــر: “هل 
هــذا مؤلم؟”، وأضــاف ثالــث: “أنا معجب 
بــك، وأنــا أرفــع قبعتــي احترامــا إلرادتك 

ورغبتك وحبك لركوب الدراجات”.
ســاق  مظهــر  أخصائيــون  ربــط  وفيمــا 
برايكوفيتش الغريب بتناوله للمنشطات، 
قالــت الطبيبــة الرياضية المحلية ناتاشــا 
ديســنيكا للصحفيين: “في هذه الرياضة، 
هــذا أمــر طبيعــي. وفــي عــدة مناســبات 

 3 فتــرة  بعــد  الدراجــات  راكبــي  رأيــت 
أسابيع من سباقات الدراجات في فرنسا 

وإيطاليا وإسبانيا، وبدوا مثله”.
لمنتخــب  الرســمية  الطبيبــة  وأضافــت 
أرجلهــم  “كانــت  الكرواتــي:  الدراجــات 
صغيرة بشــكل ال يصــدق، مع عدم وجود 
دهــون تحــت الجلــد، بــل كانــوا يعانــون 
الجفــاف، لذلــك يمكــن رؤيــة كل عظمــة 
وكذلــك كل األوردة فــي الســابق، ويمكن 
رؤيــة كل عضلــة تمامــا مثلمــا تظهــر فــي 
الحــظ،  لحســن  التشــريحي.  األطلــس 
يتعافــى راكــب الدراجــة مــن هــذا األمــر 

بسرعة نسبية”.
يشــار إلــى أن برايكوفيتــش أنهــى ســباق 
 38 المركــز  محققــا  للدراجــات  كرواتيــا 
فــي أول ســباق رســمي بعــد عودتــه مــن 
اإليقــاف، حيث مثل فريــق أدريا موبيل، 
آدم  البريطانــي  المتســابق  جانــب  إلــى 

صورة لساق عداء سلوفينيييتس.

وكاالت

ماذا تصنع المنشطات بجسد الرياضي؟

وكاالتوكاالت

ألغى منظمو جائزة اليابان الكبرى ببطولة العالم لســباقات فورموال 1 للســيارات جدول اليوم الســبت المكون من التجارب الحرة الثالثة 
والتجارب التأهيلية بسبب اإلعصار هاغيبيس.

أصــدره  الــذي  المعــدل  للجــدول  ووفقــا 
المنظمون ستقام التجارب التأهيلية الساعة 
العاشــرة صبــاح األحــد ) 1:00 ليــا بتوقيــت 
غرينتــش( بــدال مــن موعدها األساســي يوم 
عصــرا  الثالثــة  الســاعة  تمــام  فــي  الســبت 
بالتوقيــت المحلــي )6:00 صباحــا بتوقيــت 

غرينتش(.
فيمــا  الثالثــة  الحــرة  التجــارب  تقــام  ولــن   
ســينطلق الســباق يــوم األحــد فــي موعــده 
المحــدد الســاعة 2:10 بعد الظهــر بالتوقيت 

المحلي ) 5:10 صباحا بتوقيت غرينتش(.
ووطأت الفورموال 1 اليابان تحت الروزنامة 
الرســمية للبطولــة للمــرة األولــى عــام 1976 
فــي حلبــة فوجــي، التــي اســتضافت ســباق 
العــام التالي أيضًا، قبل أن تغيب اليابان عن 

الروزنامة.
لكنهــا عادت عام 1987 على حلبة ســوزوكا، 
التــي اســتضافت الجولــة اليابانيــة لمدة 20 
“أتوســبورت  لموقــع  موســمًا متتاليــًا، وفقــا 

الشرق األوسط”.
حلبــة  إلــى  الســباق  عــاد   2007 عــام  وفــي 
تصميــم  إلعــادة  خضعــت  التــي  فوجــي، 
وترميــم، وبعــد ســباق ثــاٍن فــي فوجــي عام 
2008، عــاد الســباق إلى ســوزوكا في 2009 
كجــزء مــن اتفــاق علــى مــداورة اســتضافة 
جائــزة اليابــان الكبــرى بيــن مالكــي حلبتــي 

تاريخيــًا  المتنافســين  وســوزوكا  فوجــي 
تويوتا وهوندا.

لكــن فــي يوليو 2009، أعلنت تويوتا أنها لن 
تســتضيف الســباق فــي فوجــي عــام 2010 
العالميــة،  الماليــة  األزمــة  بســبب  بعــد  ومــا 
اليابــان  بذلــك ســوزوكا جائــزة  لتســتضيف 

الكبرى منذ عام 2009 وحتى يومنا هذا.

أعلنــت شــركة “نايكــي” األميركيــة لصناعة المســتلزمات الرياضية، إغالق “مشــروع أوريغــون”، بعد إيقاف المدرب الرئيســي فيه، 
األميركي ألبرتو ساالزار، لخرقه قوانين المنشطات.

وقــال رئيس الشــركة األميركيــة العماقة 
إلــى  بهــا  بعــث  مذكــرة  فــي  باركــر  مــارك 
“هــذه  المشــروع:  هــذا  فــي  العامليــن 
التــي  المعلومــات  جانــب  إلــى  الوضعيــة، 
ال أســاس لهــا مــن الصحــة، تشــكل إربــاكا 
للعديد من الرياضيين وتحد من تركيزهم 
فــي تدريباتهم ومنافســاتهم، لــذا اتخذت 

القرار بإغاق مشروع أوريغون”.
لمكافحــة  األميركيــة  الوكالــة  وكانــت 
فــي  أوقفــت  قــد  “أوســادا”،  المنشــطات 
األول من أكتوبر الجاري ساالزار، المدرب 
السابق للبطل األولمبي البريطاني السابق 
الــذي  الرياضييــن  مــن  ولعــدد  فــرح  مــو 
شــاركوا في بطولة العالــم األخيرة أللعاب 

القوى في الدوحة، ألربعة أعوام.
وجــاء قرار اإليقاف على خلفية مخالفات 
لقوانيــن المنشــطات فــي إطــار “مشــروع 
اعتمــاد  ســحب  إلــى  وأدى  أوريغــون”، 
المدرب من بطولة العالم، حسب ما ذكرت 

وكالة رويترز.
الموجهــة  التهــم  ســاالزار  ألبرتــو  ونفــى 
إليــه، مؤكــدا أنــه سيســتأنف القــرار، فــي 
حيــن دافع عنــه باركر فــي مذكرته مؤكدا 

أنــه ســيدعمه في قــراره باســتئناف التهم 
ألربــع  “اإليقــاف  بقولــه:  إليــه  الموجهــة 
ســنوات لشــخص تصــرف بحســن نية هو 

قرار خاطئ”.

المنشطات تدمر مشروعا لـ “نايكي”إعصار هاغيبيس يلغي تجارب اليابان للفورموال 1



قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة بحبــس متهم فــي أواخر األربعينــات من عمره لمدة ســنة واحدة؛ وذلك العتدائــه على أفراد 
شرطة حضروا لمنزله للقبض عليه بقضية شيك بدون رصيد لتنفيذ حكم بحبسه لمدة شهر واحد، بعد أن أرسل ابنته لتّدعي للشرطة 

أنه غير موجود بالمنزل في حين خرجت زوجته للشرطة وقّررت لهم بوجوده في المنزل.

المتهــم  أحالــت  العامــة  النيابــة  كانــت   
عقــب  ســبيله  أخلــت  بعدمــا  للمحاكمــة، 
أنــه  تهمــة  لــه  وجهــت  إذ  معــه،  التحقيــق 
علــى  اعتــدى   ،2018 أكتوبــر   4 بتاريــخ 
عضويــن مــن قــوات األمــن العــام وأحــدث 
بالتقريــر  الموصوفــة  اإلصابــات  بأحدهمــا 
الطبــي ولم يفض االعتــداء إلى مرضهما أو 
عجزهما عن أعمالهما الشــخصية لمدة تزيد 

على 20 يوًما.

 وذكــر المجنــي عليه الثاني الشــرطي برتبة 
نائب عريف، أنه وأثناء تواجده على واجب 
عملــه بمكتب التنفيــذ الجنائي توجه برفقة 
مسؤول الدورية وشرطي آخر للقبض على 
المتهــم، والــذي يســكن فــي منطقــة عــراد، 
وعنــد وصولهم قامــوا بقرع الباب فخرجت 

لهم ابنته فطلبوا منها حضور والدها.
فدخلــت البنــت وخرجــت الحًقــا وأخبرتهم 
بــأن والدهــا غيــر موجــود وأنهــا ال ترغــب 

بــأن “تتمشــكل” معــه، وأثنــاء ذلــك حضرت 
والدتهــا -زوجة المتهم- وأبلغتهم أن زوجها 
المتهــم موجــود بالمنــزل ورافــض الخروج، 
وأدخلتهــم للمنــزل للقبــض عليــه، فتحــدث 
الشــاهد الثالــث معه وأبلغه أنــه مطلوب، إال 
أنــه لــم يبــدي تعاوًنــا معهــم وقــام بالصــراخ 

عليهم.
 وأوضــح المجنــي عليــه الثانــي أن المتهــم 
للخــروج  وذلــك  صــدره  علــى  بيــده  دفعــه 

مــن المنــزل، فحــاول وضــع القيــد الحديدي 
قــام  المتهــم  أن  إال  يــده،  علــى  “الهفكــري” 

بدفعــه عــدة مــرات وقــام بأخــذ “الهفكــري” 
ورماه على األرض.

اضطــر  األول  عليــه  المجنــي  أن  وبّيــن   
علــى  للســيطرة  الفلفــل  رذاذ  الســتعمال 
بمســك  المتهــم  قــام  ذلــك  وأثنــاء  المتهــم 
اســتخدموا  عليــه  وللســيطرة  الهفكــري، 
القــوة الالزمــة، وحينهــا قــام المتهــم بضربه 
-أي المجنــي عليه الثانــي- بالقيد الحديدي 
ممــا أدى إلــى إصابتــه بإصبــع يــده اليســرى 
وجــروح بيــده اليســرى ودفعــه علــى أحــد 
الكراســي فتعــرض لإلصابــة فــي فخذه من 
الخلف وتمت الســيطرة على المتهم وأخذه 

لمركز شرطة الحد.
تعمــد  المتهــم  إن  الثانــي  الشــرطي  وقــال 
قــام  كمــا  الواقعــة  فــي  عليهــم  االعتــداء 
)إنتــوا مــب  لهــم  بالصــراخ عليهــم والقــول 

رياييل(.

أربعيني يضرب شرطيين حضرا منزله للقبض عليه

“اإلدارية” تمنح متزوجة من بحريني اإلقامة في البالد
ــهــا ــرة ل ــ ــي ــ ــأش ــ ــن إصـــــــــدار ت ــ ــت عـ ــعـ ــنـ ــتـ “الــــــــجــــــــوازات” امـ

أنصفت المحكمة الكبرى المدنية األولى )الدائرة اإلدارية( سيدة مقيمة في البالد كونها 
متزوجــة مــن مواطــن بحريني، إذ امتنعت اإلدارة العامة لشــؤون الجنســية والجوازات 
واإلقامــة عــن منحهــا تأشــيرة إقامة؛ وذلك بالرغــم من عدم وجود قــرار أو حكم يقضي 
بتسفيرها أو بسقوط الحضانة عنها، مما يكون امتناعها عن إصدار التأشيرة قائًما على 
غير أساس من القانون، إذ منحتها المحكمة اإلقامة بحكم قضائي طوال فترة حضانتها 

البنتها.

فــي حكمهــا أن وقائــع  المحكمــة   وذكــرت 
الدعــوى تتمثــل فــي أن المدعيــة متزوجــة 
مــن مواطــن بحرينــي وتعمــل فــي مملكــة 
البحريــن، وأنها تقدمــت بطلب إلى المدعى 
الجنســية  لشــؤون  العامــة  -اإلدارة  عليهــا 
والجوازات واإلقامة- لمنحها تأشيرة إقامة 

في البالد، إال أن األخيرة رفضت ذلك.
 وقــّررت فــي أســباب حكمها أنه مــن المقرر 
أن ســلطان الدولة علــى إقليمها مطلق، وأن 
هــذا الحق يتيــح لها اتخاذ كافة اإلجراءات 
التــي تضمــن أمنها وســالمتها، وتتســع هذه 
اإلجــراءات وتضيــق حســب الظــروف التي 
تكتنــف الدولــة، وتطبيقــا لذلك فــإن الدولة 
لهــا الحــق فــي اســتقبال األجانــب أو عــدم 
أو  أراضيهــا  داخــل  باســتقبالهم  الســماح 
الســماح لهــم باإلقامــة أو عــدم اإلقامة على 
إقليمها وأن لسلطات الدولة التقدير الكافي 

الذي تترخص به في هذا الشأن.
لكنهــا ومــن منطلــق أن الحضانة شــرًعا هي 
القيــام بخدمة المحضون من حيث نظافته 
ومأكلــه ومشــربه وملبســه ومرقده والســهر 
علــى صحتــه، ويتعلــق بهــا حــق المحضــون 
ا خالًصا  وحق الحاضن معا وأنها ليســت حقًّ
ألحدهمــا دون اآلخــر، إال أن حق المحضون 
فيهــا أظهــر وأقــوى بمــا يســتتبع معــه بقــاء 
الحاضنة في بلد المحضون ومن ثم أحقية 
الحاضنــة األجنبيــة - ســواء أكانــت العالقة 
قائمــة  مازالــت  أم  انقضــت  قــد  الزوجيــة 
وفًقــا لما هو مســتفاد من نــص المادة )128( 
مــن قانــون أحكام األســرة الصــادر بالقانون 
رقــم )19( لســنة 2017 - فــي الحصول على 
تأشــيرة إقامــة مــن الجهــات المختصــة في 

الدولة.
وكان  تقــدم،  مــا  كان  لمــا  أنــه  وأضافــت   

الثابــت مــن األوراق أن المدعيــة متزوجــة 
مــن مواطــن بحريني الجنســية، وقد رزقت 
منــه بطفلــة مولــودة فــي البحريــن؛ مما تعد 
معــه المدعيــة حاضنــة للطفلــة، التي تحمل 
الجنســية البحرينيــة لميالدها ألب بحريني 
الجنســية وثابت نســبها إليه شرًعا بموجب 
قــرار  فــإن  وبالتالــي  صحيــح،  نــكاح  عقــد 

المدعــى عليهــا الســلبي باالمتنــاع عــن منح 
البــالد، رغــم  المدعيــة تأشــيرة إقامــة فــي 
كونهــا حاضنــة ولــم يصــدر فــي حقهــا حكم 
يقضي بتسفيرها أو قرار بإبعادها عن البالد 
أو حكــم بســقوط الحضانة عنهــا أو نقلها أو 
انتهائهــا، يكــون قائًمــا علــى غير أســاس من 

القانون.
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ــة ــدال ــع ــن ال ــارب مـ ــ ــ ــر األربـــعـــيـــنـــات وه ــ ــ ــي أواخ أحـــدهـــمـــا فـ

ا لــم يبلغ الثامنة عشــرة  حبســت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى متهًمــا آســيويًّ
ا من أصل آســيوي في أواخــر األربعينات من عمره وهارب  مــن العمــر وآخر أوروبيًّ
مــن العدالــة؛ كل منهمــا لمدة ســنة واحدة؛ وذلك بعد أن تم اكتشــاف خطتهما في 
إخراج المراهق من البالد بواســطة جواز ســفر أوروبي مزور باســم المتهم الثاني 
اســتعملت فيــه أختام بحرينية مــزورة خاصة بموظفي المطــار، وأمرت بإبعادهما 

ا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها وبمصادرة المحررات المزورة. نهائيًّ

 وقالــت المحكمة في أســباب حكمها إنه 
لما كان المتهم األول قد جاوز الخامســة 
عشــر ولــم يتــم الثامنة عشــر مــن عمره، 
األمــر الذي يتوافر بشــأنه العذر المخفف 
القانونــي الوارد بنــص المادتين 70 و71 

من قانون العقوبات.
 وذكــرت المحكمــة أن الواقعــة تتحصــل 
فــي أن المتهــم األول قــرر مغــادرة بلــده 
والتوجه إلى عاصمة دولة أوروبية، لكن 
وبسبب عدم إصدار تأشيرة سفر له على 
جــواز ســفره األصلــي فقد نما إلــى علمه 
وجــود حســاب علــى برنامــج التواصــل 
يســتطيع  بــوك”  “فيــس  االجتماعــي 
صاحبــه إصــدار جــواز ســفر أوروبــي لــه 
بطريق التزوير، فتواصل وهو في بالده 
مع صاحبه المجهول واتفق معه على أن 
يزور له جواز سفر لكي يستطيع مغادرة 
بلــده، فمــا كان مــن األخيــر إال أن جهز له 
بالفعــل جــواز ســفر مــزور لدولــة أوربية 
ثانيــة، ووضع عليه صــورة المتهم األول 
الشــخصية ولكنــه يحمــل اســم شــخص 

آخر تبين أنه المتهم الثاني.
 وأضافــت المحكمــة أنــه بعــد ذلــك رّتب 
وأن  األول،  للمتهــم  الرحلــة  المجهــول 
يكــون خطهــا مــن بلــد المتهــم األول إلى 
الدولة األوروبية األولى التي كان يرغب 
فــي اإلقامة بها المتهم، مروًرا بمحطتين 

هما إمارة دبي والبحرين.
بلــده  األول  المتهــم  غــادر  وبالفعــل   
مســتخدما جــوازه األصلــي ودخــل دبي 

بواســطته، ثم غادر منها ودخل البحرين 
البيــان،  ســالف  الجــواز  ذات  بواســطة 
وفــي المطــار تواجد المتهــم الثاني الذي 
يحمل جواز ســفر أوروبي صحيح، فقام 
بالتوجه إلى الشاهد األول موظف صالة 
الــوزن -مكتشــف الواقعة- وســلمه جواز 
ســفره، لكن الموظف شــك في أمره ألنه 
ال يملــك أيــة حقائــب “عفــش” فوضــع له 
مالحظة في النظام على جهاز الحاســب 
اآللــي للتأكــد منــه عنــد ركوبــه الطائــرة، 

وأصدر له بطاقة ركوب الطائرة.
 فتوّجه المتهم الثاني إلى المطعم الكائن 
البحريــن  بمطــار  المغادريــن  صالــة  فــي 
الدولي، وهناك قابل المتهم األول وسلمه 
بطاقــة ركــوب الطائرة التي اســتخرجها 
لكــي يمكنــه مــن مغــادرة البحريــن علــى 
المــزور  األوروبــي  الجــواز  أن  أســاس 
يحمل ذات اســم المتهم الثاني الموجود 
علــى بطاقــة صعــود الطائــرة، ومــن ثــم 
غــادر المتهــم الثانــي البــالد متوجها إلى 
إمــارة أبوظبــي، فــي حيــن توجــه األول 
إلــى بوابــة ركــوب الطائــرة، وهناك طلب 
منــه الشــاهد األول جواز ســفره وبطاقة 
ركــوب الطائــرة، فســلمه البطاقــة وجواز 

السفر المزور.
المــزور  الجــواز  أن  الشــاهد  فاكتشــف   
يختلــف عــن الجــواز األصلــي، كمــا أنــه 
وخــروج  دخــول  أختــام  علــى  يحتــوي 
منــه  إلحــاح  وبعــد  مــزورة،  بحرينيــة 
جــوازه  إلخــراج  األول  المتهــم  علــى 

األصلــي أخرجــه األخيــر واعتــرف بأنــه 
قــام بالتزويــر، وبتأكــد موظــف آخــر من 
الثانــي  المتهــم  دخــول وخــروج  ســجل 
مــن البحريــن وبالبحث من خالل اســمه 
لــه  أن  تبيــن  المــزور  بالجــواز  الثابــت 
ســجالت دخــول وخــروج مــن البحريــن 
جــواز مختلــف وصحيــح،  برقــم  ولكــن 
وهــو ذات الجــواز الذي اســتعمله المتهم 
ذات  فــي  البــالد  مغــادرة  فــي  الثانــي 
أرقــام  التأكــد مــن  الواقعــة، وبعــد  يــوم 
األختــام المــزورة تبين أنها غيــر مدرجة 
بأختــام  الخاصــة  األرقــام  تسلســل  فــي 

الموظفين بذلك اليوم.
فأحالتهمــا النيابة العامــة للمحاكمة على 
 ،2019 مايــو   29 بتاريــخ  أنهمــا  اعتبــار 

ارتكبا اآلتي:
أوالً: المتهم األول:

1 - اشــترك بطريــق االتفــاق والمســاعدة 
تزويــر  ارتــكاب  فــي  مجهــول  آخــر  مــع 
خاتــم إحــدى الجهات العامــة وهو قالب 
خاتــم جــوازات مطــار البحريــن الدولــي 
والمنســوب صــدوره إلــى اإلدارة العامــة 
لشــؤون الجنســية والجوازات واإلقامة؛ 
وذلــك بأن اتفق معه على ذلك وســاعده 

المطلــوب  الخاتــم  ببيانــات  أمــّده  بــأن 
باصطناعــه  المجهــول  فقــام  تزويــره 
وتقليــده على غــرار القوالــب الصحيحة 
العامــة  لــإلدارة  صدورهــا  المنســوب 

لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة.
موضــوع  المــزور  الختــم  اســتعمل   -  2
البند الســابق مع علمه بتقليده وتزويره، 
بــأن بصــم بــه علــى جــواز مــزور اشــترك 
خــارج  اصطناعــه  فــي  مجهــول  مــع 
مملكــة البحريــن وذلــك لإليهــام بدخوله 
وخروجــه مــن مملكــة البحريــن بتاريــخ 

28/ 5/ 2019، و29/ 5/ 2019.
ثانًيــا: المتهمان: اســتعمال المحرر المزور 
الخــاص مــع علمهما بتزويــره لما زور من 
أجلــه وكان ذلــك بأن قــدم المتهم الثاني 
الطائــرة  ركــوب  بطاقــة  األول  للمتهــم 
المتهــم  باســم  والمســجلة  الصحيحــة 
األول في جواز السفر المزور والمنسوب 
صــدوره إلى الدولــة األوروبية والذي تم 
تزويــره خــارج مملكــة البحريــن للمتهــم 
األول، والــذي قــام بتقديــم المســتندين 
مطــار  خدمــات  شــركة  موظــف  إلــى 
الطائــرة  دخــول  مــن  ليتمكــن  البحريــن 

والسفر.

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

Û  أحدى فروع التخطيط Enterprise Architecture تعتبرالبنــى المؤسســية
االســتراتيجي لتقنيــة المعلومــات فهــي توفــر منهجيــة متكاملــة تطبق في 
جميــع قطاعــات االعمــال الحكوميــة والخاصــة وبجميــع أحجامهــا بهــدف 
تحقيــق األهــداف االســتراتجية لتلــك المؤسســات وذلــك مــن خــالل خلــق 
 Business“ بيــن بنيــة أعمــال المؤسســة Alignment“ التكامــل والموازنــة
 Information Systems“ مــن جهــة وبنية تقنية المعلومــات Architecture
Architecture مــن جهــة أخرى وهي بذلك تعتبر وســيلة تضمن العائد على 
االســتثمار فــي كل مشــاريع تقنيــة المعلومــات وتعتبــر مكونا رئيســيا يقود 
المؤسســة ويتحكم في مســارات كل مبادرات التحســين والتغيير فيها من 
خــالل انشــاء خرائــط العمــل للوضع الحالي والوضع المســتقبلي للمؤسســة 
بنــاًء علــى تحليــل ما تــم توثيقــه باســتخدام المنهجيــات العالمية. ســأقوم 
في هذه المقالة بتقديم نبذة ميســرة عن مفهوم البنى المؤسســية على أن 

أفصل في ذلك في المقاالت القادمة.

نشأة مفهوم البنى المؤسسية:
Û  عام ١٩٨٧م في Enterprise Architecture ظهــر مفهــوم البنى المؤسســية

الواليــات المتحــدة االمريكيــة ، على يــد العالــم John Zachman كمحاولة 
لتصميــم إطارعمــل عــام framework لتعزيزالعائــد المرجــو مــن االســتثمار 
فــي مشــاريع البنــى التحتيــة فــي تقنيــة المعلومات فــي القطــاع الحكومي 
والخــاص والــذي اطلــق عليه حينهــا ب “إطارعمل لبنية أنظمــة المعلومات” 
والــذي اعتمــد علــى رصــد الــرؤى المختلفــة والمتباينــة الصحــاب االعمــال 
وتضمينهــا فــي اطــار العمل. تلقفــت وزارة الدفاع األمريكية هــذا التصميم 
وقامــت ببنــاء إطــار هيكلية خاص بها في العام 1994 م أطلقت عليه اســم 
“اطار البنى التقنية الدارة المعلومات” او TAFIM. والذي ما لبثت الحكومة 
االمريكية ان قامت بتطويره بنسخته االولى عام 1999 م وتسميته “إطار 
هيكليــة الحكومــة الفيدراليــة” او FEAF والــذي مــا لبــث أن واجــه اتهامات 
بالقصــور فــي بناء ادارة بنى مؤسســية فعالة مما شــجع فــي العام 2005 م 
الــى نقلــه الــى منظمــة “The Open Group” والتــي تبنت اطــار عمل جديد 

.”TOGAF ”ورائد حتى وقتنا هذا ويعرف اختصارا ب

تعريف البنية المؤسسية:
Û  وهي المؤسسة ””Enterprise ينقســم مفهوم البنى المؤسســية الى كلمتين

بجميــع أنــواع أعمالهــا وأحجامهــا مــن صغيــرة أو متوســطة أو كبيــرة أو 
كمــا  أو معماريــة  بنيــة  “Architecture” فتعنــي  أمــا  أو خاصــة,  حكوميــة 
اصطلح عليها في تخصص الهندسة المعمارية غير أنها في الهندسة يقصد 
بهــا معماريــة البنــاء. وعليه يمكــن النظرالى البنية المؤسســية بأنها شــبيهة 
لبنية المبنى من حيث االجزاء في حين أنهما يختلفان في نوعية االجزاء 

ومستوى التعقيد.

أالهداف االساسية للبنى المؤسسية:
Û Align- )لعــل أول االهــداف وأهمهــا للبنــى المؤسســية هــو خلــق الموازنــة 

ment( بين اســتراتيجية المؤسســة من جهة وبين أعمال المؤسسة وتقنية 
المعلومــات داخــل المؤسســة لضمــان أن كل مشــاريع تقنيــة المعلومات في 
المؤسســة تخــدم أعمــال المؤسســة وتحقق األهــداف االســتراتيجية العليا 
فــي ذات الوقــت. أمــا الهــدف الثانــي فهــو إيجــاد لغــة موحــدة يســتخدمها 
التقنيــة  واألنظمــة  المتطلبــات  لتعريــف   Stakeholders العمــل  أصحــاب 
 Hardware وعتــاد   Software Applications برمجيــات  مــن  ومكوناتهــا 
وتكنولوجيــا وشــبكات Infrastructure. أمــا الهدف الثالــث هو بناء نموذج 
مرجعــي مركــزي للمؤسســة يشــتمل علــى توثيق مفصــل للمشــاريع التقنية 
ومخرجاتها ولألنظمة ومكوناتها وللمعايير المستخدمة Standards داخل 
المؤسســة وذلــك باتباع الية Methodology تضمــن مواكبة تلك المرجعية 
للتغييرات المســتمرة في بنية المؤسســة. أما الهدف الرابع فهو توفيرالمال 
وهو ما يضمن أن اســتثمارات المؤسســة في مجال األعمال والتقنية يلبي 
الغرض من إنشــاءها دون هدرمالي لهذه االســتثمارات.أخيرا تساهم البنية 
المؤسســية فــي تعزيــز الحوكمــة، وتوفيــر دليــل إرشــادي واضــح لتعزيــز 
االمتثــال التنظيمــي، والتشــغيل البينــي والتعاونــي بيــن مختلــف الجهــات 

الحكومية، وزيادة توحيد المعايير.

مؤشرات لقياس البنى المؤسسية:
Û  تتفــاوت مؤشــرات القياس من مؤسســة الخــرى غير أنها تنقســم الى ثالث

أقســام رئيســية وهــي مؤشــرات قيــاس داخليــة وتشــمل كلفــة العمليات و 
النفقات التشــغيلية واالنتاجية ومؤشــرات القياس الخارجية وتشــمل رضا 
العمالء والمبيعات واالرباح ومؤشــرات القياس المرتبطة بالتغيير وتشــمل 

نسبة االستراتيجيات المنفذة.

خاتمة:
Û  يعتبر مجال البنية المؤسسية رائدا في تخطيط وقيادة وادارة مؤسسات

االعمــال الحكوميــة والخاصــة بــل والدول ولعل تبنيه مــن قبل معظم دول 
العالــم وبخاصــة دول الخليــج أكبــر دليــل علــى الحاجــة الملحــة لدمجه مع 
مختلف تقنيات المعلومات الحديثة كالحوسبة السحابية وانترنت االشياء 
 و الفنتــك )التكنولوجيــا الماليــة( وهــذا مــا ســنتناوله في المقــاالت القادمة.

Û استاذ مساعد تقنية المعلومات _جامعة البحرين

دراسات 
حديثة د. ايهاب جمعة عدوان

مقابلتهــم برفضــه  أبلغتهــم  وزوجتــه  معــه  “التمشــكل”  فــي  ترغــب  ال  ابنتــه 
محرر الشؤون المحلية



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

الرائــد  االســم   »Foton Motor« واصلــت 
فــي صناعــة المركبــات التجاريــة الخفيفــة 
إلــى  إضافــة  والثقيلــة،  والمتوســطة 
الســوق  فــي  بصمتهــا  وضــع  الحافــات 
التســهيات  مظلــة  تحــت  البحرينيــة 
للســيارات الوكيــل والمــوزع الحصــري لها، 
بفضــل مودياتهــا المتميــزة، والتــي تمتــاز 
بجودة صناعتها وقيادتها السلســة وثباتها 
علــى الطرقــات وقــوة محركاتهــا وقدرتهــا 
الكبيــرة على التحمل، والمصممة لتناســب 

عمليات النقل كافة.
وصــرح مديــر المبيعــات حســين الوداعي، 
التســهيات  شــركة  فــي  نحــن  قائــا: 
للســيارات نفخــر بشــراكتنا مــع العديــد من 
جــزء  وهــو  عالميــا،  الســيارات  مصنعــي 
مــن فلســفتنا فــي تقديــم أفضــل العامات 
التجاريــة عالميا للعمــاء. أما عن اختيارنا 
مــن  العشــرات  بيــن  مــن   )Foton Motor(
العامــات التجارية األخرى، فتم اختيارها 
باعتبارهــا المصنــع األول عالميــا للمركبات 

مــن  العديــد  مــع  ولشــراكتها  التجاريــة 
مــزودي قطع غيار الســيارات ذات الجودة 
و»لوتــس«  و»بــوش«  »كمنــز«  مثــل  عالميــا 
و»موتــوروال« إضافة إلى محركات كومينز 
األمريكية، وشركة بوش األلمانية، وغيرها 
من عمالقة التطوير في هذا المجال، فضا 
عن االنتشــار الســريع لها في أسواق العالم 

وإقبال الزبائن عليها”.

التســهيات  شــركة  فــي  “نحــن  وأضــاف 
شــاملة  مميــزة  عروضــا  نقــدم  للســيارات 
للتأميــن والتســجيل، إضافــة إلــى الصيانة 
المجانــي  والضمــان  الحقيقــة  المجانيــة 
بأقســاط مميــزة ومعدالت فائدة تنافســية 
نفقاتهــا،  تقليــل  علــى  الشــركات  لنســاعد 
بأفضــل  الغيــار  قطــع  توفــر  إلــى  إضافــة 

لخدمــة  البيــع  بعــد  مــا  وخدمــة  األســعار، 
العماء وتلبية احتياجاتهم.

واختتــم  الوداعــي حديثــه بدعــوة الزبائن 
لزيــارة معــرض Foton Motor الواقــع فــي 
علــى  قــرب  عــن  للتعــرف  ســترة؛  منطقــة 
أحــدث الطــرازات أو مــن خــال االتصــال 

على 17734006.

“التســهيالت للسيارات”: نقدم عروضا مميزة شاملة للتأمين والتسجيل

“ Foton Motor”  تواصل ريادتها في عالم المركبات

نظــام  أن  هــواوي  شــركة  أعلنــت 
الهاتــف  فــي  المتفــوق  الكاميــرا 
حقــق   HUAWEI Mate 30 Pro
المركــز األول فــي اختبــارات موقع 
خاصيــة  ســجلت  إذ   ،DxOMark
بمستشــعر  الســينمائية  الكاميــرا 
الصــورة SuperSensing المبتكرة 
 121 بلغــت  نتيجــة  الهاتــف  فــي 
عــن  نقــاط  بأربــع  متفوًقــا  نقطــة، 
 117 بلغــت  الــذي  الثانــي  المركــز 
ســجلت  الكاميــرا  أن  علًمــا  نقطــة، 
أيًضــا أعلى معــدل في فئة الصورة 
يرفــع  وبهــذا  نقطــة،   131 بلغــت 

 HUAWEI Mate 30 هاتــف 
المنافســة  ســقف   Pro

ويتربــع على قمة التصوير 
بكاميــرات  الفوتوغرافــي 

الهواتف الذكية.
DxO� الموقــع ويشــتهر    

متخصــص  بأنــه   Mark
في التصويــر الفوتوغرافي 

تقييمــات  باســتمرار  ويجــري 
التــي  الصــور  لجــودة  شــاملة 

كاميــرات  تلتقطهــا 
وقــد  الذكيــة.  الهواتــف 

جــاء تعليــق موقــع DxOMark على 
 Huawei النحو التالي: “حقق هاتف
Mate 30 Pro إجمالــي 121 نقطــة 
 DxOMark اختبــارات  نظــام  فــي 
فاحتــل المركــز األول فــي تصنيفنــا 
لكاميــرات الهواتف الذكية. وجاءت 
المجمــوع  بفضــل  النتيجــة  هــذه 
االســتثنائي للنقــاط الــذي حققه في 
فئــة الصــورة والذي بلــغ 131 نقطة، 
الفائــز  عــن  نقــاط  بخمــس  متفوًقــا 

السابق”.

HUAWEI Mate 30 Pro يترّبع على قمة التصوير الفوتوغرافي

12 أكتوبر 2019 السبت
للتواصل: 1317111509 صفر 1441

  أعلنت شركة أوميجا لألصباغ الشركة 
الرائــدة فــي مجال األصبــاغ والدهانات 
أســطول  اســتبدال  البحريــن  بمملكــة 
ســيارتها بســيارات جديــدة مــن شــركة 
مونتريــال للســيارات التي تعــد األخرى 
مــن أكبر شــركات الســيارات فــي مملكة 

البحرين.
وصرحت شركة أوميجا سبب اختيارها 
لشركة مونتريال الستبدال أسطولها لما 
تتمتــع بــه األخيرة من ســمعة قوية في 
مجــال اســتبدال الســيارات إلــى جانــب 
األســعار التنافســية التي تقدمها شــركة 
مونتريــال للســيارات الجديــدة وكذلــك 
األســعار المميــزة التــي تمنحهــا الشــركة 
المســتعملة،  الســيارات  تثميــن  فــي 
األمــر الــذي يســاعد بــدور قــوي ومهــم 
وقدمــت  الصفقــات.   تلــك  إتمــام  فــي 
خدمــات  للســيارات  مونتريــال  شــركة 

مميــزة لشــركة أوميجــا لتســهيل عملية 
الشــراء وفــي وقــت قياســي ودون أي 
اشــتراطات إضافية من خال استبدال 
بســيارات  القديــم  الســيارات  أســطول 
حديثــة مــن شــركة مونتريــال.  وأبــدت 
“مونتريــال” ســعادتها بالتعــاون وتقديم 
أفضل العروض لشــركة أوميجا، وأبدت 
اســتبدال  صفقــات  أي  لعقــد  ترحابهــا 

تقدم لها في المرحله المقبلة. 

“مونتريال للسيارات” تجدد أسطول “أوميجا لألصباغ”

ا في البحرين إطالق “شيري ARRIZO 6” الجديدة كليًّ
مـــــــجـــــــهـــــــزة بـــــــمـــــــحـــــــرك تـــــــيـــــــربـــــــو مـــــــــــن الـــــــجـــــــيـــــــل الــــــجــــــديــــــد

أعلنــت شــركة موترســيتي، الوكيــل الحصري لســيارات شــيري في مملكــة البحرين عن 
ــا إلــى معرضهــا فــي ســند. تعــد هــذه  وصــول ســيارة شــيري ARRIZO 6 الجديــدة كليًّ
الســيارة، الحاصلــة علــى عدة جوائز، أحدث إضافة إلى ســيارات شــيري المتوفرة في 
المملكة وتتميز بطابعها الرياضي والشــبابي، حيث إنها مصممة بشــكل خاص لتجذب 

العمالء المهتمين بالجانب الديناميكي والتقني للسيارات.

 وتأتــي ARRIZO 6 مجهــزة بمحرك تيربو 
مــن الجيــل الجديــد، تبلــغ ســعته 1.5 لتــر 
دوران  وعــزم  حصاًنــا   147 قــوة  وينتــج 
بمقــدار 210 نيوتــن متــر. كمــا أنهــا مــزودة 
 CVT( مســتمر  تعشــيق  ذي  حركــة  بناقــل 
25( بتســع ســرعات، يتناســب مــع نواقــل 
الحركــة المتطــورة ذي التعشــيق المســتمر 
أنحــاء  جميــع  فــي  المســتخدمة   CVT25
العالــم مــن حيــث الموازنة بين قــوة األداء 
والكفاءة في استهاك الوقود. وقد حصل 
AR� لســيارة شــيري CVT25  ناقل الحركة
RIZO 6 علــى جائــزة أفضــل ناقــل حركــة 
فــي المســابقة العالميــة الثانيــة ألفضل 10 

نواقل حركة لعام 2018، التي نظمها معهد 
تقييــم الســيارات، وذلــك بعــد سلســلة مــن 
الفحوصــات واالختبــارات الصارمــة التــي 
تــم إجراؤها مــن قبل فريق تقييم مختص 

من الخبراء.
 يتميز ناقل الحركة CVT25 بعدة مميزات 
فــي  االقتصاديــة  العاليــة،  الكفــاءة  منهــا 
الضجيــج  ومســتويات  الوقــود  اســتهاك 
المنخفضــة. كمــا يتصل بــذراع ناقل حركة 
ذكي يوفر عدة خيارات منها؛ الوضع اآللي 
ووضعيــة التكييف التلقائي التي تتجاوب 
مــع نمــط قيــادة الســائق ممــا يوفــر تجربة 

قيادة سلسلة وشيقة.

17

السيد حسين الوداعي 

أعلنــت شــركة ألمنيــوم البحريــن )البــا(، التــي فــي 
فــي  لأللمنيــوم  أكبــر مصهــر  طريقهــا ألن تصبــح 
العالم مع خط الصهر الســادس، عن ترقية كل من 
برايــن هاريــس كرئيــس تنفيــذي للشــؤون الماليــة 
وخالــد تورانــي كرئيــس التدقيق الداخلــي وإدارة 
المخاطر، وذلك يوم األربعاء الموافق 25 ســبتمبر 
إدارة  لمجلــس  الفصلــي  االجتمــاع  بعــد   2019

الشركة.
وفي تعليقه على هاتين الترقيتين، صرح الرئيس 
التنفيــذي باإلنابــة لشــركة البا علــي البقالــي قائاً: 
لــدى الشــركة لســنوات  “لقــد عمــل برايــن وخالــد 
لجهودهمــا  تقديــر  هــي  الترقيــة  وهــذه  طويلــة، 
وإســهاماتهما القيمــة تجــاه الشــركة. ومــع اقتراب 
موعــد االنتهــاء من مشــروع خط الصهر الســادس 
للتوســعة واالســتعداد للنمــو الــذي ستشــهده البــا، 
فإن هذه التغييرات اإلدارية ستساهم وال شك في 

تعزيز أولويات الشركة وخطتها اإلستراتيجية”.

“ألبا” تعلن عن ترقيات في مناصب قيادية

إنجاز الصفقة في 
وقت قياسي 

ودون اشتراطات 
إضافية

خالد تورانيبراين هاريس
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تتأخر المعامالت وتخيب أمالك وتوقعاتك.

 حاذر من تراجع صحي ومن الفوضى.

 ابتعد عن األضواء وحاذر من سوء تفاهم.
 

راقب نفسك وتأكد من بطاقات السفر.

تشعر بارتياح وطمأنينة فترة اجتماعية نشطة.
 

تعزز الروابط وتفرح لوقوف البعض إلى جانبك.

تهدأ الخواطر تفرح لتواصل مثمر وبناء.

تفرح لوجودك بين األهل واألصحاب.
 

تشارك العائلة بمشاريع تحلم بتنفيذها.

تحصل على تأييد وتشارك في ورشة عمل.

 ال ترتبك حتى ولو شعرت بتعب او تراجع.
 

طباعك متقلبة ومن األفضل معالجه األمور.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

12 اكتوبر
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وقوع معركة جسر 
لودفورد إحدى 
معارك حرب 

الوردتين التي 
انتهت بإنتصار 

جيش أسرة 
النكاستر بقيادة مارغريت 

أنجو على جيش أسرة يورك

تداول رواد مواقع 
التواصل اإلجتماعي مقطع 

فيديو للفنانة المغربّية 
دنيا بطمة من حسابها على 

“إنستغرام”. حيث ربطوا 
بين رقصتها فيه وأداء 
الفنانة اللبنانية مريام 

فارس بالرقصة المعروفة 
بـ”رقصة األرداف”.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ــار الــفــنــانــيــن ــب ــد ك ــواجـ ــري الفـــت وتـ ــي ــاه ــم ــور ج ــض ح

عروض مسرحية متنوعة...ومواهب شابة واعدة

فــي أجــواء مســرحية رائعة ووســط 
حضور جماهيري غفير من المتابعين 
عــروض  تواصلــت  والمهتميــن 
فعاليــات مهرجــان جائــزة خالــد بــن 
الخامــس  الشــبابي  للمســرح  حمــد 
للمراكــز الشــبابية واألنديــة الوطنيــة 
ولــذوي العزيمــة، علــى خشــبة مركــز 
عرضــت  حيــث  الشــبابي،  المحــرق 
 “ مســرحية  الماضــي  االثنيــن  يــوم 
الطنبــورة” لمركــز شــباب البحيــر مــن 
عــام  وإشــراف  نظــام  ناصــر  إخــراج 
الفنان إســماعيل مراد وســينوغرافيا 
ريــم  ومكيــاج  الرويعــي  خليفــة 
إبراهيم يوســف وبمشاركة مجموعة 
محمــد  أحمــد  منهــم:  الفنانيــن  مــن 
دامس، إيمان محمد الموسوي، ناصر 
نبيــل كامــل، كامــل نبيــل كامــل، عبد 
الرحمن إســماعيل محمد، ســارة عبد 
هللا الشــايجي، حمــد عبــد هللا، عبــد 
الرحمن خليل البحيري، وبعد العرض 
قدم الفنان القدير أحمد مبارك جائزة 
التميــز للمثــل ناصر كامــل، وأيضا تم 
للممثــل  تشــجيعية  جائــزة  تقديــم 

الصغير أحمد العميري.
مــن جانب آخر قدم نــادي الحالة في 
مســرحية  المهرجــان  أيــام  ســادس 
حمــد  للمخــرج  الــذي”  مســرحنا   “
عجاجــي، وســيعرض اليــوم الســبت 
مركز شــباب حالتي النعيم والســلطة 
مســرحية “ شــعلة الحريــة” للمخــرج 

فواز زايد.
الحضــور  العــام  هــذا  دورة  ميــز  مــا 
مؤشــر  وهــذا  الكبيــر،  الجماهيــري 

يحققــه  الــذي  النجــاح  علــى  ودليــل 
المهرجــان في كل عام، باإلضافة إلى 
تواجــد كبــار الفنانيــن بشــكل يومــي 
كالفنــان عبدهللا ملــك، والفنان أحمد 
بوهلــول،  يوســف  والفنــان  مبــارك، 
والفنــان  رشــيد،  مصطفــى  والفنــان 
عبــدهللا  والفنــان  الصقــر  جمــال 
الســعداوي والفنــان جمعــان الرويعي 
وغيرهــم، مــا يعطي تشــجيعا ودعما 

حقيقيا للمواهب الواعدة.

حضور جماهيري الفت

إسماعيل مراد سعيد بالنجاح تصوير يوسف سلطان

عرض مسرحنا الذياحمد مبارك واحمد شريف وجمال الصقرعرض الطنبورة

تكريم بوهلول

جاسم طلق يدير الندوة التطبيقية

بعــد فتــرة مــن الهــدوء الــذي شــابه 
ترقــب مــن جمهورهــا عــن الجديــد 
الفنانــة  أعلنــت  لــه،  تحضــر  الــذي 
أخيــرا،  حســين،  هــدى  القديــرة 
الرمضانــي  مسلســلها  تفاصيــل 
الجديد “شغف”، الذي يوثق تعاونها 
الثالــث علــى التوالــي مــع المخــرج 

البحريني محمد القفاص
وتجمــع هدى فــي هذا العمل شــمل 

نخبة من النجوم في توليفة تراهن 
عليهــا، خصوصــا انهــا المــرة األولى 
التــي تجتمــع فيهــا بهــذه األســماء، 
والمسلســل كتــب أحداثــه المؤلــف 
عــاء حمــزة، ويخرجــه البحرينــي 
فــي  ويشــارك  القفــاص،  محمــد 
وزهــرة  الحربــي  إبراهيــم  بطولتــه 
بوشــهري وريــم  عرفــات وعبــدهللا 

أرحمة.

“شغف” هدية هدى حسين لجمهورها
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رحلة كريستوفر كولومبوس تصل إلى جزر البهاما في منطقة الكاريبي القريبة من أميركا.

 1970
اليونان والواليات المتحدة توقعان اتفاقية تعاون وصداقة سمحت بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها.

 1992
زلزال يضرب القاهرة بقوة 5.8 على مقياس ريختر ويؤدي إلى مقتل نحو ثاثمئة وسبعين وإصابة أكثر من ثاثة آالف شخص.

1999
قائد الجيش الباكستاني الجنرال برفيز مشرف يطيح بحكومة نواز شريف بانقاب عسكري.

 2002
تفجير ناديان ليليان في مدينة بالي األندونيسية يسفر العمل عن قتل 202.

18

كشفت المغنية المصرية شــاهيناز محمود عن سبب اعتزالها 
وارتدائها الحجاب، مشيرة إلى أنها كانت تمّر بظروف وضغوط 
نفســية صعبة، جعلتها تعتزل الفن وترتدي الحجاب، الفتًة 

إلى أن أغلب هذه المشاكل شخصية
وأشــارت شــاهيناز في برنامج “فنجان قهــوة” عبر فضائية 

“صــدى البلد” المصرية، إلــى أن وفاة والدتهــا وإنجابها طفاًل 
مريضــًا منــذ والدته، كانت تريد االعتناء به حتى يشــفى، الســبب 

االساسي وراء اعتزالها الفن العام 2008

عــاود الفنــان اللبناني عاصــي الحالني مزاولة نشــاطه الفني 
بعد حادث ســقوطه عن جواده في مزرعته مــع ابنه الوليد 
الشهر الماضي، وأدخل على إثرها المستشفى للعالج من 

إصابات عدة
عاصي نشــر عبر حســاباته في التواصل االجتماعي، صورة 

ومقطــع فيديو من تواجده فــي تصوير برنامــج “ذا فويس 
كيــدز”، مؤكداً أن الصورة والفيديو التقطا فــي اليوم ذاته، حتى 

يطمئن جمهوره الذي قلق عليه بعد انتشار صور التقطت له.

تضع شــركتا “غولــدن الين” و”آي ســي ميديا” اللمســات 
األخيــرة لالنطالق خــالل أيام قليلــة بعمليــات تصوير 
المسلســل البدوي “صقار”، من تأليف وسيناريو وحوار 
دعد ألكسان وإخراج شعالن الدبّاس ويضم العمل نخبة 
من النجوم العرب على رأســهم “عميد الدراما البدوية” 

في ســورية رشيد عّساف بشــخصية “صقار”، إضافة إلى 
عودة قمر خلف بدور “غوايــش” الى هذه التيمة منذ غيابها 

عنها في عام 2008

مسلسل صقارالحالني يعودحجاب شاهنياز

محرر مسافات



حفالت غنائية وعروض مسرحية وموسيقية في موسم الرياض

أعلنت المغنية العالمية، ريهانا عن إصدار وشيك لكتاب جديد يحمل  «
اسمها متضمنا سيرتها الذاتية لكن بطريقة حديثة لم يسبقها إليها 

 أحد.
سيتم نشر الكتاب، الذي يصور أول سيرة ذاتية بصرية للفنان متعدد 
األوجه، بوساطة شركة “فايدون، ويضم 504 صفحات تتألف من أكثر 

 من 1000 صورة.
وأعلنت ريهانا في بيان إعالمي عن إصدار الكتاب في الرابع والعشرين 

من أكتوبر الجاري قائلة: أنا متحمسة للغاية.

أنطلــق موســم الريــاض فــي العاصمة الســعودية، ويســتمر على مــدى 70 يومًا 
متواصلــة بيــن 11 أكتوبــر و15 ديســمبر المقبــل، ويشــهد كثيــرًا مــن الفعاليات 
الترفيهية والفنية، التي سيتذكرها سكان العاصمة طويالً، حيث يعد األضخم 
واألكبر من بين مواسم السعودية، وفق ما صرح رئيس الهيئة تركي آل الشيخ

وتأمــل الهيئــة، أن يســتقطب الموســم 
زائــر،  مليــون   20 نحــو  الســياحي 
100 فعاليــة  مــن  بأكثــر  سيســتمتعون 
مثــل  الســاعة،  مــدار  علــى  ترفيهيــة 
والموســيقية،  المســرحية  العــروض 
الحفــات الغنائيــة، األزيــاء، والســيرك 
والخدع البصرية، واأللعاب، والمطاعم 
المهرجانــات  وســتقام  العالميــة. 
والفعاليات في 12 منطقة مختلفة في 

الرياض
ومــن أهم الفعاليــات العالمية والمميزة 
الحفــات  الموســم:  التــي ســيحتضنها 
والغربيــة،  العربيــة  الفنيــة  والعــروض 
مــن أهمهــا ليالــي ســندباد، ليلــة صقــر، 
ليلة البرنس، ليلة تكريم للطرب، وهذه 
الليلــة تجمــع األمير الشــاعر األمير بدر 
بــن عبدالمحســن، وفنان العــرب محمد 
عبــده، وللمرة األولــى يقام حفل للفنان 

المصري محمد رمضان، وغيره حفات 
كثيرة

وفــي المســرح هناك عروض مســرحية 
ناصــر  الســعودي  للفنــان  كوميديــة 
القصبــي فــي عمل من تأليفــه وبطولته 
مــع فريقــه، وعــرض آخــر للفنــان فايــز 
المالكــي مع فريقه، إلــى جانب عروض 
يحيــى  ألعمــال  مصريــة  مســرحية 
الفخراني، أحمد عز، أشرف عبدالباقي، 

محمد هنيدي، أحمد مكي، وغيرهم
ســيرك دو ســوليه العالمي في الرياض، 
ومعــرض األلعــاب الحصرية والجديدة 
التي ســتعرض للمرة األولى في العالم، 
باألجــواء  وندرالنــد”  ونتــر  “ريــاض 
اللندنية، وتضم مدينة ألعاٍب، وعروض 
مســرح، وعالــم مارفل، ومعرضــًا لريال 

مدريد، وألعاب خفٍة
معــرض “استكشــاف الفضــاء” لمحبــي 

المغامرة، منطقة “نبض الرياض” حيث 
العودة إلى التراث والتاريخ والجلسات 
األجــداد،  بتــراث  الخاصــة  التاريخيــة 
عشــاق المطاردات، يمكنهم االســتمتاع 
بوقتهــم فــي مســرح بوليــس أكاديمــي 
المفتوحــة،  الريــاض  ســفاري  منطقــة 
واألليفــة  البريــة  الحيوانــات  حيــث 
والنــادرة، منهــا الفيلــة التــي تــم جلبهــا 

للصحراء، معرض “أنا عربية” بمشاركة 
وعربيــات،  ســعوديات  مصممــات 
يعرضــن تصميماتهــن مــن المجوهرات 
والمابــس، وفعالية “واجهــة الرياض”، 
وتضــم أهــم المعــارض وأميزهــا، منهــا 
معــرض ألهــم الصقــور وأندرهــا، وبيــع 
وترخيــص أســلحة الصيــد، وغيــر ذلك 

الكثير.
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الشاعر بدر بن عبدالمحسن

tariq_albahhar

أعلــن مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولــي عــن التوقيع على ميثاق للمســاواة بين النســاء والرجــال في الفعاليات الســينمائية 
بحلــول 2020، والمعــروف باســم “5050 فــي 2020” ليكــون المهرجــان األول عربيــًا والثانــي إفريقيــًا الــذي يعلــن التزامــه ببنــود 
الوثيقة التي أطلقتها حركة “5050 في 2020”، وكان أول الموقعين عليها مهرجان كان الســينمائي في دورته الـ71 عام 2018، 
وبموجــب هــذا التوقيــع ســيكون “القاهــرة الســينمائي” ملتزمــا بدءًا مــن دورته الـــ42، المقرر إقامتهــا خالل شــهر نوفمبر 2020، 
بإعالن اإلحصائيات المرتبطة بنســب مشــاركة النســاء في فريق البرمجة، ولجنة االختيار، كما يلتزم المهرجان أيضا بدءًا من 

العام المقبل، بإعالن نسبة األفالم التي تقدمت من إخراج نساء، وعدد األفالم التي اختارها المهرجان منها

وفــي هذه المناســبة، أكد المنتــج محمد حفظي، 
رئيــس مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولي، أن 
مصــر تهتــم بتمثيــل المــرأة فــي كافــة المجــاالت 
عمومًا والسينما بوجه خاص، كما أن نسبة تمثيل 
المرأة في السينما العربية توازي وربما تزيد عن 
نســبة تمثيلهــا في الغــرب، وبالتالي فــإن انضمام 
تأكيــدًا  يعــد  المبــادرة  لهــذه  القاهــرة  مهرجــان 
وتعزيــزًا لهذا الموقف، الــذي أعلنه العام الماضي 
بوضــوح عبر برنامج “مخرجات عربيات”، والذي 
احتفى خاله بـ8 شخصيات نسائية عربية برزت 
وتألقــت فــى مجال اإلخراج الســينمائي، وعرض 
أفامهــن، وهــي: “نــوارة” لهالــة خليــل مــن مصر، 
و”الخــروج للنهار” لهالة لطفي من مصر، و”3000 
ليلــة” لمــي مصري من فلســطين، و”واجــب” لـ آن 
لهيفــاء  و”وجــدة”  فلســطين،  مــن  جاســر  مــاري 
المنصــور مــن الســعودية، و”علــى كــف عفريــت” 
لكوثــر بن هنية من تونس، و”الســعداء”، لصوفيا 
جامــا مــن الجزائــر، و”آالت حــادة” لنجــوم الغانم 

من اإلمارات
وأوضــح حفظــي، أنــه عندمــا اطلــع على شــروط 
المبــادرة وجدهــا بالفعــل متحققــة فــي الهيــكل 
البرمجــة،  وفريــق  القاهــرة  لمهرجــان  اإلداري 
حيــث أن غالبية العاملين بالمهرجان بشــكل عام 
من النســاء، وهذه رســالة للعالم بأن مصر بشــكل 
خــاص والعالــم العربي بشــكل عام يهتــم بتمكين 
فــي   5050“ مبــادرة  اطــاق  قبــل  حتــى  المــرأة 

”2020
هذا وكشــف أحمد شوقي المكلف بأعمال المدير 
الفنــي للمهرجــان عــن االحتفــاء باالنضمــام لهذه 
الوثيقــة بإقامــة عرض جاال لفيلم “ســيدة البحر” 
للكاتبة والمخرجة الســعودية شــهد أمين، والذي 
يســرد قصــة فتاة لــم تستســلم للتقاليــد المظلمة 
التــي تحكــم قريتها وتقرر ُصنــع مصيرها بيدها. 
وتجــدر اإلشــارة أن فيلــم “ســيدة البحــر”، الــذي 
أنتجتــه “إيمج نيشــن أبوظبي”، إحدى الشــركات 
الرائــدة الحائــزة على الجوائز فــي قطاع صناعة 
عرضــه  تــم  والترفيهــي،  اإلعامــي  المحتــوى 
ضمــن مســابقة “أســبوع النقــاد” المرموقــة التــي 

أقيمــت على هامش النســخة الـــ 76 من مهرجان 
البندقيــة الســينمائي الدولــي، وقــد فــاز بجائــزة 
“فيرونــا” للفيلــم األكثــر إبداعــًا. ويشــارك “ســيدة 
الســينما  “آفــاق  مســابقة  ضمــن  كذلــك  البحــر” 
العربيــة” المقامــة ضمن فعاليات الــدورة القادمة 
مــن مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي )20-29 

نوفمبر 2019
دلفيــن   ،5050 مبــادرة  ممثلــة  أكــدت  بدورهــا 
مهرجــان  بانضمــام  المبــادرة  ســعادة  بيســيه، 
القاهــرة، مشــيرة إلــى أن توقيعــه علــى الميثــاق 
يعبــر عن ارتبــاط المهرجــان والتزامه بالمســاواة 
وتمكيــن المــرأة فــي العالــم العربــي، مشــيرة في 
الوقــت نفســه إلــى أن مبــادرة 5050 تأمــل فــي 
إلــى  العربيــة  المهرجانــات  مــن  المزيــد  انضمــام 
المســيرة التي بدأها القاهرة السينمائي بتوقيعه 

على الميثاق واالنضمام للمبادرة
يذكــر أن وثيقــة مبــادرة 5050 فــي 2020، وقــع 
أبرزهــا؛  ســينمائيا،  مهرجانــا   ٦٠ حوالــي  عليهــا 
وســان  وتورنتــو،  وفينســيا،  ولوكارنــو،  برليــن، 
سيباســتيان، لندن، وســراييفو، ولوس أنجلوس، 
ورومــا، ونيويورك، و”آنســي” للرســوم المتحركة، 
القصيــرة،  لألفــام  الدولــي  فيــران”  و”كليرمــون 
ومــن أفريقيــا وقع علــى الوثيقــة مهرجان وحيد 

هو “ دربان” بجنوب افريقيا.

مهرجان-القاهرة-السينمائي-الدولي

“القاهرة السينمائي”.. والمساواة بين المرأة والرجل
أول مـهـــــرجـــــان عــــربــــــي يــوقــــــع علـــــــى مـيـثــــــاق “5050 فـــــي 2020”

خاص

الناقد احمد  شوقي

فيلم سيدة البحر

محمد حفظي
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“ميت” يعود إلى بيته بعد دفنه
جــاوا  مقاطعــة  ســكان  مــن  رجــل  عــاد 
الشــرقية إلــى بيتــه بعــد مراســم جنازتــه 

ودفنه. 
يفيــد موقــع AsiaOne ، بــأن هــذا الخطــأ 
بدأ من حادثة مرور تســببت بمقتل رجل 
كان يقــود دراجــة ناريــة مــن دون وثائــق 
إثبــات الشــخصية. وبعــد الحــادث أصبح 
مــن الصعــب التعــرف على الرجل بســبب 
التشــوهات الكبيرة التي لحقت بجســمه، 
مــا اضطــر رجــال الشــرطة إلــى التعــرف 
علــى هويتــه مــن رقــم الدراجــة الناريــة 
المســجلة لدى شرطة المرور، حيث تبين 
أنها تعود لرجل اسمه سونارتو )40 سنة(.

جثتــه  تســليم  تــم  هــذا،  إلــى  اســتناًدا 
المشــوهة إلــى أقاربــه الذيــن “حتــى عنــد 
غســله لــم يكتشــفوا أنــه ليــس قريبهــم”. 
بحســب علــي كانثــا، رئيــس شــرطة حــي 
غراباغــان. المثير في األمر أنه بعد مضي 
ســبع ســاعات علــى انتهاء مراســم الدفن 
عــاد عامــل البنــاء ســونارتو إلــى البيــت. 
ويقــول إنــه علــم بموتــه مــن زمالئــه فــي 

العمل. وأضاف، قبل ثالثة أشــهر اقترض 
مبلًغــا مــن المــال مــن رجــل يدعــى واريم 
وأعطــاه الدراجــة الناريــة كرهينة، ويبدو 

أنه هو الذي توفي في الحادث.
وبعــد أن علــم أقارب واريــم بالخطأ الذي 
حصــل، قــرروا عــدم إعــادة دفــن قريبهــم 

واالكتفاء بتغيير شاهدة القبر.

وتجدر اإلشارة إلى أنه في شهر  «

يونيو الماضي عاد رجل في اليابان 

إلى بيته بعد مضي سنة على حرق 

جثته بعد أن تعرفت عليها زوجته 

وأقاربه. وقد رفضت الشرطة 

اليابانية كشف أين كان الرجل مدة 

سنة وما كان يعمل خاللها.

لقي 3 أشــخاص مصرعهــم وأصيب اثنان، 
في حادث انهيار جســر على طريق ســريع 
مســاء الخميس في منطقة ووشي بإقليم 
لمــا ذكرتــه  الصيــن، وفًقــا  فــي  جيانغســو 

تقارير صحفية محلية.
 وذكــرت وكالة األنباء الصينية “شــينخوا” 
أن جســًرا انهــار وســقط علــى 3 ســيارات 
كانــت تحته، حيث كانــت إحداها متوقفة 
الســيارتان  كانــت  بينمــا  فيهــا،  ركاب  وال 
األخريــان تمــران مــن تحتــه، ممــا أدى إلى 

مقتل 3 ركاب.

كذلك سقطت 3 سيارات وشاحنتان  «
من الجسر أثناء انهياره، كمأ أفادت 

وكالة “رويترز”، التي بثت مقطع 
فيديو مروًعا للحظة االنهيار. وبينما 
فتحت وزارة النقل الصينية تحقيًقا 
في الحادث وأسباب انهيار الجسر، 

أظهر تحقيق أولي أن انهيار الجسر 
نجم عن شاحنة تخطت حمولتها، 

بحسب بيان لسلطات مدينة 
ووشي نشر على موقع ويبو.

انهيار جسر فوق 
السيارات.. 3 قتلى 

بـ”حادث مروع”
يمكــن أن يزيــد تنــاول الوجبات الســريعة بشــكل متكــّرر من خطر اإلصابــة بالعقم 

والسرطان، ولكن ليس للسبب الذي قد يفكر فيه معظمنا. 

وأظهــرت نتائج دراســة أميركية حديثة 
 10 مــن  مأخــوذة  دم  عينــات  حللــت 
آالف متطــوع، بحًثــا عن مــواد كيميائية 
ســامة تســمى PFAs المعروفة بـ “المواد 
الكيميائيــة إلــى األبــد”، أن أولئــك الذين 
لديهــم  الســريعة  الوجبــات  يتناولــون 
معــدالت مرتفعة من PFAs في دمائهم، 

مقارنــة بغيرهــم ممــن يتناولــون الطعام 
المنزلي.

فــي  بشــعبية   PFAs مــواد  وتحظــى   
كونهــا  الســريعة،  الوجبــات  صناعــة 
أغلفــة  فــي  وتظهــر  للشــحوم.  مقاومــة 
المعجنــات وصناديــق  وأكيــاس  البرغــر 

البيتزا.

اإلبداع ال حدود له، وكذلك التقدير، عندما يخرج الطالب واألســتاذ الجامعي من 
اإلطــار التفكيــري المحصــور إلى ما وراء ذلك، علــى األقل هذا ما حدث مع “طالبة 

النينجا” وأستاذها في إحدى جامعات اليابان.

فقد حصلت الطالبة الجامعية اليابانية 
على عالمة كاملة، بعد أن سلمت ورقة 
فارغة ألستاذها في الجامعة الذي كان 

قد طلب منها كتابة مقال بحثي.
فقد أدرك األســتاذ في جامعة “مي” أن 
طالبة الســنة األولى في تاريخ النينجا 
إيمي هاغا، التي سلمت ورقتها فارغة، 

الحبــر  بواســطة  بالكامــل  كتبتهــا  قــد 
السري غير المرئي.

“غيــر  أو  “الســري”  مقالهــا  وفــي 
المرئــي”، لجــأت إيمــي هاغا إلــى تقنية 
“أبوريداشي” الخاصة بمقاتلي النينجا، 
بعملياتهــم  مشــهورين  كانــوا  الذيــن 

السرية.

الوجبات السريعة قد تؤدي إلى العقم والسرطان

بورقة فارغة.. طالبة تحصل على “الدرجة النهائية”

زي من تصميم العالمة التجارية بيرو مودا أند سييا 
خالل اليوم األخير من أسبوع الموضة في ليما )أ ف ب(

فــي لحظــة تّتســم بالمــرح والجرأة والتهــور، وفي رحلة تخطــف األنفاس، ربط 7 
أشــخاص أنفســهم بمظلــة واحــدة حلقوا بهــا نحــو 40 دقيقة فوق منطقــة ريفية 
جنوب شرقي فرنسا.  وقام “المتهورون السبعة” بالتحليق في الهواء في منطقة 
أنيسي في فرنسا، على ارتفاع 1650 متًرا، مستخدمين مظلة من القماش بلغت 
مساحتها 344 متًرا مربًعا.  ومنذ بداية الرحلة، قام المغامر باستيان النغلو، أحد 
الســبعة المشــاركين فيهــا، بتوثيق الرحلة، حيث ســجل بكاميرتــه لقطات للمظلة 

واالستعدادات قبل الشروع فيها، وفًقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
 يشــار إلى أن مســاحة المظالت المماثلة في العادة ال تزيد على 115 متًرا مربًعا، 
وبالتالــي فإن المظلة المســتخدمة في الجولة هــذه أكبر بنحو ثالث مرات تقريًبا 
مــن التقليديــة، وذلــك لمعادلــة الحمــل الثقيــل.  وأثنــاء الرحلــة، كان المغامــرون 
السبعة يبدون مفعمين بالحيوية والسعادة، وتتبادلون النظرات فيما بينهم، فيما 

بدا الريف الفرنسي خالًبا بما فيه من بحيرات وجبال ومناظر بديعة.
وفي نهاية الرحلة بالمظلة، حط المغامرون على األرض بسهولة وأمان.

وقــال مصور الفيديو ميشــيل كرينــز: “كان المغامرون مســتعدين تماًما لإلقالع”، 
ووصف الجولة بالمظلة بأنها “استثنائية”.

لحظات مثيرة في الهواء.. 7 
“متهورين” في مظلة واحدة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قتل جارته وأخفى جثتها في الجدار 6 سنوات
قتل مواطن أميركي من 
واليــة كاليفورنيــا جارته 
وأخفــى جثتها في جدار 

شقته مدة 6 سنوات. 
وتفيد “إن بي سي نيوز” 
مــن  كامبــل  ريفــان  بــأن 
أنجلــوس  لــوس  مدينــة 
منــذ  مفقــودة  اعتبــرت 
شــهر يونيو عــام 2009 . 

ا من مجهول أخبرهم بأنه من  ولكن في شهر يوليو عام 2015 تلقت عائلتها اتصاالً هاتفيًّ
المحتمل أن تكون ريفان مدفونة في جدار الشقة التي كانت تقيم فيها.

الــكالب  تمكنــت  اتصــل أقربــاء المفقــودة برجــال الشــرطة وأخبروهــم باألمــر، وفعــالً 
البوليســية مــن تحديــد مــكان دفنها. ارتكــب جريمة القتــل ريندولف غاربوت )47 ســنة( 
الذي كان يســكن في الغرفة المجاورة لغرفة ريفان كامبل. وقد اتضح من الكشــف على 
الجثة أن سبب الوفاة هو ضربة قوية على رأسها. وأعلن ممثل النيابة العامة أن القاتل 

غاربوت استخدم مطرقة في قتلها، وقد حكم عليه بالسجن 11 سنة.

ربح مواطــن بريطاني الجائزة الكبرى 
ومقدارهــا   ،EuroMillions ليانصيــب 

170 مليون جنيه إسترليني. 
وتفيــد “بي بي ســي “، بأن اســم الفائز 
مجهــول، ولــم يعــرف هــل هــو فــرد أم 
عائلــة أم مجموعــة أشــخاص، حيــث 
 49  ،44  ،15  ،7،10 األرقــام  فــازت 

ورقمان إضافيان 3 و12.

 فإذا كان الرابح شخًصا واحًدا  «
فإنه سينضم إلى قائمة أغنى 

األشخاص في المملكة المتحدة. 
ويحق له عدم كشف هويته 

نهائيا، أو كشف وضعه الجديد 
كمليونير محدث.  ويعتبر ربح 

هذا المبلغ باليانصيب األكبر في 
تاريخ بريطانيا. ويتوفر يانصيب 
EuroMillions في تسعة بلدان 

أوروبية هي بريطانيا، فرنسا، 
إسبانيا، النمسا، لوكسمبورغ، 

إيرلندا، البرتغال وسويسرا.

ســيتحمل أبوا األطفــال القاصرين المدخنين 
عليهمــا  ســتفرض  أي  إداريــة،  مســؤولية 
غرامــات نقديــة.  جــاء ذلــك، فــي بروتوكول 
اجتمــاع اللجنة الحكومية الخاصة بمكافحة 
الجنــح والذي وقعه وزير الداخلية الروســي، 
فالديمير كولوكولتسيف. وشّدد البروتوكول 
علــى ضــرورة  إدخال تعديالت في مشــروع 
قانون الجنح اإلدارية فيما يتعلق بمسؤولية 

األبوين عن تدخين أطفالهما الصغار.

وبموجب البروتوكول فإن إدارة  «
الرقابة على االستهالك الروسية 

الحكومية، أوكلت إليها مهمة إعداد 
مشروع القرار بهذا الشأن وإحالته إلى 

وزارة العدل الروسية لغاية يوم 23 
أكتوبر الجاري. يذكر أن نواب برلمان 

جمهورية أودمورتيا الروسية كانوا قد 
بادروا في وقت سابق إلى تبني قانون 

يجعل األبوين يتحمالن مسؤولية 
إدارية لقاء تدخين أطفالهما 

القاصرين، وفرض غرامة مالية قدرها 
3 آالف روبل )نحو 50 دوالرًا( عليهما.

بريطاني يفوز 
بأكبر يانصيب في 

تاريخ البالد

تغريم َأَبَوْي 
األطفال المدخنين 

في روسيا
فاز رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد، أمس الجمعة، بجائزة نوبل للسالم لعام 2019، 

حسبما أعلنت المصادر المانحة.

للســالم  نوبــل  لجنــة  رئيســة  وقالــت 
النرويجية، بيريت رايس أندرسن، إن 
الجائــزة منحت آلبي تقديًرا “لجهوده 
من أجل التوصل إلى السالم وخدمة 
التعــاون الدولــي، وخصوًصا لمبادرته 
الحاســمة التــي هدفــت إلــى تســوية 

النزاع الحدودي مع إريتريا”.

واستعادت إثيوبيا وإريتريا العالقات  «
في يوليو 2018، بعد سنوات من 
العداء على خلفية حرب حدودية 
استمرت من عام 1998 إلى عام 

.2000

رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد يتّوج بـ “نوبل للسالم”

الممثلة األميركية آن هاثاواي تحضر حفل استقبال في متحف الحب 
الحديث المعاصر في مدينة نيويورك )أ ف ب( وقيمة الجائزة 9 ماليين كرونة سويدية، أي ما يساوي حوالي 900 ألف دوالر، وسيكون تقديمها في 

أوسلو في العاشر من ديسمبر المقبل.

 الشرطة تعرفت على هوية الجثة من رقم الدراجة النارية 


