
أبدى وزير العمل والتنمية  «
االجتماعية جميل حميدان 
موافقته على طلب اللجنة 
التنسيقية لمشروع الزواج 

الجماعي في قرى المحافظة 
الشمالية )تكامل( رعاية حفل 

الزواج الجماعي المقبل )تكامل 2(.

استقرّت أسعار النفط قرب أعلى  «
مستوى في 3 أشهر أمس، وتّتجه 

صوب االرتفاع لألسبوع الثالث على 
التوالي بفضل تراجع حدة التوترات 

التجارية بين الواليات المتحدة 
والصين والتي ضغطت على الطلب 

وآفاق نمو االقتصاد العالمي.

قال حسان دياب، المكلف برئاسة  «
الحكومة اللبنانية الجديدة، إنه 

سيعمل على تشكيل حكومة 
خالل ستة أسابيع للمساعدة 
في إخراج البالد من نفق أزمة 
اقتصادية وسياسية عميقة. 

تولد بعض النصوص جاهزة  «
بعناوينها، وتكتب نصوص أخرى 
حتى النهاية من دون أن تحظى 

باسم، ويظل الكاتب حينا من 
الزمن بعد إنهائها يتساءل ماذا 

يسميها؟

دخل منتخبنا للرماية  «
أجواء البطولة العربية 

لألسلحة الهوائية 10 
متر للرجال والسيدات 

والناشئات التي تستضيفها إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة خالل الفترة من 20 إلى 27 من ديسمبر الجاري بنادي الذيد 

الثقافي الرياضي بمشاركة عدد من الدول العربية.

جاللة الملك يجري اتصااًل هاتفيًا مع خادم الحرمين
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أجــــرى عــاهــل الــبــاد صــاحــب الــجــالــة 
خليفة  آل  عــيــســى  بـــن  حــمــد  الــمــلــك 
اتصاالً هاتفيًا، مع أخيه خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود عاهل المملكة العربية السعودية 
الشقيقة. وجرى خال االتصال، تبادل 
ــة بــشــأن عــــدد من  ــويـ ــاديــــث األخـ األحــ

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

دبي - العربية.نتالرياض - أرقام

يــتــزايــد اهــتــمــام الــعــالــم بــاالنــتــقــال نحو 
التغلب  أجـــل  مـــن  االقــتــصــاد األخـــضـــر، 
تهدد  التي  المناخي  التغير  مشكلة  على 
لعاج  الوحيدة  الطريقة  إن  إذ  األرض، 
ذلك تتمثل في تقليل التلوث. وأصبحت 
الــكــمــيــات الــكــبــيــرة مــن الــنــفــايــات تمثل 
ودول  إفــريــقــيــا  شــمــال  لــبــلــدان  مشكلة 

الشرق األوســط، خصوصا في ظل عدم 
النفايات.  إلدارة  كافية  أنظمة  وجـــود 
المنطقة تطوير  وفي حين تحاول دول 
والمالية  والتنظيمية  التقنية  الــحــلــول 
لعاج مشكلة النفايات، إال أن هناك الكثير 
من التحديات التي تواجه صناعة إعادة 

التدوير في المنطقة العربية.

للطلبة  ترفيهي  مركز  مالكة  انتقدت 
واألطفال قصر وزارة التربية والتعليم 
يقع  واحــد  ترفيهي  مركز  مع  التعامل 
جميع  وتــقــصــده  الــعــاصــمــة  بمحافظة 

المدارس.
الــــوزارة بكسر  “الــبــاد”  وطــالــبــت عبر 

وجهتها  رسمية  رسالة  عبر  االحتكار 
لمديرة إدارة التعليم االبتدائي فاطمة 

شاهين البوعينين.
الــوزارة بشأن  وذكرت أن تواصلها مع 
ــرورة كــســر االحــتــكــار اســتــغــرق 3  ــ ضـ

أعوام، ولكن ال حياة لمن تنادي.

بسجن  أمــس  ســويــديــة  محكمة  قضت 
رجل عراقي يبلغ من العمر 46 عاما لمدة 
التجسس  بتهمة  الــعــام،  ونصف  عامين 
معلومات  إيــران من خال جمع  لصالح 
السويد  فــي  اإليــرانــيــيــن  الاجئين  عــن 

وبلجيكا وهولندا.
هويته،  تكشف  لم  الــذي  الرجل،  وأديــن 

من قبل محكمة دائرة ستوكهولم بالقيام 
قانونية  غــيــر  اســتــخــبــاراتــيــة  بــأنــشــطــة 
مــن خـــال جــمــع مــعــلــومــات عــن الــعــرب 

اإليرانيين، المعروفين باسم األحواز.
وقالت وكالة االستخبارات السويدية إن 
الرجل، الذي يحمل الجنسيتين العراقية 

والسويدية، اعتقل في 27 فبراير. 

السويد تدين عراقًيا تجسس إليرانمركز ترفيهي يحتكر الرحالت المدرسيةإعادة التدوير.. فرص وتحديات

والصناعي  الــتــجــاري  الــقــطــاع  استبشر 
استقبال  بــاب  فتح  مع  خيرا  البحريني 
السيولة،  صندوق  من  التمويل  طلبات 

والذي أعلن عنه يوم األربعاء الماضي.
الصندوق  إن  ومستثمرون  تجار  وقــال 
سيمثل عملية إنعاش لاقتصاد الوطني 
ــال أمــــــام الـــمـــؤســـســـات  ــجـ ــمـ ويـــفـــتـــح الـ
لمتابعة  والمتوسطة  الصغيرة  خصوصا 
للعودة  وضعها  هيكلة  وإعـــادة  أعمالها 
مـــن جـــديـــد. وبـــيـــنـــوا أن الـــوقـــت جــاء 
ــظــروف االقــتــصــاديــة  ــدا، فــال مــنــاســبــا جــ
صعبة وتعاني السوق من ركود وهدوء 
المشروع سيعيد  هذا  لكن  غير طبيعي، 
الحياة لكثير من المؤسسات التي كانت 
تفكر االنسحاب من السوق، خصوصا أن 
القروض قليلة فضا  الفائدة على  نسبة 

عن التسهيات األخرى.

صندوق السيولة.. إنعاش لالقتصاد
تجار ومستثمرون يستبشرون بفتح باب استقبال طلبات التمويل

والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  وزارة  أفــــادت 
يقارب  مــا  تحصيل  ــأن  ب والسياحة 
لسنة  كــإيــرادات  دينار  مليون   13.8
الــقــســائــم  إيـــجـــار  عــقــود  مـــن   2018
هذا  إيــرادات  بلغت  فيما  الصناعية، 
الماضي  أكــتــوبــر  نهاية  حتى  الــعــام 
مطابقة  وعــن  ديــنــار.  مليون   12.09
األنــشــطــة الــتــي يــتــم مــزاولــتــهــا على 
بشكل  تقوم  أنها  أوضحت  القسائم، 
دوري من خال الزيارات التفتيشية 

مطابقة  مــن  بالتأكد  القسائم  على 
ــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــمــوقــع  ــطـ ــشـ األنـ
ومطابقتها مع عقود اإليجار والتزام 
ــمــســتــأجــر بــاألنــظــمــة والــقــوانــيــن  ال

الخاصة بالمناطق الصناعية.

إيرادات تأجير القسائم الصناعية

منتخب الرماية يدخل أجواء البطولة العربيةانتصار النص على العنوانحكومة لبنان خالل 6 أسابيعالنفط يرتفعحميدان يرعى “تكامل 2”

0208120614

إســبر: نعمل على ردع الخطر اإليراني في الشــرق األوســط

تقرير أممي مرتقب بشأن هجمات “أرامكو”

دبي - العربية نت

المتحدة،  األمــم  عــام  أمين  وكيلة  أعلنت 
المتحدة  األمـــم  أن  ــو،  ديــكــارل روزمـــــاري 
ــن بــشــأن  ــ ســتــقــدم تــقــريــرا لــمــجــلــس األمـ
ــد مـــنـــشـــآت أرامــــكــــو فــي  الـــهـــجـــمـــات ضــ
السعودية. وبموازاة ذلك، أكدت المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية األميركية، مورغان 
الدعم  ستقدم  واشنطن  أن  أورتــيــغــاس، 
الكامل والازم للسعودية ضد أي اعتداء 
تــؤكــد عليه  إيــرانــي، فــي مــوقــف متجدد 
جانب  ــى  إل لــلــوقــوف  المتحدة  ــواليــات  ال

السعودية ضد تهديدات طهران. 
إلى ذلك، قال وزير الدفاع األميركي مارك 
ردع  على  تعمل  بــاده  إن  الجمعة،  إسبر، 

الخطر اإليراني في الشرق األوسط.
ــاف إســبــر فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مع  وأضــ
المشتركة، إن تركيا  األركــان  رئيس هيئة 
ولن  الناتو،  المتحدة في  الواليات  حليفة 

.F-35 تحصل على مقاتلة
مايك  األمــيــركــي،  الخارجية  وزيــر  وكــان 

ــي تــصــريــح ســابــق  ــال فـ ــ ــد ق ــيــو، قـ ــومــب ب
تنفع  ال  الــمــهــادنــة  “ســيــاســة  إن  الخميس 
“الواليات  أن  اإليراني”، مؤكدًا  النظام  مع 
ترمب  دونالد  الرئيس  عهد  في  المتحدة 
مع  وستقف  تمامًا  مختلفًا  نهجًا  اتخذت 

الشعب اإليراني”.
ندوة في  أثناء حديثه في  بومبيو  وندد 

الخميس،  األمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
حول انتهاكات حقوق اإلنسان في إيران، 
بالقمع العنيف ضد المتظاهرين في إيران.
الـــتـــي فــرضــت  ــود  ــيـ ــقـ الـ كـــمـــا أعـــلـــن أن 
المسؤولين  أســر  ألفـــراد  الــتــأشــيــرة  على 
ــتــورطــهــم فـــي قمع  اإليـــرانـــيـــيـــن كـــانـــت ل

االحتجاجات السلمية.

وزير الدفاع األميركي الـــحـــديـــقـــة الـــمـــتـــعـــارف عــلــيــهــا 
ــواقــعــة في  ــانـــو( ال بــحــديــقــة )كـ
مقابة  منطقة  بين  ما   1 سرايا 
ــار، أصــبــحــت مــضــرب مثل  وســ
سوء  عن  ناتج  وذلك  لإلهمال، 
إدارة من قبل الجهات المسؤولة 
المحافظة  بــلــديــة  ــي  وهـ عــنــهــا 
الــشــمــالــيــة والــمــجــلــس الــبــلــدي 

التابع لها، وفًقا لحديث األهالي. 
حديقة صغيرة في واحدة من 
قريبة  البحرين  مناطق  أفخم 
من سوبر ماركت )ماكرو مارت( 
أنشأت  كثيرة  بفلل  ومــحــاطــة 
عــلــى طــريــقــة إبــداعــيــة تعكس 
ــيــة والـــمـــاديـــة  ــذهــن ــورة ال ــــصــ ال

لساكنيها.

حديقة “فقيرة” بـ “أفخم” مجمعات سار

دبي ـ وكاالت

دبي ـ وكاالت

ــاراتـــي  ــة اإلمـ ــدولـ قـــال وزيــــر الـ
ــة، أنــــور  ــيــ ــارجــ ــــخــ لـــلـــشـــؤون ال
قرقاش، أمس الجمعة، متسائا 
العالم  ينهض  أن  باإلمكان  “هل 
ــحــضــور  اإلســــامــــي بـــغـــيـــاب ال
بغياب  ينهض  وهـــل  الــعــربــي؟ 
ــفــيــن  ــشــري ــن ال ــيـ ــرمـ ــحـ بــــــاد الـ

واألزهر الشريف؟”.
وتـــابـــع قـــرقـــاش فـــي تــغــريــدة 
التواصل  بموقع  حسابه  على 
ــابـــة  االجــتــمــاعــي تــويــتــر “اإلجـ
الــــــواضــــــحــــــة هـــــــي الــــنــــفــــي، 
ــاب والـــتـــفـــريـــق  ــطــ ــقــ ــ ــت ــاالســ فــ
ــم يــكــن أبـــدا الحل  والــتــحــزب ل

ولن يكون”.
ــرد فــي  ــ ــان قــــرقــــاش قــــد غـ ــ ــ وك
إضعاف  أن  مؤكدا  سابق  وقت 
منظمة التعاون اإلسامي ليس 
اإلســامــي  الــعــالــم  مــن مصلحة 

ودوله.

قرقاش: ال نهضة 
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المنامة - وزارة الصحة

إعداد حملة وطنية 
لمكافحة مرض السكري

ترأست وزيرة الصحة فائقة الصالح 
للجنة  الـــثـــالـــث  ــمـــاع  ــتـ االجـ أعـــمـــال 
الوطنية لمكافحة األمراض المزمنة 
غير السارية، بحضور أعضاء اللجنة 
بمبنى وزارة الصحة بالجفير.وبحثت 
مرض  إدراج  مــوضــوع  الصحة  وزيـــرة 
ــتــصــلــب الــلــويــحــي ضــمــن األمـــــراض  ال
الــمــزمــنــة )غــيــر الــســاريــة(، كــمــا ناقشت 
مرض  لمكافحة  وطنية  حملة  موضوع 
السكري عموما ولدى األطفال خصوصا.

وتتواصل مكارم جاللة الملك في العفو عن النزالء
والمبـــادرات  المكرمـــات  وتتواصـــل 
اإلنسانية لعاهل البالد صاحب الجاللة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
صاحب القلب الكبير الذي عّودنا دائما 
الوقـــوف بجانب أبناء شـــعبه ودعمهم 
فـــي مختلف المناســـبات والوقائع وإن 
أخطـــأ أحدهـــم، فجاللـــة الملـــك يتمتع 
بمشـــاعر  واإلحســـاس  األبويـــة  بـــروح 
األمهـــات واآلبـــاء فـــي فقـــدان فلـــذات 
كبدهـــم، فكانـــت الفرحـــة الغامرة على 
قلوب آباء وأمهات الذين صدر بحقهم 
عفو خاص واإلفراج عنهم، إضافة إلى 

استبدال األحكام بالعقوبات البديلة.
ولم يقتصر اهتمام جاللة الملك بالعفو 
أو تخفيـــف العقوبة علـــى المحكومين 

كذلـــك  جاللتـــه  اهتـــم  بـــل  والنـــزالء، 
بحصـــول النزيل علـــى كامـــل الحقوق 
والخدمـــات، وهـــو ما ترجمتـــه إدارات 
ومراكز اإلصالح والتأهيل في البحرين 
إلـــى واقـــع ملمـــوس، فأصبـــح النزيـــل 
يتمتـــع بكافة الحقوق والخدمات التي 
يحتاجها منـــذ دخوله إلى خروجه من 
أبـــواب اإلصالح والتأهيـــل، كالحصول 
على الرعاية الصحية وتوفير عيادات 
طبيـــة وأطبـــاء مختصيـــن علـــى مدار 
الساعة لمتابعة كافة الحاالت الصحية 
للنـــزالء وتوفيـــر العـــالج الـــالزم لهـــم. 
وبالتعـــاون مـــع مستشـــفى قـــوة دفاع 
وإدارة  الصحـــة  ووزارة  البحريـــن 
الشؤون الصحية واالجتماعية بوزارة 

الداخلية.
وتوفـــر مراكـــز اإلصـــالح والتأهيل في 

مملكـــة البحريـــن العديـــد مـــن البرامج 
التدريبيـــة والتأهيليـــة والدينيـــة التي 
تســـهم فـــي تهذيـــب وتعديـــل ســـلوك 
النـــزالء والنزيـــالت، حيث تشـــهد هذه 
قبـــل  مـــن  ملحوظـــا  إقبـــاال  البرامـــج 
النـــزالء والنزيـــالت وســـجلت نجاحـــا 
باهرا في هذا الشـــأن كبرامج مواجهة 
السلوكيات الخطرة والعنف واإلدمان، 
ويقـــدم هـــذه البرامج ضباط وشـــرطة 
ورش  عـــن  نغفـــل  وال  ومختصـــون 
التدريـــب التـــي أصبحـــت تلعـــب دورا 
ـــا فـــي تزويـــد النـــزالء والنزيـــالت  مهمًّ
المهـــارات  لتعلـــم  الالزمـــة  بالقـــدرات 
والمهـــن كـــدورات الحاســـوب، وورش 
النجـــارة واللحـــام والرســـم والديكـــور، 
وأصبحنـــا نرى منتجـــات النزالء، وهي 
تعـــرض فـــي مختلـــف المعـــارض التي 

تقام على أرض البحرين.
ويحصـــل النزيل والنزيلـــة على حقهم 
المدرســـي  تعليمهـــم  مواصلـــة  فـــي 
والجامعـــي وذلـــك مـــن خـــالل توفيـــر 
الكتـــب والفصـــول الدراســـية وقاعات 
االمتحانـــات بالتعـــاون والتنســـيق مـــع 
وزارة التربية والتعليم، حيث استطاع 
العديـــد التخـــرج مـــن الثانويـــة العامة 

والجامعة.
كل هـــذه اإلنجـــازات لم تكـــن لتتحقق 
والتوجيهـــات  األبويـــة  الرعايـــة  لـــوال 
عاهـــل  الجاللـــة  لصاحـــب  الســـديدة 
قبـــل  مـــن  بنجـــاح  وتنفيذهـــا  البـــالد 
وزيـــر الداخلية، فانصلح حـــال النزالء 
إلـــى  وعـــادوا  قدراتهـــم  وتطـــورت 
مجتمعهم أشـــخاصا فاعلين ليساهموا 

في بناء ورفعة وطنهم البحرين.

“خليفة بن سلمان” وبهجة البحرين في أعيادها
أعيــاد البحريــن فــي ديســمبر هــي مــن أجمــل وأزهــى وأســعد 
األعياد والمناسبات الوطنية واالجتماعية بالنسبة لكل مواطن 
بحرينــي، فاالحتفال بذكرى االســتقالل المجيــدة وذكرى تولي 
عاهــل البــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
مقاليــد الحكم في البــالد، وفرحتنا ببطولة كأس الخليج ويوم 
كلهــا  البحريــن  شــرطة  مئويــة  واحتفاليــة  البحرينيــة  المــرأة 
اجتمعــت لتســعد كل مواطن ومقيــم، وليعّبر الجميع عن الحب 

لهذا الوطن العظيم وقيادته.
 وهنــا وال ريــب، تنهــال التهانــي والتبريــكات وتســعدنا الفتــات 
األعيــاد الزاهيــة وصــور القيــادة في القلوب قبــل مباهج العيد، 
والجميــل أن الكثيــر مــن المواطنيــن، خصوًصــا فــي شــبكات 
أرســلوا  والوفــاء،  العرفــان  بــاب  ومــن  االجتماعــي،  التواصــل 
التهانــي واألمنيــات فــي تصاميــم وعبارات إلى رئيــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
وكذلــك الدعوات بعودة ســموه من رحلتــه العالجية في صحة 

وعافية.
 لقــد ســعدنا بالعديــد مــن األنشــطة والفعاليــات واالحتفــاالت 
الكبيــرة فــي هذه األيــام الجميلة، والشــيء األجمل أنك تعيش 
مــع أبنــاء الوطن في كل مناطقهم مالمــح األعياد الوطنية من 
برامــج ومهرجانــات وصــور احتفاليــة فــي داللــة علــى أن الكل 
يعبــر عــن اعتــزازه وانتمائه ووالئــه للبحرين وقيادتها وشــعبها 
وترابها وهوائها وتاريخها وحاضرها، ويســعى كذلك للمشاركة 

في رسم مستقبلها ونهضتها ورفعتها.
 ومــن الصــور الجميلــة أيًضــا ذلــك الوفــاء لـ”خليفة بن ســلمان” 
حيــث بــادر العديد من المواطنين بإرســال التهاني لســموه عبر 
حسابات االنستغرام وتويتر وبعض التصاميم التي تم تثبيتها 
ا لهذا الرجــل العظيم، فغياب  فــي بعــض المواقع والمياديــن حبًّ
ســموه في الرحلة العالجية التي نســأل هللا أن يتممها بالنجاح 
وعودة ســموه ســالًما معافى، نشــعر به جميًعــا كمواطنين فهي 
أول مرة تعيش البحرين أعيادها الوطنية وسموه خارج البالد، 
ونستذكر حضوره الكريم في أيام األعياد وما يضيفه لنا جميًعا 
من سعادة وفرح لتصبح األوقات أجمل وأحلى، وإن شاء هللا، 
نعــود على هذه األيام بــكل معانيها الوطنية واالجتماعية و”أبا 
علــي” موجــود بيننا ننهل من عذب حديثه، ونســعد بابتســامته 
وبكلماتــه التــي لهــا فــي نفوس أهــل البلد أطيــب واألثر وأعطر 
المعانــي.. نســأل هللا أن ينعــم علــى بالدنا البحريــن الغالية في 
ظل قيادتنا الرشــيدة بالخير والرخاء والتقدم، ونبتهل للمولى 
عّز وجّل أن يمّتع “خليفة بن ســلمان” بالصحة والعافية والعود 

الحميد.. اللهم آمين.

عادل المرزوق

ليلى مال اهلل

مراكز لتأهيل وإيواء ذوي اإلعاقة والتوحد
مركـــزا  11 لــــ  التشـــغيلية  القيمـــة  مـــن   %  84 دعـــم  “التنميـــة”: 

وافقـــت لجنـــة الخدمـــات النيابية على 
االقتـــراح برغبـــة بشـــأن إنشـــاء مراكـــز 
لـــذوي  رعايـــة  ودور  تأهيـــل،  ومعاهـــد 
اإلعاقة، ودور إيواء للحاالت الضرورية 
مـــن ذوي اإلعاقة الشـــديدة فـــي جميع 
محافظـــات المملكـــة، واالقتـــراح برغبة 
إلنشاء مركز حكومي متخصص مؤهل 
مـــن الناحيـــة الفنيـــة والبشـــرية ومزود 
بكافـــة التجهيـــزات المطلوبـــة لتأهيـــل 

ذوي اإلعاقة والتوحد.
 من جهتها، أكدت وزارة العمل والتنمية 
االجتماعيـــة تحقـــق الهـــدف العـــام مـــن 
الواقـــع،  أرض  علـــى  األول  المقتـــرح 
والتأهيـــل  الدعـــم  تقـــدم  أنهـــا  مؤكـــدة 
ذوي  لألشـــخاص  التأهيـــل  وإعـــادة 
اإلعاقـــة لمختلـــف أنـــواع اإلعاقـــة وفقا 
لدرجة كل منها الشـــديدة - المتوســـطة 
- البســـيطة عبر الخدمـــات التي تقّدمها 
مراكز التأهيل الحكومية، والمشروعات 

الحكومية المستحدثة لتقديم خدمات 
والدعـــم  اإلعاقـــة،  ذوي  األشـــخاص 
النقـــدي الحكومـــي لمراكـــز تأهيل ذوي 

اإلعاقة.
وأفـــادت الـــوزارة أن الهـــدف العـــام من 
االقتـــراح برغبـــة الثانـــي متحقـــق على 
أرض الواقـــع من خـــالل الخدمات التي 
األهليـــة  الحكوميـــة  المراكـــز  تقدمهـــا 
الحكومـــة  أن  الـــى  مشـــيرة  الخاصـــة، 
تولـــي أهميـــة خاصـــة بالخدمـــات التي 
اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص  إلـــى  تقـــدم 
ســـواء من خالل المراكز الحكومية. أو 
مـــن خـــالل ما تقدمـــه من دعـــم للمراكز 
والتـــي  مركـــزًا،   11 وعددهـــا  األهليـــة 
يصـــل فيهـــا الدعـــم إلـــى نســـبة 84 % 
من القيمة التشـــغيلية لهـــا، ومن ضمنها 
المراكز الخاصـــة بالتوحد، والتي يصل 
علـــى  موزعـــة  مراكـــز   5 إلـــى  عددهـــا 
مختلـــف المحافظـــات، وعلـــى الجانـــب 
المـــوازي تعمـــل الـــوزارة علـــى تشـــجيع 

المســـتثمرين ورجـــال األعمال إلنشـــاء 
وترخيص مراكـــز التأهيل الخاصة، من 
خـــالل التســـهيل في ســـرعة إجـــراءات 
القانونيـــة  لألنظمـــة  وفقـــًا  الترخيـــص 

واإلدارية المعمول بها في هذا الشأن.
من جانبهـــا، أكدت الجمعيـــة البحرينية 
وأصدقائهـــم  المعاقيـــن  أمـــور  ألوليـــاء 
على أهمية المقتـــرح خصوصا في ظل 
افتقـــار المملكـــة لمثـــل هـــذه المراكز أو 
الـــدور التـــي تعنى بحـــاالت اإلعاقة في 
مناطق قريبة من سكنهم، حيث تقتصر 
خدمـــات اإليواء علـــى دار واحدة تتبع 
االجتماعيـــة،  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
وتؤوي عددًا محدودًا جدًا من الحاالت 
المحتاجـــة، ويســـري هـــذا علـــى وزارة 
الصحـــة لعـــدم توافر أســـّرة ســـواء في 
مستشفى الطب النفسي أو دور اإليواء 

التابعة للوزارة في منطقة المحرق.
وأشـــارت الجمعيـــة إلـــى أن االتفاقيـــة 
ذوي  األشـــخاص  لحقـــوق  الدوليـــة 

اإلعاقـــة تؤكد على حصول األشـــخاص 
ذوي اإلعاقة على الخدمات والمساعدة 
الشـــخصية لتيسير عيشـــهم وإدماجهم 

في المجتمع ووقايتهم من االنعزال.
وبينـــت أن المقتـــرح من شـــأنه تســـهيل 
حصـــول ذوي اإلعاقـــة علـــى الخدمات 
فـــي مناطق قريبة منهـــم، كما أن توافر 
للحـــاالت  اإليوائيـــة  المراكـــز  بعـــض 
المحتاجـــة مـــن شـــأنه توفيـــر الرعايـــة 
الالزمـــة للحـــاالت الصعبة منهـــا بحيث 
تكـــون قريبـــة مـــن مناطـــق ســـكانها بما 

يسهل التواصل معها وزيارة عائالتها.
كما أيدت جمعية التوحديين البحرينية 
المقتـــرح الثانـــي المتعلق بإنشـــاء مركز 
حكومي لتأهيل ذوي اإلعاقة والتوحد، 
يكفـــي  ال  واحـــد  مركـــز  أن  وأشـــارت 
الســـتيعاب األعداد المتزايدة للمصابين 

باضطراب التوحد. 

قرارات تأديب المحامين “عشوائية” ونشر األسماء مخالف للقانون
الحربـــي لــــ “^”:  ال نـــص صراحـــة بالنشـــر بالجريـــدة الرســـمية أو الصحـــف

طالعتنـــا الصحـــف المحلية فـــي األونة 
مـــن  كثيـــر  إحالـــة  بقـــرارات  األخيـــرة 
التأديـــب  مجالـــس  إلـــى  المحاميـــن 
وصدور قرارات مـــن مجالس التأديب 
اعتبرها المحامي حمد جاسم الحربي 
مخالفة لقانـــون المحاماة. وفيما يأتي 
أبـــرز ما تضمنته االضاءة القانونية من 

الحربي بشأن هذا الموضوع:
المدنيـــة  المرفعـــات  قانـــون  بمطالعـــة 
و24   23 المـــواد  فـــي  والتجاريـــة 
وقانـــون االثبـــات المدنيـــة والتجاريـــة 
فـــي المـــواد االولى والثانيـــة اتضح أن 
شـــكل الدعـــاوى التجاريـــة ومن خالل 
قانون االثبات تبين بأن تلك الشـــكاوى 
إجـــراءات  جميـــع  خالفـــت  التأديبيـــة 
وقانـــون محكمـــة  ومبـــادئ  التقاضـــي 
التمييـــز فـــي اإلثبـــات وكذلـــك خالـــف 

المـــادة 18 مـــن القـــرار فـــي النشـــر عبر 
الجريدة الرســـمية و الصحف المحلية 

من إجراءات في نشر اسم المحامي.
المشـــهور قانونـــا أن الخـــاص )القـــرار( 
يقيد العام )القانون( ولم ينص صراحة 
القـــرار بالنشـــر فـــي الصحـــف المحلية 
والجريدة الرســـمية اسم المحامي في 
المـــادة 18 مـــن القـــرار رقم ) 5 ( لســـنة 
1981، وهذا األمر يعد مخالفة صريحة 

لألنظمة والقوانين والتشريعات.  
نصـــت المـــادة رقـــم ) 43 ( مـــن قانـــون 
المحامـــاة، كل محـــام يخالـــف أحـــكام 
هـــذا القانون أو يخـــل بواجبات مهنته 
أو يقـــوم بعمـــل ينال من شـــرف المهنة 
أو تقاليدها أو يحط من قدرها يجازي 
بإحـــدى العقوبات التأديبية التالية: )1( 
اإلنـــذار، )2( اللـــوم )3( المنع من مزاولة 
المهنة لمدة ال تزيد عن 3 ســـنوات ، )4( 

محو االسم نهائيا من الجدول.

لمفـــردات  قانونـــي   تفســـير  ال يوجـــد 
قرارات التأديب بشكل مفهوم وتفتقد 
بعشـــوائيتها  اللجـــان  قـــرارات  جميـــع 
بسبب عدم وجود مفهوم معنا التدرج 
في العقوبة أضف على ذلك )أن قانون 
لـــه  المرافقـــة  ت  والقـــرارا  المحامـــاة 
قديمة ال تتواكب مـــع مجريات العصر 

وتحتـــاج المواد إلـــى تعديـــل وإضافه 
وتفسير(.

نصـــت المادة رقـــم ) 48 ( وفـــي الفقرة 
الثانيـــة )وإذا كان القـــرار صـــادر بحـــو 
االسم من الجدول أو المنع من مزاولة 
المهنة، فينشـــر منطوقه دون األسباب 

في الجريدة الرسمية(.  
وبما أن القرار رقم )5( لسنة 1981 في 
المادة )18( من القرار لم ينص صراحة 
بالنشـــر في الصحف المحلية وال حتى 
الرســـمية يعـــد إخـــالال  فـــي الجريـــدة 
عنـــد  للقانـــون  المنظـــم   القـــرار  لنـــص 
النشـــر واإلعالن في الجريدة الرسمية 
والصحف المحلية إلى اسم المحامي.

علـــى  بالوقـــف  قـــرار  صـــدور  وعنـــد 
المحامـــي مـــن مجلـــس التأديـــب قـــد 
يضر موكليـــن آخريـــن دعواهم جارية 
ولديهم ملفـــات تنفيذ جارية ليس لهم 

ذنب في العقوبة التأديبية.

المحامي حمد الحربي 

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الداخلية

12 مليون دينار إيرادات تأجير القسائم الصناعية
الــمــخــالــفــة ــب  ــ ــح ــ وس ــة  ــ ــط ــ ــش ــ األن عـــلـــى  دوري  تـــفـــتـــيـــش 

أفادت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
بـــأن تحصيل ما يقارب 13.8 مليون دينار 
كإيـــرادات لســـنة 2018 مـــن عقـــود إيجار 
القســـائم الصناعيـــة، فيمـــا بلغـــت إيرادات 
هـــذا العـــام حتـــى نهايـــة أكتوبـــر الماضي 

12.09 مليون دينار.
ولفتت الى ان جميع القســـائم المؤجرة لها 
عقود إيجار سارية بين الوزارة والشركات، 
والذي بموجبه يتم فيها تحديد األنشـــطة 

واإليجار السنوي للقسيمة.
وبينـــت أنهـــا عملـــت علـــى توحيـــد صيغة 
العقـــود منـــذ العـــام 2015. وحصرهـــا في 
صيغة واحدة بعدمـــا كان هناك 13 صيغة 

مختلفة للعقود السابقة.

وحول مطابقة األنشطة التي يتم مزاولتها 
على القســـائم، أوضحت بأنها تقوم بشكل 
دوري من خالل الزيارات التفتيشـــية على 
القســـائم بالتأكـــد مـــن مطابقـــة األنشـــطة 
القائمـــة على الموقـــع ومطابقتها مع عقود 
باألنظمـــة  المســـتأجر  والتـــزام  اإليجـــار 

والقوانين الخاصة بالمناطق الصناعية،
تطابـــق  عـــدم  حـــال  فـــي  أنـــه  وبينـــت   
المعلومـــات يتم أخذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة التصاعدية بدءا باإلخطار وانتهاء 

بسحب القسيمة.
وأوضحـــت الـــوزارة بأنهـــا ال تقـــوم بفـــرز 
مسبق للقســـائم الصناعية بحسب طبيعة 
الـــوزراء  مجلـــس  أقـــر  إذ  االســـتخدام، 
بحســـب  الصناعيـــة  القســـائم  اســـتغالل 
نســـب االســـتخدام صناعي ال يقل عن 70 

%، لوجســـتي / خدمـــي ال يتجاوز 15 %، 
تجاري ال يتجاوز 15 %. 

وتابعـــت أنه بناء على ذلك ال يمكن قياس 
نســـبة اإلشـــغال لكل منها على حدة وذلك 
لعدم فرز مســـبق لنوع النشـــاط المســـتغل 
علـــى القســـيمة، إال أنـــه باإلمـــكان قيـــاس 
نسبة كل نشاط من ضمن األنشطة الثالث 
حســـب ما هو فعليـــا ممارس علـــى الواقع 
وباإلمـــكان أيضـــا فـــرز القســـائم بحســـب 

الفئة.
وأوضحـــت أنـــه يتـــم العمل بالتنســـيق مع 
مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة على جذب 
االستثمارات والمشـــاريع األجنبية إلقامة 
منشـــآتها في البحرين ومساندة المشاريع 
مشـــاريعها  واحتضـــان  لنموهـــا  المحليـــة 
فـــي  المشـــاركة  خـــالل  مـــن  التوســـعية، 

المعـــارض المحليـــة والدوليـــة بقطاعاتهـــا 
المتنوعة الصناعية والتجارية وغيرها.

 2015 فـــي  الـــوزارة  قيـــام  إلـــى  ولفـــت 
لتخصيـــص  جديـــد  نظـــام  باســـتحداث 
تخصيصهـــا  اســـتبدل  إذ  األراضـــي، 
تخصيصهـــا  مقابـــل  شـــركات  أو  ألفـــراد 
لمشـــاريع يتم عرضها علـــى لجنة المناطق 
الصناعيـــة برئاســـة وكيل الوزارة لشـــؤون 
الصناعة، والتي بدورها تبنت باســـتحقاق 
التخصيص من عدمه، آخذين في االعتبار 
قيمة االســـتثمار وعدد الوظائف الجديدة 
وخصوصـــا للبحرينيين، وقيمـــة التصدير 
ونوعيـــة القطـــاع، ملتزمين بالنســـب التي 
أقرها مجلس الـــوزراء لقطاعات الصناعة 

والخدمات والتجارة.

مدينة عيسى - وزارة العمل

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
االجتماعية جميـــل حميدان أعضاء 
اللجنة التنســـيقية لمشـــروع الزواج 
المحافظـــة  قـــرى  فـــي  الجماعـــي 
مـــن  )تكامـــل(، والمكونـــة  الشـــمالية 
خيريـــة،  جمعيـــة   11 عـــن  ممثليـــن 
برئاســـة رئيـــس جمعيـــة الشـــاخورة 
الخيرية سلمان العصفور، وذلك في 

مكتبه بالوزارة.
اســـتعراض  تـــم  اللقـــاء  وخـــالل 
االســـتعدادات الجارية إلقامة حفل 
الزواج الثاني )تكامل 2(، في فبراير 
2010، وذلـــك بعـــد نجـــاح التجربـــة 
األولـــى في حفـــل الـــزواج الجماعي 
)تكامـــل 1( الذي أقامتـــه اللجنة في 
العـــام الماضـــي، لعـــدد مـــن الشـــباب 
والشـــابات المقبليـــن علـــى الـــزواج، 
فـــي  الممثلـــة  المناطـــق  وذلـــك مـــن 
جمعيـــات  مـــن  والمشـــكلة  اللجنـــة، 
كرانة، أبوصيبع، الشـــاخورة، مقابة، 
الحجر، القدم، جنوســـان، الحلة، جد 

الحاج، كرباباد، والحلة الخيرية.
وأشـــاد حميـــدان بجهـــود الجمعيات 

المواطنيـــن  خدمـــة  فـــي  الخيريـــة 
وتلمـــس احتياجاتهـــم، حيـــث أبدى 
موافقتـــه على طلـــب اللجنة برعاية 
المقبـــل  الجماعـــي  الـــزواج  حفـــل 
)تكامل 2(، ومؤكدا في هذا الســـياق 
أهمية الدور الـــذي تؤديه المنظمات 
األهليـــة في دعم الشـــباب خصوصا 
فـــي مجـــال تثقيفهـــم بشـــأن الحياة 
الزوجية والمســـاهمة في إرشـــادهم 
للحصول على الحقوق والمكتسبات 
التـــي كفلتها الدولة لهم في مجاالت 
األجـــور  وتحســـين  التوظيـــف 
وهـــي  االجتماعيـــة،  والمســـاعدات 
الحقـــوق الكفيلـــة برفـــع مســـتواهم 
اســـتقرار  يضمـــن  بمـــا  المعيشـــي 
أســـرهم وتنميتهـــا، ضمـــن منظومـــة 
مملكـــة  فـــي  االجتماعيـــة  الحمايـــة 
البحريـــن، منوهـــا فـــي الوقـــت ذاته 
حـــرص الوزارة على دعم الجمعيات 
الخيرية ومنظمات المجتمع المدني 
وتيسير اإلجراءات الكفيلة بممارسة 
عملهم وتحقيق أهدافهم في خدمة 

المجتمع بسالسة وفاعلية.

حميدان يرعى “تكامل 2”



أناب ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ســمو الشــيخ 
عبــدهللا بــن حمــد آل خليفــة الممثــل الشــخصي لجاللــة الملــك رئيــس المجلــس 
األعلــى للبيئــة، لحضــور الحفــل الغنائــي بعنــوان “قلــوب تصافــت وشــعٌب َحمد” 
بتنظيــم مــن هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار، مســاء أمــس في مســرح البحرين 

الوطني، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين والمدعوين.

ولدى وصول ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن 
حمد آل خليفة عزف الســـام الوطني، 
ثـــم توجـــه ســـموه إلـــى قاعـــة مســـرح 
البحرين الوطني حيث بدأ الحفل الذي 
يقام بمناســـبة احتفال مملكة البحرين 
بأعيادها الوطنية، وإحياء لذكرى قيام 
الدولـــة البحرينيـــة في عهد المؤســـس 
احمد الفاتح كدولة عربية مســـلمة عام 
1783 مياديـــة، وذكـــرى انضمامها في 
األمم المتحـــدة كدولة كاملة العضوية، 
وذكـــرى تولـــي صاحـــب الجالـــة الملك 

لمقاليد الحكم. 
وفي الحفل، ألقت رئيسة هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفـــة  كلمـــة أعربـــت خالهـــا عـــن 
بالـــغ الشـــكر واالمتنان إلى ملـــك الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة لرعاية جالتـــه الحفل الذي 
يعكس التفاف شـــعب مملكـــة البحرين 
حول قيادته التي تســـير به نحو النماء 

والتطور واالزدهار.
الممثـــل  إلـــى  بالشـــكر  توّجهـــت  كمـــا 
الشخصي لجالة الملك رئيس المجلس 
األعلـــى للبيئـــة، منوهة باهتمام ســـموه 
لـــكل ما من شـــأنه االرتقـــاء بالمنجزات 
الحضارية والثقافيـــة لمملكة البحرين. 
كما شـــكرت الفنان القدير خالد الشـــيخ 
والفنانين المشـــاركين فـــي الحفل وكل 
المســـاهمين في الحفل على ما قّدموه 
من فن وإبداع يرّوج لما تملكه البحرين 
مـــن مقـــّدرات إبداعيـــة وفنيـــة وترّوج 
للوطن ومنجزاته في ظل قيادة جالة 

الملك المفدى، ونوهت بالدعم الخاص 
الذي ســـاهم في تنظيم العـــرض الفني 
للحفل من شركة بابكو ومجموعة جي 

اف اتش المالية.
وقالـــت الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
خليفـــة: “يشـــهد هـــذا الصـــرح الثقافي، 
الذي ُشـــّيد بدعم من جالة الملك على 
حفل نسرد فيه ســـيرة مملكة البحرين 
بُأناسها وأرضها وبمنجزاتها الحضارية 
التـــي تمتد آلالف الســـنين عبر التاريخ 
منذ حضارة دلمون وحتى العهد الزاهر 
لحضـــرة جالـــة الملـــك”، موضحـــة أن 
المبـــدع البحرينـــي مـــن أمثـــال الفنـــان 
خالد الشـــيخ، قادر علـــى إيصال صوت 
العالميـــة وتقديـــم منتـــج  إلـــى  وطنـــه 
ثقافـــي إبداعـــي يســـتعيد إرث المملكة 

وتراثها الثقافي العريق. 
بعـــد ذلـــك بـــدأ الحفـــل الغنائـــي “قلوب 
تصافـــت وشـــعٌب حمـــد” الذي اشـــتمل 
الوطنيـــة  األغانـــي  مـــن  عـــدد  علـــى 
وعـــروض جميلة تمثـــل أســـمى تعابير 
الحـــب لمملكـــة البحريـــن وأصالتها وما 
تمثلـــه مـــن وحـــدة وترابط بيـــن أبنائها 
وشعبها والمقيمين على ارضها، ويؤكد 
الحفـــل ما تتمتع به مملكة البحرين من 
مكانة حضاريـــة وثقافية منذ أن كانت 
مينـــاًء للعالـــم كله خـــال عصر حضارة 
دلمون، وذلك حســـب ما تشـــير األلواح 
فـــي  المحفوظـــة  القديمـــة  الســـومرية 

المتحف البريطاني. 
وفـــي العـــرض الغنائي، تمّكـــن الحضور 
مـــن ســـماع ورؤية ســـيرة البحرين عبر 

عيـــون أبنائهـــا الذيـــن عشـــقوا امتـــداد 
عهـــد صاحـــب  إلـــى  وصـــوالً  تاريخهـــا 

الجالة الملك المفدى. 
وفـــي ختـــام الحفـــل قام ســـمو الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة الممثـــل 
رئيـــس  الملـــك  لجالـــة  الشـــخصي 
بالســـام  للبيئـــة  األعلـــى  المجلـــس 
علـــى الفنانين المشـــاركين فـــي الحفل 
والمنظمين وعدد مـــن ضيوف المملكة 

المدعوين للحفل. 
وشـــارك فـــي الغنـــاء إلى جانـــب الفنان 
أبـــدع موســـيقى  الـــذي  الشـــيخ  خالـــد 
وألحـــان الحفـــل، الفنانـــة هنـــد، الفنـــان 
محمـــد البكـــري، الفنـــان خميـــس زويد 
والفنـــان محمـــد التميمـــي. فيمـــا رافقه 
على المســـرح فـــي العزف موســـيقيون 
مـــن كل من فرقة البحرين للموســـيقى، 
والفرقـــة الموســـيقية للشـــرطة بوزارة 
الداخليـــة وفرقة األوركســـترا الطابية 
بقيـــادة  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  مـــن 

المايسترو هاروت فازليان. إضافة إلى 
اداء دور الراوي في الحفل الفنان جهاد 
األطرش، فيما عمل على ســـينوغرافيا 
وإخـــراج الحفل الفنـــان خالد الرويعي. 

وقـــد قـــام بـــإداء الرقصـــات فـــي حفل 
“قلـــوب تصـــاف وشـــعٌب حمـــد” كل من 
فرقـــة شـــباب الحـــد للفنـــون الشـــعبية 

وطالبات وزارة التربية والتعليم.

كمـــا تضمـــن الحفـــل أغنيـــة “جزيرتـــي 
الفنـــان  أداء  مـــن  الكبيـــرة”  الصغيـــرة 
خالـــد الشـــيخ وكلمـــات الشـــاعرة نورة 
الشـــيراوي التـــي كان لهـــا أغنيـــة أخرى 
فـــي الحفل بعنوان “العاشـــقون”. كذلك 
قّدم الحفل أغنيات من كلمات الشـــاعر 
علـــي عبـــد هللا خليفـــة مثـــل “تنامين”، 
“علـــى موعد”، “ضـــوى بـــادي”، “حمدنا 

هللا” و”صانع المجد”.
وكان للشـــاعر علي الشـــرقاوي أغنيات 
مـــن كلماتـــه مثـــل “حمـــد مطرنـــا”، “في 
العالـــي” و”الشـــيخ”. أما الدكتـــور غازي 
القصيبـــي فتغنـــى الحفـــل بكلماته في 
أغنيـــات مثـــل “الضـــوء الح” و”أرضـــي 
هنـــاك”. وقـــّدم الحفل أغنيـــات منفردة 
عجـــان  فتحيـــة  الشـــاعرة  مـــن  لـــكل 
بعنوان “لكل أهلي في الوطن” والشاعر 
مبـــارك العمـــاري بعنـــوان “أهاً وســـهاً” 
والشـــاعر إبراهيـــم بوهنـــدي بعنوان “يا 

حليوة نتاقى”.

المنامة - بنا

العاهل ينيب عبداهلل بن حمد لحضور حفل “قلوب تصافت وشعٌب َحمد”
الملك لجاللة  الزاهر  العهد  إلى  دلمون  حضارة  منذ  تمتد  البحرين  منجزات  محمد:  بنت  مي 
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طرق بديلة لتحويالت المرور ضمن تطوير شارع الشيخ زايد
صّرحـــت الوكيـــل المســـاعد للطـــرق بـــوزارة 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
العمرانـــي هـــدى فخـــرو بـــأن أعمـــال تنفيـــذ 
مشـــروع تطوير شارع الشيخ زايد الذي بدأ 
العمـــل فيه شـــهر أغســـطس الماضي تســـير 

حسب البرنامج الزمني.
 وقالـــت فخرو إن مشـــروع توســـعة شـــارع 
الشيخ زايد يعد من المشاريع االستراتيجية 
المهمـــة علـــى شـــبكة الطـــرق الرئيســـية في 
المملكـــة، حيـــث تعمـــل الـــوزارة علـــى تنفيذ 
المرحلـــة األولى التي تشـــتمل على توســـعة 
شـــارع الشـــيخ زايد إلى ثاثة مســـارات في 
كل اتجاه بدًءا من شـــارع 16 ديسمبر حتى 
شارع الشيخ خليفة بن سلمان، ومن الدوار 
الغربـــي لقريـــة عالـــي حتـــى شـــارع الشـــيخ 
عيســـى بـــن ســـلمان، مـــع تحويل الـــدوارات 
األربعة الموجودة عليـــه إلى تقاطعات تدار 

بإشارات ضوئية، كما يشتمل المشروع على 
أعمـــال اإلنـــارة ووضـــع الحواجز والســـامة 
وتجديـــد  المروريـــة  والعامـــات  المروريـــة 
طبقـــات األســـفلت، وأعمـــال تصريـــف مياه 
األمطار.  وأضافت الوكيل المســـاعد للطرق 
أن الـــوزارة بـــدأت بإنشـــاء شـــبكة لتصريف 
مياه األمطار على شـــارع 16 ديســـمبر ضمن 
متطلبـــات المشـــروع، باإلضافة إلـــى أعمال 
إنشـــاء شـــبكة صرف صحي، الفتـــة إلى أنه 
قد تم البدء بإنشاء طرق مؤقته لتحويات 
الحركة المرورية فـــي الجزء المحصور بين 
شـــارع الشـــيخ ســـلمان وشـــارع 36 بمنطقة 
عالـــي.  ولفتت فخرو إلـــى أن حجم الحركة 
المروريـــة علـــى الشـــارع بلغ 53 ألـــف مركبة 
ـــا فـــي االتجاهيـــن، أمـــا فيمـــا يتعلـــق  يوميًّ
بأوقـــات الـــذروة فمتوســـط حجـــم الحركـــة 
المروريـــة في الـــذروة الصباحية يبلغ 2800 

مركبـــة في الســـاعة، في حين أنها تصل إلى 
3500 مركبة في الســـاعة في ذروة الظهيرة 
الـــذروة  فـــي  الســـاعة  فـــي  مركبـــة  و3200 
المســـائية، ومـــن المتوقـــع أن يـــزداد حجـــم 
الحركـــة المروريـــة علـــى الشـــارع المذكـــور 
ـــا فـــي  ليصـــل إلـــى 100 ألـــف مركبـــة يوميًّ

االتجاهيـــن، أما فيما يتعلـــق بأوقات الذروة 
حجـــم  متوســـط  يصـــل  أن  المتوقـــع  فمـــن 
الحركـــة المروريـــة فـــي الـــذروة الصباحيـــة 
5400 مركبـــة فـــي الســـاعة، فـــي حيـــن قـــد 
تصـــل إلـــى 6700 مركبـــة فـــي الســـاعة فـــي 
ذروة الظهيـــرة و6100 مركبـــة في الســـاعة 

ا بحلول  في الذروة المسائية، وذلك تدريجيًّ
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  وتهيـــب    .2030
البلديات والتخطيط العمراني بمستخدمي 
الشـــارع االلتـــزام بالتحويات واإلرشـــادات 
المرورية حفاًظا على ســـامتهم، مقدرة لهم 

تعاونهم خال فترة تنفيذ المشروع.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

شارع الشيخ زايد

المشروع يساهم في 
تخفيف ازدحام المرور 

في عالي وسلماباد
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بقلم: جواهر شاهين المضحكي 

الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب

في مناسباتنا الوطنية المجيدة، يحق لنا أن نفتخر بما تحقق من إنجازات وطنية واهتمام وتطوير، طال أهم ميدان على اإلطالق أال وهو 
التعليــم. فمنــذ أن تقلــد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة ملك مملكــة البحرين مقاليد الحكم، ونحن نســير في َفَلك مشــروع 
إصالحي وتنموي طموح، رأى التعليم بأنه هو المستقبل، بل هو العدسة التي بإمكاننا أن نشاهد رؤية البحرين 2030 تتحقق بها؛ ألن التعليم 

هو االستثمار الحقيقي الناجح، والرهان الرابح الذي ال يخسر أبدا.

ســـنتناول فـــي هـــذا المقـــال التوثيقـــي، 
وعلـــى جزأيـــن، التعليـــم العالـــي وعلـــوم 
للمـــرأة، خاصـــة  وأهميتهمـــا  المســـتقبل، 
ونحـــن نعيش في مناســـبات واحتفاالت 

سعيدة كبرى.
اهتمامهـــا  علـــى  المـــرأة  دور  ولتأكيـــد 
لـــدور  بـــل  التعليـــم،  لـــدور  وإدراكهـــا 
الجامعـــات أيًضا ال التعليـــم العالي فقط، 
فـــإنَّ التاريُخ يذكُر أنَّ جامعة “القرويين” 
التي تأسســـت في مدينة فاس المغربية 
في العام )٨٥٩م(، والتي تعدُّ أقدم جامعة 
ج فيهـــا الكثيرون من  فـــي العالم، وتخـــرَّ
رموز الفلســـفة، والديـــن، والعلم، واألدب 
العربـــي، وشـــخصيات غربيـــة بـــارزة، قد 
تأسســـت على يد امرأتيـــن عربيتين هما 

فاطمـــة بنـــت محمد بن عبـــدهللا الفهرية 
القيروانيـــة وأختهـــا مريـــم الفهريـــة، كما 
بنـــت  فاطمـــة  األميـــرة  ســـاهمت  وقـــد 
الخديـــوي إســـماعيل في تأســـيس ثاني 
جامعـــة مصريـــة )جامعـــة القاهـــرة( فـــي 
العـــام 1908، وهـــو مـــا يؤكـــد أنَّ عراقـــَة 
وأصالـــَة األمتيـــن العربيـــة واإلســـامية، 
ومـــا للمرأة من دور مرمـــوق في تحقيق 
النهضـــة العلميـــة المبكـــرة فيهمـــا، والتي 
ســـبقت جميع مثياتها فـــي المجتمعات 
تراثنـــا  فـــي  األخـــرى، عكســـت مكانتهـــا 
التوجـــه  فـــي  دورهـــا  وأبـــرزت  العربـــي، 

المعرفي والتعليمي منذ القدم.
بعدها بنحو ألف عام، ظهر أول استخدام 
لمصطلـــح “التعليـــم العالـــي”، وبالتحديد 

في العام ١٨٥٤، حيث شمل جميع أنواع 
الدراسات اإلنسانية والعلمية، ومقومات 
التدريـــب، والتدريب على البحث العلمي 
المرحلـــة  بعـــد  مـــا  التعلـــم  مرحلـــة  فـــي 
الثانوية، والتي كانت تقدمها الجامعات، 
ومؤسســـات التعليم العالي األخرى التي 
يتم اعتمادها كمؤسسات تعليم عاٍل من 

قبل سلطات الدول المختلفة. 
المســـتقبلي  التفكيـــَر  فـــإنَّ   ، ثـــمَّ ومـــن 
الســـتدامة تجويد برامج التعليم العالي، 
وتدشين مؤسســـاته ومعاهده العليا، هو 
في حقيقة أمره خطوة استشرافية لدول 
العالم لتحويل مؤسساتها التعليمية إلى 
مؤسســـات تعلـــم مـــدى الحيـــاة؛ خاصـــة 
التعلُّم التقني والفني، وإعادة رسم الدور 

ا فقط، بل  األهـــم للجامعات ليـــس تعليميًّ
تأسيس لمجتمع المعرفة.

فـــإذا كان عـــدُد الطلبة المنتســـبين إلى 
التعليـــم العالي يقدر بنحـــو ١٣ مليون 
طالب وطالبة في العام ١٩٦٠، فإنه قد 

قفز إلى ٢١٤ مليون في العام ٢٠١٥، كما 
ـــه من المقدر أْن يقفـــز إلى ٢٥١ مليون  أنَّ
خال العام القـــادم، مع توقعات بوصول 
أعدادهـــم إلـــى ٥٩٤ مليـــون فـــي العـــام 

.٢٠٤٠

214 مليون عدد الجامعيين بالعام 2015 وسيقفز إلى 251 مليون بالعام المقبل

أقدم جامعة في العالم مغربية.. وتأسست على يد امرأتين عربيتين

أول ظهور لمصطلح 
التعليم العالي 

بالعام 1854

شكوى ضد مركز ترفيهي يحتكر الرحالت المدرسية

التربيــة  وزارة  قصــر  واألطفــال  للطلبــة  ترفيهــي  مركــز  مالكــة  انتقــدت 
والتعليم التعامل مع مركز ترفيهي واحد يقع بمحافظة العاصمة وتقصده 
جميــع المــدارس. وطالبــت عبــر “البالد” الوزارة بكســر هذا االحتــكار وذلك 
عبر رســالة رســمية وجهتها لمديرة إدارة التعليم االبتدائي فاطمة شاهين 

البوعينين.

ديناران

)جولـــدن  مؤسســـة  مالكـــة  وذكـــرت 
كوســـت( لأللعاب الترفيهية الواقعة 
بمجمـــع اإلنمـــاء بمنطقـــة الرفـــاع لــــ 
“البـــاد” أنهـــا عرضـــت أكثر مـــن مرة 
تقديـــم خدمـــات الصالـــة الترفيهيـــة 

والتعليميـــة لطلبة مـــدارس المرحلة 
تبلـــغ  تنافســـية  بأســـعار  االبتدائيـــة 
دينارين للطالب مع اســـتثناء الطلبة 
الماديـــة  الحـــاالت  وذوي  األيتـــام 

الخاصة من الرسوم.
وأشـــارت إلى أن من شـــروط اعتماد 
الـــوزارة أي مركز ترفيهي أال يتجاوز 

رسم دخول الطالب عن 3 دنانير.

وبينت أن صالة الترفيه التي تملكها 
مســـاحتها كبيـــرة وتتســـع ألكثـــر من 
100 طفـــل، وتقدم خدمـــات عديدة 
مثـــل األكل والمشـــروبات، والصالـــة 
مـــزودة بكاميرات مراقبـــة وتكييف 
مركزي وموظفات مع وجود مشرفة 
لتأميـــن دخـــول الطلبـــة وخروجهـــم 
لمراعاة توفير أقصى درجات األمان 

لفلذات األكباد.

كسر االحتكار

وقالـــت مالكـــة المؤسســـة برســـالتها 
الموجهـــة للمديـــرة البوعينيـــن إنهـــا 
تطالـــب من إدارة التعليـــم االبتدائي 
الفرصـــة  إعطائهـــا  علـــى  “الموافقـــة 
أســـوة بالمراكـــز الترفيهيـــة األخرى، 
وقبـــول عرضهـــا مـــع عـــدم احتـــكار 
مركـــز  علـــى  المدرســـية  الرحـــات 
)م.  وهـــو  فقـــط،  واحـــد  ترفيهـــي 
المـــدارس  بعـــض  أبـــدت  حيـــث  ا.(، 
اســـتياءها مـــن هذا االحتـــكار الممل 

لألطفـــال، ومطالبين الـــوزارة بحرية 
االختيار والتنويع”. 

توجيهات شفهية

وتحدثـــت مالكـــة الصالـــة أن العديد 
من المدارس تطلب منها تســـعيرات 
الســـتقبال طلبة مـــن المدارس، ومن 
بعـــد تزويد المـــدارس بالتســـعيرات، 
تطلـــب األخيـــرة اســـتمهالهم لحيـــن 
الحصـــول علـــى موافقة مـــن اإلدارة 
المختصة بالوزارة، ولكن أغلب هذه 

المدارس تذهب وال تعود.
وواصلـــت: تبين من خـــال تواصلي 
المـــدارس  إدارات  مـــع  المســـتمر 
والـــوزارة أن األخيـــرة تقصـــر ذهاب 
الرحـــات المدرســـة لمركـــز ترفيهـــي 

واحد، ويقع بمحافظة العاصمة.
وذكـــرت أن أغلـــب إدارات المدارس 

مـــن  الشـــفهية  للتوجيهـــات  تمتثـــل 
إدارة التعليـــم االبتدائـــي بأن تذهب 
الواقـــع  للمركـــز  الرحـــات  حافـــات 

بمحافظة العاصمة.
ولفتـــت إلـــى أن هـــذا المركـــز أصبح 
يفتقـــد العديـــد مـــن األمـــور المهمـــة 
المرتبطة بأمن وسامة الطلبة، ومن 
بينهـــا وجود خلـــل بالتكييف بالفترة 
شـــارع  علـــى  ووقوعـــه  الماضيـــة، 
رئيـــس حيوي، فضا عن ُبعد موقعه 
الجغرافي بالنسبة للمدارس الواقعة 
ومـــدارس  الجنوبيـــة  بالمحافظـــة 
بالمحافظـــة  الغربيـــة  المنطقـــة 

الشمالية.

3 أعوام

وقالت مالكة الصالة إنها تواصلت مع 
المديـــرة البوعينين بهـــذا الموضوع، 

ولـــم تـــرد األخيـــرة بشـــكل إيجابـــي، 
آخريـــن  مســـؤولين  مـــع  وتواصلـــت 
بالـــوزارة، ولـــم يكـــن ردهـــم إيجابيا، 
وكل مســـؤول بالـــوزارة يقذف بكرة 
المســـؤولية لمســـؤول أرفع منه دون 
أن يتخـــذ أي منهـــم موقفـــا واضحـــا 
وحاسما لكســـر حالة االحتكار لمركز 

ترفيهي واحد.
وتابعـــت: علمـــا بـــأن تاريخ الرســـالة 
منـــذ شـــهر نوفمبـــر 2019، أّي مضى 
أكثر من شـــهر ولم ترد الوزارة كتابيا 
بإصـــدار  وتكتفـــي  رســـالتي،  علـــى 
التوجيهات الشـــفهية للمدارس دون 

رسائل كتابية موثقة.
وذكـــرت بـــأن تواصلهـــا مـــع الـــوزارة 
االحتـــكار  كســـر  ضـــرورة  بشـــأن 
اســـتغرق 3 أعوام، ولكن ال حياة لمن 

تنادي.

صورة لقاعة بالمركز الترفيهي بمجمع اإلنماء

فاطمة البوعينين

ديناران رسم دخول كل 
طالب بصالتي والوزارة 

تشترط أال يزيد عن 3

مدارس مستاءة 
من االحتكار الممل 

لألطفال 

أغلب المدارس تمتثل 
للتوجيهات الشفهية من 

إدارة التعليم االبتدائي

الطالبة نور ألقت أشعارا وطنية باإلنجليزي

بمناســـبة احتفـــاالت مملكـــة البحريـــن بأعيادهـــا الوطنية، 
احيـــاء لذكرى قيـــام الدولة البحرينية في عهد المؤســـس 
أحمـــد الفاتح كدولة عربية مســـلمة العـــام 1783 ميادية، 
كاملـــة  المتحـــدة كدولـــة  األمـــم  فـــي  انضمامهـــا  وذكـــرى 
العضويـــة، وذكـــرى تولـــي صاحـــب الجالة الملـــك، مقاليد 
والبحـــث  للمنافـــذ  المســـاعد  الوكيـــل  اســـتقبل  الحكـــم، 
والمتابعة بشـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامة اللواء 
عبدالرحمن صالح الســـنان، المشـــاركين من مدرسة رابعة 
العدوية االبتدائية للبنات في احتفالية شـــؤون الجنســـية 
والجـــوازات واإلقامـــة بمناســـبة األعيـــاد الوطنيـــة، حيث 

أعرب لهم عن الشكر لمشاركتهم في هذه االحتفالية.
وقدمـــت إدارة المدرســـة، هدايـــا تذكارية لعمـــاء اإلدارة، 
أثنـــاء االحتفاليـــة تحتوي على شـــعارات وطنية، ومبادرة 

جميلـــة مـــن الطالبة نور والتي ألقت أشـــعارا وطنية باللغة 
اإلنجليزية. 

وفـــي ختام اللقـــاء أكد اللـــواء عبدالرحمن صالح الســـنان 
فـــي  المشـــاركين  االســـتراتيجيين  الشـــركاء  دور  أهميـــة 
تلـــك االحتفـــاالت الوطنية والـــدور البهيج الذيـــن يؤدونه 
باإلضافة إلى أن هذا النوع من المشاركات بين مؤسسات 
الدولـــة مـــا هـــو إال تأكيـــد وتعزيـــز لقيـــم االنتمـــاء للوطـــن 

وترسيخ معاني الوطنية لدى جميع المواطنين.

المنامة - وزارة الداخلية

مالكــة صالــة بمجمع اإلنمــاء لـ “^”: مديــرة التعليــم االبتدائي لم ترد على رســالتي
محرر الشؤون المحلية

صورة ضوئية من رسالة مالكة المركز الترفيهي لمسؤولة بالوزارة

اللواء السنان مكرما الطالبة نور

تكريم طالبات “رابعة” 
لمشاركتهن باحتفال 

“الجنسية” باألعياد



 الحديقة المتعارف عليها بحديقة )كانو( الواقعة في سرايا 1 ما بين منطقة مقابة وسار، أصبحت مضرب مثل لإلهمال، وذلك ناتج 
عن سوء إدارة من قبل الجهات المسؤولة عنها وهي بلدية المحافظة الشمالية والمجلس البلدي التابع لها، وفًقا لحديث األهالي.

 حديقـــة صغيـــرة فقيـــرة فـــي واحـــدة 
مـــن أفخم مناطـــق البحرين قريبة من 
ســـوبر ماركت )ماكرو مارت( ومحاطة 
طريقـــة  علـــى  أنشـــأت  كثيـــرة  بفلـــل 
الذهنيـــة  الصـــورة  تعكـــس  إبداعيـــة 

والمادية لساكنيها.
 المجمـــع يحتـــوي علـــى العديـــد مـــن 
الجاليـــات  مـــن  خصوًصـــا  األجانـــب 
األوروبية ويقطنها العديد من العوائل 
مـــن  وعـــدد  الدخـــل  المتوســـطة  ذات 
العوائـــل الغنيـــة، لكـــن الحديقـــة التـــي 
نعنيها ال تمثـــل واقع هذه المنطقة وال 

تعكس صورتها.
 الحديقة تحتوي على غرفة للحارس، 
وأشـــجار  عامـــة،  خدمـــات  ومنطقـــة 
ونخيـــل وزخـــارف وأعمـــدة للتجميل، 
صالـــح  غيـــر  ذكـــر  مـــا  جميـــع  أن  إال 

لالستخدام.
مكســـرة،  وحمامـــات  حراســـة  غرفـــة 
وأشـــجار يابســـة، ونخيلهـــا فـــي حالة 
غريبة حيـــث إنها ماتت وهي منحنية 
الرأس، لعلها وقعت في حرج لناظريها 
بسبب اإلهمال الذي طالها فلم تستطع 

أن ترفع رأسها للناظرين.
 رئيـــس مجلـــس بلدي الشـــمالية أحمد 
حـــول  “البـــالد”  لــــ  علـــق  الكوهجـــي 
هـــذه  أرض  أن  مؤكـــًدا  الموضـــوع، 
الحديقـــة تبـــّرع بهـــا أحد أفـــراد عائلة 
كانو الكرام، وتم إنشـــاء حديقة عليها 
إال أن اإلهمـــال طـــال هـــذه الحديقـــة 

وأصبحت غير قابلة لالستخدام.
 ولفـــت إلـــى أن المجلـــس البلـــدي قام 
بمخاطبة الجهـــاز التنفيذي حول هذه 
الحديقـــة، واقتـــرح المجلـــس أن يتـــم 
طـــرح هـــذه األرض لالســـتثمار وفعالً، 
تقدم عـــدد مـــن المواطنين الســـتثمار 
مـــن  انســـحبوا  أنهـــم  هـــذه األرض إال 
طرح اســـتثمارهم لـــأرض الحًقا، وما 
زالـــت الجهود مبذولة مـــن أجل إيجاد 
حلـــول اســـتثمارية حول تنتشـــل هذه 

الحديقة من واقعها المزري.
 إلـــى ذلـــك، أكـــد عـــدد مـــن المواطنين 
القاطنيـــن هذه المنطقـــة للصحيفة أن 
إهمال البلديـــة أوصل الحديقة لما هو 

عليـــه اآلن، وقد امتـــدت يد العبث من 
بعـــض الطارئيـــن لتنال أيًضـــا منها مما 
أدى إلـــى حـــرق عـــدد مـــن محتوياتها، 
وســـرق الكابالت الكهربائيـــة والمائية، 
وســـرقة المصابيـــح، وبعض األشـــجار 
بعـــض  ثمـــة  أن  رصدنـــا  كمـــا  أيًضـــا، 
ضعـــاف  مـــن  ـــا  حاليًّ مرتادينهـــا  مـــن 
النفـــوس الذيـــن يتعاطـــون المخدرات 

والمسكرات.
 وطالـــب المواطنـــون أن يتـــم تحويل 

اســـتثمار هـــذه األرض إلـــى ممتلـــكات 
وتحديًدا إلى إدامة، مشـــيرين إلى أن 
المنطقـــة ال ينقصها حديقة بل تنقصها 

خدمات تجارية.
 ولعلـــه مـــن ســـوء الطالـــع أن تلتقـــط 
عدســـة الصحيفة مقولة مكتوبة على 
أحـــد الغـــرف الخدميـــة فـــي الحديقة 
مكتـــوب عليها “علوي مـــا يحتاج” كأن 
العبـــارة تشـــي بـــأن الكتابـــة لـــن تحرك 

ساكًنا في واقع هذه الحديقة.

حديقــة “فقــيرة” بـ “أفخــم” مجمعــات ســار
إلدامــــــــة األرض  مـــلـــكـــيـــة  ــل  ــ ــوي ــ ــح ــ ــت ــ ب يــــطــــالــــبــــون  األهـــــــالـــــــي 

أعمال التخريب 
طالت غرفة 

الحراسة والخدمات

أسالك الكهرباء 
مكشوفة والمصابيح 

مسروقة

local@albiladpress.com
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علوي الموسوي

القضيبية - مجلس النواب

تقـــدم النائب حمـــد أحمد الكوهجي 
الصناعـــة  لوزيـــر  نيابـــي  بســـؤال 
والتجـــارة والســـياحة زايـــد الزياني 
صناعـــة  غرفـــة  مصروفـــات  عـــن 
وتجـــارة البحرين، والعائد منها، هذا 

نصه:
غرفـــة  مصروفـــات  إجمالـــي  كـــم 
صناعـــة وتجارة البحرين منذ شـــهر 
وكـــم  اآلن؟  حتـــى   2018 أبريـــل 
بلغت مصروفات ســـفر الوفود التي 
تمثـــل الغرفة، بما فـــي ذلك إجمالي 
مصروفات السفر التي أنفقت خالل 

الفتـــرة المذكورة على ســـفر الوفود 
التـــي تمثـــل الغرفـــة فـــي مختلـــف 
الفعاليـــات؟ وكم عـــدد تلك الوفود؟ 
وما الفعاليات التي تمت المشـــاركة 
فيها؟ وفي أي الدول؟ وما مناصب 
أعضاء الوفـــود؟ وكم عددهم؟ وما 
معيـــار اختيارهـــم؟ وكم تبلـــغ كلفة 
إيفادهـــم؟ ومـــن هي جهـــات تمويل 
اإليفاد )مع بيان كل ذلك لكل ســـفرة 
علـــى حدة(؟ ومـــا العائد الـــذي رجع 
على القطاع التجاري البحريني من 

النائب حمد الكوهجيذلك؟

طلــب بيــان عائــد القطــاع التجــاري البحرينــي منهــا

الكوهجي يسأل عن مصروفات سفر “الغرفة”

ردا علـــى الســـؤال النائـــب عبـــدهللا 
الـــذوادي حـــول تأثيـــر قـــرار تعرفة 
الكهرباء والماء على عدد السجالت 
الصغيـــرة  للمؤسســـات  التجاريـــة 
أو  بإنشـــائها  ســـواء  والمتوســـطة 

إلغائها.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  بينـــت 
أن  إحصائيـــة  فـــي  والســـياحة 
الســـجالت التراكمية حتى ســـبتمبر 
2019 بلـــغ عددهـــا 82.598 ســـجال 
ملغـــى  ســـجال  و11.547  تراكميـــا 

و10.260ســـجال جديـــدا. في حين 
بلغت السجالت التراكمية في العام 
الماضـــي 83.885 و16.096 ســـجال 

ملغى و16.061 سجال جديدا.
كما بينـــت ان الســـجالت التراكمية 
ســـجل   83.920 بلغـــت   2017 فـــي 
ملغـــى و18.119  و21.828 ســـجال 
سجال جديدا، وبيت اإلحصائية أن 
الســـجالت التراكمية بلغت 87.629 
ســـجال تراكميا في 2016 و34.170 
ســـجال  و31.530  ملغـــى  ســـجال 

جديدا.
تســـهيل  بـــأن  الـــوزارة  أفـــادت 
اإلجـــراءات والقوانيـــن التي قامت 
بهـــا الحكومـــة مؤخـــرا تهـــدف إلـــى 
مفتوحـــة  البحريـــن  ســـوق  جعـــل 
دخـــول  لـــذا  لالســـتثمار؛  وجاذبـــة 
المؤسسات وخروجها من األسواق 
المحليـــة أمر طبيعـــي، وليس هناك 
ربـــط مباشـــر بيـــن عـــدد الســـجالت 
النشـــطة الملغـــاة بعـــد رفـــع اســـعار 

الكهرباء والماء.

ــا تــقــريــب ُمـــلـــغـــى  ــاري  ــ ــج ــ ت ســـجـــل   11.500

أكثر من 82 ألف سجل تراكمي حتى سبتمبر

ليلى مال اهلل
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صـــدر عـــن دار آفـــاق للنشـــر والتوزيـــع كتـــاب “لمـــاذا 
؟ برنامـــج عملـــي للتغلـــب علـــى القلـــق  ينظـــرون إلـــيَّ
االجتماعي” الختصاصي العالج النفســـي اإلكلينيكي 
مهند عبدالمحســـن العيـــدان، وألنَّ الفكـــرة الجوهرية 
فـــي اضطـــراب القلـــق االجتماعـــي هـــي الخـــوف من 
تقييم اآلخرين وحكمهم وكالمهم على الشخص جاء 
عنوان الكتاب بهذا التساؤل، وخالل 168 صفحة هي 
مجمـــوع صفحـــات الكتاب، تأتـــي اإلجابـــة بخطوات 
عملية تطبيقية على كيفية التعامل مع مشـــكلة القلق 

االجتماعي. 
االجتماعـــي  القلـــق  مـــن  يعانـــي  ممـــن  معظـــم  وألن 
يعيـــش على هامش الحياة مبتعـــدًا عن كل العالقات 
االجتماعية، عاجزًا عن تكوين الصداقات واالستمتاع 
بهـــا، يشـــعر بأنـــه أقـــل شـــأنًا من غيـــره، بـــل حتى في 

الدراســـة وفـــي مجـــال العمـــل يتنـــازل عـــن حقوقـــه حتى ال 
يصطدم مع أحد.. هذه هي حياة مريض القلق االجتماعي.

وازداد الكتـــاب مكانـــة بعدما عرض علـــى مجموعة األطباء 
قبـــل  العائلـــة، وكذلـــك  وأطبـــاء  النفســـيين،  واألخصائييـــن 
طباعـــة الكتـــاب عرض علـــى مجموعة مـــن المصابين بالقلق 

االجتماعي لمعرفة مدى مالئمته لهم، ومســـتوى االســـتفادة 
منه.

ويأتي هـــذا الكتاب ليكون مرافقًا للعالج النفســـي أو العالج 
الدوائـــي، وكأنـــه تدريـــب مســـتمر ومتابعـــة خالل األســـبوع 
ومرجع يلجأ له المريض كلما ازدادت األفكار في رأســـه ولم 

يجد لها حال.

االجتماعــي القلــق  مــع  للتعامــل  عمليــة  خطــوات 
“آفاق” تصدر كتاب “لماذا ينظرون إلي؟”
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توج عضو جمعية البحرين للتصوير 
الفوتوغرافي فاضل المتغوي بذهب 
مســـابقة فرنســـا الدوليـــة للتصويـــر 
 ،2019 تـــور  دجتـــل  الفوتوغرافـــي 
حيـــث حصـــد 4 ذهبيـــات، وفضيـــة 
ووســـامين  وبرونزيـــة  واحـــدة، 
شرفيين. المسابقة الفرنسية مقسمة 
على 4 نـــواد فوتوغرافية وجميعهم 
يحملون نفس اســـم المســـابقة، وكل 
مســـابقة  وكل  حكامـــه،  لديـــه  نـــاد 
عبـــارة عـــن 4 محـــاور فوتوغرافية، 
ويحق للمتســـابق االشتراك 4 أعمال 
مختلفـــة خـــالل المنافســـة.   يجـــدر 
بالذكـــر أنه تم انتخاب الفوتوغرافي 
المتغـــوي مـــن قبـــل اللجنـــة المنظمة 
ليمثل فوتوغرافيي مملكة البحرين 

للمشاركة في برنامج رحالت »ألوان 
تـــم  مجموعـــة  ضمـــن  الســـعودية« 
أختيارها بعناية لنخبة من مواطني 
دول مجلس التعـــاون الخليجي في 

وقت سابق

الفوتوغرافي المتغوي يتوج بذهب مسابقة فرنسا

للروايـــة  العالميـــة  الجائـــزة  أعلنـــت 
العربية، “البوكر العربية”، عن األعمال 
المرشحة للقائمة الطويلة في دورتها 
لعام 2020، والتي تبلغ قيمة جائزتها 
50 ألـــف دوالر، حيث تتضمن القائمة 
16 روايـــة صدرت خـــالل الفترة بين 
يوليـــو 2018 ويونيـــو 2019، وجـــرى 
اختيارها من بين 128 رواية تقدمت 

للجائزة
وصلت إلى القائمـــة الطويلة روايات 
3 كاتبـــات و13 كاتبـــًا، مـــن 9 بلـــدان، 
وتعالـــج الروايات قضايا تمس العالم 

العربي اليوم.
كما تلقي الضوء على تاريخ المنطقة 
وتراثهـــا الغني، من ليبيـــا في زمن ما 
قبـــل الفراعنة، وآســـيا الوســـطى في 
العصـــر الوســـيط ومصـــر فـــي القـــرن 
التاســـع عشـــر، وســـوريا فـــي بدايـــة 
القرن العشـــرين والســـتينات، وصوالً 

إلـــى الســـنوات األخيـــرة فـــي العراق 
والجزائر.

مـــدن  مصائـــر  الروايـــات  وتصـــّور 
والجزائـــر  حلـــب،  مثـــل  بأكملهـــا، 
العاصمـــة والربـــاط، كمـــا أنهـــا تهتـــم 
بمصائر أفراد يحاولون العيش وسط 

الحرب والخراب
وتضم لجنة تحكيم الجائزة برئاســـة 
جاســـم  محســـن  العراقـــي  الناقـــد 

الموســـوي، كال مـــن بيار أبـــي صعب، 
ومؤســـس  لبنانـــي،  وصحفـــي  ناقـــد 
صحيفة األخبار اللبنانية، وفيكتوريا 
وباحثـــة  أكاديميـــة  زاريتوفســـكايا، 
روســـية، نقلـــت العديد مـــن الروايات 
العربيـــة إلـــى الروســـية، منهـــا روايـــة 
ألحمـــد  بغـــداد«  فـــي  »فرانكشـــتاين 
سعداوي الفائزة بالجائزة عام 2014، 

وأمين الزاوي.

محسن الموسوي  

العربــي العالــم  تمــس  قضايــا  الروايــات  تعالــج 
16 رواية في القائمة الطويلة للبوكر العربية

يقول الناقد حســـين نشوان عن 
كتـــاب “فلســـفة خـــارج اإلطـــار” 
الباحـــث  إن  قمـــوه،  لجميـــل 
الوعـــي  معادلـــة  علـــى  “يراهـــن 
فلســـفية  لمواضعـــة  واألخـــالق 
بســـيطة ال تنتمـــي للنظريات أو 
التنظيـــرات، بـــل تســـتند للفطرة 
علـــى  تقـــوم  التـــي  اإلنســـانية 
البراءة والتسامح وحسن الظن 

باآلخر”.
وفي الكتـــاب الصـــادر عن “اآلن 
بعّمـــان،  وموزعـــون”  ناشـــرون 
يتابع نشوان: إن “خارج اإلطار”، 
أســـوار  مـــن  الخـــروج  يعنـــي 
المدرســـية والتلقينيـــة وإلحـــاح 
وشـــراكها  المســـبقة  اآلراء 
طريقـــة  وخـــارج  ومصائدهـــا، 
حشـــو الدماغ بســـرديات الوهم 

القـــوى  مصالـــح  تنتجهـــا  التـــي 
المختلفـــة، وبما يعنـــي االنفتاح 
ال  التـــي  بألوانهـــا  الحيـــاة  علـــى 

تتوقف عند األبيض واألسود.
يشـــتمل الكتـــاب الـــذي يقـــع في 
151 صفحـــة مـــن القطـــع الكبير 
يلقـــي  وتمهيـــد  مقدمـــة  علـــى 
فيها المؤلف الضـــوء على فكرة 

الكتاب وضرورات مفرداته.

لقصـــور  العامـــة  الهيئـــة  طرحـــت 
كتـــاب  حديثـــا  بمصـــر  الثقافـــة 
“الفنون الجميلة في اإلسكندرية”، 
للكاتب والفنان التشكيلي عصمت 
داوستاشـــي، وذلك ضمن سلســـلة 

آفاق الفن التشكيلي.
ــاب نـــقـــرأ:  ــتــ ــكــ ــ ــى غــــــالف ال ــ ــل وعــ

أن  ــة  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ “الـ
ــي لــم  ــ ــاشـ ــ ــتـ ــ داوسـ
يكن محض جامع 
للوثائق التي لواله 
لـــفـــقـــدنـــا الــكــثــيــر 
ــات  ــحـ ــفـ مــــــن صـ
مـــــــهـــــــمـــــــة فــــي 
ــرة الــمــكــان،  ذاكــ
وذاكرة اإلبداع 
ــجــغــرافــيــة..  ال
ــًا  ــه أيــــضــ ــنـ ــكـ لـ
اســـتـــوقـــفـــتـــه 
ــات  ــطـ ــحـ ــمـ الـ

الــمــهــمــة فـــي تـــاريـــخ الــمــبــدعــيــن، 
والتاريخ  الجغرافيا  له  وسمحت 
قليلة  أنفاس  ُبعد  على  يكون  أن 
واشتبك  بــل  الُمبدعين،  جــل  مــن 
ــع الــكــثــيــريــن مــنــهــم،  مــتــفــاعــالً مـ
واحتفظ لذاته بصندوق ضم فيه 
تجاربه وأحاديثه وقراءاته 
عـــن قــرب 
من أجيال 
ــفــة،  ــل مــخــت
أو  شـــكـــلـــت 
ســـــاهـــــمـــــت 
تشكيل  ــي  فـ
الحركة  جسد 
التشكيلية في 

مدينة الثغر.

جـــدة  معـــرض  زوار  عـــدد  وصـــل 
نســـخته  فـــي  للكتـــاب  الدولـــي 
وحتـــى  انطالقتـــه  منـــذ  الخامســـة 
مـــن  زائـــرًا   228988 إلـــى  اليـــوم 
الجنســـين متنقليـــن بيـــن أجنحتـــه 
الجهـــات  مشـــاركة  ضمـــت  التـــي 
دار  و400  واألهليـــة  الحكوميـــة 
نشـــر من 40 دولة عربية وإسالمية 
وعالمية، حيث يتربع على مســـاحة 
30.000 متر مربع بأرض الفعاليات 

بأبحر الجنوبي.

وتســـتمر فعاليـــات المعـــرض علـــى 
مـــدى 10 أيـــام متضمنـــة أكثـــر مـــن 
50 فعاليـــة فـــي برنامجـــه الثقافـــي 
وتنظيـــم ورش عمـــل فـــي الفنـــون 
التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي 
ونـــدوات  العربـــي  والخـــط 
ومحاضرات ومســـرحيات مشتملة 
اجتماعيـــة  موضوعـــات  علـــى 
وثقافيـــة وأفـــالم وثائقيـــة تحاكي 
األســـرة والطفـــل وتالمس الســـلوك 

التوعوي والتثقيفي.

فلسفة خارج 
اإلطار

الفنون الجميلة

معرض جدة للكتاب

 اختيــار العنــوان يــكاد يكــون موهبة تضــاف إلــى الكاتب

األفضل أن ينتصر النص على العنوان وليس العكس

الروائية فتحية ناصر

تولد بعض النصوص جاهزة بعناوينها، وتكتب نصوص أخرى حتى النهاية من دون أن تحظى باســم، ويظل الكاتب حينا من الزمن بعد إنهائها 
يتســاءل مــاذا يســميها؟ هنــاك نصوص نشــرع في كتابتها دون أن نســأل عــن العنوان، فنتعثر به فجــأة بينما نحن منهمكون بالعمــل عليها، وهناك 
عناوين تهبط علينا كالوحي، ترن كلماتها في أذهاننا ومنها ننطلق بمشروعنا الجديد، وقد نجد أنفسنا بعد حين من االستغراق في كتابتها ابتعدنا 
كثيرا بالمضمون عما أردناه من العنوان، فنضطر -آسفين- للتضحية به وقد يحالفنا الحظ ويبقى العنوان الذي بدأنا به مالئما للنص حتى النهاية 

أو قد يحالفنا الحظ أكثر، فتضيء في أذهاننا عناوين أفضل. 

واختيـــار العنـــوان ليـــس باألمر 
السهل، فأنت مشغول بالعنوان 
طـــوال وقـــت انشـــغالك بكتابة 
النـــص: تقّيـــم صالحيته ومدى 
توافقـــه مـــع المضمـــون، ومدى 
تريـــده  للجمهـــور،  جاذبيتـــه 
موحيـــا بمـــا فـــي الكتـــاب مـــن 
دون أن يكون مباشرا ومختزال 
عنـــه.  يغنـــي  أن  دون  للنـــص 
وقريبـــا مـــن حيـــاة النـــاس، من 
فكرهـــم وذوقهـــم، مـــن دون أن 

يكون مستهلكا.
 وقد تحتاجـــه أحيانا أن يكون 
صادمـــا دون أن يكـــون مبتـــذال 
وإلى جانب كل ذلك، تريد دائما 
أن يكون لقراءته إيقاع داخلي 
مؤثـــر ألنك تريده عنوانا يجعل 
كتابك يجد طريقه إلى الناس.

كاتـــب  ال  أن  أظـــن  مـــا  ولكـــن 
يريده، هـــو أن يتفـــوق العنوان 
نعـــم، فبالنســـبة  النـــص..  علـــى 
للقـــارئ، العنـــوان فـــي تنافـــس 
دائم مـــع النص، ومـــن المحبط 
لـــه أن يتبيـــن أن النـــص أقـــل 
جـــودة ممـــا أوحى بـــه عنوانه 
في حين انه - وعلى النقيض 
من ذلك - لو قرأ كتابا بعنوان 
عـــادي وتفاجئ بنص يبهره، 
سيفرح ويشعر بالرضا وقد 
يشـــعر أيضا باالستفزاز ألن 
الكتـــاب قد “ظلمه اســـمه”، 
ولكنه ســـيدرك علـــى الفور 
أن األفضـــل هو أن ينتصر 
العنـــوان  علـــى  النـــص 
وليـــس العكـــس، فـــإذا لم 

يمكننـــا أن نجعـــل كليهمـــا فـــي 
مســـتوى واحد، فالنص إذن هو 
األهم أو.. لو أننا أردنا عن قصد 
أن “نخدع” القـــارئ بعنوان غير 
الفـــت وندخـــر لـــه مفاجـــأة في 
مضمون النص، حينها ســـيكون 
اختيار العنوان البسيط موظفا 
فـــي ســـبيل ذلـــك 

الهدف. 
لذا فاختيار العنوان يكاد يكون 
موهبة تضـــاف لموهبة الكاتب، 
هدفـــه  تخـــدم  أن  لهـــا  ينبغـــي 
األساســـي مـــن طـــرح الكتـــاب، 
وينبغـــي له أن يترك فيها شـــيئا 
وذوقـــه  الخاصـــة  لمســـته  مـــن 
الشـــخصي. 

وقـــد يجـــوز اعتبارهـــا موهبـــة 
“مســـتقلة “؛ كونها على األرجح 
خاضعة لظـــروف “اإللهام” أكثر 
مـــن االشـــتغال )بعكـــس كتابـــة 
النص الخاضعة أكثر لالشتغال( 
فقـــد يوفـــق كاتـــب فـــي اختيار 
أحـــد كتبـــه وال يوفـــق  عنـــوان 

بالقدر ذاته مع كتاب آخر. 
هـــو تحد صعب والشـــعور 
أن عنـــوان الكتـــاب يملك 
يـــدا فـــي نجاحـــه، أو على 
فرصـــة  مـــن  يزيـــد  األقـــل 
إقبال الناس عليه، يزيد من 
حيـــرة الكاتب وتـــردده في 
وضـــع العنـــوان ولكن أســـوأ 
مـــا قـــد يحـــدث هـــو أن ُيلَهم 
الكاتب العنوان األنسب، بعد 
أن يكـــون الكتـــاب قـــد صـــدر 

بالفعل.

إعداد: أسامة الماجد

للتواصل: 17111509

فتحية ناصر
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فـــي عـــام 2015 تـــم الكشـــف عـــن أن شـــركة مجمـــع البحرين لألســـواق 
الحـــرة تعتـــزم افتتاح فرع جديد لها على جســـر الملـــك فهد خالل الربع 
الثالث من نفس العام، وأن الشركة تقوم بعمل الديكورات الالزمة على 
مساحة ستكون أصغر من “السوق الحرة” الموجودة في مطار البحرين 
الدولي، وقتها استبشرنا خيرا، وفي وقت الحق تم التصريح بأن تأخر 
إنشـــاء ســـوق حرة على جسر الملك فهد يعود إلى عدم حصول الشركة 
على التراخيص لذلك مازال المشـــروع معلقا لحيـــن الحصول الموافقة 

وحينها “تكدرنه”. 
وفـــي تصريـــح آخر قـــال أحد األعضـــاء المنتدبين للشـــركة إن الشـــركة 
تقدمت بطلب للجهات المعنية للحصول على الموافقات الالزمة إلنشاء 
ســـوق حـــرة على الطـــرف البحريني من جســـر الملـــك فهـــد، إال أن هذه 
الموافقـــات لم تمنح بعد للشـــركة، جاء هذا التصريـــح على هامش أحد 

اجتماعات الجمعية العمومية لشركة مجمع البحرين لألسواق الحرة.
على إثر ما حصل وبعد مرور تلك السنوات التي تعد نسبيا فترة طويلة 
على حجم مثل هذا المشـــروع، اآلن من حقنا كمواطنين أن نســـأل إلى 

أيـــن وصل هذا المشـــروع االســـتثماري الحيـــوي الواعد في هـــذا المعبر 
االســـتراتيجي الـــذي يعـــد بوابة مهمة جـــدا بيننا وبين الشـــقيقة الكبرى 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية والـــذي بـــدوره ســـيخدم المســـافرين بيـــن 
الجانبين؟ ولماذا لم نعد نســـمع أية أخبار عنه؟ وهل تم تأجيله أم ماذا 

“علمونه، فهمونه ليش قّمت الموضوع وال فيه ال حس وال خبرعنه”؟.
هناك الكثير من الدول العربية واألجنبية ســـبقتنا بكثير في إقامة مثل 
هـــذه المشـــاريع االقتصادية االســـتثمارية وعملـــت مبكرا على إنشـــائها 
فـــي المواقـــع الحدودية ســـواء كانت بحريـــة أو برية، تقـــدم من خاللها 
الخدمات المتنوعة ذات الجودة العالية للمسافرين، وبحسب تصريحات 
المســـؤولين فيها حققـــت نجاحات مســـتمرة وعوائـــد اقتصادية مبهرة 
وصافي أرباح ممتاز، وحصلت على المراكز األولى في أسواقها المالية.

نأمل الجدية في هذا المشروع المنتظر وأن يعاد النظر فيه وبحثه من 
جديـــد ليصبح حقيقـــة ماثلة أمامنا كي يســـتفيد كل أبناء دول الخليج 
العربـــي وكل الضيـــوف القادميـــن للبحرين عن طريق جســـرالملك فهد. 

وعساكم عالقوة.

اقتدوا بالرميحي
الوقوف والتحدث لوسائل اإلعالم، خصوصًا المرئية، مسؤولية كبيرة تتضاعف 
إذا ما كان للمتحدث منصب مســـؤول ويمثـــل الجهة التي يعمل فيها، فما يدلي 
فيـــه أمـــام وســـائل اإلعـــالم دائمًا مـــا يعكس سياســـات ورؤيـــة المؤسســـة التي 
يقودهـــا، لذلـــك فإن اتزان الحديـــث وانتقاء المفردات اللبقة والدبلوماســـية من 
أهم المهارات التي يجب أن تتوفر في جميع المسؤولين أو األشخاص المخول 

لهم بالحديث أو تمثيل المؤسسات في وسائل اإلعالم. 
فمن غير المقبول أبدًا أن ال يتقن مســـؤول أو متحدث باســـم جهة ما فن ولباقة 
الحديـــث والتصريحـــات بحيـــث يرمـــي الكلمـــات جزافـــًا دون تفكيـــر بعاقبة ما 
تحدث به على سمعة ومنجزات مؤسسته التي يمكن أن يقوم بهتكها بتصريح 
متهـــور أو كلمـــة اعتقـــد لحظتها أنها مـــن الطرافة بمـــا يكفي أن يتفـــوه بها أمام 

كاميرات التلفزيون أو الهواتف الذكية.
ســـنة 2019 كانت كارثية على العديد من المســـؤولين حيث شـــهدنا العديد من 
التصريحـــات التـــي تم المســـاس من خاللها بكرامـــة المواطنين واإلســـفاف بهم 
ســـواء بقصـــد أو دون قصد، فالعديد منهم قـــد تمتم بكلمات ال تليق بمنصبه وال 
تليق بحق المواطنين والمســـؤول عن خدماتهم في ضوء المنصب الذي يتواله 

وما قوبل بردود أفعال مستهجنة وبشدة لما صرح به هؤالء المسؤولون.
قائـــد منتخبنـــا الوطنـــي محمـــد الرميحـــي ضـــرب مثـــالً يقتـــدى بـــه فـــي رزانـــة 
ودبلوماســـية التصريحات اإلعالمية فحينما تم ســـؤاله عن الهدف الذي ســـجله 
والـــذي قاد منتخبنـــا الوطني للفوز بكأس الخليج رد بكل تواضع إن من ســـجل 
الهـــدف هـــي البحرين، لكـــن بأقدام محمد الرميحي، ناســـبًا اإلنجـــاز لزمالئه في 

الفريق ورب العالمين.
فعـــالً، فعلـــى الرغـــم من أن الرميحـــي رياضي من غيـــر المطلوب منـــه أن يكون 
متحدثـــا بارعـــا ومســـؤوال مفوهـــا، إال أنـــه امتلك حس المســـؤولية تجـــاه وطنه 
وزمالئـــه في الفريق فلم يقلل من شـــأن عطائهـــم وأعطى كل ذي حق حقه، ولم 
يكن في نفسه من األنانية واالستهتار الذي يختزل فيه إنجاز وطن ومؤسسات 

في شخصه، بل حفظ منجزاتهم وزينها باختياره كلماته.
أتمنى أن تكون كلمات محمد الرميحي درســـا لكل مســـؤول أو متحدث إعالمي 
يتعلم منها كيفية انتقاء مفرداته فاحترامه المواطنين والمؤسســـة التي يمثلها 

أقل ما يدين به لهذا الوطن.

bedoor.articles@gmail.com

بدور عدنان

محمد بن زايد... قيادة عروبية شامخة )2(
ال خالف على أن طيور الظالم تكره حملة المشاعل وأصحاب األدوار اإليجابية الذين يقدمون 
نموذجًا مغايرًا لفكرهم الظالمي القائم على العنف والتطرف وســـفك الدماء وانتهاك الحرمات 
واألعراض، لذا من الطبيعي أن يواجه أصحاب المشـــروعات الحضارية النبيلة حمالت شـــعواء 
تضعهم في دائرة االستهداف، وتسعى للنيل منهم وعرقلة تقدمهم اإلنساني من خالل دعايات 
كاذبـــة ومضللـــة موجهـــة للبســـطاء وأنصـــاف المتعلمين الذين يمثلـــون هدفًا ســـهالً للتنظيمات 

المتطرفة واإلرهابية وبيئة خصبة لتقبل أية شائعات مغرضة أو أقاويل كاذبة.
هنـــاك فـــي وســـائل الدعايـــة مـــا يعرف بخطـــط االغتيـــال المعنـــوي للرمـــوز والقادة مـــن جانب 
خصومهـــم، والشـــك أن أشـــرس درجات الخصومة هي تلـــك التي ينازع فيها القـــادة الوطنيين 
تنظيمـــات وجماعـــات ودول تحالفت على اإلضرار بالشـــعوب واختطاف ثـــروات الدول ونهب 
مقدراتها ونشـــر الفتن والفوضى واالضطرابات من أجل تهيئة البيئة الخصبة لإلرهاب والعنف 
والتطـــرف، ومن هنا فإن الهدف الرئيســـي لذلك هو النهج والرســـالة التـــي يتبناها هؤالء القادة 
المصلحـــون، حيـــث يرغب الحاقدون والمغرضـــون والمتآمرون في النيل مـــن نموذج اإلمارات 
التنمـــوي بمـــا يمثله مـــن قيم ومبـــادئ، وبما ينطوي عليـــه من دروس وعبـــر وخالصات تضرب 
المثل والقدوة للجميع في كيفية توظيف الموارد وبناء قدرات الشعوب من أجل خوض غمار 
التنافسية العالمية، وليس أدل على ذلك من أن الحملة الممنهجة التي تستهدف صاحب السمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيان قـــد جاءت عقب فتـــرة وجيزة من انتشـــار التقدير الشـــعبي 
اإلماراتي والخليجي والعربي الواســـع لمواقف ســـموه اإلنسانية على وجه التحديد، حيث تابع 
الجميع عبر “السوشـــيال ميديا” زيارة ســـموه لمنزل طفلة استشـــعر أنها تأثرت نفســـيًا بســـبب 
عدم تمكنها من مصافحة ســـموه أثناء مراســـم اســـتقبال ولي العهد الســـعودي األمير محمد بن 
ســـلمان خالل زيارته مؤخرًا أبوظبي، وكيف أن هذه الزيارة عكســـت مدى ما تتمتع به القيادة 

اإلماراتية من جوانب إنسانية تجعلها مثار احترام وتقدير عالميين.
وتأكيـــدًا علـــى أن الهـــدف من الحملة الحاقدة هـــو نموذج اإلمارات بكل مـــا يمثله من نجاحات 
وإنجـــازات تنمويـــة وإلهـــام لآلخريـــن وفضح للفاشـــلين المتكاســـلين، فـــإن الحملة ضد ســـموه 
تواكبـــت مع حملة مشـــبوهة على المواقع اإللكترونية لمقاطعة المنتجات والســـلع المنتجة في 
دولة اإلمارات ألسباب مثيرة للسخرية والشفقة ممن يقفون وراء مثل هذه األفعال الصبيانية 

التي لن يفلح أثرها في طمس الشمس في وضح النهار.
يبقـــى صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان فخرًا لشـــعبه والعرب وقيـــادة عروبية 
شـــامخة، بما يحمله ســـموه من قيم ومبادئ إنســـانية وحضارية نبيلة غرسها فينا جميعًا القائد 
المؤســـس، وبما يســـعى من أجل تحقيقه دعمًا لفرص ماليين الشباب العربي في العيش بدول 
آمنة مســـتقرة واقتصادات مزدهرة ومناخ قائم على التسامح والتعايش وقبول اآلخر، وتبقى 

اإلمارات ِقبلة الحالمين بغد أفضل ونموذجًا هو األمثل في بناء الدول المتحضرة. “إيالف”.

سالم الكتبي

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

متى سنرى سوقا حرة على جسر الملك فهد؟

مـــن دون أدنى شـــك، فـــإن االنتفاضات الشـــعبية الثالث فـــي العراق ولبنـــان وإيران 
والمتزامنة معا في آن واحد، كانت أكبر ضربة سياســـية ـ فكرية ـ أمنية تلقاها نظام 
الماللـــي منـــذ تأسيســـه، إذ إن هـــذه االنتفاضـــات كانت بمثابـــة أكبر عمليـــة تصويت 
جـــرت بين شـــعوب معنية بنظرية واليـــة الفقيه، حيث أعلنت هذه الشـــعوب رفضها 
القاطع لهذه النظرية وسعيها من أجل إقامة نظام سياسي خارج سطوة وتأثير هذه 

النظرية التي تعتمد على أفكار وقيم أكل عليها الدهر وشرب.
نظـــام الماللـــي الذي يطبل طوال أكثر من 40 عاما لنظرية والية الفقيه ويصور كذبا 
ودجال أنها تشكل النظام السياسيـ  الفكريـ  االجتماعيـ  االقتصادي األفضل للعالمين 
العربي واإلســـالمي، في حين أن الشعب اإليراني يعاني أوضاعا بالغة السوء طوال 
تلـــك األعـــوام ويكفي أن نشـــير إلـــى أن الشـــعب اإليراني قام بثـــالث انتفاضات منذ 
قيـــام هـــذا النظام وهو ما يثبت عدم تقبله هذا النظـــام ورفضه القاطع له، لكن األمر 
الملفت للنظر، أن نظام الماللي المعروف بخبرته وولعه بالكذب والخداع والتضليل 
وقلـــب الحقائـــق، كان يوحـــي دائما للشـــعب اإليراني بـــأن نظرية واليـــة الفقيه تلقى 
صدى وقبوال وترحيبا كبيرا وواســـعا من جانب شعوب العالمين العربي واإلسالمي، 
بل حتى ان النظام هدد الشعب اإليراني بأذرعه العميلة في العراق ولبنان في حال 

الســـعي إلســـقاطه، ولكن جـــاءت انتفاضة الشـــعبين العراقـــي واللبنانـــي لتلقم نظام 
الفاشية الدينية حجرا وتفضح كذبه وخداعه وكيف أن الشعبين العراقي واللبناني 
يرفضـــان نظـــام والية الفقيـــه وأذرعه العميلـــة، وهو األمر الذي جعـــل النظام يصاب 
بحالة غير مســـبوقة من الهســـتيريا تجلت في األســـاليب البربرية التي اســـتخدمها 
لقمع الشعب اإليراني والتي تجاوزت األساليب السابقة وتمادت في قسوتها وعنفها 

وإجرامها البالغ.
مع أن الفترة الحالية حيث هذه االنتفاضات الثالث مندلعة بوجه النظام هي األسوأ 
منذ تأسيســـه، لكن الفترة التي ســـتلي هذه االنتفاضات ستكون األسوأ بكثير، إذ إن 
األوضاع والظروف ســـتطرأ عليها الكثير من التغييرات، والعالم كله انتبه جيدا إلى 
كـــذب مزاعـــم نظام الماللي بشـــأن أن العراقييـــن واللبنانيين يؤيدونـــه ويقفون معه 
قلبـــا وقالبـــا، ومن دون شـــك فإن الموقـــف الدولي ســـيتغير تبعا لذلك وســـيجد هذا 
النظام المزيد من العقبات والعراقيل بوجهه، ومن دون شك فإنه إذا ما كانت الفترة 
الحالية الندالع هذه االنتفاضات يمكن اعتبارها فترة الموت السريري لنظرية والية 
الفقيه، فإن فترة ما بعد االنتفاضات الثالث يمكن اعتبارها فترة تقبير هذه النظرية 

ورميها في مزبلة التاريخ. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

ما بعد االنتفاضات الثالث في العراق ولبنان وإيران

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

للتواصل: 17111483

لجنة البحرنة... ماذا نتوقع؟
بعد قرابة ٩ أشـــهر من العمل المتواصل، قاربت لجنة التحقيق البرلمانية بشـــأن 
البحرنـــة على تســـليم تقريرها النهائـــي الذي يفترض أن يقدم فـــي غضون أيام 
معدودة، وتأتي أهمية هذه اللجنة وخطوات عملها وما ســـتصل إليه من نتائج، 
كـــون البطالـــة وفرصة الحصـــول على العمـــل الالئقـــة تتصدر اهتمامـــات عموم 
البحرينيين على اختالف ألوانهم وتصنيفاتهم، وقد تكون قضية الناس األولى.

قبل الدخول إلى التقرير والتوصيات والنتائج المتوقعة، أود أن أسجل تقديري 
ألعضـــاء اللجنة، لمـــا أبدوه من جدية والتزام في حضـــور االجتماعات ومتابعة 
العمل، وكذلك ما أظهرته اللجنة من شفافية في اإلعالن عن العديد من األرقام 

والحقائق المرتبطة بالقضية. 
ورغـــم العمـــل الـــدؤوب مـــن اللجنـــة واجتماعاتهـــا المســـتمرة، إال أن الجهـــات 
الحكوميـــة تبـــدو فـــي حالـــة “برود” وغيـــر قلقة بتاتـــا من أي ضغـــط مفترض أو 
توصيات ســـتصدر، وباســـتثناء شـــركتين حكوميتيـــن )طيران الخليـــج، وباس( 
لـــم تتحرك أية جهـــات أخرى بخطوات جدية نحو بحرنـــة الوظائف. في أفضل 
األحوال، يبدو أنه من غير الوارد أن نشهد سيناريو مماثال لما حصل قبل أعوام، 
وذلك عندما جرى تغيير وزاري أعقب تشكيل لجنة تحقيق في وزارة الصحة.

مـــا هـــي التوصيـــات التي يمكـــن أن تصدر عـــن لجنة تحقيـــق البحرنة؟ تشـــير 
التســـريبات إلى توصية متوقعة “بتفعيل األدوات الدســـتورية” أو “استجواب” 
وزير العمل، وهي توصية محل توافق وال خالف بشـــأنها. وتشـــير التســـريبات 
أيضا إلى وجود ضغط من مجموعة نواب بضرورة تفعيل األدوات الدستورية 
ضد الوزير المسؤول عن ديوان الخدمة المدنية أيضا، وعدم االكتفاء بمحاسبة 
المســـؤول عن البحرنة والتوظيف في القطاع الخاص وتجاهل ديوان الخدمة 

بما يتحمله من مسؤولية عن البحرنة في القطاع الحكومي. 
فـــي مقابل هذه المجموعة، تدفع مجموعة أخرى نحو التوصية بمســـاءلة وزير 
بذاته أو وزراء بعينهم عن ضعف البحرنة في وزاراتهم وإعفاء الوزير المسؤول 

عن ديوان الخدمة من المساءلة أو توجيه سهام النقد المباشر.
ال أعلـــم حتـــى هـــذه اللحظة رؤيـــة أي مـــن الفريقين ســـتنتصر، لكننـــي أعرف 
أن تقريـــر ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلدارية األخيـــر أعطى دفعا كبيـــرا لرؤية 
المجموعـــة النيابية األولى، وذلك بعدما انتقد صراحة موافقة ديوان الخدمة 
المدنية على تجديد عقود بعض األجانب في بعض الجهات الحكومية. وغدا 

لناظره قريب.

Raja.marhoon
@gmail.com

رجاء مرهون
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نيويورك - بلومبيرغ

كشفت وكالة »بلومبيرغ« األميركية، 
أنه خالل أقل من أســـبوعين، سوف 
تضطر آالف السفن في جميع أنحاء 
العالم، إلى اســـتخدام وقود يحتوي 
على كميـــات أقل من مادة الكبريت، 
وذلك امتثـــاالً للقواعد العالمية التي 
وضعتهـــا المنظمة البحريـــة الدولية، 
مـــا يشـــير إلـــى ارتفـــاع فـــي تكلفـــة 
رحالت التجـــارة البحريـــة، وارتفاع 

أسعار السلع كنتيجة.
 وبحســـب الوكالـــة األميركيـــة، فـــإن 
القواعـــد  بهـــذه  يلتزمـــون  ال  مـــن 
ســـيواجهون عقوبات قـــد تصل إلى 
حد الســـجن، حيث ســـتقوم الموانئ 

بنشـــر طائرات »درون« بـــدون طيار، 
المخالفيـــن، حيـــث ســـيتم  لمراقبـــة 
توقيـــع  وبالتالـــي  جـــوا،  رصدهـــم 

العقوبات والمخالفات عليهم.
 وأوضحـــت الوكالـــة األميركيـــة، أن 
اللوائح والقواعد الجديدة ســـيكون 
لهـــا تأثير عميق على مصافي النفط، 
حيـــث مـــن المتوقـــع أن ترتفع تكلفة 
التجـــارة البحريـــة، خاصـــة أن ســـعر 
الطن من الوقود المتوافق مع البيئة، 
خصوًصـــا فـــي ســـنغافورة – إحـــدى 
كبريـــات المراكـــز العالميـــة التجارية 
فـــي هـــذا المجال – يبلغ ســـعره 300 

دوالر. 

“الوقود النظيف” يرفع أسعار الشحن البحري

المحرر االقتصادي

“االسترليني” يتراجع بفعل مخاوف “بريكست”
ــة ــ ــي ــ ــوع ــ ــب ــ يــــتــــجــــه صـــــــــوب تــــكــــبــــد خـــــــســـــــارة أس

سّجل الجنيه االسترليني تعامالت 
فـــي  اســـتقرار  دون  لكـــن  هادئـــة 
الوقـــت الـــذي يتجـــه فيـــه صـــوب 
أســـوأ أداء أســـبوعي فـــي أكثر من 
عامين أمـــس، إذ عرقلتـــه مخاوف 
بريطانيـــا  خـــروج  بشـــأن  معتـــادة 
مـــن االتحـــاد األوروبي )بريكســـت( 
على نحو فوضوي، بينما ســـاعدت 
بيانات قوية الدوالر على أن يوقف 
الهبـــوط الـــذي ســـجله فـــي اآلونـــة 

األخيرة.
 وأثنـــاء الليـــل، تراجع االســـترليني 
دون 1.30 دوالر للمـــرة األولـــى في 
أســـبوعين. وفي أحـــدث تعامالت، 
ســـجلت العملة البريطانية 1.3022 
دوالر مع تنامي المخاوف بشأن ما 
إذا كان من الممكن إبرام اتفاق قبل 

موعـــد نهائـــي صعـــب في ديســـمبر 
.2020

جميـــع  عـــن  االســـترليني  وتخلـــى 
المكاســـب التـــي حققها بعـــد إعادة 
انتخـــاب رئيـــس الـــوزراء بوريـــس 
األســـبوع  لمنصبـــه  جونســـون 
مقابـــل   %  2.3 وهبـــط  الماضـــي، 
الـــدوالر منـــذ يوم االثنين. وســـجل 
مقابـــل  أســـوأ  أداء  االســـترليني 
اليـــورو ويتجـــه صـــوب تكبـــد أكبر 
خسارة أسبوعية منذ يوليو 2017.
المحيطـــة  الضبابيـــة  وســـاعدت   
بآفاق الخـــروج البريطانـــي الفرنك 
السويســـري وهـــو عملـــة مـــالذ آمن 
على االرتفاع ألعلى مستوياته في 
شـــهر مقابـــل اليـــورو عنـــد 1.0881 
فرنـــك وأقـــوى مســـتوياته مقابـــل 

الدوالر منذ أغسطس.
ولقي الدوالر األميركي دعًما بوجه 
عـــام. وســـاهم نشـــاط قـــوي للبـــدء 
في تشـــييد المنـــازل فـــي الواليات 
المتحـــدة وبيانات لقطـــاع التصنيع 
تفـــوق التوقعات هذا األســـبوع في 
وقـــف انخفاض اســـتمر أســـبوعين 
للعملـــة األميركيـــة مقابل ســـلة من 

العمالت. وارتفـــع الدوالر قليال إلى 
.97.440

وارتفـــع الـــدوالر على نحـــو طفيف 
فـــي أحـــدث تعامـــالت مقابـــل الين 
اليابانـــي إلـــى 109.31 فيما تراجع 
مقابـــل اليورو إلـــى 1.1116 دوالر. 
وربـــح الـــدوالر 0.7 % مقابـــل الين 

هذا األسبوع.

سيدني - رويترز

أشـــهـــر  3 فــــــي  مــــســــتــــوى  أعـــــلـــــى  قــــــــرب 

النفط يرتفع إلى 66.6 دوالرا للبرميل

اســتقّرت أســعار النفــط قــرب أعلــى مســتوى فــي 3 أشــهر يــوم أمــس، 
وتّتجه صوب االرتفاع لألسبوع الثالث على التوالي بفضل تراجع حدة 
التوترات التجارية بين الواليات المتحدة والصين والتي ضغطت على 

الطلب وكذلك على آفاق نمو االقتصاد العالمي.

لخـــام  اآلجلـــة  العقـــود  وارتفعـــت   
القياس العالمي برنت ســـتة ســـنتات 
دوالر   66.60 إلـــى   %  0.09 أو 
للبرميـــل، بينمـــا تراجـــع خـــام غـــرب 
تكســـاس الوســـيط األميركـــي ســـتة 
 61.12 إلـــى   %  0.1 أو  ســـنتات 
دوالر للبرميـــل.  وعـــّزز إحـــراز تقدم 
فـــي النـــزاع التجـــاري المســـتمر منذ 
فترة طويلة بيـــن الواليات المتحدة 
والصيـــن، أكبر دولتين مســـتهلكتين 
للنفط في العالـــم، التوقعات بارتفاع 
الطلب على الطاقة في العام القادم.

 وأعلنـــت الصيـــن يـــوم الخميس عن 
قائمة إلعفاء واردات ســـتة منتجات 

الواليـــات  مـــن  وكيماويـــة  نفطيـــة 
المتحـــدة مـــن رســـوم جمركيـــة، بعد 
أيام مـــن إعالن أكبـــر اقتصادين في 
العالـــم عن اتفاق تجـــاري مؤقت من 

المقرر توقيعه في بداية يناير.
 ورفع جيه.بـــي مورجان وجولدمان 
ســـاكس توقعاتهما ألسعار النفط في 
2020 في وقت ســـابق من األســـبوع 
الجاري في ظـــل تخفيضات لإلنتاج 
بقيادة أوبك وتحســـن آفاق التجارة 

العالمية.
 واتفقـــت منظمـــة البلـــدان المصدرة 
للبترول )أوبك( وحلفاؤها بمن فيهم 
روسيا في أوائل ديسمبر على تنفيذ 

ألـــف   500 بواقـــع  إضافـــي  خفـــض 
ا اعتباًرا مـــن أول يناير  برميـــل يوميًّ
عـــالوة علـــى التخفيضـــات الســـابقة 

ا. البالغة 1.2 مليون برميل يوميًّ
وبعيًدا عن التقدم الُمحرز في اتفاق 
التجـــارة، تلقت أســـعار النفط الدعم 
مـــن انخفـــاض مخزونـــات النفط في 

الواليات المتحدة.
الطاقـــة  معلومـــات  إدارة  وقالـــت   
األمريكية يوم األربعاء إن مخزونات 
النفـــط الخام في الواليـــات المتحدة 
انخفضـــت 1.1 مليـــون برميـــل إلـــى 
446.8 مليـــون برميـــل في األســـبوع 

المنتهي في 13 ديسمبر.

سول - رويترز

الصين تثّبت 
أسعار الفائدة

تثبيت  المركزي  قّرر بنك الصين 
سياساته النقدية بما يتوافق مع 
تقديرات المحللين، لكن األسواق 
ال تزال تتوقع مزيًدا من التيسير 
تباطؤ  على  السيطرة  أجــل  مــن 
ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. وقّرر 
البنك اإلبقاء على معدل الفائدة 
ــمــدة عـــام عند  عــلــى الـــقـــروض ل

4.15 % دون تغيير.
 كــمــا ثــبــت مــعــدل الــفــائــدة على 
القروض لمدة 5 أعوام عند 4.80 

.%

الكويت - البورصة

وضعت الكويت في قائمة االستشارة 
للترقية إلى مصاف األســـواق الناشئة 
يعتبـــر  والـــذي   »MSCI« مؤشـــر  لـــدى 
أكبـــر المؤشـــرات العالميـــة، من حيث 

المتابعة.
ومن المرتقب تدفق حوالي 2.5 مليار 
دوالر على األقل إلى السوق الكويتي. 
بفئـــة  مصنفـــة  الكويـــت  وســـتكون 
جميـــع  لـــدى  الناشـــئة  األســـواق 
المؤشرات المتعارف عليها، وذلك بعد 

ترقيتها. 
إجمالـــي  تفـــوق  أن  المتوقـــع،  ومـــن 
 4 المتدفقـــة  االســـتثمارات األجنبيـــة 

مليارات دوالر. 
وأكـــد وزيـــر التجـــارة والصناعة خالد 
التـــي توليهـــا  الروضـــان، أن الجديـــة 
الجهـــات الحكوميـــة لترقيـــة الكويت 
فالمؤشـــرات العالمية وتحســـين بيئة 
األعمال بالكويت لجذب االستثمارات 
بدأت تؤتي ثمارها عن ترقية الكويت 

في أكبر 3 مؤشرات عالمية. 
وأضـــاف الروضـــان علـــى “تويتـــر” أن 
الســـقف ال يـــزال مرتفًعـــا للطموحـــات 
ا لمزيد من  وأن العمل ال يزال مســـتمرًّ
التطويـــرات، ومـــا زلنـــا نســـير بخطى 
ثابتـــه على الطريـــق لتحويل الكويت 

لمركز مالي واقتصادي.
 مـــن جهتـــه، رّحـــب المديـــر العالمـــي 
لجنـــة  ورئيـــس  المؤشـــرات  لحلـــول 
 ،»MSCI« فـــي  األســـهم  مؤشـــرات 
سيباســـتيان اليبليـــش، بالتعزيـــزات 
الســـوق  شـــهدها  التـــي  األخيـــرة 
الكويتـــي من قبـــل الجهـــات المعنية 

للمســـتثمرين  اآلن  تســـمح  والتـــي 
هيـــاكل  مـــن  باالســـتفادة  الدولييـــن 
الحســـابات المجمعة وتقابل األرقام. 
وأوضـــح أن الكويت تضيـــف المزيد 
 »MSCI« مؤشـــر  إلـــى  التنـــوع  مـــن 
يقـــّدر  وزن  مـــع  الناشـــئة  لألســـواق 

بواقع 0.69 %.

األكبــر عالميًّا من حيــث المتابعة

”MSCI“ بورصة الكويت باألسواق الناشئة في مؤشر

صنــــــدوق السيـولـــــــة.. “يـــــــا فـــــــــرج الّلـــــه”
ــاد الوطنـــي ــاش االقتصـ ــرا: إنعـ ــرون خيـ ــتثمرون يستبشـ ــار ومسـ تجـ

والصناعـــي  التجـــاري  القطـــاع  استبشـــر 
البحرينـــي خيـــرا مـــع فتـــح باب اســـتقبال 
طلبـــات التمويـــل مـــن صنـــدوق الســـيولة، 

والذي أعلن عنه يوم األربعاء الماضي.
وقـــال تجـــار ومســـتثمرون إن الصنـــدوق 
ســـيمثل عملية إنعـــاش لالقتصاد الوطني 
ويفتح المجال أمام المؤسسات خصوصا 
أعمالهـــا  لمتابعـــة  والمتوســـطة  الصغيـــرة 

وإعادة هيكلة وضعها للعودة من جديد.
جـــدا،  مناســـبا  جـــاء  الوقـــت  أن  وبينـــوا 
وتعانـــي  صعبـــة  االقتصاديـــة  فالظـــروف 
السوق من ركود وهدوء غير طبيعي، لكن 
هـــذا المشـــروع ســـيعيد الحيـــاة لكثير من 
المؤسســـات التـــي كانت تفكر االنســـحاب 
مـــن الســـوق، خصوصـــا أن نســـبة الفائـــدة 

على القروض قليلة فضال عن التسهيالت 
األخـــرى. وأعلن الصندوق أنـــه بدأ اعتبارا 
من 18 ديســـمبر الجاري، في تلقي طلبات 
الحصـــول على التمويل مـــن قبل أصحاب 
الشـــركات الكبيرة والمؤسســـات الصغيرة 
والمتوسطة، حيث سيتم تقديم تسهيالت 
ائتمانيـــة بمعدل فائدة تبلـــغ %2.5 ولمدة 
3 ســـنوات كحـــد أقصـــى لفتـــرة التســـهيل 
بحيث ال يتجاوز تمويل الشركات الكبيرة 
عن مليـــون دينار، والمؤسســـات الصغيرة 

والمتوسطة عن 250 ألف دينار.
 100 بقيمـــة  الســـيولة  صنـــدوق  وأنشـــئ 
مليـــون دينـــار، وهو يهدف لدعم شـــركات 
القطـــاع الخـــاص للتغلب علـــى التحديات 
التـــي تواجههـــا وتمكينهـــا مـــن االســـتمرار 

والنمو.
البحريـــن  بنـــك  هـــي  المشـــاركة  والبنـــوك 

الوطنـــي، بنـــك البحرين والكويـــت، وبنك 
البحرين اإلسالمي، بنك البحرين للتنمية.

توافرهـــا  يجـــب  معاييـــر  تحديـــد  وتـــم 
فـــي الشـــركات الكبيـــرة التـــي يبلـــغ دخلها 
الســـنوي 3 مالييـــن دينار وأكثـــر لحصولها 
علـــى التســـهيالت االئتمانيـــة، كامتالكهـــا 
ســـجال تجاريا نشطا، وممارســـة أنشطتها 
التجاريـــة فـــي البحريـــن لمـــدة 5 ســـنوات 
مســـاهمة  نســـبة  تكـــون  وأن  متتاليـــة، 
البحرينيين األغلبيـــة، إلى جانب امتالكها 
قوائـــم ماليـــة مدققة ألربع ســـنوات مالية 
سابقة بما يشمل السنة المالية 2018، وأن 
تتمتع الشـــركة بمالءة مالية إيجابية، وأن 
تمتلك هامش ربح إيجابي لثالث سنوات 

خالل فترة السنوات الخمس الماضية.
للمؤسســـات  االســـتحقاق  معاييـــر  أمـــا 
أن  فتضمنـــت  والمتوســـطة  الصغيـــرة 

يبلـــغ دخلهـــا الســـنوي أقـــل مـــن 3 ماليين 
دينـــار، التـــي يتـــم تمويلها من خـــالل بنك 
البحرين للتنمية، في أن تمتلك المؤسســـة 
ســـجال تجاريـــا نشـــطا، وأن تكـــون نســـبة 
وأن  األغلبيـــة،  البحرينييـــن  مســـاهمة 
التجاريـــة  أنشـــطتها  المؤسســـة  تمـــارس 
في المملكـــة، وأن تمتلـــك نموذجا ألعمال 
تجارية مســـتدامة، وأال تكـــون قد قدمت 
طلًبـــا إلعـــادة التنظيم أو التصفية حســـب 
قانـــون اإلفالس، إضافـــة المتالكها قوائم 
مالية للســـنة الماليـــة 2018، وهامش ربح 
إيجابي لســـنة واحدة في فترة الســـنوات 
الثـــالث الماضيـــة. وقـــال تجـــار وأصحاب 
مؤسسات صغيرة ومتوسطة إن الظروف 
االقتصاديـــة والهـــدوء الـــذي خّيـــم علـــى 
الســـوق ظهـــرت آثـــاره جلية علـــى أوضاع 
مؤسساتهم وشـــركاتهم، حيث كثير منهم 

لم يعد يستطيع اإليفاء بالتزاماته.
وبينـــوا أن الصنـــدوق جـــاء كعالج شـــاف 
للظـــروف، حيـــث ســـيقدم دعمـــا ماليا عبر 
تمويـــالت ميســـرة لدعـــم العجلـــة وتأمين 
السيولة لحين عودة االقتصاد إلى وضعه 
الطبيعـــي. واعتبـــر هـــؤالء نســـبة الفائـــدة 
مناســـبة إلـــى حـــد مـــا، فـــي حيـــن طالـــب 
أصحـــاب المؤسســـات الصغيـــرة )متناهية 
الصغـــر( أن ينظر في النســـبة بخصوصهم، 

بحيـــث تكـــون معدومـــة أو أقل مـــن ذلك؛ 
كون ظروف السوق حملت فوق طاقتهم، 
فضـــال عـــن أن ال أحـــد يســـتطيع التنبـــوء 

بمتى ستعود المياه إلى مجاريها.
وأكـــد كثيـــر منهـــم أنـــه كان ينتظـــر إعالن 
حتـــى  والخطـــة  واإلجـــراءات  الشـــروط 
يســـتطيع إعـــادة هيكلـــة وضعـــه ووضـــع 
مؤسســـته لمعرفـــة خارطـــة الطريـــق فـــي 

الفترة المقبلة. 
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أصبحت الكميات الكبيرة من النفايات تمثل مشكلة لبلدان شمال إفريقيا ودول الشرق األوسط، خاصة في ظل 
عــدم وجــود أنظمــة كافيــة إلدارة النفايات. وفي حين تحــاول دول المنطقة تطوير الحلــول التقنية والتنظيمية 
والمالية لعالج مشكلة النفايات، إال أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه صناعة إعادة التدوير في المنطقة 

العربية، بما في ذلك:

خاصـــة  واضحـــة  وقوانيـــن  تشـــريعات  وجـــود  عـــدم 
بالنفايات، عدم وجود هياكل تنظيمية فاعلة، عدم فصل 
المـــواد القابلة إلعادة التدوير، وجود عجز في الموظفين 

الحضريـــة  المناطـــق  بيـــن  المســـاواة  عـــدم  المدربيـــن، 
والريفيـــة فـــي تقديـــم الخدمـــات، وعـــدم وجـــود قاعدة 

بيانات موثوقة.

بدأت بعض الحكومات في المنطقة في تنفيذ خطط  «
إلعادة تدوير النفايات.

تهدف المغرب بدعم من البنك الدولي إلى زيادة معدل  «
المواد المعاد تدويرها بنسبة %20 بحلول العام 2022، 

باإلضافة إلى تحسين ظروف جامعي القمامة.

من بين مشروعات تحويل النفايات إلى طاقة يأتي مشروع  «
“أم عزة”، والذي يعد أكبر مكب للنفايات في المغرب، ويتم 

به تحويل النفايات القابلة للتحلل إلى غاز حيوي.

في مصر تم االنتهاء من االستثمار في البرنامج الوطني  «
إلدارة النفايات الصلبة.

تم دعم البرنامج بمبلغ مالي ضخم وصل إلى 22.1  «
مليون دوالر من االتحاد األوروبي و54.3 مليون دوالر 

من بنك التنمية األلماني والجمعية األلمانية للتعاون 
الدولي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والحكومة 

المصرية.

هذا وأصدرت وزارة الخارجية الهولندية مؤخًرا ورقة  «
معلومات حول “فرص األعمال في إدارة النفايات في 

الجزائر”، والتي أشارت إلى خطط لتأسيس 125 موقًعا 
جديًدا لدفن النفايات في الجزائر على مدى الخمس 

سنوات المقبلة.

عند اكتمال البرنامج سيكون لدى الجزائر 300 موقٍع لدفن  «
النفايات، ويعد ذلك بنية تحتية كافية إلدارة %75 من 

النفايات البلدية الصلبة.

في العام 2017 قدمت الحكومة األردنية فرص استثمارية  «
في مشروعات تحويل النفايات إلى طاقة.

في السعودية، أعلن صندوق االستثمارات العامة في العام  «
2017 عن تأسيس شركة سعودية إلعادة تدوير كل المواد 

القابلة إلعادة التدوير في المملكة.

أصدر المجلس الوطني االتحادي في اإلمارات في يونيو  «
العام 2018 قانوًنا جديًدا متعلًقا باإلدارة المتكاملة 

للنفايات، وهو األول من نوعه في المنطقة.

عالوة على ذلك تم التخطيط لتأسيس عدة منشآت إلدارة  «
النفايات في اإلمارات من بينها مرفق نفايات في الشارقة 

تبلغ سعته 900 طن يومًيا.

هذا باإلضافة إلى مصنع لتحويل نفايات اإلسمنت إلى  «
طاقة في أبوظبي بتكلفة تبلغ نحو 30.9 مليون دوالر.

وتضم اإلمارات أيضًا منشأة أخرى لتحويل النفايات إلى  «
طاقة في دبي بسعة ألفين طن يومًيا وبتكلفة تبلغ نحو 

530.8 مليون دوالر، ومنشأة أخرى في الشارقة بسعة 900 
طن يومًيا.

قلة الوعي العام، إذ أُجري استطالع للرأي في  «
أغسطس العام 2017 في عمان لفهم درجة 

وعي األشخاص بإدارة النفايات، وكان 20% 
فقط ممن أجروا االستطالع على دراية بالبرامج 

المحلية إلعادة التدوير.

إطار حكومي غير كاٍف، إذ وجدت دراسة أجرتها  «
شركة الخدمات المهنية “آرنست أند يونغ” 

العام 2014 أن أهم العوائق التي تحول دون 
انتشار التكنولوجيا النظيفة تتمثل في عدم 

وجود قوانين وسياسات حكومية كافية )بنسبة 

%43(، تكاليف التكنولوجيا )%28(، والدعم 
الحكومي للطاقة القائمة على الوقود األحفوري 

)%16(، والخبرة المحدودة لبنوك التمويل 
.)13%(

بدايات بسيطة، إذ أشارت دراسة أجرتها الشبكة  «
اإلقليمية لتبادل المعلومات والخبرات 

في مجال إدارة النفايات في دول المشرق 
والمغرب العربي إلى وجود عدة شركات في 
المنطقة إلعادة تدوير النفايات اإللكترونية.

يتضمن من بينها شركة إلعادة تدوير المواد  «

الخطيرة في الجزائر، وشركة إلعادة تدوير 
النفايات اإللكترونية في مصر، هذا باإلضافة 

إلى وجود منشآت إلعادة تدوير النفايات 
اإللكترونية في تونس والمغرب.

من ناحية أخرى لم تتوفر بيانات متعلقة  «
بالنفايات اإللكترونية في سوريا وفلسطين 

وموريتانيا واألردن، والحال ذاته في لبنان التي 
تعاني من مشكلة نقص المرافق الخاصة 
بالتخلص من النفايات، وأيًضا عدم وجود 

تشريعات إلدارة النفايات اإللكترونية.

عدم تجاوز مرحلة البدايات. «

أشارت مجموعة من الباحثين في جامعة  «
“روستوك” إلى زيادة الوعي البيئي الخاص 

بالنفايات اإللكترونية في المنطقة، إال 
أنهم أكدوا من ناحية أخرى أن العديد من 

المشروعات والخطط توقفت ولم يتم تنفيذها.

ينطبق ذلك على قطاع تحويل النفايات  «
إلى طاقة، ففي عام 2015 كانت مصر تدير 

مجموعة من المنشآت لمعالجة النفايات، إال 
أنها لم تقدم حتى اآلن دلياًل على موثوقيتها.

في السعودية عملت العديد من منشآت  «
المعالجة الميكانيكية الحيوية للنفايات لفترة 

قصيرة جًدا.

في حين يوجد في لبنان عدد قليل من  «
المصانع للفرز وإنتاج السماد العضوي، يوجد 

في الكويت منشأة واحدة فقط والتي تعمل 
أحياًنا وليس طوال الوقت.

يعني ذلك أنه رغم االهتمام الشديد بإنتاج  «
الطاقة من النفايات، إال أن المنطقة لم تتحرك 

في ذلك أبعد من مرحلة البدايات.

إعادة التدوير بالمنطقة العربية: تحديات وفرص 

تنفيذ خطط إعادة التدوير في المنطقة

تحديات أخرى وإحصاءات 

يتزايــد اهتمــام العالــم باالنتقــال نحــو االقتصــاد األخضــر، مــن أجــل التغلــب على مشــكلة التغيــر المناخي التــي تهــدد األرض، إذ إن 
الطريقة الوحيدة لعالج ذلك تتمثل في تقليل التلوث.

ويعــد إعــادة التدويــر أحــد أفضــل الطرق للحفاظ على البيئة وتقليــل تلوثها، كما أنه طريقة لتحويل النفايــات إلى ثروة، وقد بدأت 
العديد من دول العالم بذلك، حيث أصبحت الشركات العاملة في المجال تحقق أرباًحا كبيرة من هذا االستثمار.

فــي عالمنــا العربــي مــا زلنــا نحبو، حيث يوجد الكثير من األفــكار “التنظير” التي تطرح في المنتديات والمؤتمــرات لكن لم يقدم أحد 
شيئا على أرض الواقع، إال بعض المحاوالت المتواضعة التي لم ترق إلى إمكانية تسميتها باستثمار، أو تجارب إعادة تدوير.

الرياض - أرقام

ــرة ــوافـ ــتـ ــمـ ــة رغــــــم االســــتــــثــــمــــارات الـ ــعـ ــواضـ ــتـ ــة مـ ــيـ ــربـ مـــــحـــــاوالت عـ
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إعادة التدوير.. 
فرص وتحديات ومن أين البداية؟

1 - األلمنيوم  «

تســـتخدم علـــب األلمنيـــوم بكثـــرة فـــي تصنيـــع عبـــوات 
المشـــروبات الغازية ومشروبات الطاقة، ورغم ذلك فإنها 

ُتستخدم مرة واحدة ثم ُتلقى في القمامة.
ويعد األلمنيوم واحًدا من أسهل المواد التي يمكن إعادة 
تدويرهـــا، إذ يتم صهره في درجـــة حرارة عالية، وإعادة 

تصميمه من جديد.
وتعتبـــر إعـــادة تدوير األلمنيـــوم صناعة ضخمـــة، إذ يتم 
إعـــادة تدوير ســـنوًيا مـــا قيمتـــه 800 مليـــون دوالر، مما 
يجعلها أكثر مشروعات إعادة التدوير ربحية في الوقت 

الحالي.
2 - األثاث «

يتطلـــب إعادة تدوير األثاث قدًرا مـــن اإلبداع واالبتكار، 
وإذا تمكن رائد األعمال من إنتاج أثاث قابل لالستخدام 
مـــن قطـــع ومـــواد قديمة فســـوف يحقـــق أرباًحـــا كبيرة، 
خاصة وأن كثيًرا من األشخاص يرغبون في شراء أثاث 
فريـــد ومختلف، فضـــالً عن االتجاه المتزايـــد نحو إعادة 

تدوير المنتجات والحفاظ على البيئة.
3 - أدوات المطبخ «

يرغـــب األشـــخاص فـــي التخلـــص مـــن أدوات المطبـــخ 
باســـتمرار الستبدالها بأدوات أحدث، لكن بدالً من إلقائها 
فـــي القمامـــة يمكـــن بيعهـــا، أو التبـــرع بها آلخريـــن، وإذا 
كانت هذه األدوات مصنوعة من األلمنيوم فيمكن حينئذ 

بيعها إلى مركز متخصص في إعادة تدوير األلومنيوم.
4 - الزجاج «

يمكن إذابة الزجاج بســـهولة وإعادة تشـــكيله مرة أخرى 
لتصنيع منتجات متنوعة بما في ذلك األكواب الزجاجية 

والمنحوتات واأللياف الزجاجية.
وخـــالل عمليـــة إعادة تدويـــر الزجاج، يتم جمـــع الزجاج 
وكســـره وطحنه ثم تنظيفه، وخلطه مـــع مكونات أخرى 

مثل الرمل، ثم إذابته وتشكيله بأشكال جديدة.
5 - مراتب الِفراش «

ُترسل أكثر من 4.5 مليون مرتبة إلى مدافن النفايات أو 
المحارق في الواليات المتحدة األميركية وحدها سنوًيا، 

مما يسبب أضراًرا كبيرة للبيئة.
 ويمكن تجنب ذلك من خالل إعادة تدوير هذه المراتب، 

التـــي تصنـــع عادة من عـــدد كبير من المـــواد بما في ذلك 
المعـــادن واألقمشـــة والبالســـتيك، وعندمـــا ُترســـل إلـــى 
مصانـــع إعادة التدوير يتم فصل هـــذه المواد عن بعضها 

البعض وإعادة استخدامها بمعدل نجاح يبلغ 95%.
6 - إعادة بيع األجهزة المستعملة «

يتـــم ذلـــك عبـــر شـــراء األجهـــزة القديمة من أشـــخاص ال 
يحتاجونها وتنظيفها وجعلها صالحة لالستخدام وبيعها 
مـــرة أخـــرى، وفي حالـــة مـــا إذا كانت األجهزة مكســـورة 
يمكن حينئذ بيع األجزاء الموجودة بها أو إعادة تدويرها 

مثل زجاج الميكروويف.
7 - الورق «

وهنـــاك  التدويـــر،  إلعـــادة  قابلـــة  الـــورق  أنـــواع  معظـــم 
أنـــواع قليلـــة من الـــورق تندرج تحـــت فئة األنـــواع غير 
القابلـــة للتدوير مثل أوراق الكربون والمناشـــف الورقية 
وصناديـــق البيتزا، ونظًرا ألن عمليـــة إعادة تدوير الورق 
غير معقدة فإنها صناعة مربحة للغاية بالنسبة للشركات.

8 - اإلطارات «

يتكون إطار الســـيارة مـــن المطاط وخليط مـــن الكربون 
والنايلـــون، وعندما يتم حرق اإلطـــارات فإنه ينتج كمية 
ضخمـــة مـــن ملوثـــات الهـــواء، كما أنـــه عند إرســـال هذه 
اإلطـــارات إلـــى مدافـــن النفايـــات، فإنهـــا تســـتغرق وقًتـــا 
طويـــالً لتتحلـــل، لذلك فإن الخيار األفضـــل للتخلص من 
اإلطـــارات يكمـــن فـــي إعـــادة تدويرها من خـــالل إذابتها 

وإنتاج منتجات جديدة منها.
9 - البطاريات «

تتكـــون البطاريـــات من عدة مواد كيميائية ســـامة للبيئة 
والبشـــر، لذلك يجب أال تلقى فـــي القمامة، ومن األفضل 
إعـــادة تدويرها إلنتاج أجزاء جديدة يمكن اســـتخدامها 

في البطاريات مرة أخرى.
10 - النفايات الغذائية «

يتـــم إهـــدار نحـــو 7 مالييـــن طن مـــن الطعام ســـنوًيا في 
المملكـــة المتحـــدة لوحدها، وينتهـــي الحـــال بالكثير من 
األطعمة إلى مدافن النفايات وحينئذ تطلق هذه النفايات 
الغذائيـــة غازات الدفيئة مثـــل الميثان، لذلك من األفضل 

إعادة تدويرها بدالً من إلقائها في القمامة.

يمكن لرواد األعمال الراغبين في إطالق مشروع تجاري صغير أن يجدوا العديد من الفرص 
التجاريــة المربحــة فــي صناعــة إعــادة التدوير، وفيما يلــي بعض األمثلة علــى فرص إعادة 

التدوير بميزانية صغيرة.

1 - وضع صناديق إعادة التدوير في  «
األحياء

 إذا لـــم يكن الحي أو المنطقة التي يعيش بها 
رائـــد األعمـــال تحـــوي صناديق إعـــادة تدوير 
بعـــض  النفايـــات، فعليـــه حينئـــذ أن يشـــتري 
الصناديـــق ويجعلهـــا مميـــزة بوضـــع ملصقات 
ملونـــة وأشـــكال فنيـــة عليهـــا تعكـــس ثقافـــة 
المجتمـــع المحلـــي، ثـــم وضعهـــا فـــي مناطـــق 
ســـكنية وتجاريـــة يمـــر بهـــا عـــدد كبيـــر مـــن 

األشخاص.

ومـــن المهم فحـــص هـــذه الصناديـــق بانتظام 
وفـــرز المـــواد، وعندمـــا تتجمع كميـــات كبيرة 
من النفايات يمكن بيعها في ســـاحات الخردة 
أو إلـــى مصنـــع متخصص في إعـــادة التدوير، 
وقبل أي شـــيء يجب الحصول على تصريح 
من الســـلطات وإذن من مالكـــي العقارات قبل 

وضع هذه الصناديق.
2 - شراء وبيع المنتجات المستعملة «

يمكـــن العثـــور في أســـواق الســـلع المســـتعملة 

أو فـــي المـــزادات المحليـــة على ســـلع قيمة ال 
يقدر أصحابهـــا قيمتها بما في ذلك المقتنيات 
والمعـــدات  والمالبـــس  واألثـــاث  والتحـــف 
القديمـــة، وكلمـــا كان رائد األعمـــال خبيًرا في 
قيمـــة البضائـــع، أصبـــح األمر أســـهل بالنســـبة 
إليه، إذ يمكنه حينها االتصال بمنظم المزاد أو 
السوق مسبًقا لسؤاله عما إذا كان يبيع المنتج 
الـــذي يريد شـــراءه، مما يســـاعد على تضييق 

نطاق البحث.
3 - إعادة تعبئة خراطيش الحبر «

 تتحـــول أكثر من 300 مليون خرطوشـــة حبر 
إلى نفايات ســـنوًيا، مما يؤثر تأثيًرا ضاًرا على 
البيئـــة، ويمكـــن حل هـــذه المشـــكلة من خالل 

إنشـــاء شركة متخصصة في تعبئة خراطيش 
الحبـــر، وكل مـــا يحتـــاج رائـــد األعمـــال إليـــه 
لتحقيـــق ذلـــك هـــو التمتع بمهارات فـــي تعبئة 
خراطيـــش الحبـــر وامتالك عدد مـــن األدوات 

الالزمة.
4 - جمع الخردة المعدنية «

مـــن  كثيـــر  علـــى  المعدنيـــة  الخـــردة  تنطـــوي 
ألصحـــاب  ويمكـــن  األعمـــال،  لـــرواد  الفـــرص 
الشـــركات الناشـــئة أن يبدؤوا بتنفيذ مشروع 
جمـــع الخـــردة المعدنيـــة وبيعهـــا بـــرأس مـــال 
أقـــل مـــن ألفـــي دوالر، ويمكن الحصـــول على 
الخـــردة المعدنية مـــن أصحاب المنـــازل ومن 
مشـــروعات التجديد واإلصالح، ثم بيعها إلى 

شركات إعادة التدوير الكبيرة.
5 - إعادة بيع الكمبيوتر ومكوناته «

تتكـــون أجهـــزة الكمبيوتـــر من عـــدد كبير من 
المواد البالســـتيكية والمعادن المختلفة وغير 
ذلـــك من مـــواد يمكن إعـــادة تدويرها بدالً من 
إلقائهـــا فـــي القمامـــة، إذ إن العديـــد مـــن هذه 
المواد تشكل خطًرا على البيئة إذا ما تراكمت 
كنفايـــات، ويمكـــن بيـــع أجـــزاء الكمبيوتر إلى 
مصانـــع الكمبيوتـــر التـــي تعـــرف كيـــف تعيـــد 
اســـتخدامها، ويمكـــن أيًضـــا أن تشـــتري بعض 
الشـــركات اللوحـــات األم الســـتخراج المعادن 

الثمينة بها.

أشكال إعادة التدوير في العالم

كيف تبدأ باستثمار متواضع؟

المصادر: ذا باالنس سمول بيزنس، ويست أدفانتيج ماجازين، جلوبال ريسايكلينج «
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عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ٕاعالن بحل وتصفية شركة

 شركة فيناتس ٕاي سبورت ذ.م.م 
سجل تجاري رقم ١٢٧٩٠٨

بناء على قرار الشركاء في شركة فيناتس ٕاي سبورت ذ.م.م المســـــــــــجلـــــة بموجـــــب 
القيـــــد رقــم ١٢٧٩٠٨ ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســادة / مكتــب ســيدني 

لالستشارات والتطوير ذ.م.م/ عيسى عباس جاسم ناصر شاهين 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:

٦٦٩٧٠٩٧٠
yousif@sydneyme.com

38344464-
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ســليماني يهدد الصدر بطرده من إيــران وأن حياته غير آمنة

السيستاني: االنتخابات المبكرة بالعراق الحل الوحيد

قــال المرجع الشــيعي العراقي علي السيســتاني، أمــس، إن االنتخابات 
المبكــرة فــي العــراق هــي الحــل الوحيد إلخــراج البالد مــن األزمة التي 
تشــهدها بعــد شــهرين ونصــف الشــهر مــن االحتجاجــات فــي العاصمــة 

ومدن جنوبية عدة.

وقال السيســـتاني في خطبة الجمعة 
عبدالمهـــدي  ممثلـــه  ألقاهـــا  التـــي 
الكربائـــي في مدينة كربـــاء جنوب 
وأســـلمها  الطـــرق  “أقـــرب  إن  بغـــداد 
للخـــروج مـــن األزمة الراهنـــة وتفادي 
الذهاب إلى المجهـــول أو الفوضى أو 
االقتتال الداخلي )...( هو الرجوع إلى 

الشعب بإجراء انتخابات مبكرة”.
الحكومـــة  السيســـتاني  وطالـــب 
الجديـــدة بـــأن تعمـــل علـــى انتخابات 
بعيـــدا عـــن قـــوة الســـاح، وأن تكـــون 

الحكومة الجديدة غير “جدلية”.
فـــي  الشـــيعي  المرجـــع  ممثـــل  وكان 
العـــراق، قد أكد قبل أيام أن اســـتقرار 
البـــاد رهـــن بحصـــر الســـاح فـــي يد 
المؤسســـات الشـــرعية، منـــددا بقتـــل 
اآلونـــة  فـــي  المحتجيـــن  وخطـــف 
علـــى  الدولـــة  حـــث  كمـــا  األخيـــرة، 

السيطرة على استخدام األسلحة.
ودعـــا السيســـتاني في جمعة ســـابقة 
لـــه فـــي مدينـــة كربـــاء  عبـــر ممثـــل 
القوات المســـلحة إلـــى أن تظل مهنية 
ومواليـــة للدولـــة وبعيـــدة عـــن النفوذ 

األجنبي.
إلـــى ذلك، اعتبـــر أن المعركـــة الحالية 

إلـــى  توجـــه  أن  يجـــب  العـــراق  فـــي 
اإلصـــاح، قائـــا: “مـــن هـــزم داعـــش 
قادر على قيـــادة معركة اإلصاح في 

العراق”.
يذكـــر أن العـــراق، يشـــهد منـــذ األول 
مـــن أكتوبـــر تظاهـــرات حاشـــدة فـــي 
الجنـــوب،  ومحافظـــات  العاصمـــة 
انطلقـــت للمطالبـــة بمكافحـــة الفســـاد 
والبطالـــة، ووقف المحاصصة والهدر، 
لتتحـــول الحقـــا إلـــى مطالبـــة برحيل 
الطبقـــة السياســـية برمتهـــا، وإجـــراء 

انتخابات برلمانية مبكرة.
وقد شهدت التظاهرات موجات عنف 
في العديد مـــن المحطات، حيث وقع 
أكثـــر مـــن 400 قتيل مـــن المحتجين، 
فـــي الوقت الذي تؤكد فيه الســـلطات 
األمنيـــة أنهـــا ملتزمـــة بعـــدم إطـــاق 
الرصـــاص الحي. كما تعرض عشـــرات 
الصحافيين والناشـــطين إلى عمليات 
قتـــل وخطف واعتقـــاالت تحت جنح 

الظام.
مصـــادر  أفـــادت  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
“العربيـــة” و”الحـــدث” أمـــس الجمعـــة 
أن قائد فيلق القدس اإليراني قاســـم 
ســـليماني هـــدد زعيم التيـــار الصدري 

مقتـــدى الصدر بـــأن حياته في العراق 
غيـــر آمنة. كما هدد ســـليماني الصدر، 
الموجـــود فـــي إيـــران حاليـــا، بالطـــرد 

ومنعه من دخولها.
وبحسب مصادرنا، فإن سليماني أبلغ 
نائـــب رئيـــس هيئـــة الحشـــد الشـــعبي 
أبومهدي المهندس أن الصدر سيكون 

على الحياد.
تهديـــدات  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
ســـليماني طالت رئيســـي الجمهورية، 
محمـــد  والبرلمـــان،  صالـــح،  برهـــم 

الحلبوسي، العراقيين.
وتتواصـــل االحتجاجات فـــي العراق، 
أمـــس الجمعـــة، فيمـــا انتهـــت المهلـــة 
وزراء  رئيـــس  لتســـمية  الدســـتورية 
جديد خلفا للرئيس المســـتقيل، عادل 

عبدالمهدي.
المتظاهرون يواصلون احتجاجاتهم، 

معلنين عن رفضهم ترشيح شخصية 
من الكتل النيابية لرئاسة الحكومة.

الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وكان 
األميركـــي ديفيد شـــنكر، قـــال مؤخرا 
في مقابلة خاصة مع قناتي “العربية” 
القـــدس  فيلـــق  قائـــد  إن  و”الحـــدث”، 
التابع للحرس الثوري اإليراني قاســـم 
ســـليماني “لديـــه ســـجل فـــي انتهـــاك 
الســـيادة العراقيـــة. وهـــو موجود في 
بغداد الختيار رئيس الوزراء العراقي 

المقبل، وهذا أمر مرفوض”.
وشدد على أن “سليماني ينتهك حظر 
السفر المفروض عليه من قبل مجلس 
األمـــن”. كمـــا أوضـــح أن واشـــنطن ال 
تملـــك الصاحيات العتقال ســـليماني 
في العراق. وتابـــع: “بإمكان الحكومة 
ســـليماني  قاســـم  اعآتقـــال  العراقيـــة 

حسب قرار من مجلس األمن”.

عواصم ـ وكاالت

متظاهرون عراقيون في ميدان التحرير في العاصمة بغداد. )أ ف ب(

دبي ـ وكاالت

قالـــت مصـــادر عســـكرية يمنيـــة، إن 
قيادة ميليشيا الحوثي، كلفت فريقا 
عناصرهـــا  هـــروب  فـــي  بالتحقيـــق 
مـــن جبهـــات القتـــال فـــي محافظـــة 

الحديدة غربي الباد.
وكشف بيان للمركز اإلعامي أللوية 
العمالقـــة، أن لجنـــة عليـــا مكلفـــة من 
زعيم الميليشـــيات الحوثية وصلت 
إلـــى الحديـــدة للتحقيق في أســـباب 
الجماعـــي  الفـــرار  حـــاالت  تنامـــي 
عناصـــر  أوســـاط  فـــي  باألســـلحة 
الســـاحل  جبهـــات  مـــن  الميليشـــيا 

الغربي.

وذكـــرت المصـــادر أن ذلـــك جاء بعد 
بلـــغ عـــدد الفاريـــن مـــن عناصـــر  أن 
الميليشـــيات بالســـاح مـــن جبهـــات 
الثاثـــة  خـــال  الغربـــي  الســـاحل 
 800 مـــن  أكثـــر  الماضيـــة  األســـابيع 

مسلح حوثي.
وأعـــادت هذه الظاهـــرة إلى األذهان 
لعناصـــر  الجماعـــي  الفـــرار  حـــاالت 
وقيـــادات الميليشـــيات الحوثية من 
جبهـــات الحديدة قبيل التوقيع على 
اتفـــاق ســـتوكهولم في أواخـــر العام 
2018 والـــذي أوقـــف معركـــة تحرير 

الحديدة، بحسب البيان. 

فرار 800 مسلح حوثي من جبهات القتال في الحديدة

الجزائر وكاالت

خرج جزائريون في مسيرات سلمية في العاصمة وعدد من الواليات في 
الوطــن لألســبوع 44 مــن عمر الحراك الشــعبي، في أول جمعــة بعد أداء 
الرئيس الجزائري المنتخب حديثا عبد المجيد تبون لليمين الدستورية، 
معتقلــي  ســراح  بإطــالق  تطالــب  شــعارات  المتظاهريــن  بعــض  ورفــع 
الحراك وتحرير الصحافة وتجســيد إجراءات تهدئة أخرى قبل الذهاب 
إلــى الحــوار الــذي دعــا إليــه رئيــس الجمهورية، فــي حين رفــض آخرون 
تمثيــل الحــراك؛ كونه شــعبيا وتشــارك فيه مختلــف التيارات السياســية 

واإليديولوجية األمر الذي يجعل مهمة تمثيله صعبة.

تســـتمر جدليـــة تمثيل الحـــراك في 
البـــاد في وقت أكد تبـــون مد يده 

للحراك من أجل الحوار.
فـــي  الشـــعبي  الحـــراك  ويواجـــه 

الجزائر أصعـــب اختبار له منذ 
اندالعه قبل 10 أشهر، لحسم 
التـــي  موقفـــه إزاء الدعـــوة 

وجههـــا لـــه الرئيـــس الجديـــد 
عبـــد المجيد تبون 

للحوار المباشـــر وتجاوز أزمة الثقة 
الحالية بينه وبين السلطة.

وأّدى عبـــد المجيـــد تبـــون اليميـــن 
الدستورية ليتولى مهامه رئيسا 
الجزائريـــة  للجمهوريـــة 
حفـــل  فـــي  الخميـــس، 
رســـمي جـــرى فـــي قصـــر 
األمـــم بالضاحيـــة الغربيـــة 

للعاصمة.

حراك الجزائر يطالب بحرية المعتقلين والصحافة

بيروت ـ وكاالت

قــال حســان ديــاب، المكلــف برئاســة الحكومــة اللبنانيــة الجديــدة، إنه ســيعمل على تشــكيل حكومة في 6 أســابيع للمســاعدة في 
إخراج البالد من نفق أزمة اقتصادية وسياسية عميقة. وُكلف دياب، وهو أكاديمي ووزير تعليم سابق، الخميس برئاسة الوزراء 

بدعم من مليشيات حزب هللا وحلفائه.

واســـُتحِضر حســـان ديـــاب مـــن خـــارج 
المشـــهد السياسي التقليدي على قاعدة 
أنـــه بمواصفات قد تتطابـــق مع مطالب 

الحراك الشعبي.
قنـــاة  مـــع  مقابلـــة  فـــي  ديـــاب،  وذكـــر 
أن  التلفزيونيـــة،  فيلـــه”  “دويتشـــه 
“الحكومـــات الســـابقة في العقـــد األخير 
اســـتغرقت ســـنة لتشـــكيلها، وأنا أسعى 
لتأليف حكومة في غضون 4 أســـابيع أو 

في فترة ال تتجاوز 6 أسابيع”.
ويســـعى لبنـــان، الـــذي تعصف به أســـوأ 
أزمـــة اقتصاديـــة منـــذ الحـــرب األهليـــة 
التـــي دارت من العـــام 1975 إلى 1990، 
لتشـــكيل حكومـــة جديدة منذ اســـتقالة 
رئيـــس الوزراء ســـعد الحريـــري في 29 

إثـــر احتجاجـــات عارمـــة ضـــد  أكتوبـــر 
النخبة الحاكمة.

ورفض ديـــاب االتهامات بـــأن الحكومة 
ستكون خاضعة لسيطرة حزب هللا. 

وقال نافيا تبعية الحكومة الجديدة “إن 
ذلك أمر سخيف؛ ألن الحكومة الجديدة 
ســـتكون وجه لبنان ولـــن تكون حكومة 

فئة سياسية من هنا وهناك”.

اسُتحِضر حسان دياب من خارج المشهد السياسي التقليدي

رفض االتهامات حول تبعية الحكومة الجديدة لحزب اهلل
دياب: حكومة لبنان “خالل 6 أسابيع”

عواصم ـ وكاالت

فيما اشـــتعلت جبهتـــا طرابلس ومصراتة 
في ليبيا، أمـــس الجمعة، على وقع تفاقم 
األزمـــة في البـــاد، وتصاعـــد التوتر على 
خلفيـــة التدخـــل التركـــي، ذكـــرت محطة 
إن.تي.فـــي، نقـــاً عـــن الرئيـــس التركـــي، 
رجـــب طيب أردوغـــان، أن تركيا ال يمكن 
أن تلـــزم الصمـــت حيـــال “مرتزقـــة” مثـــل 
مجموعـــة فاجنر، التي تســـاندها روســـيا 

وتدعم قوات خليفة حفتر في ليبيا.
وقـــال أردوغـــان “إنهـــم يعملـــون حرفيـــًا 
كمرتزقـــة لصالـــح حفتـــر فـــي ليبيـــا عبـــر 

المجموعة المسماة فاجنر”.
واســـتكمل “هذا هو الوضع ولن يكون من 
الصـــواب أن نلتـــزم الصمت فـــي مواجهة 
كل هذا. فعلنا أفضل ما يمكننا حتى اآلن 

وسنواصل ذلك”.
وفي السياق قال مبعوث تركيا لطرابلس 
“سندخل ليبيا بطلب من حكومة السراج 

وسنخرج بطلب منها”.

فـــي المقابـــل أوردت وكالـــة “إنترفاكـــس” 
عـــن مصـــدر بالخارجيـــة  الروســـية نقـــاً 
الروســـية، فـــي وقت ســـابق أمـــس، قوله 
إن موســـكو تبدي قلقها البالغ من احتمال 

إرسال تركيا قوات إلى ليبيا.
ميدانيـــا، أعلـــن المركـــز اإلعامـــي لغرفـــة 
قصـــف  عـــن  الليبـــي  الوطنـــي  الجيـــش 
طيران عنيف في مختلف محاور جنوب 

العاصمة طرابلس.
تجـــدد  المركـــز  أعلـــن  األثنـــاء،  فـــي 
االشـــتباكات بين قـــوات الجيش الوطني 
والميليشـــيات التابعة لحكومـــة “الوفاق” 
فـــي محـــور الرملـــة غـــرب مطـــار المدينة 
العالمـــي. وقـــال الجيـــش إن ســـاح الجو 
اســـتهدف مواقع عســـكرية فـــي مصراتة 

تستخدم لتخزين األسلحة التركية.

عناصر من الجيش الليبي

اشــتباكات بجنوب طرابلــس ومحور الرملة فــي مصراتة
أردوغان: لن نسكت عن دور المرتزقة الروس بليبيا

دبي ـ وكاالت

أنــور قرقــاش، أمــس،  للشــؤون الخارجيــة،  الدولــة اإلماراتــي  قــال وزيــر 
متسائال “هل باإلمكان أن ينهض العالم اإلسالمي بغياب الحضور العربي؟ 

وهل ينهض بغياب بالد الحرمين الشريفين واألزهر الشريف؟”.
وتابـــع قرقـــاش فـــي تغريـــدة علـــى 
حســـابه بموقع التواصل االجتماعي 
تويتر “اإلجابة الواضحة هي النفي، 
فاالستقطاب والتفريق والتحزب لم 

يكن أبدا الحل ولن يكون”.
وكان قرقـــاش قـــد غـــرد فـــي وقـــت 
ســـابق مؤكـــدا أن إضعـــاف منظمـــة 
التعاون اإلسامي ليس من مصلحة 
معتبـــرا  ودولـــه،  اإلســـامي  العالـــم 
أن سياســـة المحـــاور تجـــاه المنظمة 
وأعضائهـــا سياســـة قصيـــرة المـــدى 

وال تتســـم بالحكمـــة، اإلجماع 
ووحدة الكلمة. واسترســـل 
قائا “برغم صعوبة بلورتها 
أحيانـــا، تبقـــى أكثـــر تأثيرا 
االنتقائيـــة  المحـــاور  مـــن 

والتفتيـــت وســـتثبت األيـــام صحـــة 
التعـــاون  منظمـــة  أن  ُيذكـــر  ذلـــك”. 
تعـــرف  كانـــت  والتـــي  اإلســـامي، 
في الســـابق باســـم “منظمـــة المؤتمر 
اإلســـامي”، هـــي منظمـــة إســـامية 
57 دولـــة إســـامية.  دوليـــة تجمـــع 
الربـــاط  فـــي  المنظمـــة  وتأسســـت 
فـــي 25 ســـبتمبر 1969، وللمنظمـــة 
عضويـــة دائمة في األمـــم المتحدة. 
الدول الســـبع والخمســـون هي دول 
منطقـــة  مـــن  مســـلمة  غالبيـــة  ذات 
وإفريقيـــا  العربـــي  الوطـــن 
وآســـيا الوســـطى وجنـــوب 
شـــرق آســـيا وشـــبه القـــارة 
)البوســـنة  والبلقان  الهندية 

وألبانيا(.

قرقاش: ال نهضة للعالم اإلسالمي بغياب بالد الحرمين واألزهر
أنقرة ـ وكاالت

هاجم رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو حزب “العدالة والتنمية” 
الحاكــم، خــالل كلمتــه التــي ألقاهــا بعــد انتخابــه رئيســًا لحزب “المســتقبل” 
الجديد، قائاًل: “ال أحد يحاسبنا على ما فعلناه في الماضي. فلتخجلوا أنتم”.

وأكد داود أوغلو في تصريحاته، أنه 
خـــرج من حـــزب “العدالـــة والتنمية” 
بأوامـــر مـــن الرئيـــس التركـــي رجب 

طيب أردوغان.
وقال: “أنا ال أتراجع أبًدا عن أي كلمة 
أو وعـــد قطعتـــه علـــى نفســـي. ومن 
بعد اآلن ســـنقول كل الحقائق، فعلى 
الجميـــع أن يخجل هو وال يحاســـبنا 

على ما فعلناه في الماضي”.
وأضاف داود أوغلو: “السيد الرئيس 

كان صديقـــي، وكنـــت صبـــورًا 
مع كل أنواع اإلهانات”.

وكان داود أوغلـــو انتخـــب، 
لحـــزب  رئيســـًا  الخميـــس، 
أسســـه  الـــذي  “المســـتقبل” 

خـــال  وذلـــك  الماضـــي،  األســـبوع 
مجلـــس  عقـــده  مغلـــق  اجتمـــاع 
بالعاصمـــة  للحـــزب  المؤسســـين 

التركية أنقرة.
جميـــع  علـــى  أوغلـــو  داود  وحصـــل 
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شخصا.
وقال في تصريحات صحافية عقب 
االجتماع، إن حزبه يهدف للمساهمة 
التركيـــة  السياســـية  الحيـــاة  فـــي 

وخدمة الشعب.
وفي ســـبتمبر الماضـــي، أعلن 
مـــن  اســـتقالته  أوغلـــو  داود 
والتنميـــة”  “العدالـــة  حـــزب 

الحاكم.

داود أوغلو يهاجم أردوغان وحزبه

تقرير أممي مرتقب 
بشأن هجمات أرامكو

دبي - قناة العربية

ــم  أعـــلـــنـــت وكـــيـــل أمـــيـــن عـــــام األمــ
الــمــتــحــدة، روزمــــــاري ديـــكـــارلـــو، أن 
األمـــــم الــمــتــحــدة ســتــقــدم تــقــريــرًا 
ضد  الهجمات  بشأن  األمــن  لمجلس 

منشآت أرامكو في السعودية.
وبموازاة ذلك، أكدت المتحدثة باسم 
وزارة الخارجية األميركية، مورغان 
ستقدم  واشــنــطــن  أن  أورتـــيـــغـــاس، 
للسعودية  والــــالزم  الــكــامــل  الــدعــم 
موقف  في  إيــرانــي،  اعتداء  أي  ضد 
متجدد تؤكد عليه الواليات المتحدة 
ضد  السعودية  جانب  إلــى  للوقوف 

تهديدات طهران.

دبي - العربية.نت قضت محكمة سويدية أمس  «
الجمعة بسجن رجل عراقي يبلغ من العمر 
46 عاما لمدة عامين ونصف العام، بتهمة 

التجسس لصالح إيران من خالل جمع معلومات 
عن الالجئين اإليرانيين في السويد وبلجيكا 

وهولندا. وأدين الرجل، الذي لم تكشف هويته، 
من قبل محكمة دائرة ستوكهولم بالقيام 

بأنشطة استخباراتية غير قانونية من خالل جمع 

معلومات عن العرب اإليرانيين، المعروفين 
باسم األحواز. وقالت وكالة االستخبارات 

السويدية إن الرجل، الذي يحمل الجنسيتين 
العراقية والسويدية، اعتقل في 27 فبراير. ونفى 
الرجل االتهامات خالل المحاكمة التي جرى جزء 

منها خلف األبواب المغلقة. وذكرت المحكمة 
في قرارها أن الرجل تصرف تحت غطاء تمثيل 

صحيفة عربية تصدر على اإلنترنت. وأضافت 

أن أنشطته: “ربما تسببت في تعرض عدد كبير 
من المعارضين األحواز أو أقاربهم لالضطهاد 

أو اإلصابة بجروح خطيرة أو القتل، وبالتالي 
تم تقييم الجريمة على أنها خطيرة”. ووفقا 

للمحكمة، أظهر التحقيق أن أنشطة التجسس 
التي قام بها الرجل استمرت لمدة 4 سنوات 

وانتهت في فبراير. ويقال إنه كان له اتصاالت 
داخل جهاز االستخبارات اإليراني.

السويد تدين عراقًيا تجسس لصالح االستخبارات اإليرانية



قــال مســاعد مــدرب فريــق النجمــة للكــرة الطائــرة حمد عيــد إن مســتوى فريقه 
ســيتطور بشــكل تدريجي خالل الفترة المقبلة مع انتظام الالعبين بصورة أكبر 
خــالل الحصــص التدريبيــة، مشــيرا إلــى ان الفريــق تأثــر بغياب بعــض الالعبين 
عــن التدريبــات بســبب العمل، كما أن فترة التوقف أدت إلــى تراجع األداء، ومع 
ذلك فإن الفريق استطاع أن يهزم عالي بنتيجة 3/0 في الجولة الماضية ويعزز 

حضوره بدوري الدرجة األولى.

ويحتل النجمة حاليا المركز الثاني في 
الترتيـــب العـــام لدوري الدرجـــة األولى 
بعـــد أن فاز في 4 مباريات وخســـر في 
واحدة ليجمع في رصيده 12 نقطة مع 
مضـــي خمس جـــوالت على منافســـات 

القسم األول.
وأضـــاف عيـــد لــــ “البـــاد ســـبورت” بعد 
فـــي  عالـــي  أمـــام  فريقـــه  لقـــاء  نهايـــة 
الجولـــة الخامســـة: “لقـــد حققنـــا األهم 
بتغلبنا على عالي، فالفوز لم يكن ســـها 

علـــى اإلطـــاق، فعالـــي فريـــق منظـــم 
ولديـــه محترف جيـــد المســـتوى، ولقد 
تأثـــر فريقنـــا بالغيابـــات فـــي الحصص 
التدريبيـــة ومع ذلك تمكنـــا من التفوق 
علـــى المنافـــس والبقـــاء فـــي وصافـــة 

الترتيب...”.
ولـــدى ســـؤالنا إيـــاه عـــن انطباعه حول 
تغيير نظام الدوري أجاب عيد: “عندما 
اقـــدم االتحـــاد على هـــذه الخطوة فقد 
نـــادي  مشـــاركة  بســـبب  مجبـــرا  كان 

داركليب فـــي بطولة األندية الخليجية 
ومشـــاركة األهلـــي فـــي بطولـــة األندية 
العربية، إضافة إلى المشاركة المفاجئة 
األلعـــاب  بـــدورة  األول  للمنتخـــب 
الخطـــوة  نتفهـــم  الخليجيـــة، وبدورنـــا 
التـــي قـــام بهـــا االتحاد ألنهـــا تصب في 

صالح اللعبة والمنتخب األول بالدرجة 
األولـــى وغايـــة الجميـــع هـــو رفع اســـم 
الخارجيـــة  المحافـــل  فـــي  البحريـــن 
خصوصـــا البطـــوالت الخليجيـــة، ولكن 
التغييـــر بالتأكيـــد ال يصـــب فـــي صالح 

األندية والمسابقة..”.

وذكـــر عيـــد أن دور المجموعات القادم 
ســـيكون هـــو الفيصل في حســـم هوية 
الفـــرق التـــي ســـتتأهل للمربـــع الذهبـــي 
وأما المباريـــات الحالية بالقســـم األول 
فهـــي مجـــرد انتصـــارات معنويـــة قـــد 
تكون لها حسابات في توزيع وتصنيف 

الفرق على المجموعتين، ولكن التغيير 
المفاجـــئ ربما ال يســـعف بعض األندية 

حاليا التفكير بتلك الحسابات.
وأضـــاف “ربما تســـعى بعض األندية أن 
تتجنـــب الوقـــوع مـــع المحـــرق متصدر 
الترتيـــب فـــي مجموعـــة واحـــدة ولكن 
التغييـــر المفاجـــئ ربمـــا ال يســـاعد في 
ذلـــك، وبالنســـبة لنا فإننـــا جاهزون لكل 
مختلـــف  مـــع  والتعامـــل  االحتمـــاالت 
الحســـابات وسنســـعى للدخول في كل 
مباراة لتحقيق انتصارات معنوية ترفع 

من مستوانا..”.

عيد: االنتصارت معنوية والحسم بدور المجموعات

فريق النجمة حمد عيد
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اللجنة اإلعالمية

تنطلق عند الســـاعة الســـابعة والنصف مســـاء اليوم السبت الدور قبل النهائي 
والنهائـــي لبطولـــة نادي النســـر الذهبي الرياضـــي للعيد الوطنـــي المجيد لكرة 
القدم 2019، حيث تنافس في البطولة 14 فريقا وزعوا على مجموعتين يوم 
الخميـــس الماضـــي والتي أدارها حكام متميزون: عقيل حســـن - ســـمير حرم 
- محمـــد عوض - ســـليمان عمـــر، وقد تاهل للدور قبـــل النهائي من المجموعة 
االولـــى: فريـــق شـــباب الحـــزم 18 نقطة والحـــزم B 13 نقطة، فيمـــا تأهل من 

المجموعة الثانية: نادي سماهيج 14 نقطة وشباب سبأ 13 نقطه.
مـــن جانبـــه، أكد عمـــران النجداوي رئيـــس اللجنة المنظمـــة جاهزية الدعوات 
الخاصـــة للشـــخصيات الرياضيـــة التي تتشـــرف اللجنة المنظمـــة بحضورهم 
لختـــام البطولـــة، حيـــث يلتقي بالـــدور قبل النهائي: شـــباب الحزم مع شـــباب 
ســـبأ، فيما يلتقي نادي ســـماهيج مع الحزم B، وسوف يكون هناك تعليق على 
المباراه النهائية والتي سيعلق عليها المعلق الفدير جعفر صالح - كما أسندت 

اللجنة المنظمة للحكم محمد عوض إدارة نهائي البطولة.

اليوم ختام بطولة نادي النسر الرياضي

تأتي الدورة األولى إلعداد اإلعالميين لفعاليات الفروسية تأكيدا لالهتمام الكبير الذي يوليه ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للمجالين الرياضي واإلعالمي.

فإقامة الدورة للمرة األولى من نوعها في المملكة 
ووســـط مشـــاركة فعالـــة وحضور الفـــت من قبل 
المحاضرين المختلفين، تؤكد أن النجاح ســـتكون 
العامـــة البارزة للدورة التي تقـــام فعالياتها اليوم 

)السبت(.
اهتمـــام ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
بتخصيـــص هذه الـــدورة لإلعامييـــن تعد واحدة 
من المبادرات المتنوعة والعديدة لســـموه للشباب 
البحرينـــي، فهي فرصة الكتســـاب خبرات جديدة 
في مجال رياضة الفروسية والخيل، خصوصا لما 
تشكله هذه الرياضة من أهمية كبيرة في الوسط 

الرياضي البحريني.

ال شـــك في أن االهتمـــام الواضح من خال إقامة 
هـــذه الـــدورة يعكـــس المكانـــة الرائـــدة والمتميزة 
الرياضـــة،  هـــذه  علـــى صعيـــد  البحريـــن  لمملكـــة 
خصوصـــا مـــع النجاحـــات المتعـــددة واإلنجـــازات 
الافتـــة التـــي باتت تحققها الفروســـية البحرينية 

في مختلف المحافل.
المحاور المتعددة التي أعلنت عنها اللجنة المنظمة 
للدورة شـــملت جوانب سيلم بها المشاركون على 
أصعـــدة مختلفـــة، ســـواء كانت تاريخيـــة أو فنية 
وتحليليـــة، باإلضافـــة إلـــى المعلومـــات المتعلقـــة 
التحريريـــة  التلفزيونيـــة والصحافيـــة  بالتغطيـــة 

باإلضافة إلى إعام التواصل االجتماعي.

وعـــاوة على ذلك، فإن الدورة ستشـــهد شـــمولية 
صريحـــة وواضحـــة لجميـــع وســـائل اإلعـــام بمـــا 
يحقق الفائدة لممثلي مختلف الوسائل اإلعامية، 
ويحقق التوازن والتكامل المطلوب بين الوســـائل 

اإلعامية.
الخطوة الرائدة والنوعية التي سيشهدها المجال 
اإلعامي الرياضي اليوم بإقامة هذه الدورة تؤكد 
أهميـــة مخرجاتها التي ســـتتمحور حول الوصول 
إلـــى درجـــات االحتراف فـــي التغطيـــة اإلعامية 
للفروســـية بمـــا يـــوازي المكتســـبات والمنجـــزات 
المتعددة التي تحققها رياضة الفروســـية والخيل 

لقطة أرشيفية لسباقات الفروسيةالبحرينية.

واإلعالمييــن الرياضــي  بالشــباب  بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ  اهتمــام ســمو  إطــار  ضمــن 

دورة إعالميي الفروسية خطوة جديدة ورائدة

سبورت

ناصر بن حمد: من المهم االلتفات للشــباب اإلعالمــي المتعطش للعلم والمعرفة

اليوم انطالق الدورة األولى إلعداد اإلعالميين لفعاليات الفروسية

تحـــت رعايـــة ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال الخيريـــة 
رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار  الشـــباب  وشـــئون 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة الرئيـــس الفخري 
القـــدرة ســـمو  للفروســـية وســـباقات  الملكـــي  لاتحـــاد 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، تنطلـــق اليوم الدورة 
األولى إلعداد اإلعاميين لفعاليات الفروسية في قاعة 
الدانة للمؤتمرات بفنـــدق الخليج، التي ينظمها المكتب 
اإلعامي لسموه ومركز المعلومات بالتعاون مع االتحاد 
الملكـــي للفروســـية وســـباقات القدرة وشـــركة فنيكس 

لألبداع والتسويق. 
 وتضم الدورة نخبة من أسماء اإلعاميين واإلعاميات 
مـــن مختلـــف الـــدول العربيـــة، حيـــث تعتبـــر مـــن أعرق 

األسماء على الساحة العربية في رياضات الفروسية.
 ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة أشـــاد بالجهود 
الملموســـة التـــي تبذلهـــا اللجنـــة المنظمـــة إلنجـــاح هذا 
الحدث ما أســـهم في الترويج اإلعامي بشكل مناسب 
لهذه الدورة المهمة التي تأتي في ظل اســـتمرار مملكة 
الفروســـية والمجـــاالت  فـــي تطويـــر مجـــال  البحريـــن 
اإلعامـــي  للشـــباب  وااللتفـــات  المختلفـــة  الرياضيـــة 
المتعطـــش للعلـــم والمعرفـــة وتطويـــر أســـاليبه بطـــرق 

احترافية ومهنية عالية الجودة.
 وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الرياضة 
البحرينية تســـير في الطريق الســـليم الـــذي يتوافق مع 
الرؤيـــة الملكية الســـامية والتي جعلـــت البحرين تحقق 
العديـــد مـــن اإلنجـــازات ويجـــب أن يتبـــع هـــذا الســـير 
واإلنجازات فرق إعامية متخصصة تستطيع أن تنقل 
الحدث بشـــكل احترافي لترفع اسم المملكة عالًيا حيث 
أصبحـــت البحريـــن محط ثقـــة كبيرة من قبـــل مختلف 
االتحـــادات الرياضيـــة والمؤسســـات في إســـناد تنظيم 

البطوالت الرياضية لمملكة البحرين
 وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفـــة إلى أن 
هـــذه الدورة ترســـي دعائـــم قوية لرياضـــات الخيل في 
المجـــال اإلعامي نظًرا للمشـــاركة الكبيرة التي حظيت 
بهـــا والتي تشـــّكل فرصة حقيقية الكتســـاب المزيد من 
الخبـــرات بفضـــل المناقشـــات المباشـــرة مـــع نخبـــة من 
اإلعامييـــن الخليجييـــن والعـــرب، مشـــيًرا ســـموه إلـــى 
أهمية هذه الدورة على صعيد المشـــاركة والســـعي إلى 

تحقيق أفضل استفادة ممكنة.

  برنامج الدورة

  الجلســـة األولى : وســـتبدأ أولى الفعاليات في الجلسة 

األولى حـــول أبرز محاور اللوائـــح واألنظمة في الخيل 
التي ســـيقدمها الدكتور خالد أحمد حســـن وكيل وزارة 
األشـــغال والتخطيط العمراني وشئون البلديات للثروة 
الحيوانية المدير التنفيذي إلســـطبات الملكية، وبعدها 
محاضرة ســـيقدمها توفيـــق الصالحي بعنوان أرشـــيف 
رياضة الفروســـية ورعايـــة حكام البحريـــن وصوالً إلى 
العهـــد الزاهـــر للعاهـــل حضـــرة صاحـــب الجالـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه وتاريخ الخيل في مملكـــة البحرين 
ورياضات القدرة وســـباق الخيل وقفز الحواجز وجمال 

الخيل العربية.
 كمـــا تتخلـــل الجلســـة األولـــى محاضـــرة بعنـــوان فـــن 
اإلخراج التلفزيوني لبرامج الفروسية ويقدمها األستاذ 
وليد الشـــمري من تلفزيون دبي بدولة اإلمارات العربية 
المتحـــدة، وبعدهـــا محاضـــرة بعنوان البرامـــج الخاصة 
والميدانيـــة لفعاليات الفروســـية وكتابـــة النصوص في 
القدرة وســـباقات الخيل وقفـــز الحواجز وجمال الخيل 
ســـيقدمها األســـتاذ خالـــد جـــرار مـــن جمهوريـــة مصـــر 
العربيـــة، وتختتـــم الجلســـة األولـــى بمحاضـــرة بعنوان 
كتابة األخبـــار والتقارير الصحفية الخاصة بالفروســـية 
للجرائـــد والمجـــات والفـــرق بيـــن الصحافـــة المكتوبة 
وتغطية الموبايل ســـتقدمها األســـتاذة هبـــة الصباغ من 

المملكة األردنية الهاشمية.
  الجلســـة الثانية:  وســـتبدأ الجلســـة الثانيـــة بمحاضرة 
ســـيقدمها األســـتاذ يوســـف محمـــد مدير إدارة وســـائل 
اإلعـــام بوزارة شـــئون اإلعام بعنـــوان اإلعام الجديد 

)السوشـــيل ميديا( وكيفية اســـتغال هذه الوسائل في 
الترويـــج للمســـابقات، وبعدهـــا محاضرة بعنـــوان إدارة 
االســـتديوهات التحليلية والبرامج الخاصة للســـباقات 
ســـتقدمها األســـتاذة ســـهام الشـــحي من دولة اإلمارات 
العربيـــة، ومحاضرة لألســـتاذة مي مســـلم مـــن المملكة 
األردنية الهاشـــمية ومعـــدة ومقدمة برامـــج الخيل في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية بعنـــوان ســـباقات الخيـــل 
وإعـــداد البرامـــج واالســـتوديو التحليلـــي والتغطيـــات 
المباشـــرة، ومحاضرة عـــن إدارة األجهزة اإلعامية في 
برامـــج الفروســـية والرياضـــة ســـيقدمها األســـتاذ حازم 
الشـــيخ من القناة الرياضية، وســـتختتم المحاضرة عن 
التصوير الفوتوغرافي في ســـباقات الفروسية لألستاذ 

فيصل الدريويش من المملكة العربية السعودية. 
 وبعـــد ختـــام الدورة، ســـيتم تكريـــم الشـــركات الراعية 
والجهات المتعاونة واللجنة المنظمة، وتوزيع الشهادات 

على المشاركين. 

 عدد المشاركين 

الـــدورة األولـــى إلعـــداد  فـــي  المشـــاركين  فـــاق عـــدد   
مـــن  مشـــارك   100 الفروســـية  لفعاليـــات  اإلعامييـــن 
مختلـــف القطاعـــات المهتمة برياضة الخيـــل فقد تنوع 
المشـــاركين من إعاميين متمرسين ومبتدئين وطاب 

اإلعام في الجامعات.

 وصول المحاضرين 

 هذا وقد وصل المحاضرون المعتمدون للمشـــاركة في 
الـــدورة األولى إلعـــداد اإلعاميين لفعاليات الفروســـية 
إلـــى مملكـــة البحرين وهم وليد الشـــمري مـــن تلفزيون 
دبي بدولـــة اإلمـــارات العربية المتحدة واألســـتاذ خالد 
جرار من جمهورية مصر العربية واألستاذة هبة الصباغ 
من المملكة األردنية الهاشـــمية األســـتاذة سهام الشحي 
مـــن دولـــة اإلمارات العربية، ولألســـتاذة مي مســـلم من 
المملكة األردنية الهاشـــمية ولألستاذ فيصل الدريويش 

من المملكة العربية السعودية.

تغطية - المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

اللجنة اإلعالمية

اعتماد جدول 
الشركات

ــمــنــظــمــة لـــــدوري  ــدت الــلــجــنــة ال ــمـ ــتـ اعـ
الـــشـــركـــات والــمــؤســســات لــكــرة الــقــدم 
ــمــوســم  ــات الـــــــــدوري ل ــ ــاري ــ ــب جـــــــدول مــ
بعد  منافسته  تنطلق  الذي   2019/2020
ألبا،  6 فرق وهــي:  بمشاركة  االثنين  غد 
التطوير،  الــكــهــرمــاء،  جــارمــكــو،  بــابــكــو، 
جيبك، وبنظام جمع نقاط من مرحلتين 
المباريات  وتقام جميع  وايـــاب.   ذهــاب 
وسيجمع  بالرفاع  ألبا  نــادي  ملعب  على 
التطوير وجيبك في  بين  االفتتاح  لقاء 

تمام الساعة السابعة مساًء.

حسن علي
أبدى تفهمه لتغيير 

نظام الدوري رغم أنه 
ليس في صالح األندية



دخــل منتخبنــا للرمايــة أجــواء البطولة العربية لألســلحة الهوائيــة 10 متر للرجال 
والســيدات والناشــئات التــي تســتضيفها إمــارة الشــارقة بدولــة اإلمــارات العربية 
المتحــدة خــال الفتــرة مــن 20 إلــى 27 مــن ديســمبر الجاري بنــادي الذيــد الثقافي 

الرياضي بمشاركة عدد من الدول العربية. 

 وكان منتخبنا قد أقام معســـكرًا تدريبيًا 
يســـبق البطولة في مدينة العين لفترة 5 
أيـــام، ثم انتقـــل بعد إلى إمارة الشـــارقة 
يـــوم أمـــس الجمعـــة اســـتعدادًا لخـــوض 
اليـــوم  يشـــمل  وســـوف  المنافســـات.   
افتتـــاح البطولـــة فـــي الفترة المســـائية، 
بينما ستكون الفترة الصباحية التدريب 
الرســـمي لمنتخبات الناشئين والناشئات 
من العاشرة صباحًا حتى الحادية عشرة 
صباحًا التدريب على البندقية، ومباشرة 
فـــي الحادية عشـــر صباحًا حتـــى الثانية 

عشر سيكون التدريب على المسدس. 

 وفـــي الواحـــدة والنصف ظهرًا ســـتكون 
الوفود المشاركة في البطولة على موعد 
مع االجتماع الفني الذي ســـيتم توضيح 
قوانيـــن البطولـــة واللوائـــح الخاصة بها 
باإلضافـــة إلى االســـتماع إلى مالحظات 

الوفود المشاركة. 
 ويوم األحد الموافق 22 ديســـمبر سوف 
تبـــدأ المنافســـات للناشـــئين والناشـــئات 
بمســـابقة بندقيـــة هوائية عشـــر متر من 
العاشرة صباحًا حتى الحادية عشر و15 

دقيقة. 
 وفـــي الثانيـــة عشـــر ظهرًا تبدأ مســـابقة 

مســـدس هوائـــي للناشـــئين والناشـــئات 
وتستمر حتى الواحدة و15 دقيقة ظهرًا 
 وفـــي الثانية ظهرًا تبدأ مراســـم تتويج 
الفرق الفائزة والرماة والراميات الصغار 

بالميداليات الملونة وتوزيع الكؤوس. 
 بينما منتخب الرجال والســـيدات سوف 
يبدآن البطولة من يوم االثنين بالتدريب 

الرســـمي اســـتعدادًا لخوض المنافســـات 
في يوم الثالثاء. 

 وحـــول حظـــوظ منتخباتنـــا فـــي هـــذه 
البطولـــة تحدث رئيس الوفـــد أمين عام 
إبراهيـــم  للرمايـــة  البحرينـــي  االتحـــاد 
البنعلـــي قائـــال: إن هنـــاك مســـاحة كبيرة 
مـــن التفـــاؤل والحظـــوظ فـــي تحقيـــق 

نتائـــج متميـــزة في هـــذه البطولة والتي 
الشك أنها ستكون صعبة وذلك لمشاركة 
دول عربيـــة لهـــا خبرهـــا ومكانتهـــا فـــي 
مشـــاركاتها، إال أن ذلـــك أمر طبيعي وقد 

اعتاد عليه رماة وراميات منتخبنا. 
 وحـــول المعســـكر التدريبـــي الـــذي أقيم 
بمدينـــة العيـــن قبـــل البطولة بأيـــام قال 

رئيـــس الوفـــد: إن المعســـكر جـــاء وفـــق 
طموحاتنـــا تم تطبيق كل األمـــور الفنية 
التـــي أعدهـــا الجهـــاز الفنـــي للمنتخبـــات 
وضـــع  وكذلـــك  عليهـــا،  والتدريـــب 
المنتخبـــات فـــي أجـــواء البطولـــة حتـــى 
الحصـــص  بعـــد  أكبـــر  الجاهزيـــة  تكـــون 
تكـــون  أن  ونأمـــل  المكثفـــة،  التدريبيـــة 
الطموحـــات  مســـتوى  فـــي  النتائـــج 
خصوصـــا أن هنـــاك حمـــاس كبيـــر لـــدى 
الرمـــاة والراميـــات فـــي تحقيـــق أفضـــل 

النتائج.

اتحاد الرماية:

منتخب الرماية يدخل أجواء البطولة العربية

صورة جماعية للمنتخب في معسكر العين إبراهيم البنعلي
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اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

افتتحـــت يوم الخميـــس منافســـات بطولة 
التـــي  والســـنوكر  للبليـــارد  آســـيا  غـــرب 
 27 حتـــى  البحريـــن  مملكـــة  تســـتضيفها 
ديســـمبر الجـــاري، بتنظيم مـــن ِقبل االتحاد 
للبليـــارد والســـنوكر والدارتـــس  البحرينـــي 
وبرعاية من ِقبل شـــركة “سفن ليجرز” على 

صالة نادي “jjs” بالعدلية.
وانطلقـــت المنافســـات بعدمـــا أعطـــى مدير 
باللجنـــة  الرياضيـــة  االتحـــادات  شـــؤون 
األولمبية البحرينية هشـــام البلوشي ضربة 
البليـــارد  اتحـــاد  رئيـــس  بحضـــور  البدايـــة 
والسنوكر والدارتس الدكتور سعيد اليماني 
وبعض المســـؤولين بالمنتخبات المشـــاركة.   
ففـــي مســـابقة الســـنوكر “6 كـــرات”، حقـــق 
العبنا حبيب صباح فوزين متتاليين، األول 
علـــى كان علـــى حســـاب العمانـــي حســـين 
كســـب  النتيجـــة  وبنفـــس   )0/4( اللوانـــي 
مواجهة اللبناني محمد اليمني. أما الناشـــئ 
خليل بوســـيف فقـــد تعرض للخســـارة أمام 

العماني كلثم المحري )3/4(، وبنتيجة )1/4( 
خســـر العبنا يوسف فاضل مواجهة كل من 
األردنـــي محمود التانـــي والكويتي عبدهللا 
الكنـــداري. كمـــا خســـر العبنـــا اآلخـــر ماجـــد 
ضيف مباراته أمام الســـعودي نزار األسيري 
)2/4(.  وفي مســـابقة البليارد “8 كرات”، فاز 
عبدهللا عيســـى على الســـوري باسيم عبود 
)5/7(، وفـــاز علـــي عبدالكريم على الســـوري 
ميشـــيل زاهـــر )0/7( وخســـر أمـــام العمانـــي 
مبارك الوهيبي )6/7(، إبراهيم القائد خســـر 
أمـــام الكويتـــي بـــدر العوضي )3/7( وخســـر 

أمام الفلســـطيني ناصر دويـــكات )3/7(، كما 
خســـر العبنا اآلخر فهد خلف أمام الكويتي 

عمر الشاهين )1/7(.

الخيلي: البحرين أحيت البطولة

للبليـــارد  اإلماراتـــي  االتحـــاد  أشـــار مديـــر   
إلـــى أن مملكـــة  والســـنوكر خالـــد الخيلـــي 
البحريـــن أحيـــت بطولـــة غرب آســـيا بعدما 

توقف في السنوات الثالث الماضية.
البحريـــن  اســـتضافة  “إن  الخيلـــي  وقـــال   
للبطولـــة بعـــد التوقـــف اللـــي طالهـــا يعـــود 

للجهـــود المضنيـــة فـــي اتحـــاد غـــرب آســـيا 
ولالتحـــاد البحريني للعبة برئاســـة الدكتور 
نائـــب  البصـــري  ومنـــذر  اليمانـــي  ســـعيد 
االتحاديـــن البحرينـــي وغـــرب آســـيا، وهذا 
ليـــس بالغريـــب.   وأضـــاف أن بطولة غرب 
آســـيا اســـتعادت رونقها من جديـــد بضيافة 
البحريـــن، وخصوًصـــا أن اللعبـــة لهـــا ثقلهـــا 
الفنـــي على صعيد المنطقـــة في ظل وجود 
عناصر مميـــزة من أصحاب الخبـــرة وأيًضا 
الشـــابة مثـــل الناشـــئ خليل بوســـيف الذي 
ســـطع بريقـــه فـــي بطولـــة الخليـــج مؤخـــًرا 

وحقـــق ذهبيتين.  وقـــّدم الخيلي في ختام 
لمملكـــة  والتبريـــكات  التهانـــي  تصريحـــه 
البحريـــن “قيـــادًة وشـــعًبا” بالعيـــد الوطني، 
متمّنًيـــا لهـــم دوام التوفيـــق واالزدهـــار في 

كافة المجاالت.

 عبدالكريم: أجواء تنافسية رائعة

أكـــد العب منتخبنا للبليارد علي عبدالكريم 
أن البطولـــة تشـــهد أجـــواء تنافســـية كبيرة 
من كافة المنتخبات المشـــاركة التي تسعى 
لـــأدوار  والوصـــول  االنتصـــار  لتحقيـــق 

النهائية.
 وقال عبدالكريم الذي يخوض بطولة غرب 
آســـيا للمـــرة األولـــى، إنـــه لمـــس منـــذ اليوم 
األول قوة وإثارة المنافســـة فـــي المباريات 
التي لعبهـــا والمباريات األخـــرى، وهذا يدّل 
على جاهزية المنتخبـــات واهتمامها الكبير 
بالمشـــاركة. وأضـــاف أنـــه وبجانـــب زمالئه 
سيســـعون لتقديـــم جـــل مـــا فـــي جعبتهـــم 
مـــن أجـــل الظهـــور بالمســـتويات والنتائـــج 

المشرفة.

ــتــخــبــات ــمــن ــام الـــبـــلـــوشـــي وســـعـــيـــد الـــيـــمـــانـــي ومـــســـؤولـــي ال ــشـ ــور هـ ــضـ حـ

افتتاح بطولة غرب آسيا للبليارد والسنوكر

هشام البلوشي يعطي ضربة البداية العبو السنوكر حبيب صباح وخليل بوسيف ويوسف فاضلخالد الخيلي علي عبدالكريم

اللجنة اإلعالمية

البحرينيـــة  البارالمبيـــة  اللجنـــة  تنّظـــم 
ـــا لإلعالن  اليوم الســـبت مؤتمـــًرا صحفيًّ
عـــن تفاصيل اســـتضافة مملكة البحرين 
للنســـخة الثالثـــة مـــن دورة ٔالعـــاب غرب 
ســـتقام  التـــي   2021 البارالمبيـــة  ٓاســـيا 
تحت إشراف المكتب التنفيذي لالتحاد 
البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، وذلك عند 
الســـاعة الخامســـة مســـاًء بمقـــر االتحاد 
البحرينـــي لرياضـــة ذوي اإلعاقة بمدينة 

عيسى الرياضية.
 وســـيتحدث فـــي المؤتمـــر الصحفي كالً 
الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس 
اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينية، والدكتور 
االتحـــاد  رئيـــس  الرشـــيد  الـــرزاق  عبـــد 
البارالمبي لمنطقة غرب آســـيا، والدكتور 
مصبـــاح جعفـــر األميـــن العـــام لالتحـــاد 
البارالمبـــي لمنطقـــة غـــرب آســـيا، وعلـــي 
الماجـــد األمين العـــام للجنـــة البارالمبية 
البحرينيـــة، وسيشـــمل المؤتمـــر توقيـــع 

اتفاقية االستضافة.

 وكانـــت البحرين قد حظيـــت بالموافقة 
علـــى تنظيـــم النســـخة الثالثة مـــن دورة 
ألعاب غرب آســـيا البارالمبية، وذلك على 
هامش النسخة الثانية التي أقيمت قبل 
اشـــهر فـــي األردن، وجـــاء طلـــب مملكة 
لتكـــون  البطولـــة  الســـتضافة  البحريـــن 
أول بطولـــة منذ تشـــكيل مجلس اإلدارة 
الجديد للجنة البارالمبية بقرار من ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة رئيس 

المجلس األعلى للشباب والرياضة.
 وتســـعى اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينية 

انطـــالق  خـــط  الـــدورة  هـــذه  تكـــون  أن 
الســـتضافات أكبر للبطـــوالت الخليجية 
والعربيـــة واإلقليميـــة فـــي رياضـــة ذوي 

العزيمة وللتأكيد على قدرة البحرين في 
تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة.

 الجديـــر بالذكـــر، أن االتحـــاد البارالمبـــي 

لمنطقـــة غرب آســـيا هـــو اتحـــاد رياضي 
اللجنـــة  مظلـــة  تحـــت  يعمـــل  إقليمـــي 
البارالمبية اآلســـيوية كجزء من الحركة 
علـــى  ويشـــرف  الدوليـــة،  البارالمبيـــة 
ـــا في  إحـــدى مناطقهـــا الواقعـــة جغرافيًّ
غـــرب القارة اآلســـيوية، ويعمـــل االتحاد 
علـــى توحيـــد جهـــود اللجـــان البارالمبية 
الوطنيـــة فـــي المنطقـــة بهـــدف االرتقاء 
بالرياضـــة البارالمبيـــة وتحقيـــق التمّيـــز 
والتقـــدم الفنـــي والتنظيمـــي علـــى كافة 

المستويات الرياضية.

اليوم مؤتمر صحفي للجنة البارالمبية البحرينية

عبدالرزاق الرشيدمحمد بن دعيج

بدء وصول الفرق المشاركة واليوم االجتماع الفني
ــة ــاول ــط ــرب آســـيـــا لـــكـــرة ال ــ ــة غ ــول ــط ــة ب ــاف ــض ــت ــات األخـــيـــرة الس ــس ــم ــل ــع ال ــض ــار ي ــ س

يواصــل نــادي ســار وضع اللمســات األخيــرة على اســتضافة بطولة أندية غرب آســيا 
الثالثــة لكــرة الطاولــة خــال الفتــرة مــن 21 لغاية 25 ديســمبر الجــاري، حيث تواصل 
اللجــان عملهــا علــى أكمل وجــه تمهيًدا النطاق المنافســات في الثاني والعشــرين من 
الشــهر على صالة االتحاد البحريني لكرة الطاولة بالرفاع، وتحت رعاية وزير شــئون 

الشباب والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد.

 حيـــث بـــدت الصالـــة جاهـــزة الســـتضافة 
البطولـــة بعـــد تجهيـــز الطـــاوالت ووضـــع 
بـــدء  مـــع  للبطولـــة،  اإلعالنيـــة  اللوحـــات 
المملكـــة  علـــى  المشـــاركة  الفـــرق  توافـــد 
والتـــي تتواجـــد في فنـــدق اســـدال جلف 
ان بضاحيـــة الســـيف، حيث تقـــوم اللجنة 
المنظمة العليا برئاســـة عباس عبدالوهاب 
بوضع كافة الترتيبات الالزمة لالستضافة 
وانطالق المنافســـات وســـط ترحيب كبير 

بالوفود المشاركة في البطولة.

 وجـــرى مســـاء يـــوم أمـــس األول اجتماع 
تنســـيقي مـــع القنـــاة الرياضيـــة لتلفزيون 
التلفزيونـــي  النقـــل  لتأميـــن  البحريـــن 
للبطولـــة، وذلـــك بحضـــور رئيـــس االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة الطاولـــة الشـــيخة حيـــاة 
ومنـــدوب  خليفـــة،  آل  عبدالعزيـــز  بنـــت 
حيـــث  الشـــيخ،  حـــازم  الرياضيـــة  القنـــاة 
تباحـــث األطراف على كيفية تأمين النقل 
التلفزيـــون لهذه البطولة التي تســـتضيفها 
إلـــى  باإلضافـــة  األولـــى،  للمـــرة  المملكـــة 

بالنقـــل  المتعلقـــة  األمـــور  كافـــة  ترتيـــب 
بالتعـــاون مـــع القناة الرياضيـــة التي أبدت 
كافـــة االســـتعداد والترحيـــب علـــى نقـــل 

فعاليات البطولة.
 ويشـــارك فـــي البطولـــة ثالثـــة أنديـــة من 

المملكـــة هـــم نـــادي ســـار المنظـــم وناديـــا 
البحرين وعالي، إضافة إلى أندية شـــباب 
االمعري الفلســـطيني والبشـــمركه العراقي 
والســـليمانيه العراقـــي والصناعة العراقي 
واالتحـــاد الســـعودي واألهلـــي الســـعودي 

والفحاحيـــل الكويتي والوصـــل اإلماراتي 
األردنـــي  والمفـــرق  األردنـــي  وحمـــادة 
والسيب العماني، إلى جانب نادي الكويت 

الكويتي للفتيات.
 ويعقـــد االجتمـــاع الفني وقرعـــة البطولة 
اليـــوم الســـبت القـــادم 21 ديســـمبر بفندق 
قوانيـــن  شـــرح  ســـيتم  حيـــث  البطولـــة، 
البطولـــة وإجـــراء القرعة، علـــى أن تنطلق 
المنافســـات يـــوم األحد فـــي البطولة التي 
إلـــى  البحرينيـــة  الفـــرق  فيهـــا  ستســـعى 
التتويـــج باللقـــب والصعـــود علـــى المنصة 
الختاميـــة، خصوصـــًا فـــي ظـــل الجهوزية 
التي يتمتع بها الفرق المنافسة والخبرات 
مـــن  كونهـــم  الالعبـــون  يمتلكهـــا  التـــي 
المرشحين للمنافسة على المراكز األولى.

 ووصلـــت الفـــرق المشـــاركة إلـــى المملكة 

خالل اليوميـــن الماضييـــن، باإلضافة إلى 
أعضـــاء اتحـــاد غرب آســـيا لكـــرة الطاولة، 
فـــي  وكان  الفنيـــة،  اللجنـــة  وأعضـــاء 
اســـتقبالهم أعضاء لجنة االستقبال الذين 
قامـــوا بتأميـــن كافـــة اإلجـــراءات الالزمة 
مقـــر  إلـــى  الوفـــود وإيصالهـــم  الســـتقبال 

السكن.
 مـــن جانـــب آخر، يواصل فريق ســـار لكرة 
الطاولـــة تدريباتـــه اليوميـــة علـــى صالـــة 
االتحـــاد بقيـــادة المـــدرب المصـــري محمد 
صبـــري، وســـط حمـــاس كبير والتـــزام من 
المملكـــة خيـــر  لتمثيـــل  الالعبيـــن  جانـــب 
تمثيـــل إلـــى جانـــب زمالئهـــم فـــي فريقي 
البحريـــن وعالـــي اللذيـــن يواصـــالن همـــا 
اآلخـــران تدريباتهـــم اليوميـــة علـــى صالة 

البطولة.

نادي سار

االستعدادات تتواصل الستضافة البطولة

البنعلي: مساحة 
كبيرة من التفاؤل في 

تحقيق نتائج متميزة



برعاية مدير اإلعالم والفعاليات بشركة 
زين البحرين غازي رضي، تختتم اليوم 
بطولـــة زيـــن للعيـــد الوطنـــي المفتوحة 
علـــى صالة نـــادي عوالـــي للبولينغ، بعد 
أن شـــهدت البطولة منافســـات ســـاخنة 
بيـــن الالعبيـــن المشـــاركين فـــي الـــدور 
التمهيدي للبطولة والذي يتأهل منه 15 
العبًا إلى الدور النهائي بهدف نيل لقب 
البطولـــة والمكافأة الماليـــة المخصصة 
مـــن الجوائـــز المالية التـــي وصلت إلى 
7000 دوالر، سوف توزع على الفائزين 
علـــى النحـــو التالـــي: األول 700 دينار، 
الثاني 350، الثالث 200 ومن الرابع الي 
الســـادس 100 دينـــار ومن الســـابع إلى 
التاســـع 75 ومن العاشـــر إلـــى الخامس 
عشر 50 باإلضافة إلى 3 جوائز ألفضل 
3 العبيـــن مـــن حيث المعـــدل من الدور 

التمهيـــدي حيث ســـيحصل األول على 
دينـــارًا   20 والثالـــث   30 والثانـــي   50
وكانـــت هناك أيضًا جوائز يومية نقدية 

ألعلى 3 أشواط. 
البطولـــة  آخـــر شـــهدت   ومـــن جانـــب 
مشـــاركة العبي المنتخـــب العماني في 

البطولة. 
 وكان يـــوم أمـــس الجمعـــة آخـــر يـــوم 
فـــي الـــدور التمهيـــدي للبطولـــة، حيث 
جاءت المنافســـة شرسة بين الالعبين 
لتحســـين مراكزهـــم مـــن التأهـــل إلـــى 

الـــدور النهائي الذي ســـوف يبـــدأ اليوم 
الثالثـــة عصـــرًا، وينهـــي  الســـاعة  فـــي 
في الســـابعة مســـاء ليبـــدأ حفل تكريم 
الالعبين الفائزين ال 15 من قبل راعي 

الختام غازي رضي. 
منافســـات  حتـــى  البطولـــة  وشـــهدت   

يـــوم الخميـــس تصـــدر الالعب عبدهللا 
نقطـــة،   2290 بمجمـــوع  عبدالكريـــم 
محمـــد األنصـــاري 2263 نقطـــة، جـــان 
فريـــد  احمـــد  نقطـــة،   2237 فالنوفـــا 
 2175 الكحـــالوي  زيـــاد  نقطـــة،   2188
نقطة، فواز عبدهللا 2173 نقطة، أحمد 

المـــاص  علـــي  نقطـــة،   2142 المالكـــي 
2141 نقطـــة، حســـن علـــي الخروصـــي 
القعـــود  2140 نقطـــة، أحمـــد عبـــدهللا 
 2125 رحيمـــي  أحمـــد  نقطـــة،   2139
نقطـــة، إمرســـون 2113 نقطـــة، أحمـــد 
علـــي  خالـــد  نقطـــة،   2112 العوضـــي 

عيســـى 2099 نقطة، أحمـــد عبدالجبار 
2087 نقطة. 

قائمـــة  تتغيـــر  أن  المتوقـــع  ومـــن   
نتائـــج  بعـــد  النهائـــي  إلـــى  المتأهليـــن 
اســـتمرت  التـــي  الجمعـــة  أمـــس  يـــوم 

المنافسات حتى وقت متأخر.

نادي عوالي للبولينغ

ختام بطولة زين للعيد الوطني للبولينغ اليوم

الفريق العماني فواز عبداللهغازي رضي

تغطية - اللجنة االعالمية

 تمّيـــزت بطولـــة العيـــد الوطنـــي لقفز 
الحواجـــز  قفـــز  لموســـم  الحواجـــز 
لالتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
الشـــيخ  القـــدرة تحـــت رعايـــة ســـمو 
عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفة رئيس 
االتحـــاد التـــي أقيمـــت بميـــدان القفز 
بالرفة، بمشـــاركة واســـعة ومنافسات 
قويـــة فـــي مســـابقتي الناشـــئين التي 

أقيمت في الفترة الصباحية.
نتائج )مسابقة التأهل لمرحلة التمايز(

حيـــث أقيمت أولى المســـابقات وهي 
الناشـــئين  لفئـــة  األولـــى  المســـابقة 
التأهـــل  )مســـابقة  األول  المســـتوى 
لمرحلة التمايز( ونوعها مسابقة جولة 
مـــع جولة تمايز ضد الزمن للمتعادلين 
علـــى المركز األول وارتفـــاع الحواجز 
95 ســـم، ســـرعة المســـلك 350 متـــر/

دقيقة منافســـات قوية بين الفرســـان 
والفارســـات الذيـــن شـــاركوا فـــي هذه 
اســـتعدادهم  يؤكـــد  ممـــا  المســـابقة 
المســـابقات،  ولبقيـــة  لهـــا  الجيـــد 
وتمّكنت الفارســـة الناشـــئة بيبا فوري 
علـــى صهـــوة جوادهـــا غارديـــان مـــن 
تحقيـــق  مـــن  الخاصـــة  اإلســـطبالت 
المركز األول بأفضل زمن وبلغ 35.33 
ثانية دون أخطاء، وفي المركز الثاني 
حلـــت الفارســـة جميلـــة هاســـيد على 
صهـــوة الجـــواد مانـــدور مـــن اســـطبل 
ســـار منهية المســـلك بزمن بلغ 36.07 
فـــي  وجـــاء  أخطـــاء،  ودون  ثانيـــة 
المركـــز الثالث الفارس حســـين أصغر 
اســـطبل  مـــن  آي  انجـــل  الجـــواد  مـــع 
صحارى بزمن بلغ37.01  ثانية ودون 
أخـــرى  مـــرة  الرابـــع  المركـــز  أخطـــاء، 
الفارس ســـلطان الرميحي مع الجواد 
بريســـفول بزمـــن 39.91 ثانية، المركز 
الخامـــس  الفـــارس لوكاس واتســـون 
مـــع الجـــواد ســـيلفر بزمن بلـــغ 50.01 
ثانيـــة و8 أخطـــاء، المركـــز الســـادس 
الفـــارس عبـــدهللا ســـامي غـــزوان مـــع 

الجواد مســـتر ســـام من مركـــز غزوان 
للفروسية.

نتائج مسابقة على مرحلتين مع 
التأهل المباشر

 وفي المســـابقة الثانية فئة الناشـــئين 
علـــى  )مســـابقة  الثانـــي  المســـتوى 
مرحلتين مع التأهل المباشر( وارتفاع 
الحواجـــز  105 ســـم ســـرعة المســـلك 
350 متر/دقيقـــة التـــي لـــم تخلـــو من 
اإلثـــارة والتشـــويق مـــع رفع مســـتوى 
الحواجز للفرسان والفارسات والذين 
أظهـــروا تفوًقـــا واضًحـــا والـــذي يؤكد 
جاهزيتهم واســـتعدادهم المبكر لهذه 
والنجوميـــة  التألـــق  وكان  البطولـــة، 
للفارســـة الناشـــئة جميلـــه هاســـيد مع 
جوادهـــا ماندور التي عـــادت لتحصد 
منصـــة  واعتـــالء  المقدمـــة  مركـــز 
التتويج ومنهية المسلك بأفضل زمن 
وبلغ 32.30 ثانية، تاركة المركز الثاني 
الناشـــئ  الفـــارس  منافســـيها  ألقـــرب 
المتميـــز حســـين أصغـــر مـــع الجـــواد 
كابـــري كولور بزمن بلـــغ 35.59 ثانية، 
المركز الثالث الفارســـة بيبا فوري  مع 
الجـــواد إيتاتشـــي بزمـــن بلـــغ 36.10 
ثانيـــة، المركز الرابع الفارســـة حســـين 
أصغـــر مـــع الجواد أنجـــل آي بزمن بلغ 
37.13 ثانيـــة وأربعـــة أخطـــاء، المركز 
الخامـــس الفـــارس ســـلطان الرميحي 
بلـــغ  بزمـــن  بريســـفول  الجـــواد  مـــع 
40.51 ثانيـــة وأربعة أخطاء، والمركز 
السادس مرة أخرى سلطان الرميحي 
مـــع الجـــواد أرجنتينـــي بزمـــن 46.36 

ثانية خمسة أخطاء.

داد اهلل يتوج الفائزين ويؤكد 
قوة منافسات الناشئين

وتـــوج الفائزيـــن والفائـــزات بالمراكـــز 
األولى في مســـابقتي المستوى األول 
والثانـــي للناشـــئين )مســـابقة التأهـــل 

)علـــى  ومســـابقة  التمايـــز(  لمرحلـــة 
مرحلتيـــن مـــع التأهل المباشـــر( مدير 
بطوالت قفز الحواجز محمد داد هللا.

أصغر: نتائج جيدة 

مـــن جهتـــه، أعـــرب الفـــارس الناشـــئ 
حســـين أصغـــر عـــن ســـعادته بالنتائج 
التـــي حققهـــا فـــي منافســـات البطولة 
الثالثـــة لهذا الموســـم وقـــال “حرصت 
خـــالل  جيـــد  بشـــكل  التـــدرب  علـــى 
الفتـــرة الماضية من أجـــل دخول هذا 
وتحقيـــق  عاليـــة  بجاهزيـــة  الموســـم 
أفضل النتائج، وها نحن نعود مجًددا 
علـــى  المنافســـة  أجـــل  مـــن  للميـــدان 
ألقـــاب البطولـــة الثالثـــة وهـــي بطولة 
العيد الوطني، حصدت المركز الثالث 
فـــي المســـابقة األولى والمركـــز الرابع 
فـــي المســـابقة الثانية وأعتقد وســـط 
هـــذه المنافســـة والتواجد فـــي منصة 
التتويـــج لهـــو أمـــر طيب وســـأواصل 
مـــن أجل تحقيـــق المزيد مـــن النتائج 

المتقدمة في المسابقات القادمة بإذن 
هللا”.

مسابقات قوية في فئات 

الناشئين

أما الفارس الناشـــئ سلطان الرميحي 
فقـــال “عدد من األخطـــاء الزمنية في 
متأخـــًرا  جعلتنـــي  اليـــوم  مشـــاركتي 
قليـــالً، ولكـــن بشـــكل عـــام المســـتوى 
يتطور مع كل بطولة ومسابقة، وهذه 
البطولة هي من أغلى وأعز البطوالت 
فهي تأتي بالتزامن مع مناسبة وطنية 

عزيزة وغالية على الجميع”.
وأضـــاف الرميحـــي الصغيـــر “البطولة 
هذا الموســـم قوية، المشاركة واسعة، 
المســـالك رائعة مـــن ناحيـــة التصميم 
والتـــي تجعلنـــا نبـــذل جهـــوًدا كبيـــرة 
كـــي نقرأها بالصـــورة الصحيحة التي 
تجعلنا نصل لمنصة التتويج وتحقيق 
أعلـــى المراتـــب والمراكـــز، ســـأواصل 
جهـــدي  قصـــارى  وســـأبذل  العطـــاء 

لتحقيق المزيد من النتائج المتقدمة، 
أخي معيوف هـــو قدوتي وأتعلم منه 

الكثير”.

الجبل: مسابقات الناشئين في 

تطور مستمر

وصـــف ســـيد حميـــد الجبـــل مســـئول 
قبـــل  مـــن  المعتمـــد  ميـــدان اإلحمـــاء 
االتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
قفـــز  وبطـــوالت  لمســـابقات  القـــدرة 
فـــي  الدولـــي  والحكـــم  الحواجـــز 
“مســـابقات  وقـــال  القـــدرة  ســـباقات 
الناشـــئين رائعة هذا الموسم والبداية 
واضحـــة مـــن ذلك، مشـــاركة واســـعة 
واســـتعدادات كبيـــرة وجهوزية عالية 

ومستوى فني مرتفع.
 األخـــوة الحـــكام ومصممـــو المســـالك 
الدوليـــون والقائمـــون علـــى البطولـــة 
ومســـابقات قفز الحواجز أخذوا بعين 
االعتبار وضع مواصفات فنية مالئمة 
والفارســـات،  الفرســـان  لمســـتويات 

كل  بعـــد  الفنـــي  المســـتوى  وقـــراءة 
مسابقة حيث إننا جميًعا نسعى لخلق 
أفضل األجواء التنافســـية التي ترفع 

من مستوى جميع المشاركين”.
 وأوضـــح الجبل أن دوره يتركز حول 
ميـــدان اإلحمـــاء ومســـئولية مواعيد 
الرئيـــس،  للميـــدان  الفرســـان  دخـــول 
وهـــو دور كبيـــر مع المســـاعدين نقوم 
اللجنـــة  بالتنســـيق مـــع مســـئولي  بـــه 
المنظمة، ولعّل أكثر ما يواجهنا من هو 
تأخر عدد من الفرسان عن مواعيدهم 
مـــع  للتعـــاون  دائًمـــا  نســـعى  ونحـــن 
الجميع من أجل سير برنامج البطولة 
على أكمل وجه ودون تأخير وهذا ما 
مـــا نتمناه من األخوة المشـــاركين في 
جميع المسابقات والتعاون معنا حتى 
ال يتأخـــرون عن مســـابقاتهم وال يؤثر 

على سير البرنامج بشكل عام.
كمـــا وّجـــه الجبـــل الشـــكر واالمتنـــان 
االتحـــاد  رئيـــس  لســـمو  الجزيليـــن 
وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة ولجنـــة قفز 
الحواجـــز واللجنـــة المنظمـــة وجميـــع 
العامليـــن علـــى جهودهـــم الجبارة من 
وبطـــوالت  مســـابقات  إنجـــاح  أجـــل 
قفـــز الحواجز، مشـــيًدا بتعـــاون جميع 

الفرسان أيًضا.

نتائج العموم غًدا

سنقوم بنشـــر نتائج مسابقات العموم 
المكملـــة لبطولـــة العيـــد الوطنـــي لقفز 
الحواجـــز في عدد يوم غـــٍد مع جميع 
التصاريـــح وذلـــك نظـــًرا لتأخـــر هـــذه 

المسابقات خالل الفترة المسائية.

منافســات قويــة ومشــاركة واســعة للناشــئين فــي بطولة العيــد الوطنــي لقفــز الحواجز

بيبا تحرز لقب المسابقة األولى وجميله هاسيد للمسابقة الثانية

سلطان الرميحي حسين أصغر سيدحميد الجبل
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الجبل: مسابقات 
الناشئين متميزة 
والبحرين تمتلك 

مواهب كثيرة

سلطان الرميحي: 
مسابقات قوية 

في فئات 
الناشئين

أصغر: نتائج جيدة 
هذا األسبوع 

وسأسعى 
لتحقيق األفضل

الفارسات 
الناشئات يسيطرن 

على مسابقتي 
الناشئين

15 العبا يتنافسون 
على اللقب في 

النهائي



الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

بحضور ســـمو الشـــيخ عيسى بن سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة نائب رئيـــس الهيئة 
العليـــا لنـــادي راشـــد للفروســـية وســـباق 
الخيـــل، نظم النـــادي يوم أمس الســـباق 
الثامـــن لهـــذا الموســـم والـــذي أقيم على 
كأسي شركة الحواج وكأس إبراهيم بن 
ســـعد الرميحي وكأس الوســـمية للجياد 

العربية.
وحضـــر الســـباق ســـمو الشـــيخ ســـلطان 
الديـــن بن محمـــد بن ســـلمان آل خليفة، 
وســـمو الشـــيخ خالد بن علي بن عيسى 
بـــن  حمـــد  الشـــيخ  وســـمو  خليفـــة،  آل 
عبـــدهللا بـــن عيســـى آل خليفـــة، وســـمو 
الشـــيخ هاشـــم بن محمد بن ســـلمان آل 
خليفة، وســـمو الشيخ نادر بن محمد بن 
سلمان آل خليفة، وسمو الشيخ نوح بن 

محمد بن سلمان آل خليفة.
وأقيم الشـــوط األول للجيـــاد المبتدئات 
متـــر   2000 مســـافة  محلـــي”  “نتـــاج 
افتتـــاح  وفـــي  دينـــار،   2000 والجائـــزة 
آخـــر  إلـــى  حمـــاس  و  بإثـــارة  األمســـية 
األمتار حسمها الجواد “دارج” ملك سمو 
الشـــيخ حمد بـــن عبدهللا بن عيســـى آل 
خليفـــة لمصلحته بقيـــادة الفارس بريت 
دويل على حســـاب الجواد “اكسلســـيور” 
ملك العاديات ريســـنغ الذي ظهر بصورة 
قوية من ثاني مشاركاته بقيادة الفارس 

باذي ماذرز.
وأقيم الشـــوط الثاني للجياد المبتدئات 
“مســـتورد” مســـافة 1200 متر مســـتقيم 
والجائزة 2000 دينار، كما شـــهد الشوط 
الثاني فوز الجواد ذو الســـنتين المرشح 
الثالـــث “نصيب” ملك المحمدية ريســـنغ 
وبقيـــادة الفـــارس أنـــدرو إيليـــوت الذي 
انتـــزع الفـــوز باخـــر األمتـــار مـــن الجواد 
“مزيـــل” ملـــك يوســـف البوعينيـــن بعـــد 

صراع الى اخر األمتار.
كأس  علـــى  الثالـــث  الشـــوط  وأقيـــم 
الوســـمية والمخصص للجياد المبتدئات 

العربيـــة األصيلـــة  البحريـــن  مـــن خيـــل 
المسجلة في “الواهو” مسافة 1000 متر 
مســـتقيم والجائـــزة 1500 دينـــار، وكمـــا 
كان متوقعًا تمكن الجواد المرشح االول 
فـــي الشـــوط الثالـــث المخصـــص للجياد 
العربيـــة المســـجلة فـــي منظمـــة الواهـــو 
“كحيالن ام زرير ١٧٦٦” ملك سافرة من 
الفوز بـــكأس الوســـمية بقيادة الفارســـة 
البريطانيـــة روزي جاســـب حيـــث تمكن 
الجـــواد الغير مرشـــح “طويســـان ١٧٦٢” 
ملـــك فيكتوريـــس مـــن الظهـــور بصورة 
قوية من اول مشـــاركة و الحصول على 
المركزالثانـــي بقيـــادة الفـــارس عبـــدهللا 

فيصل.
وأقيم الشـــوط الرابع للجيـــاد المبتدئات 
“نتاج محلي” مسافة 1400 متر والجائزة 
2000 دينار، واســـتطاعت “ســـراب” ملك 
العفو ريســـنغ ســـتيبل أن تفاجئ الجميع 
و تحقـــق اول انتصـــار لها في مســـيرتها 
من ثاني مشـــاركة بعد منافسة قوية مع 
المرشح االول “ديراب” ملك سمو الشيخ 
حمد بن عبدهللا بن عيســـى ال خليفة و 
بقيادة بريت دويل، حيث تمكن الفارس 

لي نيومان من حســـم نتيجة السباق مع 
الفـــرس “ســـراب” بأخـــر األمتـــار و بفارق 

ضئيل.
كأس  علـــى  الخامـــس  الشـــوط  وأقيـــم 
شـــركة الحـــواج لجياد ســـباق التـــوازن “ 
نتاج محلي “مسافة 1400 متر والجائزة 
2000 دينـــار، حيث تمكنت “النمرة” ملك 
عبـــدهللا فوزي ناس أن تفتتح موســـمها 

بانتصـــار قـــوي مـــن خالله الظفـــر بكأس 
الحواج بقيادة الفارس بادي ماذرز حيث 
احتل المركز الثاني الجواد “شامخ” ملك 
ســـمو الشيخ حمد بن عبدهللا بن عيسى 

ال خليفة بقيادة الفارس بريت دويل.

مفاجأة مشتاق

كأس  علـــى  الســـادس  الشـــوط  وأقيـــم 

إبراهيم بن ســـعد الرميحي لجياد سباق 
 1600 مســـافة   “ مســـتورد   “ التـــوازن 
متـــر والجائـــزة 2000 دينـــار، واســـتطاع 
“مشـــتاق” أن يحقـــق االنتصار االول في 
المضمار البحريني و االول الى اســـطبل 
الفـــارس  مـــن  رائعـــة  بقيـــادة  االصايـــل 
المتمـــرن ابراهيـــم نـــادر الـــذي تمكن من 
قيـــادة الجواد للظفر بـــكاس ابراهيم بن 
ســـعد الرميحـــي بـــكل جـــدارة و احتـــل 
المركـــز الثانـــي الجواد “ســـتار بوي” ملك 
العفو ريسنغ ســـتيبل بقيادة الفارس لي 

نيومان.

“بورت دوغالس” يحتفظ بالكأس

وأقيم الشوط السابع واألخير على كأس 
شـــركة الحـــواج لجيـــاد ســـباق التـــوازن 
“مســـتورد “ مســـافة 2000 متر والجائزة 
“بـــورت دوغـــالس” ملـــك  3000 دينـــار، 
الحســـنين ســـيندكيت يحقـــق االنتصـــار 
االول بهذا الموســـم بـــإداء قوي للغاية و 
قيادة موفقة من الفارس عبدهللا فيصل 
الـــذي تمكن مـــن قيادة الجـــواد بتوقيت 
مميـــز اســـتطاع مـــن خاللـــه األنقضـــاض 

علـــى الجـــواد الجديـــد “نيـــو شـــو” ملـــك 
فيكتوريـــس الـــذي تمكـــن مـــن الحصول 
علـــى المركـــز الثانـــي مـــن اول مشـــاركة 
بالمضمـــار البحرينـــي و بقيـــادة الفـــارس 

حسين مكي.

التتويج

وقد قام ســـمو الشيخ عيسى بن سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بتتويـــج الفائزيـــن 
كأس  قـــدم  حيـــث  الســـباق  بكـــؤوس 
الوســـمية للجيـــاد العربيـــة إلـــى المضمر 
الفائز الن ســـميث، كما قدم ســـموه كأس 
إبراهيـــم بن ســـعد الرميحي إلـــى المالك 
فيصـــل فليفـــل، ثـــم قـــدم ســـموه كأس 
شركة الحواج للشوط السابع إلى المالك 
أمين فاضل الحســـنين، فيما قام الســـيد 
عبدالوهـــاب الحـــواج مديـــر عام شـــركة 
الحـــواج بتقديم كأس الشـــوط الخامس 
إلـــى المالك الفائـــز عبدهللا فـــوزي ناس، 
كما قامت عائلة الرميحي بتقديم جوائز 
خاصـــة إلـــى المضمر والفارس وســـايس 
الحصـــان الفائزيـــن بالمركـــز األول فـــي 

الشوط السادس.

ــة ــيـ ــمـ ــوسـ ــي والـ ــ ــح ــ ــي ــ ــرم ــ ــؤوس الـــــحـــــواج وال ــ ــكـ ــ ــارات مـــثـــيـــرة بـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ انـ

عيسى بن سلمان توج الفائزين في السباق الثامن للخيل

سمو الشيخ عيسى بن سلمان يتابع السباق 

لقطات من التتويج
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اللجنة اإلعالمية

تقيـــم مؤسســـة البحرين لإلنتـــاج الفني 
وبالتعـــاون مـــع بلدية المحـــرق مهرجان 
الوطنـــي  العيـــد  بمناســـبة  المـــدن”  “أم 
المجيـــد وعيـــد جلـــوس جاللـــة الملـــك، 
وذلـــك فـــي حديقـــة الكازينـــو بالمحرق 
اليوم السبت في الساعة الثالثة عصرا.

وصـــرح محمد العليـــوي رئيـــس اللجنة 
فعاليـــات  بـــأن  للمهرجـــان  المنظمـــة 
المهرجـــان ســـتكون مفتوحـــة للجمهور 
الكريم. وإن المهرجان ســـيبدأ بمســـيرة 
حديقـــة  حـــول  األقـــدام  علـــى  مشـــًيا 
الكازينو ويتقدم المسيرة العبو منتخبنا 
أبطـــال كأس خليجي 24 حاملين كأس، 
وهذه فرصة طيبـــة للجمهور البحريني 
للتصوير مـــع الـــكأس الخليجي ونجوم 

منتخبنا الوطني.

مهرجان “أم المدن” بمناسبة العيد الوطني
المالكية يتخطى التضامن.. وتعادل االتحاد مع سترة
ــروي ــة” الكـ ــدوري “الثانيـ ــعة لـ ــة التاسـ ــي الجولـ ــد فـ ــاء وحيـ ــوم لقـ اليـ

أســفرت نتائــج افتتــاح منافســات الجولــة التاســعة لــدوري الدرجــة الثانيــة عــن 
تعــادل االتحــاد مــع ســترة بثالثة أهــداف لكليهمــا، وفــوز المالكية علــى التضامن 

بثالثة أهداف مقابل واحد، في المباراتين اللتين أقيمتا يوم أمس.

فـــي المبـــاراة األولى على اســـتاد النادي 
األهلـــي،  تقـــدم االتحـــاد بهـــدف لالعب 
المحتـــرف فورتشـــن في الدقيقـــة )11(، 
قبـــل أن يـــدرك محمـــد حبيـــل النتيجـــة 
لينتهـــي  )15(؛  الدقيقـــة  عنـــد  لســـترة 
الشوط األول بالتعادل بهدف للطرفين.

وفي الشـــوط الثاني، سجل أحمد جعفر 
هدف التقدم لســـترة عند الدقيقة )55(، 
قبـــل أن يضيـــف محمـــد حبيـــل الهـــدف 

الثالث وصوال للدقيقة )63(.
عنـــد  النتيجـــة  االتحاديـــون  وقلـــص 

الدقيقـــة )76( عبـــر الالعـــب علي محمد 
مكـــي، فـــي حيـــن أدرك فورتشـــن هدف 
التعـــادل فـــي الوقت القاتـــل وبالتحديد 

.)90+7(
بونفـــور،  محمـــد  الحكـــم  المبـــاراة  أدار 
وعاونـــه ســـلمان طالســـي وعلي ســـعد، 

والحكم الرابع أسامة إدريس.
وفـــي المبـــاراة التـــي احتضنهـــا ملعـــب 
مدينـــة حمد، حقق المالكية فوزا مريحا 
علـــى التضامـــن بنتيجة )1-3(، وســـجل 
للمالكيـــة: عيســـى البـــري فـــي الدقيقـــة 

)37(، أحمـــد يوســـف )73( وجعفـــر علـــي 
)78(، وســـجل للتضامـــن محمد خميس 
عبدالعزيـــز  الحكـــم  المبـــاراة  أدار   .)82(
شريدة، وعاونه نواف شاهين ومحمود 

الديري، والحكم الرابع حسين البحار.
وتقام اليوم مباراة واحدة ضمن الجولة 
9 وتجمـــع االتفاق مع البديع على ملعب 

مدينة حمد عند 5.30 مساء.

من لقاء المالكية والتضامن

محمد العليوي

أحمد مهدي
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تزامنـــًا مـــع احتفاالت مملكـــة البحرين 
بالعيد الوطني المجيد ال48 والذكرى 
ال20 لعيد جلوس جاللة الملك، أعلنت 
مدينـــة التنين، أكبر مركز تســـوق للبيع 
بالجملـــة والتجزئـــة بمملكـــة البحرين، 
أعلنـــت عن تنظيمها لـ”مهرجان التنين” 
 2019 ديســـمبر   16 مـــن  الفتـــرة  فـــي 
أكـــدت  حيـــث   ،2020 ينايـــر   4 حتـــى 
مدينة التنين عن مشاركتها في أفراح 
المملكة هـــذا العام عبر تنظيم الفعالية 
فـــي الهـــواء الطلق وذلك فـــي دراغون 
بالزا مقابل بوابة رقم 12 في المجمع.
هذا وســـوف يشـــمل “مهرجان التنين” 
الترفيهيـــة  األنشـــطة  مـــن  عـــدًدا 
العـــروض  ذلـــك  فـــي  بمـــا  والشـــعبية، 
الحية الموســـيقية والراقصة ومناطق 
مخصصـــة للعـــب األطفـــال واألنشـــطة 
التفاعليـــة، ممـــا يضمن تجربـــة ممتعة 
للجميـــع. وينطلق المهرجـــان بالتزامن 

مع يـــوم العيد الوطنـــي المجيد، حيث 
يضـــم مجموعة من الفعاليات الوطنية 
والشـــعبية منها والعروض الموســـيقية 
الشـــعبية والرسم على الوجه واأللعاب 
لألطفال باإلضافة إلى جلســـة تفاعلية 
مـــع الناشـــطة المعروفـــة على وســـائل 
مملكـــة  فـــي  االجتماعـــي  التواصـــل 
البحريـــن والمنطقـــة وعارضـــة األزياء 

والمدونة خولة المراغي.
إلى ذلك، فقـــد أوضحت مدينة التنين 
يومًيـــا  يســـتمر  ســـوف  المهرجـــان  أن 
حتـــى  مســـاًء  الرابعـــة  الســـاعة  بيـــن 
العاشـــرة مســـاًء حتـــى تاريـــخ الرابـــع 
مـــن شـــهر يناير مـــن العام المقبـــل، كما 
ستستضيف ســـوًقا خارجًيا )بازار( في 
الهواء الطلق يضم العديد من البائعين 
لعـــب  ومنطقـــة  الطعـــام  وشـــاحنات 
األطفال والبيـــوت الهزازة والمزيد من 

الفعاليات الترفيهية األخرى.

إقامة “مهرجان التنين” حتى 4 يناير

احتفاال باألعياد الوطنية... “رمادا سيتي سنتر” يفتتح مطعم سماور

ــة ــي ــف ذك ــ ــوات ــ ــة أبــــرزهــــا ه ــم ــي ــز ق ــ ــوائ ــ ــع ج ــ ــوزي ــ ت

مجمع سار يحتفل بالعيد الوطني

بمناســـبة العيـــد الوطنـــي المجيـــد 
الثامـــن واألربعيـــن وعيـــد جلـــوس 
عاهـــل البـــالد، احتفـــل مجمع ســـار 
التجـــاري التابع لمجموعـــة بوخوة 
بهذه المناسبة، حيث ُأقيم مهرجان 
العيد الوطني يوم االثنين الموافق 
السادســـة  الســـاعة  ديســـمبر   16
المجمـــع،  فنـــاء  خـــارج  مســـاًء 
الحيـــاة  حـــب  فريـــق  وبمشـــاركة 
التطوعي ومنسوبي إدارة المجمع 
المطاعـــم  مـــع عربـــات  وبالتعـــاون 
المتنقلـــة بإدارة شـــباب بحرينيين، 
كمـــا اشـــتمل المهرجـــان العديد من 
األلعاب الخارجية العمالقة مقدمة 
مـــن محـــالت عالـــم الترفيـــه التـــي 
أضافـــت المزيد من المرح لألطفال 
وسوق صغير وقسم للحناء، حيث 
شـــهد الحفل حضـــور عدد كبير من 

الزوار.
 تضمـــن الحفـــل إلقـــاء العديـــد من 
الكلمات والقصائد الشعرية المعبرة 
تقديـــم  مـــع  البحريـــن،  حـــب  فـــي 
للجمهـــور  واأللعـــاب  المســـابقات 
وفن الليوة الشعبي. شاركت أيًضا 
كشـــافة البحرين بمبادرة تطوعية 

بإدارة اختصاصي أنشـــطة كشفية 
ســـناء الرمضان، حيث قدم أشبال 
األيوبـــي  الديـــن  صـــالح  مدرســـة 
الكشـــفية فقرة استعراضية تخص 
إعجـــاب  نالـــت  البحريـــن  مملكـــة 

الحضور. 
 واختتم الحفل بإجراء ســـحوبات 
على جوائز قيمة عبارة عن هواتف 
ذكيـــة مقدمـــة مـــن شـــركة بتلكـــو، 

قســـائم شـــراء مقدمة من محالت 
ديـــب ان ديب، قســـائم مقدمة من 
محـــل يالـــو ســـابمرين، 100 بطاقة 
ألعـــاب مقدمـــة مـــن محـــالت كـــدز 
هدايـــا  زائـــر،   100 ألول  بـــاالس 
مـــن محـــل كوزمتيـــكا، و عطورات 

مقدمة من محالت كلمنتان. 
 ومـــن جانبه، أعرب حســـن بوخوة 
ســـعادته  عـــن  المجمـــع  صاحـــب 

وأشـــاد  االحتفـــال،  هـــذا  بحضـــور 
علـــى  القائميـــن  ونجـــاح  بجهـــود 
تنظيمـــه وشـــكر الحضـــور الكـــرام 
على المشاركة واالحتفال في مثل 
هذه المناســـبات، وتم تقديم كعكة 
كبيـــرة لتلفزيون البحريـــن مهنئين 
وشـــاكرين جهودهم فـــي تغطيات 
جميـــع احتفـــاالت العيـــد الوطنـــي 

المجيد.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

تلقـــى زيـــاد زهيـــر توفيقـــي التهانـــي 
والتبريـــكات مـــن األهـــل واألصدقـــاء 
درجـــة  علـــى  حصولـــه  بمناســـبة 
البكالوريـــوس في ريـــادة األعمال من 
جامعـــة تامبا فـــي الواليـــات المتحدة 
وعقبـــال  مبـــروك  ألـــف  األميركيـــة. 

الدكتوراه.

زهيري ينال 
بكالوريوس

في ريادة 
األعمال

نجحت شـــركة الســـيارات األوروبية 
- جاكـــوار الند روڤر فـــي رفع معايير 
خدمة العمالء عبر برنامجها المبتكر 
Service@“ المنـــزل  مـــن  للصيانـــة 

فتـــرة  خـــالل  حظـــي  إذ   ،”Home
قصيـــرة فقـــط بعد تقديمـــه للجمهور 
بإقبـــال كبيـــر لـــدى الزبائـــن؛ ليكـــون 
أحد أكثر الخدمات طلًبا لدى شـــركة 
الســـيارات األوروبيـــة جاكـــوار النـــد 

روڤر.
تضمـــن هـــذه الخدمـــة المقدمـــة مـــن 
شركة السيارات األوروبية راحة بال 
مطلقـــة للعمـــالء، إلـــى جانـــب فرصة 
توفيـــر مزيـــد مـــن الوقـــت والجهـــد 
فيما يتعلـــق بصيانة ســـياراتهم، عبر 
الخدمـــة المبتكرة التـــي تلغي حاجة 
مكتبـــه  أو  منزلـــه  لمغـــادرة  العميـــل 
لزيـــارة مركـــز الصيانـــة. ويأتـــي هذا 
البرنامـــج انعكاًســـا لفلســـفة الشـــركة 
التـــي تحرص دائًمـــا على وضع راحة 
ورضا العمالء في مقدمة أولوياتها.

“السيارات األوروربية” ترفع معايير خدمة العمالء



تعاني صعوبة في التواصل مع اآلخرين.

مزاجك المتقلب لن يساعدك كثيرًا في العمل.

تحصل على األجوبة التي كنت تنتظرها.

فرص عديدة لتصحيح األخطاء.

حان الوقت لتنطلق في الهواء العليل.

تنشط كثيرًا هذا اليوم على مستوى العمل.

الثقة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى.

يقف الحظ إلى جانبك ويزودك طاقة كبيرة.

عليك أن تتعامل باستقامة مع شتى األمور.

احشد قوتك بنفسك، وال تنتظر المساعدة. 

اجعل شعارك الكيف وليس الكم.

قد تواجه بعض المشكالت في حياتك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

21 ديسمبر

 1988
انفجـــار طائرة بوينغ 747 تابعة 
لخطـــوط ان أمريـــكان العالميـــة 
فـــي  لوكربـــي  مدينـــة  فـــوق 
اســـكتلندا يســـفر عن مقتل 269 
شـــخصا، وهـــو مـــا عـــرف الحًقا 
ســـم  با
قضيـــة 
لوكربي.

تحقــق الفنانــة ديانا حداد نجاحــات متعددة عبر نشــاطاتها 
الفنيــة المختلفة التي تقدمها برفقــة جمهورها في الخليج 
والوطــن العربي، أهمها من خالل األغنيــة الجماهيرية “إلى 
هنــا”، التــي باتــت تقترب من حاجــز 100 مليون مشــاهدة 

عبر حســاباتها في مواقع التواصل المتنوعة، وأهمها قناتها 
على “يوتيوب”، مؤكدة ســعادتها بهذا النجاح الذي ســجله حب 

الجمهور ومتابعته المستمرة. وتتصدر “البرنسيسة” - كما يلقبها جمهورها - عددا 
من أغلفة المجالت والصحف الورقية العربية.

ثمن الفنان اإلماراتي أحمد الجســمي شراكته مع الفنانة 
حياة الفهد في إنتاج مسلســل “أم هــارون”، إلى جانب 

تجسيد إحدى شخصيات المسلسل.
وقال الجســمي في تصريح صحافي: شرف كبير لنا في 

مؤسسة جرناس لإلنتاج الفني واإلعالن ومقرها اإلمارات 
أن نقوم بإنتاج مشــترك مع مؤسســة الفهــد لإلنتاج الفني 

بالكويت، لصاحبتها ســيدة الشاشــة الخليجية الفنانة القديرة حياة الفهد، في 
المسلسل الخليجي الضخم أم هارون، وتأليف محمد وعلي شمس.

بدأ المخرج األردني سائد الهواري التحضيرات األولى لمسلسله 
البــدوي الجديد “حــارس الجبل”، تأليف الكاتــب حازم فضة، 
للعرض في رمضــان المقبل، ومن المقــرر انطالق تصويره 
منتصف يناير المقبــل في أبوظبي، بعد االنتهاء من معاينة 

أماكن التصويــر واختيار األزياء الخاصة بالعمل. المسلســل 
بطولة السعودي عبدالمحســن النمر، صبا مبارك، منذر رياحنة، 

خالــد القيــش، ويقدم موضوعًا مختلفــًا يروي قصص القبائل بكثير من التشــويق، 
والذي شهدت فيه المنطقة جوعا وأمراضا وجفافا أدت إلى حروب.

حارس الجبلأم هارون100 مليون
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كشف موقع غوغل تزامنا مع انتهاء 
العام 2019 عن أكثر األخبار التي تم 

البحث عنها خالل هذا العام.
المســـتحوذ  هـــي  الرياضـــة  وكانـــت 
األكبـــر علـــى عمليات البحـــث، حيث 
احتلت مباراة الهند وجنوب إفريقيا 
فـــي كأس العالـــم للكريكـــت، المركـــز 
األول فـــي قائمـــة المواضيـــع األكثـــر 

بحثا هذا العام.
وكان في المركز الثاني للموضوعات 
الممثـــل  وفـــاة  نبـــأ  بحًثـــا،  األكثـــر 
األميركي الشـــاب كاميـــرون بويس، 
بينمـــا جـــاءت بطولـــة كوبـــا أميـــركا 
التي أقيمت فـــي الصيف في المركز 

الثالث.
أمـــا في خانـــة األخبـــار األكثـــر بحثا 
علـــى محـــرك البحث غوغـــل جاءت 
بطولـــة كوبا أميـــركا بالمركـــز األول، 
كاتدرائيـــة  حريـــق  علـــى  متقدمـــة 

نوتردام في باريس.
وفـــي خانـــة األشـــخاص جـــاء العب 
كرة القدم األميركية أنطونيو براون 
بالمركز األول، وحل النجم البرازيلي 

نيمار بالمركز الثاني.
قائمـــة  “أفينجـــرز”  فيلـــم  وتصـــدر 
األفالم األكثر بحثا على غوغل بينما 
جاء جوكـــر بالمركز الثانـــي، وكابتن 

مارفيل ثالثا.

األخبار األكثر بحًثا في 2019 حول العالم

 1969
 األمم المتحدة تتبنى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

 1979
توقيع اتفاق ينهي تمرد مستعمرة روديسيا على التاج البريطاني.

 1937
والت ديزني ينتج أول فيلم كرتوني بعنوان سنو وايت واألقزام السبعة.

 1908
 افتتاح الجامعة األهلية المصرية والتي تعتبر أول جامعة عربية.

1522
 فتح جزيرة رودس بقيادة سليمان القانوني وضمها للدولة العثمانية.

احتفلت الفنانة التونسية 
درة بوصول عدد متابعيها 
لـ 10 ماليين، عبر حسابها 

.Instagram على موقع
وأعربت درة عن سعادتها 

بدعم الجمهور المستمر لها، 
موجهة الشكر لهم.

ــودي ــع ــس ــلــمــصــور ال ــم وعــــرض أفــــام نـــــادرة ل ــي ــرم ت

“البحر األحمر السينمائي” يكرم نعماني

األحمـــر  البحـــر  مهرجـــان  يكـــرم 
دورتـــه  فـــي  الدولـــي  الســـينمائي 
 ،2020 مـــارس  فـــي  االفتتاحيـــة 
المصور الفوتوغرافي والسينمائي 
الســـعودي الرائـــد صفـــوح نعمانـــي 
ويعـــرض   ،)2016  -  1926(
المهرجـــان للجمهـــور للمـــرة األولى 
فيلمًا تســـجيليًا نـــادرًا له عن رحلة 
الحج من إنتاج سنة 1963، إضافة 
إلـــى عـــرض فيلـــم يدمـــج لقطـــات 
ســـينمائية لمدينـــة جدة لم يســـبق 
عرضهـــا اتخـــذت بكاميـــرا المصور 
الشـــخصية فـــي الفتـــرة بين 1954 
و1968.ُصـــور فيلم “الحـــج الى مكة” 
حـــج  موســـم  فـــي  رســـمي  بتصريـــح 
ملـــون،  تســـجيلي  فيلـــم  وهـــو   ،1963
مدته 35 دقيقة، قام منتجه بتحميضه 
فـــي معامـــل “وليـــم بالمـــر فيلـــم” فـــي 
ســـان فرانسيســـكو. وضع فيه المصور 
خبرتـــه فـــي معرفـــة أدق تفاصيل مكة 
الجغرافيـــة ليقـــدم وثيقـــة محلية غير 
الحجـــاج  قـــدوم  لرحلـــة  استشـــراقية 
إلى مكة تميزت بالمشـــاعر اإلنســـانية، 
المناظـــر  التقـــاط  علـــى  وبالتركيـــز 
الطبيعيـــة والجمالية وإبـــراز الطقوس 

الدينية.
ولم يســـبق أن عـــرض الفيلـــم من قبل 
ســـوى في عروض خاصة او محدودة، 
وقـــد صـــرح مديـــر المهرجـــان، محمود 
صباغ حول عرضه الرسمي األول: “هذا 
االكتشـــاف يعيد كتابة تاريخ الســـينما 
الوطنيـــة في بالدنا، أن اكتشـــاف فيلم 
متكامل األركان والصناعة يعود تاريخ 
إنتاجه الى العـــام 1963، حتمًا يضيف 
عنصرًا أصيالً لقصة السينما السعودية 
عبر اضافة فيلم يندرج ضمن سلســـلة 

األفالم التأسيسية.
كما يقدم المهرجان للجمهور ألول مرة 
بانورامـــا ســـينمائية عـــن مدينـــة جدة 
تتـــراوح تواريـــخ تصويرهـــا مـــن العام 

للمجموعـــة  تعـــود   ،1968 إلـــى   1954
الفيلميـــة الخاصـــة بالمصـــور نعمانـــي، 
مللـــم   16 بكاميـــرات  صورهـــا  التـــي 
شـــخصية، وهي تنطوي على مشـــاهد 
نادرة توثق تاريخ التحوالت العمرانية 
المدينـــة  التـــي عاصرتهـــا  والحضريـــة 
خالل عقدي الخمســـينات والســـتينات 

الميالدية.
البحـــر  مهرجـــان  مؤسســـة  وقامـــت 
بتحميـــض  الســـينمائي،  األحمـــر 
وترميم 5 شـــرائط خام تعـــود للمصور 
نعمانـــي، فـــي أحـــد مراكـــز األتمتة في 
ميونـــخ بألمانيا، ومن ثـــم قامت إدارة 
المهرجان بتنســـيقها ودمج مختاراتها 
فـــي فيلم قصيـــر تتـــراوح مدته نصف 
الســـاعة، ســـوف يكون جاهـــًزا للعرض 
أمـــام الجمهور للمرة األولى في مارس 

المقبل.
وتتـــراوح مضاميـــن فيلـــم “لقطات من 
جـــدة” بين أجـــواء احتفـــاالت األهالي 
بعـــودة جاللة الملك ســـعود ســـالمًا من 
رحلتـــه العالجية بالخارج العام 1954، 
ونصبهـــم ألقـــواس النصر، إلـــى التقاط 
الحيـــاة التجاريـــة اليوميـــة فـــي مرفـــأ 
البانوراميـــة  لقطاتـــه  وتتنـــوع  جـــدة. 
بلقطات نادرة لواجهة المدينة البحرية 
القديـــم،  البنـــط  مينـــاء  امتـــداد  علـــى 

وأخـــرى لســـاحة البيعـــة وفنـــدق جدة 
بـــاالس وعمارة باخشـــب. كمـــا يحتوي 
الفيلـــم علـــى لقطـــات نـــادرة لهدميـــات 
شـــق الشـــارع الجديد “شـــارع الذهب” 

في العام 1964.
ويقـــارب الفيلـــم بيـــن لقطـــات للبيوت 
التراثيـــة فـــي حارتـــي الشـــام واليمـــن 
بأخرى بانورامية لحارة البحر وشـــارع 
الملـــك عبدالعزيز بمبانيهما اإلســـمنتية 
الحديثة. وبين لقطات لســـاحل الصيد 
فـــي ضاحية الرويس وبيوت الســـعف، 
مقابـــل الفيالت الفارهـــة حديثة البناء 
علـــى طول طريـــق مكـــة القديم خارج 

سور البلدة التاريخي.
وقـــد صـــرح مديـــر المهرجـــان محمود 
صباغ قائـــالً: “إننا نضيـــف إلى الدرس 
التاريخـــي، ونحقـــن روايـــة توســـعات 
الشـــعبية،  تحوالتنـــا  وقصـــة  المدينـــة 
بوثائـــق بصريـــة أصيلـــة نـــادرة، أجـــاد 
المصـــور الراحـــل صفـــوح نعمانـــي في 
ويستشـــرف  يعلـــم  كأنمـــا  التقاطهـــا، 

حضور مثل هذه اللحظة حيث تعرض 
شهادته ألول مرة لألجيال الالحقة”.

ويعتبر صفوح عزت نعماني، احد رواد 
والســـينمائي  الفوتوغرافـــي  التصويـــر 
في جدة، انطلق أوالً في بيع كاميرات 
ومعدات التصويـــر عن طريق التجزئة 
منـــذ العـــام 1952 فـــي متجـــر عائلتـــه 
“محالت النعماني” الواقعة على شارع 
الملـــك عبدالعزيز التجاري، ثم اســـتقل 
في “استديو صفوح” الواقع في عمارة 
عبـــدهللا الفيصـــل، حيـــث كان يصـــور 
البورتريه الشخصي ويحمض األفالم.

وتأتـــي جهـــود ترميـــم أعمـــال صفـــوح 
نعمانـــي وإخراجهـــا للجمهـــور المحلي 
كجـــزء من مهمـــات مؤسســـة مهرجان 
البحر األحمر الســـينمائي للحفاظ على 
التـــراث الســـينمائي المحلـــي وإحيائه، 
والـــى جهودهـــا فـــي تقديـــم روايـــات 
متنوعـــة أصيلة ومتفرقـــة عن التاريخ 

السعودي الحديث.
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األبراج األكثر حظا في الحب للعام 2020
الحـــظ يحالف بعض األبـــراج أكثر من 
غيرها في كل عام، وذلك ال يعني ثبات 
حـــظ كل بـــرج دومـــًا، إال أن التوقعات 
تجزم تربـــع مجموعة من األبراج على 
عرش الحب للعام المقبل، وســـنتناول 
اليـــوم مجموعـــة األبـــراج األكثـــر حظًا 

في الحب لعام 2020.

الحوت 

علـــى الرغـــم مـــن أن الحـــوت ال يـــدرك 
حظـــه الوفير فـــي الحب مـــن البداية، 
إذ ســـيبدأ العـــام بطريقـــة عاديـــة جدًا 
دون أي أحداث مهمة متعلقة بالعالقة 
العاطفيـــة، وابتـــداًء مـــن نصـــف العام 
ســـتبدأ األمور تتغير من أجل الحوت، 
ففي يونيو ســـتتاح لألشـــخاص الذين 
الحـــوت  بـــرج  مســـمى  تحـــت  ولـــدوا 
الفرصـــة لتعزيـــز عالقاتهـــم الحالية أو 
بـــدء عالقـــة جديدة واعـــدة، وهذا هو 
الوقت المناسب ألصحاب برج الحوت 
ليبـــدأوا عالقـــة جديـــة وينتقلـــوا إلـــى 

المســـتوى التالـــي لتكـــون عالقتهم مع 
شريكهم أكثر سالسة.

العذراء 

بــاألوقــات  مليئة   2019 ســنــة  كــانــت 
أوفــر   2020 الــرومــانــســيــة وســتــكــون 
من  العديد  لديها  النجوم  منها،  حظًا 
ــاب بــرج  ــحـ ــارة ألصـ ــــســ الــمــفــاجــآت ال

العذراء فيما يتعلق بعالقاتهم 
ــم، إذ  ــ ــه ــ ــائ ــ ــرك مـــــع شــ

ــوف يــنــخــرط  ــ ســ
مولود العذراء 

عالقات  في 
طـــــويـــــلـــــة 
األجـــــــــــــــل 
ة  مستقر و
ــد  ــجـ ــيـ وسـ
طــــــــــرقــــــــــًا 

جـــــــــديـــــــــدة 
لـــــلـــــتـــــواصـــــل 

ــرب  لـــيـــكـــونـــوا أقــ

ــتـــزداد  إلــــى شــركــائــهــم وبـــالـــتـــالـــي سـ
عالقاتهم قوة.

األسد 

يبقى برج األســد تحت دائــرة الضوء 
مــكــان وجـــوده دون  عــن  النظر  بغض 
يمتلك  فهو  الــجــهــد،  مــن  الكثير  بــذل 
تجعل  قــويــة  مغناطيسية  شخصية 
الكثيرين يعجبون به، سيكون 
األســــــد أحـــــد األبــــــراج 
ــة  ــيـ ــاذبـ األكـــــثـــــر جـ
الـــمـــحـــظـــوظـــة 
ــب  ــحــ ــ فـــــــي ال
 ،2020 فــــي 
وفــــــــــي كـــل 
يرتكب  مرة 
فــيــهــا األســـد 
فلن  خطأ  أي 
لكنه  يستسلم 
ــر فـــــي كــل  ــ ــاب ــ ــث ــ ي
لنفسه،  يضعه  شــيء 

وفي العام 2020 سوف يتمتع بصحة 
وستتاح  للدهشة،  مثير  بشكل  جيدة 
له سلسلة من الفرص المميزة ألعماله 

وستكون حياته العاطفية رائعة.

القوس 

تســـهيالت  المشـــتري  كوكـــب  يقـــدم 
بذلـــك  ليبطـــل  القـــوس  لبـــرج  كثيـــرة 
مفعول كوكب زحـــل الذي كان يعرقل 
أحالم وطموحات مواليد برج القوس، 
المشـــاكل  هـــذه  كل  مـــن  وســـيتحرر 
العاطفيـــة،  الناحيـــة  مـــن  خصوصـــًا 
وبالتالـــي ســـتتاح له فـــرص مميزة لن 
تتكرر في حياته العاطفية مع شـــريك 
حياتـــه ليرتـــوي بعـــد مـــرور حالـــة من 
العطـــش الجفـــاف الذي تخللـــه أزمات 
طويلـــة،  لفتـــرات  اســـتمرت  عاطفيـــة 

ليحقق بذلك أحالمه مع شريكه.

أفادت تقارير إعالمية أنه بسبب التأثير البيئي الذي ينتج عن رحالتها الجوية  «
المتكررة، تبرعت عارضة األزياء العالمية من أصول فلسطينية بيال حديد بـ 

600 شجرة. وشاركت بيال متابعيها، عبر حسابها الخاص على أحد مواقع 
التواصل، صورا للتبرعات التي قدمتها، وعلقت عليها: “لقد تبرعت ب600 

شجرة خضراء لزراعتها، وخصصت 20 شجرة لكل رحلة بالطائرة في األشهر 
الثالثة الماضية”.
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الحمدان في أيام قرطاج المسرحية
ــن الــــعــــرب ــ ــي ــ ــان ــ ــن ــ ــف ــ ــة مــــــن ال ــ ــب ــ ــخ ــ إلــــــــى جـــــانـــــب ن

يوســـف  المســـرحي  الناقـــد  شـــارك 
الحمـــدان فـــي مختلـــف أنشـــطة “أيام 
انطلقـــت  التـــي  المســـرحية”،  قرطـــاج 
في تونس في نســـختها 21 في الفترة 
الممتدة من 7 إلى 15 ديسمبر الحالي، 
الـــى جانـــب عـــدد كبيـــر مـــن الفنانيـــن 
البحريـــن  أن  علمـــا  العـــرب،  والنقـــاد 

شـــاركت في هـــذا المحفل المســـرحي 
الدولي بمسرحية “ إلى ريا “ من تأليف 
جمال الصقـــر وإخراج جمـــال الغيالن 

وتمثيل جمعان الرويعي وبروين.
يجـــدر بالذكـــر أن مســـرحية “الطـــوق 
للمخـــرج المصـــري ناصـــر  واالســـورة” 
عبد المنعم فـــازت بجائزة أفضل عمل 

مسرحي متكامل في الدورة 21 أليام 
أفضـــل  جائـــزة  المســـرحية،  قرطـــاج 
عمـــل متكامل “الطوق واإلســـورة” من 
مصـــر. وذهبـــت جائـــزة أفضـــل ممثـــل 
الـــى الممثـــل رائـــد محســـن عـــن دوره 
فـــي مســـرحية “أمكنة إســـماعيل” من 
العـــراق، وجائـــزة أفضـــل ممثلـــة الـــى 

الممثلـــة نادية بوســـتة عـــن دورها في 
مســـرحية “ســـيكاتريس” مـــن تونـــس، 
وجائزة أفضل ســـينوغرافيا مسرحية 
عمـــان،  ســـلطنة  مـــن  الحنـــاء”  “مـــدق 
وجائزة أفضل إخـــراج المخرج محمد 
الحر عن مســـرحية “ســـماء أخرى” من 

المغرب.

مـــن ضمـــن األغانـــي الوطنيـــة التي 
تـــم عرضهـــا خـــالل احتفـــال البالد 
وذكـــرى  المجيـــد  الوطنـــي  بالعيـــد 
تولـــي جاللـــة الملك مقاليـــد الحكم 
، أغنيـــة “أغلـــى الـــدرر” مـــن ألحـــان 
حمـــد  المبـــدع  الفنـــان  وغنـــاء 
بوقيـــس، وكلمـــات الشـــاعر محمـــد 
الجلـــوح، وتوزيع ومكســـاج الفنان 
عـــارف عامر، وتصويـــر مهدي أمان 
وعبـــدهللا أمـــان، ومونتاج حســـين 
عبيد وعلي جاسم وإنتاج الجامعة 
الخليجية، واإلشـــراف العـــام مهند 
مشـــهداني وشـــريف بدران ومنتج 
منفذ فلير ميديا واإلخراج لحسين 

المؤمن.
هذا وشـــكر الفنـــان بوقيـــس وزارة 
شؤون االعالم وفيصل العلي وكل 
من ســـاهم في هذا العمل الوطني، 

متمنيـــا أن تكـــون االغنيـــة قد نالت 
إعجاب واستحســـان المشـــاهدين، 
وتمنـــى أيضا كل التقـــدم واالزدهار 

لمملكتنا الغالية.
مـــن جانـــب آخر وعـــد الفنـــان حمد 
جمهـــوره  “البـــالد”  عبـــر  بوقيـــس 
بتقديـــم الجديـــد والمتميـــز خـــالل 
الفتـــرة المقبلـــة، معربا عـــن خالص 
شكره لكل المتابعين من الجمهور.

األغنية الوطنية “أغلى الدرر” لبوقيس
محرر سافات 

“أسرة األدباء” تكرم األديب الراحل محمد الماجد
البحريـــن  هيئـــة  رعايـــة  تحـــت 
للثقافة واآلثار تقيم أسرة األدباء 
والكتـــاب احتفاال كبيرا بمناســـبة 
50 عامـــا علـــى تأسيســـها  مـــرور 
تحت عنـــوان “الكلمة في يوبيلها 
مـــن  كل  بمشـــاركة  الذهبـــي” 
الفنانين القديرين أحمد الجميري 
وســـلمان زيمان، وفرقـــة البحرين 
المايســـترو  بقيـــادة  الموســـيقية 
خليفـــة زيمـــان، كمـــا ســـيتم فـــي 
الحفـــل تكريـــم المؤسســـين ومن 
بينهـــم كما علمـــت “البالد” األديب 
البحرينـــي الراحـــل محمد الماجد 
الذي كان لـــه دور بارز ومؤثر في 
تأســـيس أســـرة األدبـــاء والكتاب 
وصاحـــب الفكـــرة األولـــى لقيـــام 
هذا الكيان والصرح األدبي، وكان 

أحـــد أعضائها الفاعلين، كما مثلها 
فـــي أول مؤتمـــر عربـــي تحضـــره 
األســـرة حيـــن رأس وفدهـــا العام 
1970 إلـــى مؤتمر األدبـــاء العرب 
الثامـــن فـــي دمشـــق وألقـــى كلمة 

البحرين في هذا المؤتمر.
وصدر للماجـــد مجموعته األولى 
“مقاطـــع مـــن ســـيمفونية حزينة” 
العـــام 1970م والرحيل إلى مدن 
و”الرقـــص  1977م  العـــام  الفـــرح 
العـــام  الظـــالم”  أجفـــان  علـــى 
1984م. ثـــم قام ابنه أســـامة بعد 

وفاتـــه بإصدار كتابـــه الرابع “أنت 
أول من ســـألني عن اسمي” العام 

.1999
وروايته الوحيدة “كتابات عاشق 
على رمال الشـــواطئ.. أســـطورة 

حب عصرية” العام 2009. 

أوال  مســـرح  أن  بالذكـــر  يجـــدر 
قدم مســـرحية من تأليف الماجد 
افتتـــاح  فـــي  “األشـــباح”  بعنـــوان 
مهرجانه المسرحي السادس، كما 
وثق ابنه أســـامة حياته في فيلم 
وثائقـــي بعنـــوان “محمـــد الماجد 

والبحث عـــن الزمن الضائع” العام 
.2008

وسيكون الحفل في تمام الساعة 
الثامنة من مســـاء يـــوم الخميس 
ديســـمبر   26 الموافـــق  المقبـــل 

بصالة البحرين الثقافية.

في حفل كبير 
بمناسبة اليوبيل 

الذهبي

أسامة الماجد
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هل تريد حياة أطول؟... اذهب إلى المسرح
كشفت دراسة حديثة أن األشخاص الذي يذهبون إلى 

المسرح مؤهلون لعيش حياة أطول.
وأفــادت الدراســة التــي أجراهــا باحثــون مــن جامعــة 
“كوليــدج لنــدن” أن الذهــاب إلــى المســرح، أو متابعــة 
األعمــال الفنيــة مــرة كل شــهر، يقلــل مــن خطــر الوفــاة 
ميــل”  “ديلــي  صحيفــة  نشــرته  مــا  بحســب  المبكــرة، 

البريطانية.
وقالت الدراســة إن الباحثين قاموا بمالحظة ما يقرب 
مــن 7000 شــخص بالــغ، فــوق ســن 50 عامــا، لمــدة 12 
عامــا، وتــم اختيار هؤالء األشــخاص على أســاس أنهم 

يذهبون باستمرار إلى المسرح.
وتوصــل الباحثــون إلــى أن المشــاركين الذيــن تابعــوا 
األعمــال الفنيــة كل بضعــة أشــهر، كانــوا أقــل عرضــة 

للموت بنسبة 14 % في نهاية الدراسة.
وكشــفت نتائج الدراســة أن زيارة المتاحف والمســارح 
والمعــارض الفنيــة بشــكل متكــرر، ولو مــرة واحدة في 

الشهر، يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 31 %.
أن  علــى  عديــدة  أدلــة  هنــاك  أن  الباحثــون  وأوضــح 
االهتمــام بالفــن، يمكن أن يكون مفيدا للصحة، إال أنهم 
لم يتمكنوا من إثبات أن الذهاب إلى المسرح بانتظام، 

هو ســبب انخفاض المخاطر؛ ألن الدراســة كانت قائمة 
على المالحظة فقط.

وأشار الباحثون إلى أن قضاء الوقت في مسرح محلي،  «
يمكن أن يحسن الصحة العقلية ويشجع النشاط 

البدني.

كشــفت دراســة أجراهــا الباحثون 
في جامعة “GZMK” األلمانية، أنه 
يوجــد عالقة قويــة بين األمراض 
التــي قد تصيــب الفك واألســنان، 

واآلالم المبرحة في الظهر.
وقــال الدكتور، يوخن شــميت، إن 
آالم الظهــر مــن الممكــن أن يكــون 
سببها األساســي أمراض األسنان، 
بالعمــود  يرتبــط  الفــك  ألن  نظــًرا 
الفقري عبر العضالت واألعصاب.

  وأشار طبيب األسنان األلماني،  «
إلى أن آالم الظهر قد ترجع، 

على سبيل المثال، إلى المرض 
المعروف باسم “خلل المفصل 
الصدغي الفكي، والذي قد يؤدي 

أيًضا إلى آالم األسنان وآالم الرقبة 
وآالم المفاصل وطنين األذن 

والصداع والدوار.

دراسة: أمراض 
األسنان مسبب 

رئيس آلالم الظهر
تجــرد أب مــن إنســانيته وارتكــب أبشــع 
الرضيــع  طفلــه  قتــل  ممكنــة:  جريمــة 
المولــود حديثــا، وطعــن زوجتــه بســكين 

وهرب.
فــي  بريطانيــا  فــي  الســلطات  وتمكنــت 
وقــت الحــق مــن القبــض عليــه، وقضــت 
محكمــة فــي شــمالي البالد بســجنه مدى 
صحيفــة  أفــادت  مــا  بحســب  الحيــاة، 

“مترو” البريطانية، أمس الجمعة.

ويقــول المحقــق الــذي تولــى القضيــة إن 
دينــس بيتــوال )27 عامــا( طعــن زوجته 6 
مــرات، كمــا طعــن الطفــل الــذي كان نائما 
شــمالي  تينســايد  نــورث  فــي  بمنزلهمــا 

بريطانيا.
وأصيبــت األم وابنهــا بجــروح خطيــرة، 
ورغم ذلك تمكنت من االتصال بخدمات 
الطــوارئ، التــي هبــت لنجدتهمــا، وتوفي 

االبن الحقا في المستشفى بعد 4 أيام.

أطاح مرض قاتل بعشرات األحصنة 
فــي جزيــرة تركية، بحســب مــا أعلن 

مسؤولون الخميس. 
فقــد عمــدت الســلطات التركيــة إلــى 
ذبــح 81 حصاًنــا فــي جزيــرة قبالــة 

إسطنبول بعد تفشي مرض قاتل.
إن  المحليــة  اإلدارة  مكتــب  وقــال 
الجيــاد فــي جزيرة بويــوكادا ذبحت 
بعد تشــخيصها بمرض الرعــام، الذي 

يصيب أيًضا الحمير والبغال.
أقيــم حجــر صحــي فــي  إلــى ذلــك، 
وخــروج  دخــول  وحظــر  المنطقــة، 
الحيوانــات مــن وإلــى الجزيــرة لمنــع 

انتشار المرض، بحسب المكتب.
مــن جهتــه، أكــد ايرديم غــول، عمدة 
تــرك”  “هابــر  لقنــاة  األميــرات،  جــزر 
التلفزيونيــة أن أي شــخص لم يصب 

جراء تفشي المرض.

قتل رضيعه وطعن زوجته.. والسبب “جنوني”

مجزرة جياد في “جزر األميرات”.. ذبح 81 حصاًنا

نجوم مضيئة في سوق الكريسماس في أوسنابروك، 
شمال غرب ألمانيا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

سويســرا  فــي  العلمــاء  اكتشــف 
طريقــة لجعــل الشــوكوالتة البنّية 
شــوكوالتة ملّونــة، بــدون إضافــة 

المزيد من المكونات.
قال المعهد الفيدرالي السويســري 
الباحثيــن  إن  للتكنولوجيــا 
اكتشفوا طريقة لطبع بنية خاصة 
علــى ســطح الشــوكوالتة تجعلهــا 

تلمع وتتألق مثل قوس قزح.
العمليــة  أن  الجامعــة  وأضافــت 
تحاكي تأثير جلد الحرباء، والذي 
ألــوان  لعــرض  يتغيــر  أن  يمكــن 

محددة.

وقالت إن شوكوالتة قوس قزح  «
جاهزة لإلنتاج الصناعي وأن 

العلماء يجرون بالفعل محادثات 
مع صانعي الشوكوالتة الكبار.

عــن  الكنديــة  الصحــة  وزيــرة  أعلنــت 
عــن  اإلعالنــات  علــى  حظــر  فــرض 
التــي  اإللكترونــي  التدخيــن  منتجــات 

تستهدف الشباب.
ولن يســمح بتســويق المنتجات إال في 
التــي  والمواقــع  المتخصصــة  المتاجــر 
إليهــا،  للبالغيــن فقــط الوصــول  يمكــن 
ومنعت اإلعالنات في أماكن أخرى بما 

فيها المتاجر واللوحات اإلعالنية.
باتــي هاجــدو  وقالــت وزيــرة الصحــة 
عــدد  أن  اإلحصــاءات  أحــدث  “تظهــر 
الذيــن  الثانويــة  المــدارس  تالميــذ 
التدخيــن  منتجــات  يســتخدمون 
اإللكترونــي قد تضاعف، وهو أمر مثير 

للقلق”.

 ووفًقا لمسح حكومي، تضاعفت  «
معدالت استخدام السجائر اإللكترونية 
بين التالميذ بين العامين 2018 و2019 

مقارنة بالعامين السابقين.

آخر صيحات 
العلم في 

“الشوكوالتولوجي”

كندا تحظر تسويق 
منتجات التدخين 

اإللكتروني
“بيــك  شــاحنة  يقــود  رجــل  اصطــدم 
ا، بجدار مطار  أب”، بســرعة كبيــرة جدًّ
االســتقبال  قاعــة  واختــرق  فلوريــدا، 

ودّمر ممر األمتعة الخاص بالمطار.
وســجلت عدســات الكاميــرا الحــادث 
المــروع، الــذي وقــع فــي وقــت مبكــر 
الخميــس، حيــث دخلــت  مــن صبــاح 
ســيارة بسرعة فائقة مطار “ساراسوتا 
برادنتــون” الدولــي، مــا تســّبب بدمــار 

أثاث المطار.

وبحســب مديــر المطــار، فإن الســائق، 
خوان مونسيفيس ) 40 عاًما(، اقتحم 
ســياج المطــار الغربــي، قرابة الســاعة 
ا، لتدخل  3 صباًحا، بســرعة عاليــة جدًّ
ســيارته مبنــى المطار وترتطم بســكة 

األمتعة، وفًقا لـ)سي إن إن(.
تجنــب  المطــار  موظفــو  وحــاول   
اإلصابــة عنــد تطايــر الشــظايا، والتــي 
المبنــى،  داخــل  دمــاًرا شــامالً  خلفــت 

قدرت تكاليفه بنحو 250 ألف دوالر.

دخل المطار أسرع من طائرة ودّمر كل شيء

عارضة األزياء البرتغالية سارا سامبايو تحضر العرض العالمي األول لـ 
“القطط” في قاعة أليس تالي بمدينة نيويورك. )أ ف ب( وكانت عدسات الكاميرات، قد رصدت السيارة تسير بسرعة كبيرة على الطريق، واستبعدت 

التحقيقات أن يكون السائق، الذي دخل المستشفى على إثر إصابات خطيرة، مخمورًا.

شرطة البحرين .. والء وتضحية
المالزم سيف حسن المطاوعة

بـــدأ مســـيرته الوظيفيـــة فـــي شـــرطة البحريـــن بتاريخ
11 نوفمبـــر 1936م حيـــث انضم إليها برتبة شـــرطي، 
وتـــدرج في الرتب العســـكرية حتى حصـــل بتاريخ 1 يناير 

1980م على رتبة مالزم

عمل في الحراسات ومركز شرطة المنامة

خالل مسيرته الوظيفية نال االوسمة واالنواط التالية: 
     وسام تقدير الخدمة العسكرية من الدرجة الثانية

     نوط األمن للخدمة الطويلة 25 سنة

تقاعد عن العمل
في 15 فبراير 1990م

علــى  بضجــة  مليونيــر  تســّبب 
وســائل التواصل االجتماعي في 
العالم، بعــد طلبه موظًفا ليرافقه 
في ترحاله، براتب 55 ألف دوالر 

ا. سنويًّ
األســترالي،  المليونيــر  وأعلــن 
ماثيــو ليبــر، فــي مقابلــة لــه، عــن 

حاجتــه لموظــف يقــوم بالتقــاط الصور لــه أثناء رحالته حــول العالم، براتب شــهري 
يقــدر بحوالــي 4600 دوالر. وعلــى الموظــف المطلــوب التقــاط الصــور، وتحميلهــا 
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي الخاصبــة بالمليونيــر، ونشــرها ومتابعــة ردود 
األفعــال عليهــا. ولتلبيــة حاجة المليونيــر للتنقل الدائم حول العالــم، يجب أن يكون 
لدى الموظف المطلوب جواز ســفر ســار، وقادر على الســفر في أي وقت وبالســرعة 
المطلوبــة.  وبحســب “ســي إن إن”، فقــد توســعت أعمــال المليونيــر فــي الســنوات 

األخيرة، لتتضمن اإلمارات وأميركا وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول.

وظيفة براتب 55 ألف دوالر لمرافق مليونير الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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