
أطلق متطوعون من قرية  «
المالكية حملة لتنظيف مساجد 
القرية. وقال الناشط االجتماعي 

جمعة المالح إن الحملة بدأت 
نهار أمس الجمعة بتنظيف 

مسجد الشيخ مرشد وتبخيره 
وتعطيره.

قفزت أسعار الذهب 1 % إلى  «
أعلى مستوياتها في 4 أشهر 

أمس مع اشتعال التوترات في 
الشرق األوسط بعد مقتل قائد 

عسكري إيراني كبير في ضربة 
جوية أميركية.

توقفت الحركة، أمس، في المطار  «
الوحيد في العاصمة الليبية 

طرابلس حتى إشعار آخر، من 
جراء سقوط صواريخ بالقرب منه. 
وذكر مسؤول في مطار معيتيقة 

أن حركة المالحة الجوية في 
المطار توقفت.

يشارك نخبة من الفنانين  «
والكتاب البحرينيين في 

مهرجان المسرح العربي بدورته 
الثانية عشرة التي تستضيفها 

العاصمة األردنية )عمان( 
في الفترة بين 10 و16 فبراير 

المقبل.

أعلن نادي تشارلتون أتلتيك،  «
أن مجموعة إيست ستريت 

إنفستمنتس ومقرها أبو ظبي، 
أكملت إجراءات االستحواذ على 

النادي المنافس في دوري 
الدرجة الثانية اإلنجليزي لكرة 

القدم.

عدسة “^”: عمر طبيب الساعات 75 عاما
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أبو بكر منهمك 
في التصليح

تزدحـــم الســـاعات في هـــذا المحل. 
وتعـــود بـــك عقاربهـــا للـــوراء. محل 
بالذكريـــات  ملـــيء  ولكنـــه  صغيـــر 
و”األنتيـــكات” وفـــق صـــور التقطها 
الزميـــل خليـــل إبراهيم فـــي جولته 

بالعاصمة المنامة.
يقع في قلب شـــارع بـــاب البحرين، 
حيـــث يفـــد إليـــه الزبون والســـائح. 

وعمره قرابة 75 عاما. 

طبابـــة  األساســـية  ووظيفتـــه 
الساعات من أمراض الزمن.

األقـــدم  هـــو  المحـــل  ويعتبـــر 
بتخصصه.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلدياتالمنامة - وزارة األشغال وشؤون البلدياتالقضيبية - مجلس النواب

تقدم النائب األول لرئيس مجلس النواب 
النائـــب عبد النبي ســـلمان بجزيل التقدير 
وعظيـــم االمتنـــان للتجـــاوب الســـريع من 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــه  األميـــر 
بالموافقة على تخصيص وتسجيل العقار 
الواقـــع في عالي الســـتخدم جمعية عالي 

الخيرية لغرض إنشاء دار لرعاية الوالدين 
ألهالي عالي ومشـــروع اســـتثماري مكون 
مـــن محـــات تجاريـــة يعـــود بالنفـــع على 
شـــريحة مهمة من كبار الســـن من األهالي 
فـــي المنطقـــة. وأشـــاد ســـلمان بالتجاوب 
اإلنســـاني الرائع مع مطلب وطموح طالما 

انتظره أهالي عالي.

أعلنت وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عـــن تخريـــج 15 
شابا بحرينيا مؤها للبدء في العمل في 
االستزراع السمكي، ضمن إستراتيجيتها 
في البدء بتنفيذ مبادرات األمن الغذائي 

البحري.
وقال خلف في حفل بهذه المناســـبة: إن 

الوزارة تولي ملف االســـتزراع الســـمكي 
أهميـــة بالغـــة، انطاقـــًا مـــن توجيهـــات 
الحكومة برئاســـة رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة؛ لمـــا يشـــكله القطـــاع 
الســـمكي من أهمية علـــى صعيد تحقيق 

أمن غذائي مستدام للبحرين.

دعـــت وكالـــة الثـــروة الحيوانيـــة بوزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي مربـــي المواشـــي اإلبـــاغ عـــن 
موعد تحصين العجول حسب البرنامج 
األمـــراض  مكافحـــة  قبـــل  مـــن  المتبـــع 
الوبائية. وأوضخت الوكالة أنها ســـجلت 
مؤخرا عددا من حاالت الحمى القاعية 

بين بعض العجول التي تقل أعمارها عن 
9 أشهر، والتي كانت غير محصنة؛ لعدم 
اكتمـــال جهـــاز المناعة لديهـــا أو محصنة 
بجرعـــة أوليـــة ولـــم يحـــن موعـــد أخـــذ 
الجرعة التنشيطية والتي أهمل المربون 
المشـــرفون على رعايتها في اإلباغ عن 

موعد تحصينها.

رصد إصابات بالحمى القالعية لدى العجولمنح 15 بحرينيا شهادات في االستزراع السمكيتخصيص أرض لرعاية الوالدين في عالي

أقدم محل 
بالبحرين يعيد الروح 

لعقارب الوقت
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فتح مظاريف عطاءات المناقصات في إحدى الجلسات

أرســـى مجلـــس المناقصـــات 
مناقصـــة   852 والمزايـــدات 
ومزايدة في األشـــهر العشرة 
األولـــى مـــن العـــام الماضـــي، 
)ينايـــر إلـــى أكتوبـــر(، بقيمـــة 
 1.38 تجـــاوزت  إجماليـــة 

أرســـى  كمـــا  دينـــار.  مليـــار 
المجلس 104 مناقصات في 
شـــهر أكتوبر الماضـــي تابعة 
لـ 31 جهـــة حكوميـــة، بقيمة 
 116.5 تجـــاوزت  إجماليـــة 

مليون دينار.

قيمة ترسيات المناقصات حتى أكتوبر

األعمـــال  رجـــل  دعـــا 
صناعـــة  فـــي  المتخصـــص 
حســـين  المتنقلـــة(  )العربـــات 
المشـــاريع  أصحـــاب  خليـــل 
التجاريـــة الخاصـــة بالعربات 
تقليـــد  عـــن  التوقـــف  إلـــى 
نحـــو  واالتجـــاه  األنشـــطة، 
موضحـــا  جديـــدة،  مجـــاالت 
أن هنـــاك كثيـــرا مـــن الفرص 
التجاريـــة غير الموجودة في 

السوق المحلية.
وأوضـــح خليل بحوار أجرته 
معـــه “البـــاد” أن هناك حاجة 
ماســـة لســـن قوانيـــن تســـهل 
اســـتدامة واســـتمرارية هـــذا 
النوعـــي،  التجـــاري  النشـــاط 
من حيث التمويل، وتســـهيل 
اإلجـــراءات والحصـــول على 

التراخيص.

تجارة عربات 
الطعام المتنقلة 

بحاجة للتنظيم

20 صفحة - 210 فلوس
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استقطاب العاطلين لوظائف غير التقليدية

قــال وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميــل حميــدان إن الــوزارة 
ا على استقطاب الباحثين عن عمل للوظائف الجديدة غير  تعمل حاليًّ
التقليديــة التــي يوفرها ســوق العمــل، في إطار إطــار برنامج متكامل 
تبنتــه الحكومــة إلدارة وتنظيــم ســوق العمــل وبنــاء بيئة عمــل قادرة 
علــى توليــد فــرص عمل نوعية، وذلك من خــال منظومة متكاملة من 
السياســات والخطــط والمبادرات المختلفة والتــي تحقق نتائج قابلة 

لاستقرار واالستدامة.

 وفيمـــا يتعلـــق ببرامـــج الخدمات 
أشـــار  والتنمويـــة،  االجتماعيـــة 
حميـــدان إلـــى أن الـــوزارة ماضية 
فـــي تنفيـــذ العديد مـــن المبادرات 
معيشـــة  تحســـين  إلـــى  الهادفـــة 
اهتمـــام  ظـــل  فـــي  المواطنيـــن 
الحكومة بتقديم أفضل الخدمات 

لهم.
 وعـــن اســـتراتيجية وزارة العمـــل 
بـــدء  والتنميـــة االجتماعيـــة منـــذ 
لتحقيـــق  اإلصاحـــي  المشـــروع 

تقـــدم علـــى مســـتوى توفير فرص 
العمـــل ألبنـــاء البحريـــن، قـــال إن 
الحكومـــة تبنت برنامًجـــا متكامًا 
إلدارة وتنظيم ســـوق العمل وبناء 
بيئـــة عمل قادرة على توليد فرص 
عمـــل نوعيـــة، من خـــال منظومة 
متكاملة من السياســـات والخطط 
والتـــي  المختلفـــة  والمبـــادرات 
لاســـتقرار  قابلـــة  نتائـــج  تحقـــق 
واالســـتدامة على المديين القصير 
والبعيـــد والتـــي ال يمكـــن تجزئتها 

فـــي عنصـــر واحد دون غيـــره عند 
أنهـــا  حيـــث  والدراســـة،  البحـــث 
حزمـــة مترابطة تهـــدف إلى جعل 
البحرينـــي هو الخيـــار األفضل في 
التوظيـــف، وذلـــك عبـــر العديد من 

المشاريع.
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إبراهيم النهام
سعيد محمد

أمل الحامد

1.38
مليــار دينــار
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هـــدد المجلـــس األعلى لألمـــن القومي 
اإليرانـــي، أمـــس، برد واســـع على قتل 

قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.
اإليرانـــي:  القومـــي  المجلـــس  وقـــال 
ســـنرد في المكان والزمان المناسبين، 

مهـــددا الواليـــات المتحـــدة األميركية 
برد قاس.

واعتبـــر المجلس قتل ســـليماني خطأ 
استراتيجيا أميركيا كبيرا.

دفـــاع  مســـؤولو  أكـــد  المقابـــل،  فـــي 
أميركيـــون، الجمعـــة، توجـــه مـــا يربو 

علـــى 3 آالف جنـــدي أميركـــي اضافي 
إلى الشـــرق األوســـط غداة مقتل قائد 
فيلـــق القـــدس التابع للحـــرس الثوري 

اإليراني، قاسم سليماني.
وبعـــد الضربـــة األميركيـــة التـــي أدت 
رئيـــس  ونائـــب  ســـليماني،  لمقتـــل 

ميليشـــيا الحشـــد أبومهدي المهندس، 
د الرئيس األميركي، دونالد ترمب،  غرَّ
بأن “إيران لم تكســـب حربًا أبدا، لكنها 
لم تخســـر أي مفاوضـــات”، في تلميح 
إلـــى حـــّث طهران علـــى الدخـــول في 

مفاوضات جديدة مع واشنطن.

عواصم - وكاالت

صورة وزعتها العمليات المشتركة بالقوات العراقية لسيارة مشتعلة بعد الغارة األميركية قرب مطار بغداد أمس )أ ف ب(

األوســـط لــلــشــرق  آالف جــنــدي  يــرســل 3  والــبــنــتــاغــون  ــد...  ــوع ــت ت ــران  ــ إي

ضربة أميركية تودي بسليماني في بغداد

تابعت مملكة البحرين تطورات األحداث في جمهورية العراق الشـــقيقة والتي 
جـــاءت نتيجـــة األعمال اإلرهابيـــة المدانة والتي شـــجبتها المملكة فيما ســـبق، 
مؤكـــدة ضـــرورة عدم التصعيد مـــن أجل تجاوز هذه المرحلـــة، والتصدي لكافة 

أشكال العنف والتطرف واإلرهاب.
وشـــددت المملكـــة علـــى أهميـــة التحـــرك العاجـــل للمجتمـــع الدولـــي واتخـــاذ 
اإلجـــراءات الازمـــة لضمـــان األمن واالســـتقرار فـــي المنطقة لما لهـــا من أهمية 

حيوية واستراتيجية للعالم بأسره.

علـــى وقـــع تطور األحداث فـــي العراق، إثـــر اغتيال الواليات المتحـــدة الجنرال 
اإليرانـــي قاســـم ســـليماني والقيـــادي فـــي الحشـــد الشـــعبي العراقـــي أبومهدي 
المهنـــدس، أقـــدم العديـــد مـــن المواطنين علـــى إلغـــاء رحاتهم لزيـــارة العتبات 
المقدســـة فـــي العـــراق. وأفـــاد عدد مـــن أصحاب الحمـــات بأنهم ألغـــوا رحات 

منظمة كانت مقرة مسبًقا إلى زيارة العتبات المقدسة في العراق.
وبينـــوا أن هناك عددا قليا مـــن المواطنين عالقون في العراق بعد قرار طيران 

الخليج بإيقاف الطيران من والى مطاري )بغداد والنجف(.

إلغاء عشرات الرحالت لبغدادالبحرين تؤكد ضرورة عدم التصعيد لتجاوز المرحلة

)١٢(
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حميدان لـ”^”: استمرار تنفيذ المبادرات الهادفة لتحسين معيشة المواطنين

استقطاب الباحثين عن عمل للوظائف الجديدة غير التقليدية

ا على اســتقطاب الباحثيــن عن عمل للوظائف الجديدة  قــال وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية جميل حميدان إن الوزارة تعمل حاليًّ
غير التقليدية التي يوفرها سوق العمل، في إطار إطار برنامج متكامل تبنته الحكومة إلدارة وتنظيم سوق العمل وبناء بيئة عمل 
قادرة على توليد فرص عمل نوعية، وذلك من خالل منظومة متكاملة من السياســات والخطط والمبادرات المختلفة والتي تحقق 

نتائج قابلة لالستقرار واالستدامة.

شهادة منظمات دولية

 وفيما يتعلق ببرامج الخدمات 
االجتماعيـــة والتنمويـــة، أشـــار 
الـــوزارة  أن  إلـــى  حميـــدان 
ماضيـــة فـــي تنفيـــذ العديد من 
المبادرات الهادفة إلى تحســـين 
معيشـــة المواطنيـــن فـــي ظـــل 
اهتمام الحكومة بتقديم أفضل 
الخدمات لهـــم، واحتفااًل بأعياد 
ديســـمبر الوطنيـــة ومـــا أضافه 
مشـــروع جاللـــة الملـــك المفدى 
اإلصالحي لـــوزارة العمل أجاب 
أضـــاف  أنـــه  شـــك  “ال  بالقـــول: 
هيكلـــة  إعـــادة  أولهـــا  الكثيـــر، 
سوق العمل وإنشاء العديد من 
المنظمـــات والهيئـــات المرتبطة 
بســـوق العمل مثل هيئة تنظيم 
ســـوق العمـــل وصنـــدوق العمل 
بالعمـــل  والســـماح  )تمكيـــن(، 
النقابـــي المنظم وفـــق القانون، 
المنظمـــات  دعـــم  وكذلـــك 
األهليـــة، فضـــالً عن أثـــره البالغ 
معـــدالت  علـــى  الســـيطرة  فـــي 
البطالـــة فـــي حدودهـــا اآلمنـــة 
الحمايـــة  وتوفيـــر  والمطمئنـــة، 
االجتماعيـــة للباحثين عن عمل 
أو المفصوليـــن عـــن عمـــل دون 
قانـــون  عبـــر  قانونـــي  مســـوغ 
التأميـــن ضـــد التعطـــل، وهـــذه 
اإلنجـــازات وغيرها شـــهدت بها 
متخصصـــة  دوليـــة  منظمـــات 
كمنظمة العمل الدولية، وكذلك 

تقارير صندوق النقد الدولي”.
المشـــروع  أن  قولـــه  وأضـــاف   
اإلصالحي لعاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، يعـــد من المشـــاريع 
فقـــد  المنطقـــة،  فـــي  الكبـــرى 
تحولـــت البحريـــن بفضـــل هـــذا 
المشـــروع إلى مملكة دستورية 
المؤسســـات  علـــى  قائمـــة 
الدســـتورية وااللتـــزام بالقانون 
وصون حقوق اإلنســـان وتنمية 

المجتمع المدني.

تصويت األداء الوزاري

وعلى صعيد أبرز مالمح التطور 
الذي شهدته البحرين في العهد 
الزاهر، وصف حميدان البحرين 
بأنها تعيش في أزهى عصورها 

في جميـــع النواحي السياســـية 
والتشـــريعية.،  واالقتصاديـــة 
المفـــدى  العاهـــل  حـــرص  وقـــد 
علـــى  الرشـــيدة  وحكومتـــه 
المواطنيـــن،  رضـــا  تحقيـــق 
واالرتقـــاء بالخدمـــات المقدمة 
لهـــم فـــي مختلـــف القطاعـــات، 
خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالتنميـــة 
تجعلنـــا  التـــي  المســـتدامة 
كمواطنين نشعر أن بلدنا الغالي 
يســـير فـــي الطريـــق الصحيـــح 
نحو تحقيق طموحات الجميع، 
المؤسســـات  دولـــة  ظـــل  وفـــي 
والقانون فإن المســـئول يشـــعر 
أن المنصـــب الـــذي هـــو فيه هو 
منصـــب تكليف وهنـــاك مراقبة 
على األداء مما يجعل المسؤول 
يتحلـــى باالنضبـــاط إضافة إلى 
التعاون مع السلطة التشريعية، 
وهو مـــن أكبـــر المكاســـب التي 
حققتهـــا المملكـــة، فوجود هذه 
المؤسســـات الدســـتورية، التـــي 
الصالحيـــات،  مـــن  العديـــد  لهـــا 

تصوب األداء الوزاري.

حزمة مترابطة لتوظيف 
البحريني 

وزارة  اســـتراتيجية  وحـــول   
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
منذ بـــدء المشـــروع اإلصالحي 

لتحقيـــق تقـــدم علـــى مســـتوى 
ألبنـــاء  العمـــل  فـــرص  توفيـــر 
الحكومـــة  إن  قـــال  البحريـــن، 
تبنـــت برنامًجا متكامـــاًل إلدارة 
وبنـــاء  العمـــل  ســـوق  وتنظيـــم 
بيئـــة عمـــل قـــادرة علـــى توليد 
وذلـــك  نوعيـــة،  عمـــل  فـــرص 
مـــن خـــالل منظومـــة متكاملـــة 
والخطـــط  السياســـات  مـــن 
والتـــي  المختلفـــة  والمبـــادرات 
تحقـــق نتائـــج قابلة لالســـتقرار 
المدييـــن  علـــى  واالســـتدامة 
القصيـــر والبعيد والتي ال يمكن 
تجزئتها فـــي عنصر واحد دون 
غيـــره عنـــد البحـــث والدراســـة، 
مترابطـــة  حزمـــة  أنهـــا  حيـــث 
تهـــدف إلى جعـــل البحريني هو 
الخيـــار األفضل فـــي التوظيف، 
وذلك عبر العديد من المشاريع، 
منهـــا مشـــاريع التدريب وتنمية 
الوطنيـــة،  البشـــرية  المـــوارد 
الوطنيـــة  المشـــاريع  وكذلـــك 
دعـــم  ومشـــروع  للتوظيـــف، 
إقامـــة  إلـــى  إضافـــة  األجـــور، 
العديـــد من معـــارض التوظيف 
المتخصصـــة والعامة على مدار 
ا  العام، كمـــا تعمل الـــوزارة حاليًّ
علـــى اســـتقطاب الباحثيـــن عن 
عمـــل للوظائـــف الجديـــدة غير 
التقليديـــة التـــي يوفرها ســـوق 

العمل.

خدمات الشرائح االجتماعية

 وتطـــّرق حميـــدان فـــي إجابته 
علـــى تســـاؤل بشـــأن المشـــاريع 
تنفيذهـــا  تـــم  التـــي  والبرامـــج 
على صعيد الخدمات والبرامج 
االجتماعية والتنموية لتحسين 
هنـــاك  أن  المعيشـــة،  مســـتوى 
العديد من المشاريع التي تلتزم 
بهـــا الـــوزارة لمختلف الشـــرائح 
االجتماعيـــة، منهـــا تعزيز األمن 
االقتصـــادي عبـــر دعم مشـــاريع 
إلـــى  إضافـــة  المنتجـــة،  األســـر 
االجتماعـــي  الضمـــان  صـــرف 
لألســـر ذات الدخـــل المنخفـــض 
وصـــرف عـــالوة الغـــالء، فضاًل 
لـــذوي  مبالـــغ  تخصيـــص  عـــن 
التعويـــض  وصـــرف  اإلعاقـــة 
النقـــدي مقابـــل رفـــع الدعم عن 
رســـوم  وتخفيـــض  اللحـــوم، 
الكهرباء والماء على األسر ذات 
الدخـــل المحـــدود وفق ضوابط 
واشـــتراطات، وغيـــر ذلـــك مـــن 
الحاالت الطارئة كدفع تعويض 
وســـتواصل  المنـــازل،  حريـــق 
مـــن  العديـــد  تنفيـــذ  الـــوزارة 
المبادرات الهادفة إلى تحســـين 
المعيشـــة للمواطنيـــن فـــي ظل 
اهتمام الحكومة بتقديم أفضل 

الخدمات لهم.

الثقافة األمنيـة
الحذر من األساليب االحتيالية عبر الهاتف
تعتبــر جرائــم االحتيــال مــن أكثــر الجرائــم تطــورًا، حيــث 
يسعى المجرمون لخلق حيل وأساليب جديدة تتناسب مع 
التطورات والتكنولوجيــات الحديثة ألجل تحقيق غاياتهم 
الخبيثــة تحــت غطــاء يوهمــون بــه اآلخــرون أن أعمالهــم 
مشــروعة، وقــد تعــددت األســاليب االحتياليــة كاالحتيــال 
عبر المكالمات الهاتفية، وفي هذا األسلوب اإلجرامي يقوم 
المجــرم بإيهــام الضحيــة مــن خــالل ادعائه بأنــه يتصل من 
جهــة قانونيــة مــن أجل تقديــم جائزة ويطلب منــه التحقق 

من بياناته الشخصية.
لــذا تنصــح إدارة مكافحــة الجرائــم االقتصاديــة الجمهــور 
وعــدم  االحتيالــي  األســلوب  هــذا  وراء  االنصيــاع  عــدم 
االنســياق وراء المكالمــات التي تدعــي ربحك بجائزة مالية 
وتطلــب فــي المقابــل الحصــول علــى معلوماتــك البنكية أو 
الشــخصية أو تطلب منك إرســال مبلغ مالي للحصول على 
الجائزة الوهمية، وذلك من خالل التأكد من هوية الشخص 
المتصــل قبــل التعامــل معه، مــع العلم ان الجهات الشــرعية 
ســوف تســتخدم أرقامها الرســمية لالتصال بك ولن تطلب 

معلوماتك الشخصية أو البنكية عبر الهاتف.
ومــن طرق التي تتم من خاللهــا جرائم االحتيال، االحتيال 
عبــر الرســائل النصيــة مــن مختلــف البرامــج والتطبيقــات 
الهاتفيــة وفيها ينتحل المجرم صفة أحد الجهات القانونية 
حيــث يقــوم بإرســال رســائل نصية عبــر البرامــج المختلفة 
تفيــد بفــوز الضحيــة بجائزة وهمية وذلــك بمقابل أو تطلب 
منــه بياناتــه الشــخصية، لــذا يجب الحرص دومــًا على عدم 
اإلفصــاح عــن أي مــن معلوماتــك الشــخصية أو البنكية ألي 
جهة مجهولة تطلب معلوماتك عبر الرسائل النصية، وعدم 
الضغــط علــى الروابــط اإللكترونيــة الموجودة في الرســائل 
مجهولــة المصــدر أو التــي تــم إرســالها مــن أرقــام مشــكوك 
فيهــا، وعــدم التفاعل مع الرســائل النصية التــي تفيد فوزك 

بالجائزة الوهمية.
كمــا ان هنــاك جريمــة االحتيال عبــر االســتثمارات الوهمية، 
كأن يقــوم المحتــال فــي هــذا األســلوب االحتيالــي بإيهــام 
الضحايــا وخداعهــم عبــر تقديــم عــروض اســتثمارية ذات 
أربــاح عاليــة ومضمونــة وجمــع أموالهــم بقصــد توظيفهــا 
الجهــات  مــن  لديــه ترخيــص  يكــون  أن  واســتثمارها دون 
المختصــة، لــذا تهيــب هــذه اإلدارة بجميــع أفــراد المجتمــع 
المــراد  للجهــة  الرســمية  الوثائــق  علــى  اإلطــالع  بضــرورة 
االســتثمار بهــا والتي تؤكــد أنها مصرح لها قانونًا الســتثمار 
وتوظيــف أمــوال الغيــر، والحذر وعــدم االنســياق للعروض 
الكاذبــة التــي تقدمهــا بعض الجهــات والمواقــع اإللكترونية 

البحرين تستضيف ندوة قضايا الزكاة المعاصرة 8 ينايرغير المصرح لها باستثمار وتوظيف أموال الغير.
المتخصصين الــشــرعــيــيــن  الــبــاحــثــيــن  مـــن  ــد  ــدي ج جــيــل  إنـــشـــاء 

تحتضــن مملكــة البحريــن فــي الفتــرة مــن 8 وحتــى 10 ينايــر الجاري، 
النــدوة الســابعة والعشــرين لقضايــا الــزكاة المعاصرة، والتــي ينظمها 
اإلســالمية  والشــؤون  العــدل  بــوزارة  والصدقــات  الــزكاة  صنــدوق 
واألوقــاف بالتعــاون مع بيت الزكاة بدولة الكويت، وذلك تحت رعاية 
وزير العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف الشــيخ خالد بن علي بن 
عبــدهللا آل خليفة، بمشــاركة مجموعة مــن العلماء والمتخصصين من 

مختلف دول العالم اإلسالمي.

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  وقـــال 
اإلســـالمية واألوقاف الشيخ خالد 
بن علي بـــن عبدهللا آل خليفة: إن 
صندوق الزكاة والصدقات بمملكة 
البحريـــن ُيرحـــب دائًمـــا بالتعـــاون 
مـــع أجهـــزة الـــزكاة بـــدول مجلس 
التعـــاون، مثمنـــًا الـــدور التوعـــوي 
بدولـــة  الـــزكاة  لبيـــت  والخيـــري 
الكويت الشقيقة، وإسهامه الفاعل 
فـــي تحقيـــق التكافـــل االجتماعي 
تأصيالً لمعاني التالحم والتراحم. 
وأضـــاف ُتعد هـــذه النـــدوة الثالثة 
التي تســـتضيفها مملكـــة البحرين، 
بعـــد اســـتضافتها للنـــدوة الرابعـــة 
فـــي  المعاصـــرة  الـــزكاة  لقضايـــا 
الرابعـــة  والنـــدوة   ،1994 العـــام 
المعاصـــرة  الـــزكاة  لقضايـــا  عشـــر 
فـــي العـــام 2005، ويأتـــي تنظيـــم 
الـــزكاة  لقضايـــا   27 ال  النـــدوة 

المعاصـــرة؛ بهدف تشـــجيع البحث 
العلمـــي الشـــرعي والمســـاهمة في 
إنشـــاء جيـــل جديد مـــن الباحثين 
الشـــرعيين المتخصصيين، وإثراء 
المكتبة اإلســـالمية بمـــا يصدر عن 
الندوات مـــن كتب تتضمن أبحاث 
الـــزكاة  قضايـــا  نـــدوات  وأعمـــال 
المعاصرة، إلى مد جســـور التعاون 
مـــع المؤسســـات الماليـــة والهيئات 
وصناديـــق الزكاة والتواصل معهم 
لبحـــث مـــا يســـتجد مـــن قضايا أو 
مـــا يعـــوق تطبيـــق مايصـــدر مـــن 
أحـــكام ووضـــع الحلول الشـــرعية 
لهـــا، وإعـــداد الدراســـات الميدانية 
المعاصـــرة  الـــزكاة  لتطبيقـــات 
والتعـــرف علـــى أفضـــل منجزاتهـــا 
وتقييم نتائجهـــا واقتراح الحلول 
التطبيـــق  يواجـــه  لمـــا  المناســـبة 
مـــن مشـــكالت، وتوحيـــد المبـــادئ 

والقواعـــد واألعـــراف المحاســـبية 
زكاة  احتســـاب  فـــي  المعتمـــدة 
الشـــركات واألفـــراد، عـــالوًة علـــى 
نشـــر الوعي الفقهي بقضايا الزكاة 

المعاصرة.
مـــن جانبـــه قـــال مديـــر عـــام بيت 
الـــزكاة محمـــد فـــالح العتيبـــي إن 
البيت دأب على عقد ندوات الزكاة 
منـــذ العـــام 1988 والتـــي يشـــارك 
فيهـــا جمـــع من علمـــاء المســـلمين 
المتخصصين في العلوم الشرعية 
قضايـــا  لمناقشـــة  والمحاســـبية 

الزكاة المعاصرة.
ســـتناقش  النـــدوة  أن  واوضـــح 

عـــدة بحـــوث تتعلـــق بــــ 3 قضايـــا 
معاصرة للـــزكاة )موضوع معالجة 
فقهيـــة لبعـــض إشـــكاالت حســـاب 
التكافلـــي  التأميـــن  شـــركات  زكاة 
- موضـــوع المســـتجدات الفقهيـــة 
علـــى  العامليـــن  مصـــرف  فـــي 
الودائـــع  زكاة  موضـــوع   - الـــزكاة 
ســـوف  ثـــم  ومـــن  االســـتثمارية(، 
هـــذه  حـــول  توصيـــات  تصـــدر 

القضايا.
ولفـــت مديـــر عام بيت الـــزكاة إلى 
أن نـــدوات قضايـــا الزكاة الســـابقة 
كانـــت ذات أهميـــة كبيـــرة، كونهـــا 
العديـــد  ُتصـــدر  أن  اســـتطاعت 
التـــي  والتوصيـــات  الفتـــاوى  مـــن 
أصبحـــت مرجعًا مهمًا لمؤسســـات 
الـــزكاة المنتشـــرة فـــي كثيـــر مـــن 
بالد المســـلمين، ومـــن أهمها كتاب 
زكاة  لحســـاب  اإلرشـــادات  “دليـــل 
القانـــون  و”مشـــروع  الشـــركات” 
النموذجـــي للـــزكاة”، وغيرهمـــا من 
منهـــا  اســـتفاد  التـــي  اإلصـــدارات 
الكثيـــر مـــن الباحثين والدارســـين 
داخـــل الكويت وخارجهـــا، إضافة 
إلـــى مجامـــع الفقـــه، ما يـــدل على 
تميـــز دولـــة الكويـــت وريادتها في 
العمل الزكوي والمؤسسي عموما.

الشيخ خالد بن علي بن عبدالله

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
االجتماعية، رئيس مجلس إدارة 
هيئة تنظيم ســـوق العمل، جميل 
حميـــدان، النائب محمد بوحمود، 
وبحـــث  بالـــوزارة،  مكتبـــه  فـــي 
معـــه ســـبل تعزيـــز التعـــاون بيـــن 
السلطتين التشريعية والتنفيذية 
ومشـــاريع  مجـــاالت  يخـــدم  بمـــا 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
الخدمـــات  أفضـــل  وتقديـــم 

للمواطنين.
حميـــدان  الوزيـــر  واســـتعرض 
خـــالل اللقاء جهـــود وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية، ومبادراتها 
وتأهيـــل  تدريـــب  إلـــى  الهادفـــة 
الباحثين عن عمل وإدماجهم في 

منشـــآت القطـــاع الخـــاص، فضال 
عـــن االرتقـــاء بمســـتوى خدمـــات 
الرعايـــة والخدمـــات االجتماعية 
لمختلـــف  المقدمـــة  المتنوعـــة 

شرائح المجتمع البحريني.
مـــن جانبه، أشـــاد النائب بوحمود 
بالجهود التي تبذلها وزارة العمل 
الراميـــة  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
تنمويـــة  خدمـــات  تقديـــم  إلـــى 
فـــي مجـــاالت العمـــل والخدمات 
فئـــات  لمختلـــف  االجتماعيـــة 
المجتمـــع، منوها بتعـــاون الوزارة 
مـــع مجلـــس النواب فـــي مختلف 
القضايـــا ذات الصلة التي يبحثها 
يتعلـــق  مـــا  وبالـــذات  المجلـــس، 
بالتشريعات المحلية ذات الصلة.

االرتقاء بخدمات الرعاية والخدمات االجتماعية

سعيد محمد



تزدحـــم الســـاعات فـــي هـــذا المحـــل. 
وتعود بك عقاربها للوراء. محل صغير 
ولكنه ملـــيء بالذكريات و”األنتيكات” 
وفـــق صـــور التقطهـــا الزميـــل خليـــل 
إبراهيم في جولته بالعاصمة المنامة.

يقـــع فـــي قلـــب شـــارع بـــاب البحرين، 
والســـائح.  الزبـــون  إليـــه  يفـــد  حيـــث 
عامـــا. ووظيفتـــه   75 قرابـــة  وعمـــره 
األساسية طبابة الساعات من أمراض 

الزمن.
محـــل عبدالرحيـــم الســـاعاتي متحف 
للســـاعات وخبيـــر إعـــادة بـــث الـــروح 
المهنـــة  المحـــل  مـــاك  وتـــوارث  لهـــا. 

وأكسبوها لعمالهم.
وقال العامـــل أبو بكر لمندوب “الباد” 
عامـــا،   20 منـــذ  بالمحـــل  يعمـــل  إنـــه 
ومتخصـــص فـــي إصـــاح الســـاعات، 
ويجلـــس يوميـــا في ورشـــة التصليح 
بالمحـــل إلعـــادة الحيـــاة للكثيـــر مـــن 

العقارب.
األقـــدم  هـــو  المحـــل  هـــذا  ويعتبـــر 

بتخصصه.

“فاترينة” المحل

زبون ينتظر استالم ساعته

20 عاما من مزاولة المهنة

ساعات قديمة معروضة ليست للبيع

ابحث عن الوقت الصحيح

صورة لمؤسس المحل

أدوات التصليح

لكل ساعة أدواتواجهة المحلأبوبكر منهمك في التصليح أدوات جراحة الساعات

عدسة “^”: عمر طبيب الساعات 75 عاما
ــت ــ ــوق ــ ــارب ال ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــن يـــعـــيـــد الـــــــــــروح لـ ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ــال ــ ــل ب ــ ــح ــ أقـــــــــدم م

محرر الشؤون المحلية

v

ا حملة “ملكاوية” لتنظيف المساجد أسبوعيًّ

قريـــة  مـــن  متطوعـــون  أطلـــق 
المالكيـــة حملـــة لتنظيف مســـاجد 

القرية.
وقـــال الناشـــط االجتماعي جمعة 
الماح إن الحملة بدأت نهار أمس 
الجمعـــة بتنظيف مســـجد الشـــيخ 

مرشد وتبخيره وتعطيره.
وأضاف: ســـتتواصل الحملة تباًعا 

كل  مســـجًدا  الفريـــق  وســـينّظف 
أسبوع.

وشـــكر جمعيـــة المالكيـــة الخيرية 
ورجـــاالت القرية أصحاب األيادي 

البيضاء.

البدء بتعطير 
الشيخ مرشد

خليل إبراهيم

local@albiladpress.com
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منح 15 بحرينيا شهادات التدريب على االستزراع السمكي
تنفيذا لتوجيهات الحكومة بتعزيز المبادرات الرامية لتحقيق األمن الغذائي

ضمــن إســتراتيجية وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني فــي البدء بتنفيذ مبــادرات األمن 
الغذائي البحري، فقد تم تخريج 15 شــابا بحرينيا مؤهال للبدء في العمل في االســتزراع الســمكي والذي يعتبر 
أحــد الخيــارات األساســية فــي توفيــر االســماك في الســوق المحلية متماشــيا مع بقيــة دول العالم التــي تعتمد 

بنسبة %50 من استهالكها من االسماك المستزرعة، بحسب احصاءات منظمة االغذية والزراعة.

جـــاء ذلـــك فـــي حفـــل أقيـــم برعايـــة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلف، 
والثـــروة  الزراعـــة  وكيـــل  وبحضـــور 
والوكيـــل  أبوالفتـــح،  نبيـــل  البحريـــة 
المســـاعد لشـــؤون الزراعة عبدالعزيز 
مســـؤولي  مـــن  وعـــدد  عبدالكريـــم، 
لتكريـــم  “تمكيـــن”،  العمـــل  صنـــدوق 
الوطنـــي  البرنامـــج  فـــي  المشـــاركين 
علـــى  المحليـــة  الكفـــاءات  لتدريـــب 

االستزراع السمكي.
وقـــال الوزير خلـــف: إن الوزارة تولي 
ملف االستزراع السمكي أهمية بالغة، 
الحكومـــة  توجيهـــات  مـــن  انطالقـــًا 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  برئاســـة 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفـــة، وذلك نظرًا لما 
يشـــكله القطـــاع الســـمكي مـــن أهمية 
غذائـــي  أمـــن  تحقيـــق  علـــى صعيـــد 

مستدام لمملكة البحرين.
وأشار إلى أن االستراتيجية الوطنية 
لتطوير االســـتزراع البحري ستساهم 
في إحداث نقلة نوعية في مستويات 
انتاج األســـماك عبر االستزراع خالل 
الخمس ســـنوات المقبلـــة، األمر الذي 
يتطلـــب تضافر الجهـــود بين مختلف 
القطاعـــات الحكوميـــة لتذليـــل كافـــة 
الصعوبات مما يعد توجها مهما يبشر 
بخلـــق مزارع انتـــاج جديدة وناجحة 

كما نأمل جميعا.
الـــوزارة علـــى إيجـــاد  وأكـــد حـــرص 
كـــوادر ُمدربـــة في مجال االســـتزراع 
الســـمكي، مما يحتـــم إقامـــة البرامج 

والـــدورات التدريبيـــة العمليـــة لخلق 
العـــام،  للصالـــح  إيجابيـــة  منافســـة 
مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم هذه 
المبادرات التي من شـــأنها استقطاب 
البحرينيين وتوفيـــر الفرصة أمامهم 
إلطـــالق مشـــروعاتهم فـــي مثل هذه 

القطاعات التنموية الواعدة.
وفي كلمته خـــالل الحفل، قال وكيل 
نبيـــل  البحريـــة  والثـــروة  الزراعـــة 
أبوالفتح، إن الوكالة تفتخر بالشراكة 
مع صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن”، والتي 
الوطنـــي  البرنامـــج  بنجـــاح  تكللـــت 
علـــى  المحليـــة  الكفـــاءات  لتدريـــب 
شـــمل  والـــذي  الســـمكي،  االســـتزراع 
جوانب نظرية وعملية داخل وخارج 
البحرين، وهي االتفاقية التي جاءت 
بتوجيهات من وزير األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني سعادة 

المهندس عصام بن عبدهللا خلف.
وذكـــر أبوالفتـــح أن الحاجـــة لوجـــود 
االســـتزراع  مجـــال  فـــي  كفـــاءات 
الســـمكي يحتم علـــى وكالـــة الزراعة 

والثـــروة البحرية الســـعي نحو إيجاد 
البرامـــج والدورات التدريبية العملية 
للصالـــح  إيجابيـــة  منافســـة  لخلـــق 
العـــام، ونحـــن بـــإذن هللا مســـتمرون 
فـــي دعـــم هـــذه المبـــادرات التـــي من 
شأنها استقطاب البحرينيين وتوفير 
الفرصة أمامهم إلطالق مشـــروعاتهم 
فـــي مثـــل هـــذه القطاعـــات التنموية 

الواعدة.
وأضـــاف: نأمـــل أن يضع المشـــاركون 
فـــي هذا البرنامج التدريبي بصماتهم 
االســـتزراع  مشـــروعات  دفـــع  فـــي 
السمكي والنهوض بها، وهو ما يتسق 
مع توجهات الوكالة واســـتراتيجيتها 
المنبثقـــة عـــن التوجهـــات الحكومية 
فـــي تعزيـــز األمـــن الغذائـــي بمملكـــة 
قطـــاع  يشـــكل  والـــذي  البحريـــن، 
األســـماك محـــورًا رئيســـيًا فيـــه. وأكد 
أبوالفتـــح أن توجهـــات وكالة الزراعة 
لتطويـــر  الراميـــة  البحريـــة  والثـــروة 
االســـتزراع الســـمكي ستســـاهم فـــي 
إحـــداث نقلـــة نوعية في مســـتويات 

انتاج األســـماك عبر االستزراع خالل 
الخمس سنوات القادمة

وأشـــار إلـــى أن الوكالـــة تأمـــل في أن 
توفـــق لرفـــع مســـتوى الدعـــم التقني 
الحكومـــي  واللوجســـتي  والمالـــي 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمؤسســـات 
بالتزامـــن  تدريجيـــا  ستنشـــأ  التـــي 
مـــع توافـــر الخبـــراء المحلييـــن فـــي 
االستزراع، والذين يشكلون الخطوة 
األساسية في إنجاح أي من قطاعات 

اإلنتاج األولي.
الرئيـــس  قـــال  لـــه،  تصريـــح  وفـــي 
التنفيـــذي لصنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” 
إبراهيـــم جناحي: إن صنـــدوق العمل 
مســـتمٌر في جهوده لدعـــم المبادرات 
علـــى  مضافـــة  قيمـــة  تشـــكل  التـــي 
صعيـــد االقتصاد الوطنـــي، والنهوض 
بالكوادر البحرينية، وتقديم التدريب 
لهم بهدف تأهيلهم إلطالق المشاريع 
النوعيـــة فـــي القطاعات التي تشـــكل 
محـــورًا مهمـــًا علـــى صعيـــد تحقيـــق 
التنمية المســـتدامة لمملكة البحرين. 
إلـــى أن “تمكيـــن” ســـتواصل  وأشـــار 
دعـــم المبـــادرات التـــي تســـاهم فـــي 
صقل مهارات الشـــباب البحريني عبر 
تزويدهم بالتدريب المتخصص وفًقا 
ألعلـــى المعاييـــر الدوليـــة وهو محور 
رئيســـي ضمـــن خطـــة عمـــل تمكيـــن 
والتي تســـتهدف االرتقـــاء بالطاقات 

الشبابية البحرينية.
وأشـــاد جناحـــي بالتعـــاون البنـــاء مع 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
والتخطيط العمراني ممثلة في وكالة 
مؤكـــدًا  البحريـــة،  والثـــروة  الزراعـــة 
اســـتعداد صنـــدوق العمـــل لمواصلـــة 
التعـــاون الرامـــي إلى توفيـــر الفرصة 
أمـــام الشـــباب البحرينـــي للعمـــل في 
مجال االســـتزراع الســـمكي الذي يعد 

من القطاعات الواعدة في المملكة.
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“أبا علي”.. هنيًئا لك هذا الحب
Û  ــوزراء صــاحــب السمو األمــيــر خليفة بن ــ ال * ســيــدي رئــيــس 

وعًزا  ذخــًرا  لنا  وأبقاه  ورعــاه  آل خليفة، حفظه هللا  سلمان 
القلوب  دعــوات  وأطيب  الزهور  باقات  أجمل  لك  وشــرًفــا.. 
وتعالى ومع  واإلكـــرام، ونحمد هللا سبحانه  التحية  وأزكــى 
تباشير العام الجديد، وبدعوات المحبين لسموكم يا أبا علي، 
قرت  حيث  المستمر،  الدائم  الكثير  بالحمد  سالمتكم  على 
السعادة  أرواحهم  ومــأت  قلوبهم  واطمأنت  محبيك  أعين 

والفرح والسرور.. فالحمد لله من قبل ومن بعد.

Û  في السامية  الرفيعة  المكانة  هــذه  علي”  أبــا  “يــا  لك  هنيًئا   *
أهلك  بين  والمعطر  المبارك  الكريم  والمقام  محبيك،  قلوب 
الــذي كل زاويــة وكل ركن وكل وجهة  الغالي  البلد  في هذا 
فيه تذكر بصماتك وجهودك وعطائك الكبير، فهذه “صورة” 
الناس  لسموكم وقد منَّ هللا عليكم بالسالمة، انتشرت بين 
في وسائل التواصل االجتماعي، وتوالت عليها دعوات الشكر 
اإلجــالل  ومــفــردات  التهاني  وعــبــارات  وتعالى،  سبحانه  لله 
والغبطة  والتحية  الــســالم  ــارات  وعــب والــتــوقــيــر،  والــتــقــديــر 
لنا ولكل محبيك الكثير، فأنت  والفرح، فهذه الصورة تعني 
الغائب الذي لم يغب عن القلوب والعيون، وأنت الحاضر في 
الوجدان وأنت الماثل في أعماق القلوب وأنت صاحب القلب 
المذكورة  والمآثر  النبيلة  والمواقف  الكريمة  واليد  الحاني 
البهاء  ترنيمة  الحب  هــذا  واألحــاســيــس..  المشاعر  بأجمل 

والوفاء لمجد الوطن ورمز العطاء.

Û  والبهجة الخير  ترسم  الذي  وأنت  علي”..  “أبا  يا  لك  هنيًئا   *
ــمــودة، فــي حــضــورك نــور يأخذ األلــبــاب واألبــصــار، وفي  وال
وكلماتك  الــزاهــرة  بابتسامتك  محياك  لرؤية  شــوق  غيابك 
بجميل  علينا  تغدق  مًعا،  وغيابك  حضورك  وفــي  الزاهية، 
الصنع وكريم السمات وأبرك المعاني، والحال هنا كما وصف 
قصائده  إحــدى  في  عبدالمحسن  غــازي  األستاذ  العزيز  األخ 

التي تعبر عن الشوق إليك ومحبتك في األفئدة:

Û أبِلغا عّني زعيــمًا كاشفًا كْربي ورْيبي

Û قائَد الَعْليا رســواًلهاِزَم األْمِر الُمِريب

Û ياِقواَم األْمـــِروالُدنيا َلِهيـــٌب ِبلهـــيــــب

Û ُقْم سريعًا فلَظــى الَقْلِب َوَجيٌب بوجيب

Û شاِمخًا ما اْنَبَجَس الُنوُرعلى الرْمِل الكثيب

Û  أبـــا عــلــي” وأنـــت تجني ثــمــار دروســـك التي“ يــا  لــك  * هنيًئا 
نثرت فيها مضامين الحب للوطن وللقيادة وللشعب وللبذل 
وللتفاني ولإلخالص، تلك الدروس التي توالت عبر السنين 
القدير، واألب الحاني  المعلم  الفذ  القائد  كشاهد على كونك 
على كل أبنائه في وطن يضم بين حناياه هذه األسرة الطيبة 
والسند،  للعون  األمثلة  أروع  يقدم  الــذي  واألخ  المباركة، 
لنا  وهنيًئا  والــســعــادة،  الـــوداد  بــدور  يغرس  الــذي  والصديق 
بسالمتك  تقر  وعيوننا  المعطاء  وشعبنا  الحكيمة  بقيادتنا 
رب  لله  الحمد  الميمونة..  المظفرة  عودتك  تنتظر  وقلوبنا 
العالمين، ودمت يا سيدي “أبا علي” لنا عًزا وذخًرا وشرًفا.. 

ودامت أفراحك يا بحرين الخير.

عادل المرزوق

محاربة السرطان إيمان جابر للمرضى: كونوا أقوياء لتنتصروا عليه

كانــت أيــام عيــد وبهجــة فــي العــام 2012 حيــن اكتشــفت محاِربــة 
الســرطان المواطنــة إيمــان جابر إصابتها بســرطان الثــدي، فكم هو 
صعــب علــى اإلنســان أن يكتشــف مرًضــا عضــااًل والنــاس يحتفلون 
بأيــام عيــد ســعيد؟! إال أن تلك األيام وتلك الذكــرى وتلك اللحظات 
الصعبــة، جعلــت “إيمان” تواجه “األمر الجلل” بإيمانها و”تجبر” كســر 
قلبهــا بالثقــة فــي هللا ســبحانه وتعالــى، لتبدأ العالج بعد اســتئصال 
الجزء األيمن وتمر بمراحل العالج الكيماوي واإلشــعاعي، وحاربت 

السرطان بشجاعة.

القرار الصعب.. قرار المحاربة

لكـــن بعـــد مضـــي خمس ســـنوات 
المـــرض  عـــاد  المحاربـــة،  مـــن 
فداهمهـــا مـــرة أخرى فـــي الجزء 
األيســـر، ما يعني بالنســـبة إليمان 
تســـتمر  أن  يجـــب  الحـــرب  أن 
بـــذات القوة من األمـــل والتفاؤل 
والتـــوكل علـــى هللا جـــل وعـــال، 
مـــن  لحظـــة  “فـــي  تقـــول:  وهنـــا 
اللحظـــات، منذ اكتشـــاف المرض 
في مداهمته األولى العام 2012، 
كنت في التاســـعة والعشرين من 
العمر.. يشـــعر اإلنســـان بأنه أمام 
حينمـــا  ســـيما  ال  خطيـــر  مـــرض 
يقرر األطباء استئصال جزء من 
جســـده.. كنت أشـــعر بألم موجع 
في الصدر وإفـــرازات دم، وحين 
أجريـــت الفحـــص الطبـــي بمجمع 

اكتشـــفت  الطبـــي،  الســـلمانية 
إصابتي بالورم”.

هو “شعور غريزي”

“لـــم أكن أعـــرف الكثير عن مرض 
الســـرطان، ولكننـــي كنـــت أعرف 
الخطيـــرة”،  األمـــراض  مـــن  بأنـــه 
تلـــك  لتســـتعيد  إيمـــان،  تضيـــف 
اللحظـــة مـــع الطبيبـــة المعالجـــة 
حين ســـألتها بعد قرار استئصال 
الثـــدي: “لـــديَّ ولله الحمـــد ابنتان 
تبلغـــان مـــن العمـــر 11 و12 عاًما، 
لكـــن مســـتقباًل، حين أحمـــل وألد 
األطفـــال؟ وكان  ســـأرضع  كيـــف 
ذلـــك مـــن منطلـــق شـــعور غريزي 
بالطبـــع، لكننـــي بعد ذلك، ســـلمت 
أمـــري لله وقـــررت أن أكون قوية 
زوجـــي  مـــع  حياتـــي  وأواصـــل 

وأسرتي وأحبتي”.

ستنتصرون على المرض

ومشـــوار العالج بالنســـبة إليمان 
كان صعًبـــا بالشـــك، فبعـــد إجراء 
المـــرة  فـــي  االســـتئصال  عمليـــة 
األولـــى، تابعت العـــالج الكيماوي 
اإلصابـــة  أن  إال  واإلشـــعاعي، 
الثانية في الجزء األيسر، جعلتها 
تأخـــذ جرعـــة العـــالج الكيمـــاوي 
لمـــرة واحدة، لمـــاذا؟ تقول :”كان 
إحساسي الداخلي يمنحني القوة 
بـــأال حاجة لي للجرعـــات التالية، 
وأننـــي ســـأواصل حياتي بشـــكل 
طبيعـــي، ولهذا، فأنا أفـــرح كثيًرا 

حيـــن ألتقـــى مرضـــى الســـرطان 
وأمنحهم جرعات إيجابية، فالبد 
أن يكونوا أقوياء لينتصروا على 

المرض”.

ليس نهاية العالم

وتوجـــه إيمـــان أهـــم رســـالة فـــي 
تجربتها بمحاربة مرض السرطان 
لكل المرضى والمصابين بالقول: 
“البد أن يكون الدعم النفسي من 
المرضـــى أنفســـهم، حين يؤمنون 
يقتلهـــم  لـــن  المـــرض  هـــذا  بـــأن 
ليـــس  وأنـــه  يواجهونـــه  حيـــن 

نهايـــة العالـــم. هـــذه أولـــى وأهم 
ثـــم  العـــالج،  لنجـــاح  الخطـــوات 
العـــالج النفســـي وهو مهـــم ليس 
لمـــرض الســـرطان فحســـب، بـــل 
لكل مريض، وأساســـه الثقة بالله 
ســـبحانه وتعالى بمنحنا الشفاء، 
وأننا سنكون أفضل من أي وقت 

مضى في حياتنا”.

البسلم.. باألمل والتفاؤل

وأســـعد اللحظات بالنسبة إليمان 
هـــي حيـــن تشـــارك فـــي تقديـــم 
الدعم للمرضـــى، وتتحدث معهم 

تحـــرص  فهـــي  تجربتهـــا،  عـــن 
علـــى المشـــاركة فـــي الفعاليـــات 
لتقديـــم  المخصصـــة  واألنشـــطة 
والمعنـــوي  النفســـي  الدعـــم 
للمرضـــى وذويهـــم، وتؤكـــد على 
ركـــن مهـــم وهـــو وجـــود األهـــل، 
وخصوًصا الزوج واألبناء وأفراد 
فهـــؤالء  واألصدقـــاء،  العائلـــة 
بالفعـــل، كالبلســـم، يعين المرضى 
علـــى المضي في حياتهم بشـــكل 
الـــروح  طبيعـــي وبشـــعور يأمـــل 

بالتفاؤل.

محاربة السرطان إيمان جابرلدى مشاركتها في إحدى فعاليات الدعم لمرضى السرطان

ــيــه ــت عــل ــبـ ــلـ ــغـ ــة فـــداهـــمـــهـــا مــــــرة أخــــــــرى وتـ ــاعـ ــجـ ــشـ ــه بـ ــ ــت ــ ــه ــ واج
سعيد محمد



كان  الثمانينـــات،  فـــي  أتذكـــر 
العديـــد من اآلبـــاء واألمهات في 
يستيقظون  الســـعودية  المناطق 
صباحًا على اختفاء أحد أبنائهم، 
ثـــم يأتيهـــم اتصـــاالً قصيـــرًا منه 
ليخبرهـــم بأنه ذهـــب إلى الجهاد 
لـــم  بعضهـــم  أفغانســـتان،  فـــي 
يعـــودوا بعـــد تحرير أفغانســـتان 
وبقـــوا منخرطيـــن فـــي “تنظيـــم 
بأحـــد  التحقـــوا  أو  القاعـــدة” 
التنظيمـــات التـــي فّرخهـــا الحقًا. 
علـــى الطـــرف اآلخـــر كان بعـــض 
اآلبـــاء واألمهـــات فـــي المناطـــق 
القطيـــف  وخاصـــة  الشـــيعية 
يســـتيقظون أيضـــًا فـــا يجدون 
الحقـــًا  ليعلمـــوا  أبنائهـــم،  أحـــد 
بأنـــه فـــي إيـــران ملتحقـــًا بأحـــد 
التنظيمـــات هناك في تلك الفترة 
مثـــل “منظمة الثورة اإلســـامية 
في الجزيـــرة العربيـــة” أو “حزب 
هللا الحجاز” أو باقي التنظيمات 
الشـــيعية العربيـــة األخـــرى التي 
أسســـتها إيـــران أو رعتهـــا. فقـــد 
كان اإليرانيـــون يدربونهـــم فـــي 
الكثيـــر  وأخـــذوا  المعســـكرات، 
منهـــم بعـــد اشـــتعال الحـــرب مع 
العـــراق للقتـــال علـــى الجبهـــات. 
وكذلك شباب الدول األخرى من 
عراقييـــن قاتلـــوا ضـــد بلدهم، أو 

لبنانيين وبحرينيين وغيرهم. 
بعـــد ســـقوط صـــدام ثـــم أحداث 
“الربيـــع العربي”، وجدنـــا انفجارًا 
اإلســـامية  للتنظيمـــات  كبيـــرًا 
والشـــيعية،  الســـنية  المســـلحة 
والتي تقاتل باسم هللا واإلسام 
البيـــت.  أهـــل  أو  الصحابـــة  أو 
مثـــل “الدولة اإلســـامية، الجبهة 
اإلسامية، جيش النصرة، جيش 
األنصـــار،  جيـــش  المجاهديـــن، 
جيش الراشدين، جيش المهدي، 
جيـــش اإلســـام، حـــراس الدين، 
أنصـــار  هللا،  أنصـــار  هللا،  حـــزب 
الســـنة، أنصـــار الحـــق، عصائـــب 
الشـــريعة،  أنصـــار  الحـــق،  أهـــل 
أنصـــار التوحيد، لـــواء التوحيد، 
الفتـــح،  لـــواء  الصحابـــة،  لـــواء 
أحفاد الرســـول، كتائب الســـجاد، 
كتائـــب  علـــي،  بـــن  زيـــد  كتائـــب 
علـــي األكبـــر، الفـــاروق، خالد ابن 
الوليد، النجبـــاء، اإلمام البخاري، 
أبـــو الفضـــل العبـــاس، فاطميون، 
زينبيون، ســـرايا األشـــتر، ســـرايا 
المختار”، وغيرهم من األســـماء، 
هللا  باســـم  وُيقتلـــون  َيقتلـــون 
اإلســـامية  الشـــريعة  وباســـم 
هـــو ممثـــل  منهـــم  فـــأي  الحقـــة، 

اإلسام والشريعة الحقة!؟.
دور  عـــن  يتحـــدث  مـــن  هنـــاك 
دعـــم  أو  العالميـــة  للمخابـــرات 
بعـــض الـــدول اإلقليميـــة، وهـــذا 
كلـــه موجـــود بالطبـــع. وهناك من 
يتحـــدث عن الطائفية وخطابات 
كلهـــا  أيضـــًا  وهـــذه  الكراهيـــة، 
موجـــودة ومنـــذ أكثـــر مـــن ألـــف 
عـــام وليـــس مـــن اليـــوم. النقطة 
هـــي  مـــا  هـــو:  بنظـــري  األعمـــق 
التأسيســـية  السياســـية  الفكـــرة 
كانـــت  التنظيمـــات؟.  تلـــك  لـــكل 

المنهجيـــة اإليرانية فـــي رعايتها 
للتنظيمـــات الشـــيعية قائمة على 
إظهارهـــا كقوى تحـــرر وطني أو 
أقليـــة مظلومـــة تريـــد اإلطاحـــة 
علـــى  الحصـــول  أو  بحكوماتهـــا 
حقوقهـــا الوطنيـــة، وهـــذا ما ركز 
عليـــه مشـــروع “تصديـــر الثورة” 
اإليراني المذكور في دســـتورها، 
وكذلك رفعت إيران شعار نصرة 
والمســـتضعفين  المظلوميـــن 
فـــي األرض، وكانـــت التنظيمات 
الخليجيـــة بالتحديـــد تلوح بهذه 
الشعارات من منطلق أنهم شيعة 
والظلـــم  االضطهـــاد  يعيشـــون 
والتمييز تحت حكومات سنية. 

والحقيقة أن شعارات المظلومية 
والحقـــوق الوطنية، كانت مجرد 
العامـــة  للجماهيـــر  ترفـــع  أوراق 
وللمجتمـــع الدولـــي والمنظمـــات 
الحقوقيـــة، أمـــا العمـــل الحقيقي 
علـــى األرض فقـــد كان مؤسســـًا 
علـــى مشـــروع أيدلوجي مذهبي 
حتـــى النخـــاع، بعيـــدًا كل البعـــد 
أو  والمواطنـــة  الوطنيـــة  عـــن 
دولهـــم  مـــن  بـــأّي  االعتـــراف 
وسيادتها السياسية، هذا يتضح 
مـــن الخطابـــات واألنشـــطة التي 
الـــدول  مختلـــف  فـــي  تشـــعبت 
والقارات تحت مســـمى “التبليغ” 
وهو باألصح نشـــر التشيع وغالبًا 
بين الســـنة، ويتضـــح من الثقافة 
الســـائدة داخل تلـــك التنظيمات 
وكذلـــك فـــي مـــا كانـــوا يكتبونـــه 
في مجاتهم ومنشـــوراتهم، وما 
ُكتـــب الحقًا كمذكـــرات من بعض 
منســـوبيهم الذين أعلنوا التحول 
الفكري عن مشـــروعات اإلســـام 
السياسي الشيعي. فمثاً كان أحد 
قيـــادات تلك التنظيمـــات يقول: 
“إن إقامة الجمهورية اإلســـامية 
فـــي جـــزء محـــدود مـــن العالـــم 
يرضـــي  ال  –إيـــران-  اإلســـامي 
طموحـــات المؤمنيـــن وال يحقق 
كل أهدافهم المقدسة... فالهدف 
النهائي هـــو إقامة حكومة األلف 
مليـــون مســـلم ... يمكـــن اعتبـــار 
اإلســـامية –إيران-  الجمهوريـــة 
الشـــوط  وأول  الطريـــق  بدايـــة 
ومنطلقـــًا للمســـيرة اإلســـامية”، 
)مجلة الثورة اإلســـامية /   ع:72 
كيـــف  ثـــم  1986م(.  مـــارس     /
لجماعـــات تّدعـــي أنهـــا معارضة 
وطنيـــة أن يحـــارب أفرادهـــا مع 
جيـــش دولـــة ضـــد دولـــة أخـــرى 
وهـــم ليســـوا من هـــذه وال تلك!؟ 
أو أن يشـــارك مثـــاً ســـعودي أو 
عماني بمحاولة إنقاب في دولة 
أخـــرى! كالبحريـــن؟. ومن ناحية 
ثانيـــة فهـــل علـــى ســـبيل المثال 
الميليشيات الشيعية العراقية أو 
اللبنانيـــة الموالية إليـــران والتي 
قاتلت في ســـوريا مؤخرًا، كانت 
مضطهـــدة مذهبيـــًا فـــي بلدانهـــا 
هـــي األخرى!؟. وأخيـــرًا في هذه 
النقطـــة، هـــل إيـــران فعـــاً تنصر 
والمســـتضعفين  المظلوميـــن 
بــــ  يســـمى  فيمـــا  األرض؟  فـــي 
“الربيـــع العربي” دعمت وناصرت 

والمتظاهريـــن  المعارضيـــن 
فمـــاذا  الخليـــج،  فـــي  الشـــيعة 
ســـوريا؟،  فـــي  موقفهـــا  كان 
مـــن  مؤخـــرًا  موقفهـــا  وماهـــو 
متظاهـــري لبنان والعـــراق الذين 
الســـلطات  وفســـاد  ظلـــم  شـــَكوا 
واألحـــزاب الحاكمة في بادهم؟ 
متظاهـــري  مـــن  وموقفهـــا  بـــل 
ألـــم يخّونونهـــم  إيـــران نفســـها؟ 
بالمشـــاغبين  ويصفونهـــم 
والبعثيين والمتآمرين والممولين 
من الســـفارات؟. وبهذا يتضح لنا 
أن النظـــام اإليرانـــي مثلـــه مثـــل 
غيـــره مـــن األنظمة التـــي يتهمها 
مـــا  إال  يدعـــم  باالزدواجيـــة، وال 
الفـــرق  يخـــدم مصلحتـــه فقـــط، 
فقـــط هو أنه يتحدث باســـم هللا 

واإلسام وأهل البيت.
لقد شـــاهد العالم كيـــف أن بعض 
العـــراق  فـــي  الشـــيعة  الشـــباب 
هتفـــوا ضد ســـيطرة إيـــران على 
وبعضهـــم  بادهـــم،  فـــي  القـــرار 
أحرقوا صور الخميني وخامنئي 
شـــوارعهم،  فـــي  نصبـــت  التـــي 
فـــي  اإليرانيـــة  والقنصليـــات 
“المتأرينـــون”  كان  وإن  مدنهـــم، 
وصفوا هؤالء بالعمالة والحماقة 
علـــى  محســـوبون  أنهـــم  أو 
تيـــار معيـــن فـــي العـــراق عـــرف 
بالمشـــاغبة ضد النفـــوذ اإليراني، 
ولكـــن رغم عـــدم تأييدنـــا لحرق 
الســـفارات والقنصليات والتعدي 
على البعثات الدبلوماسية )وهي 
إيـــران  فـــي  عرفناهـــا  أســـاليب 
بالمناســـبة(، إال أن هـــذا يعطينـــا 
بـــأن هنـــاك جيـــاً  مؤشـــرًا قويـــًا 
جديدًا في المجتمعات الشـــيعية 
أصبح يقدم مصلحة وطنه حتى 
عندمـــا تتعـــارض مـــع المصلحـــة 
اإليرانيـــة. ولإلنصـــاف فإن هناك 
من الشـــيعة العرب من اكتشـــفوا 
اإليرانـــي  المشـــروع  حقيقـــة 
البدايـــات،  منـــذ  وخطورتـــه 
وتجـــرأوا علـــى التصريـــح بذلـــك 
مبكـــرًا ولكنهـــم ُهمشـــوا وأبعدوا 
عن المشـــهد، هذا غيـــر الكثيرين 
ينتقـــدون  الذيـــن  الشـــيعة  مـــن 
فـــي  اإليرانيـــة  السياســـات 
مجالســـهم و “قروباتهم” الخاصة 
وال يجرأون على التصريح بسبب 
والخـــوف  االجتماعـــي  الضغـــط 
مـــن اإلقصاء. وهـــذه نقطة مهمة 
للغايـــة ال بد من التنبيه لها، وهي 
أننا لســـنا هنا بصـــدد التماهي مع 
ســـاد  الـــذي  الطائفـــي  الخطـــاب 
حول تعميم فكرة عمالة الشـــيعة 
كونهـــم  ألوطانهـــم،  وخيانتهـــم 
فقـــط شـــيعة، فجميـــع منســـوبي 
اإلســـام  مشـــاريع  ومتبنـــي 
السياســـي هم في الهواء سواء. 

ومثاً كما قاتل عراقيون شـــيعة 
من حزب الدعوة مـــع اإليرانيين 
ضـــد بادهـــم وأهلهم، فقـــد قاتل 
“داعـــش”  مـــن  ســـنة  عراقيـــون 
ضد بادهـــم وأهلهم واســـتحلوا 
الموصـــل وانتهكوهـــا. وكمـــا قام 
خليجيون شـــيعة مـــن حزب هللا 
أو غيـــره بعمليـــات إرهابيـــة فـــي 
لرجـــال  واســـتهداف  بلدانهـــم، 
األمن، كذلك قام خليجيون سنة 
من “القاعدة” و”داعش” بعمليات 

واستهدافات داخل بادهم. 
لقـــد صـــدرت الكثيـــر مـــن الكتب 
والدراســـات التـــي تناولت تاريخ 
ونشوء اإلسام السياسي السني 
المعاصـــر، إال أن البحـــث مـــا زال 
متواضعـــًا علـــى الصعيـــد العربي 
حول الطرف اآلخر وهو اإلسام 
المعاصـــر،  الشـــيعي  السياســـي 
حيـــث مـــا كتـــب عنه حتـــى اآلن 
تركز على التجربة التطبيقية في 
إيران أو على التجربة السياسية 
لألحزاب اإلســـامية فـــي حكمها 
للعـــراق. وســـأحاول هنـــا إعطـــاء 
لمحة ســـريعة ومختصـــرة للغاية 
برؤيـــة تاريخيـــة للمرحلـــة التـــي 
نشـــأت فيهـــا الفكرة التأسيســـية 
الشـــيعي  السياســـي  لإلســـام 
علـــى  مقتصـــرًا  المعاصـــر، 
المجتمعـــات العربيـــة، من وجهة 
نظري وبحســـب مـــا توفر لي من 

اطاع وتجارب شخصية.
للحكـــم  العامـــة  بالفكـــرة  نبـــدأ 
والحاكـــم في الدولة اإلســـامية. 
فبالنسبة للسنة، الحاكم الشرعي 
هو خليفة رســـول هللا )ص( الذي 
يبايعـــه أهـــل الحـــل والعقـــد مـــن 
األمة، بدًءا من الخلفاء الراشدين 
المتـــوارث  الُملـــك  تأســـيس  ثـــم 
على يد األمويين ثم العباســـيين 
وصـــوالً للخافـــة العثمانية وهي 
آخر دولة خافة إسامية سنّية. 
وتعـــّرف الخافـــة بأنها: “رياســـة 
عامـــة فـــي أمـــور الديـــن والدنيـــا 
“خافـــة  أو  النبـــي”،  عـــن  نيابـــة 
شـــخص من األشـــخاص للرسول 
الشـــرعية  القوانيـــن  إقامـــة  فـــي 
وحفـــظ حـــوزة الملـــة، على وجه 
يجـــب اتباعـــه على كافـــة األمة”، 
أو كما قال ابن خلدون: “الخافة 
هـــي حمـــل الكافة علـــى مقتضى 
النظـــر الشـــرعي فـــي مصالحهـــم 
الراجعـــة  األخرويـــة، والدنيويـــة 
إليها، فمصالـــح الدنيا كلها ترجع 
عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح 
اآلخرة، فهي في الحقيقة خافة 
عن صاحب الشـــرع في حراســـة 
الدين وسياســـة الدنيا به”، )علي 
وأصـــول  اإلســـام  عبدالـــرزاق، 

الحكم(.

ومن بعد الدولـــة العثمانية دخلنا 
الغربـــي  االســـتعمار  فتـــرة  فـــي 
لألراضـــي االســـامية، وكذلك ما 
قـــام بـــه أتاتـــورك فـــي تركيـــا من 
كل  للديـــن.  معاديـــة  إجـــراءات 
هـــذا جعـــل المســـلمين يشـــعرون 
دينهـــم،  فـــي  محاربـــون  بأنهـــم 
دولـــة  بإقامـــة  يحلمـــون  وظلـــوا 
الخافة االســـامية، وبدأ الُكتاب 
بالتنظيـــر  )الســـنة(  المســـلمون 
لهـــذه الدولـــة وطبيعتهـــا، وهكذا 
السياســـية  الجماعـــات  تأسســـت 
الدينية التي رأت بأن كل التخلف 
واالنحطاط واالستبداد الذي ساد 
العالم العربي واإلسامي )حسب 
رأيهـــم( ســـببه هـــو االبتعـــاد عـــن 
الدين وعدم وجود دولة الخافة 
االســـامية، فاإلســـام هو الحل!. 
الجماعـــات  هـــذه  رأس  وعلـــى 
“تنظيم اإلخوان المسلمين” الذي 
اجتاحت أفكاره ونظرياته العالم 
اإلسامي بأكمله بما فيه الشيعة، 
وظل المســـلمون )الســـنة عمومًا( 
يحلمـــون بهذا الحل الســـحري أال 

وهو دولة الخافة.
أمـــا على الجانب اآلخر الشـــيعي 
فكذلـــك الحاكم الشـــرعي لديهم 
)ص(  هللا  رســـول  خليفـــة  هـــو 
ولكـــن بدًء باإلمـــام علي ثم نظام 
التوارث أيضًا، باألئمة من ذريته. 
هذا وقد ظل الشـــيعة ينقســـمون 
على شـــرعية كل إمـــام بعد وفاة 
عشـــرات  فُوجـــدت  قبلـــه،  الـــذي 
التاريـــخ  فـــي  الشـــيعية  الفـــرق 
اإلســـامي، ومـــا يعنينـــا هنـــا هو 
المذهب الجعفري )اإلثناعشـــري( 
الـــذي يتأســـس الفكـــر السياســـي 
لديـــه علـــى أن الحاكـــم الشـــرعي 
للعالـــم  بـــل  اإلســـامية  للدولـــة 
المعصـــوم،  اإلمـــام  هـــو  بأكملـــه 
وبالتالي بعد اإلمام الثاني عشـــر 
لـــم يعـــد هنـــاك دعـــوة سياســـية 
إلقامـــة الدول الدينيـــة، فا دولة 
شـــرعية إال دولـــة اإلمـــام المهدي 
الـــذي ســـيظهر فـــي آخـــر الزمان، 
بـــل وال جهـــاد وال حتـــى صـــاة 
جمعة. وأعتقد كان هناك شـــعور 
عميـــق لدى مشـــائخ الشـــيعة بأن 
تجنب الســـعي للســـلطة هو ســـر 
بقـــاء الطائفة عبـــر تاريخ طويل 
من التمييز واالضطهاد وإال لكان 
مصيرها الزوال كما حصل لغيرها 
من الفرق في التاريخ اإلسامي، 
العقـــل  فـــي  ترســـخت  لذلـــك 
الجمعي الشـــيعي فكـــرة االبتعاد 
عن السياســـة ونبذهـــا واعتبارها 
منافيـــة للقيم واألخاق، واقترن 
الحكـــم لديهم بالظلـــم والطغيان 
والفســـاد، بـــل وحتـــى االحتـــكاك 
أو  الدولـــة  برجـــال  أو  بالحـــكام 
امتداحهم وذكر محاســـنهم فيما 
ال يخـــدم مصلحة الطائفة، يعتبر 

أمـــر منبـــوذ مـــن قبيـــل الســـجود 
فـــي  والمشـــاركة  للطواغيـــت 

ظلمهم. 
الملكـــي  الحكـــم  نظـــام  وأمـــا 
فـــي  قائمـــًا  كان  الـــذي  الشـــيعي 
إيـــران، فلم يكن بذلك الحجم إال 
مع تأسيس اسماعيل شاه للدولة 
الصفوية التي اتخذت الجعفرية 
مذهبًا رسميًا لها وفرضته بالقوة 
علـــى أغلب المجتمعات اإليرانية 
بعـــد أن كانـــت الجعفريـــة فيهـــا 
أقليـــة، كما قضوا علـــى المذاهب 
الشـــيعية األخـــرى الكبيـــرة فـــي 
إيـــران وخاصـــة الزيديـــة. ولكـــن 
اســـتخدمت  الصفويـــة  الدولـــة 
العثمانيـــة  الدولـــة  نفـــس أدوات 
فـــي قيام رجـــال الديـــن بتوطيد 
ويبـــدو  وشـــرعنته،  حكمهـــم 
لـــي فـــي البدايـــات لـــم يكـــن في 
إيـــران مشـــائخ جعفريـــون كبـــار 
يمكنهـــم القيـــام بهـــذا الـــدور، أو 
مشـــائخ فـــي النجف يقبلـــون به، 
فاســـتقدموا علـــي الكركـــي مـــن 
لبنان الذي يصفه بعض الباحثين 
بأنـــه أعاد اختـــراع الشـــيعة. كما 
الكثيـــر  الصفويـــون  اســـتخدم 
مـــن الوســـائل األخـــرى المؤثـــرة 
علـــى الفكـــر الجمعـــي وعاطفتـــه 
نحـــو أهل البيـــت وخاصة اإلمام 
الحســـين، مســـتغلين المناســـبات 
الدينيـــة وإغراقها في الطقســـنة 
والدروشـــة التي انتقلـــت للعراق 
واســـتمرت حتى يومنـــا هذا لدى 

الكثير من المجتمعات الشيعية.
السياســـي  “اإلســـام  مصطلـــح 
الحـــال  بطبيعـــة  هـــو  المعاصـــر” 
التـــي  التنظيمـــات  علـــى  يطلـــق 
بأنهـــا تســـتمد شـــرعيتها  تدعـــي 
قداســـة  مـــن  أعمالهـــا  وشـــرعية 
الدين اإلســـامي ورمـــوزه، ولكن 
إضافة لذلـــك نقصد به أيضًا أنه: 
“الســـعي بشـــكل معلن أو مستتر 
إلـــى إقامة دولـــة كبـــرى تحكمها 
ســـلطة ذات مكانـــة دينيـــة عليا، 
تدعـــي أن شـــرعيتها مبنيـــة على 
التمثيل اإللهي لإلسام وتطبيق 
تشـــريعاته المنزلـــة مـــن عند هللا 
يضعهـــا  التـــي  القوانيـــن  وليـــس 
مذهبـــه  بحســـب  )كل  البشـــر، 
وتشـــريعاته(،  لإلســـام  وفهمـــه 
الـــدول  حســـاب  علـــى  وذلـــك 
الوطنية الحديثة القائمة، وعدم 
المســـتقلة  بكياناتهـــا  االعتـــراف 
الجيوسياســـية  وحدودهـــا 
المعاصـــر،  المواطنـــة  وبمفهـــوم 
الدوليـــة  المنظومـــة  بكامـــل  وال 
والتقـــدم البشـــري علـــى الصعيد 
والتـــي  واالجتماعـــي  السياســـي 
العالميـــة  الحـــرب  بعـــد  تبلـــورت 
الثانيـــة وانتهـــاء اإلمبراطوريات 
والدول التوســـعية على مستوى 

العالم”. 

تطبيقات اإلسالم 
السياسي في عصرنا 
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مفهوم الدولة الوطنية الحديثة قادر على استيعاب األديان والمذاهب

من الحاكمية عند اإلخوان المسلمين إلى والية الفقيه عند الخمينيين

في الحلقة القادمة

نشوء اإلسالم 
السياسي المعاصر
)6 - 1(

 توقــع الكاتــب والباحــث الســعودي خالــد عبدالعزيــز النــزر أن يكــون مصيــر مشــاريع اإلســام 
السياسي، بنسختيه الشيعية والسنية، إلى األفول قريبًا. وقال إن معارضة اإلسام السياسي 
ال تعني المعارضة للدين اإلســامي نفســه أو لتشــريعاته، مشــيرا إلى أن مفهوم الدولة الوطنية 
الحديثــة قادر على اســتيعاب جميع األديان والمذاهــب وتأطير األفهام المختلفة للدين بحدود 
أصحابهــا. فنحــن كمســلمين متفقــون علــى الديــن وأهميــة تطبيــق تشــريعاته، ولكننــا مختلفون 
فــي فهــم هــذا الديــن وفــي طريقــة التطبيق حتــى على المســتوى الفقهي البســيط مــن عبادات 

ومعامات، فكيف بأنظمة وإدارة الدول؟.

وذكر النزر أن مواجهة اإلســام السياســي بشــكل عام ســنيًا كان أو شــيعيًا، تتطلب من الدول 
عمــل مــا هــو أبعــد من الحلول األمنية، حيث يجــب التركيز على الجانب الفكــري المنفتح ودعم 
مبــادئ اإلســام الوســطي المعتدل والمتســامح مع اآلخر، ونبــذ الطائفية وخطابــات الكراهية 

وتجريمها.
خالد عبدالعزيز النزر

كاتب وباحث سعودي
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“الحيوانية” تدعو مربي العجول إلى اإلبالغ عن موعد تحصينها
ــا ــن ــع ــوا م ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ ــال: تـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــة تــــحــــذر مـــــن اإلهـ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ الـ

دعت وكالة الثروة الحيوانية بوزارة االشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني مربي المواشي االبالغ عن موعد تحصين العجول حسب البرنامج 

المتبع من قبل مكافحة األمراض الوبائية.

الحيوانيـــة  الثـــروة  وكالـــة  واوضحـــت 
انهـــا ســـجلت مؤخرا عـــددا مـــن حاالت 
الحمـــى القالعيـــة بيـــن بعـــض العجـــول 
التـــي تقـــل أعمارها عن 9 أشـــهر، والتي 
كانـــت غير محصنة؛ نظـــرا لعدم اكتمال 
جهـــاز المناعة لديهـــا أو محصنة بجرعة 
أوليـــة ولـــم يحـــن موعـــد أخـــذ الجرعة 
المربـــون  اهمـــل  والتـــي  التنشـــيطية 
المشرفون على رعايتها في االبالغ عن 
موعد تحصينها حســـب البرنامج المتبع 
من قبل فرق مكافحة األمراض الوبائية 

التابع للوكالة.
وقال وكيل الثروة الحيوانية خالد احمد 
“جـــاءت نتائـــج التقصـــي الوبائـــي الذي 
قامـــت بـــه وكالـــة الثـــروة الحيوانية، أن 
األمهـــات من األبقار والذكـــور البالغة من 
ســـنة أو أكثر في تلك المزارع الموبوءة 
لـــم تصـــب فـــي هـــذه الجائحـــة، وذلـــك 
المكتســـبة  التراكميـــة  للمناعـــة  نتيجـــة 
جراء التزام الثروة الحيوانية بتحصين 
قطعان الماشـــية بانتظام ضمن البرنامج 
الوطنـــي لمكافحة األمراض بالتحصين” 
مشـــيرا إلـــى ان اإلصابـــات تركـــزت بين 
العجـــول الصغيرة، نتيجة عـــدم اهتمام 
مربي الماشـــية بإشعار الثروة الحيوانية 
ببلـــوغ العجـــول 4 أشـــهر فما فـــوق وهو 

التحصيـــن  فيـــه  يعطـــى  الـــذي  الســـن 
الكتمال جاهزيـــة الجهاز المناعي إلنتاج 

أجسام مناعية”.
التشـــخيص  “ولتأكيـــد  وأضـــاف 
اإلكلينيكي تم القيام بسحب عينات دم 
للتشـــخيص المختبري التفريقي وكذلك 
تـــم أخذ عينات أنســـجة مـــن الحيوانات 
المصابـــة للتأكد مـــن العترة الفيروســـية 
في هذه البؤرة، كما تمت السيطرة على 
انتشـــار المـــرض بـــرش المـــزارع بمضـــاد 
للفيروســـات، وعلـــى أن تواصل عمليات 
المـــزارع المحيطـــة  باقـــي  الـــرش علـــى 

احترازيا”.
الثـــروة  وكالـــة  “وضعـــت  احمـــد  وتابـــع 
الحيوانيـــة خطـــة الحتـــواء تلـــك البؤرة 
مـــن خـــالل عـــالج الحيوانـــات المصابـــة 
وبإعطاء جرعات تنشيطية من تحصين 
الحمى القالعية حـــول المزارع المصابة 
بدائـــرة قطرهـــا كليـــو متريـــن، بداية من 
المزارع السليمة األبعد الى أقرب مزرعة 
مصابـــة، مـــع تكثيـــف الزيـــارات للمزارع 
وضعهـــا  علـــى  ولالطمئنـــان  لالطـــالع 

الصحي”.
وأوضـــح ان “مرض الحمـــى القالعية أو 
مـــا يعرف عنـــه محليـــا مرض أبو لســـان 
من األمراض الفيروســـية الحادة سريعة 

االنتشـــار التـــي تصيـــب الحيوانات ذات 
الظلـــف )األبقـــار، الماعـــز، األغنـــام(، وهو 
مـــن األمـــراض المســـتوطنة في الشـــرق 
األوســـط وينتشـــر فـــي هـــذا الوقت من 

السنة”.
وأكـــد” ان هذا المرض ال ينتقل لإلنســـان 
المطبوخـــة،  اللحـــوم  أكل  طريـــق  عـــن 
والتي تذبح في المســـالخ المعتمدة لدى 
الوكالة والتي تشـــرف عليها أطقم طبية 

بيطرية”.
بظهـــور  المـــرض  هـــذا  “يتميـــز  وقـــال 
إفـــرازات لعابية لزجـــة وغزيرة من الفم، 
ظهـــور حويصـــالت وتقرحـــات شـــديدة 
فـــي الفم واللســـان، ظهـــور الحويصالت 
بيـــن األضـــالع مســـببه العـــرج، ارتفـــاع 
درجة حرارة جســـم الحيـــوان، انخفاض 
كبير في إنتاج الحليب وفقدان الشـــهية 

ونفوق في العجول الصغيرة”.
وأضاف خالد احمد “ينتشـــر المرض عبر 

عدة طرق وهي طرق االختالط المباشر 
للحيوانات عن طريق اإلفرازات اللعابية 
وينتشـــر  والمشـــارب،  المعالـــف  خـــالل 
عـــن طريـــق الهـــواء الملـــوث بالفيروس 
المســـبب للمرض من مزرعـــة الى أخرى، 
والـــزوار  العمـــال  طريـــق  عـــن  وكذلـــك 
المخالطيـــن للحيوانـــات المريضـــة عنـــد 

انتقالهم من مزرعة الى أخرى”.
وطمأنت وكالـــة الثروة الحيوانية جميع 
المواطنيـــن والمقيميـــن الكرام بأنه تمت 
الســـيطرة على الحـــاالت المحدودة، مما 
أدى الى انحســـارها، وتأكد على الســـادة 
مربـــي وتجـــار الماشـــية االلتـــزام باتباع 
اإلجـــراءات الوقائيـــة وهـــي بعـــدم نقـــل 
الحيوانات من األماكـــن المصابة، وعدم 
دخول الحيوانات الســـليمة الى األماكن 
المصابة، والحد من تنقالت العاملين من 
والـــى المزارع المصابة بالمرض، وتعقيم 
كل وســـائل النقـــل قبل وبعد اســـتعمالها 
لنقـــل الحيوانـــات، وإبالغ وكالـــة الثروة 
الحيوانيـــة بوصـــول العجـــول المولـــودة 
حديثا لعمر 4 أشـــهر بعـــد اكتمال نضوج 
الجهـــاز المناعي لبدأ إدخالها في برنامج 
الوكالـــة  وإبـــالغ  الـــدوري،  التحصيـــن 
بحـــاالت الوالدة لدى األمهات من األبقار 
خصوصا األمهات التي لم يتم تحصينها 
بالجرعة التنشيطية في األشهر األخيرة 
بالمـــرض،  االشـــتباه  عنـــد  الحمـــل  مـــن 
باالتصـــال  بالتبليـــغ  المبـــادرة  والرجـــاء 
الفوري على األرقام التالية: 17693900 
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خالد احمد

المنامة - وزارة االشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

تخصيص أرض لرعاية الوالدين في عالي
سلمان يشيد بسرعة تجاوب سمو رئيس الوزراء في تلبية مطلب األهالي

تقـــدم النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
النـــواب النائـــب عبـــد النبـــي ســـلمان 
التقديـــر وعظيـــم االمتنـــان  بجزيـــل 
للتجـــاوب الســـريع مـــن قبـــل رئيـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر خليفه بن ســـلمان آل خليفة، 
بالموافقة على تخصيص وتســـجيل 
العقـــار الواقـــع فـــي عالي الســـتخدم 
جمعية عالي الخيرية لغرض إنشـــاء 

دار لرعايـــة الوالديـــن ألهالـــي عالـــي 
مـــن  مكـــون  اســـتثماري  ومشـــروع 
محـــالت تجاريـــة يعـــود بالنفـــع على 
شـــريحة مهمـــة مـــن كبـــار الســـن من 
األهالـــي فـــي المنطقـــة، مثمنـــا هـــذا 
التجاوب اإلنســـاني الرائع مع مطلب 
وطمـــوح طالما انتظـــره أهالي عالي، 
ليعـــود بالنفـــع الكبيـــر علـــى شـــريحة 
للرعايـــة  المحتاجيـــن  مـــن  واســـعة 
فـــي  الســـن  كبـــار  مـــن  واالهتمـــام 

المنطقة.

 كمـــا أشـــاد النائـــب ســـلمان بالجهـــود 
االســـتثنائية والمخلصة التي قام بها 
نائـــب رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ 
خالـــد بـــن عبد هللا فـــي هـــذا الصدد، 
ومـــا أبـــداه مـــن توجيهـــات ومتابعـــة 
حثيثـــة مـــع الجهات المعنية لســـرعة 
القيـــام بالالزم رغبـــة منه في أن يرى 
هذا المشـــروع الحيوي الخيري النور 
على أيـــدي أصحاب الخيـــر والعطاء 
مـــن أجل هـــذه الشـــريحة المهمة من 

المحتاجين من أهالي المنطقة.

القضيبية - مجلس النواب

تجارة عربات الطعام المتنقلة بحاجة للتنظيم ولوقف التقليد

دعــا رجــل األعمــال المتخصص في صناعة )العربات المتنقلة( حســين خليل أصحاب المشــاريع التجاريــة الخاصة بالعربات إلى 
التوقــف عــن تقليــد األنشــطة، واالتجاه نحو مجاالت جديدة، موضحا بأن هنالــك كثيرا من الفرص التجارية غير الموجودة في 

السوق المحلية. 
وأوضح خليل بحوار أجرته معه “البالد” 
بـــأن هنالـــك حاجـــة ماســـة لســـن قوانين 
تسهل استدامة واستمرارية هذا النشاط 
التجـــاري النوعـــي، مـــن حيـــث التمويل، 
وتســـهيل اإلجـــراءات والحصـــول علـــى 
التراخيص، مضيفا “أدعو إلشهار جمعية 
التجـــارة،  هـــذه  رواد  تحتضـــن  رســـمية 
وتهتـــم بهـــم، وتنقـــل مطالبهـــم، وتنظـــم 

عملهم”.
ما الجديد في تجارة )العربات  «

المتنقلة(؟

لدينا في الســـوق المحليـــة أكثر من 100 
عربة متنقلة مرخصة تجاريا، نشـــاطاتها 
المأكـــوالت  وبيـــع  فـــي تحضيـــر  تتركـــز 
والمشـــروبات، خمســـة بالمئـــة منهـــا غير 
متعلقـــة باألكل، كعيـــادة أســـنان متنقلة، 

وعيادة بيطرية، وغيرها.
ومـــن المالحـــظ بـــأن العـــدد فـــي تزايـــد 
مســـتمر؛ بســـبب دعم الجهات الرســـمية 
لهـــذا النشـــاط، كتمكيـــن وبنـــك التنميـــة، 
وكثيـــر منها يشـــارك بتأثيـــر إيجابي في 
والمهرجانـــات،  الوطنيـــة،  االحتفاليـــات 
والمناســـبات االقتصادية الكبرى، إضافة 
إلـــى الفعاليـــات المتنوعـــة التـــي تنظمها 

الجامعات والمدارس بين حين آخر.
في ظل االنتشار الواسع لعربات  «

طت  الطعام المتنقلة، والتي نشَّ
التجارة الصغيرة والمتوسطة، 

وباعتبارك أحد روادها، ما أهم 

اقتراحاتك لتنشيطها وإعادة 

تنظيمها؟

أنصح بالدخـــول في صناعة )الكرفانات( 
و)البيـــوت المتنقلـــة( مختلفـــة األحجـــام 
جديـــدة  صناعـــة  ألنهـــا  واألشـــكال؛ 
ومطلوبة، ومن الممكن إنجاحها كتجارة 
تميـــز البحريـــن على المســـتوى اإلقليمي 
والدولـــي، علمـــا بـــأن هـــذا النشـــاط هـــو 
األكثر نموا على مستوى الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا.
هل ترى بأن هذه الصناعة بحاجة  «

للدخول في مساحات أخرى عما 
هي عليه اآلن؟

بالتأكيـــد، مـــن المهـــم إضافة النشـــاطات 
كالصالونـــات  التجـــارة،  لهـــذه  الجديـــدة 
واســـتديوهات  والرجاليـــة،  النســـائية 
التصويـــر، الخياطـــة، األنشـــطة الحرفية 
والشعبية، والتي ستساعد على استدامة 

هذه  التجارة الجديدة والمنتجة.
هل أنت راٍض بمنسوب ونوعية  «

المشاريع التي يقبل عليها الشباب 
البحريني في هذه التجارة؟

بالمقابـــل  أدعـــو  ولكنـــي  تأكيـــد،  بـــكل 
بالتوقـــف عن التقليد، حيـــث تتركز أكثر 
كمـــا  اآلن  المتنقلـــة  العربـــات  مشـــاريع 
أســـلفت، على بيع األطعمة والمشروبات 
الحارة واآليســـكريم، والـــكل يقلد بعض 

بتأثير يطال الجميع.
في حين أن هنالك كثيرا من النشـــاطات 
التي يمكن إقحامها فـــي تجاره العربات 
تـــدر  الممكـــن أن  المتنقلـــة، والتـــي مـــن 
أرباحـــا كبيـــرة علـــى أصحابهـــا، وتخـــدم 

االقتصاد الوطني والناس بآن واحد.
 هـــل تجارة )العربـــات المتنقلـــة( بحاجة 

للتنظيم؟ كيف؟

نعـــم، البد أن يخصص لها مناطق خاصة 
لضمان استدامة هذه التجارة، وأن تزود 
بالخدمات األساســـية من ماء، وكهرباء، 

لركـــن  وواســـعة  رحبـــة  ومســـاحات 
مقابـــل  الـــزوار،  والســـتقبال  الســـيارات، 

أجرة شهرية منتظمة ومعقولة.
من األهمية أيضا، إشـــهار جمعية رسمية 
ألصحـــاب العربـــات المتنقلـــة، وأن يكون 
لهـــم صـــوت ومـــكان وهويـــة فـــي غرفة 
لضمـــان  البحريـــن؛  وصناعـــة  تجـــارة 
استمرارية هذا النشاط التجاري، ونموه، 

تماشيا مع رؤية البحرين 2030.
األمر اآلخر، سن قانون واضح ومتكامل 
مـــن  التجـــاري  النشـــاط  هـــذا  يحتضـــن 
جميـــع النواحي، أولها تســـهيل الحصول 
علـــى التمويل المالـــي ووضع البدائل لها، 
وأيضا تسهيل استخراج التراخيص، من 
دون عوائـــق، أو عثـــرات تعطل نمو هذه 

التجارة وتطورها.
من الضرورة أيضا، وضع شروط التأمين 
على العربات المتنقلة، وإقامة ورش بين 
الحيـــن واآلخـــر لتوعيـــة المقبلين الجدد 
على هـــذه الصناعـــة، توجز لهـــم برنامج 
تعليميـــة متكامل لكيفية بداية النشـــاط 
وإنجاحـــه، وأنا شـــخصيا على اســـتعداد 
وفقـــا  التدريـــب،  مهمـــة  لممارســـة  تـــام 

للخبرة الواسعة التي امتلكها.
في ظل األوضاع االقتصادية  «

الراهنة، هل تجد أن هنالك 
تحديات تواجه هذه الصناعة اآلن؟ 

جوابي هو بخالف ســـؤالك تماما، حيث 
ألقـــت األوضاع االقتصادية الراهنة على 
نمـــو نشـــاط العربـــات المتنقلـــة، بســـبب 
انخفـــاض تكلفـــة  بدء هذه النشـــاط، من 
حيـــث التســـجيل إلـــى مزاولـــة المهنـــة، 

وبمبلغ ال يتخطى 5500 دينار تقريبا.
ناهيك عن أن الجهات الرسمية، خصوصا 
هيئة الســـياحة والمعارض تهتم بتنظيم 
فعاليـــات اقتصاديـــة وتجاريـــة متنوعـــة 
تســـاعد علـــى اســـتقطاب وحضـــور هـــذا 
النشـــاط ليكـــون مشـــاركا وجـــزءا أصيال 

منها. 
هل هنالك أفكار إبداعية رأيتها  «

بالخارج وتتمنى أن تراها في 
السوق المحلية؟

رأيـــت كثيـــرا منهـــا، مثـــل )أنشـــطة جمع 
التبرعـــات (، )مجلـــس(، )بقالـــة(، )عيادات 
طـــوارئ(، )مكاتـــب عمل(، )صـــراف آلي(، 
)فروع بنوك(، )صفوف مدرســـية لتوعية 

هنـــا  تتنقـــل  مشـــاريع  كلهـــا  الجاليـــات(، 
وهنالك بالعربـــات ذاتها، وبأفكار جديدة 
تســـاعد علـــى خدمـــة المجتمـــع، وتقديم 

الخدمات لها.
ما أكثر طلبات العربات المتنقلة  «

التي تصلكم؟

الحجـــم الصغيـــر والمتوســـط، وتتفاوت 
أسعارها من 3500 دينار، وصوال إلى 22 

ألف دينار إذا كانت سيارة. 
ما أغرب هذه الطلبات؟ «

مسجد متنقل، وجاري العمل عليه.
كم عدد العربات التي قمت  «

بتصنيعها وبيعها خالل العام 
الحالي؟

مقطـــورات  مـــن  تقريبـــا،  عربـــة   60
وسيارات، لداخل وخارج البحرين.

هنالك تذمر من أسعار المأكوالت  «
التي تباع من العربات المتنقلة، 

لماذا برأيك؟

بســـبب ارتفاع األســـعار، أغلقت كثير من 
مشاريع العربات المتنقلة أبوابها، ويرجع 
رفـــع األســـعار إلـــى الفهـــم الخاطـــئ مـــن 
قبـــل بعـــض القائمين عليهـــا، حيث يراها 
كتجارة فاخـــرة أو تجاره ترفيهية، وهو 

أمر غير صحيح.
أســـعار المنتوجات المباعة مـــن العربات 
المتنقلـــة فـــي أمريـــكا وأوروبـــا وشـــرق 
آســـيا، تكـــون أقـــل بكثيـــر مـــن المحـــال 
التجارية العادية؛ بســـبب قلـــة الضرائب 
والرســـوم عليهـــا، لكن المالحـــظ هنا هو 

العكس، فالبد من تغيير القناعات.

البحرين أوال وأخيرا
Û  كما هو واضح وجلي أن عام 2020 سيكون حافاًل باشتعال المحارق

فــي المنطقــة، وينبــئ عــن بــوادر أزمــة اقتصاديــة عالميــة طالمــا تــم 
التحذيــر منهــا، قد تكون أقســى مــن األزمة المالية لـــ 2008، فالقادمة 
أزمة اقتصادية، وليســت فقط مالية، وســتكون هناك حروب أو فتن 

سياسية عاصفة. 
Û  وأنــا هنــا، ومــن منطلــق المســؤولية الوطنيــة، والثقافيــة، أتمنى على

المجتمعــات العربيــة وخصوًصــا أبناءنا الشــباب فــي البحرين، الحذر 
مــن أي بيانــات أو خطابــات تأتــي مــن الخارج، تســعى إلــى إخراجهم 
فــي مظاهــرات مهما كانت التســميات والشــعارات، وأتمنى من اآلباء 
االنتبــاه لهــؤالء األبنــاء، ورفــع وعيهم مــن أن يقعوا ضحية أي شــعار 
سياســي أو تعبئــة تأتي من خــارج الحدود. أتكلم من منطلق المحبة، 
والحــرص، واإلنســانية آمــال أن يكــون لهــم ولــكل بحريني المســتقبل 
التعليمــي والمهنــي والحياتــي الجميــل حاضــرا ومســتقبال. وأقــول 
ألبنائنــا األعــزاء، ال مزيد مــن المحارق، ودفع الفواتير السياســية، وال 
تقبلــوا أن تكونــوا حطــب المحــارق ألي صراعــات إقليميــة، وانتبهــوا 

هذه المرة، وضعوا مصلحة الوطن فوق كل شيء. 
Û  كونــوا حذريــن مــن أي تعبئــة خطابيــة عبــر القنــوات، أي قنــاة أو عبر

البيانــات المتجولــة، ولتســتفيدوا مــن تلــك األزمــات السياســية التي 
مــرت، وســببت وجعــا كبيــرا للوطن، ولكــم ولكل بحرينــي. أقول ذلك 
من منطلق الحب، والصدق األخوي والوطني والشــرعي واألخالقي، 
كمــا حــذرت منــذ 18 عامــا من مقاطعــة التجربــة البرلمانيــة، وحذرت 
مــن تداعيــات )الربيــع العربــي(، وخرجــت فــي األزمــة التــي مــرت بها 
البــالد فــي 2011، ودعــوت بــكل بوضــوح أال تنجــروا لمــا يحــدث في 
اإلقليــم مــن محارق وأزمــات، وأثبتت التجربــة مصداقية قولي، وإن 
كان هدفي في ذلك المحافظة على الوطن وعلى الناس، أكتب اليوم 
وبــكل صــدق، ومحبــة، وأكــرر ذات الخطــاب، ضعوا يدكــم بيد جاللة 
الملــك، والوطــن فــي لو ال ســمح هللا حدثت أزمة عالميــة أو إقليمية، 
إنجازاتنــا وخياراتنــا وأولوياتنــا  الحفــاظ علــى  فــي  ولنعمــل ســويا 
الوطنيــة. وعلينا كمثقفين ومؤسســات ومجتمــع أن نقف صًفا واحًدا 
متراًصا، وأال نســمح ألي خطاب يقود أي شــاب أو ابن من أبنائنا إلى 

المحرقة أو يكون حطًبا للمحارق. 
Û  ،لقــد وجدتــم األعــراس البحرينيــة كيــف بــدأت فــي نهايــة هــذا العام

والتحالــف الشــعبي الكبيــر بعد فــوز منتخب البحرين بــكأس الخليج 
العربــي، وكيــف خرجت البحرين عن بكرة أبيها شــيعة وســنة بوحدة 
وطنيــة وحــب وطنــي كبيــر تحت قيــادة جاللــة الملــك، وكيف عمت 
موقــف  جــراء  إضافيــة  أعراســا  شــهدنا  وأيضــا  البحريــن،  الفرحــة 
جاللــة الملــك فــي إجــراءات العقوبــات البديلــة، وخــروج المئــات من 
البحرينييــن، وهنــا زادت الفرحــة، وزادت األعــراس الوطنيــة ناثريــن 
الورد بالدعاء أن تكون كل البحرين أفراحا ومسرات في قادم األيام. 

Û  نحــن كمجتمع بحريني، لنا خصوصيتنا البحرينية، ومشــاكلنا، فلســنا
مســؤولين بمــا يجري، ويحدث من تجاذبــات بين صراع براغماتي أو 
سياســي بين إيران وأمريكا إال ما ترســمه لنا مصلحة الخريطة التي 
ترســمها قيــادة البــالد. أعلم أن وعــي المجتمع البحرينــي أصبح أكثر 
حــذًرا، وتعلمنــا مــن تجــارب الماضــي أن نحذر مــن أي فتنــة إقليمية، 
ونعمــل علــى صناعــة مجتمــع بحرينــي علمــي ثقافي يســعي لصناعة 

اإلنجازات لصالح الوطن. حفظ هللا البحرين قيادة وشعبا.

s.dheyaalmosawi@albiladpress.com
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أعلنـــت جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
اليوم القائمـــة الطويلة لفرع اآلداب 
لعـــام  الرابعـــة عشـــرة  فـــي دورتهـــا 
2019/ 2020، والتي اشـــتملت على 
13 عمالً اختيرت من بين 438 عمالً 
تقدم للجائزة، وينتمي مؤلفوها إلى 
كل من، اإلمارات، العراق، السودان، 
ســـوريا، تونـــس، فلســـطين، مصـــر، 

لبنان.
وتتضمـــن القائمـــة الطويلة 11 عمالً 
التاليـــة،  العناويـــن  تحمـــل  روائيـــًا 
محســـن  للكاتـــب  وأحذيـــة”  “أبنـــاء 
الرملي )العـــراق/ اســـبانيا( والصادر 
عن دار المدى 2018، و”تاكيكارديا” 
للكاتب أمير تاج الســـر من السودان 
أنطـــوان/  هاشـــيت  عـــن  والصـــادر 
الحـــي”  و”الحـــي   ،2019 نوفـــل 
للكاتب علي الشـــعالي من اإلمارات 
 ،2019 اللوهـــة  دار  عـــن  والصـــادر 

و”خطأ غير مقصود” للكاتب رشـــيد 
الضعيـــف من لبنان والصادر عن دار 
الســـاقي 2019، و”حروب الرحماء” 
للكاتـــب إبراهيم عيســـى مـــن مصر 
للنشـــر  الكرمـــة  دار  عـــن  والصـــادر 
2018، و”المكتبة السرية والجنرال” 
للكاتـــب خيـــري الذهبي من ســـوريا 

والصـــادر عن األهلية للنشـــر 2018، 
و”الكراكي” للكاتب حسن حميد من 
فلسطين والصادر عن الهيئة العامة 
الثقافـــة(  )وزارة  للكتـــاب  الســـورية 
للروائيـــة  نـــون”  و”مســـتر   ،2019
نجوى بركات من لبنان والصادر عن 

دار اآلداب للنشر والتوزيع 2019.

أمير تاج السرنجوى بركات

مــرشــحــاً ــاً  ــم ع  438 بــيــن  مــن  ــاً  ــم ع  13 تتضمن 
جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن عن قائمة فرع اآلداب
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مهرجـــان  فعاليـــات  ضمـــن 
األيـــام الســـادس والعشـــرين 
للكتاب وبجناح مكتبة األيام، 
بدأت الشـــاعرة والكاتبة ريم 
الحمـــادي فـــي تمـــام الثامنة 
الجمعـــة  27  مســـاء  مـــن 
ديســـمبر 2019 حفـــل توقيع 
فـــي  الخامـــس  إصدارهـــا 
والثالـــث  المؤلفـــات  سلســـلة 
الدواويـــن  سلســـلة  فـــي 
ات( وسط  الشـــعرية )دوريميَّ
وإقبـــال  حاشـــد  حضـــور 
وقعـــت  حيـــث  ملحـــوظ، 
إصدارها لعام 2020 في جو 
مفعـــم بالحـــوارات الثقافيـــة 
مع عشاق شـــعرها ومتابعيه 
حول قضايا الشـــعر وموقفها 

منه.
المعـــروف ان الشـــاعرة ريـــم 
الحمـــادي من أهـــم االصوات 
الشعرية الشابة في الساحة، 
جميـــال  أســـلوبا  وتمتلـــك 
ولهـــا العديـــد مـــن الدواويـــن 

المتميزة.

الحمادي توقع إصدارها الخامس

ينايـــر  مـــن  الخامـــس  فـــي  تنطلـــق 
منـــه،   10 وحتـــى  الجـــاري  المقبـــل 
بقصر الثقافة في الشارقة، فعاليات 
الـــدورة 18 مـــن مهرجـــان الشـــارقة 
دائـــرة  وتنظمـــه  العربـــي،  للشـــعر 
 40 وبمشـــاركة  بالشـــارقة،  الثقافـــة 
شـــاعرًا عربيا، ويكرم المهرجان في 
هـــذه الـــدورة المبدعيـــن: اإلماراتي 
طالل الصابري، والمغربي إسماعيل 
للشـــعر  الشـــارقة  بجائـــزة  زويـــرق 

العربي في دورتها العاشرة.
وأشـــار رئيـــس دائـــرة الثقافـــة فـــي 
إلـــى  العويـــس  عبـــدهللا  الشـــارقة 
احتضان المهرجان لمئات الشـــعراء 
العـــرب خـــالل العقديـــن األخيريـــن، 
ليظل الشـــعر ديـــوان العـــرب، ومنبع 
اســـتطاع  كمـــا  األجمـــل،  الكلمـــة 
المهرجـــان أن يحقق مكانة وســـمعة 
كبيرة، بوصفه أحد أهم المهرجانات 

عـــام  كل  وفـــي  العربيـــة،  الشـــعرية 
يضيف أســـماء جديدة، ويستضيف 
قامـــات إبداعية ال تنضب، ويشـــكل 
منبرًا عربيًا ينقل صوت الشـــاعر إلى 
بقية البلدان العربية، ويشكل فرصة 

متجددة للقاء المبدعين.
هـــذا ويشـــارك فـــي المهرجـــان: آدم 
فتحي، مبروك الســـياري، عبدالعزيز 
العونـــي،  الديـــن  شـــمس  الهمامـــي، 

سمية اليعقوبي من تونس، وبشرى 
شـــيخة  غانـــم،  شـــهاب  عبـــدهللا، 
مـــن  العمـــادي  محمـــد  المطيـــري، 
اإلمارات، ومن األردن: أمين الربيع، 
عمـــر أبـــو الهيجـــاء، النـــا ســـويدات، 
مقـــدادي،  فـــارس خزاعلـــة، محمـــد 
ومن العـــراق: ســـالم العانـــي، عارف 
الساعدي، عماد جبار، ويشارك أيضا 

علي إبراهيم من البحرين.

عبدالله العويس

ــم ــي ــراه ــي إب ــل ــي ع ــن ــري ــح ــب ــة الــشــاعــر ال ــارك ــش ــم ب
مهرجان الشعـر العربي الـ 18 بالشارقــة

صفصافـــة”  “دار  عـــن  حديثـــًا  صـــدرت 
بالقاهـــرة، رواية “مقهـــى طاقة األدغال 
الفلبينيـــة العظمـــى” للشـــاعر والكاتـــب 
يوســـون،  كريـــب  ألفريـــد  الفلبينـــي 
كمـــا صـــدرت عـــن الـــدار نفســـها روايـــة 
“المقيدون” للروائية االندونيسية أوكي 
ماداســـاري. وترجم الروايتيـــن للعربية 

الشاعر المصري عبد الرحيم يوسف.
الروايـــة  هـــي  األدغـــال  طاقـــة  مقهـــى 
األولـــى ليوســـون المولود العـــام 1945، 
يأخذنـــا  وهـــو   .1988 العـــام  صـــدرت 

عبـــر أحداثهـــا فـــي جولـــة مـــع التاريـــخ 
الفلبيني، خـــالل مائة عام بين ثورتين، 
محـــوالً شـــخصيات التاريـــخ الواقعيـــة 
إلـــى أبطـــال أســـطوريين، راســـمًا إياهم 
بشـــكل كاريكاتوري، وبذلك ينزع عنهم 
جاللهـــم. ويحرك يوســـون شـــخصيات 
تطويـــع  بعمليـــات  وأحداثهـــا  روايتـــه 
الفلبينـــي،  األســـطوري  للتـــراث  هائلـــة 
والتاريـــخ األدبـــي والثقافـــي والمؤثرة 
في عمل محكم، مستفيدًا من الواقعية 

السحرية على الطريقة اآلسيوية.

ُيحيل عنوان »99 في المائة... الخوف 
والبـــؤس فـــي الرايـــخ الثالـــث« ُقراءه 
إلى مســـرحية جديدة تترجم للعربية 
ألول مـــرة لواحـــد مـــن أكثـــر شـــعراء 
وُكتـــاب المســـرح األلمـــان شـــهرة فـــي 
العالـــم العربـــي، وهو برتلوت برشـــت، 
الهيئـــة  عـــن  أخيـــرًا  الكتـــاب  صـــدر 
العربية للمســـرح بالشارقة، من ترجمة 
المصـــري ســـمير جريـــس، والشـــاعرة 
المغربيـــة ريم نجمي. يقترب المترجم 

المصـــري ســـمير جريس فـــي مقدمته 
بالقـــارئ من مغزى كتابة برشـــت لتلك 
المســـرحية، بقولـــه »لـــم يكـــن برشـــت 
يريد أن يكتب أعماالً يضعها في درج 
مكتبـــه انتظـــارًا لزمن أفضـــل، بل كان 
يريد المساهمة في مكافحة الفاشية«، 
ويلتقـــط الكتـــاب فتـــرة عاصفـــة فـــي 
حياة برتولت برشـــت )1898 - 1956(، 
بعـــد أن ظـــل طريـــد االتهـــام بالخيانة 

العظمى من قبل نظام هتلر.

تنطلق الدورة الخامســـة من مهرجان 
دبـــا الحصن للمســـرح الثنائـــي في 13 
فبرايـــر المقبـــل، بمشـــاركة 5 عـــروض 
عربيـــة، مـــن اإلمارات وســـلطنة عمان 

والمغرب ومصر وفلسطين.
يحتضـــن  الـــذي  المهرجـــان  ويعنـــى 
فعالياتـــه المركـــز الثقافـــي لمدينة دبا 
التـــي  الحصـــن باألعمـــال المســـرحية 
ترتكز جمالياتها على الحوار الدرامي 

بين شخصيتين فوق خشبة المسرح، 
ويهدف المهرجان الذي يستمر 5 أيام، 
وتنظمـــه إدارة المســـرح فـــي »ثقافية 
الشارقة«، إلى مد جسور التواصل بين 
صنـــاع العـــروض الثنائيـــة والجمهـــور 
في المنطقة، كما يسعى إلى أن يكون 
وبنـــاء  والتفاعـــل  للتعـــارف  ملتقـــى 
الشـــراكات بين المسرحيين المحليين 

ونظرائهم العرب.

طاقة األدغال

99 في المائة

مهرجان دبا

الوطنيـــة باألعيـــاد  المملكـــة  احتفـــاالت  بمناســـبة 

“الصياد” تصدر عددا خاصا عن إنجازات البحرين

أصـــدرت دار الصيـــاد اللبنانية عددها 
عـــن  الصيـــاد  مجلـــة  مـــن  الخـــاص 
مملكـــة البحريـــن واإلنجـــازات التـــي 
 ،2019 العـــام  خـــالل  فيهـــا  تحققـــت 
المجيـــد  الوطنـــي  العيـــد  بمناســـبة 
الثامن واألربعين، صرح بذلك المدير 
اإلقليمـــي لـــدار الصيـــاد ســـامي زهـــر 
الديـــن، مؤكدًا أن العدد ســـوف يوزع 
ومنوهـــًا   ،2020 ينايـــر  األول  فـــي 
بالفريـــق العامـــل علـــى إعـــداد العـــدد 
الـــذي تضمـــن العديـــد مـــن اإلنجازات 
التي جابت اآلفاق، من حيث التطور 
والخدمي  واالجتماعـــي  االقتصـــادي 
بفضـــل المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة 
لعاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، وبقيادة 
فاعلـــة مـــن رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة، ومتابعة حثيثة 
مـــن ولـــي العهد األميـــن، نائـــب القائد 
األعلى، النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وحمـــل العـــدد الخـــاص علـــى غالفـــه 
عنوان “في العيد الوطني 48.. الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة: البحرين 
تزهـــو بتأسيســـها وبنائهـــا الحداثي”، 
مع صـــورة لجاللـــة الملـــك، وتضمنت 
افتتاحيـــة العدد مقـــاالً بعنوان “العهد 

الزاهر” جاء فيها:
 ،1971 العـــام  فـــي  اســـتقاللها  منـــذ 
حققت مملكة البحرين نهضة شـــاملة 
فـــي جميـــع المجـــاالت على مـــدار 48 
عامـــًا تعـــززت خاللها مكانتهـــا كمركز 
تجاري ومالـــي في المنطقة، وحققت 
إنجـــازات  الماضيـــة  الفتـــرة  خـــالل 
حضارية ضخمة تشكلت عبر مسيرة 
زاهـــرة مـــن التحديـــث الشـــامل التي 
يقودهـــا بـــكل اقتدار عاهـــل البحرين 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة.. 
البحريـــن  مملكـــة  تحتفـــل  واليـــوم 
بعيدهـــا الوطنـــي الثامـــن واألربعيـــن 

مـــن  متكاملـــة  منظومـــة  بتتويـــج 
الجهـــود الوطنيـــة حققـــت على مدى 
أعـــوام طويلة الرخاء والنماء واألمن 
والســـالم للبحرينييـــن، وتمكنـــت من 
إنجـــاز ريـــادة اســـتثمارية وسياســـية 
أن  المملكـــة  واســـتطاعت  مشـــهودة، 
تحقـــق نهضـــة شـــاملة فـــي مختلـــف 
المجـــاالت منـــذ تولي الملـــك حمد بن 
الحكـــم،  مقاليـــد  خليفـــة  آل  عيســـى 
ليضـــع البحريـــن فـــي مرتبـــة متقدمة 
تضاهي كبريـــات الدول بفضل جهود 

متواصلة لتحقيق إنجازات سياســـية 
واقتصاديـــة واجتماعية تنشـــد تبوؤ 

المراتب العليا.
كمـــا تواصل مملكة البحرين ترســـيخ 
رائـــد  حضـــاري  كأنمـــوذج  مكانتهـــا 
للتســـامح بين الشـــعوب واألديان من 
خالل ما يتسم به المجتمع البحريني 

من تماسك وأصالة. 
والعيـــد  الجلـــوس  عيـــد  ذكـــرى  إن 
الوطني مناســـبتان وطنيتان مهمتان 
يعبر فيهما أهل البحرين عن مشـــاعر 

لقائـــد  والتقديـــر  واالمتنـــان  الفخـــر 
نهضـــة بالدهـــم علـــى مـــدار عقديـــن 
زاهريـــن، ويتطلعون إلـــى الغد بمزيد 
مـــن األمـــل والتفـــاؤل بقيـــادة عاهـــل 
البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
بأجمـــل  تتقـــدم  الصيـــاد”  “دار  أســـرة 
التهاني بمناسبة العيد الوطني الثامن 
واألربعين، ســـائلين هللا تعالى لمملكة 
البحرين قيادة وشـــعبًا دوام االزدهار 

والرفعة والسعادة”.
وفـــي الســـياق ذاته، اســـتعرض العدد 
الخـــاص تقاريـــر شـــاملة عـــن النهضة 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الحضاريـــة 
مـــن الجانـــب التشـــريعي والسياســـي 
واالقتصادي والتعليمي واالجتماعي 
وتمكين المرأة البحرينية، كما نشرت 
جانبًا موسعًا من االحتفاالت المختلفة 
بالعيد الوطني وعيد الجلوس، فضالً 
عـــن االحتفاالت بمرور 100 عام على 
تأسيس الشرطة، و100عام على بدء 
التعليم النظامـــي، واالحتفاالت بفوز 
كأس  ببطولـــة  البحرينـــي  المنتخـــب 

الخليج العربي 24 لكرة القدم. سامي زهر الدين ريم الحمادي

إعداد: أسامة الماجد

للتواصل: 17111509
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الرياض - رويترز

السعودية تحظر جمع أنشطة 
التأمين بشركة واحدة

السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  قالت 
ــهــا، الــخــمــيــس، إنــهــا  ــيــان ل ــا( فـــي ب ــامـ )سـ
حــظــرت الــجــمــع بــيــن مــمــارســة نشاطي 
وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين 
المؤسسة  وأضافت  واحــدة.  شركة  في 
أنها اتخذت هذا القرار لزيادة االستقرار 
الــتــأمــيــن وتــعــزيــز مساهمته  فــي قــطــاع 
فــي نمو االقــتــصــاد الــوطــنــي والــحــد من 
“الــمــمــارســات الــخــاطــئــة فـــي الــعــاقــات 

التعاقدية ألعمال إعادة التأمين”.

أرســى مجلس المناقصات والمزايدات 852 مناقصة ومزايدة في األشــهر 
العشــرة األولــى مــن العــام الماضــي، )ينايــر إلــى أكتوبــر(، بقيمــة إجماليــة 
تجــاوزت 1.38 مليــار دينــار. كما أرســى المجلــس 104 مناقصات في شــهر 
أكتوبــر الماضــي تابعة لـ 31 جهة حكومية، بقيمة إجمالية تجاوزت 116.5 

مليون دينار.

فـــي  أرســـى  قـــد  المجلـــس  وكان   
شـــهر ســـبتمبر الماضـــي 71 مناقصة 
ومزايدة تابعة لــــ 31 جهة حكومية، 
بقيمة إجمالية تجاوزت 384 مليون 
دينـــار. وتمت ترســـية 748 مناقصة 
بقيمـــة تصل إلـــى 1.262 مليار دينار 
حتـــى نهايـــة الربـــع الثالث مـــن العام 

الماضي.

اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية يستحوذ على 61.2 %

وأظهـــرت أحدث بيانات رســـمية أن 
شـــهر أكتوبر الماضي شهد استحواذ 
واالستشـــارات  اإلنشـــاءات  قطـــاع 
مـــن   %  61.2 علـــى  الهندســـية 
إجمالـــي قيمة ترســـيات المناقصات 
والمزايدات، أي نحـــو 71.24 مليون 
وكان  مناقصـــة،   16 تمثـــل  دينـــار 
أبرزها: 3 مناقصات لوزارة اإلسكان، 
أولهمـــا لبنـــاء وصيانـــة 360 وحـــدة 
ســـكنية اجتماعية في مدينة سلمان 
الجزيـــرة 11 في قطعة أرض 17 فاز 
بها ائتالف شـــركتي تشابو االمارات 
مليـــون   30.06 بنحـــو  وارادوس 
دينـــار، والثانيـــة لبنـــاء وصيانة 360 
وحدة ســـكنية اجتماعية في مدينة 
ســـلمان الجزيرة 11 في قطعة أرض 
18 فـــاز بها ائتالف شـــركتي تشـــابو 
 30.14 بنحـــو  وارادوس  االمـــارات 
مليـــون دينـــار، فيمـــا تعلقـــت الثالثة 
بترســـية أعمال وضع حجر األساس 
بنـــاء  لمشـــروع  واحـــد  مـــورد  علـــى 
الوحدات الســـكنية في مدينة شرق 
ســـترة بقيمـــة 126 ألـــف دينـــار. كما 
تم ترســـية مناقصتين أولهما لوزارة 
االشـــغال لبنـــاء مركز مدينـــة خليفة 
الصحـــي بنحـــو 5.6 مليـــون دينـــار، 
بنـــاء  لمشـــروع  مناقصـــة  والثانيـــة 
الخـــط الرئيســـي الممتد مـــن منطقة 

الجفيـــر إلـــى منطقـــة الغريفـــة بنحو 
2.28 مليون دينار. 

الكهربـــاء  لهيئـــة  مناقصـــة  وأيًضـــا   
المفاتيـــح  تأهيـــل  إلعـــادة  والمـــاء 
الكهربائية المعزولة بالغاز لمحطتين 
فرعيتيـــن ذات جهـــد عـــال 66 كيلـــو 
فولـــت تابعتيـــن إلدارة نقل الكهرباء 

بنحو 1.5 مليون دينار.

20.8 مليون دينار قيمة 
مناقصاع قطاع النفط

واســـتحوذ قطـــاع النفـــط على 17.8 
ترســـيات  قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %
المناقصـــات والمزايدات بنحو 20.8 
مناقصـــة،   17 تمثـــل  دينـــار  مليـــون 
تطويـــر  لشـــركة  مناقصـــة  أبرزهـــا: 
للبتـــرول، أولهـــا لتوقيـــع عقـــد زمني 
التوظيـــف  لتوفيـــر خدمـــات عقـــود 
بنحـــو 12.5 مليـــون دينـــار. ووفًقـــا 
لوصـــف المناقصات فإنه عقد طويل 
القـــوى  إمـــدادات  لتوفيـــر  األجـــل 
العاملة لتزويد العامل بعقد توظيف 
فـــي مختلـــف التخصصـــات التقنيـــة 
فـــي صناعة النفـــط والغـــاز لمختلف 
وســـتتم  الشـــركة.  داخـــل  اإلدارات 
إدارة العقـــد مـــن قبـــل إدارة الموارد 
البشرية وستســـتند طلبات توظيف 

العامل حسب احتياجات الشركة.
 كمـــا تمـــت ترســـية مناقصـــة أخـــرى 
لشـــركة تطويـــر للبتـــرول للمشـــروع 
النفـــط  منشـــآت  لحمايـــة  األمنـــي 
والغـــاز بنحـــو 3 ماليين دينـــار، فيما 
تعلقـــت الثالثـــة بتســـجيل وتحليـــل 
بيانـــات طين الحفر بنحـــو 985 ألف 
دينـــار. كمـــا تمـــت ترســـية مناقصـــة 
لشركة نفط البحرين “بابكو” لتقديم 
خدمـــات تنفيذ نظـــام إدارة كفاءات 
المـــوارد البشـــرية بنحـــو 1.4 مليون 

دينار.

2.2 مليون دينار لتوفير 191 

حارسا ألمانة العاصمة

الخدمـــات  قطـــاع  واســـتحوذ 
 8.7 علـــى  واالســـتثمار  والمزايـــدات 
ترســـيات  قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %
المناقصات والمزايـــدات بنحو 10.1 
مناقصـــة،   28 تمثـــل  دينـــار  مليـــون 
البحريـــن  لحلبـــة  مناقصـــة  أبرزهـــا: 
الدولية لمشـــروبات مختلفة لســـباق 
لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن  جائـــزة 
بنحـــو   2020 للفورمـــال1   الخليـــج 
ومناقصـــة  دينـــار،  مليـــون   2.6
لـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي لتوفيـــر 191 
حـــارس أمـــن للمواقع التابعـــة ألمانة 
العاصمـــة بنحـــو 2.2 مليـــون دينـــار، 
ومناقصة عامة محلية لوزارة شؤون 
خدمـــات  توفيـــر  لمشـــروع  اإلعـــالم 
الدعم الفنـــي والمهني بالوزارة بنحو 

795.9 ألـــف دينـــار، ومناقصـــة لهيئة 
لتقديـــم خدمـــات  والمـــاء  الكهربـــاء 
بقيمـــة  واحـــد  عـــام  لمـــدة  التأميـــن 
673 ألـــف دينـــار، ومناقصـــة زمنيـــة 
لـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني لتوريد األيدي 
العاملة لقطاع الطرق لألعوام )2017 
دينـــار،  ألـــف   300 بقيمـــة   )2019  -
ومناقصة لجهاز المساحة والتسجيل 
العقـــاري لمشـــروع الخرائط الوطنية 
البحريـــن  لمملكـــة  األبعـــاد  الثالثيـــة 

بنحو 251.7 ألف دينار.

3.8 مليون دينار ألنظمة مناولة 
الحقائب وصعود الركاب

علـــى  الطيـــران  قطـــاع  واســـتحوذ 
4.8 % مـــن إجمالـــي قيمة ترســـيات 
المناقصـــات والمزايـــدات بنحـــو 5.5 
9 مناقصـــات.  مليـــون دينـــار تمثـــل 

وكان أبرزها: مناقصة لشـــركة مطار 
البحرين لتوقيع عقد ســـنوي لصيانة 
الحقائـــب  وتســـليم  مناولـــة  أنظمـــة 
وجســـور صعـــود الـــركاب بنحـــو 3.8 

مليون دينار.
المـــواد  قطـــاع  اســـتحوذ  كمـــا   
والمعـــدات علـــى 4.7 % من إجمالي 
قيمـــة المناقصـــات والمزايدات التي 
أرسيت في أكتوبر بنحو 5.5 مليون 
دينـــار تمثـــل 27 مناقصـــة، أبرزهـــا: 
مناقصتـــان لـــوزارة الصحة للشـــراء 
الموحـــد مـــن خالل مجلـــس الصحة 
لدول مجلـــس التعاون أولها لشـــراء 
ألـــف   487.4 بنحـــو  العيـــون  لـــوازم 
دينـــار، والثانية لشـــراء الجزء األول 
من لوازم تجهيز المستشفيات بنحو 
722.2 ألف دينار، ومناقصة للشركة 
العامـــة للدواجن لتوريـــد 2600 طن 
علـــف دجاج بيض بقيمة 332.4 ألف 

دينار.

1.2 مليون دينار لصيانة 

المركبات والمعدات الخاصة 

بالمطار

 وكذلك اســـتحوذ قطاع مشـــاريع 
المطـــار علـــى 2.8 % مـــن إجمالي 
المناقصـــات  ترســـيات  قيمـــة 
مليـــون   3.3 بنحـــو  والمزايـــدات 
دينـــار تمثـــل 7 مناقصات لشـــركة 
أبرزهـــا:  كان  البحريـــن،  مطـــار 
مناقصة لتوريد عقد صيانة سنوي 
لمركبات والمعدات الخاصة بمطار 
البحريـــن الدولي بنحو 1.2 مليون 
دينـــار، ومناقصـــة لتوفيـــر خدمـــة 
لشـــركة مطـــار  الســـيارات  تأجيـــر 
البحريـــن بنحـــو 877.1 ألف دينار، 
ومناقصـــة لتوريـــد منصـــات الرفع 
والمـــواد  الغيـــار  وقطـــع  المتنقلـــة 
بنحـــو  والخدمـــات  االســـتهالكية 

651 ألف دينار.

فتح مظاريف عطاءات المناقصات في إحدى الجلسات

إرســــــــــاء 852 مـــنـــــــاقـــصـــــــــــــة ومــــــــزايــــــــــدة فـــــــــــي 10 أشـــهـــــــــر

قيمــة ترسيـــات المناقصـــات حتـى أكتــوبــر

“الســــالم”: شـــــراء 2.2 مليـــــون سهــــــم خــزينــــة

أظهرت أحدث بيانات رسمية عن شراء مصرف السالم - البحرين، 
المدرجـــة أســـهمه فـــي بورصـــة البحريـــن وســـوق دبي المالـــي، 2.2 
مليـــون ســـهم خزينـــة مـــن أســـهمه في آخـــر يوم تـــداول فـــي العام 

الماضي 2019.
ووفًقا للبيانات، فإن “السالم” بعد تنفيذ صفقة شراء أسهمه ارتفعت 
النســـبة التي يمتلكها في أســـهم الخزينة إلى 3.281 % من إجمالي 

األسهم الصادرة في آخر يوم تداول بالعام الماضي.
ســـهم  مليـــار   2.2 يبلـــغ  المصـــرف  أســـهم  إجمالـــي  أن  يذكـــر 

)2,215,863,320 سهًما(.
وبعد تنفيذ صفقة الشـــراء ارتفعت الحصـــة التي يمتلكها المصرف 
من أســـهم الخزينة من 70.49 مليون سهم إلى 72.69 مليون سهم، 
وتمثـــل 3.281 % مـــن األســـهم الصـــادرة وذلـــك يـــوم 31 ديســـمبر 

الماضي.

يذكر أن كبار المساهمين في المصرف، هم كالتالي: 14.74 % لبنك 
مســـقط، 6.28 % لمصـــرف الطاقـــة األول، 6.01 % لــــ “عبـــر البحار 

لالستثمار”، و7.86 لرئيس مجلس اإلدارة خليفة بطي بن عمير.

المحرر االقتصادي

60.2 مليـــون دينــــار لبنـــاء 720 وحـــدة 
سكنيــة فــي مدينــة سلمــان

 1.2 مليـــون دينــــار للشـــراء المـــوحــــد 
مــن مجلــس الصحــة الخليجــي

البورصة المصرية تربح 145.4 مليون دينار في أسبوع
بلغت المكاســب التي حققتها البورصة المصرية خال تعامات 
األســبوع الماضــي نحــو 6.2 مليــار جنيــه )مــا يعادل نحــو 145.4 
مليــون دينــار(، ليبلــغ رأســمال الســوقي ألســهم الشــركات نحــو 

706.7 مليار جنيه )ما يعادل نحو 16.6 مليار دينار(.

 وارتفع أداء مؤشـــرات الســـوق 
بشـــكل  والثانويـــة  الرئيســـية 
جماعـــي، فـــزاد مؤشـــر الســـوق 
 ”30 اكـــس  “إيجـــي  الرئيســـي 
ليســـجل   %  0.11 بنســـبة 
نقطـــة،   13899.54 مســـتوى 
وارتفع مؤشـــر األسهم الصغيرة 
والمتوســـطة “إيجـــي اكس 70” 
بنحـــو 1.32 % ليبلـــغ مســـتوى 
536.63 نقطة، وســـجل مؤشـــر 
األوســـع   ”100 اكـــس  “إيجـــي 
نطاقـــا ارتفاًعـــا بنحـــو 0.52 % 

ليبلغ مستوى 1399.07 نقطة.
األســـبوعي  التقريـــر  وأشـــار   
للبورصة المصرية إلى انخفاض 
قيـــم التـــداول لتبلـــغ 5.6 مليار 
جنيـــه مـــن خـــالل تـــداول 657 
مليـــون ورقـــة منفـــذة علـــى 61 

ألف عملية.
تعامـــالت  أن  وأوضـــح   
المصرييـــن  المســـتثمرين 
 %  75.3 علـــى  اســـتحوذت 
من إجمالـــي تعامالت الســـوق، 
األجانـــب  المســـتثمرين  وأن 

 %  17.2 علـــى  اســـتحوذوا 
بعـــد   %  7.4 علـــى  والعـــرب 

استبعاد الصفقات.
 ونـــوه التقريـــر بـــأن تعامـــالت 
المســـتثمرين األجانب ســـجلت 
 13.5 بقيمـــة  شـــراء  صافـــي 
مليون جنيه، وأن المســـتثمرين 
العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 

24.2 مليون جنيه.

القاهرة - واس

الرأسمال السوقي 
ألسهم الشركات 

بلغ 16.6 مليار 
دينار
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سنغافورة - رويترز عواصم - رويترز

برنـــت  لخـــام  اآلجلـــة  العقـــود  قفـــزت 
إلـــى  لتصـــل  أمـــس  دوالرات   3 حوالـــي 
أعلى مســـتوياتها منذ سبتمبر بعد مقتل 
قاســـم سليماني قائد فيلق القدس التابع 
فـــي ضربـــة  اإليرانـــي  الثـــوري  للحـــرس 
أميركيـــة، مما يثير المخاوف من تصاعد 
للتوترات في الشـــرق األوسط قد يعطل 

إمدادات الخام.
 وســـجل خـــام القيـــاس العالمـــي برنـــت 
أعلـــى  فـــي  للبرميـــل،  دوالر   69.16
مستوياته منذ 17 ســـبتمبر، لكنه انحسر 
الحقا إلى 68.21 دوالر، لتصبح مكاســـبه 

1.96 دوالر بما يعادل 3 %.
وارتفعـــت عقـــود الخـــام األميركي غرب 
تكساس الوســـيط 1.68 دوالر بما يعادل 
2.8 % لتســـجل 62.86 دوالر للبرميـــل، 
بعـــد أن قفـــزت فـــي وقـــت ســـابق إلـــى 
مســـتوى  أعلـــى  للبرميـــل،  دوالر   63.84

مويـــا،  إدوارد  وقـــال  مايـــو.   أول  منـــذ 
المحلل لدى أواندا للسمســـرة، في رسالة 
بالبريد اإللكتروني إلى رويترز “المخاطر 
علـــى صعيد المعـــروض تظـــل كبيرة في 
الشرق األوســـط وقد نرى اســـتمراًرا في 
تصاعـــد التوترات بين الواليات المتحدة 
فـــي  إيرانيـــا  المدعومـــة  والجماعـــات 

العراق”.
 وقتلـــت ضربـــة جوية على مطـــار بغداد 

الدولـــي في ســـاعة مبكـــرة يـــوم الجمعة 
ســـليماني وأبو مهدي المهنـــدس القيادي 
بالحشـــد الشـــعبي العراقـــي، حســـبما أبلغ 

متحدث باسم الحشد رويترز.
 وقالـــت مارجـــرت يانـــج، محللة الســـوق 
في سي.ام.ســـي ماركتس، ”صعود ســـعر 
النفـــط اآلن مدفـــوع في األســـاس بأنباء 
الضربـــة الجويـــة األميركيـــة التـــي قتلت 

ا رفيًعا إليران“. قائًدا عسكريًّ

تراجعت األســـهم األوروبية عن 
مســـتويات قـــرب ذرى قياســـية 
التوتـــرات  اشـــتعال  مـــع  أمـــس 
الجيوسياســـية بعد مقتـــل قائد 
عســـكري إيراني كبير في ضربة 

جوية أميركية بالعراق.
ســـتوكس  المؤشـــر  وانخفـــض 
600 األوروبـــي 0.6 %، وهبطت 
جميع مؤشرات الدول الرئيسية 

أيضا.
وُقتل قاسم ســـليماني، مهندس 
توســـع النفوذ العسكري اإليراني 
في الشـــرق األوســـط، في ضربة 
جوية على مطـــار بغداد، ليتعهد 
الزعيـــم اإليرانـــي األعلـــي علـــي 

خامنئي برد قاس.
فـــي  هـــزة  التطـــورات  أحدثـــت 
فتخلـــت  الماليـــة،  األســـواق 

األســـهم اآلســـيوية عن مكاسبها 
عقـــود  مؤشـــر  وهبـــط  المبكـــرة 
األســـهم األميركيـــة اآلجلة نحو 
1 %. لكن أســـعار النفط صعدت 

حوالي 3 %.

مؤشـــرات  جميـــع  وتراجعـــت   
القطاعـــات األوروبيـــة إال واحًدا 
وبنســـب دارت بين 0.4 % و1.2 
%. وارتفـــع مؤشـــر قطاع النفط 

والغاز 0.4 %.

الخـــام يســـجل أعلـــى مســـتوياته منـــذ 17 ســـبتمبر 0.6 % انــخـفــــــاض المــــؤشـــــر ستــــوكــــس 600
بــرنـــت يقفـــز نحــو 3 دوالرات تـــراجـــع األسهـــم األوروبيـــة

قفزت أســعار الذهب 1 % إلى أعلى مســتوياتها في 4 أشــهر أمس مع اشــتعال التوترات في الشــرق األوســط بعد 
مقتل قائد عسكري إيراني كبير في ضربة جوية أميركية، مما أوقد شرارة إقبال على المالذات اآلمنة.

فيليـــب  فـــي  المحلـــل  وقـــال 
فيوتشـــرز، بنجامين لو، “األخبار 
اآلتيـــة من الشـــرق األوســـط إلى 
جانـــب بعـــض الشـــراء المدفوع 
بالعوامـــل الفنية وتراجع الدوالر 

يدعم أسعار الذهب اليوم”.
وســـجل الســـعر الفـــوري للذهـــب 
ذروته منذ الخامس من ســـبتمبر 
لألوقيـــة  دوالر   1543.66 عنـــد 
)األونصـــة(، وكان مرتفعا 0.8 % 
لألوقيـــة.  دوالر   1540.80 إلـــى 
وزادت عقود الذهـــب األميركية 
اآلجلة نحـــو 1 % إلى 1543.30 

دوالر لألوقية.

 إلى ذلـــك، انخفض ســـعر أوقية 
الذهب للتعامالت الفورية أمس 
 1520.55 إلـــى   % 0.16 بنســـبة 
أوقيـــة  ســـعر  واســـتقر  دوالًرا. 
الذهـــب فـــي التعامـــالت اآلجلـــة 

أمس عند 1527.10 دوالر.
ارتفـــع  األســـبوع،  مـــدار  وعلـــى 
الذهب نحو 2 % في المعامالت 
الفورية، متجًها صوب مكاســـب 

لألسبوع الرابع على التوالي.
آمًنـــا  اســـتثماًرا  الذهـــب  يعتبـــر 
فـــي أوقات الضبابية السياســـية 

واالقتصادية.
وتدعـــم المعدن أكثـــر بانخفاض 
الدوالر إلى أدنى مســـتوياته في 
تســـعة أســـابيع أمـــام اليـــن الذي 
يعتبـــر مـــالذا آمنـــا وذلـــك بفعـــل 

توترات الشرق األوسط أيًضا.

 وفي المعادن النفيسة األخرى، سجلت الفضة أعلى مستوياتها فيما يربو على  «
شهرين عند 18.25 دوالر، وزادت في أحدث سعر لها 0.8 % إلى 18.17 دوالر لألوقية، 

في حين صعد البالتين 0.4 % مسجال 982.66 دوالر، ومتجها صوب مكاسب 
أسبوعية بنحو 4 %. وتقدم البالديوم 0.3 % إلى 1964.87 دوالر، ليصبح بصدد صعود 

أسبوعي يتجاوز الـ3 %.

عواصم - رويترز، واس:

الذهــب يقفــز 1 % وســط إقبــال علــى المــالذات
بــــــفــــــعــــــل الــــــــــتــــــــــوتــــــــــرات فــــــــــي الــــــــــشــــــــــرق األوســــــــــــــط

“تسال” تخفض سعر سيارات الطراز 3 المصنعة في الصين
الســيدان مــن  أقــل ســعر لســياراتها  خفضــت تســال األميركيــة 
الطراز 3 المصنعة في الصين 16 % إلى 299 ألًفا و50 يوانا )42 
ألًفــا و919 دوالًرا( بعــد تلقــي الدعــم الصيني الموجه للســيارات 
الكهربائيــة، حســبما ذكــرت الشــركة فــي موقعهــا الصينــي علــى 

اإلنترنت.

 يأتـــي الخفـــض جزئًيـــا بفضـــل 
دعـــم قدره 24 ألًفـــا و750 يوانا 
مـــن ســـعر ســـابق كان يبلغ 355 
ألًفـــا و800 يوان، وهو في إطار 
تعديالت تجريها تسال لسياسة 
المبيعـــات فـــي الصيـــن، تشـــمل 
تغيير أســـعار ملحقات السيارة 
المنزلـــي  الشـــحن  وتجهيـــزات 

للبطارية.
وتقـــول تســـال إنهـــا تعتـــزم بدء 
التسليم العام للسيارة، المنتجة 

الـــذي  فـــي شـــنغهاي  بمصنعهـــا 
تكلف ملياري دوالر، في السابع 

من يناير.
تســـال  فـــي  موظفـــا   15 كان 
اشـــتروا الســـيارة هـــم أول مـــن 
يتســـلمها يـــوم االثنيـــن بعـــد أن 
خرجـــت أولـــى الطـــرز المصنعة 
في الصين من خط اإلنتاج في 

أكتوبر.
تجيء التســـليمات بعد عام من 
بدء تشييد مصنع تسال الوحيد 

خارج الواليات المتحدة.
 وفي وقت سابق هذا األسبوع، 
مـــن   %  30 إن  تســـال  قالـــت 
سلســـلة إمداداتهـــا فـــي الصين 
محلية، مما يعني شـــحن بعض 
مكونات السيارات من الخارج. 
تصبـــح  أن  الشـــركة  وترغـــب 
صينيـــة  اإلمـــدادات  سلســـلة 
بالكامـــل بنهاية 2020، حســـبما 

ذكرت حيئذ.
ويقـــول مســـؤولون تنفيذيون في 
تســـال إن الشـــركة تعتـــزم تســـريع 
تســـليمات الطراز 3 في يناير وإنها 

الخدمـــة  ســـتضاعف عـــدد مراكـــز 
فـــي  الســـريع  الشـــحن  ومحطـــات 
وبحســـب   .2020 فـــي  الصيـــن 

حقـــق  التنفيذييـــن،  المســـؤولين 
المصنـــع هـــدف إنتـــاج ألـــف وحدة 
 280 نحـــو  يعـــادل  بمـــا  أســـبوعيا، 

ســـيارة في يوم الجمعة، قائلين إن 
مبيعات السيارة السيدان المصنعة 
في الصين “جيدة جدا” حتى اآلن.

شنغهاي - رويترز

التخفيض بنسبة 
16 % قبل التسليم
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أظهرت بيانات رســمية أمس ارتفاع تضخم أســعار المســتهلكين في تركيا أكثر من المتوقع قليال إلى 11.84 % على أســاس ســنوي في 
ديسمبر. 

كان استطالع أجرته رويترز توقع 
فـــي المتوســـط أن يبلـــغ التضخم 
11.56 % الشـــهر الماضـــي، وكان 
أعلـــى تقديـــر بيـــن االقتصادييـــن 
الثالثة عشر المشاركين 11.9 %.
وبلغ التضخم 0.74 % مقارنة مع 
الشـــهر السابق في ديســـمبر، وهو 

ما تجاوز أيضا توقع االســـتطالع 
البالغ 0.49 %.

كان التضخم الســـنوي ارتفع بقوة 
في 2018 بفعل أزمة عملة رفعت 
تكلفة واردات تركيا. وفي نوفمبر 
2018، بلـــغ معـــدل التضخم 21.6 
%، لكنـــه عـــاود االنخفـــاض إلـــى 

8.55 % بحلول أكتوبر 2019.
وارتفـــع مؤشـــر أســـعار المنتجين 
0.69 % عـــن الشـــهر الســـابق في 
ديســـمبر ليصبـــح معـــدل الزيـــادة 
الســـنوية 7.36 %، وفقـــا للبيانات 
الصـــادرة عـــن معهـــد اإلحصاءات 

التركي.

تركيا: ارتفاع التضخم إلى 11.84 % بديسمبر
اسطنبول - رويترز
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القدس فيلق  لقائد  ومرافقين  الشعبي  الحشد  في  قياديا  استهدفت  الغارة 

أميركا تغتال سليماني وإيران تتوعد “برد قاس”

هــدد المجلــس األعلــى لألمــن القومــي اإليراني، أمــس الجمعة، برد واســع على 
قتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني. وقال المجلس القومي اإليراني: سنرد 

في المكان والزمان المناسبين، مهددا الواليات المتحدة األميركية برد قاس.
واعتبر المجلس قتل ســـليماني خطأ 

استراتيجيا أميركيا كبيرا.
وكان المرشد اإليراني، علي خامنئي، 
قـــد دعا فـــي وقت ســـابق إلـــى حداد 
لمـــدة 3 أيـــام بعـــد مقتـــل قائـــد فيلق 
القـــدس بالحـــرس الثـــوري اإليرانـــي، 
قاسم سليماني، في هجوم صاروخي 
أميركي اســـتهدفه هو ومجموعة من 

مرافقيه خارج مطار بغداد.
وأضاف خامنئي أن “غياب ســـليماني 
الكفـــاح  لكـــن  بالمـــرارة،  يشـــعرنا 
النصـــر  تحقيـــق  لحيـــن  ســـيتواصل 
وجعل حياة المجرمين أشـــد مرارة”، 
بحســـب قوله. وتوعد بانتقام عنيف، 
قتلـــة  المجرميـــن  “ينتظـــر  قائـــاً: 
بحســـب  عنيـــف”،  انتقـــام  ســـليماني 

تعبيره.
ســـليماني  “مقتـــل  أن  وأضـــاف 
ضـــد  للمقاومـــة  الدافـــع  ســـيضاعف 
وإســـرائيل”.  المتحـــدة  الواليـــات 
ومـــن جانبه، قـــال الرئيـــس اإليراني، 
حســـن روحانـــي، إن بـــاده ســـتكون 
أكثـــر تصميمًا علـــى مقاومة الواليات 
المتحـــدة، ردًا على مقتـــل قائد فيلق 
القدس، قاســـم سليماني، في العراق. 
فيما نقلت قناة “العالم” على “تليغرام” 
عـــن رئيـــس البرلمـــان اإليرانـــي، علي 
الريجاني، قوله إن “الشـــعب اإليراني 
لـــن يغـــضَّ الطـــرف عـــن دمـــاء أبنائه 
األبطال”. ونقلت وكالة أنباء “فارس” 

عـــن ممثل خامنئي في فيلق القدس، 
االنتقـــام  إن  قولـــه  شـــيرازي،  علـــي 
ســـليماني  قاســـم  الفريـــق  الغتيـــال 
واجب شرعي، و”سنحرم األميركيين 

من النوم”.
ونقلـــت قنـــاة “العالـــم” اإليرانية على 
“تليغرام”، عـــن وزير الدفاع اإليراني، 
أميـــر حاتمي، قوله: “ســـننتقم من كل 
مـــن تورط فـــي عملية اغتيال قاســـم 
ســـليماني”. يأتـــي ذلـــك فيمـــا توّعـــد 
مصلحـــة  رئيـــس  رضائـــي،  محســـن 
تشـــخيص النظـــام في إيـــران والقائد 
الســـابق للحـــرس الثـــوري، الواليـــات 
المّتحدة بـ”االنتقام” لمقتل سليماني.

علـــى  تغريـــدة  فـــي  رضائـــي  وقـــال 
“تويتـــر”: “ســـننتقم له من أميركا شـــّر 

انتقام”.
وإلى ذلك، قال العميد حسين دهقان، 
مستشـــار خامنئي للشؤون الدفاعية، 
إن على “أميركا وإسرائيل أن تنتظرا 
الـــرد الحاســـم مـــن محـــور المقاومة”، 

نقا عن قناة “العالم” على “تليغرام”.
علـــى  فصاعـــدا  اآلن  “مـــن  وأضـــاف: 
المســـؤولين األميركييـــن ومـــن يدور 
في فلكهم ترقب الرد على جريمتهم. 
لـــن يقتصر الرد على الجريمة النكراء 
على إيـــران وحســـب، وانما ســـيكون 
الرد واسعا. أقول ألميركا إن سرورها 

باغتيال سليماني لن يدوم طويا”.
واختتـــم : “أي حرب تشـــنها الواليات 

المتحدة ستدفع ثمنها بالكامل”.
مـــن جهتـــه، أورد التلفزيون الرســـمي 
فـــي  أشـــخاص   10 مقتـــل  اإليرانـــي 
صبـــاح  األميركيـــة  الجويـــة  الغـــارة 
الجمعـــة، خمســـة منهـــم أعضـــاء فـــي 
الحـــرس الثـــوري. وأســـفرت الضربـــة 
األميركيـــة، فجـــر أمـــس، عـــن مقتـــل 
قاســـم ســـليماني قائـــد فيلـــق القدس 
المهنـــدس  مهـــدي  وأبـــو  اإليرانـــي، 
نائـــب رئيـــس هيئة الحشـــد الشـــعبي 
العراقـــي. كما قتل فـــي نفس الضربة 
ســـامر عبـــدهللا، صهـــر عمـــاد مغنيـــة 
الذي كان القائد العســـكري لحزب هللا 
اللبناني والذي اغتيل في سوريا عام 
2008. وقضـــى في الغـــارة أيضًا زوج 
بنت قاســـم ســـليماني، ومحمـــد رضا 
الحشـــد  تشـــريفات  مديـــر  الجابـــري، 
الشـــعبي بالمطار، وحســـن عبدالهادي 
ومحمـــد الشـــيباني وحيـــدر علي من 
نـــدد  جانبـــه،  مـــن  الشـــعبي.  الحشـــد 
الجيـــش العراقـــي بالضربـــة الجويـــة 

التي نفذتهـــا القـــوات األميركية على 
مقتـــل  عـــن  وأســـفرت  بغـــداد  مطـــار 
أبـــو  الشـــعبي  الحشـــد  فـــي  القيـــادي 
مهـــدي المهندس، معتبرًا أنها شـــّكلت 
“خروجًا واضحًا” عن المهام المحددة 
للقـــوات األميركيـــة. وأصـــدر الجيش 
العراقي بيانا، أمس الجمعة، نعت فيه 
“قيـــادة العمليـــات المشـــتركة” جعفـــر 
اإلبراهيمـــي، وهـــو االســـم الحقيقـــي 
لـ”أبـــو مهـــدي المهنـــدس” نائب رئيس 
هيئة الحشـــد الشـــعبي الذي قتل “إثر 
حـــادث غادر وجبـــان نفذته الطائرات 
األميركيـــة قرب مطار بغداد الدولي”، 

حسب ما جاء في البيان.
وأضاف بيان الجيش العراقي: “نؤكد 
أن ما حصل هو انتهاك صارخ لسيادة 
العـــراق وخـــروج واضـــح عـــن مهـــام 
القـــوات األميركية المحددة لمكافحة 
واإلســـناد  الدعـــم  وتقديـــم  داعـــش 

للقوات العراقية”.

عواصم ـ وكاالت

أبومهدي المهندس وقاسم سليماني

 موقع استهداف قاسم سليماني وأبومهدي المهندس قرب مطار بغداد
إيرانيون يمزقون العلم األميركي خالل تظاهرة في طهران )أ ف ب( 

القدس المحتلة ـ وكاالت

رفعـــت إســـرائيل حالـــة التأهـــب 
علـــى الحـــدود مـــع لبنـــان وفـــي 
هضبة الجـــوالن المحتلـــة، أمس 
فعـــل  رد  مـــن  تحســـبا  الجمعـــة، 
إيراني في أعقاب اغتيال قاسم 
بضربـــة  بغـــداد  فـــي  ســـليماني 

أميركية.
وقـــال الجيـــش اإلســـرائيلي في 
بيـــان، إنـــه “إثـــر تقييـــم للوضـــع 
)األمنـــي( تقـــرر عدم فتـــح موقع 

جبل الشيخ للزوار”.
تعليمـــات  توجـــد  “ال  وأضـــاف: 
أخرى لسكان الجوالن والمنطقة، 

والوضع العادي مستمر”.
ويعقد وزير الحرب اإلســـرائيلي 
نفتالـــي بينيت مـــداوالت لتقييم 
اغتيـــال  إثـــر  األمنـــي  الوضـــع 
ســـليماني، في مقر وزارة الحرب 
فـــي تل أبيب، وبمشـــاركة رئيس 

أركان الجيش أفيف كوخافي.
وفي الســـياق ذاتـــه، قطع رئيس 
الحكومـــة اإلســـرائيلية بنياميـــن 
اليونـــان،  إلـــى  زيارتـــه  نتنياهـــو 
وعاد إلى إســـرائيل صباح أمس، 
لمتابعـــة التطـــورات األمنيـــة في 

أعقاب اغتيال سليماني.

إسرائيل ترفع حالة التأهب على الحدود

بغداد ـ رويترز

نّحت قيادات شـــيعية عراقية متنافسة 
الخافـــات التـــي دارت بين فصائلها في 
األشـــهر القليلـــة الماضيـــة ودعـــت أمس 
الجمعة إلـــى طرد القوات األميركية من 
العـــراق بعـــد الضربة الجويـــة األميركية 
التي أســـفرت عن مقتل قاسم سليماني 

قائد فيلق القدس اإليراني في بغداد. 
ونقـــل التلفزيـــون الرســـمي عـــن هـــادي 
بـــدر  منظمـــة  يقـــود  الـــذي  العامـــري، 
المدعومـــة من إيـــران قوله ”نناشـــد كل 
القـــوى الوطنيـــة توحيـــد صفوفهـــا مـــن 
التـــي  القـــوات األجنبيـــة  أجـــل إخـــراج 

أصبح وجودها عبثا في العراق“. 
ويقـــود العامـــري كتلـــة سياســـية تمثـــل 
الفصائـــل تشـــغل ثانـــي أكبـــر عـــدد مـــن 
مقاعـــد البرلمـــان.  من جهتـــه، أمر قيس 
الخزعلـــي عضـــو تحالف العامـــري الذي 
الحـــق  أهـــل  عصائـــب  فصيـــل  يقـــود 
الشـــيعية مقاتليـــه باالســـتعداد للقتـــال.  

وقال الخزعلي إن على جميع المقاتلين 
أن يكونوا على أهبة االستعداد للمعركة 
القادمـــة مـــرددا أن ثمـــن دمـــاء ”القائـــد 
الشـــهيد أبومهدي المهندس“ هو النهاية 
الكاملة للوجود العسكري األمريكي في 
العراق.  وأصدر الزعيم الشيعي مقتدى 
باالســـتعداد  ألتباعـــه  أوامـــره  الصـــدر، 
لحمايـــة العـــراق وذلـــك بعـــد أيـــام مـــن 
إعانـــه اســـتعداده للعمـــل مـــع القيادات 
السياســـية المتنافســـة إلنهـــاء الوجـــود 
العســـكري األميركي في العـــراق.  وقال 
فـــي بيان ”إنني كمســـؤول عن المقاومة 
العراقيـــة الوطنية أعطي أمرا بجهوزية 
اإلمـــام  )جيـــش  ســـيما  ال  المجاهديـــن 
المهـــدي( و)لواء اليـــوم الموعود( لنكون 

على استعداد تام لحماية العراق“.

قيادات تدعو لطرد القوات األميركية من العراق

عواصم - وكاالت

أعرب أمين عـــام األمم المتحدة أنطونيو 
قلقـــه  عـــن  الجمعـــة،  أمـــس  غوتيريـــس، 
الشـــديد مـــن تصاعـــد التوتر فـــي منطقة 
الخليـــج، إثـــر مقتـــل قائـــد فيلـــق القدس 
غـــارة  فـــي  ســـليماني  قاســـم  اإليرانـــي 

أميركية في العراق.
وقال المتحدث باســـم غوتيريس فرحان 
حـــق فـــي بيـــان: “األميـــن العـــام يكـــرس 
جهده باســـتمرار من أجل وقف التصعيد 
فـــي الخليـــج. إنـــه يشـــعر بقلق بالـــغ إزاء 
التصعيـــد الحالي. هذه لحظة يتعين فيها 
على القادة التحلي بأقصى درجات ضبط 
النفـــس. العالـــم ال يمكنـــه تحمـــل حـــرب 

أخرى في الخليج”.
تعليقـــًا  الدوليـــة،  الفعـــل  ردود  وتوالـــت 
علـــى الغـــارة األميركيـــة التي اســـتهدفت 
فيلـــق  قائـــد  بغـــداد  فـــي  الجمعـــة  فجـــر 
القدس قاســـم ســـليماني، والقيادي البارز 
فـــي ميليشـــيا الحشـــد الشـــعبي أبومهدي 

مواطنيهـــا  هولنـــدا  ودعـــت  المهنـــدس. 
لمغـــادرة بغـــداد في أســـرع وقـــت ممكن، 
فيمـــا عبـــرت برليـــن عـــن “قلقها الشـــديد” 
بعـــد مقتل ســـيلماني، ودعت إلى “خفض 

التصعيد”. 
وقالت متحدثة باسم الحكومة األلمانية، 
إن الضربـــة األميركيـــة في العـــراق كانت 
العســـكرية  ردَّ فعـــل علـــى االســـتفزازات 
الخارجيـــة  وزيـــر  دعـــا  كمـــا  اإليرانيـــة. 

البريطاني، دومينيـــك راب، كل األطراف 
لنـــزع فتيـــل التوتـــر، واعتبـــر أن “تصعيد 

الصراع ليس من مصلحتنا”.
كمـــا دعـــت الصين، إلى ضبـــط النفس من 
الواليـــات  “خصوصـــًا  األطـــراف  جميـــع 

المتحدة”.
وحـــذرت روســـيا، أمـــس، مـــن أن مقتـــل 
سليماني من شـــأنه تصعيد التوترات في 

الشرق األوسط.

ردود الفعل الدولية تحذر من التصعيد وتدعو لضبط النفس
غوتيريس قلق.. “المنطقة ال تتحمل حربًا جديدة”

واشنطن ـ وكاالت

اعتبـــر الرئيس األمريكـــي دونالد ترامب، 
أن اغتيـــال قائـــد فيلـــق القـــدس اإليراني 
قاسم سليماني في بغداد، “كان يجب أن 
يتم قبل عدة سنوات”؛ ألنه “كان مسؤوال 

عن قتل المايين”. 
وكتـــب ترامب في تغريـــدة على “تويتر”: 
“اللـــواء قاســـم ســـليماني قتـــل أو أصاب 
بالغـــة  بجـــروح  األميركييـــن  مـــن  اآلالف 
علـــى مدى فترة طويلة مـــن الزمن، وكان 
يخطـــط لقتـــل الكثيرين غيرهـــم، لكن تم 
إيقافـــه”. وأضاف: “كان مســـؤوال بشـــكل 
مباشـــر وغير مباشـــر عـــن مقتـــل مايين 
األشـــخاص، بمـــا فـــي ذلـــك العـــدد الكبير 
األخيـــر مـــن المحتجين الذيـــن قتلوا في 

إيران نفسها”.
علـــى  قـــادرة  تكـــون  لـــن  “إيـــران  وتابـــع: 
كان  فقـــد  بصراحـــة،  بذلـــك  االعتـــراف 
ســـليماني مكروهـــا داخـــل بـــاده. هـــم ال 
يشـــعرون بالحـــزن كمـــا يـــود قـــادة إيران 

إظهـــار ذلـــك للعالـــم... كان يجـــب أن يتم 
قتله منذ عدة سنوات”.

وقـــال ترامـــب فـــي تغريدة ســـابقة أمس 
الجمعـــة، إن “إيران لم تنتصر أبدا في أي 
حرب.. لكنها لم تخسر في أي مفاوضات”. 
الى لـــك، أعلن وزيـــر الخارجية األميركي 
مايـــك بومبيو، أمـــس، أن بـــاده “ملتزمة 
بخفـــض التصعيـــد وال تســـعى لحـــرب مع 

إيـــران”، مشـــيرا فـــي الوقـــت نفســـه إلـــى 
كل  لمواجهـــة  “مســـتعدة  واشـــنطن  أن 

التهديدات اإليرانية”.
األميركيـــة،  الخارجيـــة  وزارة  ودعـــت 
مغـــادرة  إلـــى  األميركييـــن  المواطنيـــن 
العراق “فـــورا”، في أعقاب مقتل الجنرال 
ضربـــة  فـــي  ســـليماني  قاســـم  اإليرانـــي 

أميركية في بغداد.

التهديدات كل  لمواجهة  ومستعدة  التصعيد”  “سقف  تحدد  واشنطن 
ترامب: إيران لم تنتصر أبدا في أي حرب

طهران ـ وكاالت

ســـارعت إيـــران لتعييـــن إســـماعيل 
فـــي  القـــدس  لفيلـــق  قائـــدا  قاآنـــي 
الحرس الثوري خلفا للجنرال قاسم 
سليماني قبل مواراة األخير الثرى. 
منصـــب  قاآنـــي  إســـماعيل  وشـــغل 
نائب قائد قوة فيلق القدس التابعة 
للحـــرس الثـــوري اإليرانـــي، وكان له 
تاريـــخ طويل من العمـــل في قوات 

فيلق القدس ومع قاسم سليماني.
ونقلـــت وكالـــة “فـــارس” اإليرانيـــة، 
علـــي  اإليرانـــي  للمرشـــد  برقيـــة 
خامنئـــي عين بموجبها قائدا جديدا 
لفيلـــق القدس، وجـــاء فيهـــا أنه إثر 
مقتل سليماني، أوكل منصب قيادة 
قـــوة القدس في حـــرس الثورة إلى 
القائد العميد إســـماعيل قاآني، الذي 
يعـــد من أبـــرز قادة الحـــرس الثوري 
فـــي حـــرب الســـنوات الثمانـــي بيـــن 
العـــراق وإيران فـــي ثمانينات القرن 

الماضي.
وتضمنت البرقية إشـــارة إلى نشاط 
قاآنـــي فـــي توســـيع نفوذ بـــاده في 
دول الجـــوار، بالقـــول إنـــه “كان إلى 

جانب سليماني في المنطقة”.
ذاتهـــا  هـــي  “الخطـــط  وأضافـــت: 
المعتمدة في عهد سليماني”، داعية 
“جميـــع الكـــوادر في هـــذه القوة إلى 

التعاون مع القائد قاآني”.
ووصـــف عـــدد مـــن وســـائل اإلعام 
اإليرانيـــة قاآني بأنـــه الرجل الصلب 
الذي ال يختلف عليه مثل سليماني، 
فـــي  وكافيـــة  طويلـــة  خبـــرة  ولـــه 
الخارجيـــة  الملفـــات  مـــع  التعامـــل 

وجبهات القتال.

من هو الجنرال قاآني الذي خلف سليماني؟
بغداد ـ وكاالت

قـــرر الجيـــش العراقي ترشـــيح هادي 
العامـــري لمنصـــب نائـــب رئيـــس هيئة 
الحشـــد الشـــعبي، وفقا للناطق باســـم 
القائد العام للقوات المســـلحة نقا عن 
وكالـــة األنباء العراقية على “تليغرام”. 
وفي وقت سابق، ندد الجيش العراقي 
بالضربـــة الجوية التـــي نفذتها القوات 
األميركية على مطار بغداد وأســـفرت 
عن مقتل القيادي في الحشد الشعبي 

أبو مهدي المهندس.
يذكـــر أن أبو مهـــدي المهندس، الرجل 
الثاني بميليشيا الحشد الشعبي، اسمه 
الحقيقـــي جمـــال جعفر، وهـــو عراقي 
حاصل على الجنســـية اإليرانية. لقب 
بالمهنـــدس ألنـــه كان المســـؤول عـــن 

العمليات كافة.
اســـما حركيـــا،   19 المهنـــدس  يحمـــل 
وشـــغل منصب نائب رئيس ميليشـــيا 

الحشد الشعبي وثاني رجل فيها.

مـــن  عـــدد  مؤســـس  المهنـــدس،  ُيعـــد 
الميليشـــيات العراقيـــة، بعد أن شـــارك 
إيـــران  مـــع  العراقيـــة  الحـــرب  فـــي 

.1980/1988
المهنـــدس متـــورط بعمليـــات اغتيـــال 
العـــراق،  داخـــل وخـــارج  وتفجيـــرات 
بينهـــا تفجيـــر الســـفارة العراقيـــة فـــي 
بيـــروت عـــام 1981، كمـــا أنـــه مخطط 
الهجوم علـــى الســـفارة األميركية في 
بيروت عـــام 1983، وتفجيـــر القاعدة 

األميركية في الكويت عام 1983.
وهـــو متهـــم بمحاولـــة اغتيـــال أميـــر 
الكويـــت فـــي 1985، ومســـؤول عـــن 
استهداف طارق عزيز، وزير الخارجية 

العراقي في زمن صدام حسين.

الجيش العراقي يرشح العامري نائبا لرئيس الحشد الشعبي

صواريخ تعطل مطار 
معيتيقة في طرابلس

طرابلس - رويترز

توقفت الحركة، أمس، في المطار الوحيد 
في العاصمة الليبية طرابلس حتى إشعار 
بالقرب  آخــر، من جــراء سقوط صــواريــخ 

منه.
وفق  معيتيقة،  مطار  فــي  مــســؤول  وذكــر 
وكالة “رويترز”، أن حركة المالحة الجوية 

في المطار توقفت.
وأصبح المطار الرئيس في قلب األحداث، 
أن  فرنسية  إعــالم  وســائــل  كشفت  بعدما 
المطار شهد حركة دؤوبة لمرتزقة قادمين 
غير  طــيــران  رحـــالت  متن  على  تركيا  مــن 
مــســجــلــة. ويـــأتـــي هــــذا فـــي وقــــت يــتــقــدم 

الجيش الوطني الليبي في طرابلس.

دبي ـ العربية نت نقلت وكالة  «

األنباء السعودية “واس”، أمس 

الجمعة، عن مصدر مسؤول 

قوله: “تابعت المملكة العربية 

السعودية األحداث في العراق 

الشقيق والتي جاءت نتيجة 
لتصاعد التوترات واألعمال 

اإلرهابية التي شجبتها وحذرت 
المملكة فيما سبق من تداعياتها”.  

وأضاف المصدر: “ومع معرفة 
ما يتعرض له أمن المنطقة 

واستقرارها من عمليات وتهديدات 
من قبل الميليشيات اإلرهابية 

تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي 
ضوء التطورات المتسارعة تدعو 

إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل 
ما قد يؤدي إلى تفاقم األوضاع 

بما ال تحمد عقباه”. وتابع: “وتؤكد 
المملكة العربية السعودية على 
وجوب اضطالع المجتمع الدولي 

بمسؤولياته التخاذ اإلجراءات 
الالزمة لضمان أمن واستقرار هذه 

المنطقة الحيوية للعالم أجمع”.

السعودية تدعو ألهمية ضبط النفس لتفادي تفاقم األوضاع
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العرب والفرس األردوغانيون
باســـتثناء مـــن ال يهمهـــم األمر، وهـــؤالء يعرفـــون أنفســـهم ويعرفهم اآلخـــرون، فإن 
المفتـــرض أن تكـــون هناك مراجعة لألمور في هـــذه المنطقة، وأن يكون هناك موقف 
متقارب فيما يخص الدولتين إيران وتركيا، فاألمور تجاوزت كل الحدود، وهناك ما 
ال يمكـــن احتمالـــه.. وهكذا فـــإن للصبر حدودًا، كما يقال، واألفضل أن تخلع “شـــوكة” 

تؤلمك بأصابع يدك حتى ال تضطر ذات يوم إلى خلعها بأسنانك!
منـــذ البدايـــات ومنـــذ أن فتـــح األميركيون، بعد إســـقاط نظام صدام حســـين، حدود 
العـــراق علـــى مصاريعها أمـــام اإليرانيين فتدفقـــوا زرافات ووحدانـــًا وكأنه لم يمض 
إال يـــوم واحـــد على تدمير الدولة الصفويـــة وطرد الفرس من بـــاد النهرين العربية، 
وهذا كان يجب مواجهته منذ البدايات وقبل أن تصبح لهم جيوش جرارة ويصبح 
لهـــم عمـــاء ال يخجلون من التآمر على شـــعبهم ووطنهم في هذا البلد العربي والذي 

سيبقى عربيًا إلى يوم القيامة.
واآلن وبعدمـــا اضطـــر الرئيس العراقـــي برهم صالح إلى مغادرة بغـــداد مؤقتًا تحت 
وطأة تهديدات قاســـم ســـليماني وعمائه وأتباعه، فإنه حتى إن هو عاد في مغامرة 
غير محسوبة العواقب بصورة جيدة فإنه على الرافضين لاحتال اإليراني لوطنهم 
وبلدهـــم أن تكـــون لهم وقفة حاســـمة وحازمة وبســـرعة تحاشـــيًا مـــن أن يأتي يوم 
قريـــب يطلـــب فيه من كل عربي مغادرة العراق وبـــا رجعة، ويقينًا إن هذا ليس من 
قبل التهويل وال التخويف، فالعراق.. هذا البلد العربي بات محتاًّ من قبل اإليرانيين 
ومع األخذ بعين االعتبار أن ما ينطبق عليه ينطبق على سوريا وعلى ضاحية بيروت 

الجنوبية وأيضًا على اليمن )الحوثية(.
إن هنـــاك “تغـــوالًّ” على هذه المنطقـــة من قبل إيران الفارســـية – الصفوية وأيضًا من 
قبـــل الــــ “أردوغانيـــة – العثمانية”، لذلـــك وإذا كان بعض العرب يضعـــون أكفهم فوق 
عيونهم حتى ال يروا كل هذه الحقائق “الفاقعة” فإن عليهم أن يعرفوا تلك الحقيقة 

القائلة: “إّن من يتغدى بأخيك سيتعشى بك ال محالة”.

ما دْخُل رجب طيب أردوغان بالبلد العربي ليبيا حتى يعبر مياه المتوسط  «
ويذهب إلى هناك لوال النزعة “العثمانية” التي من المفترض أنها قد ولت 

مع كل أصحابها وبال أية رجعة وأيضًا لوال الضعف العربي الذي هو من 
أنعش هاتين النزعتين، الفارسية والعثمانية، لدى كٍلّ من رجب طيب 

أردوغان وعلي خامنئي “المتفِرّس”، ولعل ما ال يدركه بعض العرب الصغار 
الذين لم يجدوا عيبًا في التآمر على أمتهم أنه سيأتي ذلك اليوم الذي 

سيدفعون فيه ثمنًا غاليًا و”إن غداً لناظره قريب”. “إيالف”.

صالح القالب

ملف حقوق اإلنسان ورعب نظام الماللي منه
منـــذ اندالع انتفاضة 15 تشـــرين الثانـــي 2019 التي امتدت إلـــى 191 مدينة وهزت 
نظام المالي بعنف بالغ، يواجه هذا النظام أوضاعا صعبة ومعقدة على عدة أصعدة، 
وعلـــى الرغـــم مـــن التهديد الدولـــي القائم ضده، لكنـــه ال يأبه لهذا التهديـــد كما يهتم 
بنشـــاطات وتحـــركات مجاهـــدي خلـــق والمقاومـــة اإليرانيـــة على الصعيـــد الداخلي 
ودورهـــا الكبيـــر في التأثير على الشـــعب اإليراني والتعاون والتنســـيق معه، وكذلك 
علـــى الصعيـــد الدولـــي من حيـــث نجاحاتها المســـتمرة فـــي توعية المجتمـــع الدولي 

وحشده بالصورة المطلوبة التي تحرج النظام وتضعه في زاوية حرجة.
التحركات والنشاطات المختلفة التي تقودها مريم رجوي سيدة المقاومة اإليرانية 
وأمـــل الشـــعب اإليرانـــي ضد النظـــام القمعي القائم فـــي طهران، والتـــي ومن ضمنها 
تركـــز علـــى ملف حقوق اإلنســـان والعمل من أجل إحالته إلـــى مجلس األمن الدولي، 
فإنهـــا وفي هذا الســـياق دعت المجتمع الدولي إلى إرســـال بعثـــة تقصي حقائق إلى 
إيـــران مـــن أجل البحث في جرائـــم وانتهاكات نظـــام المالي أثناء وبعـــد االنتفاضة 
األخيرة، وإن دعم وتأييد 200 من أعضاء البرلمان األوروبي لدعوة الســـيدة رجوي 
بشـــأن إرسال بعثة تقصي حقائق إلى جانب البيانات الصادرة من البرلمان األوروبي 
ومجلـــس النـــواب األميركـــي التـــي أدانـــت القمع الوحشـــي للشـــعب وطالبـــت النظام 
بإيقـــاف انتهاكاتـــه الصارخة لحقوق اإلنســـان، فإنه من الممكن جدا أن يتم تســـليط 

األضواء دوليا على ملف حقوق اإلنسان وطرحه بصورة غير مسبوقة.
نظام المالي الذي يواجه أوضاعا حرجة وبالغة الخطورة والســـيما بعد أن تيقن من 
أن الشـــعب اإليراني وقواه الطليعية المتمثلة في مجاهدي خلق والمقاومة اإليرانية 
عقدت العزم على إسقاطه ولن ترضى بأي حل بديل أو وسط، وقيام النظام بتصعيد 
ممارســـاته القمعيـــة وبلوغهـــا الـــذروة خـــال االنتفاضة األخيـــرة وخال الفتـــرة التي 
أعقبتهـــا وحتـــى هذه األيام تحديدا، يدل على مدى يأســـه من الشـــعب وتقاطعه معه 
ومـــن دون أي شـــك فـــإن التحالف النضالـــي القائم بين الشـــعب وبيـــن مجاهدي خلق 
والمقاومة اإليرانية، هو في حد ذاته رسالة واضحة المعالم لنظام المالي تؤكد له أن 
أيامه قد قاربت على االنتهاء وأن آماله في البقاء واالستمرار شارفت على االنتهاء. 

المطلوب والمنتظر من المجتمع الدولي، هو أن يبادر إلى دعم جهود  «
ونضال الشعب اإليراني ومجاهدي خلق والمقاومة اإليرانية من أجل 

الحرية والديمقراطية وإسقاط النظام، ألن بقاء هذا النظام واستمراره هو 
في حد ذاته أكبر مشكلة إقليمية ودولية تتفرع عنها الكثير من الملفات 

الخطيرة التي تعتبر تهديدا للسالم واألمن واالستقرار في المنطقة 
والعالم. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

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

للتواصل: 17111483

اختالسات األوقاف الجعفرية
يبـــدو جلّيـــا وبما ال يدع أي مجال للشـــك أّن األوقـــاف الجعفرية عصّية 
على التغيير، وأبلغ دليل على هذا أّن مسلسل التجاوزات واالختاسات 
ال يزال مســـتمرا رغـــم تعاقـــب اإلدارات والوجوه وما يتمتـــع به البعض 
من كفاءة ومهنية. باأليام الســـالفة أصبحت قضية الخمســـة آالف دينار 
المختلســـة مـــن صنـــدوق التبرعـــات والنـــذورات بمســـجد الشـــيخ عزيز 
موضـــوع الديوانيات والمجالس في البـــاد، األوقاف وبعد التحقيق مع 
المتهميـــن اضطرت إلى فصل الموظف بســـبب اإلهمـــال وتزوير الوثائق 

الحكومية والسرقة واالختاس.
أمـــا الـــذي يثير الدهشـــة واالســـتغراب أّن مجلس األوقـــاف الجديد قرر 
ســـحب ملـــف القضية، واألدهى أنه عمد إلى تســـكين الموظف المشـــكو 
ضده بشـــكل مؤقت بمكتب مســـؤول رفيع بالمجلـــس وحتى دون مبرر 
مقنع، وبحســـب ما توصلت إليه لجنة التحقيق من وجود شبهة جنائية 
وتـــورط عدد من الموظفين، فإنها أحالت ملـــف التحقيق للنيابة العامة، 
أمـــا الموقـــف األشـــد غرابة فتمثل فـــي الرد الصـــادر مـــن إدارة األوقاف 
الجعفريـــة الـــذي مثـــل خيبـــة أمل كبيـــرة بمحاولـــة تنصلها مـــن القضية 

برمتهـــا، وهـــو ما يدعو إلـــى فقد أملنا فـــي أية إمكانيـــة لإلصاح داخل 
إدارة األوقاف الجعفرية. 

علـــى مدى ســـنوات فائتة كنـــا نطالب مجالـــس اإلدارات المتعاقبة بعدم 
اســـتغفال النـــاس عبر ما تطرحه من مشـــاريع وهميـــة، وذكرنا األعضاء 
بـــأّن هناك مـــن يرصد كل تصريح يصدر عن اإلدارة، غير أّن الّذي اتضح 
للجمهور أّن ما تعد به اإلدارات المتعاقبة من مشروعات لم يكن إال حبرا 
علـــى ورق! وإال مـــن مّنـــا ال يتذكر على ســـبيل المثال ما وعـــد به رئيس 
مجلـــس اإلدارة المنتهية بإحياء ســـوق الخميـــس التاريخي في األرض 
الماصقة للمســـجد ضمن مشروع ما يســـمى بالتنمية الحضرية، كما أّن 
اإلدارة ذاتهـــا وعـــدت بإقامة ما أســـمته بالمســـجد الّذكـــّي! الذي أضحى 

موضعا لتندر الكثيرين لغرابته. 
الكارثة في موضوع األوقاف الجعفرية أّن جميع ما ُتمني الناس به ليس  «

سوى مشروعات لالستهالك، كم نتمنى لو أّن اإلدارة الجديدة تعاملت مع 
الجمهور بعقلية أخرى، فهناك جهة ترصد أي تجاوز تقع فيه متمثلة في 

ديوان الرقابة المالية واإلدارية.

sm.adnan56 
@hotmail.com

محمد المحفوظ

األوضاع في ليبيا تتجه نحو المزيد من التصعيد في ظل تصفية 
الحســـابات بين القوى اإلقليمية والدوليـــة صاحبة المصلحة، فما 
الـــذي يمكـــن أن تقوم به الدول العربية في األيام القادمة في ظل 
هـــذا الوضع المتـــأزم بعد أن أصـــر الرئيس التركـــي أردوغان على 

إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا؟
صحيـــح أن مجلس جامعة الدول العربيـــة اجتمع قبل أيام قليلة 
وبالتحديد في ٣١ ديســـمبر من العام المنصرم وأكد على االلتزام 
بوحدة وســـيادة ليبيا وسامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي 
أيـــا كان نوعه ودعم العملية السياســـية من خـــال التنفيذ الكامل 
التفاق الصخيرات الموقع في ديســـمبر 2015 باعتباره المرجعية 
الوحيـــدة للتســـوية فـــي ليبيا، وشـــدد علـــى ضرورة إشـــراك دول 
الجـــوار فـــي الجهود الدوليـــة الهادفة إلى مســـاعدة الليبيين على 
تســـوية األزمـــة الليبية، وقـــام المجلـــس أيضا برفـــض التدخات 
اإلقليميـــة التـــي تســـهم فـــي نقـــل المقاتلين مـــن مناطـــق الصراع 
األخرى إلى ليبيا وانتهاك القرارات الدولية الخاصة بحظر توريد 

الساح.

كل هذه أمور جيدة، لكنها تبقى كاما حتى اآلن، فما الذي يمكن 
بالضبـــط أن تقـــوم به الـــدول العربية وفي مقدمتهـــا دول الجوار 
الليبـــي في مواجهـــة الوضع الراهن والوضع القـــادم، خصوصا أن 
الرئيس التركي أردوغان أعلن في المقابل أن باده ســـتنفذ كامل 
بنـــود االتفاقيـــة المبرمة بيـــن باده وبين حكومة الوفاق برئاســـة 
فايز الســـراج، وقام بالفعل بتوقيع مذكرة تفويض إرســـال قوات 
تركيـــة إلى ليبيا وتم تســـليم المذكـــرة للبرلمان لبحثهـــا، فما الذي 
يمكن أن تقوم به الدول العربية في مواجهة أردوغان إذا ما أقدم 

بالفعل على خطوة إرسال قوات إلى هناك؟

لماذا ال تقوم الدول العربية بتوجيه إنذارات واضحة وقوية ألردوغان  «
بأنها ستتخذ موقفا مضادا للمصالح التركية وربما تقوم بقطع 

العالقات إذا ما أصرت على التدخل العسكري في ليبيا وهو األمر 
الذي سيطيل أمد الصراع فيها ويدخلها في دوامة ال تنتهي من 
العنف؟ ولماذا ال يقوم الشعب الليبي نفسه بفرض صوته على 

الشارع وإجبار السراج على احترام اتفاق الصخيرات الذي يمنعه من 
التوقيع على أية اتفاقيات دولية بمفرده؟.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

وماذا بعد كالم الجامعة العربية؟

فـــي أي مجتمع مـــن المجتمعات هنـــاك “باوي” مؤلمة جـــدا، وفي تصوري 
يأتي الطاق في مقدمتها، إذ يعد من المشاكل االجتماعية والنفسية، ومن 
الدرجة األولى لما يخلفه من آثار موجعة بتشتيت شمل أفراد األسرة وما 
يعقبه من عداوات ال تعد وال تحصى تستمر لسنوات طويلة، خصوصا في 
حـــال وجـــود أطفال، فأولئك الصغار بحاجة ماســـة لتربية ســـليمة ورعاية 

واهتمام ومتابعة وحنان وعطف.
فاألطفال الذين يعيشون في كنف آبائهم بانتظام يكونون عادة أكثر قدرة 
على التعلم وأقوى شـــعورا باحترام الذات وأقل عرضة لإلصابة باألمراض 
النفســـية وأعـــراض االكتئـــاب، فهـــم يتمتعـــون بحميميـــة وحـــب ورعايـــة 
آبائهـــم ودعمهـــم المســـتمر وبذلـــك يتكون لديهم إحســـاس وشـــعور أقوى 
بالقبـــول االجتماعي، وبهذا الشـــك فـــي أن الدور األبوي فـــي تربية األبناء 
لـــه تأثير نفســـي وبيولوجي شـــديد اإليجابية، خصوصـــا إذا كان هذا األب 
حنونا وعطوفا وحازما وعادال وســـط أســـرته و”غشمري وقلبه على أعياله 

ويحاتيهم ويباريهم ويتحمل بهم ويشاركهم في كل شي في حياتهم”.
األبنـــاء في هـــذا الصعيد هم أكثر حاجة إلى اآلبـــاء “وهللا لو الواحد منهم 

يوصـــل عمرة 100 ســـنة”، فابد مـــن اهتمام األب، هـــذا إذا أردنا الحصول 
على أبناء وبنات نفتخر ونعتز بهم “وشغل متعوب عليه ومضبوط”.

بالمقابـــل ال يمكـــن بـــأي شـــكل مـــن األشـــكال أن نغفـــل دور األم وأهميتها، 
فهنـــاك أمثلـــة كثيرة في مجتمعنـــا المحلي ثبت بالدليـــل القاطع أن أمهات 
كثيرات استطعن بجهودهن الذاتية أن يوصلن أبناءهن إلى أعلى المراتب 

والدرجات في مناحي الحياة الراقية ومواقع العمل والمسؤولية.
المجتمع البحريني أصبح يعاني من هذه الحاالت التي تحدث بشكل يومي  «

وذلك بحسب محاكم البحرين الشرعية، إذ مقابل 16 حالة زواج في كل يوم، 
هناك 5 حاالت طالق، وهذا بحد ذاته يعتبر رقما مخيفا وينذر بالخطر ويحتاج 

تحركا سريعا من مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية 
بهذا األمر ومن خطباء دور العبادة ومراكز اإلصالح األسرية بتثقيف وتنوير 

المقبلين على الزواج، خصوصا صغار السن الذين في عمر مبكرة، فهذه 
الشرائح العمرية لألسف الكبير السواد األعظم منهم ال يتحملون المسؤولية 
واألعباء والصبر والتحمل والتفاهم والقدرة على التنازل والقبول بالوضع كما 

سار عليه آباؤهم وأمهاتهم في أشد الظروف وأصعب المواقف. وعساكم 
عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

“بالوي” الطالق



اســتقبل األميــن العــام للجنــة األولمبيــة البحرينيــة محمــد النصــف رئيــس 
االتحاد البحريني للكرة الطائرة الشيخ علي بن محمد آل خليفة بمقر اللجنة 
األولمبية بضاحية السيف وذلك بحضور أمين سر االتحاد فراس الحلواجي.

االتحـــاد  برئيـــس  النصـــف  ورحـــب 
الطائـــرة، مشـــيدا  للكـــرة  البحرينـــي 
بالجهـــود التي يقـــوم بها االتحاد في 
سبيل تعزيز النجاحات والمكتسبات 
مـــدار  علـــى  اللعبـــة  حققتهـــا  التـــي 
الســـنوات الماضيـــة، والتـــي تكللـــت 
اإلنجـــازات  مـــن  العديـــد  بتحقيـــق 
الخليجية والعربية واستضافة عدد 
من البطوالت القارية والعالمية التي 
عـــززت مكانة البحريـــن على خارطة 

الرياضة العالمية.
اللجنـــة  اهتمـــام  النصـــف  وأكـــد 
األولمبيـــة بدعم اتحاد الكرة الطائرة 

االتحـــادات  مـــن  واحـــدا  باعتبـــاره 
الهامـــة والمنجـــزة وأحـــد االتحادات 
المنظومـــة  فـــي  الفاعلـــة  األولمبيـــة 
الرياضية، خصوصا في ظل الشعبية 
الواســـعة التـــي تتمتع بهـــا اللعبة في 
المملكـــة واإلنجـــازات المتميزة التي 
يزخر بها ســـجل اللعبـــة، مؤكدا على 
أهميـــة البنـــاء علـــى تلـــك اإلنجازات 
والســـعي للمنافســـة علـــى المســـتوى 

القاري والعالمي.
وأطلع النصف على برامج وأنشـــطة 
االتحـــاد لتنميـــة اللعبـــة وتطويرهـــا، 
مؤكدا حـــرص اللجنة األولمبية على 

دعم ومســـاندة تلـــك البرامج، وذلك 
الدائـــم للوقـــوف  فـــي إطـــار ســـعيه 
مـــع االتحـــادات الوطنيـــة وتحفيزها 
على التخطيط الســـليم الـــذي يعتبر 

حجر األســـاس للوصـــول إلى طريق 
اإلنجاز.

بـــن  علـــي  الشـــيخ  أعـــرب  وبـــدوره، 
محمـــد آل خليفة عن خالص شـــكره 

وتقديره للجنـــة األولمبية البحرينية 
برئاســـة ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة على ما تقدمه من دعم ال 
محدود لســـائر االتحادات الرياضية 

ومـــن بينهـــا اتحـــاد الكـــرة الطائـــرة، 
مثمنـــا جهـــود اللجنـــة األولمبيـــة في 
دعـــم االتحـــاد الســـتضافة مختلـــف 
البطـــوالت القاريـــة والعالميـــة التـــي 
نظمها خالل الفترة الماضية، مشيدا 
كذلـــك بمتابعة واهتمام األمين العام 
محمـــد النصـــف، متطلعـــا للمزيد من 
التعـــاون والتنســـيق بمـــا يســـهم في 

تحقيق المزيد من اإلنجازات للعبة.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

النصف يستقبل اتحاد الكرة الطائرة

النصف لدى استقباله وفد اتحاد الكرة الطائرة
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الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

قــررت لجنــة المســابقات باالتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى برئاســة عضو 
مجلــس إدارة االتحــاد محمــد علــي أحمــد تعديــل مواعيــد إقامــة بطولــة 

األندية الختراق الضاحية للموسم الرياضي الحالي 2019/ 2020.

جـــاء ذلـــك خـــالل االجتمـــاع الـــذي 
عقـــده محمد علي أحمـــد مع أعضاء 
لجنـــة المســـابقات وممثلـــي األنديـــة 

الوطنية.
وذكـــر أحمـــد بـــأن التعديل الـــذي تم 
إقامـــة  علـــى  ينـــص  عليـــه  االتفـــاق 
مســـابقتي األشـــبال والشـــباب يـــوم 
الســـبت 11 ينايـــر الجـــاري علـــى أن 
ينطلق سباق األشـــبال الساعة 2:30 
مســـاء، فيما ينطلق ســـباق الشـــباب 
أن  إلـــى  مشـــيرا  مســـاء،   3 الســـاعة 
تســـليم كشـــوف المشـــاركة حـــدد له 

بتاريخ 8 يناير.
الناشـــئين  ســـباقي  أن  وأضـــاف 
الســـبت  يـــوم  ســـيقامان  والعمـــوم 
بتاريخ 18 يناير، على أن يقام سباق 
الناشـــئين الســـاعة 8 صباحا، وسباق 
العمـــوم الســـاعة 8:30 صباحـــا، فيما 
علـــى األندية تســـليم الكشـــوف يوم 

األربعاء 15 يناير.
وأوضـــح أحمد بـــأن جميع ســـباقات 
اختـــراق الضاحية ســـتقام أمام مقر 
القـــوى  أللعـــاب  البحرينـــي  االتحـــاد 

بمدينة عيسى الرياضية.

تعديل مواعيد بطولة األندية الختراق الضاحية

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

تقام اليوم “الســبت” مباريات الدور قبل النهائي من بطولة غرب آســيا الثانية للشــابات، حيث يلتقي عند الســاعة 5.30 مســاء منتخبا لبنان وفلســطين، 
فيما يلتقي عند الساعة 8.30 مساء منتخبنا للشابات ومنتخب األردن.

ويتطلع منتخبنا للشـــابات لمواصلة عروضه 
المشـــاركة، مـــن خـــالل  فـــي هـــذه  الجيـــدة 
تســـجيل االنتصـــار علـــى حســـاب المنتخب 
األردنـــي، والـــذي يمنحـــه بلـــوغ نهائـــي هذه 

النسخة من البطولة.
مـــن  الثالثـــة  الجولـــة  لمباريـــات  وبالعـــودة 
منافســـات الدور االول، فقد نجحت شابات 
األحمر مـــن تحقيق فوز ثمين على حســـاب 
شـــابات فلســـطين بهدفيـــن نظيفين، ســـجل 
الهدفان العبة المنتخب الفلسطيني بالخطأ 

في مرمى منتخبها، والعنود المناعي.
 فيما أســـفرت بقية النتائج، تعادل منتخبي 

اإلمـــارات واألردن مـــن دون أهـــداف، وفـــوز 
المنتخـــب  حســـاب  علـــى  لبنـــان  منتخـــب 

العراقي بأربعة أهداف دون رد.
مـــن جانبـــه، قـــال المديـــر الفنـــي لمنتخـــب 
الشـــابات لكرة القدم المـــدرب الوطني خالد 
الحربان: سعداء بتأهل المنتخب للدور قبل 
النهائي من هذه البطولة، والذي جاء بفضل 
تكاتف الجهازين الفني واإلداري والالعبات 
ودعـــم الشـــيخة حصة بنت خالـــد آل خليفة 
واالتحـــاد. فمبـــاراة اليـــوم لـــن تكون ســـهلة 
بل علـــى العكس، فـــكال المنتخبان يســـعيان 
لتحقيـــق الفـــوز، ونتطلـــع للخـــروج من هذه 

المبـــاراة ببطاقـــة العبـــور للمبـــاراة النهائيـــة 
والتي تعتبر هدفا من االهداف التي وضعها 
المنتخـــب فـــي هـــذه المشـــاركة”، مضيفا أن 
المبـــاراة تحتـــاج لمزيد مـــن التركيز وتقديم 
مســـتوى أفضـــل، خصوصـــا وأن المنتخـــب 
األردني من المنتخبات القوية التي دائما ما 
يتواجد في المراحل النهائية على مســـتوى 
هـــذه البطوالت، مؤكدا ثقتـــه بالالعبات في 
تطبيـــق تعليمات الجهاز الفني على الشـــكل 
الذي يســـهم فـــي ظهورهـــم بالشـــكل الجيد 
والمنافســـة علـــى إحـــراز نتيجة الفـــوز التي 

منتخبنا الوطني للشاباتتنقل المنتخب إلى نهائي هذه النسخة”.

ــة ــي ــان ــث ال ــا  ــيـ آسـ ــرب  ــ غـ ــة  ــول ــط ــب ل الـــنـــهـــائـــي  قـــبـــل  دور  مـــبـــاريـــات  ــوم  ــ ــي ــ ال

منتخبنا عينه على التأهل للنهائي من بوابة األردن

شــريدة يبدي اســتياءه ويســتغرب مــن تجاهل حــق النادي

نادي محرقي يطلب مهاجم قاللي بدفع رواتبه فقط

خالــف أحــد أنديــة محافظــة المحــرق األعــراف والتقاليــد المتبعــة فــي طلــب 
ا إلى نــادي قاللي يتضمــن الحصول على  الالعبيــن بعدمــا أرســل خطاًبا رســميًّ
خدمــات أحــد مهاجمــي الفريــق األول مقابــل دفــع مســتحقاته مــن الرواتــب 
المتأخرة التي لم يســددها قاللي فقط، دون أن يحدد قيمة شــراء الالعب أو 

حصة ناديه األم من الصفقة وذلك وفًقا لرئيس نادي قاللي جمعة شريدة.

شـــريدة لـ “البالد ســـبورت” بـــأن النادي 
المحرقـــي الـــذي طلـــب العـــب الفريق 
األول لم يذكر في الخطاب رغبته في 
الجلوس مع إدارة نادي قاللي أو حتى 
التباحـــث بشـــأن الصفقـــة، حيـــث أنـــه 
طلب االســـتفادة من خدماته بـ “عيون 
اســـتخفاف  فيهـــا  وبطريقـــة  قويـــة” 

وتقليل من قيمة نادي قاللي.
 ورفـــض شـــريدة الكشـــف عـــن هويـــة 
الطريقـــة  أن  إلـــى  مضيًفـــا  النـــادي، 

التي أرســـل بهـــا النادي الخطـــاب فيها 
اســـتخفاف وتقليـــل مـــن قيمـــة نـــادي 
قاللي ورجاالته وتاريخه، مشـــيًرا إلى 
أن النـــادي لـــم يضمن الخطـــاب حصة 
قاللـــي مـــن قيمـــة الصفقـــة وتناســـى 
الجهـــود التي قام بهـــا النادي في إبراز 
وتطويـــر  وصقلـــه  وتهيئتـــه  الالعـــب 
التـــي  المبالـــغ  علـــى  عـــالوة  قدراتـــه 
صرفهـــا علـــى المهاجم طوال ســـنوات 

عمره في النادي.

 وعبر شـــريدة عن استيائه واستغرابه 
مـــن تصرف النـــادي والذي ال يمت إلى 
األعـــراف الرياضيـــة بصلـــة، مؤكًدا أن 
قاللـــي لـــن يقـــوم بالـــرد على الرســـالة 
وأن  النـــادي  بعثهـــا  التـــي  الرســـمية 
مضمونها سيصل عبر “البالد سبورت”، 
مشـــدًدا على ضـــرورة مراعـــاة األندية 

لألصـــول المتبعة في مثل هذه األمور 
وعـــدم إهمال حـــق النادي فـــي رعاية 
البراعـــم  فئـــة  منـــذ  الالعبيـــن  ودعـــم 
حتـــى الفريق األول، معربـــا عن فخره 
واعتزازه بأن يكون نادي قاللي النادي 
المحلـــي الوحيد الذي لم يســـتعن بأي 

محترف أجنبي.

جمعة شريدة

ختــام األســبوع الثانــي مــن دوري الشــركات لكــرة القــدم

ألبا يواصل التألق ويتخطى بابكو

فاز فريق ألبا على فريق بابكو بثالثة أهداف دون رد، في المباراة التي جعمتهما 
أمس األول في ختام األســبوع الثاني من دوري الشــركات والمؤسســات لكرة 

القدم، والتي أقيمت على ملعب ألبا بالرفاع. 

ورفـــع فريـــق ألبا رصيده إلـــى 6 نقاط، 
مشاركا فريق جيبك صدارة المسابقة. 
وجاءت المباراة متوســـطة المســـتوى، 
وظهـــر فريـــق ألبـــا منـــذ بدايـــة اللقـــاء 
بحالـــة جيـــدة ومعنوية، ورغبـــة كبيرة 
لـــه فـــي  الثانـــي  الفـــوز  نحـــو تحقيـــق 
المســـابقة خصوصـــا عندمـــا ســـجل له 
الالعـــب المميز علي منير الهدف األول 
عنـــد الدقيقة الخامســـة، وعاد الالعب 
نفســـه ليواصل تألقه ويســـجل الهدف 
الثانـــي عنـــد الدقيقـــة الثامنـــة ليتقدم 

الفريق بهدفيـــن. فريق بابكو في الربع 
الســـاعة األولـــى كان أداء العبيـــه دون 
مســـتواهم، هذا التراجع كلفهم الكثير، 
قبـــل أن يعـــود الفريق لينظـــم صفوفه 
ويبـــادر للهجـــوم ويحصـــل على بعض 
الفـــرص الخطيرة، لكن الشـــوط انتهى 
بتقـــدم ألبا بهدفين نظيفيـــن الذي كان 

أكثر اتزانا في اللقاء.  
وكان الشـــوط الثانـــي أقل هـــدوءا من 
الفريقيـــن، انحصـــر اللعـــب في وســـط 
الملعـــب فـــي ظـــل محاولـــة فريـــق ألبا 

للحفـــاظ علـــى تقدمـــه. وفـــي الجانب 
الســـيطرة  فـــي  بابكـــو  رغبـــة  الثانـــي، 
والعـــودة للقـــاء، لكـــن افتقـــاد الالعبين 
الحماســـة والوقوع في بعض األخطاء 

الفنية أفشـــل هـــذه المحاولة. وســـجل 
نجـــم ألبا عيســـى البري الهـــدف الثالث 
لفريقه عند الدقيقة “81” لينتهي اللقاء 

بفوز ألبا بثالثية نظيفة.

اللجنة اإلعالمية

حسن علي

جانب من اللقاء 

أطلع على برامج 
وأنشطة االتحاد 

لتنمية اللعبة 
وتطويرها



وصــل المتســابق البحرينــي ســلمان محمد لمدينة جــدة بالمملكة العربية الســعودية 
برفقــة فريقــه أمــس األول اســتعدادًا لخــوض منافســات رالــي داكار الدولــي 2020 
بالمملكــة العربيــة الســعودية والــذي تقام منافســاته في الفترة مــن 5 وحتى 17 من 

شهر يناير الجاري في اول زيارة له للمنطقة.

واســـتهل ســـلمان لـــدى وصولـــه بتوجهه 
مباشـــرة إلى موقـــع التجهيـــزات الخاص 
مـــن أجـــل البـــدء بتجهيـــز االحتياجـــات 
الخاصة للمرحلـــة األولى ومكان االقامة، 
وتـــم الفحـــص الفنـــي للدراجـــات مســـاء 
أمـــس والذي أقيـــم بمدينة الملك عبدهللا 
الرياضية التي شهدت اجراءات الفحص 

الفني لجميع المشاركين.
وقـــد أعـــرب ســـلمان عـــن بالـــغ ســـعادته 
لقـــرب انطالق الحـــدث الرياضي العالمي 
أكبـــر رالي في التاريـــخ وكونه البحريني 
الوحيد الذي يشـــارك فيه، وقال “ جميعنا 

متحمســـون لالنطالقة غـــدًا، الفريق بذل 
جهـــود كبيرة في الفترة الماضية لتجهيز 
كل االحتياجـــات، إنها تجربـــة فريدة من 
نوعهـــا، بالنســـبة لـــي ســـعيت فـــي الفترة 
الماضية لالســـتعداد من جميع النواحي، 
حيـــث أن هـــذا الرالـــي يتطلب اســـتعداد 
قصـــارى  ســـأبذل  ومضاعـــف،  مختلـــف 
جهـــدي للظهور بالشـــكل المشـــرف والذي 
يليـــق بمكانـــة وســـمعة مملكـــة البحريـــن 

الرائدة في جميع المجاالت”.
 Wheels ويشارك سلمان محمد بدعم من
Of Arabia وتمكين والدعم المعنوي من 

الشـــباب والرياضـــة كأول  وزارة شـــئون 
أقـــوى  فـــي  يشـــارك  بحرينـــي  متســـابق 

سباقات الرالي العالمية.
الخاصـــة  الناريـــة  الدراجـــة  وتحمـــل 
بالمتسابق البحريني سلمان محمد الرقم 
150، ويشـــارك إلـــى جانبـــه 6 متســـابقين 
فـــي الفريـــق آدم توميزيـــك مـــن بولنـــدا، 
ميرجـــام  بولنـــدا،  مـــن  غييمـــزا  ماســـيج 
بـــول مـــن هولنـــدا، مارتـــن جيمينـــك من 
هولنـــدا، كالـــي بيجركيـــرت من الســـويد، 
باول ســـبيرينغس من هولندا، وســـيكون 
ســـتيفان مويريكين من هولنـــدا المدرب 
الخـــاص لســـلمان. وتضـــم قائمـــة جميـــع 
المتســـابقين مـــن مختلـــف أنحـــاء العالم 
557 متنافسًا، 170 دراجة نارية ودراجة 
رباعيـــة العجالت، 134 ســـيارة وســـيارة 

رباعية الدفع، 47 شاحنة.

برنامج السباق ومراحل الرالي العالمي

مرحلـــة،   12 الرالـــي  مراحـــل  وتتضمـــن 
ويبلـــغ 7.8 آالف كيلومتـــرًا مـــن صحـــراء 
المملكة العربية السعودية الواسعة وغير 
المكتشفة، وســـتكون نقطة االنطالق من 
مدينة جدة تســـير خاللها الفرق مســـافة 
الســـريعة  الكثبـــان  عبـــر  كيلومتـــرا   752
المتعرجة قبل أن يستمر التحدي الصعب 
إلى الشـــمال لقرابة ال900 كيلومتر، عبر 
مشـــروع البحـــر األحمـــر حتى يصـــل إلى 
مدينـــة نيـــوم المســـتقبلية، حيـــث تصـــل 
الرحلـــة الشـــيقة التـــي تتخللهـــا سلســـلة 
مـــن الوديـــان والجبال إلى أعلـــى نقاطها 

بارتفاع 1400 متر، في المرحلة رابعة
يمر بعد ذلك السائقون وفرقهم المشاركة 
في رالي داكار الســـعودية 2020 بمنطقة 
مـــن الرمال والحصى تمتد لمســـافة 676 

كيلومتـــرا، خـــالل رحلتهـــم الصعبـــة مـــن 
نيـــوم إلى العـــال في المرحلـــة الرابعة من 
الســـباق، قبـــل أن يتوجب عليهـــم اختبار 
قدراتهـــم المالحيـــة عنـــد مرورهـــم على 
طريقهـــم  فـــي  لحائـــل  الرمليـــة  التـــالل 
وســـيحصل  الريـــاض،  صـــوب  المنحـــدر 

المتسابقون
علـــى يـــوم راحـــة فـــي العاصمة قبـــل أن 
مـــن  األطـــول  باليـــوم  الرحلـــة  تســـتأنف 
أيـــام الرالـــي مـــن حيـــث المســـافة، حيث 
يمضي المشـــاركون في طريقهم لمسافة 

741 كيلومتـــرا، وينعطف مســـار الســـباق 
تجـــاه الغرب في وســـط صحراء المملكة 
الشاســـعة قبل االلتفاف للخلف والمضي 
شـــرقا تجاه منطقة حـــرض في محافظة 
األحســـاء، وهو مـــا يعني دخـــول منطقة 
الربـــع الخالـــي، ثـــم االقتـــراب نحـــو خط 
النهايـــة في القدية - الوجهة المتخصصة 
فـــي الترفيـــه والثقافة والرياضـــة - التي 
داكار  برالـــي  الفائـــز  تتويـــج  ستشـــهد 

السعودية 2020.

اللجنة االعالمية

سلمان محمد يصل جدة ويتأهب لالنطالق بدراجته النارية

سلمان محمد لدى وصوله مقر الفريق
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الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

بحضــور نائــب رئيــس الهيئــة العليــا لنــادي راشــد للفروســية وســباق الخيل ســمو الشــيخ 
عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، نظم النادي عصر أمس السباق العاشر لهذا الموسم 
والــذي أقيــم علــى كؤوس المنيوم البحريــن “ البا “ وكأس الرفة للجياد العربية وذلك على 

مضمار السباق بمنطقة الرفة بالصخير. 

كمـــا حضر الســـباق ســـمو الشـــيخ محمد بن 
راشـــد بن عيســـى آل خليفة وســـمو الشـــيخ 
ســـلطان الديـــن بـــن محمـــد بـــن ســـلمان آل 
خليفة وســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد بن 
عيســـى آل خليفة وســـمو الشيخ عبدهللا بن 
راشـــد بن عيســـى آل خليفة وســـمو الشـــيخ 
نوح بن محمد بن سلمان آل خليفة وممثلي 
الجهة الراعية للســـباق وجمهـــور من محبي 
رياضـــة ســـباق الخيـــل. وقـــد شـــهد الســـباق 
منافســـات قويـــة ومثيـــرة ونتائـــج متفاوتة 
تفوقـــت خاللها الجياد المرشـــحة بتحقيقها 
االنتصارات في أغلب األشـــواط، فيما كانت 
أبـــرز النتائج والمفاجـــآت فوز الحصان “ نيو 
شـــو “ بـــكأس الشـــوط الســـابع متفوقـــًا على 
الحصـــان بطـــل كأس الملـــك وثالـــث ســـباق 
كأس البحرين الدولي “ راستنغ “، فيما كسب 
الحصـــان البطـــل “ ثـــور كهيل ســـتار “ صراع 

األبطال بصعوبة في الشوط السادس.
وكان الشـــوط االول أقيم على كأس شـــركة 
“ لجيـــاد الدرجـــة  البـــا   “ المنيـــوم البحريـــن 
الثالثـــة والرابعـــة والمبتدئـــات “نتاج محلي” 
مســـافة 2200 متـــر والجائـــزة 2500 دينـــار، 
وشـــهد فوز الحصان “ بولسار “ ملك عبدهللا 
فوزي ناس وبقيادة الفارس المتمرن صالح 
عيســـى الذي تألق وســـجل أولـــى أنتصاراته 
متفوقًا في ثالث أشواط الفرسان المتمرنين 
هذا الموســـم حيث جاء فـــرض تفوقه على 
بســـهولة  الفـــوز  الشـــوط وحقـــق  مجريـــات 
وبفـــارق ســـهل بلـــغ 8 أطـــوال عـــن الحصان 

الثاني “ عنتر “. وأقيم الشوط الثاني للجياد 
 1200 مســـافة  محلـــي”  “نتـــاج  المبتدئـــات 
متر مســـتقيم والجائزة 2000 دينار، وشـــهد 
فـــوزًا الفتًا للحصان “ بلب فيكشـــن “ بقيادة 
الفـــارس العالمي جيمس دويـــل الذي أهدى 
أســـطبل العاديـــات ريســـنغ الفـــوز األول في 
أشـــواط النتاج المحلـــي بعدما انتـــزع الفوز 
بتفوقـــه على الجياد المرشـــحة التي جاءت 

في المراكز الثاني والثالث والرابع.
الرفـــة  الثالـــث علـــى كأس  وأقيـــم الشـــوط 
لجياد الدرجات الثالثة والرابعة والمبتدئات 
مـــن خيل البحرين العربيـــة األصيلة “الواهو 
وجـــاءت  مســـتقيم،  متـــر   1000 لمســـافة   “
النتائج متماشية مع التوقعات، حيث تمكن 
 “  1706 “ كريـــان  المرشـــح األول  الحصـــان 
الفـــارس  وبقيـــادة  فيكتوريـــوس  ألســـطبل 
العمانـــي أنـــس الســـيابي من تأكيـــد جدارته 
علـــى  تفوقـــه  فـــرض  بعدمـــا  بالترشـــيحات 
مجريات الشوط بانطالقته في المقدمة من 
البداية حتى النهاية ليحســـم الفوز بفارق 3 
أطـــوال عن منافســـه الحصـــان “ كحيالن أم 

زرير 1766 “.
علـــى كأس شـــركة  الرابـــع  الشـــوط  وأقيـــم 
ســـباق  لجيـــاد   “ البـــا   “ البحريـــن  المنيـــوم 
متـــر   1000 مســـافة  “مســـتورد”  التـــوازن 
وتمكـــن  دينـــار،   2500 والجائـــزة  مســـتقيم 
الحصان المرشـــح األول “ رغيولر “ ألسطبل 
المحمديـــة وبقيـــادة بـــادي ماذرز مـــن تأكيد 
جدارتـــه بتحقيق فـــوزه الثاني على التوالي 

هذا الموســـم والذي جاء بعد منافســـة قوية 
ومثيـــرة وخطف الفوز فـــي األمتار األخيرة 
وبفـــارق نصـــف طـــول مـــن أمـــام منافســـه 
الحصان “ دون أرمادو “ ألسطبل العفو فيما 
جاء الحصانين اآلخرين ألسطبل المحمدية 
“ وورلـــد أوردر – النغافـــات “ فـــي المركزيـــن 

الثالث والرابع.

منافسة مثيرة

وأقيم الشوط الخامس لجياد سباق التوازن 
“نتـــاج محلي” مســـافة 1600 متـــر والجائزة 
2000 دينار، وكان من األشواط المميزة في 
السباق من خالل المنافسة القوية والمثيرة 
التـــي شـــهدها فـــي ظـــل تقـــارب مســـتويات 
بالســـرعة  الشـــوط  تميـــز  حيـــث  الجيـــاد، 
واشـــتدت المنافسة فيه في األمتار األخيرة 
بدخول 4 جياد على خط النهاية وحســـمت 
النتائـــج بفوارق ضئيلـــة بينها حيث خطفت 
الفرس “ واردات “ ملك سمو الشيخ حمد بن 

عبدهللا بن عيســـى آل خليفة وبقيادة أندرو 
إيليـــوت الفـــوز بفـــارق رأس عـــن الفـــرس “ 
فردية “ ملك فتى عبدالحليم مجيد وبقيادة 
عبدالرحيـــم جاســـم والتي دخلـــت بقوة في 
األمتـــار األخيـــرة وحلـــت ثانية بفـــارق رأس 

عن الفرس “ رماية “ ألسطبل العفو.

فوز صعب للبطل

وأقيـــم الشـــوط الســـادس على كأس شـــركة 
المنيوم البحرين “ البا “ لجياد الدرجة األولى 
“مستورد” مسافة 1600 متر والجائزة 5000 
الموســـم  هـــذا  األول  الفـــوز  وشـــهد  دينـــار، 
للحصـــان البطل المعروف “ ثور كهيل ســـتار 
“ ألســـطبل العاديات ريسنغ وبقيادة جيمس 
دويل ليســـتعيد توازنه بعد مشاركته األولى 
حيث أنتـــزع الحصـــان الفوز بصعوبـــة بالغة 
وكاد يتعثـــر خاللهـــا الحصان الـــذي لم يظهر 
بمســـتواه المعـــروف ولعب الفـــارس جيمس 
دويل دورًا في قيادة الحصان، خصوصًا في 

انطالقته من المركز األخير نحو المقدمة في 
آخر 300 متر لينقض بقوة على المقدمة في 
الرمق األخير ليخطف الفوز بفارق طول عن 
الحصان “ أوســـتين باورز “ ألسطبل رمضان 
والـــذي دخل هـــو األخر في األمتـــار األخيرة 
وحل ثانيًا فيما جاء الحصان “ بالتيك نايت 

“ ألسطبل العفو ثالثًا.

“نيو شو” يقلب التوقعات

وأقيـــم الشـــوط الســـابع واألخيـــر على كأس 
شركة المنيوم البحرين “ البا “ لجياد الدرجة 
متـــر   2400 مســـافة   “ مســـتورد   “ األولـــى 
والجائزة 5000 دينار، وشـــهد فـــوزًا مفاجئًا 
للحصان “ نيو شـــو “ ألســـطبل فيكتوريوس 
وبقيـــادة الفـــارس أدري فريـــس والذي قلب 
ويعلـــن  األول  الفـــوز  وخطـــف  التوقعـــات 
قدومه القوي في المضمار البحريني بتفوقه 
على الحصان المرشح األول “ راستنغ “ بطل 
كأس الملك بعد صراع تكتيكي مثير شـــهده 

الشـــوط خصوصـــًا في آخـــر 600 متر والتي 
أنطلق فيها “ نيو شو “ بسرعة وقوة وكفاءة 
الفـــارس لينتزع المقدمـــة ويحلق نحو الفوز 

بفارق طولين عن “ راستنغ “.

التتويج

 وقد تســـلم ســـمو الشيخ عيســـى بن سلمان 
بن حمد آل خليفة كأس شـــركة ألبا للشـــوط 
التنفيـــذي باإلنابـــة  الرئيـــس  الســـادس مـــن 
لشركة ألبا علي البقالي بعد فوز جواد سموه 
“ ثور كهيل ســـتار “ بالمركـــز االول، فيما قام 
البقالي بتقديم كأســـي ألبا للشـــوطين األول 
والســـابع الـــى المالـــك فـــوزي نـــاس، وكاس 
ألبا للشـــوط الرابع الى ســـمو الشيخ نوح بن 
محمد بن ســـلمان آل خليفة، كما قام المدير 
التنفيـــذي لنـــادي راشـــد للفروســـية وســـباق 
الخيل الشـــيخ سلمان بن راشد بن محمد آل 
خليفة بتقديم كأس الرفة الى حســـن مفرح 

العجمي.

ــؤوس ألــبــا ــكـ ــال بـ ــ ــط ــ ــراع األب ــ ــان صـ ــب ــس ــك ــو” ي ــ ــو ش ــي ــل ســـتـــار - ن ــي ــه ــور ك ــ “ثـ

عيسى بن سلمان يشهد السباق العاشر للخيل

لقطات من التتويج

قرر مجلس إدارة نادي المالكية إغالق باب االنتقاالت الشتوية لالعبي الفريق األول والتمسك بجميع العبيه بهدف 
تحقيق هدف الصعود لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم في الموسم القادم 2020/2021.

 وبدأت فترة االنتقاالت الشتوية 
ينايـــر   28 لغايـــة   1 تاريـــخ  مـــن 
الجـــاري وهو ما ســـيفتح المجال 
أمـــام عدد من األندية الســـتبدال 
صفقـــات  ابـــرام  أو  محترفيهـــا 

جديدة مع الالعبين المحليين.
 ووفًقـــا لحســـاب نـــادي المالكيـــة 

الرســـمي فقـــد أكد رئيـــس النادي 
جاســـم عبدالعـــال تمســـك النادي 
بجميع العبيه وعدم السماح ألي 
العـــب باالنتقـــال للمحافظة على 
مكتســـبات الفريـــق التي تحققت 
خالل مرحلة الذهـــاب ومواصلة 
المشـــوار في اإلياب بهدف إعادة 

الفريـــق لـــدوري ناصـــر بـــن حمـــد 
الممتاز لكرة القدم.

خالـــص  عـــن  عبدالعـــال  وعبـــر   
شـــكره وتقديره لجميع الالعبين 
والجهازين الفنـــي واإلداري على 
جهودهـــم وتفانيهـــم وإخالصهم 

خالل الفترة الماضية.

 ويتصـــدر نادي المالكيـــة ترتيب 
دوري الدرجـــة الثانية بـ 24 نقطة 
من 8 انتصارات متتالية، وســـبق 

دوري  بلقـــب  تـــوج  أن  للنـــادي 
ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز )دوري 
الدرجة األولى سابقا( في موسم 

فـــي  مـــرة  ألول   2016/2017
تاريخـــه، قبـــل أن يهبط الموســـم 

الماضي.

المالكية يغلق باب االنتقاالت الشتوية

فريق المالكيةجاسم عبدالعال

حسن علي



جـولــة شائكـة
يســتهل برشــلونة وغريمه ريال مدريد العام الجديد باختبارين شــائكين خارج القواعد قبل رحلتهما الى الســعودية لخوض الكأس الســوبر، وذلك 
حين يحل األول ضيفا اليوم السبت على جاره إسبانيول والثاني على جاره خيتافي في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري اإلسباني لكرة القدم.

وأنهى برشـــلونة عـــام 2019 في الصدارة 
بفارق نقطتين عن غريمه ريال بعد فوزه 
على ديبورتيفو أالفيس 1-4 إثر تعادلين 
على التوالي، مستفيدا من اكتفاء النادي 
الملكي بتعـــادل ثالث تواليـــا وهذه المرة 
علـــى أرضـــه أمـــام أتلتيك بلبـــاو من دون 
أهـــداف، بعـــد أن تعـــادل قبلهـــا بعيدا عن 

جمهوره مع فالنسيا وبرشلونة بالذات.
وعلى الرغم من أن برشلونة لم يذق طعم 
الهزيمة في الدوري أمام جاره الكاتالوني 
إســـبانيول منـــذ 21 فبرايـــر 2009 حيـــن 

ســـقط علـــى أرضـــه 2-1 متأثـــرا بالنقـــص 
المهاجـــم  رأى  صفوفـــه،  فـــي  العـــددي 
األوروغوياني لويس سواريز الذي يحتاج 
الى أربعة أهـــداف فقط لكي يصبح ثالث 
أفضل هدافي النادي الكاتالوني مشـــاركة 
لكـــن  )194 هدفـــا  كوبـــاال  مـــع الديســـاو 
بفارق كبير عن زميله الحالي األرجنتيني 
ليونيل ميسي صاحب 618 هدفا وسيزار 
الثانـــي صاحـــب 232 هدفـــا(، أن مباريات 

الدربي دائما ما تكون صعبة.
الســـبت  لقـــاء  إســـبانيول  وســـيخوض 

بمدرب ثالث له هذا الموسم، هو أبياردو 
فرنانديـــز الـــذي يعتبر من أبـــرز الاعبين 
الذين دافعوا عن ألوان برشـــلونة )-1994

2002(، وذلـــك فـــي مهمـــة محاولة تفادي 
الهبوط إلى الدرجة الثانية.

كان  عامـــا  الــــ49  ابـــن  أن  المؤكـــد  ومـــن 
يفضـــل بـــدء مهمتـــه الجديـــدة باختبـــار 
أقـــل صعوبة من برشـــلونة الـــذي يتوجه 
بعد مبـــاراة الســـبت الى جدة الســـعودية 
لخوض الكأس الســـوبر اإلسبانية بحلتها 
الجديـــدة، حيـــث يتواجـــه الخميـــس مع 

أتلتيكـــو مدريد، على أن يتأهل الفائز من 
هذه المبـــاراة الى النهائـــي المقررة األحد 
المقبـــل، لمواجهة الفائز من لقاء فالنســـيا 

وريال مدريد.
وعلى ملعب “كوليسيوم ألفونسو بيريز”، 
ســـيكون ريال مدريد أمام اختبار أصعب 

بكثير من برشـــلونة ألنه مضيفه خيتافي 
دوري  فـــي  البقـــاء  أجـــل  مـــن  يقاتـــل  ال 
األضـــواء، بل يصارع مـــن أجل نيل مركز 
مؤهل الـــى دوري أبطال أوروبا الموســـم 
المقبل كونه يحتل حاليا المركز السادس 
بفـــارق نقطتين فقط عـــن أتلتيكو مدريد 

الرابـــع الـــذي يســـتقبل ليفانتـــي الســـبت 
أيضا.

ويدرك مدرب ريال الفرنســـي زين الدين 
زيـــدان أن الخطـــأ ممنوع بمـــا أن أي تعثر 
ســـيمنح برشـــلونة فرصـــة االبتعـــاد فـــي 

الصدارة.

لويس سواريز وليونيل ميسي

وكاالت

شــهدت فترة توقف بطولة الدوري اإليطالي التي اســتمرت أســبوعين بسبب العطلة الشتوية، بعض األخبار المهمة كان أبرزها 
عودة زالتان إبراهيموفيتش لصفوف ميالن، وتعيين مدربين جديدين لفيورنتينا وجنوى.

رســـميا  إبراهيموفيتـــش  وانضـــم 
لصفـــوف ميـــان بعقد لمدة 6 أشـــهر 
فـــي صفقـــة انتقـــال حر، بعـــد انتهاء 
لـــوس  الســـابق  فريقـــه  مـــع  عقـــده 

أنجلوس جاالكسي األميركي.
وســـتكون هـــذه هـــي المـــرة الثانيـــة 
التـــي يدافـــع فيهـــا إبراهيموفيتـــش 
عـــن ألـــوان ميـــان، علمـــا بأنه ســـبق 
لـــه اللعب فـــي الـــدوري اإليطالي مع 

فريقي يوفنتوس وإنتر أيًضا.

 واختتم ميان مبارياته في البطولة 
قبل العطلة الشـــتوية بخسارة مذلة 
المركـــز  ليحتـــل  أتانتـــا،  أمـــام   0-5

الحـــادي عشـــر برصيـــد 21 نقطة من 
17 مباراة.

يشـــارك  أن  المرجـــح  غيـــر  ومـــن 
ميـــان  لقـــاء  فـــي  إبراهيموفيتـــش 
مـــع ســـامبدوريا اإلثنيـــن المقبل في 

المرحلة الثامنة عشر للدوري.
لكن ســـتيفانو بيولي مدرب الفريق، 
الـــذي تولـــى المســـؤولية بعـــد إقالـــة 
المدرب ماركو جيامباولو، أعرب عن 
توقعه بأن يقدم المهاجم المخضرم، 

الكثير لميان.
االنتظـــار  أطيـــق  “ال  بيولـــي  وقـــال 
حتى يتدرب إبرا معنا، زالتان العب 
يمكنـــه القيام بأي شـــيء، يســـتطيع 

إمـــداد زمائه بالتمريرات الحاســـمة 
فـــي  أساســـيا  عنصـــرا  وســـيكون 

هجومنا”.
وشهد فيورنتينا عودة أخرى، حيث 
عاد جيوســـيبي ياكيني العب وسط 
الفريق البنفســـجي الســـابق، ليتولى 
تدريـــب فريق مدينة فلورنســـا خلفا 

لفينتشينزو مونتيا.
ويحل فيورنتينا ضيفا على بولونيا، 
العـــام  فـــي  لقاءاتـــه  أنهـــى  بعدمـــا 
الماضـــي بالخســـارة 4-1 أمـــام روما، 
ليحتـــل المركـــز الخامـــس عشـــر في 
ترتيـــب البطولـــة برصيـــد 17 نقطة، 
بفـــارق 3 نقـــاط فقـــط أمـــام مراكـــز 

الهبوط.
فـــي المقابل، يتطلع جنـــوى للخروج 
مـــن النفـــق المظلـــم الـــذي تواجد به 
منـــذ انطاق الموســـم الحالي، حيث 
يقبع في مؤخرة الترتيب برصيد 11 

نقطة.

ويأمـــل مشـــجعو جنـــوى، أن يعـــود 
الفريـــق إلـــى مســـاره الصحيـــح مـــع 
مدربـــه الجديـــد دافيد نيكـــوال، الذي 
عين مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب 
المقال تياجو موتا، حينما يستضيف 

ساسولو األحد.

وتفتتـــح مباريـــات المرحلـــة االحـــد، 
بلقـــاء بريشـــيا مـــع ضيفـــه التســـيو، 
المنتشـــي  الثالـــث،  المركـــز  صاحـــب 
بتتويجـــه بلقـــب الســـوبر اإليطالـــي 
عقـــب فـــوزه 1-3 علـــى يوفنتـــوس 
قبـــل  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 

أسبوعين.
وحصـــد التســـيو 36 نقطـــة بفارق 6 
نقاط خلـــف إنتر ميان ويوفنتوس، 
اللذين يتقاسمان الصدارة، علما بأنه 

يمتلك مباراة مؤجلة.
ويلتقـــي ســـبال مـــع ضيفـــه فيرونـــا، 
ورومـــا مـــع ضيفـــه تورينـــو، ويلعب 
يوفنتـــوس حامـــل اللقب مـــع ضيفه 
كاليـــاري يـــوم اإلثنيـــن القـــادم، الذي 
يشهد أيًضا لقاءات نابولي مع ضيفه 
إنتر، وليتشي مع أودينيزي، وأتانتا 

مع بارما.

وكاالت

عودة زالتان تخطف األضواء

زالتان إبراهيموفيتش

وكاالت

أعلـــن نـــادي تشـــارلتون أتلتيـــك، أن مجموعة 
إيست ستريت إنفستمنتس ومقرها أبو ظبي، 
النـــادي  علـــى  االســـتحواذ  إجـــراءات  أكملـــت 
المنافس فـــي دوري الدرجة الثانية اإلنجليزي 

لكرة القدم.
الماضـــي  نوفمبـــر  فـــي  المجموعـــة،  وأعلنـــت 
أن االتفـــاق الـــذي توصلـــت إليـــه لاســـتحواذ 
على النـــادي الواقع في جنـــوب العاصمة لندن 
يحتـــاج لموافقـــة رابطـــة الـــدوري اإلنجليـــزي 

للعبة الشعبية.
وقـــال روالن دو شـــاتليه المالـــك الســـابق، في 
بيـــان، علـــى موقع النادي علـــى اإلنترنت: “كان 
من المفيد لنادي تشارلتون أتلتيك على المدى 
الطويـــل إتمـــام اإلجـــراءات مـــع بدايـــة فتـــرة 

انتقاالت يناير”.
وأضاف: “هذا سيتيح الفرصة للجهات المالكة 
الجديدة لمنـــح النادي المـــوارد الازمة إلمداد 
فريق كرة القدم باعبين جدد لمســـاعدته في 

ضمان البقاء بدوري الدرجة الثانية”.
وتأســـس تشـــارلتون أتلتيـــك في العـــام 1905 

ويحتـــل المركـــز 19 بـــدوري الدرجـــة الثانيـــة 
بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط.

ومـــن المقـــرر أن يصبـــح طحنـــون نمـــر رجـــل 
األعمال المقيم في أبوظبي، والمســـاهم األكبر 
فـــي مجموعـــة إيســـت ســـتريت إنفســـتمنتس 
عبر شـــركة بانوراما ماجيك للمقاوالت العامة، 

عضوا في مجلس اإلدارة الجديد.
وســـيصبح رجل األعمـــال البريطاني جوناثان 
مـــات  ســـيتولى  بينمـــا  للنـــادي  مديـــرا  هيلـــر 

ساوثول رئاسة مجلس اإلدارة.

مجموعة إماراتية تستحوذ على تشارلتون
وكاالت

طالـــب األلمانـــي يورجن كلوب، العبـــي فريقه ليفربول 
عندمـــا  لديهـــم  مـــا  كل  بتقديـــم  باإلصابـــات  المبتلـــى 
يواجهـــون إيفرتون في كأس االتحـــاد اإلنجليزي لكرة 

القدم، األحد.
 ووســـع ليفربـــول صدارته للـــدوري اإلنجليـــزي الممتاز 
بفارق 13 نقطة أمام أقرب منافسيه ليستر سيتي، بعد 
الفوز )0-2( على ضيفه شيفيلد يونايتد الخميس، لكنه 
فقد العب الوســـط نابي كيتا بســـبب إصابة في الفخذ 

أثناء اإلحماء قبل المباراة.
 ومـــع غيـــاب فابينيـــو وأليكـــس أوكسليد-تشـــامبرلين 
وشـــيردان شـــاكيري وجويـــل ماتيـــب وديـــان لوفريـــن 
تقلصـــت تشـــكيلة كلـــوب بعد فتـــرة مزدحمة نـــال فيها 

الفريق لقب كأس العالم لألندية.
وأبلغ كلوب الصحفيين “كل من يرتدي قميص ليفربول 
يجب أن يقدم كل ما لديه على أرض الملعب. نملك 12 
العًبـــا )متاحين( باإلضافة إلى الشـــبان. هذا كل شـــيء 

بغض النظر عن التشكيلة التي سأختارها”.
وأضـــاف “لـــن أبلغ كارلـــو أنشـــيلوتي )مـــدرب إيفرتون( 
تشكيلة المباراة. ســـأقرر بعض األمور بنفسي والبعض 

اآلخر ستبلغني به اإلدارة الطبية”. 

وتابع المدرب األلماني “أنا واثق من أن كارلو لن ُيدخل 
تغييـــرات كثيـــرة فـــي ظـــل فرصـــة تحقيـــق الفـــوز في 

أنفيلد. األفضلية الوحيدة لنا هي أنفيلد”.
ولـــم يفـــز إيفرتـــون فـــي قمـــة منطقـــة مرسيســـايد في 
أنفيلـــد منـــذ أيلـــول 1999 وخســـر )2-5( بالـــدوري فـــي 
وقت ســـابق من الموســـم الحالي وهو ما أدى إلى إقالة 

المدرب ماركو سيلفا.
وبالفـــوز علـــى شـــيفيلد حافـــظ ليفربـــول علـــى ســـجله 
الخالـــي مـــن الهزيمة فـــي البريميرليج لعـــام كامل، لكن 

كلوب أشار إلى أنه ما زال هناك مجال للتطور.
وتابـــع “من الرائع )أال نخســـر( لكن هدفنا لم يكن تمديد 
هذا الســـجل بـــل الفوز بالمبـــاراة. يجب التأكـــد من أننا 
جاهزون مرة أخرى. أنا سعيد للغاية وفخور بالاعبين. 

ال يمكننا ضمان أي شيء”.

سالح ليفربول
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أزمة فيدال
طغـــى نـــزاع قانونـــي بيـــن برشـــلونة والاعـــب أرتـــورو فيدال، 
على اســـتعدادات الفريق لقمـــة كتالونيا، حيث يحل ضيفا على 

إسبانيول.
وأقـــام محامـــو الاعـــب التشـــيلي دعوى لـــدى رابطـــة الاعبين 
في إســـبانيا الشـــهر الماضي بداعي عـــدم الحصول على حوافز 
قيمتهـــا 2.4 مليـــون يـــورو )2.69 مليـــون دوالر(، وهـــو الخبـــر 
الـــذي ظهر خـــال وجود الاعب في باده خـــال فترة التوقف 

الشتوية لمسابقة الدوري المحلي.
ورفـــض برشـــلونة التعليق على الشـــكوى، بينما قـــال فيدال إن 
هـــذه المشـــكلة ترتبط بممثليـــه، لكنه أعلن أنه “مـــن غير العدل” 
عـــدم الحصول على الحوافـــز كاملة والبالغ قيمتهـــا 4.1 مليون 
يورو، وهو المبلغ الذي يعتقد ممثلوه أنه يستحقه كحوافز عن 

المشاركة في المباريات.
ودخـــل فيدال تشـــكيلة برشـــلونة منـــذ البداية 4 مـــرات في 18 
مباراة بالدوري هذا الموسم، وشارك 10 مرات كبديل، ولم يكن 
في التشكيلة األساســـية في أهم مباراتين أمام أتلتيكو مدريد 

وريال مدريد.
ولم يقبل فيدال اســـتبعاده من التشكيلة، وأبلغ محطة )تي.في 

3( الكتالونيـــة في نوفمبر، أنه “ســـيبحث عن حل وســـينظر في 
األفق” إذا لم يستعد موقعه األساسي.

لكن نزاعه يأتي في الوقت الذي يعاني فيه برشـــلونة من نقص 
فـــي منتصـــف الملعب مع غياب البرازيلي أرتور ميلو 3 أســـابيع 
بســـبب مشـــكلة فـــي الفخـــذ، وانتقـــال كارليـــس ألينا إلـــى ريال 

بيتيس على سبيل اإلعارة. 
ويفتقـــد برشـــلونة أيضـــا الحـــارس األساســـي مارك-أندريه تير 
شـــتيجن، ما يعني أن البرازيلي نيتو ســـيخوض مباراته األولى 
في الدوري في مواجهة إسبانيول الذي يتذيل ترتيب المسابقة 
وعين مدربه الثالث هذا الموسم بالتعاقد مع أبياردو فرنانديز.

أرتورو فيدال

وكاالت

السبت 1 سبتمبر

الدوري اإلنجليزي
الدور 3

ليستر
م سيتي

ولفرهامبتون

ويغان
بورت فالي
م يونايتد

20.30
20.30
20.30

الدوري االسباني
الجولة 19

فالنسيا

اتلتيكو
خيتافي

اسبانيول

ايبار

ليفانتي
ر مدريد

برشلونة

15.00

20.30
18.00

20.30

كأس فرتسا
موناكو

بريس بيروناس
ريمس
ليون

17.00
22.55

وكاالت

ســـجل الشـــاب مايـــكل بورتـــر جونيـــور 25 
نقطـــة محققـــا أعلـــى رصيـــد فـــي مســـيرته 
ناغتـــس  دنفـــر  فريقـــه  وقـــاد  االحترافيـــة 
للفوز علـــى مضيفه انديانا بايســـرز بنتيجة 
116-124 فـــي دوري كرة الســـلة األميركي 

للمحترفين.
 دخل بورتر من على دكة البدالء وأحرز 11 
محاولـــة من أصل 12، بنســـبة نجـــاح بلغت 
91,7 %، ليقـــود دنفـــر الى الفـــوز بعد بداية 
بطيئة في اللقاء وعقب خسارته ليلة رأس 

السنة أمام هيوستن روكتس.
وقـــال بورتـــر )21 عاما( بعـــد المواجهة “لقد 
شعرت براحة على أرض الملعب، من الرائع 
أن نبـــدأ العـــام على هـــذا النحو. إنه شـــعور 

رائع وأنا ممتن لزمائي ومدربي”.
وبقـــي دنفر بهـــذا الفوز فـــي المركـــز الثاني 
فـــي المنطقـــة الغربيـــة، متقدمـــا على لوس 
أجليس كليبيرز الثالث، الذي أســـقط ضيفه 
ديترويـــت بيســـتونز في الليلـــة ذاتها -126

.112
وليامـــس  ولـــو  هـــارل  مونترزيـــل  وســـجل 
23 نقطـــة و22 نقطـــة على التوالـــي من كة 
البـــدالء ليســـاهما فـــي تفـــوق فريقهما على 
بيســـتونز 16-37 فـــي الربـــع الثالث ويحكم 

كليبيرز قبضته على اللقاء.
هـــذا وحقـــق ميامـــي هيـــت بدايـــة مثاليـــة 
للعام الجديد بإســـقاطه ضيفه حامل اللقب 

تورونتو رابتورز بنتيجة 84-76.
المســـجلين  أفضـــل  أديبايـــو  بـــام  وكان 
ألصحـــاب االرض بتحقيقـــه 15 نقطـــة و14 
متابعـــة مســـاهما فـــي تفـــوق هيـــت 21-16 
فـــي الربع االخيـــر ويخرج فائـــزا في مباراة 
متقاربة معززا ســـجله القياســـي على أرضه 

الى 16 فوزا وخسارة واحدة فقط.
فيمـــا كان ســـيرج ايباكا االفضـــل لدى هيت 
برصيـــد 19 نقطـــة و10 متابعـــات فـــي ظل 
غـــازول  مـــارك  االســـباني  غيـــاب  اســـتمرار 
بداعـــي  ســـياكام  باســـكال  والكاميرونـــي 

االصابة.
وواصل الســـلوفيني لوكا دونشـــيتش تألقه 
وســـبع  متابعـــة  و13  نقطـــة   31 وســـجل 
داالس  فريقـــه  ليقـــود  حاســـمة  تمريـــرات 
مافريكس للفوز علـــى بروكلين نتس -123
111، بعد خســـارته امام أوكاهوما ســـيتي 

ثاندر في المباراة السابقة.
وســـجل دونشيتش )20 عاما( 15 نقطة في 
الربـــع االخيـــر ليلحـــق مافريكس الخســـارة 

الرابعة على التوالي ببروكلين نتس.

تألق بورتر
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للنفـــط  الوطنيـــة  الهيئـــة  نظمـــت 
والغاز احتفاالً بهيجًا بمناســـبة يوم 
المـــرأة البحرينيـــة؛ تقديرًا لدورهن 
وعطائهـــن وعملهـــن الـــدؤوب فـــي 
االســـتراتيجية  األهـــداف  تحقيـــق 
للهيئة الوطنية للنفط والغاز وذلك 
وموظفيـــن  مســـؤولين  بمشـــاركة 
والغـــاز  للنفـــط  الوطنيـــة  الهيئـــة 

والشركة القابضة للنفط والغاز. 
االفتتاحيـــة  كلمتـــه  بدايـــة  وفـــي 
تقـــدم وزيـــر النفـــط الشـــيخ محمد 
بـــن خليفة آل خليفة بأســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى رئيســـة 
قرينـــة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 

جاللة الملك صاحبة السمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل 
خليفـــة بمناســـبة االحتفـــال بيـــوم 
عاليـــًا  مثمنـــًا  البحرينيـــة،  المـــرأة 
الدعم الالمحـــدود الذي تحظى به 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي القطاعيـــن 
العـــام والخـــاص مـــن لدن ســـموها، 
وتقديرها لدور المرأة وإســـهاماتها 
القيمة في كافة المجاالت التنموية 
وذلـــك  المملكـــة،  تشـــهدها  التـــي 
ضمـــن المســـيرة الوطنيـــة المباركة 
لصاحـــب  اإلصالحـــي  للمشـــروع 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.

“الوطنية للنفط ” تحتفي بـ “المرأة”

 ،)BisB( البحريـــن اإلســـالمي  بنـــك  نظـــم 
الخدمـــات  تقديـــم  فـــي  الرائـــد  البنـــك 
المصرفية االلكترونية اإلســـالمية بمملكة 
البحريـــن مؤخـــرًا وبالتعـــاون مـــع إنجـــاز 
البحرين “معسكر بنك البحرين اإلسالمي 
الثانـــي لالبتـــكار” وهـــو عبارة عن ورشـــة 
عمل لمـــدة يوم واحـــد، أقامهـــا البنك في 
هذه المرة لطلبة معهد البحرين للدراسات 
المصرفيـــة والماليـــة )BIBF( وذلـــك بمقـــر 

المعهد.
وتضمـــن المعســـكر الـــذي حضـــره حوالي 
البحريـــن  مـــن معهـــد  90 طالًبـــا وطالبـــة 
للدراســـات المصرفيـــة )BIBF( مجموعـــة 
متنوعـــة مـــن األنشـــطة التفاعليـــة، التـــي 
اختبـــرت قدراتهم ومهاراتهم في القيادة، 
المشـــكالت،  وحـــل  النقـــدي،  والتفكيـــر 
التواصل واالتصـــال، باإلضافة إلى العمل 

ضمـــن فريـــق. وقـــد قـــام موظفـــو البنـــك 
بتوجيـــه الطلبة خالل فعاليات المعســـكر 
المختلفة البتـــكار منتج أو خدمة جديدة 
أوتطوير منتـــج أو خدمة متوافرة حاليًا؛ 
بهـــدف تقديم حلول بنكية مبتكرة لقطاع 

الشركات والمؤسسات في البنك.
وينضوي “معسكر بنك البحرين اإلسالمي 
الثاني لالبتـــكار” تحت مظلة برنامج بنك 

البحرين اإلسالمي للمسئولية االجتماعية 
“جود”، الســـاعي إلى التركيز على التعليم 
واالبتـــكار مـــن أجـــل تجهيـــز قـــوى عاملة 
ُمتمكنة، وزرع مهارة القيادة في األجيال 
الرئيـــس  صـــرح  جهتـــه،  مـــن  القادمـــة. 
اإلســـالمي،  البحريـــن  لبنـــك  التنفيـــذي 
حســـان جـــرار، قائـــالً: يأتـــي تنظيـــم هـــذا 
المعســـكر تماشـــًيا مع اســـتراتيجية البنك 

الهادفـــة إلى التركيز على محوري التعليم 
واالبتـــكار، وحرصـــًا منـــا على االســـتفادة 
من أفـــكار ومقترحات الشـــباب في طرح 
منتجاتنا وخدماتنا المصرفية. ويســـعدنا 
ومعهـــد  البحريـــن  إنجـــاز  مـــع  التعـــاون 
البحريـــن للدراســـات الماليـــة والمصرفية 
بهـــذا الخصـــوص، إلطـــالق هذا المعســـكر 
الذي يشجع الطلبة على التفكير اإلبداعي 
والمؤسســـات  للبنـــوك  حلـــول  وابتـــكار 
الواقـــع،  أرض  علـــى  تطبيقهـــا  باإلمـــكان 
خصوًصـــا بصفتهـــم موظفـــي القطاع في 
المســـتقبل. وأضـــاف: لقـــد منح المعســـكر 
الطلبـــة فرصـــة إلثـــراء كفاءتهـــم المهنية، 
فضـــالً عـــن تطويـــر الممارســـات المتبعـــة 
وإعدادهـــم  المدربيـــن  توجيـــه  تحـــت 
لدخول ســـوق العمل عبر توفير المهارات 

واألدوات المطلوبة.

ــز الـــمـــهـــارات ــزيـ ــة وتـــعـ ــي ــن ــه ــم ــاءة ال ــفـ ــكـ ــة إلثــــــراء الـ ــرصـ جــــــرار: فـ
تنظيم “معسكر االبتكار” لطلبة “الدراسات المصرفية”

بحث أنشطة “كرسي قابوس” لالستزراع الصحراوي
الُعماني السفير  نــائــب  يلتقي  الــعــربــي  الخليج  جــامــعــة  رئــيــس 

البعثــة  رئيــس  نائــب  العوهلــي  خالــد  العربــي  الخليــج  جامعــة  رئيــس  اســتقبل 
الدبلوماسية لسلطنة عمان الشقيقة لدى البحرين الوزير المفوض محمد البلوشي.

أوجـــه  بحـــث  اللقـــاء  خـــالل  وجـــرى 
التعاون المشـــترك بين جامعة الخليج 
وتطـــرق  عمـــان،  وســـلطنة  العربـــي 
الجانبـــان الـــى أنشـــطة كرســـي جاللة 
السلطان قابوس بن سعيد لالستزراع 
العلميـــة  واألنشـــطة  الصحـــراوي 
التـــي يقـــوم بهـــا فـــي مجـــال الزراعة 
واألبحـــاث  والدراســـات  الصحراويـــة 
التي تتصل بمقاومة اآلفات الزراعية 
في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربيـــة، عـــالوة علـــى المنـــح العلمية 
التي يقدمها كرســـي جاللة الســـلطان 
قابـــوس لالســـتزراع الصحـــراوي، كما 
تطـــرق رئيـــس الجامعـــة الـــى تطويـــر 
الزراعـــة من خـــالل البيـــوت المحمية 

التـــي أثبتت الدراســـات واألبحاث أنه 
باإلمـــكان تطويـــر االنتـــاج مـــن خالل 
الزراعـــة بـــدون تربـــة وهذا المشـــروع 
يشـــرف عليه قســـم الموارد الطبيعية 
قابـــوس  الســـلطان  ومركـــز  والبيئـــة 

للزراعة المتطورة ومن دون تربة. 
الى ذلك أشاد العوهلي بالدعم السخي 
الـــذي يقدمه جاللة الســـلطان قابوس 
بـــن ســـعيد ودور كرســـي جاللتـــه في 
تطويـــر العملية الزراعيـــة من الناحية 
العلميـــة خصوصـــا في مجـــال اإلنتاج 
الزراعـــي القائم علـــى موائمة النباتات 
وتكيفهـــا مـــع البيئة الخليجيـــة لزيادة 
االنتاج فـــي المحاصيـــل الزراعية من 
والزراعـــة  المحميـــة  البيـــوت  خـــالل 

القائمة على عدم الحاجة الى التربة. 
المفـــوض  الوزيـــر  أشـــار  جانبـــه  مـــن 
البلوشـــي الـــى أن الزيـــارة تهـــدف الى 
التعرف عن قرب على جامعة الخليج 
العربي وكذلك متابعة أنشـــطة كرسي 
جاللـــة الســـلطان قابوس لالســـتزراع 
بالطلبـــة  وااللتقـــاء  الصحـــراوي 

جامعـــة  فـــي  الدراســـين  العمانييـــن 
الخليج العربي.

من ناحية أخرى أبدى الجانبان الرغبة 
فـــي زيـــادة أعـــداد الطلبـــة العمانييـــن 
المقبوليـــن في كلية الطـــب ومختلف 
التخصصات والبرامـــج التي تطرحها 

الجامعة في الدراسات العليا.

احتفـــاًء باألعيـــاد الوطنيـــة لمملكـــة 
البحريـــن علـــى مســـتوى المنطقـــة، 
شـــارك بنـــك البحريـــن الوطنـــي في 
فعاليـــات احتفاليـــة بالعيـــد الوطني 
وعيـــد  البحريـــن  لمملكـــة  المجيـــد 
صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  الجلـــوس 

الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وذلـــك فـــي ســـفارة مملكـــة 
البحريـــن بالرياض عاصمـــة المملكة 
ســـفارة  وفـــي  الســـعودية،  العربيـــة 
اإلمـــارات  فـــي  بأبوظبـــي  المملكـــة 

العربية المتحدة.

“البحرين 
الوطني” يحتفي 

بالعيد في 
الرياض وأبوظبي

الركب” عن  سيتخلف  أحد  “ال  شعار  تحت 

50 ألفا يحضرون “البحرين للكل والكل للبحرين”

مـــن المقـــرر أن يصبح خليـــج البحرين 
الموقـــع الجديـــد لالحتفالية الســـنوية 
للبحريـــن”،  والـــكل  للـــكل  “البحريـــن 
والتي تجمع أكثر من 50 ألف شـــخص 
والمجتمـــع  وافـــدة  جاليـــة   40 مـــن 
المحلـــي بغية عرض ســـمات ثقافاتهم 
المختلفـــة. وُتنظـــم فعاليـــة هـــذا العام 
يومي الخميس والجمعة )6 و7 فبراير 
المقبل( تحت شـــعار “ال أحد سيتخلف 
عن الركب”، وذلك على موقع بمساحة 
7 آالف متـــر مربع، والذي ســـيضم أكثر 
ومســـرًحا  للتســـوق  كشـــًكا   250 مـــن 
بمســـاحة 128 متر مربع والذي سيقدم 
عروًضـــا مميـــزة مـــن الهند وباكســـتان 
وســـريالنكا والفلبين واألردن وتايالند 
وبنغالديش ومصر وغيـــر ذلك الكثير. 
كما ُتقـــام الفعالية بدعـــم من محافظة 
المقيـــم  المنســـق  ومكتـــب  العاصمـــة 
لألنشـــطة التنفيذيـــة والتنمويـــة لألمم 
لبرنامـــج  المقيـــم  والممثـــل  المتحـــدة 
األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي فـــي مملكة 
ودعـــم  الشـــرقاوي  أميـــن  البحريـــن 
لوجســـتي مـــن مكتـــب رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة.

نيفيديتـــا  الفعاليـــة  ُمنِظمـــة  وقالـــت 
دادفالي: “ُتقام احتفالية البحرين للكل 
والـــكل للبحريـــن هذا العـــام في خليج 
البحريـــن للمـــرة األولـــى فـــي تاريخها، 
والـــذي يتميـــز بســـهولة الوصـــول إليه 
واإلطـــالالت الخالبـــة علـــى البحر، إلى 

الواســـعة.  الســـيارات  جانـــب مواقـــف 
كما يجســـد الوجه الحضـــاري الحديث 
لمملكـــة البحريـــن، وهـــو مـــا يتفـــق مع 
رســـالتنا الراميـــة إلـــى إبـــراز الثقافات 
البحرينـــي  المجتمـــع  فـــي  المتعـــددة 
وطابعه العالمي وطبيعته المتسامحة. 

وبهـــذه المناســـبة، أود أن أعـــرب عـــن 
خالص الشـــكر واالمتنان لفريق اإلدارة 
في خليج البحرين على تعاونه الكبير 
أفضـــل  علـــى  الفعاليـــة  لتخـــرج  معنـــا 

صورة”.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

مبـــادرة  “شـــومارت”  نظمـــت 
األقـــدام الســـعيدة كجـــزء مـــن 
مشروع المسؤولية االجتماعية 
للشـــركات )الخيريـــة( بالشـــراكة 
لرعايـــة  الســـنابل  جمعيـــة  مـــع 
األيتـــام. وهدف المشـــروع إلى 
تعزيـــز روح الكـــرم بيـــن الناس 
إذ  المحروميـــن،  ومســـاعدة 
تـــم اســـتالم تبرعـــات األحذيـــة 
مـــن النـــاس عبـــر جميـــع متاجر 

“شومارت” و “سنتربوينت” في 
جميع أنحاء البحرين. شـــاركت 
“شـــومارت” هذا العـــام أيًضا مع 
المدرســـة الهندية في البحرين، 
إذ تبـــرع أطفـــال مـــن المدرســـة 
بأحذيتهـــم القديمـــة. وتم جمع 
مـــن  زوج   8600 يقـــارب  مـــا 
األحذية من المتاجر والمدرسة 
الهنديـــة، إذ تـــم تســـليمها إلـــى 
جمعية السنابل لرعاية األيتام.

“شومارت” تنظم مبادرة “أقدام سعيدة”

قدمــت شــركة مجمــع دلمونيــا للتطويــر 
الرياضــي  “دواثلــون”  لســباق  رعايتهــا 
الخيــري فــي جزيرة دلمونيــا، الذي نظمه 
نــادي روتــاري المنامــة لدعــم مرضى فقر 
يــوم  وأقيــم  “الســكلر”،  المنجلــي  الــدم 

السبت الماضي.
االجتماعيــة،  مــن مســؤوليتها  وانطالًقــا 
اهتماًمــا  دلمونيــا  مجمــع  شــركة  ُتولــي 
والمبــادرات  المنظمــات  بدعــم  كبيــًرا 
ووضــع  البحريــن،  مملكــة  فــي  الخيريــة 

بصمــة إيجابية فــي المجتمــع البحريني. 
وهدفت الفعالية الرياضية الخيرية التي 
رعتها الشركة، إلى دعم مرضى فقر الدم 
المنجلــي “الســكلر” فــي مملكــة البحريــن 
والمنطقــة، والحــد مــن أعــراض المــرض 
وتحســين جــودة حياتهــم، وتــم التبــرع 
بعائدات الفعالية الرياضية لشراء أجهزة 
تبديــل الدم لهؤالء المرضــى، إضافة إلى 
تغطية نفقات تدريب الطاقم الطبي على 

استخدام الجهاز.

ــاق يــســعــى لـــدعـــم مـــرضـــى “الــســكــلــر” ــبـ ــسـ الـ
“دلمونيا” يرعى “دواثلون” الخيري



تلقى إعجاب رؤسائك بالعمل نتيجة اجتهادك.

تعيش حالة من التفاهم، مما يجعلك تفكر في 
النجاح.

تحتاج لالسترخاء لبعض الوقت، فهذا مهم.

حدوث تغيرات إيجابية في حياتك العملية.

وظيفة جديدة سوف تعرض عليك في وقت 
قريب.

ادرس العرض جيدًا قبل اتخاذ القرار المناسب.

وزنك سوف يزداد بشكل ملحوظ خالل الفترة 
المقبلة.

حاول أن تتمسك بالبراهين عند طرح أفكارك.

احرص على ممارسة التمارين، وتجنب الكسل.

تشعر بالنشاط، مما يجعلك تستطيع إنجاز 
المهام.

اتبع نظاما غذائيا للتخلص من وزنك الزائد.

تعاون مع زمالئك في مختلف المشاريع القادمة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

4 يناير

 1980
الرئيس األميركي جيمي كارتر 

يعلن مقاطعة الواليات المتحدة 
لدورة األلعاب 

األولمبية الصيفية 
في موسكو، 

احتجاًجا على 
الغزو السوفيتي 

ألفغانستان.

يعــود النجــم محمد صبحــي لتقديم عروضه المســرحية 
بدايــة من 9 يناير الجاري، في موســم جديد يعرض خالله 
مســرحيتين، األولــى “أنا والنحلــة والدبور” على مســرح 
محمد صبحي 2 بمدينة سما سنبل، يومي 9 و10 الجاري، 

كما يعرض مسرحيته الثانية خيبتنا 11 الجاري على مسرح 
محمد صبحي 1. ويناقش صبحي في مســرحيته الجديدة “أنا 

والنحلــة والدبور” قضية المــرأة وعالقتها بالرجل إعالء لدور وشــكل المرأة في 
المجتمع، لتكون أول مسرحية تتناول تلك القضية األزلية بشكل كوميدي.

تجــزم الفنانــة ميريــام فــارس أن غناءهــا فــي المملكــة 
العربية الســعودية ترجــم حلمها إلى حقيقــة، وهي التي 
لطالما ســألت نفســها في كل حفل يحضره ســعوديون 
عما ســتكون الحال إن أتى يوم وغنت فــي المملكة. حلم 

ميريام صار واقعا بمشاركتها بـ “موسم الرياض” في حفل 
مشترك مع سعد المجرد وفرقة “ميامي”، والفضل كما تقول 

يعود إلى االزدهار الذي تشهده المملكة بفضل ولي العهد السعودي األمير محمد 
بن سلمان، وإلى الجهد الذي يبذله المستشار تركي آل الشيخ لنجاح هذه الحفالت.

تتعاون الفنانة نســرين طافش مع المــوزع زيزو فاروق 
في أغنية ســنغل جديدة، ولم يستقر على اسمها حتى 
اآلن، كلمــات مالك عــادل، وألحان مديــن، ومن المقرر 
تسجيلها خالل األيام المقبلة، حسبما أكد الموزع زيزو 

فاروق. وكانت نســرين التحقت بأســرة مسلسل “ختم 
النمر” في أسوان، لتصوير عدد من مشاهدها، حيث سافر 

فريق عمل المسلســل إلى هناك نهاية األســبوع الماضي على أن يســتغرق 
التصوير 13 يوما، وعادت إلى القاهرة الستئناف بقية المشاهد.

أغنية طافشحلم مريامالنحلة والدبور
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حاز كتاب “ذاكـــرة عين” للمصور 
إبراهيـــم  الفوتوغرافـــي عيســـى 
على الجائـــزة الفضية في جائزة 
طوكيـــو الدولية للصـــورة 2019، 
المقامـــة فـــي اليابـــان في قســـم 

الكتب بمحور الناس.
عيـــن”،  “ذاكـــرة  كتـــاب  يحتـــوي 
الفوتوغرافيـــة  رحالتـــه  حصـــاد 
التـــي اســـتمرت نحـــو 17 عامـــا، 
والتـــي جال خاللها دوال مختلفة 
وشـــعوب  ثقافـــات  عبـــر  وتنقـــل 
بلغـــت  حتـــى  متنوعـــة  وأمـــم 

نحـــو 25 رحلـــة، وثقـــت كاميرته 
الشـــعوب  تلـــك  حيـــاة  خاللهـــا 
لتنتـــج 64 قصـــة مصـــورة بواقع 
472 صـــورة حيـــة ناقلـــة لـــإرث 
الثقافـــي والحضـــاري لشـــعوب 9 
دول وهي: البحرين، الســـعودية، 
عمـــان، مصـــر، المغـــرب، إثيوبيا، 

الهند، الصين، النيبال.
العربيـــة  باللغتيـــن  الكتـــاب 
حجمـــه  ويبلـــغ  واإلنجليزيـــة، 
صفحاتـــه  وعـــدد  ســـم،   30x30

300 صفحة بغالف كرتوني.

ذاكرة العين يحصد فضية طوكيو

1969
فرنسا تبدأ بتنفيذ قرار حظر تصدير األسلحة وقطع الغيار العسكرية إلى إسرائيل.

 1989
 مقاتالت اميركية تسقط مقاتلتين ليبيتين داخل المياه اإلقليمية الليبية.

2004
العربة الفضائية سبيريت تهبط بنجاح على سطح كوكب المريخ.

 2010
افتتاح برج دبي رسمًيا، بحضور حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

 2015
ة ُتدعى خنتكاوس. ة فرعونيَّ ُعلماء آثار ُيعلنون اكتشافهم مقبرة ملكة مصريَّ

كشفت الفنانة المصرية داليا 
البحيري تفاصيل جديدة عن وفاة 

ابنتها، مؤكدة أن الموضوع أراح 
ابنتها في الدرجة األولى وأراحها 

هي أيضا. وقالت داليا خالل 
حلولها ضيفة على أحد البرامج 

التلفزيونية: كنت كلما رأيت 
طفلتي خديجة كنت بسأل ربنا 
لو كان بيبحبني من بين ماليين 

البشر.. وجاءتني اإلجابة في 
صورة وفاة ابنتي.

المسرح عــلــى  ــابـــات  وإصـ ــة  ــري أس وخـــافـــات  انــفــصــال 

مواقف وحاالت مختلفة لنجوم األغنية في 2019

أثـــار العديد من نجوم الفن جداًل كبيًرا 
أســـماؤهم  وتصـــدرت   ،2019 خـــالل 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي لفترات 
طويلة، ونرصد خالل هذا التقرير أهم 

هؤالء النجوم.

شيرين عبد الوهاب

تعرضت الفنانة شـــيرين عبـــد الوهاب 
لهجوم شديد، بســـبب زلة لسان خالل 
إلـــى  إحيائهـــا حفـــال غنائيـــا ممـــا أدى 
وقوعهـــا في أزمة كبيـــرة مع جمهورها 
ونقابـــة المهن الموســـيقية أثناء إحياء 
شـــيرين عبدالوهـــاب حفـــال غنائيا في 
لبنان، وطلبت إحدى المعجبات ســـماع 
أغنيـــة “مشـــربتش مـــن نيلهـــا”، وجـــاء 
“هيجيلـــك  قائلـــة  رد شـــيرين صادًمـــا 
مـــن  الـــرد  هـــذا  وقوبـــل  بلهارســـيا”، 
الجمهور باســـتياء شديد مما استدعى 
إيقافهـــا عـــن الغنـــاء بقـــرار مـــن نقابـــة 

المهن الموسيقية.

سمية الخشاب

الفنانـــة ســـمية  انفصـــال  تصـــدر خبـــر 
األخبـــار،  ســـعد  وأحمـــد  الخشـــاب 
وفوجئ الجمهـــور بتصريحات الفنانة 
ســـمية الخشاب الصادمة في أول لقاء 
تليفزيونـــي عقـــب الطالق بـــأن زوجها 
تعـــدى عليهـــا بالضـــرب، وتســـبب لهـــا 
بعاهة مستديمة واضطرت الستئصال 

جزء من الطحال بسبب ذلك.

فـــي  وجودهـــا  خـــالل  تفاجـــأت  ثـــم 
حكـــم  بصـــدور  بإســـبانيا  مهرجـــان 
بالســـجن عليها لمدة 3 سنوات، بسبب 
قضيـــة قـــام أحمد ســـعد برفعها ضدها 
دون علمهـــا مـــن أثـــار غضبهـــا وقررت 
أن ترفـــع قضيـــة للحصـــول علـــى كافة 

حقوقها القانونية منه.

أصالة

نشـــب صـــراع بيـــن الفنانـــة أصالـــة 
والفنانة أحالم عبر مواقع التواصل 
االجتماعـــي، بســـبب تعليـــق كتبتـــه 
أصالـــة للدعاء لإعالميـــة الكويتية 
فجر السعيد بالشفاء عقب تعرضها 
ألزمة صحية، حيث أشـــادت أحالم 
ومعدنهـــا  العاليـــة  أصالـــة  بأخـــالق 
األصيل ودعائها لفجر السعيد على 

الرغم من وجود خالف بينهما.
وتســـبب هذا الرد فـــي ضيق أصالة 
لتـــرد عليهـــا قائلـــة: “أنـــا عارفة إنك 
بتحبينـــي بـــس ليـــه دايًمـــا بتحبـــي 
تجاكرينـــي”، وقامت أحـــالم بعدها 

بعمل بلوك ألصالة.
كما تم تداول أخبار الفترة األخيرة 
بانفصـــال ألصالة وزوجهـــا المخرج 
طـــارق العريـــان، ولكـــن حتـــى اآلن 
لـــم يتـــم نفـــي أو تأكيـــد الخبـــر من 

جانبهم.

ميادة الحناوي

ميـــادة  الســـورية  الفنانـــة  تعرضـــت 
بســـبب  محـــرج،  لموقـــف  الحنـــاوي 
سقوطها على المسرح في أثناء إحياء 
حفـــل غنائـــي، واضطـــرت إلـــى إكمـــال 

الحفل وهي جالسة على كرسي.

إليسا

ظهرت الفنانة إليســـا خالل مشـــاركتها 
في فعاليات موســـم الرياض الترفيهي 
ترتـــدي قفـــازات طبيـــة في يدهـــا، مما 
أثـــار قلق متابعيها لتوضـــح انها تعاني 
خضوعهـــا  بســـبب  يدهـــا؛  تـــورم  مـــن 
لعمليـــة جراحية غيـــر ناجحة ومازالت 

تتلقى العالج الالزم.

عبداهلل الرويشد

عبـــدهللا  الكويتـــي  الفنـــان  تعـــرض 
بســـبب  محـــرج،  لموقـــف  الرويشـــد 
ســـقوطه علـــى المســـرح أثنـــاء إحيـــاء 
حفـــل غنائـــي مما تســـبب فـــي تعرضه 

لبعض الكدمات.

سجن سمية الخشابزلة لسان لشيرينأصالة وصراع مع أحالم

موقف محرج لميادةاليسا تلبس قفازات بيضاءالرويشد سقط من على المسرح
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نخبة من الفنانين البحرينيين في “المسرح العربي”

الفنانيـــن  مـــن  نخبـــة  يشـــارك 
والكتاب البحرينيين في مهرجان 
المســـرح العربي الـــدورة 12 التي 
األردنيـــة  العاصمـــة  تســـتضيفها 
عمـــان فـــي الفتـــرة مـــن 10 – 16 
فبرايـــر. وهـــم الناقـــد المســـرحي 
والفنـــان  الحمـــدان،  يوســـف 
ورئيـــس مســـرح الصـــواري خالد 
الرويعـــي، والفنان عبـــدهللا ملك، 
والفنان خليفة العريفي والذي تم 
اختياره إللقاء كلمة يوم المسرح 
الحاليـــة،  الـــدورة  فـــي  العربـــي 
ورئيس اتحاد جمعيات المسارح 
األهليـــة البحرينية الفنان يعقوب 

يوسف.
وعن هذه المشـــاركة قـــال الفنان 
عبـــدهللا ملك فـــي تصريح خاص 
لـ”البالد”: يعتبر مهرجان المســـرح 
الهيئـــة  تنظمـــه  الـــذي  العربـــي 
ملتقـــى ألهـــل  للمســـرح  العربيـــة 

الفن والمسرح من الدول العربية 
الخبـــرات  تبـــادل  حيـــث  كافـــة، 
والتعارف بغية االرتقاء بالمسرح 
جـــدا  ســـعداء  ونحـــن  العربـــي، 
بتواجدهـــا فـــي هـــذا المهرجـــان، 
نظـــرا ألهميتـــه ودورة الكبير في 
تقوية أواصـــر العالقات األخوية 

بين المسرحيين العرب. 
يوســـف  الناقـــد  أعـــرب  وبـــدوره 
الحمدان عن بالغ شـــكره لما تقوم 
بـــه الهيئـــة العربيـــة للمســـرح من 

تنظيم عدة مهرجانات مســـرحية 
في الـــدول العربيـــة كافة، وحمل 
هموم المســـرحيين العرب، وفتح 
المجال أمام اإلبداعات الشـــبابية 

للظهور واإلبداع.
التـــي  العـــروض  أن  يذكـــر 
ســـتتنافس علـــى جائـــزة صاحب 
الســـمو الشيخ ســـلطان بن محمد 
القاســـمي ألفضل عمل مســـرحي 
عـــروض   9 بلغـــت   2019 للعـــام 
هي:  “من االردن عمالن، المغرب 

عمـــالن، تونـــس عمـــالن، الجزائر 
عمـــل واحد، الكويـــت عمل واحد 
واإلمـــارات عمل واحـــد، وتتكون 
لجنـــة التحكيـــم مـــن المســـرحي 
خالـــد جـــالل مـــن مصـــر، والفنانة 
شـــذى ســـالم من العراق والباحث 
الســـودان  مـــن  الحربـــي  عـــادل 
خـــوري،  لينـــا  اللبنانيـــة  والفنانـــة 
كما ســـتقام خالل أيام المهرجان 
11 نـــدوة فكريـــة نوعيـــة رئيســـة 

تناقش قضايا فنية مختلفة”.

يوسف الحمدانخالد الرويعي عبدالله ملكيعقوب يوسف

زارت النجمة أنجلينا جولي بلد ابنتها الكبرى “زهرة” األم إثيوبيا،  «
لالحتفال بعيد ميالدها ال15ـ، كما التقت رئيسة إثيوبيا ساهلي ورق 

زودي بالقصر الرئاسي في العاصمة أديس أبابا، وقد ناقشا عدداً من 
قضايا التنمية والالجئين والمرأة، مؤكدة أن زيارتها تهدف لبحث عدد 

من القضايا اإلنسانية.
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الزواج والعالقات لألسماء الفنية التي تثير الجدل دائما في األخبار
2019 فـــــــــــي  الـــــــــــعـــــــــــرب  الـــــــــنـــــــــجـــــــــوم  شـــــــــائـــــــــعـــــــــات  حـــــــــصـــــــــاد 

كثيــًرا مــا يقــع المشــاهير خصوصــا الفنانيــن منهم، فريســة ســهلة لمروجي الشــائعات واألخبار الملفقــة، وفي ظل عصر السوشــيال 
ميديا، فإن األمر كله ال يســتغرق ســوى بضع دقائق لتأليف الشــائعة وتمريرها بين الجمهور، الذي ال يتكاســل أبًدا وال يتســاهل في 
تداولهــا حتــى يثبــت لــه العكس وخالل العــام 2019، تعرض العديد من الفنانين لشــائعات كثيرة، دارت كالمعتــاد عن زواج البعض، 

التي ال يمكن االستغناء عنها مطلًقا من ِقبل مروجيها وهذه أهم هذه الشائعات:

1 - ياسمين عبد العزيز

زوجهـــا  عـــن  انفصالهـــا  إعـــالن  بعـــد   
رجـــل األعمال محمـــد حـــالوة، تناقل 
البعض في بداية شـــهر فبراير، شائعة 
ارتباطهـــا برجـــل آخر، إال أن شـــقيقها 
وائـــل عبد العزيـــز، نفى ذلك األمر عبر 
Face�  حسابه الشـــخصي على موق ع

book، وكتـــب: “ياســـمين عبـــد العزيز 
مش مرتبطة بحد، ومش فاضية غير 

لشغلها وبيتها، وارحمونا بقى”.

2 - حسين الجسمي

خـــالل المؤتمر الصحافـــي، الذي عقد 
علـــى هامـــش  الماضـــي،  يونيـــو  فـــي 
الـــدورة الـ 18 لمهرجـــان موازين، نفى 
تـــردد  الفنـــان حســـين الجســـمي، مـــا 
حول زواجه الســـري قائالً: “أنا لســـت 
الخطـــوة  هـــذه  وســـأتخذ  متزوجـــا، 
عندمـــا يشـــاء هللا بذلـــك، كمـــا أنني ال 
أغضـــب مـــن الشـــائعات إال أن تكـــون 

محزنة أو عن أمر سيء”.

3 - محمد رمضان

مواقـــ ع  رواد  تـــداول  شـــيحة  وحـــال 
التواصـــل االجتماعي، في أغســـطس 
الماضـــي، شـــائعة زواج الفنـــان محمد 
شـــيحة،  حـــال  الفنانـــة  مـــن  رمضـــان 
وذلـــك بعد تعاونهما ســـوًيا في بطولة 
ُعـــرض فـــي  الـــذي  مسلســـل “زلـــزال” 
موســـم رمضـــان 2019، إال أنـــه نفـــى 
األمـــر خـــالل تســـجيل صوتـــي، وأكد 
علـــى أن حـــال بمثابـــة أخـــت عزيـــزة 
وصديقة لزوجته وشقيقته وألسرته، 
الفًتـــا إلـــى أنـــه كان يقضـــي إجازتـــه 
الصيفيـــة فـــي كاليفورنيا مـــ ع زوجته 

وأوالده تزامًنا م ع الشائعة المروجة.

4 - أمينة خليل

فـــي أغســـطس الماضـــي، نفـــى مصدر 
مقرب من الفنانة أمينة خليل، ما تردد 
حول زواجها، وأكد في تصريحه، على 
أنهـــا تحترم جمهورها بشـــدة وبالتالي 
ستعلن الخبر بنفسها إذا كان صحيًحا، 
موضًحا أن السبب في انتشار الشائعة 
هو أن إحدى المجالت العربية وجهت 
ســـؤاال في لقـــاء مصور نصـــه “مفيش 
أخبار حلوة قريب” لترد أمينة بعفوية: 
“إن شاء هللا قريبا إذا ربنا وفق ننبسط 
كلنا بأخبـــار حلوة”، ليتم تفســـير األمر 

على أنه إعالن ارتباط.

5 - منة شلبي

أواخـــر  فـــي  شـــلبي،  منـــة  الفنانـــة  نفـــت 
أغســـطس الماضـــي، مـــا تم تداوله بشـــأن 
ارتباطها بشاب وأنها بصدد إعالن خطبتها 
عليه، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي 
على موق ع Twitter، خبر ارتباطها وعلقت 
عليه ســـاخرة: “بجد؟ هو مين طيب مش 
 ،Instagram تقولوا لي؟”، كما نشرت على
صـــورة لهـــا وهي ترتـــدي فســـتان الزفاف 
بجانـــب الفنانة هند صبري، أثناء تأديتهما 
لمشـــهد في أحد األفـــالم، وكتبت: “صورة 
حصريـــة من الفرح اللي بيقولوا عليه، كل 

دي إشاعات.. ألف ألف مبروك”.

6 - زواج أحمد عز وسالي عبد السالم 

التواصـــل  مواقـــ ع  رواد  تـــداول 
االجتماعـــي فـــي أغســـطس الماضي، 
شـــائعة زواج الفنـــان أحمـــد عـــز مـــن 
اإلعالميـــة ســـالي عبد الســـالم، وذلك 
بعدمـــا نشـــرت صورة جمعتهـــا به في 

العرض الخاص لفيلم “والد رزق 
باللـــون  فســـتان  ارتدائهـــا  أثنـــاء   ،  -  2
األبيـــض، ولكنها نفت األمـــر عبر خاصية 

Insta�  القصـــص القصيـــرة علـــى موقـــ ع
gram، وكتبت: أقســـم باللـــه لو اتجوزت 
هقول وعد مني يا مصر، ونبدأ اإلشاعات 
الرقيقـــة، لـــو هتجـــوز أو اتجـــوزت ما أنا 
هقـــول هخبي ليه هو ســـر حربي؟، طول 
مـــا انتـــو مركزين مـــش هيحصـــل حاجة 
ولـــو ده هيبعدكـــم موافقـــة، أنـــا عمري ما 
تدخلـــت فـــي حياة حـــد عشـــان محدش 

يجرؤ يتدخل في حياتي”.

7 - طارق العريان ونسرين طافش

في أكتوبر، خرجت العديد من الشائعات 
التي دارت حول حدوث خالف كبير بين 
الفنانـــة أصالة نصـــري، وزوجهـــا المخرج 
طـــارق العريـــان، وقيـــل إن الســـبب هـــو 
خيانتـــه لها وزواجـــه من الفنانة نســـرين 
طافـــش، إال أن األخيـــرة نفـــت زواجهمـــا، 
وقالـــت خـــالل لقائهـــا في برنامـــج “عرب 
وود”، إن أصالـــة كانـــت قـــد نفـــت هـــذه 
الشـــائعة مســـبًقا واصفـــة مروجيها بأنهم 
“ناس فاضيـــة”، ولذلك فهم بالفعل “ناس 
فاضيـــة”، فيما أكـــد العريـــان خالل نفس 
البرنامـــج أنـــه ال صحـــة لهـــذا األمـــر على 
اإلطـــالق، وأنـــه ال يركـــز فيمـــا يقـــال عنه 
بمثـــل هـــذه األمـــور، قائـــال: “علـــى مـــدار 
الســـنين بنســـم ع حاجـــات زي دي بس أنا 
من الناس اللـــي مبتركزش في الحاجات 

دي”.

8 -أحمد السعدني وندى موسى

التواصـــل  مواقـــ ع  رواد  تـــداول 
االجتماعـــي، خـــالل ديســـمبر الجاري، 
أخبارا عن زواج الفنان أحمد السعدني 
من الفنانة ندى موسى، خصوصا بعد 
انتشـــار صورتهما ســـوًيا وهي ترتدي 
فســـتان زفـــاف، وخـــالل تصريحـــات 
صحفية، نفت موســـى، هذه الشـــائعة 
مؤكـــدة أنهـــا غيـــر صحيحـــة ومجـــرد 

شـــائعات انتشـــرت بسبب مشـــاركتها 
للســـعدني في بطولة مسلســـل “شـــبر 

ميه”.

أحمد عز وسالي

السعدني وندى

 العريان

حسين الجسمي

أمينة خليل

ياسمين

أسامة الماجد
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العلماء يطورون “ذاكرة” معقدة تشبه الدماغ
نجــح فريــق بحــث دولــي مشــترك بقيــادة المعهــد الوطنــي 
الياباني لعلم المواد في تصنيع شــبكة عصبية الشــكل تتألف 

من العديد من األسالك المعدنية متناهية الصغر.
وباســتخدام هذه الشــبكة، تمكن الفريق مــن توليد خصائص 
العليــا  الدمــاغ  بوظائــف  المرتبطــة  لتلــك  مماثلــة  كهربائيــة 
الحفــظ والتعلــم والنســيان واليقظــة  للبشــر، مثــل  الفريــدة 

والعودة إلى الهدوء.
ونظرا ألن الدماغ يظل غامضا على الرغم من التطور السريع 
في تقنيات الذكاء الصناعي في السنوات األخيرة وبما يؤثر 
علــى حياتنــا بطرق مختلفة، خصوصا من ناحية عدم القدرة 
علــى فهــم كيفيــة أداء الدمــاغ لوظائــف بعينها، مثــل الحفظ 
والتعلــم والنســيان، فقــد ترتــب علــى ذلــك اللجــوء إلــى نهج 
مختلــف ألبحــاث الدماغ تتمحور حول إنشــاء مــواد وأنظمة 
قادرة على أداء وظائف شبيهة بالمخ والتحقيق في آلياتها.

ومــن هــذا المنطلق، قــام فريق البحث المشــترك مؤخرا ببناء 
شبكة معقدة تشبه الدماغ من خالل دمج العديد من األسالك 
النانويــة الفضيــة )متناهيــة الصغر( المطليــة بطبقة عازلة من 
البوليمر تقارب 1 نانومتر، بحسب ما جاء على موقع المعهد 

الوطني الياباني لعلم المواد.
وتشــكل الوصلة بين ســلكين نانويين عنصــرا مقاوما متغيرا 

شــبكة  بالتالــي  وتشــكل  العصبــي،  المشــبك  مثــل  يتصــرف 
متناهية الصغر تحتوي على عدد كبير من العناصر المتشابكة 

المعقدة، أو باختصار “شبكة عصبية الشكل”.
وحاليا، يقوم فريق البحث بتطوير جهاز ذاكرة يشبه  «

الدماغ باستخدام مادة الشبكة العصبية للعمل 
باستخدام مبادئ مختلفة جوهريا عن تلك المستخدمة 

في أجهزة الكمبيوتر الحالية، فعلى سبيل المثال، في 
حين أن أجهزة الكمبيوتر مصممة إلنفاق الكثير من 
الوقت والكهرباء عند الضرورة؛ من أجل الوصول إلى 

حلول مثالية، فإن جهاز الذاكرة الجديد يهدف إلى اتخاذ 
قرار سريع ضمن حدود معينة رغم أن الحل الناشئ قد 

ال يكون مثاليا تماما.

أوقفــت الشــرطة المصريــة 7 أشــخاص 
متهمين بالتحرش بفتاة عشرينية أثناء 
سيرها في الشارع بمدينة المنصورة في 
دلتا النيل، حســب بيان وزارة الداخلية، 
وبعــد تــداول فيديــو صادم علــى مواقع 

التواصل االجتماعي للواقعة.
بيانهــا:  فــي  الداخليــة  وزارة  وقالــت 
أمكــن تحديــد شــخصية المجنــي عليها 
مقيمــة  عامــا(   20( طالبــة  أنهــا  وتبيــن 
بمدينــة المنصورة أثناء ســيرها بشــارع 
الجمهوريــة تعــرض لهــا بعــض الصبيــة 
والشــباب بالقول وتصويرهــم بالهواتف 
فــي  المــارة  بعــض  فتدخــل  المحمولــة 
محاولة لمنعهم، األمر الذي أدى لحدوث 

مشادة.
وأضــاف البيــان: توصلت جهــود البحث 
إلــى تحديــد شــخصية بعــض المتهميــن 
عــدد 7 )..( بمواجهتهــم أقــروا بارتــكاب 

الواقعة.

اعتقال 7 أشخاص 
بحادثة التحرش 

في مصر
بــذرت القوات الجوية اإلندونيســية 
الملــح فــي الســحاب أمــس الجمعــة 
مــن  األمطــار  لمنــع  محاولــة  فــي 
الوصــول إلــى العاصمــة التــي تغــرق 
ببــطء في أعقاب ســيول وانهيارات 
أرضية تســببت فيها بعض من أشــد 
األمطــار غــزارة التــي يتم تســجيلها 

على اإلطالق. 
وقالت وكالة الحد من آثار الكوارث، 

جاكرتــا  فــي  القتلــى  إجمالــي  إن 
إلــى  قفــز  بهــا  المحيطــة  والمناطــق 
43 حتــى أمــس، فيمــا ُتقــدر أعــداد 

النازحين بعشرات اآلالف. 
وقــال مســؤول بوكالــة التكنولوجيا 
إن  )بي.بي.بي.تــي(  اإلندونيســية 
الوكالــة وســالح الجــو نفــذا عمليات 
البذر على ثالث جوالت، مع توقعات 

بالمزيد منها إذا اقتضت الحاجة.

قالــت الســلطات الصحيــة المحليــة 
فــي الصيــن، أمس الجمعــة، إن عدد 
مــن  بنــوع جديــد  حــاالت اإلصابــة 
االلتهاب الرئوي الفيروسي المرتبط 
بســوق المواد الغذائية وسط البالد، 
يذكــر  فيمــا  حالــة،   44 إلــى  ارتفــع 
بتفشي بوباء “سارس” عامي 2002 
و2003. وقالــت مفوضيــة الصحــة 
فــي مدينة ووهان عبر موقعها 

اإللكتروني الرسمي إن من بين تلك 
الحاالت التي شخصت منذ الحادي 
عشــر من ديســمبر الماضــي، صنفت 

11 حالة بالحرجة.
الحــاالت  أن  المفوضيــة  وأضافــت 
عــزل  فــي  للعــالج  تخضــع  كافــة 
صحي، وأن 121 شخصا كانوا على 
اتصــال وثيــق بتلك الحــاالت تحت 

المراقبة.

إندونيسيا تضرب السحاب بزخات الملح إلسقاط المطر

“مرض غامض” ينتشر في الصين.. والضحايا بالعشرات

سياح يلتقطون صورا مع منحوتات جليدية مضاءة في 
مهرجان عالم هاربين للجليد والثلج في مقاطعة هيلونغ 

جيانغ بشمال شرق الصين.  )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الوطنــي  المركــز  علمــاء  درس 
الفرنســي للبحوث العلمية مســألة 
فــي  الجنســية  العمليــة  تأثيــر 
فــي  الجــواب  ووجــدوا  الذاكــرة. 

سلوك إناث ذبابة الفاكهة. 
والشــعور بالحب كمــا هو معروف 
والحيوانــات  البشــر  عنــد  نفســه 
والحشــرات. فــإذا كان عند البشــر 
عواطــف  بمجموعــة  يرتبــط 
عنــد  فإنــه  وكيميائيــة،  فيزيائيــة 
أبســط  والحيوانــات  الحشــرات 
من ذلك. ويبدو هذا األمر بســيطا 
للوهلــة األولــى. ولكــن فــي الواقع 
يحتــاج  منــه  الفيزيائــي  الجــزء 
اســتنتج  فقــد  معمقــة.  دراســة 
علمــاء المعهــد الوطنــي الفرنســي 
للبحــوث العلميــة أن الجنس يؤثر 
ذبابــة  إنــاث  دمــاغ  فــي  إيجابيــا 

الفاكهة، ويحسن ذاكرتها.

أن  إلــى  الباحثيــن  مــن  عــدد  توصــل 
اســتهالك مشروبات الحمية قد يؤدي 
إلــى جعــل النــاس أكثر عرضــة لزيادة 
ثــم التمســك بالدهــون كاملــة  الــوزن 

الدسم. 
واقترحــت دراســة ألكثــر مــن 5 آالف 
المتحــدة  الواليــات  فــي  شــخص 
يختــارون  الذيــن  األشــخاص  أن 
المخصصــة  الغازيــة  المشــروبات 

للحمية، ربما يخدعون أنفسهم.
ووجدت النتائج أن أولئك المشاركين 
يميلــون فــي الواقع إلى تنــاول الكثير 
آخــر،  شــخص  أي  مثــل  الســكر  مــن 
وهــذا قــد يكــون ناتجــا عن شــعورهم 
بأنهم يستحقون ذلك بعد استهالكهم 

مشروبا خاليا من السكر.
الكيميائيــة  المــواد  تغيــر  وقــد 
الموجــودة فــي المحليــات الصناعيــة 
البكتيريــا في األمعــاء وتجعل الناس 
أكثــر عرضة لزيادة الــوزن أو اإلصابة 

بمرض السكري.

العملية الجنسية 
مفيدة لتعزيز 

الذاكرة

مشروبات الحمية قد 
تكسبك وزنا زائدا

قــدر أكاديميــون أن تكــون الحرائــق المدمــرة المندلعــة منــذ أشــهر فــي غابــات 
أستراليا، قد قتلت نحو نصف مليار حيوان، وفقا لتقرير أصدرته جامعة سيدني.

فــي  حريــق   200 مــن  أكثــر  ويســتعر 
واليتــي نيــو ســاوث ويلــز وفيكتوريا 
فــي جنــوب شــرق أســتراليا، تؤججها 
والريــاح  المرتفعــة  الحــرارة  درجــات 

العاصفة.
وقــال أســتاذ البيئــة بجامعــة ســيدني 
 480 مــن  أكثــر  إن  ديكمــان،  كريــس 

والطيــور  الثدييــات  مــن  مليــون 
والزواحف نفقت بشكل مباشر أو غير 
مباشــر، بســبب الحرائق المشتعلة في 

مختلف أنحاء البالد.
وأضاف: “بعض األشياء لن تعود أبدا. 
مثــل ما يقرب من نصف مليار حيوان 

أليف”.

الحرائق تقتل نصف مليار حيوان في أستراليا

الممثلة األميركية الجنوب إفريقية تشارليز ثيرون، تصل حفل توزيع جوائز 
مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي الـ 31 في كاليفورنيا )أف ب( دمرت الحرائق أكثر من 10 ماليين فدان، في حين تندلع يوميا تقريبا حرائق جديدة بسبب الطقس 

الحار والعاصف.

البحــث  محــركات  عمــالق  احتفــل 
بذكــرى  الجمعــة،  أمــس  “غوغــل”، 
الراحــل،  المصــري  العالــم  ميــالد 
نبيــل علــي، الــذي رحــل عــن عالمنــا 
قبــل أربعــة أعــوام. وزينــت واجهــة 
الصفحة العربية من “غوغل” صورة 
الراحــل  المصــري  العالــم  مرســومة 
الــذي ولــد فــي 3 ينايــر العــام 1938 
في القاهرة. وجاءت الصورة وسط 
اإلنجليزيــة،  باللغــة  “غوغــل”  كلمــة 
لجهــاز  بتصميــم  أيضــا  وأرفقــت 
حاســوب. وقــال “غوغــل” فــي بيــان 
رســمي إنــه يحتفــل بالذكــرى الـــ 82 
لميــالد الرائــد المصــري فــي مجــال 
الدكتــور  العربيــة،  اللغــة  حوســبة 
ابتــكارات  أن  وأضــاف  علــي.  نبيــل 
العالــم الراحــل في مجــال اللغويات 

دخــول  فــي  ســاهمت  الحاســوبية 
المعلومــات،  عصــر  العربــي  العالــم 
التــي  البرامــج  خــالل  مــن  خاصــة 
مكنــت الحواســيب مــن فهــم اللغــة 

العربية بصورة رقمية.
وخــالل حياتــه المهنيــة، نشــر علــي 
عــددا مــن الكتــب واألوراق العلميــة 
والتقاريــر التقنية التي تدعم مجال 

عمله في حوسبة اللغات.
وعلــي حاصل على درجة الدكتوراه 
فــي هندســة الطيــران العــام 1971، 
وعمل فــي القوات الجوية المصرية 
لمــدة 12 عامــا، قبل أن يتفرغ الحقا 

للعمل في مجال الحاسوب.
ورحــل نبيل علي عــن عالمنا في 27 
ينايــر العــام 2016 عن عمــر ناهز 78 

عاما.

“غوغل” يحتفي بذكرى العالم المصري نبيل علي

تم توجيه االتهام إلى أبرز جمهوري 
فــي جمعيــة واليــة نيويــورك ليلــة 
رأس الســنة بالقيادة وهو في حال 
ســكر فــي الســيارة الصــادرة له من 
الوالية، بعد أسبوع واحد فقط من 
كتابتــه عمــودا فــي صحيفــة يحذر 
الســيارات  قيــادة  مــن  المواطنيــن 

تحــت تأثيــر الكحــول. وتــم القبــض علــى برايــن م. كولــب، وهــو جمهــوري مــن 
كانانديغــوا يمثــل منطقة خارج روتشســتر، بالقرب من منزله. وقالت الســلطات 
إنه تم استدعاء عناصرها بعد أنباء عن تحطم سيارة في حي فيكتور، بعد أن 
سقطت سيارة في حفرة. وكان سائق السيارة جي ام سي أكاديا موديل 2018 
هو كولب، حيث تحطمت السيارة أمام منزله، وفقا لما ذكرت وكالة “اسوشييتد 
بــرس”. وقــام نائــب رئيس شــرطة مقاطعة أونتاريــو بإجراء اختبــارات تعاطي 

الكحوليات، والتي فشل كولب فيها قبل نقله إلى السجن.

حذر من القيادة أثناء الثمالة فضبط متلبسا بها
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