
تعرض عدد من شوارع توبلي  «
الداخلية والخارجية إلى التلف؛ 

بسبب األمطار التي هطلت 
يوم األحد الماضي على مملكة 
البحرين. هذه القصة قد تعتبر 

قديمة ولكنها تتجدد مع هطول 
المطر بين حين وآخر.

تراجعت أسعار الذهب أمس،  «
بعد انخفاضها بما يصل إلى 1 
% في الجلسة السابقة، حيث 

حدا انحسار التوترات في الشرق 
األوسط بالمستثمرين للعودة 

إلى الرهانات عالية المخاطر.

حذر وزير الخارجية الفرنسي،  «
جان إيف لو دريان، أمس، 
من أنه إذا واصلت إيران 

خرق االتفاق النووي، فإنها 
ستحصل على قنبلة ذرية 

خالل عام إلى عامين.

حدد علماء من الواليات المتحدة  «
األميركية “العمر األجمل” للمرأة، 
ووفقا لهم، فإن الجنس اللطيف 

يبدو أكثر جاذبية وإثارة في عمر 
38 سنة و9 أشهر. وأضافوا أن 

النساء في منتصف العمر أكثر 
جاذبية.

دافع لويس سواريز مهاجم  «
برشلونة، عن  المدير الفني 

إرنستو فالفيردي، عقب الخسارة 
أمام أتلتيكو مدريد، بثالثة أهداف 

لهدفين، في نصف نهائي كأس 
السوبر اإلسباني، مؤكدا أنه 

ليس أي ذنب فيما حدث.
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المنامة - بنا

عاد عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
إلـــى أرض الوطـــن أمـــس، بعد أن 
قام جاللته بزيـــارة إلى جمهورية 
ألمانيا االتحادية الصديقة، حيث 
اطمـــأن جاللته على صحة رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 

خليفة.

عواصم ـ وكاالتدبي - مباشر

حذر البنك الدولي من خطر اندالع أزمة 
ديون عالمية جديدة، داعًيا صناع القرار 
إلدراك أن معـــدالت الفائـــدة المنخفضـــة 
ـــا قـــد ال تكون كافيـــة لصد انهيار  تاريخيًّ

مالي واسع النطاق.
 وقالت المؤسســـة التـــي تضم 189 دولة 
فـــي تقريـــر نظرتهـــا المســـتقبلية الصادر 

4 موجـــات لتراكـــم  األربعـــاء، إن هنـــاك 
الديون خالل الـ50 عاما الماضية.

 وأشـــار البنـــك الدولـــي إلـــى أن الموجـــة 
الحاليـــة والتـــي بـــدأت فـــي 2010 ُينظر 
إليهـــا على أنهـــا الزيادة األكبر واألســـرع 
واألوســـع نطاًقـــا في االقتـــراض العالمي 

منذ السبعينات.

قـــال رئيس المجلـــس األعلـــى إن معدل 
الوالدات السنوي في المملكة بلغ 20718 
والدة فـــي العـــام 2017، وجـــرت 82 %  
مـــن هـــذه العمليـــات فـــي المستشـــفيات 

الحكومية.
وافتتح رئيـــس المجلس األعلى للصحة 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد هللا 

آل خليفة صبـــاح أمس فعاليات المؤتمر 
الـــذي  والـــوالدة  للنســـاء  األول  الدولـــي 
تنظمه جامعة الخليج العربي بالشـــراكة 
دوليـــة  مشـــاركة  وســـط  تمكيـــن  مـــع 
وإقليمية واسعة، بحضور وزيرة الصحة 
فائقة الصالـــح، ورئيس جامعـــة الخليج 

العربي خالد العوهلي.

مجهولـــة  “طائـــرات  أن  تقاريـــر  أفـــادت 
الهويـــة”، ضربـــت أهدافا في ســـوريا قرب 
الحـــدود مـــع العراق أمس الجمعة، وســـط 
بيـــن  المنطقـــة  تشـــهدها  حـــادة  توتـــرات 
الواليات المتحدة وإيران. ووفق التقارير، 
فـــإن طائـــرات اســـتهدفت مواقـــع تابعـــة 
لميليشـــيات مواليـــة إليـــران فـــي منطقـــة 

البوكمال، بالقرب مـــن الحدود مع العراق، 
حســـبما نقلت “األسوشـــيتد برس”. وشمل 
القصف أيضا بحسب التقارير مستودعات 
أســـلحة ومركبات تابعة للميليشـــيات، في 
حيـــن أشـــارت تقاريـــر أخـــرى عـــن وقـــوع 
انفجـــارات عـــدة فـــي المنطقـــة الحدودية 

بين العراق وسوريا.

قتلى بصفوف “الحشد” شرق سوريا20718 معدل الوالدات السنوي بالبحرينالبنك الدولي: أزمة ديون عالمية جديدة

وجـــه العـــراق رســـالة إلى مجلـــس األمـــن الدولي، 
بحســـب ما أفاد مراسل العربية - الحدث الجمعة، 
يشـــكو فيها إيـــران. واعتبر في رســـالته أن قصف 
األراضـــي العراقية بحجة دفاع إيران عن نفســـها 

مرفوض بتاًتا، وينتهك مبادئ حسن الجوار.
واســـتأنف آالف العراقييـــن أمـــس تظاهراتهم في 
أنحاء العراق، منددين بإيران والواليات المتحدة 
اللتين شنتا ضربات أخيرا على األراضي العراقية، 
ما أثار قلًقا من سقوط البالد في الفوضى مجدًدا.
وكانـــت الواليات المتحـــدة األميركية قد فرضت، 
أمس، عقوبات على شـــخصيات إيرانية على صلة 
بالهجـــوم األخيـــر علـــى قاعدتيـــن أميركيتين في 

العراق.
وقال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو في 
مؤتمر صحافي إن هدف واشـــنطن منع إيران من 

زعزعة االستقرار في الشرق األوسط.

العـراق يشكو إيـران لمجلس األمن
عقوبــات أميركيــة تســتهدف قلب أجهــزة األمــن اإليرانية

صورة تعبيرية لغش طالب من هاتفه أثناء االمتحان

عواصم - وكاالت، العربية نت

وثقت “البـــالد” حالة تورط معلم وافد 
يـــؤدون  جامعييـــن  طلبـــة  بتغشـــيش 
امتحانات لمقررات الرياضيات مقابل 

20 دينارا عن إجابة االمتحان.
وتتلخص قصة المعلم الذي اشتهر عنه 
تقديـــم ما يســـميها “مســـاعدة” للطلبة، 
فـــي تواصـــل تالميـــذ بمســـتوى متدن 
معه، للحصول على مســـاعدته بإجابة 

األســـئلة، ويجري ذلك بإرسال الطالب 
لصـــورة مـــن ورقـــة االمتحـــان أثنـــاء 
أدائـــه، وفور اســـتالم المعلم بمدرســـة 
حكوميـــة للصـــورة عبـــر “الواتســـاب”، 
يشـــرع في كتابة اإلجابات، وإرســـالها 
مجددا للطالب عبر “الواتســـاب”، علما 
أن فتـــرة إجابته لألســـئلة تكـــون وهو 

على رأس الوظيفة.

معلم يغشش طلبة الجامعات بـ “الواتساب” بـ 20 دينارا

ال ذنب لفالفيردي“العمر األجمل” للمرأةفرنسا: إيران ستحصل على “الذرية”التهدئة تهبط بالذهب“مثلث برمودا” للسيارات

04081218

صـــداع تعانيـــه جمعيـــة بنـــي جمرة 
مواطـــن  شـــكوى  بســـبب  الخيريـــة؛ 
عـــدم  مـــن  مقرهـــا  بجـــوار  يســـكن 
نســـيج  صالـــة  نشـــاط  قانونيـــة 
للمناســـبات التابعة للجمعية، ويقول 
إن ترخيصها لمكاتـــب إدارية، ولكن 
الجمعيـــة تحايلت بتحويل المكاتب 

لصالة مناسبات.
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة 
تعتبر الصالة مخالفة ويجب إزالتها، 
بينما بلديـــة المنطقة الشـــمالية ترى 
وبـــال  أبيـــض  الجمعيـــة  مبنـــى  أن 

مخالفات.
جاســـم  الشـــاكي  المواطـــن  وقـــال 
علـــي الغانمـــي لــــ “البـــالد” إنـــه تقدم 
للجهـــات  الشـــكاوى  مـــن  بالعديـــد 
الرســـمية المعنية، مثل وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية والنيابة العامة 
والبلديـــة، ضـــد الجمعيـــة؛ مـــن أجل 

تصحيح مخالفتها.

صالة نسيج في بني 
جمرة.. مخالفة أو ال؟

20 صفحة - 210 فلوس

وكيل و الخارجية لـ “^”: تعزيز الحضور في مجموعة العشرين

طموح للتوسع في البعثات الدبلوماسية

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  قالـــت 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
آل خليفة إن الوزارة تسعى للتوسع 
في عـــدد البعثات الدبلوماســـية في 
الخارج باإلضافة إلى تعزيز الحضور 
فـــي كل دول مجموعـــة العشـــرين، 
وإن من بين خطط الوزارة أن تكون 
لديها مندوبيات فـــي العواصم ذات 
الثقل والقـــرار السياســـي.وأوضحت 
فـــي تصريح خاص لــــ “البالد” أن الهدف 
هو تطوير آليات العمل الدبلوماسي كي 
تكـــون البحريـــن ذات حضـــور فاعل في 
المحافـــل اإلقليميـــة والدوليـــة ال تحيد 
عن نهج السالم ونصرة القضايا العادلة، 
الســـمعة  تحصـــد  ألن  فعـــال  أهلهـــا  مـــا 
اإليجابيـــة فـــي غضـــون مســـيرة نصف 

قرن من الدبلوماسية المتزنة.

وأشـــارت إلـــى أنـــه وفـــق أهـــداف رؤية 
تطويـــر  علـــى  عملنـــا   2030 البحريـــن 
األدوات الدبلوماســـية الرقميـــة؛ لتعزيز 
االرتقاء بالخدمات التي تقّدمها الوزارة 
وتوفيـــر اســـتدامة خدمية دبلوماســـية 
تواكب تطلعات مملكـــة البحرين محليا 

وإقليميا وعالميا. 
وزيـــر  توجيهـــات  إثـــر  علـــى  وتابعـــت: 

الخارجيـــة الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد بن 
محمد آل خليفة، اعتمدنا خيار التحول 
الرقمـــي في تقديم عدد مـــن الخدمات؛ 
لما توليـــه البحرين من اهتمام بالتحول 
إلـــى الحكومـــة اإللكترونية فـــي تقديم 
والمقيميـــن  للمواطنيـــن  الخدمـــات 
والـــزّوار، بما يســـاهم فـــي الوصول إلى 

أهداف الرؤية.

وكيل وزارة الخارجية
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امرأة عراقية تشارك في التظاهرات وسط قلق من السقوط في الفوضى مجدًدا



قالـــت وكيـــل وزارة الخارجيـــة الشـــيخة 
رنـــا بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة إن 
الوزارة تســـعى للتوســـع في عدد البعثات 
الدبلوماســـية فـــي الخـــارج إضافـــة إلـــى 
تعزيـــز الحضـــور فـــي كل دول مجموعـــة 
العشـــرين، وان من بين خطط الوزارة أن 
تكون لديها مندوبـــات في العواصم ذات 
الثقل والقرار السياســـي بما تحتضنه من 
عـــدد وافر مـــن المنظمات، مع االســـتمرار 
في برامجنا التطويرية الموجهة لكوادرنا 
الدبلوماســـية، واالرتقـــاء بمهاراتهـــم، كي 
قـــادرة  البحرينيـــة  الدبلوماســـية  تكـــون 
علـــى التفهـــم واإلدراك التـــام للمتطلبـــات 
وللمتغيرات الدولية بتحدياتها المختلفة، 
وصياغـــة المواقف الخارجيـــة الحريصة 
على الصالح العام التي تأخذ في االعتبار 
أولوياتهـــا االســـتراتيجية  بيـــن  التـــوازن 

والتزاماتها الدولية.

رفع نسبة “الدبلوماسيات”

وأشـــارت فـــي حديـــث إلـــى “البـــاد” إلى 
ارتبـــاط العمـــل بمبـــادئ رؤيـــة البحريـــن 

2030 بمـــا يتناغم مع األهداف واآلليات، 
وترجمتهـــا إلى واقع ملمـــوس في العمل 
الدبلوماســـي وتطويـــر آلياته كـــي تكون 
البحرين دائًمـــا ذات الحضور الفاعل في 
المحافـــل اإلقليميـــة والدوليـــة ال تحيـــد 
عن نهج الســـام ونصرة القضايا العادلة، 
الســـمعة  ممـــا أهلهـــا فعلًيـــا ألن تحصـــد 
اإليجابية في غضون مسيرة نصف قرن 
من الدبلوماســـية المتزنـــة، والتي تكللت 
مؤخـــًرا بنيـــل البحرين عضويـــة مجلس 
لتاريخهـــا  باالســـتناد  اإلنســـان  حقـــوق 
المشـــرف فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان، 
ويتركـــز االهتمـــام حالًيـــا علـــى االرتقـــاء 
بالكوادر البشرية في الوزارة ورفع نسبة 
النساء العامات في السلك الدبلوماسي 
البحرينـــي حيـــث تصـــل نســـبتهن حاليـــا 
إلـــى نحو %32 من إجمالي العاملين في 

الوزارة.

نتائج إلكترونية إيجابية

الخدمـــات  منظومـــة  إلـــى  وتطرقـــت 
الـــوزارة  تقدمهـــا  التـــي  اإللكترونيـــة 
للســـفارات األجنبية والتـــي حققت عدًدا 

مـــن النتائـــج اإليجابيـــة، حيث ســـاهمت 
في رفع الســـمعة الطبية لمملكة البحرين 
لـــدى البعثـــات الدبلوماســـية باعتمادهـــا 
علـــى أســـلوب غيـــر تقليـــدي فـــي تقديم 
الخدمـــات، وتوفيـــر بيئـــة عمـــل خاليـــة 
مـــن العمل المكتبي ممـــا زاد من إنتاجية 
الموظفيـــن، إضافـــة إلـــى تحقيق أســـس 
التنميـــة التـــي تعتمدها مملكـــة البحرين 
فـــي رؤيتهـــا االقتصاديـــة وهـــي العدالة 

واالستدامة والتنافسية.

تعزيز مكانة البحرين اإلقليمية

الدبلوماســـية  شـــهدته  مـــا  ووصفـــت 
البحرينيـــة في العهد الزاهر لجالة الملك 
“بفضـــل  بالقـــول  رائـــدة،  صفحـــة  يمثـــل 
مـــن هللا تعالـــى، ثـــم بفضـــل التوجيهـــات 
الســـديدة والدعـــم الكبير من لـــدن عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفة، والمساندة المتواصلة 
والمســـتمرة مـــن رئيس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة، وولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
الـــوزراء  النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، أصبحت الدبلوماســـية 
للدبلوماســـية  نموذًجـــا  البحرينيـــة 
المتفاعلة النشطة التي تدافع عن مصالح 
الخـــارج وتســـهم  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
فـــي ترســـيخ وجههـــا الحضـــاري، وتعزيز 
مكانتهـــا اإلقليمية والدولية، وتقوم بدور 
مهم في نصرة القضايا والمصالح العربية 
واإلســـامية ومواجهـــة التحديـــات التي 
تواجه المجتمع الدولي لصياغة مستقبل 

أكثر أمًنا واستقرارا لإلنسانية”.

الشيخة رنا بنت عيسى
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جاللة الملك يعود ألرض الوطن
الجالـــة  صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  عـــاد 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة إلى 
أرض الوطن أمـــس، بعد أن قام جالته 
بزيارة إلى جمهوريـــة ألمانيا االتحادية 
الصديقـــة، حيـــث اطمـــأن جالتـــه على 
صحـــة رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة، وهنـــأه علـــى مـــا أنعـــم هللا بـــه 
على ســـموه من تمام الشـــفاء والمعافاة 
بفضـــل من هللا ســـبحانه وتعالى. وكان 
في مقدمة مســـتقبلي صاحب الجالة، 
ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة.

المنامة - بنا

جاللة الملك يعود ألرض الوطن وفي مقدمة مستقبليه سمو ولي العهد

أجمل البشارات في زيارة جاللة 
الملك لسمو رئيس الوزراء

بشائر الخير دائًما تأتي بفرحها وسرورها لتنشر معانيها الجميلة في 
بيتنــا البحرينــي الكريم، ولتشــيع البهجة في نفــوس جميع أهل البلد، 
وكــم هــي بشــرى جميلــة تلك التــي أســعدت كل البحرينييــن بالزيارة 
التــي قــام بهــا عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد بن عيســى 
آل خليفــة، إلــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة، فــي مقــر إقامته بجمهوريــة ألمانيــا االتحادية 
حيــث يقضــي ســموه إجــازة خاصة، وهــي الزيــارة التي أطمــأن فيها 
جالتــه علــى صحة “أبي علي” أعــاده هللا إلى باده في أكمل الصحة 

والسعادة.
نحمــد هللا ســبحانه وتعالــى علــى توفيقــه بنجــاح الرحلــة العاجيــة 
لســمو رئيــس الــوزراء، وكــم كانت فرحــة أبنــاء البحرين كبيــرة وهم 
يتابعون زيارة جالة الملك، لتأتي الصور التي تناقلها الناس وتنتشر 
بشــكل كبيــر ومعهــا تلك العبــارات والمشــاعر واألحاســيس التي تمأل 
الوجــدان بمحبتنــا لبادنــا وقيادتنــا، وأصــدق المعانــي والتعابير تلك 
التــي تؤكــد علــى الســير والمضــي في المنهــج الذي نســتمده ونتعلمه 
مــن قــادة الوطــن الكــرام، وهــي بالتأكيــد تقــدم نموذًجــا طيًبــا للبيت 
البحرينــي الــذي يتكاتــف فــي الســراء والضراء، بــل يمكن القــول اننا 
فــي مجتمعنــا المتماســك والمحــب لبعضــه البعض نجتمــع دائًما على 
كل ما يشيع معاني السام والمحبة والتآخي، وقد رأينا طوال رحلة 
ســمو رئيــس الــوزراء العاجيــة كيــف أن النــاس من كل المســتويات، 
من مســؤولين ومن مواطنين عاديين ومن مقيمين، كيف كانوا على 
تواصــل ومتابعــة لاطمئنــان على صحة ســموه والدعــاء المخلص له 
بالشــفاء العاجــل، وانتظــار عودته الميمونة والتشــرف بالســام عليه 
وهــو الــذي كان يحرص وال يزال، وحتــى في رحلته، على متابعة كل 

شئون البلد والسؤال عن أحوال أبناء بلده.
إن هذه الزيارة المباركة ليســت باألمر الغريب على قيادتنا الرشــيدة 
وشــعبنا الوفــي، وهــي واحــدة من الــدروس التي تعلمناها مــن قادتنا 
علــى مر الســنين فــي التواصل والتعاضــد بمحبة بين أبنــاء البحرين، 
ألنهــا جــزء ال يتجــزأ مــن ســمات ومآثر هــذا الوطن الغالــي، وكما قال 
ســمو رئيــس الــوزراء فــإن هــذه الزيــارة الكريمــة تحمــل معــان نبيلــة 
ومشــاعر صادقــة لهــا أبلــغ األثــر فــي نفوســنا جميًعــا، وكم هــو جميل 
أن نــرى ونســمع ونجــد أهــل البلــد وهــم يتناقلــون أخبــار الزيــارة في 
مجالسهم ومراساتهم وفي وسائل التواصل االجتماعي بفرح غامر 
بســامة ســمو رئيس الوزراء، ألننا جميًعا في التفافنا حول شــيوخنا 
ووحدة صفنا وقوة نسيجنا الوطني نواصل مسيرة النهضة المباركة 
فــي هــذا الوطــن الــذي ســيبقى أبنــاؤه علــى العهــد الــوالء واالنتمــاء 

إلعاء صرح أغلى األوطان.

عادل المرزوق

تأكيد أهمية التهدئة وعدم التصعيد بالمنطقة
ـــتاني ـــره الباكس ـــع نظي ـــا م ـــورات هاتفي ـــر التط ـــادل آخ ـــة يتب ـــر الخارجي وزي

تلقــى وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة، امــس 
اتصاالً هاتفًيا من وزير خارجية جمهورية باكســتان اإلســامية شاه قريشي، 
حيث جرى اســتعراض المســار المتميز للعاقات الثنائية بين البلدين وتبادل 

وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة.

وخال االتصال، أشـــاد قريشي بزيارة 
باكســـتان  جمهوريـــة  وزراء  رئيـــس 
اإلســـامية عمـــران خـــان، األخيرة إلى 
مملكـــة البحريـــن والتـــي تؤكـــد عمـــق 
العاقـــات األخويـــة التـــي تربـــط بيـــن 
مملكـــة البحرين وجمهورية باكســـتان 
تقـــدم  مـــن  تشـــهده  ومـــا  اإلســـامية 
مســـتمر علـــى شـــتى األصعـــدة، مثنًيـــا 

علـــى الجهـــود الحثيثـــة التـــي تبذلهـــا 
مملكـــة البحريـــن فـــي ترســـيخ األمـــن 
واالســـتقرار في المنطقـــة، مؤكًدا على 
مواصلة جمهورية باكستان اإلسامية 
التنســـيق المتبادل مع مملكة البحرين 
حـــول مجمـــل القضايا محـــل االهتمام 

المشترك.
من جانبه، أعرب الشيخ خالد بن أحمد 

بـــن محمد آل خليفة عن اعتزاز مملكة 
البحريـــن بالعاقـــات التاريخية القوية 
اإلســـامية،  باكســـتان  جمهوريـــة  مـــع 

ومـــا وصلـــت إليه مـــن تطور وشـــمول 
في مختلـــف المجـــاالت، مؤكـــًدا تطلع 
مملكـــة البحريـــن الدائـــم إلـــى توثيـــق 
بمـــا  المثمـــر  التعـــاون  أوجـــه  كافـــة 
للبلديـــن  المشـــتركة  المصالـــح  يدعـــم 
والشـــعبين الشـــقيقين، منوًهـــا بالـــدور 
المهم لجمهورية باكســـتان اإلســـامية 
واألمـــن  الســـام  علـــى  وحرصهـــا 
واالســـتقرار علـــى الصعيدين اإلقليمي 

والدولي.
وخال االتصال، تم التأكيد على أهمية 
أمـــن واســـتقرار المنطقـــة مـــن خـــال 
العمـــل علـــى التهدئة وعـــدم التصعيد، 

ضماًنا لألمن اإلقليمي والدولي.

شاه قريشي

المنامة - وزارة الخارجية

استمرار البرامج التطويرية الموجهة للكوادر الدبلوماسية
العشرين بمجموعة  البعثات  عدد  في  التوسع  لـ“البالد”:  الخارجية  وكيل 

سعيد محمد

المنامة - وزارة الداخلية

أكـــد مســـاعد رئيس األمـــن العام لشـــؤون 
العمليـــات والتدريـــب العميد ركن الشـــيخ 
حمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة، أن البحريـــن 
مجتمـــع آمـــن فـــي ظـــل ارتفاع مؤشـــرات 
األمـــن واألمـــان ومواكبـــة التطـــور التقني 
فـــي الجريمة المتســـارعة التي تســـتخدم 
التكنولوجيـــا لخدمـــة أغراضهـــا الخبيثـــة، 
الداخليـــة  وزارة  لـــدى  أنـــه  إلـــى  منوهـــا 
مـــن  الحـــدث  إلدارة  المؤهلـــة  اإلمكانـــات 
خال منظومـــة الكترونية متكاملة إلدارة 
حركـــة الدوريات األمنية وكل ما يطرأ من 
تغيـــر على األمن العام، فهناك منظومة من 
الكاميرات الذكية المنتشرة في كل أنحاء 
البحريـــن، مـــا يجعـــل تفاعلنـــا مـــع الحدث 
واســـتجابتنا ســـريعة دائمـــا. وأوضـــح في 
مقابلـــة مع برنامج “األمـــن “ اإلذاعي الذي 
لإلعـــام  العامـــة  اإلدارة  وتقدمـــه  تعـــده 
إذاعـــة  مـــع  بالتعـــاون  األمنيـــة  والثقافـــة 
البحريـــن، أن إدارة العمليـــات االمنية تتم 
من خـــال نظـــام الكترونـــي متكامل، يعد 
األفضل في الشـــرق االوسط، ويمكننا من 
خـــال ضغطة زر وشاشـــة واحـــدة توجيه 
اإلسعاف والمرور والمطافئ بنفس الوقت، 
وجـــار العمـــل على تطويـــر أنظمـــة الذكاء 
االصطناعي الخاصة باألفراد والسيارات. 
وأضـــاف أن العالم، يمر بمتغيرات ســـريعة 
وعلـــى جميع األجهزة االســـتعداد للتعامل 
مـــع هذه الحوادث والتي قد تكون طارئة، 
الفتا إلـــى أن الجاهزية المتكاملة، ليســـت 

فقـــط مـــن إدارات وزارة الداخلية، بل من 
المجتمـــع والقطـــاع العـــام والخاص تحت 
مظلة اللجنة الوطنيـــة لمواجهة الكوارث، 
والتـــي تعني بحشـــد كل الجهـــود للتعامل 
برامـــج  إلـــى  باإلضافـــة  حـــادث،  أي  مـــع 
التوعيـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن وكيفية 
التعامـــل مـــع رجـــل األمـــن فـــي مواجهـــة 
أي طـــارئ. وأشـــار مســـاعد رئيـــس األمـــن 
العام لشـــئون العمليـــات والتدريب إلى أن 
“الخطـــط كثيـــرة ومتعددة، وتبـــدأ بأبنائنا 
الطلبـــة مـــن خـــال برامـــج مختلفـــة، منها 
برنامـــج )معـــا( لمكافحـــة العنـــف واإلدمان 
والتعـــاون مـــع المجتمـــع ككل بحيث نقدم 
وإرشـــادات  تدريبيـــة  ودورات  حلقـــات 
لألمن والســـامة وينشـــر فـــي اإلعام كل 
ما يســـتجد من الواقع األمني”، منوها إلى 
رســـائل إعاميـــة متواصلـــة مـــن اإلدارات 
المختلفة مثل المرور والدفاع المدني، كل 
فـــي مجاله، لنصـــح المواطنين وتزويدهم 

بآخر اإلرشادات.

“الداخلية” تملك منظومة إلكترونية ذكية

الشيخ حمد بن محمد

حرص على توطيد العالقات مع “اآلسيان”
وزيـــر الخارجيـــة يتبـــادل وجهـــات النظـــر عـــن التطـــورات مـــع نظيـــره التايلنـــدي

الشـــيخ  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
خالـــد بن أحمد بن محمد آل خليفة 
أمـــس مـــع وزيـــر خارجيـــة مملكـــة 
تايلند الصديقة دون برامودويناي، 
الـــذي يقـــوم بزيارة رســـمية لمملكة 

البحرين.
وزيـــر  أعـــرب  االجتمـــاع،  وفـــي 
الخارجية عن اعتزازه بهذه الزيارة 
الصداقـــة  عاقـــات  تعكـــس  التـــي 
المتميـــزة التـــي تربـــط بيـــن مملكـــة 
البحرين ومملكـــة تايلند وتطلعهما   
الدائـــم واهتمامهمـــا الكبيـــر بتطوير 
كل أطر التعاون الثنائي والمضي بها 
آلفـــاق أرحب في شـــتى المجاالت، 
منوًها بحرص البلدين على استمرار 
التشـــاور والتنســـيق المتبادل حيال  
المحافـــل  وفـــي  القضايـــا  مختلـــف 

الدولية بما يعزز المصالح المشتركة 
للبلدين والشعبين الصديقين.

وأكـــد وزير الخارجيـــة على حرص 

توطيـــد  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
دول  رابطـــة  دول  مـــع  العاقـــات 
جنوب شرق آسيا )اآلسيان(، السيما 

بعـــد انضمامهـــا لمعاهـــدة الصداقـــة 
والتعاون في جنوب شرق آسيا بما 

يعود بالنفع على الجميع.
مـــن جانبه، نـــوه دون برامودويناي 
للعاقـــات  المتقـــدم  بالمســـتوى 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الوثيقـــة 
ومملكة تايلند وما تشهده من تطور 
متواصـــل علـــى المســـتويات كافة، 
البحريـــن  مملكـــة  بجهـــود  مشـــيًدا 
تفعيـــل  فـــي  الملمـــوس  ودورهـــا 
العمل الجماعـــي ألجل تعزيز األمن 
واالســـتقرار والتنميـــة والتقدم في 
المنطقـــة، متمنًيـــا لمملكـــة البحرين 

دوام الرخاء واالزدهار.
كما تم في االجتماع تبادل وجهات 
النظـــر عـــن أبـــرز التطـــورات علـــى 

الساحتين اإلقليمية والدولية.

المنامة - وزارة الخارجية

 وزير الخارجية يجتمع مع نظيره التايلندي
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المؤسسات الحقوقية عكست النهج الديمقراطي
ــان ــس ــوق اإلن ــق ــز مـــبـــادئ ح ــزي ــع ــا فـــي ت ــدورهـ الــمــبــارك يــشــيــد بـ

استقبل وزير شؤون الكهرباء والماء وائل 
المبـــارك نائب رئيـــس المؤسســـة الوطنية 

لحقوق اإلنسان خالد الشاعر.
الحقوقيـــة  المؤسســـات  أنَّ  الوزيـــر  وأكـــد 
فـــي البحرين عكســـت النهـــج الديمقراطي 
المتقدم الذي تســـير عليه المملكة في ظل 
العهـــد الزاهـــر لعاهل البالد، مشـــيًدا بالدور 
الـــذي تقوم بـــه المؤسســـات الحقوقية في 
تعزيز مبـــادئ حقـــوق اإلنســـان وحمايتها، 
العمـــل  وميثـــاق  الدســـتور  مـــن  انطالًقـــا 
الوطني ومجموعة القوانين والتشـــريعات 
االتفاقيـــات  مختلـــف  مـــع  المتوائمـــة 

والمعاهـــدات الدوليـــة المتعلقـــة بالجانـــب 
الحقوقي. 

وأشـــاد الشـــاعر بالـــدور الـــذي تبذلـــه هيئة 
الكهربـــاء والماء في ســـبيل إيصال خدمة 

مـــن  المشـــتركين  لـــكل  والمـــاء  الكهربـــاء 
مســـتوى  مقـــدرًا  ومقيميـــن،  مواطنيـــن 
الخدمـــات المقدمـــة لهـــم. كمـــا أعـــرب عن 
بالغ شـــكره وتقديـــره للوزير والمســـؤولين 

ســـرعة  علـــى  بالهيئـــة  كل  والموظفيـــن 
استفســـارات  علـــى  بالـــرد  اســـتجابتهم 
معهـــم  الدائـــم  وتواصلهـــم  الجمهـــور 
واســـتقبالهم، هذا إضافة إلى شـــكر الوزير 
على حسن الضيافة واالستقبال، متمنيًا له 

دوام التوفيق في مسيرته العملية. 
وأشاد الوزير بحرص المؤسسة على وضع 
مختلف البرامج والخطـــط لتعزيز وتنمية 
المملكـــة، وتحفيـــز  فـــي  اإلنســـان  حقـــوق 
مختلف فئات وشرائح المجتمع للمشاركة 
والتفاعل مع البرامـــج والخطط الطموحة 

للمؤسسة.

وزير شؤون الكهرباء والماء مستقبال نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

المنامة - وزارة الداخلية

تفعيالً لمبدأ الشراكة المجتمعية وتعزيزًا 
للتواصـــل مـــع كافـــة فعاليـــات وأطياف 
المجتمـــع، التقـــى مديـــر عـــام مديريـــة 
شـــرطة محافظة المحرق العميد صالح 
الدوسري عددا من أهالي منطقتي عراد 
والمحرق، بمجلسي بوطبنيه وبن نايم، 
وذلك بحضور رئيس مركز شرطة الحد 
وعـــدد من ضباط المديرية.واطلع مدير 

عام المديرية على االحتياجات األمنية 
لألهالي ومنها تســـيير الدوريات لضبط 
العمالة المخالفة والســـلوكيات الخاطئة 
لبعض ســـائقي الدراجات النارية التابعة 
للمطاعـــم، واإلزعـــاج الناتـــج مـــن بعض 
ســـائقي المركبات في األحياء السكنية، 
إضافـــة إلـــى التأكيد على أهميـــة تعزيز 

اشتراطات السالمة في سكن العزاب.

دوريات لضبط سائقي الدراجات النارية المخالفين

إنشــاء حديقـة بمجمع 743 في سنــد
ــروع ــش ــم ــل ل ــة  ــريـ ــديـ ــقـ ــتـ الـ الـــكـــلـــفـــة  ديــــنــــار  ألـــــف   150

تنفيًذا لتوجيهات ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، بدأت وزارة 
األشغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون  العمرانـــي 
مـــن  حزمـــة  تنفيـــذ  النـــواب  مجلـــس 
الطابـــع  ذات  التطويريـــة  المشـــاريع 
الخدمـــي مـــن أجـــل تحســـين الخدمات 
المقدمة للمواطنين في إطار المشـــاريع 
مناطـــق  بمختلـــف  المشـــتركة  البلديـــة 
مملكـــة البحرين بما يســـهم في تحقيق 
األهداف التنموية الشاملة بقيادة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
 وصرح وكيل شـــؤون البلديات الشـــيخ 
محمـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة أنـــه وفي 
ضـــوء الزيـــارة التـــي قام بها يـــوم أمس 
كل من وزير االشغال وشؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
والنائب علي إســـحاقي ورئيس مجلس 

أمانة العاصمة صالـــح طرادة وعدد من 
المســـؤولين لمجمـــع 743، فـــإن العمـــل 
جـــاٍر إلنشـــاء حديقـــة بمجمـــع 743 في 
منطقة ســـند تبلـــغ مســـاحتها 2233.93 
متـــر مربع وتحتـــوي على عـــدة مناطق 
لأللعـــاب وملعـــب إلـــى جانـــب المبانـــي 
الخدميـــة وجلســـات مظللة ومســـاحات 
خضراء متفرقـــة، مؤكدا أن الوزارة في 
طـــور إعداد وثائـــق المناقصة، حيث تم 
االنتهـــاء من تصاميـــم الحديقـــة والتي 

تبلغ مساحة 2233 مترا مربعا.

وتابـــع “ إن الكلفـــة التقديرية للمشـــروع 
تبلـــغ 150 ألـــف دينـــار، مشـــيرًا إلـــى أن 
المواطـــن هو محـــور التنمية وأساســـها 
المشـــاريع  كافـــة  إليـــه  توجـــه  والتـــي 
والمبـــادرات  والبرامـــج  الحكوميـــة 
التطويريـــة والتنموية، مضيفـــًا أن عدد 
مختلـــف  فـــي  القادمـــة  المشـــاريع  مـــن 
محافظـــات المملكة ســـيتم العمل عليها 
خـــالل المرحلـــة المقبلـــة بالتعـــاون مـــع 
مجلس النواب وذلك تنفيذًا لتوجيهات 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد نائب 

لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلس الوزراء بما يعود بالخير والنماء 

على الوطن والمواطن.
مـــن جهته أشـــاد رئيـــس مجلـــس أمانة 
العاصمـــة صالح طرادة بجهـــود الوزارة 
الخدميـــة،  للمشـــاريع  تقديمهـــا  فـــي 
مشـــيرا الـــى أن جميـــع المشـــاريع ذات 
الطابـــع الخدمـــي والتـــي تعنـــى بتطوير 
واالرتقـــاء  والمرافـــق  التحتيـــة  البنـــى 
بجـــودة الخدمات البلديـــة المقدمة في 
شـــتى المجـــاالت فـــي مناطـــق البحرين 
تقدم مـــن أجل المواطنيـــن وبناءا على 

احتياجاتهم. 
وقال “يغطي المشـــروع مســـاحة 2239 
متـــرا مربعا مع ممشـــى بطول 253 مترا 
ومنطقتيـــن أللعـــاب األطفـــال تبلغ 336 
متـــرا مربعا وتحـــوي 17 لعبة، ويتضمن 
المشروع 5 جلســـات مظللة و21 جلسة 
خشـــبية مـــع طـــاوالت ومســـطح أخضر 

بمساحة 509 متر مربع”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

النائب العام و “العقوبات البديلة”
Û  1700 التصريحات التي أدلى بها النائب العام علي بن فضل البوعينين أخيرًا، عن اســتفادة

شخص من الجنسين من تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة منذ تطبيقه وحتى اآلن، 
تقودنــا إلــى الرؤيــة الملكيــة الطموحــة لعاهل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، فــي أن تكــون البحريــن بلــدًا واعــدًا ومتطورًا في التســامح وللتعايــش، وللفرص 

الجديدة. 
Û  وأكــد ســعادته علــى هامش ورشــة “دور مؤسســات المجتمــع المدني في المســاهمة بتطبيق

قانون العقوبات البديلة” أن هناك دراسة يومية لبحث وضع المحكومين، وأن النيابة أنشأت 
قســمًا خاصــًا لتطبيــق العقوبــات البديلــة، وأن ترســيخ مفاهيــم تكامــل العمــل الوطنــي، هي 

بتكامل العالقة ما بين الفرد والدولة نفسها.
Û  وتقودنا الجهود الحثيثية التي تقوم بها مؤسســات الدولة ذات العالقة، أولها النيابة العامة

إلــى االتجــاه الحميــد للدولــة نحــو إنفاذ فعال للقانون، بشــكل يتناســب ويتــواءم مع حقوق 
المجنــي عليهــن، والمتضرريــن مــن الجريمة، ويفتح بشــكل متــواز الفرصــة للمحكومين بأن 
يكونــوا شــركاء فــي بنــاء وطنهم، وفــي تصويب مســار حياتهم، بشــكل يتناغم في مســيرة 

البناء والنماء، مع بقية نظرائهم في المجتمع.
Û  ومــا بيــن هــذا المســاعي الطموحــة، والمختلفــة، والجامعــة للصــف الوطني، ترتبــط عمليات

التدريــب والتأهــل هــذه، بمســؤولية األســرة نفســها، وبواجباتهــا تجــاه أبنائهــا، مــن ترشــيد 
ووعــي ومتابعــة وتقريــع أن اســتلزم األمــر، فالدولــة تولــي )دومــًا( المواطنيــن جميعــًا أوجه 
الرعايــة الالزمــة، ليكونــوا جزء من النســيج المجتمعي، مهما أخطأوا، لكنــه دور ال يكتمل أال 

بالمسؤولية الفردية، ومسؤولية األسرة من قبل.
Û  ختامــًا، أثمــن الشــفافية المســتمرة التي تقدمهــا النيابة العامــة للرأي العام بمختلــف القضايا

والتطورات المهمة، وهي شــفافية ووضوح رؤية مســتلهمه من المشــروع اإلصالحي نفســه، 
ومن ثبات األرض التي تقف عليها الدولة البحرينية.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

الجنوبيـــة  محافـــظ  لتوجيهـــات  تنفيـــذا 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علي بـــن خليفة 
آل خليفة بضـــرورة التواصل مع المجتمع 
المدنـــي ومرتادي البـــر لتعريفهـــم بمبادرة 
“خيـــم” عبـــر التواصل االلكترونـــي الذكي، 
عقـــدت المحافظـــة بمركـــز خدمـــات البـــر 
مـــع  التفاعـــل  كيفيـــة  عـــن  عمـــل  ورشـــة 
المبـــادرة، بحضـــور مديـــر إدارة الخدمات 
الهندسية واالســـتثمار خالد حاجي وعدد 
من المســـؤولين وممثلي المجتمع المدني 
واألهالـــي والمخيميـــن. وتهدف الورشـــة، 
المجلـــس  قســـم  رئيـــس  قدمهـــا  والتـــي 
التنســـيقي بالمحافظة محمـــد البوعينين، 
إلى توعية وتثقيـــف المواطنين ومرتادي 
البـــر باالشـــتراطات التـــي يجـــب االلتـــزام 

بها طوال موســـم البـــر، وتوعيتهم بأهمية 
المبادرة التي تهدف إلى جعل موســـم البر 
أكثر راحة وتلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم.

وصـــرح مديـــر إدارة الخدمات الهندســـية 
واالســـتثمار بالمحافظـــة أن مبادرة “خيم” 

عبر وســـائل التواصل االجتماعي، تحتوي 
علـــى العديـــد مـــن القنـــوات التـــي تتضمن 
خريطة للبر واشـــتراطات موسم البر لهذا 
العـــام والخدمات التـــي تقدمها المحافظة 
من أجل توفير موســـم آمن يلبي تطلعات 

المواطنين، باإلضافة إلـــى بريد الكتروني 
وخط ســـاخن لتلقي شـــكاوى ومالحظات 
البـــر علـــى مـــدار  واستفســـارات مرتـــادي 
اليوم، فضال عن خدمة ارسال االشعارات 

الدورية على مدار الموسم.

فـــي  نجحـــت  المبـــادرة  أن  إلـــى  وأشـــار 
تحقيق أهدافها كوسيلة عملت المحافظة 
مـــن خاللهـــا علـــى التواصـــل المباشـــر مـــع 
المواطنيـــن والتعـــرف علـــى مالحظاتهـــم 
واقتراحاتهـــم، وتقديم عدد من الخدمات 

حجـــز  عمليـــة  عليهـــم  ســـهلت  التـــي 
المخيمـــات، منوها إلى حـــرص المحافظة 
على تعزيز الشراكة المجتمعية والتواصل 
مـــع األهالـــي عبـــر مختلـــف الوســـائل ومن 
بينهـــا التطبيقات االلكترونيـــة، األمر الذي 
نـــال استحســـان المواطنيـــن الذيـــن أبدوا 
اعجابهـــم بمبـــادرة “خّيـــم”، وأكـــدوا أن لها 
أثـــرا كبيرا في تســـهيل تنظيـــم المخيمات 

وتوفير الوقت والجهد على المخيمين.
فـــي  مســـتمرة  المحافظـــة،  أن  وأضـــاف 
تقديـــم المزيـــد مـــن الخدمات التـــي توفر 
أجـــواء األمن والســـالمة لمحبـــي التخييم 
حتـــى انتهـــاء موســـم البر فـــي 20 مارس 
المقبـــل، معربا عن شـــكره وتقديره لجميع 
الجهـــات التي تتعـــاون مـــع المحافظة من 

أجل نجاح الموسم أمنيا وخدميا.

المنامة - وزارة الداخلية

عقد ورشة عمل عن كيفية التفاعل مع المبادرة

ــات ســــمــــو الــــشــــيــــخ خـــلـــيـــفـــة بــــــن عــلــي ــ ــه ــ ــي ــ ــوج ــ ــت ــ ــذا ل ــ ــي ــ ــف ــ ــن ــ ت

“الجنوبيـــة” تسلــط الضــوء علــى مبــادرة “خيــم”

الثقافة األمنيـة

األساليـــــب النوعيــــــــة للتوعيـــــــة ضــد أي ظاهـــــرة سلبيـــــة
Û  ســلوكيات المجتمعــات  كافــة  تواجــه 

مكتســب  فبعضهــا  وخاطئــة،  ســلبية 
الخارجيــة،  للمؤثــرات  نتــاج  وبعضهــا 
فهناك مجموعة من السلوكيات التي تم 
تصنيفهــا حســب درجــة الخطــورة وفقًا 
لتأثيرهــا علــى حيــاة األشــخاص وأثرها 
واالعتــداء  كالتنمــر  شــخصيتهم،  علــى 
علــى ســالمة جســم اآلخــر، والتحــرش 
العــرض،  علــى  واالعتــداء  الجنســي، 
العامــة  الممتلــكات  وإتــالف  والســرقة 

والخاصة.
Û  العنــف لمكافحــة  “معــًا”  برنامــج  وينفــذ 

واإلدمــان، اســتراتيجية تســعى لتنشــئة 
القــرارات  جيــل واع قــادر علــى اتخــاذ 
المثلــى للوصــول إلــى حيــاة خاليــة مــن 
مــن  مجموعــة  عبــر  واإلدمــان  العنــف 
األهداف األساسية من خالل تعزيز مبدأ 

الشــراكة المجتمعية وكســر الحاجز بين 
النــشء وجهــات تنفيــذ القانــون، إضافة 
إلى تطوير المهارات الحياتية وتســليط 
الضــوء علــى تحديــات الحيــاة التي من 
الممكــن أن يواجههــا النــشء واســتنباط 
وتطبيــق  منهــم،  الخيــارات  أفضــل 
اتخــاذ  بمهــارات  لتزويدهــم  منهجيــات 
ســيتمكن  وبذلــك  الصحيحــة  القــرارات 
شــخصية  وصقــل  إبــراز  مــن  البرنامــج 
الطالــب الفاعــل فــي مجتمــع تقــل فيــه 
نسب العنف واإلدمان والجريمة عموما.

Û  ويعتمــد برنامج “معا” على مجموعة من
األســاليب النوعية والفريدة فيما يخص 
ظاهــرة  أي  ضــد  واإلرشــاد  بالتوعيــة 
ســلبية داخــل المحيط المدرســي والتي 
التــي  العلميــة  النظريــات  علــى  تعتمــد 
تركــز علــى التطور المعرفــي لكل مرحلة 

عمريــة ومعظمهــا مطبقة عالميًا في هذا 
المجــال وهــي كالمنهــج التوعــوي الــذي 
يعتبــر الركيــزة األساســية التــي يطبقهــا 
البرنامــج فــي المــدارس ويحتــوي علــى 
مجموعــة كبيرة من الــدروس التوعوية 
لــكل مرحلــة دراســية تبــدأ مــن الروضــة 
لغايــة المرحلــة الثانويــة وتتنــوع فيهــم 
أنمــاط التعليــم، باإلضافــة إلى األنشــطة 
يطبقهــا  والتــي  الالصفيــة  والبرامــج 
المنفذ في المدرسة للطلبة؛ بهدف زيادة 
الوعي حول ســلوك سلبي معين، بحيث 
يتــم توجيــه الطالــب في حال اكتشــاف 
الشــرطي  خــالل  مــن  لديــه  الســلوك 
المنفــذ ويقــدم له الدعم الــالزم والنصح 
والتواصــل مــع اإلدارة المدرســية وولي 

األمر إن لزم األمر.
Û  البرامــج مــن  عــددا  هنــاك  ان  كمــا 

الخاصــة وهــي عبــارة عــن مجموعة من 
لمجموعــة  العمــل  وورش  المحاضــرات 
مكثــف  بشــكل  وتكــون  الطلبــة  مــن 
يتــم  بحيــث  محــدد  زمنــي  وجــدول 
محــددة  مجموعــة  ســلوكيات  تحســين 
مــع  بالتعــاون  وتطويرهــا  الطالبــة  مــن 
اإلدارة المدرسية واإلشراف االجتماعي 
وتنفيــذ  المدرســة،  فــي  والمدرســين 
الفعاليات والمبادرات المدرسي إلكساب 
الطالــب مجموعــة مــن القيــم والمبــادئ 
الوطنيــة واالجتماعية واإلنســانية التي 
تســاهم فــي توفيــر وتعزيــز بيئــة آمنــة 
التوعويــة  والمعــارض  المدرســة،  فــي 
بعضهــا  تنفيــذ  يتــم  والتــي  والتثقيفيــة 
في المدرســة تستهدف الطلبة خصوصا 
وبعــض هذه المعارض يتــم تنفيذها في 
العامــة  التجاريــة واألماكــن  المجمعــات 

الستهداف شريحة متنوعة من المجتمع 
وتهــدف لرفــع الوعــي حــول إجــراءات 

األمن والسالمة.
Û  وتتوافــر مجموعة من قنــوات التواصل

التــي يمكن للطالــب من خاللها التواصل 
مــع الشــرطي المنفــذ لبرنامج معــًا وهي 
المدرســة  فــي  الموجــود  معــًا  صنــدوق 
ومتوافر للطالب لوضع رسالته ومباشرة 
الموضــوع مــن قبل المنفذ بشــكل ســري 
لحماية خصوصيــة الطالب وايضا هناك 
التواصل المباشــر الــذي يكون من خالل 
حصــة معــًا الدراســية خــالل االســبوع، 
إضافة الى امكانية زيارة الطالب للمنفذ 
في مكتبه الخاص بالمدرسة المكلف بها 
كمــا يمكــن التواصــل مــع القائميــن علــى 
البرنامــج مــن خــالل مجلــس اآلبــاء في 

المدرسة.



يا صبـــر أيــــوب بشـــارع مدرســـة السياقـــة

يا صبـــر أيوب.. ليـــس المطعم الشـــهير.. 
ولكنها لحن زفرات ســـائق السيارة وسط 
المحـــاذي  بالشـــارع  نهايـــة  بـــا  ازدحـــام 

لمدرســـة تدريـــب الســـياقة فـــي منطقـــة 
عالي.

عدســـة “الباد” وثقـــت لقطات من طابور 

األمـــل..  انتظـــار ضـــوء  فـــي  الســـيارات 
الضـــوء األخضـــر.. الـــذي يجعـــل جميـــع 
شـــرنقة  مـــن  تنســـاب  المركبـــات  أنـــواع 

الطريق الخاضع لورشة تطوير كبيرة.
وحـــده الصبـــر هو الملهـــم النتظار حصاد 

عمـــل وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
شـــارع  لتطويـــر  العمرانـــي  والتخطيـــط 
الشـــيخ زايـــد الذي بـــدأت آليـــات الوزارة 

العمل به منذ شهر أغسطس 2019.
وخطـــة الـــوزارة توســـعة الشـــارع إلى 3 

مسارات في كل اتجاه، وتجديد طبقات 
األسفلت وأعمال تصريف مياه األمطار.

وتبلـــغ الحركـــة المروريـــة علـــى الشـــارع 
باالتجاهيـــن،  يوميـــا  مركبـــة  ألـــف   53
وتزيد بأوقات الـــذروة إلى 2800 مركبة 

بالســـاعة صباحا، و3500 مركبة بالساعة 
ظهـــرا، و3200 مركبـــة بالســـاعة مســـاء. 
وتبلـــغ كلفـــة المشـــروع 23 مليونا و400 
ألف دينار بتمويل مـــن صندوق أبوظبي 

للتنمية.
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طق يا مطر.. طق.. الموجة األبرد في طريقها للبحرين

أجمل ما في أيام المطر عفوية تفاعل األطفال والناشئة معه.
التقط الزميالن رسول الحجيري وخليل ابراهيم مجموعة صور ألمطار الخير.

وعاودت الســـحب الممطـــرة واألمطار 
بمناطـــق  أمـــس  المتوســـطة نشـــاطها 

عديدة بالبحرين.
وذكر حساب “بحرين وذر” المتخصص 
بأحوال الطقس أن الموجة األبرد في 

طريقها للبحرين.
ولفـــت الى أنه مـــن بعـــد منتصف ليل 
يوم الجمعة ســـتكون الجبهة الهوائية 
الشمالية النشـــطة والباردة للمنخفض 

القطبي قد دخلت البحرين.
ومن سمات هذه الجبهة الرياح القوية 
والتي تســـتمر ليومي السبت واألحد، 
الحـــرارة  درجـــات  فـــي  االنخفـــاض 
الفعلية والمحسوسة، إذ تصل إلى 19 

درجة مئوية في فترة الظهيرة.
البـــرد  موجـــة  إن  الحســـاب  وقـــال 
ستســـتمر حتى يـــوم األربعـــاء المقبل 

على األقل.

راشد الغائب | تصوير: رسول الحجيري

تعرضـــت عـــدد مـــن شـــوارع منطقـــة 
إلـــى  والخارجيـــة  الداخليـــة  توبلـــي 
التلـــف؛ بســـبب األمطـــار التـــي هطلت 

مملكـــة  علـــى  الماضـــي  األحـــد  يـــوم 
البحرين.

هـــذه القصة قـــد تعتبر قديمـــة ولكنها 
تتجـــدد مـــع هطـــول المطر بيـــن حين 

وآخر.

وشـــكا األهالـــي عبـــر الصحيفـــة مـــن 
الطـــرق  بأســـفلت  تمســـاحية  شـــقوق 
الرئيســـة بالمنطقـــة، وهبـــوط أرضيـــة 

الشارع، مما يسبب ارباكا للسيارات.
لــــ  المذكـــورة  المنطقـــة  أهالـــي  وأكـــد 

“الباد” أنه ومع هطول األمطار يتكرر 
هـــذا المنظر ويكون الشـــارع الحديث 
مثـــل القديم ال يخلو من الضرر الناتج 
مـــن ســـوء التصميـــم وضعـــف البنيـــة 
التحتيـــة، حيـــث يقوم بعض الســـكان 

بوضـــع الطابـــوق واأللـــواح الخشـــبية 
الكبيـــرة ويحيطـــون المنطقة الخطرة 
كنـــوع من التحذير حتى يتم تفاديها، 
خصوصًا أنها تقع بين شارع ال تتوقف 

فيه السيارات “ذهاًبا وإياًبا”.

واشـــتكى األهالي من ضعف الشوارع 
في مواجهـــة تجمعات الميـــاه التي ال 
تقوى على تحمـــل مياه األمطار حتى 
تبدأ بالتشـــققات محدثة حفرًا عميقة 

رغم حداثة الشارع نفسه.

ــوارع ــش ــال ب مـــؤذيـــة  حــفــر  مــعــالــجــة  تــتــجــاهــل  ــال”  ــ ــغ ــ “األش لــــ “^”:  ــي  ــالـ األهـ

“مثلث برمــــودا” للسيــــارات فـــــي توبلــــي

علي مجيد

حساب “بحرين وذر”: رياح اليوم وغدا.. والبرد يستمر لألربعاء
تصوير: رسول الحجيري وخليل إبراهيم



اإلســـام  نعـــارض  عندمـــا  ونحـــن 
السياســـي فهـــذا ال يعنـــي المعارضـــة 
للدين اإلسامي نفسه أو لتشريعاته 
التـــي فرضهـــا على أتباعه مـــن أوامر 
مفهـــوم  أن  نـــرى  ولكننـــا  ونـــواٍه، 
الدولـــة الوطنية الحديثـــة قادر على 
اســـتيعاب جميع األديـــان والمذاهب 
للديـــن  المختلفـــة  األفهـــام  وتأطيـــر 
بحـــدود أصحابها. فنحن المســـلمين 
متفقون على الديـــن وأهمية تطبيق 
تشريعاته، ولكننا مختلفون في فهم 
هـــذا الديـــن وفـــي طريقـــة التطبيـــق 
حتى على المستوى الفقهي البسيط 
فكيـــف  ومعامـــات،  عبـــادات  مـــن 
بأنظمـــة وإدارة الـــدول؟! والحقيقـــة 
أن االختـــاف فـــي الفهـــم ليـــس أمًرا 
سلبًيا بحد ذاته بل هو وليد الطبيعة 
أن  المفتـــرض  مـــن  وكان  البشـــرية. 
يتطـــور هـــذا الفهـــم للدين مـــع الزمن 
ولكـــن ذلك لـــم يحـــدث، إذ إذ معظم 
مـــا نعرفـــه ونطبقـــه اليوم مـــن الدين 
اإلســـامي في مختلف المذاهب هو 
نتاج فهم بشـــري للنصـــوص القرآنية 
أو الروائية من ِقبل مفسرين وفقهاء 
عاشـــوا قبلنا بألف عـــام وأكثر. لذلك 
نجدنـــا اليوم في ذيـــل األمم األخرى 
حضارًيـــا وعلمًيا، ونجدنا مضطربين 
أمـــام كل جديد مـــن نتـــاج الحضارة 
والمتنقلـــة  المتراكمـــة  البشـــرية 
بطبيعتهـــا بيـــن األمـــم، والتـــي كانت 
يوًما ما لدى المســـلمين، وواجهنا كل 
ذلك بالتقوقـــع إلى الداخل والرجوع 
لمنتجـــات الماضـــي وتمجيـــده تحت 
علـــى  والخـــوف  المؤامـــرة  هاجـــس 

بيضة الدين. 
مـــن ناحيـــة أخـــرى أرى أن الرســـالة 
المحمديـــة الشـــريفة ومـــا قبلهـــا من 
الرســـائل واألديان السماوية، جاءت 
تدعـــو لقيـــم رفيعـــة ومقاصـــد عليـــا 
والتعـــاون  والتســـامح  كالرحمـــة 
والعدل والمســـاواة والخير والعطاء 
وحفظ األنفس واألموال واألعراض 
الوالديـــن  وحقـــوق  األذى  وإماطـــة 
والكبيـــر والصغيـــر والجـــار وغيرهـــا 
التـــي  الكثيـــر مـــن مـــكارم األخـــاق 
لـــم يـــأت النبـــي إال إلتمامهـــا كما ذكر 
بنفســـه، أي أنهـــا جـــاءت بقيـــم مرنة 
فطرية إنسانية تســـتجيب لحاجات 
اإلنســـان الثابتة والمتجـــددة في كل 
األزمنـــة واألمكنـــة والدول بأشـــكالها 
المختلفـــة فـــي الماضـــي، والمتطورة 

في الحاضر والمستقبل. 
وأما أن يكـــون النبي محمد )ص( قد 
ُبعـــث لتأســـيس دولة كبـــرى بالمعنى 
السياســـي الذي كان قائًما في عصره 
أو في الحاضر، فأرى بأن هذا يحتاج 
لمراجعـــة حقيقية وعميقة للنصوص 
القرآنيـــة والســـيرة النبويـــة إن كانت 
هـــذا  فـــي  جازمـــة  نتيجـــة  تعطـــي 
الفهـــم ألهـــداف النبـــي والديـــن الذي 
دعـــا العالم إليه، خصوًصـــا أن الدول 
فـــي عهد النبـــي من ناحية سياســـية 
وإداريـــة واقتصاديـــة كانـــت قائمـــة 
ومعروفة قواعدهـــا لو أراد تطبيقها، 
بـــل هـــو راســـل ملـــوك وحـــكام تلـــك 
الـــدول لتعريفهـــم بالدين اإلســـامي 
ودعوتهم العتناقه ولم يحدثهم عن 
كيـــان دولهـــم وممالكهـــم وســـلطتهم 

فيهـــا وكيـــف يديرونهـــا، إذ ال يمكننا 
لتأســـيس  يســـعى  بأنـــه كان  الجـــزم 
الدول والممالك والتوســـع السياسي 

بالشكل الذي حصل بعد وفاته. 
وعلـــى كل حـــال حتـــى لـــو افترضنـــا 
جـــداًل بـــأن ذلـــك كان هدف الرســـالة 
اإلســـامية، فإن تلـــك الدولة النبوية 
قد انتهت بوفاته، أو بانتهاء الخافة 
ومـــا  تقديـــر  أبعـــد  علـــى  الراشـــدة 
قامـــت بـــه من توســـعات. أمـــا الدول 
اإلســـامية التي جاءت بعد ذلك فا 
نعتبرهـــا ممثلة لإلســـام وتطبيقاته 
بـــل كانـــت فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان 
الديـــن اإلســـامي  لتعاليـــم  مخالفـــة 
وقيمه وبشـــكل صارخ، ويكفينا على 
ســـبيل المثـــال أن فـــي عهـــد الدولـــة 
األمويـــة ُضربـــت الكعبـــة بالمنجنيق، 
واســـتبيحت مدينة رســـول هللا بمن 
فيها من نساء الصحابة، وقتل اإلمام 
الحســـين بتلـــك الطريقة المأســـاوية 
وهـــو مـــن أهـــل الكســـاء، ومـــن أهـــل 
البيـــت الـــذي قـــال عنـــه النبي: ســـيد 
شباب أهل الجنة وإماًما إن قام وإن 
قعد، وأحب هللا من أحبه. أما الدولة 
العباســـية فيكفينـــا أن نعلـــم بأنه في 
عهدهـــا ُســـجن جميع أئمـــة المذاهب 
األربعة، وأحدهم كان بسبب حديث 
رواه عـــن النبـــي! وكذلـــك تطبيقـــات 
الـــدول التي جـــاءت بعد ذلك كلها لم 

تخل من تلك االنتهاكات والفظائع. 
أمـــا تطبيقات الدول اإلســـامية في 
عصرنـــا فحـــدث وال حـــرج، وبعضهـــا 
كان كارثًيـــا و “داعـــش” عنـــا ليســـت 
ببعيـــدة! وبنـــاًء على ما ســـبق وعلى 
المتواضعـــة،  التاريخيـــة  معرفتـــي 
أصـــل إلـــى نتيجـــة عـــدم وجـــود أي 
ثنائيـــة اليوم علـــى أرض الواقع بين 
الشـــرعي”  “الحكـــم  بــــ  دولـــة تحكـــم 
بـــل  الوضعـــي”،  “الحكـــم  بــــ  وأخـــرى 
جميـــع الـــدول اإلســـامية مـــن بعـــد 
النبـــي على األقل، وحتـــى يومنا هذا 
هـــي ذات أحـــكام وضعهـــا أفـــراد أو 
جماعات محدودة، بعضهم متدينون 
يراعـــون األحـــكام اإلســـامية العامة 
مـــن عبـــادات ومعامات فـــي أنظمة 
الدولـــة والقضـــاء وغيرهـــا، وهـــذا ال 
يعنـــي أنهـــم يحكمـــون باســـم هللا أو 
أن جميـــع تطبيقاتهم هـــي تطبيقات 
أن  فالحقيقـــة  لشـــريعة هللا.  نصّيـــة 
دول الخافة اإلســـامية ســـواء في 
نشرها لإلسام أو في تنظيم القضاء 
ومراكـــز  الحكـــم  وظائـــف  فـــي  أو 
الدولة، كّلها اســـتخدمت فيها خطط 
سياســـّية ِصرفـــة، فالدين لـــم يعّرفها 
ولـــم ينكرهـــا، وال أمـــر بهـــا وال نهـــى 
عنهـــا، وإّنما تركها لنا لنرجع فيها إلى 
أحكام العقل وتجارب األمم وقواعد 
تدبيـــر  أّن  كمـــا  والسياســـة.  اإلدارة 
الجيوش اإلســـامّية، وعمارة المدن 
وســـك  الدواويـــن  ونظـــام  والثغـــور، 
النقود أو هندســـة المبانـــي، أو اليوم 
والصناعـــة  والمـــرور  الســـير  أنظمـــة 
والزراعة وقانون اإلعام والوســـائل 
شـــأن  ال  وغيرهـــا،  االلكترونيـــة.. 
مباشـــرا للدين بهـــا، وإّنما يرجع األمر 
فيها إلـــى العقل والتجريب. وأما من 
يقلـــل من شـــأن العقـــل وقدرته على 
اختيار الصحيح دوًما، فأقول ليست 

هـــذه نقطـــة الخـــاف، بـــل قـــد يتفق 
الجميـــع فـــي كل العالـــم علـــى ذلـــك. 
ولكـــن في هـــذه الحالـــة علينـــا أيًضا 
التشـــكيك بقدرة العقل عند اختياره 
للدين أساًسا ومن ثم للدولة الدينية 
الحالتيـــن  فـــي  وإذن  لهـــا،  وإدارتـــه 
ســـنصل لنفس النتيجة ويصبح هذا 
االحتجاج بقدرات العقل ال قيمة له.

السيد روح اهلل بن مصطفى 

الخميني

الديـــن  رجـــال  مـــن  الخمينـــي  كان 
المعروفيـــن فـــي قم، ولكن مســـيرته 
التـــي  السياســـية،  بالنزعـــة  اتســـمت 
كانت فـــي الغالب تتحلـــى بالواقعية 
أقصـــى  فكانـــت  الســـلطة،  تجـــاه 
مطالباتـــه فـــي األربعينـــات مثًا هي 
إدخـــال رجـــال الدين في مؤسســـات 
الدولـــة تحت ظـــل حكم الشـــاه، ولم 
تتبلور معارضته لنظام الشـــاه إال في 

الستينات. 
بدأ الفكر الشـــيوعي الثوري يتســـرب 
إلـــى العالم اإلســـامي ويلقـــى رواًجا 
التـــي تعانـــي  البـــاد  خصوصـــا فـــي 
مشاكل سياسية وطبقية مثل إيران، 
ورغـــم وقوف رجـــال الدين الشـــيعة 
كما الســـنة ضد هذا المد من الناحية 
العقائديـــة، إال أن الـــروح الثورية قد 
تســـربت إلى مفاهيم شـــريحة منهم، 
وأصبحنا مثـــًا ناحظ إطاق تعبير 
ثـــورة علـــى قضيـــة اإلمام الحســـين، 
ولدينـــا اليـــوم آالف الكتب الشـــيعية 
التـــي تتحـــدث عـــن ثـــورة الحســـين 
أو الحســـين الثائـــر، وأصبحـــت كلمة 
الثورة جـــزًءا من الوجدان الشـــيعي 
العام رغم أنها لم تكن منتشـــرة على 
الصعيـــد الدينـــي أو مســـتخدمة لدى 
رجـــال الديـــن والمتدينين قبـــل المد 
المســـحة  مثـــًا  وجدنـــا  الشـــيوعي. 
الشـــيوعية الثورية فـــي كتابات علي 
شريعتي ملهم شباب الثورة اإليرانية 
وأحـــد رموز التجديد اإلســـامي في 
إيـــران، ونقـــده للتشـــيع “األســـود” أي 
الحزن والبـــكاء والطقوس، الذي من 
المفتـــرض أن يكـــون تشـــيعا “أحمـــر” 
أي الثـــورة والتضحيـــة بالدمـــاء. في 
كتابـــه  الخمينـــي  نشـــر   1943 العـــام 
“كشـــف األسرار” الذي انتقد فيه عهد 
رضـــا بهلوي وفي نفـــس الوقت دافع 
فيـــه عـــن الشـــريعة اإلســـامية وعن 
رجـــال الديـــن، وتحدث عـــن حكومة 

إسامية. 
بقيـــت األوضاع تـــزداد اضطراًبا في 
إيـــران إلـــى قيام ثورة مصـــدق العام 
1953 التي من بعدها لم يهدأ الشارع 
اإليراني وظل احتقانه يتصاعد ضد 
الشـــاه. فـــي يـــوم عاشـــوراء بالعـــام 
المناســـبة  الخمينـــي  اســـتغل   1963
الدينية الحاشدة ليهاجم في خطبته 

نظـــام الحكـــم علـــى خلفيـــة “قانـــون 
الحصانـــة القضائيـــة”، فتـــم اعتقاله، 
قـــم  فـــي  االحتجاجـــات  أشـــعل  مـــا 
فيمـــا عرف بــــ “انتفاضـــة 15 خرداد”. 
وظلـــت األوضـــاع مضطربـــة في قم 
واألوســـاط الدينيـــة حتـــى اضطرت 
الحكومة إلطاقه بعد أشـــهر عدة ثم 
إبعاده إلـــى تركيا العـــام 1964، ومن 
تركيـــا انتقل إلى النجـــف في العراق 

العام 1965. 
اإلخـــوان المســـلمون وواليـــة الفقيـــه 
كان لفكـــر اإلخوان المســـلمين تأثير 
واضـــح علـــى مجموعـــة مـــن رجال 
الدين الشـــيعة، ويعـــود أول تواصل 
لقـــاء  إلـــى  وإيـــران  اإلخـــوان  بيـــن 
حســـن البنـــا مع رجلـــي الدين محمد 
مـــن  الكاشـــاني  والمرجـــع  القمـــي 
ضمـــن نشـــاطات “دار التقريـــب بين 
المذاهـــب” باألزهر فـــي األربعينات. 
أمـــا اللقـــاء األهم فـــكان العام 1953 
بيـــن مجتبـــى صفوي زعيـــم منظمة 
“فدائيـــو اإلســـام” اإليرانية، وســـيد 
قطـــب وأعضـــاء الجماعة في مصر. 
الخمينـــي  تأثـــر  بـــدا واضًحـــا  وقـــد 
بنظريات اإلســـام السياسي السني، 
ويـــرى عدد من المراقبيـــن أن والية 
الخمينـــي  لهـــا  دعـــا  التـــي  الفقيـــه 
وطبقهـــا ونشـــرها فـــي العديـــد مـــن 
المجتمعـــات الشـــيعية، مـــا هـــي من 
إال  التطبيقيـــة  السياســـية  الناحيـــة 
نفـــس فكرة الحاكمية التـــي نّظر لها 
أبـــو األعلى المـــودودي الذي أســـس 
شـــبه  فـــي  اإلســـامية”  “الجماعـــة 
الجزيرة الهندية، بعد نحو 13 ســـنة 
مـــن تأســـيس حســـن البنـــا لجماعـــة 
مصـــر،  فـــي  المســـلمين”  “اإلخـــوان 

)والخميني من أصول هندية(. 
لذلـــك كانـــت محاضـــرات الخمينـــي 
والتـــي  النجـــف،  فـــي   1969 العـــام 
“الحكومـــة  كتـــاب  فـــي  ُجمعـــت 
اإلســـامية”، ما هـــي إال تكرار لنفس 
أفـــكار كتـــب المـــودودي، خصوصـــا 
االســـم  نفـــس  حمـــل  الـــذي  كتابـــه 
“الحكومـــة اإلســـامية”! ولكـــن مـــع 
إجـــراء التغييـــرات الضروريـــة فـــي 
االستدالل والمصطلحات وما شابه، 
الختاف المذهبين. كذلك في العام 
1966 ترجـــم الســـيد علـــي خامنئي 
)الولـــي الفقيـــه الحالي(، كتاب ســـيد 
قطب “المستقبل لهذا الدين”، واصًفا 
ســـيد قطب فـــي مقدمته بــــ “المفكر 
المجاهـــد الذي تشـــكل كتبـــه خطوة 
على طريق توضيح معالم الرســـالة 
اإلســـامية”. ثم ترجم لـــه جزًءا من 
كتـــاب “في ظـــال القـــرآن” الذي تم 
نشـــره على نطاق واســـع فـــي إيران 
نجـــاح  وبعـــد  وغيرهـــا.  وباكســـتان 
الخمينـــي في الوصول لحكم إيران، 
بـــادر اإلخـــوان وجماعات إســـامية 
ســـنية أخرى بتهنئته ومد يد العون 

مرجعيـــة  وفـــق  المشـــترك  للعمـــل 
الثـــورة اإلســـامية، وزار وفـــد منهم 
طهران، وعارضوا اســـتضافة الشـــاه 
في مصر، وناصروا إيران في بداية 

الحرب مع العراق. 
واســـتمر هذا التعاون بين الطرفين، 
وعند وصول اإلخـــوان لحكم مصر، 
كان خامنئـــي والقيـــادات اإليرانيـــة 
أن  وأعتقـــد  المهنئيـــن.  أوائـــل  مـــن 
ظـــل  والتنســـيق  االنســـجام  هـــذا 
مستمًرا بين اإلخوان كتنظيم وبين 
المســـؤولين اإليرانييـــن أو أتباعهـــم 
العـــرب فـــي العديـــد مـــن الملفـــات، 
بشـــكل  االنســـجام  ذلـــك  بـــرز  وقـــد 
واضح فـــي الســـنوات األخيرة على 
المســـتوى اإلعامـــي خصوًصـــا في 
استهداف وتشويه صورة السعودية 

واإلمارات على سبيل المثال. 
وقـــد كشـــفت الوثائـــق الـــواردة في 
أرشـــيف لبعض برقيـــات المخابرات 
اإليرانية الســـرية التي نشرها أخيرا 
هنـــاك  أن   ،”The Intercept“ موقـــع 
فـــي  تعقـــد  كانـــت  ســـرية  لقـــاءات 
تركيـــا أردوغان بين مســـؤولين في 
تنظيـــم اإلخـــوان ومســـؤولين فـــي 
الحـــرس الثـــوري اإليراني، لتنســـيق 
العمل المشترك ضد المملكة العربية 
الســـعودية، وأنـــه فـــي العـــام 2014 
دار الحديـــث بينهمـــا بشـــأن تركيـــز 
كمنطقـــة  اليمـــن  داخـــل  الجهـــود 
تشـــكل الخاصرة للســـعودية، أي أن 
العمليـــات  انطـــاق  قبـــل  كان  ذلـــك 
العسكرية األخيرة في اليمن. كذلك 
كان لإليرانييـــن عاقـــات وثيقة مع 
“الجماعـــة اإلســـامية” التي شـــكلت 
الحًقا نواة “تنظيم القاعدة”، وكانت 
بالعديـــد  قامـــت  متطرفـــة  جماعـــة 
مـــن العمليـــات اإلرهابية فـــي مصر، 
يـــد خالـــد  علـــى  الســـادات  وقتلـــت 
إيـــران  قامـــت  التـــي  اإلســـامبولي 
الرئيســـة  الشـــوارع  أحـــد  بتســـمية 
باســـمه، واســـتقبلت قادتهم الفارين 
من األحـــكام القضائية بمصر، وعلى 
رأســـهم مصطفى حمـــزة الذي مكث 
فـــي إيـــران إلـــى أن ذهب إلـــى لندن 

بعد سنة 2000. 
عاقـــات  عـــن  يطـــول  والحديـــث 
إيران بتنظيمات اإلسام السياسي 
الســـني بما فيها تنظيمات ما يعرف 
بــــ “الســـلفية الجهاديـــة” التكفيرية، 
وهنا يبرز الوجه البراغماتي للنظام 
اإليراني الذي اســـتطاع االســـتفادة 
من هـــذه العاقات لصالحه، وكذلك 
المشـــتركين.  األعـــداء  اســـتهداف 
بالتحديـــد  اإلخـــوان  تنظيـــم  أمـــا 
فأعتقـــد بقيت لـــه خصوصيته عند 
لريادتـــه  نظـــًرا  اإليرانـــي؛  النظـــام 
في طـــرح األفـــكار التـــي تبناها كما 
المشـــتركات  وكذلـــك  علينـــا،  مـــر 
الكبيرة فيما يخـــص الدول العربية 
واعتبارهـــا خائنـــة وعميلـــة ألعداء 
األمـــة اإلســـامية ويجـــب إنهائهـــا، 

وكذلـــك الشـــعار المرفـــوع بالنســـبة 
للقضية الفلسطينية في إنهاء دولة 

إسرائيل من البحر إلى النهر. 
وبالمناسبة ُيعتبر الخميني والنظام 
اإليراني الحالـــي وباقي التنظيمات 
الدينية الشـــيعية، مـــن وجهة النظر 
الشـــيعية التقليديـــة، مبالغيـــن فـــي 
تعاطيهـــم مـــع القضية الفلســـطينية 
مـــن الناحيـــة الشـــرعية، فالجعفرية 
ال تعتـــرف بقداســـة صخـــرة القدس 
وال بالمســـجد األقصـــى ويعتبرونها 
دخلـــت  التـــي  اإلســـرائيليات  مـــن 
علـــى المســـلمين بعـــد وفـــاة النبـــي، 
وأن المســـجد األقصـــى الحالي بناه 
الخليفة عبدالملك بن مروان ووجه 
الناس لتقديســـه في قضيته مع ابن 
الزبير، وأن المسجد األقصى الوارد 
في القـــرآن الكريم إنمـــا موقعه في 
والروايـــات  اآليـــات  وأن  الســـماء 
عـــن  واألئمـــة  النبـــي  عـــن  الـــواردة 
لهـــا  عاقـــة  ال  والمعـــراج  اإلســـراء 
بالقـــدس الحاليـــة، لذلـــك على كثرة 
والمراقـــد  المقدســـة  المســـاجد 
والمـــزارات عند الشـــيعة ال نجد في 
كتبهم تقديًســـا للمسجد األقصى أو 
قبـــة الصخـــرة، وال أي ذكـــر لهما في 
كتـــب الزيـــارات الشـــيعية، لذلك قد 
يكـــون المنطلق الشـــرعي الحقيقي 
لاهتمام بقضية القدس هو روايات 
آخـــر الزمان عن اإلمام المهدي التي 
تتحدث عـــن حروبه وصواًل للقدس 
ليصلـــي  عيســـى  نبـــي هللا  ونـــزول 

خلفه هناك. 
هـــذا مـــن الناحية الشـــرعية أما، عامة 
الشـــيعة العـــرب قبـــل الخمينـــي، فـــا 
أعتقـــد أنه كان لهم موقف متمايز عن 
محيطهـــم العربي فـــي ذلك الوقت، إذ 
كانت القضية الفلسطينية هي قضية 
األمـــة األولى واألخيـــرة، ولم يدر في 
خلـــد عامـــة الشـــيعة آنـــذاك تأصيلهـــا 
الشـــرعي وما شـــابه، أما بعد الخميني 
فقـــد بدا واضًحـــا تأثر الشـــيعة الكبير 
الـــذي  اإليرانـــي  السياســـي  بالموقـــف 
طغى عليه االنطباع الديني، مع األخذ 
الوضـــع  خصوصيـــة  االعتبـــار  بعيـــن 
لبعض الشـــيعة العـــرب الذين كان لهم 
احتكاك مباشـــر بإســـرائيل مثل شيعة 
لبنان الذين قاموا بمقاومة مشـــروعة 
عندمـــا احتلـــت مناطقهـــم التـــي كان 
ولكنهـــا  الفلســـطينيون،  منهـــا  يعمـــل 
أيًضا اختطفـــت تلـــك المقاومة الحًقا 
لخدمة والية الفقيه ومشروع الهيمنة 
اإليراني، حتى قال أحد قادة الحرس 
الثوري، حســـين مرتضـــوي: “فقط في 
فترة كـــورش والفترة الحالية، وطأت 
البحـــر  ســـواحل  اإليرانييـــن  أقـــدام 

المتوسط”. 

من الحاكمية عند اإلخوان 
المسلمين إلى والية 

الفقيه عند الخمينيين
مفهوم الدولة 

الوطنية الحديثة 
قادر على استيعاب 

األديان والمذاهب

التنسيق اإلخواني 
اإليراني برز 

بشكل واضح في 
السنوات األخيرة

توقــع الكاتــب والباحــث الســعودي خالــد عبدالعزيــز النــزر أن يكون مصير مشــروعات اإلســام 
السياسي، بنسختيه الشيعية والسنية، إلى األفول قريًبا. 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 المســلمين 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 عموما ســنًيا كان أو شــيعًيا، تتطلب من الدول عمل 
مــا هــو أبعــد مــن الحلول األمنيــة، إذ يجب التركيــز على الجانــب الفكري المنفتــح ودعم مبادئ 
خالد عبدالعزيز النزراإلسام الوسطي المعتدل والمتسامح مع اآلخر، ونبذ الطائفية وخطابات الكراهية وتجريمها.

كاتب وباحث سعودي

نصرالله مسحة من القداسة عززت التوغل اإليراني في الوجدان الشيعي العربي

الخميني واجه مشكلة في شرعنة الدولة الدينية الجعفرية

في الحلقة المقبلة
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تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس األعلى 
لتطويـــر التعليم والتدريب ســـمو الشـــيخ محمد بن مبـــارك آل خليفة، 
عقـــدت اللجنـــة التوجيهيـــة المعنية بمتابعة مشـــروع تطويـــر الهيكل 
المؤسســـي لوزارة التربية والتعليم اجتماعها الدوري السادس، وذلك 
برئاســـة وكيـــل وزارة التربيـــة والتعليـــم لشـــؤون المـــوارد والخدمات 
محمـــد جمعـــة، وبحضـــور وكيـــل االقتصـــاد الوطنـــي بـــوزارة الماليـــة 
واالقتصـــاد الوطنـــي حمد المالكي، وجميع أعضـــاء اللجنة من ممثلي 
الوزارات والجهات ذات العالقة، حيث ناقشت اللجنة التقرير النهائي 
للمرحلـــة األولـــى من مشـــروع هيكلـــة وزارة التربيـــة والتعليم، والذي 
يتضمن الهيـــكل المقترح للقطاعات التعليميـــة والمدارس والوحدات 
الخاصة بها، والمهام واألوصاف الوظيفية ذات العالقة، وذلك تمهيدًا 

لرفع التقرير إلى المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب.
الهيكلـــة عرضـــًا  المكلفـــة بمشـــروع   وقدمـــت الشـــركة االستشـــارية 
تفصيليًا حول خطة التنفيذ المقترحة واإلجراءات المطلوبة والنتائج 

المتوقعة مع بدء تنفيذ المشروع.

الهيكل المقترح للقطاعات التعليمية

محرر الشؤون المحلية

صالة “نسيج” للمناسبات في بني جمرة.. مخالفة أم ال؟

بنـــي جمـــرة  تعانيـــه جمعيـــة  صـــداع 
مواطـــن  شـــكوى  بســـبب  الخيريـــة؛ 
يســـكن جوار مقرها مـــن عدم قانونية 
نشـــاط صالة نسيج للمناسبات التابعة 
للجمعية، ويقول إن ترخيصها لمكاتب 
تحايلـــت  الجمعيـــة  ولكـــن  إداريـــة، 

بتحويل المكاتب لصالة مناسبات.
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
تعتبـــر الصالة مخالفـــة ويجب إزالتها، 
بينما بلدية المنطقة الشـــمالية ترى أن 

مبنى الجمعية أبيض وبال مخالفات.

شكوى المواطن

وقـــال المواطن الشـــاكي جاســـم علي 
الغانمـــي لــــ “البـــالد” إنه تقـــدم بالعديد 
الرســـمية  للجهـــات  الشـــكاوى  مـــن 
المعنيـــة، مثـــل وزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعية والنيابة العامة والبلدية، 
ضـــد الجمعيـــة، مـــن أجـــل تصحيـــح 

مخالفتها.
العمـــل  وزارة  ســـلمتني  وأضـــاف: 
نســـخة مـــن رســـالة موجهة لرئاســـة 
الجمعية، ومؤرخة في يونيو 2019، 
تفيـــد بمطالبة الوزارة للجمعية إزالة 

المخالفة.
وجاء في رسالة الوزارة أنه تبين لها 
مزاولـــة الجمعية نشـــاطا مخالفا لها، 
وذلك مـــن خالل اســـتخدام مكاتب 
الجمعية لصالة مناسبات، مما يؤدي 
إلزعـــاج الســـكان وحـــدوث ازدحـــام 

مروري.
وأكـــدت الـــوزارة للجمعيـــة “ضرورة 
الوقـــف الفـــوري للنشـــاط المذكـــور، 
أكـــدت  قـــد  الشـــمالية  بلديـــة  ألن 
هـــي  المكاتـــب  تلـــك  صالحيـــة  أن 
إداريـــة فقـــط وال يوجـــد صالحيـــة 
أو  أفـــراح  كصالـــة  الســـتخدامها 

مناسبات”.
ووقـــع علـــى الرســـالة مديـــرة إدارة 

نجـــوى  األهليـــة  المنظمـــات  دعـــم 
جناحي.

وقـــدم المواطن الشـــاكي بالغا للنيابة 
وســـجل   ،2019 يوليـــو  فـــي  العامـــة 
فيـــه معاناته من صالة نســـيج التابعة 

للجمعية والواقعة بمجمع 543.
وكتـــب في رســـالته للنيابة: نعاني من 

اإلزعاج الشـــديد من جـــراء األصوات 
الصادرة من الصالة وأبواق السيارات 

واالزدحام الشديد بالمنطقة.
وأضـــاف: مبنـــى الصالـــة رقـــم 1374 
ترجـــع ملكيتـــه لجمعيـــة بنـــي جمـــرة 
الخيريـــة، وحولـــت األخيـــرة مكاتبهـــا 
اإلدارية إلى صالة مناســـبات، ويجري 

األفـــراح  تنظيـــم  الصالـــة  هـــذه  فـــي 
الخدمـــات  وتقديـــم  والمناســـبات 

التعليمية.
األنشـــطة  إيقـــاف  بضـــرورة  وطالـــب 
المنطقـــة  تصنيـــف  ألن  المخالفـــة 
ســـكنية وليســـت تجاريـــة وال تحتمل 
وجود مثل هـــذه المخالفات المزعجة 

للسكان.
وأشـــار إلـــى أن الجمعيـــة وبالرغم من 
تأكيدات مختلف الجهات الرسمية أن 
نشـــاط الصالة مخالـــف، ويجب عليها 
إزالـــة المخالفـــة وتصحيـــح وضعهـــا، 
فإنهـــا اســـتمرت فـــي المخالفـــة، ولـــم 

تستجب أوامر الجهات الرسمية.

إيضاح الجمعية

وطلبت “البالد” الحصول على إيضاح 
من جمعية بني جمرة الخيرية بشـــأن 

شكوى المواطن.
وقـــال رئيـــس الجمعية محمـــد طالب 
الجمعيـــة  إن  للصحيفـــة  الغســـرة 
العوائـــل  لمنفعـــة  الصالـــة  تســـتخدم 
أهالـــي  مـــن  المحـــدود  الدخـــل  ذوي 
المنطقـــة إلقامة المناســـبات الخاصة 
لفعاليـــات  العامـــة  ولالســـتخدامات 
االجتماعـــات  عقـــد  مثـــل  الجمعيـــة 
والفعاليـــات  لألعضـــاء  الســـنوية 

الطالبية وغيرها.
مـــن  اســـتأجرت  الجمعيـــة  وأضـــاف: 
األوقاف أرضا كبيرة مالصقة للصالة 
المخصصـــة لمواقف الســـيارات لعدم 
أو  مـــروري  ازدحـــام  بـــأّي  التســـبب 

إزعاج األهالي.
وذكـــر أن الجمعيـــة خصصت موظفا 
حـــال  فـــي  المـــرور  حركـــة  لتنظيـــم 
أو  برنامـــج  بـــأي  الصالـــة  انشـــغال 

فعالية.
ولفـــت الغســـرة إلى أن الشـــاكي انفرد 
فـــي شـــكواه عن باقـــي الجيـــران لمقر 
الجمعية بالشكوى لغاية غير معروفة، 
إذ ال توجـــد مضايقات أو شـــكاوى من 
القاطنيـــن والجيـــران لحســـن تنظيـــم 
المواقـــف  وتوافـــر  المـــرور  حركـــة 
الداخليـــة والخارجية التي تســـتوعب 

مرتادي المبني.
وأكـــد الغســـرة أن الجمعيـــة وما تقوم 
بـــه من أنشـــطة فـــي هـــذا المبنـــى هو 
والجيـــران،  األهالـــي  مـــع  بالتنســـيق 
والجمعيـــة علـــى تواصـــل دائـــم بهـــم 
وقامـــت الجمعيـــة مســـبقا باالجتمـــاع 

وااللتقاء بهم.
وذكـــر أن إجراءات الجمعية مع بلدية 
المنطقة الشمالية سليمة وال توجد أّي 

مخالفات تذكر.
وأرفـــق الغســـرة مـــع طلـــب اإليضـــاح 
مـــن  ضوئيـــة  صـــورة  للصحيفـــة 
افـــادة أصدرهـــا رئيـــس قســـم الرقابة 
والتفتيـــش ببلدية المنطقة الشـــمالية 
عبدالعزيز الوادي عن الوضع القانوني 

لمبنى الجمعية الخيرية.
 7 فـــي  المؤرخـــة  اإلفـــادة  وخلصـــت 
مـــارس 2019 بأنـــه ووفقـــا لســـجالت 
البلديـــة فـــإن مبنى الجمعيـــة ال توجد 
البلديـــة  قبـــل  مـــن  عليـــه مالحظـــات 

خالف اإلجازات الصادرة له.

محمد طالب الغسرة

إفادة من بلدية الشماليةرسالة الوزارة للجمعية عن مخالفة الصالة

صورة من الشاكي عن الزحمة بالمنطقة بسبب الصالةعبدالعزيز الوادينجوى جناحي

اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع هيكلة وزارة التربية والتعليم

معلم رياضيات يغشش جامعيين بـ “الواتساب” بـ 20 دينارا
ساعة ربـــع  خـــال  ويجيبها  االمــتــحــان  أســئــلــة  يــرســلــون  الــغــشــاشــون 

وثقــت “البــاد” حالــة تــورط معلــم وافد بتغشــيش طلبــة جامعيين 
يــؤدون امتحانــات لمقررات الرياضيات مقابل 20 دينارا عن إجابة 

االمتحان.

الـــذي  المعلـــم  قصـــة  وتتلخـــص 
اشـــتهر عنـــه تقديـــم مـــا يســـميها 
بتواصـــل  للطلبـــة،  “مســـاعدة” 
معـــه،  متـــدن  بمســـتوى  تالميـــذ 
للحصول على مســـاعدته بإجابة 
األســـئلة، ويجري ذلـــك من خالل 
إرســـال الطالب لصورة من ورقة 
االمتحـــان –أثنـــاء أدائـــه-، وفور 
اســـتالم المعلم بمدرسة حكومية 
للصورة عبر “الواتســـاب”، يشـــرع 
فـــي كتابـــة اإلجابـــات، وإرســـالها 
مجددا للطالب عبر “الواتســـاب”. 
علمـــا أن فتـــرة إجابتـــه لألســـئلة 

تكون وهو على رأس الوظيفة.
أتعـــاب  المعلـــم  يســـتلم  وكيـــف 
مساعدته؟.. يقول مصدر “البالد” 

إن المعلـــم ال يقبل تقاضي المبالغ 
بالوســـائل التقنيـــة الحديثة مثل 
“البنفت”، وإنما يقتصر اســـتالمه 
لألتعـــاب نقـــدا، وال يتوانـــى عـــن 
التواجـــد فـــي أّي موقـــع يحـــدده 

الطالب لتسليمه المبلغ.
وقال المصـــدر: “دأب المعلم على 
طمأنـــة الطلبة بأنه سيســـاعدهم 
حتـــى  األســـئلة  كل  إجابـــة  فـــي 
أصعبها.. ويقدم خدمات متعددة 
فهـــو يعلـــم مجموعـــات طالبية.. 
ويغشـــش آخريـــن مـــن يطلبـــون 
هـــذه المســـاعدة.. ولـــكل خدمـــة 

ثمنها”.
وشـــاهد مصدر “البـــالد” صفحات 
من محادثة بـ “الواتســـاب” للمعلم 

المتورط بهذا الموضوع، إذ أرسل 
لـــه طالـــب صفحـــات مـــن أوراق 
امتحان، وبعـــد دقائق أكد المعلم 
اســـتالمه الرســـالة، وأجـــاب عـــن 

األسئلة في غضون ربع ساعة.

وبعـــد انتهاء االمتحان ال يتوقف 
المعلم عن مـــواالة االتصال برقم 
الطالب أو الطلبة الذين يغششهم 
مـــن أجـــل الحصـــول علـــى أتعابه 

منهم.

صورة تعبيرية لغش طالب من هاتفه أثناء االمتحان

تكريم طالبة متميزة بألعاب القوى والخطابة باإلنجليزي
اســتقبل وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمــي بمكتبــه بديــوان الوزارة 
بمدينــة عيســى، الطالبة شــهد علي من مدرســة غــازي القصيبــي الثانوية 
للبنــات، حيــث كرمهــا الوزيــر لتميزهــا فــي مجال ألعــاب القــوى وإحرازها 
العديــد مــن الميداليــات فــي مســابقات الجــري التــي تنظــم على مســتوى 
المدارس، إلى جانب حصولها على مراكز متقدمة في مسابقات الخطابة 

باللغة اإلنجليزية.

وقـــد هنـــأ الوزيـــر الطالبة علـــى هذه 
النتائج المشـــرفة، مشـــيرًا إلى الدور 
الكبيـــر الـــذي يقـــوم به مركـــز رعاية 
اكتشـــاف  فـــي  الموهوبيـــن  الطلبـــة 
المواهـــب الطالبيـــة فـــي العديد من 
مـــع  بالتعـــاون  المجـــاالت، ومشـــيدًا 
القـــوى  أللعـــاب  البحرينـــي  االتحـــاد 
من خـــالل لجنة اكتشـــاف المواهب 

المشـــتركة بيـــن االتحـــاد والـــوزارة، 
المواهـــب  بصقـــل  تقـــوم  والتـــي 
أنـــواع  مختلـــف  فـــي  الطالبيـــة 
لألنديـــة  رافـــدًا  لتكـــون  الرياضـــات 

واالتحادات الرياضية. 
المســـاعد  الوكيـــل  اللقـــاء  حضـــر 
واألنشـــطة  التربويـــة  للخدمـــات 

الطالبية شيخة الجيب.

“العمل” تطالب بإزالتها.. البلدية: ال مالحظات.. رئيس الجمعية: غاية الشاكي غير معروفة
محرر الشؤون المحلية

وزير التربية والتعليم يكرم الطالبة شهد علي
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انطلــق أخيــرا “مشــروع المجموعــات العربية على اإلنترنت” الهــادف إلى رقمنة وحفظ وتوفير الولوج المفتوح لمجموعة واســعة 
من كتب في اللغة العربية في مواضيع األدب والفلسفة والقانون والدين وغيرها.

للكتب  رقمية  عــامــة  مكتبة  عــن  عــبــارة  هــو  والــمــشــروع 
المجال  فــي  أصــبــحــت  ــتــي  وال الــعــربــيــة  باللغة  الــمــؤلــفــة 
الولوج  إمكانية  حاليًا  المشروع  هذا  ويوفر  حاليًا،  العام 
اإللــكــتــرونــي إلـــى 11 ألــفــا و566 كــتــابــًا فــي أكــثــر مــن 6 

من  مستمدًا  مــوضــوعــًا  و820  آالف 
مجموعات قيمة في مكتبات مميزة. 
في  المهمة  المحتويات  من  فالكثير 
على  متوافرة  ليست  العربية  اللغة 
والكثير  اإلنترنت،  على  واسع  نطاق 
النافذة  القديمة  العربية  الكتب  من 

مـــن الــطــبــاعــة، وســهــلــة الــتــفــتــت، 
ومعرضة  نادرة  أصبحت 

الضياع.  لخطر 
مــــــــــشــــــــــروع 
ت  عا لمجمو ا

ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــربـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ

ألجيال  رقميًا  الكتب  هــذه  ِحفظ  يضمن  اإلنترنت  على 
المستقبل.

وتأسس هذا المشروع بدعم من جامعة نيويورك أبوظبي، 
وبمنحة كبيرة من “أركاديا”، وهي صندوق خيري لشركة 
ــيــســبــت راوزيـــــنـــــغ وبــيــتــر  ل
كارنيغي  وشركة  بالدوين، 
ــهـــدف  فــــي نــــيــــويــــورك. ويـ
مــشــروع الــرقــمــنــة هـــذا إلــى 
ألف   23 إلى  ما يصل  عرض 
مكتبة  مجموعات  من  مجلد 
جامعة نيويورك والمؤسسات 
الشريكة، ويضم كتبًا منشورة 
األدب،  مــجــاالت  مختلف  فــي 
وغيرها  والــعــلــوم،  واألعــمــال، 
المجموعات  من  مقتنياتها  من 

العربية.

الضاد بلغة  المؤّلفة  للكتب  رقمية  عــامــة  مكتبة 
مشروع المجموعات العربية على اإلنترنت
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روايــة  مــن  الثانية  الطبعة  صـــدرت 
للكاتب  الرمادية”  األوهــام  “حــارس 
الخياط  جمال  البحريني  والــروائــي 
والتوزيع  للنشر  إشــراقــات  دار  عــن 
الرواية  وستتوافر  الكويت،  بدولة 
ــاركـــات الــــــدار كـــافـــة في  فــــي  مـــشـ
مــدار  على  العربية  الكتب  مــعــارض 

العام. 
وما يلي مقتطف من الرواية “اوه.. 
يشعرني  الـــظـــام،  يستهويني  كــم 
في  يموضعني  الحقيقي  بحجمي 

ــذي  ــقــزم حــزنــي ال إنـــاء الـــوحـــدة وي
ــنـــام حــجــر عــثــرة في  شــيــدتــه األصـ
بــهــذا اإلحــســاس  ــي. هــل تشعر  ــ درب
هل  بالظلمة؟  محاصر  وانـــت  اآلن 
عن  قاصرة  تظل  كلماتي  ان  أيقنت 
بالتوحد؟  الرائع  الشعور  وصف هذا 
هل خيبت ظنك؟ يقينا انك اعتقدت 
مغايرا  إنسانا  أمــامــك  ستجد  بانك 
الــذي  المتخلف  المخلوق  ذلــك  عــن 
تركته منذ سنوات طويلة. يؤسفني 

أن أخيب ظنك”.

الطبعة الثانية من رواية حارس األوهام الرمادية للخياط

ينطلق في 8 يناير حتى 25 من الشهر نفسه 
مهرجان القرين الثقافي بدولة الكويت في 
دورته السادسة والعشرين، وستعقد خال 
الــمــهــرجــان أنــشــطــة ثــابــتــة تــحــرص إدارة 
دورة  كل  مع  عليها  اإلبقاء  على  المهرجان 
بعنوان  للمهرجان  الرئيسة  ــنــدوة  ال وهــي 
آفــاق...  تطلعات...  الــكــويــت...  في  “األدب 
األدبية  األجناس  أهم  وتتناول  تحديات”، 
يوم  فهناك  جنس،  لكل  يــوم  تخصيص  مع 
للرواية وآخر للقصة القصيرة وثالث للشعر 

ورابع للمسرح.
ــرت مــديــرة الــمــهــرجــان فــوزيــة العلي  وذكــ
ــادة مــنــذ الـــعـــام 2001  ــعـ أنـــه كــمــا جـــرت الـ
القرين،  بمهرجان  منارة  أول  انطاق  منذ 
للشخصيات الكويتية الراحلة بمجال األدب 
الـــدورة  بــالــكــويــت، ستخلد هــذه  والــثــقــافــة 
ذكرى الفنان الراحل غانم الصالح والشاعر 
الــشــعــبــي ســلــيــمــان الــهــويــدي، ويــقــام على 
والمتعلقات  للصور  معرض  المنارة  هامش 

الخاصة بالفنانين، إلى جانب فيلم وثائقي 
عن حياتهما ومحاضرة عامة للجمهور.

وفي سابقة هي األولى من نوعها، اختيرت 
للتكريم،  مهمة  ثقافية  كويتية  شخصية 
ــدوره  ــو عــبــدالــعــزيــز ســعــود الــبــابــطــيــن لـ وهـ
التراث  على  الحفاظ  في  المتميز  العالمي 

من  عالميا  وانــتــشــاره  والــكــويــتــي،  الــعــربــي 
والخارج،  بالداخل  الثقافية  فعالياته  خال 
والتي تنم عن اهتمام وإيمان بأهمية التراث 
اإلشــادة  يستحق  مــا  وهــو  عليه،  والحفاظ 
والتكريم وذلك بتاريخ 11 يناير، ناهيك عن 

عدد كبير من األنشطة والفعاليات.

من انشطة القرين السابقة

ــوعــة ــة مــن ــي ــاف ــق ــة ث ــطـ ــشـ نـــــــدوات فـــكـــريـــة وأنـ
مهرجان القرين الثقافي في دورته 26

صدرت حديًثا الترجمة العربية لكتاب 
البيروني  دار  عن  المعجزات”،  “منطق 
للنشر والــتــوزيــع فــي عــمــان، وهــو من 
ألحمد  وبترجمة  مــيــرو”،  ــو  “الزل تأليف 

كرم الشلبي.
ــول الــمــعــجــزات  ويــتــمــحــور الــكــتــاب حـ
العادية  غير  األحـــداث  تلك  الدنيوية، 
بعمق،  العالمي  االقتصاد  غّيرت  التي 
تفكيرنا  كيفية  تغيير  إلـــى  ودفــعــتــنــا 

وطــريــقــة تــعــلــمــنــا يــمــكــن لــلــريــاضــيــات 
الحديثة أن تساعدنا في فهم الكيفية 
الدنيوية،  المعجزات  بها  تعمل  الــتــي 
وفي استيعاب كيف أوجدت المعجزات 
ما   - المستمر  للنمو  آلــيــة  اإليــجــابــيــة 
لتعيننا  الغني-  الرجل  نفايات  أسميه 
على تصويب أنفسنا ُبعيد األزمات التي 
تسببت بها المعجزات السلبية، فاألزمة 

والنمو تنبعان من مصدر مشترك.

العــدد الخامــس مــن مجلــة  صــدر عــن دائــرة الثقافــة فــي الشــارقة 
“القوافي” الشــهرية، وجاءت افتتاحية المجلة تحت عنوان: الشــارقة 
للشــعر العربــي.. يجّســد أحالم القصيــدة. وجاءت إطاللــة العدد حول 
“الشــارقة... حاضنــة الثقافــة واألدب” وتضمــن العــدد لقاء مع الشــاعر 
إســماعيل زويريــق الشــخصية العربيــة المكرمــة فــي الــدورة 18 مــن 
المهرجــان لهــذا العــام، وآخــر مــع تجربــة مــع الشــاعرة اللبنانية ســارة 

الزين.

المقنع  الشاعر  إلى  العدد  وتطرق 
الكندي، وقراءة في جدلية الواقع 
ثيمة  عن  بمقال  وحفل  والخيال، 
ــقــصــيــدة الــعــربــيــة  ــي ال الـــبـــكـــاء فـ

بعنوان “قفا نبِك”.
ــاب “مــــدن الــقــصــيــدة”  ــ وتـــطـــرق ب
إلـــى اإلســكــنــدريــة ومـــا تــزخــر به 
ثقافية،  شــعــراء وحــضــارة  مــن 
الــعــدد  فــي  المجلة  واخـــتـــارت 
ــع قـــطـــرات مـــن الــشــعــر  ــ ــراب ــ ال
الثبيتي  محمد  للمبدعين: 

وإليا أبوماضي.

أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب بالكويت عن اختيار عبدالعزيز 
ســعــود الــبــابــطــيــن شــخــصــيــة مــهــرجــان 
السادسة  دورتـــه  فــي  الثقافي  القرين 
والعشرين؛ نظرًا لألعمال الثقافية التي 
إيــجــابــًا  وانــعــكــســت  البابطين  بــهــا  قـــام 
فــي داخـــل الــكــويــت وخــارجــهــا، وذكــر 
المجلس أن التكريم سيقام في الساعة 
السابعة والنصف من مساء يوم السبت 

مسرح  على   2020 يناير   11 الموافق 
مكتبة الكويت الوطنية.

مـــن جــانــبــه أعــــرب رئــيــس الــمــؤســســة 
عميق  عن  البابطين  سعود  عبدالعزيز 
ــمــبــادرة الــتــي تجسد  اعـــتـــزازه بــهــذه ال
ــة الــكــويــت،  ــ الــوعــي الــثــقــافــي فــي دول
ــى الـــحـــركـــة  ــلـ وتـــقـــديـــر الـــقـــائـــمـــيـــن عـ
األشخاص  يؤديه  الذي  للدور  الثقافية 

والمؤسسات الثقافية الخاصة.

منطق المعجزات

القوافي الشهرية

تكريم البابطين

2020 ديـــســـمـــبـــر   31 ــة  ــايـ ــغـ ولـ ــر  ــايـ ــنـ يـ  5 ــن  ــ م

شرف ضيف  واإلمـــارات  المغرب...  في  فبراير   12 ينطلق 

فتح باب الترشح لجائزة سلطان العويس الثقافية

المهرجان الوطني للشباب المبدع

أعلنــت مؤسســة ســلطان العويــس الثقافيــة عــن فتــح بــاب الترشــح للــدورة 
السابعة عشرة )2020 – 2021( اعتباًرا من 5 يناير ولغاية 31 ديسمبر 2020.

وتــعــد جــائــزة ســلــطــان الــعــويــس التي 
أسسها الشاعر الراحل سلطان العويس 
ومحايدة  مستقلة  جائزة   1987 العام 
إلى  إال  منحها  معايير  فــي  تخضع  ال 
الــنــظــر إلــى  الــجــانــب اإلبـــداعـــي دون 
المعتقدات  أو  السياسية  االتجاهات 
بين  تميز  ال  كما  للمرشحين،  الفكرية 

لون أو دين أو جنس.
قيمتها  تبلغ  الــتــي  الــجــائــزة  وتــهــدف 
 120 بواقع  دوالر  ألف   600 اإلجمالية 
إلــى تشجيع  ألــف دوالر في كل حقل 
والمفكرين  والكتاب  األدبـــاء  وتكريم 
في  بدورهم  اعتزاًزا  العرب،  والعلماء 
النهوض الفكري والعلمي في مجاالت 
الــوطــن  الــثــقــافــة واألدب والــعــلــم فــي 

العربي.
5 حــقــول هي:  إلــى  الــجــائــزة  وتنقسم 
والمسرحية،  والــروايــة  القصة  الشعر، 
الدراسات  والنقد،  األدبية  الــدراســات 
اإلنسانية والمستقبلية، وأخيًرا جائزة 
اإلنجاز الثقافي والعلمي، حيث تخضع 
الحقول األربعة األولى للتحكيم، بينما 
جــائــزة اإلنــجــاز الــثــقــافــي والــعــلــمــي ال 
تخضع لمعايير التحكيم، ويتم اختيار 
عامة  أو  علمية  أو  ثقافية  شخصية 

في  ــًرا  ــ وأث بصمة  تــركــت  مؤسسة  أو 
الحياة الثقافية من قبل مجلس أمناء 

المؤسسة.
إرســال  على  حالًيا  المؤسسة  وتعمل 
ــى مــعــظــم  ــ ــارات الـــتـــرشـــيـــح إلـ ــمــ ــتــ اســ
الـــجـــامـــعـــات الــعــربــيــة والــمــؤســســات 
األدبية  واألسر  واالتحادات  والروابط 
والثقافية ودور النشر، لتكون متوافرة 
أمام المرشحين في كل أرجاء الوطن 
العربي، كما يمكن طلبها من المؤسسة 
الموقع  زيــارة  طريق  عن  أو  مباشرة، 
عبر  االنترنت  شبكة  على  االلكتروني 

.)www.alowais.com(الرابط
أما عن طريقة الترشيح لنيل الجوائز، 
ــى تـــرشـــيـــح الـــجـــامـــعـــات،  ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
واالتــحــادات،  الثقافية،  والمؤسسات 
 – الــنــشــر  ــيــــة، ودور  ــ األدب ــط  ــ ــرواب ــ وال
وحسبما تنص عليه اللوائح واألنظمة 
الــمــعــمــول بــهــا فــي الــمــؤســســة – يحق 
إلــى  لــلــمــبــدع تــرشــيــح نفسه مــبــاشــرة 
ــعــامــة، كــمــا يــحــق ل 5 من  ــانـــة ال األمـ
األدبــــــاء الـــعـــرب تــرشــيــح مـــن يــرونــه 
يوافق  أن  على  الجائزة،  لنيل  مناسًبا 
من  مخاطبته  عند  ذلك  على  المرشح 

قبل األمانة العامة للجائزة.

كل  السابقة  الــدورة  في  فاز  أنه  يذكر 
ــعـــاق فـــي حقل  ــن: عــلــي جــعــفــر الـ مــ
الشعر، وعلوية صبح في حقل القصة 
لطفي  ومحمد  والمسرحية،  والرواية 
األدبية  الدراسات  اليوسفي في حقل 

والنقد، وحيدر إبراهيم علي في حقل 
والمستقبلية،  اإلنــســانــيــة  الـــدراســـات 
بنت محمد  مــي  الشيخة  إلــى  إضــافــة 
آل خليفة التي منحها مجلس األمناء 

جائزة اإلنجاز الثقافي والعلمي.

المغربي  واإلبــداع  الفن  منتدى  يعتزم 
ــدورة الــســادســة  ــ ــ تــنــظــيــم فــعــالــيــات ال
ــي لــلــشــبــاب  ــنـ ــوطـ ــان الـ ــرجـ ــهـ ــمـ ــن الـ مــ
 14 إلــى   12 مــن  الفترة  خــال  المبدع 
فـــبـــرايـــر2020 فــي مــديــنــتــي ويــســان 
أن  على  المغربية،  بالمملكة  ومكناس 

يومي  النهائية  قبل  الفعاليات  تجرى 
شعار:  تحت  الــجــاري  يناير  و12   11
للتنمية  رافعة  االجتماعي..  “االقتصاد 

الشاملة”.
للمهرجان،  الجديدة  الـــدورة  وتــهــدف 
والفنية  الثقافية  الهوية  تحصين  إلى 

في  والــمــســاهــمــة  األصــيــلــة،  المغربية 
والفنية  الثقافية  الدينامية  تنشيط 
في المملكة المغربية، خصوصًا بمدينة 
لموقعهما  نــظــرًا  والــنــواحــي؛  ويــســان 
االستراتيجي ولكونهما امتدادًا واعيًا 
كما  مــكــنــاس،  االســمــاعــلــيــة  للعاصمة 

يهدف المهرجان إلى تحصين الشباب 
مــن كــل أســبــاب التطرف واالنــحــراف 
والعنف، بإدماجه في العمل اإلبداعي، 
ألسماء  اإلبــداعــيــة  بالتجارب  وربــطــه 
ــداع الفني  ــ وازنــــة عــلــى مــســتــوى اإلبـ

واألدبي.

إعداد: أسامة الماجد

للتواصل: 17111509

الشيخة مي بنت محمد علي جعفر العالق
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لندن - بلومبيرغ

علـــى  المتباطـــئ  النمـــو  يعكـــس 
صعيـــد المملكـــة المتحـــدة خـــال 
الســـنوات القليلة الماضية، قياًســـا 
مـــع أقرانهـــا، التكلفـــة االقتصادية 
التقديريـــة لخـــروج »بريطانيا« من 
االتحـــاد األوروبـــي أو مـــا يعـــرف 
قـــدرت  فيمـــا  “بريكســـت”،  باســـم 
تكلفة الخروج بحوالي 260 مليار 

دوالر. 
 وفي هذا الصدد، أفادت »بلومبيرغ 
إيكونوميكـــس« - المتخصصة في 
تحليـــل البيانات الماليـــة، أن ُكلفة 
االقتصاد البريطاني منذ استفتاء 

عـــام 2016 قـــد بلغـــت 130 مليـــار 
جنيـــة اســـترليني، وهو مـــا يعادل 
170 مليـــار دوالر أميركـــي. عاوة 
علـــى ذلـــك، مـــن المتوقـــع، أن يتم 
تعزيـــز هـــذه التكلفـــة االقتصادية 
بعـــد فـــوز »بوريـــس جونســـون« - 
رئيس الـــوزراء البريطانـــي حالًيا، 
وزعيـــم الحـــزب المحافـــظ - فـــي 

االنتخابات. 
ومـــن المقرر أيًضا، ضـــخ 70 مليار 
جنيـــه اســـترليني، مـــا يعـــادل 90 
مليـــار دوالر أميركي، هـــذا العام - 

بحسب »بلومبيرغ« اإلخبارية. 

260 مليار دوالر تكلفة “بريكست”

النفــط يتراجــع إلــى 65.3 دوالر للبـرميــل
ــط ــ ــرق األوسـ ــ ــش ــ ــي ال ــ ــرب ف ــ ــن حـ ــ ــار الـــمـــخـــاوف م ــسـ ــحـ ــع انـ ــ م

تراجعـــت أســـعار النفـــط أمـــس مـــع انحســـار خطر 
وتحـــول  األوســـط  الشـــرق  فـــي  حـــرب  انـــدالع 
انتباه المســـتثمرين إلـــى ارتفاع مخزونـــات الخام 

والمنتجات بالواليات المتحدة.
 وكان خـــام برنـــت منخفضا 4 ســـنتات إلى 65.33 
دوالر للبرميل، متجها صوب أول تراجع أســـبوعي 

له في 6 أسابيع، بخسائر نحو 5 %.
 ونزل خام غرب تكســـاس الوســـيط 8 سنتات إلى 
تراجـــع  أول  أيًضـــا صـــوب  59.48 دوالر، متجهـــا 
أسبوعي في 6 أسابيع، بانخفاض حوالي 6 % عن 

إغاق الجمعة الماضية.
 والنفـــط اآلن دون مســـتواه قبـــل الضربـــة الجوية 
األميركية التي قتلت قائد الحرس الثوري اإليراني 
قاسم سليمان في الثالث من يناير الجاري، والتي 
ردت إيران عليها بهجوم صاروخي على قاعدتين 
عراقيتين تستضيفان قوات أميركية هذا األسبوع 

دون أن تتسبب في أي إصابات.
 وقـــال جيه.بـــي مورجـــان فـــي مذكـــرة ”رغـــم أن 
األســـواق تحســـب عـــن حق األســـعار على أســـاس 
مخاطـــر أقـــل.. لحـــدوث تعطيـــات معـــروض في 
الشـــرق األوســـط، فما زلنا نعتقـــد أن اإلنتاج مازال 
يواجه بعض المخاطر من العوامل الجيوسياســـية 

في المنطقة“.
 إلى ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة 
إن نمـــو طلب الهنـــد على النفط ســـيتجاوز الصين 
بحلـــول منتصف العقد، مما يرشـــح البلد لمزيد من 
اســـتثمارات المصافـــي لكـــن يجعله أكثر انكشـــافا 

على مخاطر تعطل إمدادات الشرق األوسط.
 وقالـــت الوكالـــة إن مـــن المتوقـــع أن يبلـــغ الطلب 
الهنـــدي على النفط 6 مايين برميل يوميا بحلول 
2024 من 4.4 مليون برميل يوميا في 2017، لكن 
مـــن المتوقـــع أيضا أن يزيد اإلنتـــاج المحلي زيادة 
طفيفة فحسب، مما سيزيد االعتماد على واردات 

الخام.
 وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة، 
في تصريحات لرويترز ”نرى الهند محركا رئيســـيا 
بـــا ريب لنمو الطلب على النفـــط،“ لكنه أضاف أن 

نمـــو طلـــب نيودلهـــي قد يتباطـــأ قليا، تمشـــيا مع 
تباطؤ النمو االقتصادي العالمي.

 ومن المرجح أن يتراجع نمو الطلب الصيني قليا 
عـــن الهند بحلـــول منتصف العقد، وفقـــا لتقديرات 
وكالـــة الطاقـــة المعلنـــة فـــي نوفمبر، لكـــن الفجوة 

ستزداد تدريجيا بعد ذلك.
وقالـــت وكالـــة الطاقـــة فـــي تقريـــر عن سياســـات 
منكشـــف  الهنـــدي  ”االقتصـــاد  الهنديـــة  الطاقـــة 
تعطيـــات  مخاطـــر  علـــى  انكشـــافا  وســـيزداد 
وتقلبـــات  الجيوسياســـية  والضبابيـــة  المعـــروض 

أسعار النفط“.
 وتجاوزت أســـعار خـــام برنـــت 70 دوالرا للبرميل 
هذا األسبوع بفعل تنامي التوترات الجيوسياسية 
بالشرق األوسط، مما ضغط على األسواق الناشئة 
الهنـــد. ونيودلهـــي شـــديدة االعتمـــاد علـــى  مثـــل 
إمدادات نفط الشرق األوسط، شأنها شأن نظرائها 

اآلسيويين، والعراق أكبر مورد للخام لها.
 وتســـتورد الهنـــد، ثالـــث أكبر مســـتهلك للنفط في 
العالـــم بعـــد الصيـــن والواليـــات المتحـــدة، 80 % 
مـــن احتياجاتهـــا النفطية، منها 65 % من الشـــرق 
األوســـط عبر مضيق هرمـــز، حســـبما ذكرته وكالة 

الطاقة.
مـــن  الســـحب  تنســـق  التـــي  الوكالـــة،  وقالـــت   
للـــدول  االســـتراتيجية  البتروليـــة  االحتياطيـــات 
المتقدمـــة فـــي أوقات الطـــوارئ، إن مـــن المهم أن 

تتوسع الهند في مخزوناتها.
والهنـــد رابـــع أكبر مكـــرر للنفط فـــي العالم ومصدر 
صـــاف للوقـــود المكـــرر، الســـيما البنزيـــن والديزل. 
وتعتـــزم زيـــادة طاقتهـــا التكريريـــة إلـــى حوالي 8 

ماييـــن برميـــل يوميـــا بحلـــول 2025 مـــن نحو 8 
مايين برميل يوميا في الوقت الحالي.

 لكـــن وكالـــة الطاقـــة الدولية تتوقـــع ارتفاع طاقة 
التكريـــر الهنديـــة إلـــى 5.7 مليـــون برميـــل يوميـــا 
بحلول 2024، مما يجعل ”الهند ســـوقا مغرية جدا 

الستثمارات المصافي“.
 وتـــدرس شـــركات نفط عالمية كبـــرى مثل أرامكو 
السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( 
وتوتال االستثمار بقطاع النفط في الهند، تجذبها 

فرص ارتفاع الطلب على الوقود هناك.
 وقـــال مديـــر الوكالـــة لرويتـــرز إن مـــن المتوقـــع 
أن تتلقـــى ســـوق النفـــط العالمية إمـــدادات جيدة 
فـــي 2020 وأن نمـــو الطلـــب قد يظـــل ضعيفا، مما 

سيكبح األسعار.
 وقـــال فاتـــح بيـــرول، المديـــر التنفيـــذي للوكالـــة، 
”نتوقـــع نمـــو الطلب أقـــل قليا من مليـــون برميل 
يوميـــا،“ مضيفـــا أن النمو قد يظـــل ضعيفا، مقارنة 

مع مستوياته التاريخية.
وقـــال إن هنـــاك فائضـــا مفترضـــا بمليـــون برميـــل 
يوميا من النفط، مما سيكفل تلقي السوق العالمية 

إمدادات جيدة.
وقـــال بيرول ”إنتـــاج غير أوبك قوي جـــدا. ما زلنا 
نتوقع أن يأتي اإلنتاج، ليس من الواليات المتحدة 
فحســـب، بل ومـــن النرويـــج وكندا وجيانـــا ودول 
أخرى،“ مشـــيرا إلـــى منتجي النفط خـــارج منظمة 

البلدان المصدرة للبترول )أوبك(.
وتابـــع ”بالتالي، يمكنني أن أقول إن األســـواق، في 
رأيـــي، مزودة جيدة جـــدا بالنفـــط، ونتيجة لذلك، 

نتوقع أن تبقى األسعار عند 65 دوالرا للبرميل“.

عواصم - رويترز

لندن - رويترز

تراجعــت أســعار الذهــب أمس الجمعــة، بعد انخفاضهــا بما يصل 
إلــى 1 % فــي الجلســة الســابقة، حيــث حــدا انحســار التوتــرات 
فــي الشــرق األوســط بالمســتثمرين للعــودة إلــى الرهانــات عالية 

المخاطر.

 وكان الســـعر الفـــوري للذهـــب 
منخفضا 0.1 % إلى 1550.66 
وانخفضـــت  لألوقيـــة.  دوالر 
األســـعار إلى أدنى مســـتوياتها 
منـــذ الثالـــث مـــن ينايـــر عندما 
ســـجلت 1539.78 دوالر يـــوم 

الخميس.
ونزلت عقود الذهب األميركية 
اآلجلـــة 0.2 % إلـــى 1551.60 

دوالر.
 وفـــي غضـــون ذلـــك، ارتفعـــت 
لمســـتويات  العالميـــة  األســـهم 
قياســـية بعـــد تصريحـــات مـــن 
دونالـــد  األميركـــي  الرئيـــس 
ترامب ومن إيران أشارت إلى 
العســـكرية،  التوتـــرات  تهدئـــة 
الواليـــات  فـــرض  مـــع  حتـــى 
المتحدة عقوبات جديدة على 

طهران.
 وقـــال ســـتيفن إينـــس، محلل 
السوق لدى أكسي تريدر، ”نرى 
تقبـــا للمخاطرة ودوالرا أقوى 

وأسهما في صعود.
الرئيـــس  قـــول  جانـــب  ”إلـــى 
األميركـــي إن إيـــران تتراجـــع، 
فـــإن مشـــروع قانـــون نانســـي 
بيلوسي رئيسة مجلس النواب 
للحـــد من الســـلطات التنفيذية 
يقلـــل  إيـــران  ضـــد  لترامـــب 

الضغط في الشرق األوسط“.

وكان مجلس النواب األميركي 
أقـــر يـــوم الخميس قـــرارا لمنع 
ترامـــب مـــن أخـــذ مزيـــد مـــن 
بحـــق  العســـكرية  اإلجـــراءات 

إيران.
النفيســـة  المعـــادن  وفـــي 
الباديـــوم  تراجـــع  األخـــرى، 
دوالر   2101.81 إلـــى   %  0.3
لألوقيـــة، بعـــد أن ســـجل ذروة 
دوالر   2149.50 قياســـية 
بفعـــل  الســـابقة  الجلســـة  فـــي 
وعلـــى  المعـــروض.  مشـــاكل 
مدار األســـبوع، يتجـــه المعدن 
لتحقيق أفضل أداء أســـبوعي 
يونيـــو،  منتصـــف  منـــذ  لـــه 
بصعوده نحو 6 % حتى اآلن.

وتقدمـــت الفضـــة 0.2 % إلـــى 
لكنهـــا  لألوقيـــة،  دوالر   17.93
بصـــدد أســـوأ أســـبوع لهـــا فـــي 
خمســـة أســـابيع، فـــي حين زاد 
الباتين 0.2 % أيضا مســـجا 

968.49 دوالر.

التهدئة األميركية اإليرانية تهبط بالذهب

وضــــع 4 خيـــارات لمــواجهتهــــا أو تخفيــــف آثــــارهــــا

البنك الدولي: أزمة ديون عالمية جديدة

حــذر البنــك الدولــي مــن خطر انــدالع أزمة ديــون عالمية جديــدة، داعًيا صناع 
ا قد ال تكــون كافية لصد  القــرار إلدراك أن معــدالت الفائــدة المنخفضــة تاريخيًّ

انهيار مالي واسع النطاق.

 وقالت المؤسسة التي تضم 189 دولة 
فـــي تقرير نظرتها المســـتقبلية الصادر 
األربعـــاء، إن هنـــاك 4 موجـــات لتراكم 

الديون خال الـ50 عاما الماضية.
 وأشـــار البنـــك الدولي إلـــى أن الموجة 
الحاليـــة والتي بدأت فـــي 2010 ُينظر 
إليهـــا علـــى الزيـــادة األكبـــر واألســـرع 
واألوســـع نطاًقا في االقتراض العالمي 

منذ السبعينات.
 وكان البنـــك ذكـــر أن الديـــن العالمـــي 
ارتفـــع لمســـتوى قياســـي حوالـــي 230 
% مـــن الناتـــج اإلجمالـــي المحلي، مع 
وصول ديون األسواق الناشئة والدول 
النامية لمســـتوى تاريخي عند 170 % 
من الناتج المحلـــي، ما يمثل زيادة 54 

% عن مستوياتها منذ عام 2010.
مقرهـــا  التـــي  المؤسســـة  وأكـــدت   
واشـــنطن أنه على الرغم من انخفاض 
معدالت الفائدة - التي تتوقع األسواق 
المـــدى  علـــى  اســـتمرارها  الماليـــة 
المتوســـط - تخفف من بعض المخاطر 
المرتبطـــة بارتفاع مســـتويات الديون، 
إال أن الموجات الثاث السابقة لتراكم 
الديـــون قد انتهت مـــع األزمات المالية 
فـــي العديـــد مـــن االقتصـــادات النامية 
الدولـــي  البنـــك  وخفـــض  والناشـــئة. 
تقديـــرات النمـــو االقتصـــادي العالمـــي 
إلـــى بنحـــو 0.2 % مقارنـــة بتقديراتـــه 
الســـابقة إلى 2.5 % فـــي العام الجاري 
النمـــو  عـــن  متواضًعـــا  تعافيـــًا  ليمثـــل 

المتوقع للعام الماضي عند 2.4 %.
خيـــارات   4 الدولـــي  البنـــك  ووضـــع 
أو  الحاليـــة  الديـــون  أزمـــة  لمواجهـــة 
تخفيف آثارها تتمثل في، أوالً: اإلدارة 
والتـــي  والشـــفافية  للديـــون  الســـليمة 
يجـــب أن تســـاعد فـــي تقليـــل تكاليف 
االقتراض واحتـــواء المخاطر المالية، 
النقديـــة  السياســـة  أهميـــة  وثانيـــًا: 
والماليـــة وأســـعار الصرف فـــي حماية 

االقتصـــادات النامية والناشـــئة وســـط 
بيئة اقتصادية هشة.

قـــوي  تنظيـــم  وجـــود  يجـــب  وثالثـــًا، 
للقطاع المالي واإلشراف عليه للتعرف 
الناشـــئة ومعالجتهـــا،  المخاطـــر  علـــى 
التمويـــل  وسياســـات  إدارة  ورابعـــًا: 
العام الفعالة والتي تمثل الخيار الرابع 
يمكن أن تســـاعد في ضمان استخدام 

الديون بشكل مثمر.

دبي - مباشر

“أبوظبي المالية” تخّفض 
ملكيتها بـ“جي إف إتش”

المالية”  إتــش  إف  “جــي  مجموعة  أعلنت 
انخفاض ملكية مجموعة “أبوظبي المالية” 
فيها من 10.12 % إلى 9.69 %. وأشارت 
دبي  ســوق  على  لها  بــيــان  فــي  المجموعة 
Goldilocks in� شركة  أن  إلــى  “المالي، 
ألبوظبي  التابعة   ”vestment company
من  فيها  ملكيتها  بتخفيض  قامت  المالية 
المجموعة  وأسهم   .% 0.39 إلى   % 0.82

مدرجة في أسواق دبي والبحرين.

وكالة الطاقة: الوفرة 
وضعف الطلب يكبحان 

أسعار 2020

المستثمرون 
يعودون إلى 

الرهانات عالية 
المخاطر

المحرر االقتصادي

دبي - العربية

للتصنيفـــات  موديـــز  وكالـــة  حـــّذرت 
االئتمانيـــة مـــن أن تصاُعـــد التوتـــرات 
الجيوسياســـية بين الواليات المتحدة 
وإيران سيؤدي إلى صدمة اقتصادية 

ومالية كبيرة. 
 وجاءت التوّترات لتزيد حدة األزمات 
التـــي يواجههـــا االقتصـــاد العالمي في 
المتوقـــع  الركـــود  فبخـــاف   ،2020
وحـــروب  النمـــو  معـــدالت  وتباطـــؤ 
التجارة بين واشنطن وبكين، تفاقمت 
األزمة مـــع التوّتـــرات الجيوسياســـية 
األخيرة واألحـــداث القائمة بين إيران 

والواليات المتحدة األميركية.
وفي الوقت الـــذي هربت فيه األموال 
الساخنة من األسواق المتقدمة خال 
الربـــع األخير من العـــام الماضي، فإنها 

اتجهـــت إلى األســـواق الناشـــئة، بعيًدا 
عـــن الخســـائر الدامية، التـــي واجهتها 
األســـواق العالميـــة الكبـــرى، لكن يبدو 
أن هـــذه األموال ســـتزحف من جديد؛ 

بحًثا عن مناطق أخرى أكثر أمًنا. 
معهـــد  قـــال  حديـــث،  تقريـــر  وفـــي   
التمويـــل الدولي: إن مديري المحافظ 
االســـتثمارية ضّخوا 30.7 مليار دوالر 
فـــي أســـواق األســـهم والســـندات فـــي 
ديســـمبر  فـــي  الناشـــئة  االقتصـــادات 
الماضـــي، مع إقبال المســـتثمرين على 

شراء األصول العالية المخاطر.
التدّفقـــات  إجمالـــي  ارتفـــع  وبذلـــك،   
إلـــى أســـواق األســـهم والســـندات في 
االقتصـــادات الناميـــة فـــي 2019 إلـــى 
أكثر مـــن 310 مليارات دوالر لتتجاوز 

بســـهولة التدّفقـــات فـــي 2018 البالغة 
194 مليـــار دوالر، عندمـــا أدت أزمات 
فـــي تركيـــا واألرجنتيـــن إلـــى هـــروب 

بعض المستثمرين. 
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن األســـهم في 
تدّفقـــات  جذبـــت  الناشـــئة  األســـواق 

قوية بلغت 12.9 مليار دوالر. 
 وفي تفاصيل التقرير الحديث لوكالة 
موديـــز للتصنيفـــات االئتمانية، من أن 
تصاُعد التوترات الجيوسياســـية بين 
الواليـــات المتحـــدة وإيـــران ســـيؤدي 
إلـــى صدمة اقتصاديـــة ومالية كبيرة. 
وذكـــرت أنـــه »ســـيكون للنـــزاع الدائـــم 
بيـــن واشـــنطن وطهـــران آثار واســـعة 
النطـــاق، من خال صدمـــة اقتصادية 
ومالية واســـعة، تؤثر سلًبا في ظروف 

التشغيل والتمويل«. 
التوتـــرات  آثـــار  أن  إلـــى  وأشـــارت 
االقتصـــاد  فـــي  ســـتؤثر  المســـتمرة 
األوســـع، وليـــس فقـــط فـــي قطاعـــي 
النفط والبنوك، حيث ستتأثر قطاعات 
الشـــرق  فـــي  الســـياحة  مثـــل  أخـــرى 
األوســـط، على ســـبيل المثال، مشيرة 
إلـــى أن البعد على المخاطرة ســـيكون 
ا بالنسبة إلى مصدري أوراق  أمًرا سلبيًّ
الديـــن، خاصـــة أولئـــك الذيـــن لديهـــم 
كبيـــرة  احتياجـــات تمويـــل خارجيـــة 
واحتياطيـــات أصغـــر أو غيـــر كافيـــة 

نسبًيا. 
كمـــا أن ارتفاع أســـعار النفط بالنســـبة 
إلى منتجي الخام في الشرق األوسط 
يمكن أن يخفف بعض اآلثار السلبية.

“موديز”: صدمة اقتصادية ومالية كبيرة ستحدث
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أبحث عن شـــقة تضم غرفتي نوم لإليجار، 
لكننـــي لن أســـكن إال فـــي الرفـــاع وبمنطقة 
“بوكـــوارة” تحديـــًدا، فهـــي جميلـــة وراقية 
ونظيفـــة، وتتوفـــر فيهـــا جميـــع الخدمـــات 

التي قد تخطر على بالك.
 مدارس، مستشـــفيات، مجمعـــات تجارية، 
مجمعـــات طبيـــة، مطاعـــم، مقـــاٍه، ســـينما، 
محالت ألبســـة، محطات بتـــرول، محطات 
لغســـيل الســـيارات، أنديـــة صحيـــة.. الـــخ، 
كل شـــيء تقريبـــا بجانبـــك، حتـــى أرصفـــة 
الشوارع مرتبة وواسعة وأستطيع ممارسة 

رياضة المشي بحرية.
 لكـــن صاحبنـــا ُصـــدم باألســـعار، كمـــا يروي 
الخبير العقاري ناصر األهلي، فإيجار شـــقة 
مـــن غرفتـــي نوم وصالـــة وحماميـــن يصل 

بهذه المنطقة إلى 250 دينارا.
يقـــول األهلـــي “حاولـــت إقناعـــه بمنطقـــة 
بنفـــس  شـــقة  ســـعر  كـــون  الحجيـــات 

المواصفـــات قـــد ينخفض إلـــى 200 دينار، 
لكنـــه رفـــض، وأصر علـــى بواكـــوارة، طالبا 
مني تكثيف البحث للحصول على مبتغاه”.

 وأرجـــع األهلي الذي يملك مكتًبا للخدمات 
العقارية، ارتفاع أســـعار التأجير في الرفاع 
ألســـباب يأتي على رأسها أن معظم الماّلك 
اشـــتروا األراضـــي وأقامـــوا اســـتثماراتهم 
)العمارات الســـكنية( عليها في فترة الغالء، 
لذا من الطبيعي أن يطلبوا أســـعارا مرتفعة 

تماشيا مع ذلك.
 ويتراوح ســـعر القـــدم الواحـــد من األرض 
فـــي الرفاع بيـــن 22 دينارا و30 دينارا وهو 

مرتفع نسبيا بحسب األهلي.
 أمـــا األمر الثانـــي فهو زيادة الطلب نســـبيا 
بمناطـــق  قياســـا  الســـكنية  الشـــقق  علـــى 
البحرين األخرى، كون كثير من البحرينيين 
وغيـــر البحرينييـــن يفضلـــون الرفـــاع على 
غيرها من المناطق لتوفر الخدمات بشـــكل 

بالهـــدوء  تتميـــز  أنهـــا  كمـــا  تقريبـــا،  كامـــل 
والرقي، والنظافة.

 وبيـــن أن الطلـــب ارتفـــع علـــى الرفـــاع بعد 
العـــام 2011 بشـــكل ملحـــوظ خصوصا من 

غير البحرينيين.
لكـــن األهلـــي عـــاد ليشـــير إلـــى أن الرفـــاع 

هـــي األخرى تتقســـم إلى مناطق، وليســـت 
جميعهـــا بنفـــس الســـعر وبمســـتوى الطلب، 
علـــى  األغلـــى  “بوكـــوارة”  منطقـــة  معتبـــرا 
اإلطالق، حيث يصل إيجار الشقة المكونة 
مـــن غرفتي نوم نحو 250 دينارا، في حين 
تبلغ بمنطقة “الحجيات” حوالي 200 دينار، 

لكنها قد تتراجع إلى 150 دينارا في الرفاع 
الشرقي مثال.

وعن العرض والطلب أكد أن العرض أصبح 
مؤخرا يفوق الطلب لكن ذلك لم يؤثر على 
اإليجارات إال بنســـب قليلـــة جدا خصوصا 

في منطقة بوكوارة.

 وأرجـــع تفـــوق العـــرض علـــى الطلـــب إلـــى 
برنامـــج الســـكن االجتماعـــي “مزايـــا” الذي 
توفره وزارة اإلسكان والذي سمح للشباب 
إمكانية تملك الشـــقق، إضافة إلى الصعود 
الكبيـــر لفواتير الكهربـــاء والماء حيث عمد 
بعض الناس للسكن مع ذويهم لتوفير هذه 

المبالغ.
ويتعجـــب المتابـــع لســـوق تأجيـــر الشـــقق 
بالبحرين، حيث يمكن للشـــخص الحصول 
على شـــقة تضم 3 أو 4 غرف بـ 250 دينارا 
فـــي مناطـــق أخرى مـــن المملكـــة كالحد أو 
عـــراد مثال، فـــي حين يســـتطيع تأجير بيتا 
مســـتقال إذا رفـــع المبلـــغ إلـــى ما بيـــن 300 
و 350 دينـــارا فـــي مدينة حمـــد، وأقل في 

مناطق القرى. 
وبالطبـــع ال يمكـــن إخضاع مناطـــق تجارية 
يكثـــر فيهـــا األجانب مثل الجفير والســـيف 

والعدلية وغيرها إلى هذه االعتبارات.

إسكان الحنينية، الرفاع

لماذا الشقق السكنية بالرفاع األغلى على مستوى البحرين؟
ديــــنــــارا و30   22 بـــيـــن  ــراوح  ــ ــ ــت ــ ــ ي ــة  ــقـ ــنـــطـ ــمـ الـ ــي  ــ فـ ــدم  ــ ــقـ ــ الـ ســـعـــر 
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أوهايو - رويترز

قال الرئيس األميركي دونالد ترامب 
المرحلـــة  تجـــارة  اتفـــاق  توقيـــع  إن 
1 مـــع الصين قـــد يجـــري ”بعد وقت 
قصيـــر“ مـــن 15 يناير الجـــاري، وهو 
التاريـــخ الـــذي أعلن الشـــهر الماضي 

أنه سيكون موعد التوقيع.
 وقـــال ترامب فـــي مقابلة مع وحدة 
لتلفزيـــون إيه.بي.ســـي فـــي توليدو 
بوالية أوهايو ”ســـنوقع في 15 يناير 
- أعتقـــد إنه ســـيكون 15 يناير، لكن 

بعد وقت قصير من ذلك، لكن أعتقد 
15 يناير - اتفاقا كبيرا مع الصين“.

 وبدأت حـــرب تجارية بين الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة والصيـــن منـــذ 
نحـــو العاميـــن وتفاقمـــت مـــع مرور 
الطرفـــان  فـــرض  حيـــث  الوقـــت، 
رسوما على الواردات المتبادلة، مما 
أضـــر باالقتصـــاد والشـــركات العابرة 
للقـــارات. وفشـــل الطرفـــان أكثر من 
مرة في الوصـــول إلى اتفاق تجاري 
وتهدئة األجواء، ولكن يبدو أن هذه 

المرة األمر سيتم.

ترامب: اتفاق التجارة مع الصين في يناير
لندن - رويترز

ونظيـــره  األســـترالي  الـــدوالر  قـــاد 
العمـــالت  مكاســـب  النيوزيلنـــدي 
الرئيسية أمس الجمعة حيث شجع 
انحســـار التوتـــرات الجيوسياســـية 
المســـتثمرين علـــى شـــراء العمالت 
عاليـــة المخاطر مع تعزز المعنويات 
أيضا ببيانات قوية نسبيا لالقتصاد 

األميركي هذا األسبوع.
 وتماســـك الدوالر أمام سلة واسعة 
من منافســـيه ليتجه صوب تحقيق 

أفضل أداء أسبوعي له في شهرين 
مع تراجع احتمال نشوب حرب في 

الشرق األوسط.
 وقـــال مانويـــل أوليفيـــري، محلـــل 
سوق الصرف لدى كريدي أجريكول 
المخاطـــر  ”شـــهية  لنـــدن،  فـــي 
التوتـــرات  انحســـار  عـــادت بفضـــل 
الجيوسياســـية واآلمال فـــي اتفاق 
والواليـــات  الصيـــن  بيـــن  مرحلـــي 

المتحدة األسبوع القادم.“

 وارتفع األســـترالي نحو ثلث بالمئة 
إلـــى 0.68755 دوالر أميركـــي لكـــن 
بفعـــل  محـــدودة  جـــاءت  مكاســـبه 
تنامـــي الرهانـــات على خفض ســـعر 
الفائدة في فبراير في ضوء حرائق 
الغابات المندلعة منذ أسابيع والتي 
تلقـــي بظالل كثيفة علـــى االقتصاد 

عموما.
وارتفـــع الدوالر النيوزيلندي 0.2 % 

إلى 0.6622 دوالر أميركي.

الدوالر يتماسك مع انحسار التوترات الجيوسياسية

 الرئيس األميركي 

البالد المحرر االقتصادي

ناصر األهلي 

الرياض - أرقام

يشــير مصطلح “التمويل الجماعي” إلى جمع األموال لمشــروع أو ألي ســبب من خالل مجموعة من األشــخاص عبر اإلنترنت، ويمكن لألفراد 
أو الشركات الصغيرة االستفادة من التمويل الجماعي للحصول على دعم ألفكارهم في المراحل المبكرة.

 وعندما يبحث رواد األعمال عن مواقع 
للتمويـــل الجماعـــي، فإنهـــم يرغبون في 
معرفـــة المواقع التـــي تناســـب أعمالهم، 
وما إذا كانت تلك المواقع موثوقة أم ال.
 وفي هذا السياق نشر موقع “ذا باالنس 
ســـمول بيزنس” تقريره ألفضل 7 مواقع 
للتمويـــل الجماعي في 2020، وذلك بعد 
فحـــص 20 موقًعـــا مختلًفـــا مـــن مواقـــع 
الشـــهيرة، وقـــراءة  الجماعـــي  التمويـــل 
مراجعات المســـتخدمين سواء السلبية 

أو اإليجابية.

7 - ليندينج كلوب 

يقـــدم موقـــع “ ليندينـــج كلـــوب” تمويالً 
للقـــروض  دوالر  آالف   4 إلـــى  يصـــل 
الشـــخصية، وآخـــر يصـــل إلـــى 300 ألف 
مـــا  وعـــادة  التجاريـــة،  للقـــروض  دوالر 
تكون عملية الحصول على القروض من 

الموقع أسرع من البنوك التقليدية.
لـــرواد األعمـــال الحصـــول علـــى  يمكـــن 
قـــرض تتـــراوح مدتـــه مـــن ســـنة إلـــى 5 
معـــدالت  تكـــون  أن  ويمكـــن  ســـنوات، 
الفائـــدة مرتفعـــة اعتمـــاًدا علـــى درجـــة 

األعمـــال،  برائـــد  الخاصـــة  االئتمـــان 
ويتراوح إجمالي الفائدة الســـنوية عادة 

بين 9.17 % و 35.71 %.

 6 - سيركيل أب

الذيـــن  أولئـــك  الموقـــع  هـــذا  يناســـب   
يؤسســـون عالمة تجارية للمســـتهلكين، 
إذ ســـاعد الموقـــع في جمـــع 260 مليون 

دوالر لـ196 شركة ناشئة.
ويعـــد “ســـيركيل أب” وســـيلة للتواصـــل 
ورواد  التجزئـــة  وتجـــار  الخبـــراء  مـــع 
األعمـــال، ويمكـــن مـــن خاللـــه التواصـــل 
مع المســـتثمرين المعتمديـــن الذين تبلغ 
ثروتهـــم مليـــون دوالر علـــى األقـــل، وال 
ألـــف   200 عـــن  الســـنوي  دخلهـــم  يقـــل 
رواد  المنصـــة  هـــذه  وتناســـب  دوالر، 
األعمـــال الذيـــن يتطلعون إلى التوســـع، 
إال أنـــه يجب أن يكون لدى رائد األعمال 
إيرادات ال تقل عن مليون دوالر إلدراجه 

في الموقع.

5 - جو فاند مي 

لألشـــخاص  يتيـــح  أميركـــي  موقـــع 

للمناســـبات  والتبرعـــات  األمـــوال  جمـــع 
المختلفـــة بما في ذلك حفـــالت التخرج 
وحتـــى الحاالت الطارئـــة مثل الحوادث 

واألمراض.
الذيـــن  أولئـــك  الموقـــع  هـــذا   ويناســـب 
يجمعـــون تبرعات لالحتياجـــات الطبية 
واإلغاثات، وقد قام الموقع بالفعل بعدة 
حمـــالت ناجحـــة بمـــا في ذلـــك صندوق 
مليـــون   11.8( فيغـــاس  الس  ضحايـــا 
قـــد ال  لكـــن مـــن ناحيـــة أخـــرى  دوالر(، 
تتمكن الشـــركات الناشـــئة التقليدية من 
جمـــع تمويل بهذا الحجـــم عبر “جو فاند 

مي”.

4 - باتريون

“باتريـــون”  األميركـــي  الموقـــع  يحظـــى 
بشـــعبية بيـــن مبدعي المحتـــوى الرقمي 
ومنتجـــي  المدونـــات  أصحـــاب  مثـــل 
الموقـــع  ويعتمـــد  الـ”بودكاســـت”، 
يدفـــع  حيـــث  اشـــتراك،  نمـــوذج  علـــى 

المستخدمون مبلغا شهريا محددا.
  ويتيـــح الموقـــع للفنانيـــن والمبدعيـــن 
معجبيهـــم،  مـــع  التواصـــل  إمكانيـــة 

ويمكـــن للفنانين تقديم محتوى حصري 
الموقـــع لتحفيزهـــم علـــى  لمســـتخدمي 
مواصلـــة التمويـــل، وبالتالـــي فـــإن هـــذا 
الموقع يناســـب أولئك الذين يشـــاركون 
أعمالهم بانتظام علـــى المنصة، وإال فإن 
المســـتخدمين قد يلغون اشـــتراكهم في 
حالة عدم إنتـــاج محتوى جديد، ويضم 
“باتريون” مليوني مستخدم نشط وأكثر 

من 100 ألف مبدع نشط.

3 - كوزيز

تعـــد “كوزيز” أكبـــر منصة عبـــر اإلنترنت 
فـــي العالـــم للحمـــالت التـــي تركـــز علـــى 
واالجتماعيـــة  السياســـية  القضايـــا 
والثقافيـــة، وتشـــتهر كشـــبكة اجتماعية 
تســـاعد األشـــخاص الذيـــن يرغبون في 
إحـــداث تغييـــر أســـرع وأكثـــر فاعليـــة، 
وتضـــم “كوزيـــز” 186 مليون مســـتخدم 
في 156 دولة حول العالم، وهي شـــبكة 

مجانية.
ويمكن للمســـتخدمين عبر “كوزيز” جمع 
التبرعات وزيادة الوعي، ونشـــر محتوى 
ذي صلـــة، فضالً على أن “كوزيز” شـــبكة 
تواصـــل اجتماعي تتيح للمســـتخدمين 
العثور على أشـــخاص لديهـــم اهتمامات 
مشـــتركة مثـــل قضايـــا البيئـــة وحقـــوق 

اإلنسان.

2 - إنديجوجو 

يطلـــق مســـتخدمو الموقـــع اإللكترونـــي 
لالبتـــكارات  الحمـــالت  “إنديجوجـــو” 
اإلبداعيـــة  واألعمـــال  التكنولوجيـــة 
والمشـــروعات االجتماعية، وتعمل هذه 
المنصـــة على نحـــو مماثل لموقـــع “كيك 
ســـتارتر” فيما عدا أن مستخدميها ليس 
بالكامـــل  الحملـــة  مـــن  عليهـــم االنتهـــاء 

للحصول على التمويل.
مســـتخدمي  أمـــام  خيـــاران  وهنـــاك 
الثابـــت  التمويـــل  همـــا  “إنديجوجـــو” 
والمرن، وفي حين يناســـب النوع األول 
أولئـــك الذين تحتاج مشـــروعاتهم مبلًغا 
محـــدًدا مـــن المال، فـــإن التمويـــل المرن 
يناسب الحمالت التي ستستفيد من أي 

تمويل.
وفـــي حيـــن يمكـــن لرائـــد األعمـــال فـــي 
حالـــة التمويـــل المـــرن الحصـــول علـــى 
التمويـــل ســـواء حقـــق الهـــدف أم ال، إال 
أن فـــي حالة التمويل الثابت يتم إرجاع 
جميـــع األموال إلى الجهـــات المانحة إذا 
لـــم يحقق رائد األعمال أهـــداف الحملة، 
والهدف األدنى الذي يمكن تحقيقه لكال 

النوعين من الحمالت هو 500 دوالر.

-1 كيك ستارتر

أحـــد أشـــهر المواقع في مجـــال التمويل 
الموقـــع  هـــذا  ويشـــتهر  الجماعـــي، 
األميركـــي بمســـاعدة رواد األعمـــال في 
علـــى  واالبتـــكار  التكنولوجيـــا  قطـــاع 
تمويل مشـــروعاتهم قبل الحصول على 
قـــرض أو جمع األموال عبـــر رأس المال 

االستثماري.
تمكنت شـــركة “ كيك ســـتارتر” من جمع 
أكثـــر مـــن 4 مليـــارات دوالر مـــن خـــالل 
تمويـــل أكثـــر من 155 ألف مشـــروع منذ 

تأسيسها عام 2009.
ويحتـــاج رائـــد األعمال لكي يبـــدأ حملة 
تمويـــل جماعي عبـــر “كيك ســـتارتر” أن 
يحـــدد هدًفـــا وفتـــرة زمنيـــة لتحقيقـــه، 
ويجـــب أن يحصل علـــى موافقة الموقع 
قبل إطالق الحملة، كما أن رائد األعمال 
ال يحصـــل على التمويـــل إال عندما ينجز 
حملته بالكامل، وتتراوح رسوم معالجة 
الدفـــع بيـــن 3 % إلى 5 % لـــكل معاملة، 
وبعـــد أن يجمـــع رائـــد األعمـــال األموال 
ســـتكون هنـــاك فتـــرة انتظـــار 14 يوًمـــا 

للحصول على التمويل.

المصادر: ذا باالنس سمول بيزنس

ــم أفـــكـــارهـــم ــ ــي دعـ ــ ــات الـــصـــغـــيـــرة ف ــ ــرك ــ ــش ــ ــا األفــــــــراد وال ــه ــن ــد م ــي ــف ــت ــس ي

أفضل مواقع التمويل الجماعي في 2020
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-174533( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2020-إعالن رقم )٣٩٧٥
معاملة مشتركة

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: حورية رمضان حسن العبيد

االسم التجاري الحالي: خباز الصداقة
االسم التجاري الجديد: مخبز الصداقة

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب معاملة مشــتركة، فعلــى كل من لديه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: يوسف منصور جاسم السماك

االسم التجاري الحالي: المدينة الخضراء للتخليص الجمركي
االسم التجاري: المدينة الخضراء خدمة السامة واالمن

رقم القيد: ٢٢٩٦٦-٣قيد رقم: ١-٧٥٨٠٤

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-175385( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عبدهللا علي عبدهللا العسبول

االسم التجاري الحالي: عبدهللا علي عبدهللا العسبول
االسم التجاري الجديد: ابو سجاد لبيع االسماك والدجاج الطازج واللحوم المبردة

قيد رقم: ١٥-٤٤١٨٢

 تاريخ: 2019/٢٦/١٢
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تنديد بـ “انتهاك سيادة” العراق وجهود حثيثة لمنع تحوله إلى ساحة حرب

تجدد االحتجاجات في العراق بهتافات ضد أميركا وإيران

استأنف آالف العراقيين أمس الجمعة 
تظاهراتهم في أنحاء العراق، منددين 
اللتيـــن  المتحـــدة  والواليـــات  بإيـــران 
شـــنتا ضربـــات مؤخـــرا علـــى األراضي 
العراقية، ما أثار قلقًا من سقوط البالد 
فـــي الفوضـــى مجـــددًا، وقـــال رئيـــس 
العراقيـــة  األعمـــال  حكومـــة تصريـــف 
عـــادل عبـــد المهـــدي، إن العـــراق يبذل 
جهودا حثيثة، ويتصل بكافة األطراف 
لمنـــع تحولـــه إلـــى ســـاحة حـــرب، فـــي 
حيـــن ندد المرجع الشـــيعي األعلى في 
العـــراق، علـــي السيســـتاني، بالهجمات 
األراضـــي  اســـتهدفت  التـــي  األخيـــرة 
العراقيـــة، وأكـــد أن المطلـــوب “هـــو أن 
يكون العراق سيد نفسه يحكمه أبناؤه 

وال دور للغرباء في قراراته”.
خطبـــة  فـــي  السيســـتاني،  وطالـــب 
الجمعـــة، الســـلطة العراقيـــة باالرتقـــاء 

إلى مستوى المسؤولية في البالد.
وأضـــاف “مـــا وقع فـــي األيـــام االخيرة 
وانتهـــاكات  خطيـــرة  اعتـــداءات  مـــن 
متكـــررة للســـيادة العراقيـــة مع ضعف 
ظاهـــر للســـلطات المعنيـــة فـــي حماية 
االعتـــداءات  تلـــك  مـــن  وأهلـــه  البلـــد 

واالنتهاكات”.
من جانبه، جدد عادل عبد المهدي، في 
اتصال مـــع وزير الخارجيـــة األميركي 
مايك بومبيو، على رفض العراق كافة 
العمليات التي تنتهك ســـيادته، بما في 
ذلـــك العملية األخيرة التي اســـتهدفت 
قاعدتي عين األســـد في األنبار وحرير 

في أربيل.
وأكد رئيس الوزراء العراقي المستقيل 
فـــي بيان صادر عـــن المكتب اإلعالمي 
للحكومـــة رغبة مختلف األطراف بمنع 

التصعيد والذهاب إلى حرب مفتوحة.
ووفقـــا للبيان، فقد طلـــب عبد المهدي 
األميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  مـــن 
إرســـال مندوبيـــن إلـــى العـــراق لوضـــع 
آليـــات تطبيـــق قـــرار مجلـــس النـــواب 

باالنسحاب اآلمن للقوات من العراق.
حكومـــة  وزراء  رئيـــس  أشـــار  كمـــا 
لوزيـــر  العراقيـــة  األعمـــال  تصريـــف 
هنـــاك  أن  إلـــى  األميركـــي،  الخارجيـــة 
للعـــراق  تدخـــل  أميركيـــة  “قـــوات 
ومســـّيرات أميركية )طائرات من دون 
طيـــار( تحلق في ســـمائه من دون إذن 

من الحكومة العراقية”.
وأكد عبد المهدي على أن “هذا مخالف 
لالتفاقات النافذة”. بدوره وعد بومبيو 
وأكـــد  األمـــر،  بمتابعـــة  المهـــدي  عبـــد 

احترام بالده لسيادة العراق.
وزارة  أعلنـــت  الخميـــس،  ويـــوم 
الخارجيـــة العراقيـــة، فـــي بيـــان، أنهـــا 
إلبالغـــه  اإليرانـــي  الســـفير  اســـتدعت 
رفـــض العـــراق ضرب قواعد عســـكرية 
على أراضيه وأنه يعتبر اإلجراء خرقا 
لســـيادته. ودعـــا البيـــان كل األطـــراف 
إلـــى التحلي بضبط النفـــس وأكد على 

استقالل العراق.
وأضاف البيان أن اســـتدعاء المسؤول 
اإليرانـــي يأتـــي فـــي ســـياق الضربـــات 
الصاروخيـــة االنتقاميـــة التـــي شـــنتها 
طهـــران، األربعـــاء، علـــى قاعـــدة عيـــن 
األســـد التـــي تتواجـــد داخلهـــا قـــوات 

أميركية.
وفي ســـاحة التحرير المركزية وســـط 
العاصمـــة بغداد وعلى غـــرار مدن عدة 
فـــي جنوب البـــالد، تظاهـــر اآلالف من 
العراقييـــن هاتفيـــن “يلعـــن أبـــو أمريكا 

ألبو إيران”، بحســـب ما أفاد مراســـلون 
من وكالة فرانس برس.

الحركـــة  إحيـــاء  المتظاهـــرون  وأعـــاد 
االحتجاجية غير المسبوقة المناهضة 
للحكومـــة، مـــع دخولهـــا يومهـــا المئـــة 
منـــذ انطالقهـــا فـــي األول مـــن أكتوبر 
إلـــى  المتظاهـــرون  وخـــرج  الماضـــي. 
الديوانيـــة  فـــي  الرئيســـة  الســـاحات 
والناصرية والبصرة والنجف، وكربالء 
بيـــن  ليـــالً  مواجهـــات  شـــهدت  التـــي 

المتظاهرين والقوات األمنية.
ومنـــذ أيـــام عـــدة، تنتشـــر دعـــوات من 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  ناشـــطين 
فـــي  الحـــراك  الســـتئناف  االجتماعـــي 
العاشـــر مـــن الشـــهر األول فـــي الســـنة 
1/10 ليتناســـب مـــع انطالقتـــه االولى 

في األول من الشهر العاشر 10/1.
وينـــدد العراقيـــون منذ أكثـــر من ثالثة 
أشهر بالطبقة السياسية الحاكمة التي 

يتهمونها بالفساد والمحسوبيات.
وتعيش البالد حالة شـــلل سياسي منذ 
اســـتقالة حكومة عـــادل عبـــد المهدي، 
وال تـــزال الكتل السياســـية غير قادرة 

علـــى التوافق اليجاد شـــخصية بديلة 
لرئاســـة الـــوزراء رغـــم انقضـــاء المهل 
الدســـتورية. وأســـفرت أعمـــال العنـــف 
التـــي شـــهدتها التظاهرات فـــي أنحاء 
البـــالد عـــن مقتـــل نحـــو 460 شـــخصًا 
غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر 
من 25 ألفًا بجروح. وتعرض الناشطون 
وعمليـــات  تخويـــف  لحمـــالت  أيضـــا 
خطـــف واغتيال فـــي محافظات عدة. 
ولكـــن فيمـــا تتجه األنظـــار اليـــوم إلى 
العـــراق الـــذي صـــار أشـــبه بملعـــب بين 
واشـــنطن وطهران على خلفية اغتيال 
األميركييـــن للجنـــرال اإليراني قاســـم 
ســـليماني في بغـــداد، يـــرى العراقيون 

في ذلك فرصة إليصال صوتهم.
مـــن  كاظـــم  حيـــدر  الناشـــط  وقـــال 
“عـــودة  إن  بـــرس  لفرانـــس  الناصريـــة 
التظاهرات يعبر عن التمســـك بمطالب 
ثورة أكتوبر، وتجديد لمطالب الشعب 
بـــأن ترفـــع الطبقـــة الحاكمـــة يدها عن 

مقدرات البالد”.

بغداد - وكاالت

متظاهرون عراقيون مناهضون للحكومة يتظاهرون في ميدان التحرير في العاصمة بغداد )أف ب(

عواصم ـ وكاالت

“طائـــرات  أن  تقاريـــر  أفـــادت 
مجهولة الهويـــة”، ضربت أهدافا 
فـــي ســـوريا قـــرب الحـــدود مـــع 
وســـط  الجمعـــة،  أمـــس  العـــراق 
توترات حادة تشـــهدها المنطقة 

بين الواليات المتحدة وإيران.
ووفـــق التقاريـــر، فـــإن طائـــرات 
تابعـــة  مواقـــع  اســـتهدفت 
لميليشـــيات مواليـــة إليـــران في 
منطقـــة البوكمـــال، بالقـــرب مـــن 
الحدود مع العراق، حسبما نقلت 

“األسوشيتد برس”.
وشـــمل القصـــف أيضـــا بحســـب 

أســـلحة  مســـتودعات  التقاريـــر 
للميليشـــيات،  تابعـــة  ومركبـــات 
فـــي حين أشـــارت تقاريـــر أخرى 
عن وقـــوع عـــدة انفجـــارات في 
المنطقـــة الحدودية بيـــن العراق 

وسوريا.
نيـــوز  “ســـكاي  مراســـل  ونقـــل 
عربيـــة” فـــي العراق، عـــن مصدر 
أمنـــي عراقـــي قولـــه، إن القصف 
في البوكمال شرق سوريا، أسفر 
عـــن مقتـــل 8 أشـــخاص وإصابة 
فـــي صفـــوف ميليشـــيا  آخريـــن 

“الحشد الشعبي”.

قتلى بصفوف “الحشد الشعبي” شرق سوريا

عواصم ـ وكاالت

حذر وزير الخارجية الفرنســـي، جان 
إيـــف لـــو دريان، أمـــس الجمعـــة، من 
أنـــه إذا واصلت إيـــران خرق االتفاق 
النـــووي، فإنها ســـتحصل على قنبلة 

ذرية خالل عام إلى عامين.
دريـــان  لـــو  عـــن  “رويتـــرز”  ونقلـــت 
قولـــه، إن إيـــران قـــد تمتلك أســـلحة 
نوويـــة في غضـــون عـــام أو عامين، 
إذا واصلـــت انتهـــاك االتفـــاق النووي 

المبرم في العام 2015.
وفـــي حديـــث إلذاعـــة “آر.تـــي.إل “، 
قال المسؤول الفرنسي: “إذا واصلوا 
التحـــرر من قيود اتفـــاق فيينا فالرد 
هـــو نعـــم، في غضـــون فتـــرة وجيزة 
بيـــن عـــام وعاميـــن يمكنهـــم امتالك 
خيـــارا  ليـــس  وهـــذا  نـــووي  ســـالح 

مطروحا”.
مـــن جهة أخرى، قال وزير الخارجية 
االتفـــاق  أن  يعتقـــد  إنـــه  األلمانـــي 

النـــووي مـــع إيـــران ال يـــزال مفيـــدا 
وإن الوزراء األوروبيين ســـيجددون 
التأكيـــد على التزامهم به برغم تعهد 
طهران بالتخلـــي عن قيود تخصيب 
اليورانيوم التي ينص عليها االتفاق. 
وقال الوزير هايكو ماس للصحافيين 
لـــدى وصولـــه إلى بروكســـل لحضور 
االتحـــاد  خارجيـــة  وزراء  اجتمـــاع 
األوروبـــي ”نعتقـــد أن هـــذا االتفـــاق 
)النـــووي( مفيد ألنه يلزم إيران بعدم 
تطويـــر أي أســـلحة نووية. لـــذا نريد 
أن يســـتمر هذا االتفـــاق، لكن هذا لن 
يحـــدث إال إذا تم االلتـــزام به ونحن 

نتوقع هذا من إيران“.

فرنسا: إيران ستحصل على قنبلة ذرية خالل عامين

بيروت - وكاالت

بينمـــا يصـــارع لبنـــان أمـــواج أزمـــة مالية 
واقتصادية وســـط تظاهـــرات ضد النخبة 
السياســـية المتهمـــة بالفســـاد منـــذ أكتوبر 
محتجـــون  ناشـــطون  حـــاول  الماضـــي، 
اقتحام مقر بلدية بيـــروت أمس الجمعة، 
حيـــث حصـــل تدافع بينهـــم وبيـــن القوى 
األمنيـــة، وفـــق الوكالة الوطنيـــة لإلعالم، 

كما وصلت إلى المكان قوة من الجيش.
إلـــى ذلـــك رمى أشـــخاص مـــن المجموعة 
مـــع  والمتضامـــن  لالعتصـــام  الرافضـــة 
البلدية والمحافظة، األشخاص المطالبين 
باســـتقالة المحافـــظ زياد شـــبيب ورئيس 
البلدية جمـــال عيتانـــي، بالحجارة، حيث 
ســـجل إصابـــة إحـــدى الفتيـــات. وال تزال 

القوى األمنية تفصل بين المجموعتين.
الى ذلك، تحولت مدينة طرابلس شـــمالي 
لبنان، فجر الجمعة، إلى ســـاحة مواجهات 
بين مئات المتظاهرين وأفراد من الجيش 
اللبناني، على خلفية اعتقاالت طالت عددا 

من الشـــبان الناشـــطين في الحراك. وذكر 
ناشـــطون أن الجيـــش اللبنانـــي نفذ حملة 
اعتقـــاالت في منطقـــة البداوي في مدينة 
طرابلـــس، شـــملت شـــبانا مشـــاركين فـــي 
االنتفاضة الشـــعبية. وأثار تحرك الجيش 
ردود فعـــل غاضبـــة، وأدى إلـــى مواجهات 
عنيفة مع المتظاهريـــن. وأظهرت لقطات 
فـــي  الرئيســـي  الشـــارع  مصـــورة تحـــول 

منطقـــة البـــداوي إلـــى ســـاحة اشـــتباكات 
عنيفة بين الجيـــش والمتظاهرين.  ومنذ 
استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء 
الماضـــي فـــي مواجهـــة  29 أكتوبـــر  فـــي 
االحتجاجـــات غير المســـبوقة فـــي البالد، 
أخفـــق لبنان في تشـــكيل حكومة جديدة 
أو دفـــع اإلصالحـــات المطلوبـــة للحصول 

على دعم خارجي.

اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين في طرابلس

طرابلس.. “ساحة اشتباكات” بين الجيش اللبناني ومتظاهرين
محتجون يحاولون اقتحام مقر بلدية بيروت

واشنطن - وكاالت

فرضـــت الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة، 
أمـــس الجمعة، عقوبات على شـــخصيات 
إيرانيـــة علـــى صلة بالهجـــوم األخير على 

قاعدتين أميركيتين في العراق.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي مايك 
بومبيـــو فـــي مؤتمـــر صحافـــي إن هـــدف 
واشنطن منع إيران من زعزعة االستقرار 

في الشرق األوسط.
وأضـــاف أن الواليـــات المتحـــدة امتلكت 
معلومـــات محددة عـــن هجمـــات إيرانية 

مرتقبة ضد أهداف أميركية.
وأوضـــح بومبيو أن على إيـــران االختيار 
بيـــن رفاهيـــة شـــعبها وبيـــن تمويل حزب 

هللا وسائر الميليشيات.
ورد بومبيـــو علـــى عمليـــة مقتـــل قاســـم 
ســـليماني مؤكـــدا أن الرئيـــس االميركـــي 
دونالـــد ترامب قرر اســـتهداف ســـليماني 
بعـــد معلومـــات اســـتخباراتية عن هجوم 

وشيك.

وأوضـــح وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي أن 
القـــوات األميركية الموجـــودة في العراق 

هدفها مكافحة داعش.
األوكرانيـــة  الطائـــرة  يخـــص  فيمـــا  أمـــا 
الطائـــرة  أن  بومبيـــو  رجـــح  المنكوبـــة، 
إيرانـــي  بصـــاروخ  ســـقطت  األوكرانيـــة 

والتحقيق سيكشف الحقيقة.
وقـــال وزيـــر الخزانـــة األميركي ســـتيفن 
منوشين في المؤتمر الصحافي المشترك 

إن الرئيـــس دونالـــد ترامـــب أصـــدر أمـــرا 
العقوبـــات  قائمـــة  إلـــى  أفـــراد  بإضافـــة 

األميركية.
وأضاف منوشـــين أن واشـــنطن ستفرض 
17 عقوبـــة ضـــد شـــركات إيرانية تختص 

بصناعة الحديد.
وتابع وزير الخزانة األميركي أن واشنطن 
ســـتواصل فـــرض عقوبات حتـــى تتوقف 
إيران عن أنشطتها المزعزعة لالستقرار.

ستيفن منوشين مع مايك بومبيو في مؤتمر صحافي

بومبيو: هدف واشنطن منع زعزعة االستقرار في الشرق األوسط
عقوبات أميركية تستهدف قلب أجهزة األمن اإليرانية

القاهرة - وكاالت

بحـــث الرئيـــس المصري عبـــد الفتاح 
السيسي مع نظيره الروسي فالديمير 
بوتـــن، األزمة فـــي ليبيا خالل اتصال 
هاتفي، وفق ما ذكر المتحدث باســـم 
الرئاســـة المصرية بسام راضي، أمس 
الجمعـــة. وقـــال راضـــي إن االتصـــال 
بين السيســـي وبوتن ركز على تبادل 
وجهـــات النظـــر بشـــأن آخـــر تطورات 
األزمـــة فـــي ليبيـــا.  وجـــدد الرئيـــس 
المصـــري “تأكيد موقـــف بالده الثابت 
تجـــاه ضـــرورة وضع حـــد للتدخالت 
الخارجية غير المشـــروعة في الشأن 
الليبـــي”. وأضاف أن هـــذه التدخالت 
“تلقي بتداعياتها السلبية على مجمل 
القضيـــة من كافـــة الجوانب وتقوض 
المســـاعي الرامية إلـــى تحقيق األمن 

واالستقرار في ليبيا”.
مـــن جانبه، أكد الرئيس بوتين ســـعي 
بـــالده إلـــى “تحقيق الحل السياســـي 

المكتمل في ليبيا”.
واتفق السيســـي وبوتن على تكثيف 
علـــى  للتركيـــز  المشـــتركة  الجهـــود 
تســـوية األزمة من خالل إطار شامل 
يتضمـــن جميـــع عناصـــر القضية على 
نحو يدعـــم جهود مكافحـــة اإلرهاب 
ويلبـــي  المتطرفـــة،  والجماعـــات 
ويفعـــل  الليبـــي  الشـــعب  طموحـــات 
إرادته. وتناول االتصال مســـتجدات 
األوضـــاع فـــي منطقـــة الخليـــج فـــي 
ضوء التطـــورات األخيـــرة، حيث تم 
التأكيد المتبـــادل على أهمية التهدئة 
وعـــدم التصعيـــد حفاظـــا علـــى أمـــن 

وسالمة الخليج.

السيسي يبحث مع بوتين األزمة في ليبيا
كييف - رويترز

قـــال الرئيـــس األوكرانـــي فولوديميـــر 
زيلينســـكي أمس الجمعـــة بعد اتصال 
هاتفـــي مع وزيـــر الخارجية األميركي 
مايـــك بومبيـــو إن الواليـــات المتحدة 
فـــي  ستســـاعد  معلومـــات  قدمـــت 
التحقيـــق فـــي تحطـــم طائـــرة الركاب 
األوكرانية في إيران.  وقالت أوكرانيا 
فـــي وقـــت ســـابق إن البيانـــات التـــي 
تلقتها من الواليات المتحدة ســـيعكف 
تقديـــم  دون  خبـــراء  تقييمهـــا  علـــى 
المعلومـــات.   طبيعـــة  عـــن  تفاصيـــل 
تويتـــر  علـــى  زيلينســـكي  وكتـــب 
األميركـــي  الشـــعب  لتعـــازي  ”ممتـــن 
والدعـــم القيم من الواليـــات المتحدة 
تحطـــم  أســـباب  فـــي  التحقيـــق  فـــي 
الطائـــرة... المعلومـــات التـــي حصلنـــا 
عليها من الواليات المتحدة ستســـاعد 
التحقيـــق“.  وقـــال مكتب زيلينســـكي 
فـــي بيـــان منفصل إن بومبيو ســـيزور 

أوكرانيـــا فـــي وقـــت الحق من الشـــهر 
الجاري. ويقول مســـؤولون أميركيون 
مصـــادر  إن  وكنديـــون  وبريطانيـــون 
إيـــران  أن  إلـــى  تشـــير  اســـتخباراتية 
أســـقطت الطائـــرة، مما تســـبب بمقتل 
176 شـــخصا، هم جميـــع ركابها، لربما 
بشـــكل غير مقصود. وقال زيلينسكي 
على صفحته في فيســـبوك إن “رواية 
الصاروخ لم تستبعد، لكنها غير مؤكدة 
بعـــد”. مـــن جانبـــه، أكـــد رئيـــس هيئـــة 
الطيـــران المدني اإليرانـــي، علي عابد 
زادة، فـــي مؤتمـــر صحافـــي أمس، أن 
الطائـــرة المنكوبة لـــم تصب بصاروخ، 

والطيار كان ينوي العودة للمطار.

أميركا تسلم أوكرانيا معلومات عن الطائرة

اليابان تأمر بنشر قوات 
الدفاع الذاتي في المنطقة

طوكيو - رويترز

أمر وزير الدفاع الياباني تارو كونو، أمس 
وطــائــرتــي  حــربــيــة  سفينة  بنشر  الــجــمــعــة، 
دوريـــة مــن طــراز “بـــي3- ســي” فــي الشرق 
األوســــــط، لــحــمــايــة الــســفــن الـــتـــي تجلب 

البضائع إلى اليابان.
وقــــال كــونــو لــلــصــحــافــيــيــن: إن طــائــرتــي 
السبت،  اليوم  اليابان  ستغادران  الدورية 

وتبدأن عملياتهما في 20 يناير.
المدمرة  أن  الياباني  الــمــســؤول  ــاف  وأضـ
في  المنطقة  ــى  إل متجهة  الــبــاد  ســتــغــادر 
الثاني من فبراير، وتبدأ دورياتها في وقت 

الحق من الشهر، حسبما نقلت “رويترز”.

قالت وزارة الخارجية األميركية،  «
أمس الجمعة، إن أي وفد سترسله 

الواليات المتحدة إلى العراق لن 

يناقش سحب القوات األميركية، 
مضيفة أن وجود القوات هناك 

“مناسب”. وقالت مورغان 

أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة 
في بيان “غير أن هناك حاجة إلى 

حوار بين الحكومتين األميركية 

والعراقية ليس فقط بخصوص 
األمن وإنما حول شراكتنا المالية 

واالقتصادية والدبلوماسية”.

واشنطن: بقاء قواتنا في العراق “غير قابل للنقاش”
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إدمان العالم االفتراضي
إّن الهواجـــس التـــي تحـــدق بمجتمعاتنـــا وخصوصا تلـــك التي تهـــدد كياناتها 
بالتمزق، تتمثل بكل أسف في التحدي التكنولوجي واإللكتروني بوجه خاص، 
وأعتقـــد أّن األغلبيـــة منـــا ال تـــزال تتذكـــر األحـــداث الجســـيمة والمفزعة التي 
اجتاحـــت العديـــد من بلدان العالم ولم تنُج منها القـــوى العظمى كالصين التي 
لجـــأت إلـــى فرض الحصار علـــى احتجاجات أقليـــات األنجور، غيـــر أّن هؤالء 
تمكنوا من اختراق الحصار عبر الشبكة العنكبوتية ومن ثم استطاعوا إيصال 

مطالبهم إلى العالم. 
فـــي األّيام الفائتـــة أقام “ملتقى كانـــو الثقافّي” فعالية ثقافيـــة كان موضوعها 
“المجتمعـــات االفتراضيـــة واقـــع بديـــل أم عالـــم مـــواز”، ولـــم أســـتغرب كثافة 
الحضور من كل شـــرائح المجتمع، نظرا ألّن العالم االفتراضي بات هّما يشـــغل 
الجميع، وأصبح هذا العالم بمنأى عن أي رقابة، بل إّن محاولة فرض الحواجز 
علـــى انتقـــال المعلومة أصبحت أمرا عبثيا وعســـيرًا، وإذا كان من االســـتحالة 
فرض الرقابة على وسائل التواصل االجتماعي كما أسلفت، فإّن المسألة التي 
تشـــكل قلقا بالغا لألسرة هي كيف يمكن تجنب وتفادي السلبيات الناجمة عن 

الحرية التي أتاحها هذا العالم االفتراضي؟
إّن الُمحاضـــرة شـــخصت المعضلـــة، ونحـــن ننتظر حلـــوالً مقنعـــة فيما يخص 
إدمـــان المتعاملين مع وســـائل التواصل، وكان بودي لو أّننـــا وضعنا تعريفات 
محـــددة للمصطلحات المســـتخدمة كـ “اإلدمان”، فبقاء البعض لســـاعات عدة 
مـــع األجهزة هـــو بحد ذاته يحتمل أكثر من تفســـير، فاألطبـــاء والصحافيون 
وأصحـــاب المهـــن الدقيقـــة يقضـــون ســـاعات في البحـــث عـــن المعلومات أو 
االطـــاع على ما يســـتجد مـــن أبحاث وهذا فـــي غاية األهميـــة، وال يمكن أن 
نصنفهـــم كمدمنيـــن. المراهقون ربما - وال يمكـــن التعميم - من يجب تنبيههم 
إلـــى مخاطر إدمان العالـــم االفتراضي لما يترتب عليها من آثار تمس واقعهم 

ومستقبلهم.
خطر ببالي سؤال ال أظن أنّه غائب عن ذاكرة الفرد العربي، وهو إلى أي مدى  «

يسهم عالمنا العربي في هذا الفضاء متعدد األبعاد؟ إّن المحتوى الرقمّي العربّي 
طبقا لباحث عربّي يحتل المرتبة )20( بين لغات العالم! أما المواقع العربية فإنها 

تمثل واحدا في المئة فقط، وإذا صحت هذه النسبة فإننا نعيش واقعا مؤسفا 
يحتم على الجميع اإلسراع في تغييره، إنها مسؤولية الحكومات والمؤسسات 

معا وال يجب التنصل منها.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

اإلعالم العالمي يكشف حقيقة الجزار سليماني
بعـــد أن تناقلت وكالة رويترز والصحف والقنـــوات الفضائية األلمانية وغيرها 
فرحـــة أبنـــاء الجاليـــة اإليرانية في ألمانيـــا بهاك الجزار ســـليماني، فإن وكالة 
أسوشـــيتدبرس قامـــت بنقـــل فرحة اإليرانييـــن في لندن والواليـــات المتحدة 
األميركيـــة بمقتـــل هـــذا الجـــزار اإلرهابـــي، إذ نشـــرت هـــذه الوكالة صـــورا عن 
احتفـــال وفرحة اإليرانيين في داوننيغ ســـتريت بلندن ومتنزه الفايت مقابل 
البيت األبيض بعد مقتل قاســـم ســـليماني وكتبت: بعد مقتل قاســـم سليماني 
فـــي ضربـــة لطائرات مســـيرة أميركية بمطار بغـــداد الدولي، تظاهر ناشـــطون 
منتمـــون للمجلـــس الوطني للمقاومـــة اإليرانية يوم الجمعـــة 3 يناير في لندن 

أمام دوانينغ ستريت.
نظـــام المالـــي الـــذي بـــذل جهـــدا اســـتثنائيا مـــن أجل تجميـــل الوجـــه القبيح 
واإلجرامـــي للجزار ســـليماني وإظهاره فـــي مظهر المناضل الثـــوري المضحي 
مـــن أجـــل اإلســـام واإلنســـانية والقيم النبيلة فـــي حين أنه وكمـــا دلت أعماله 
ونشاطاته اإلجرامية التخريبية التي زرعت الشر والدمار والكراهية والبغضاء 
وراءهـــا، وعمليـــات التجميـــل المفتعلة للنظـــام وتضخيم عملية تشـــييعه إنما 
كانـــت تهـــدف إلى التســـتر والتغطية على إجرامـــه وعدوانيتـــه المفرطة، لكن 
اإليرانييـــن في ألمانيا وبريطانيا والواليات المتحـــدة وبفضل التجمعات التي 
أشـــرفت المقاومـــة اإليرانيـــة على إقامتها، كشـــفت وفضحـــت أكاذيب النظام 

ومزاعمه الواهية.
المقاومـــة اإليرانيـــة ومنظمة مجاهدي خلق التي طالما اعتبرها الجزار قاســـم 
ســـليماني أكبر عـــدو له ولنظامه وتجلـــى مدى حقده وكراهيتـــه لها من خال 
المجازر التي ارتكبها بحق سكان أشرف وليبرتي من أعضاء المقاومة اإليرانية 
ومجاهدي خلق أيام كانوا في العراق، لكن المقاومة اإليرانية ومجاهدي خلق 
وبعد أن تم إرســـال هذا الجزار إلى الجحيم قامت بحملة واســـعة النطاق من 
أجل كشـــف التاريخ اإلجرامي األســـود لهذا الجزار اإلرهابي وجعل العالم كله 
على اطاع كامل به، والذي يصيب نظام المالي بحالة من الهســـتيريا هو أن 

كل ما تذكره من معلومات بشأن هذا الجزار ال يخالف الحقيقة والواقع.
ما يتناقله اإلعالم العالمي بشأن الجرائم والمجازر والفظائع التي ارتكبها قاسم  «

سليماني، يفند ويبدد كل مساعي نظام الماللي من أجل مغالطة الحقيقة 
وتزييفها وتشويهها. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

شـــاهدنا مراســـيم جنازة قاســـم ســـليماني ومن قتل معه في طهران، وإقامة صاة 
الميـــت عليـــه بإمامـــة خامنئي ومشـــاركة جميـــع أركان حكم المالي ومـــن يدور في 
فلك والية الفقيه في لبنان وفلســـطين وغيرهما، لكن الحدث األهم في المشـــهد هو 
أن خامنئـــي أثنـــاء الصاة أجهش بالبكاء على موت ابنـــه الباّر- إن صّح التعبير. هذا 
المشهد غير معهود خال هذه السنوات الطوال في حكم المالي، وكان مشهدًا معّبرًا 
جدًا لما يؤول إليه مصير نظام والية الفقيه بعد خروج قاسم سليماني من الساحة، 
فهـــذا البكاء لم يكن بكاء العاطفة أو التعبير عن المشـــاعر الجياشـــة اإلنســـانية، ألن 

خامنئي ومن معه أثبتوا أنه ليست لديهم أدنى عاطفة إنسانية. 
قبـــل 50 يومـــًا عندمـــا جـــاء أبناء الشـــعب اإليرانـــي إلى شـــوارع المـــدن للتعبير عن 
اســـتيائهم وغضبهم من تصّرفات النظام وصفهم خامنئى بـ “الخونة واألشـــرار” وأمر 
علنًا وســـّرًا بإبادتهم والقضاء عليهم، أين ذهبت العاطفة والبكاء آنذاك؟ وأين كانت 
هـــذه العاطفـــة عندما قامت قـــوات خامنئي بارتـــكاب المجازر بحق أهل الســـنة في 
العراق قبل سنوات وشيعة العراق هذا العام حيث بلغ عدد شهداء انتفاضة الشعب 
العراقـــي أكثـــر من 500 شـــخص وعدد الجرحى أكثـــر من ثاثين ألفـــًا، منهم حوالي 
ثاثـــة آالف معـــاق، وقبـــل ذلك وأكثر مـــن ذلك في ســـوريا حيث ارتكـــب الجّزارون 

المؤتمرون بأمر خامنئي وقاسم سليماني مجازر بحق مئات اآلالف من أبناء الشعب 
الســـوري، كما شـــاهد العالم في العام 2016 وبعد معركة حلب والمجازر بحق أهالي 
هذه المدينة أن قاسم سليماني داس بأقدامه على جثامين شهداء الشعب السوري 

بدخوله منتصرًا هذه المدينة المنكوبة.
وإذا أردنـــا ســـرد الجرائـــم التـــي ارتكبهـــا خامنئي داخل إيران وضد شـــعوب الشـــرق 
األوســـط ســـواء مـــن خـــال تأجيـــج نيـــران الحـــروب فـــي ســـوريا والعـــراق واليمن 
وافغانستان أو من خال تصدير اإلرهاب إلى الكويت والبحرين والسعودية وتركيا 
وباكســـتان وســـائر دول العالم ســـيصل عدد ضحاياه إلى مايين، وهنا نصل إلى ما 
يقوله األســـتاذ ســـيد أحمد غزالي رئيس حكومة الجزائر األســـبق من أن نظام والية 

الفقيه الحاكم في إيران قتل أكبر عدد من المسلمين في العصر الحديث. 
فالدموع ال تنهمر من عيون خامنئي بسبب عواطفه اإلنسانية، وبالمناسبة كان بجانبه  «

في هذه المراسم إبراهيم رئيسي الذي هو اآلخر أيضًا أجهش بالبكاء، وهو من نصبه 
خامنئي مؤخراً على رأس السلطة القضائية، ويقال إنه مرّشح ليكون خليفة خامنئي 

في منصب الولي الفقيه، رئيسي كان عضواً في لجنة الموت التي أعدمت آالفا من نساء 
ورجال مجاهدي خلق في سجون طهران وكرج في مجزرة عام 1988، وقبل فترة أعلن 

أنه فخور بتنفيذ فتوى خميني في هذا المجال. “إيالف”.

سنابرق زاهدي

ماذا يعني مقتل قاسم سليماني؟ )1(

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

للتواصل: 17111483

البحرين “يتعّنى لها لوّلي والتالي”
“منامتنـــه” تـــم اختيارهـــا عاصمـــة للســـياحة العربيـــة لعـــام 2020 للمـــرة الثانية، 
ونطمـــح أن تكون في هذه المكانـــة المتميزة للمرة األلف، هذا االختيار يؤكد أن 
هـــذه العاصمـــة العربية العريقة وما تمتلكه مـــن إرث تاريخي وحضاري وثقافي 
رفيع ال يمكن أن يستهان بحجمه على مستوى الدول السياحية المتقدمة، ومع 
ذلـــك يثبـــت األمر أيضـــا أن بحريننا وبجهـــود أبنائها وانتهاج التخطيط الســـليم 
والعمل الدؤوب أصبحت وجهة ســـياحية مفضلة “يتعّنى لها لولي والتالي “ من 

كل بقاع األرض.
لهـــذا المطلـــوب اآلن مـــن القطاعيـــن العام والخـــاص وكذلك المشـــترك مضاعفة 
الجهـــد والمزيـــد من العمـــل المتواصل وتذليل الصعاب وتســـهيل األمور في كل 
شـــيء يتعلق بمجمل الســـياحة ومشـــاريعها المختلفة التي بدورها تعطي دفعة 
قويـــة للنمـــو الســـياحي فـــي البحريـــن وجـــذب االســـتثمارات الخارجيـــة، ولكي 

تحافظ العاصمة المنامة على هذا اللقب المتقدم.
مـــن يعلـــم ربمـــا في يـــوم من األيـــام تصبـــح أمنـــا الحبيبـــة البحرين ســـنغافورة 
الخليـــج العربي، تلك الجزيرة التي نتشـــابه معها فـــي الكثير من األمور بل نحن 
فـــي البحرين لدينـــا إمكانيات ومـــوارد طبيعية أفضل منها من حيث المســـاحة 

والموقـــع الجغرافي والمناخ، وفوق ذلك نحن شـــعب مضياف ومتعاون وطيب 
وكريـــم ومتســـامح ويحب النـــاس الذين يأتون إلينـــا، باإلضافة إلـــى الكثير من 
المقومـــات الســـياحية والتاريخيـــة والتراثيـــة التي تتماشـــى مع مـــا يبحث عنه 

ويتطلع إليه ضيوف الباد من مختلف جنسيات دول العالم. 

الصورة الثانية

إلـــى متـــى نشـــاهد تلك الطوابير من الســـيارات عنـــد محطات تزويد الســـيارات 
بالوقود وما تســـببه هذه اإلشـــكالية من ازدحامات مروريـــة تصل إلى الطرقات 
العامة وتعطل مصالح الناس وتشـــل الحركـــة المرورية. “تعبنه” ونحن نقول إن 
أعداد الســـيارات في البحرين تضاعفت عشـــرات المرات في الســـنوات األخيرة 
سواء المحلية أو األخرى سيارات زوار الباد في حين عدد تلك المحطات “على 
حطتهـــا حدها بدها” لم يزدد عددها إال بنســـبة محـــدودة جدا في بعض مناطق 

البحرين، وال تلبي حجم الطلب المتزايد.
“حســـوا” بالناس وســـهلوا األمور وتحركوا وأصدروا تراخيص إلنشـــاء محطات 

جديدة “تفكنه من هالقثة” واالنتظار الطويل. وعساكم عالقوة.

أعلـــم تماًمـــا أن مقالي اليـــوم ربما لن يعجـــب البعض، بل سيســـتنكرونه 
بأشـــد العبارات، وأنا مســـتعد لتقبلها بصدر رحب، وكمـــا يقال االختاف 
في الرأي ال يفسد للود قضية، كما أنني على قناعة تامة بأن هناك الكثير 
من القراء سيشـــيدون بوجهة نظري، بل سيشـــكرونني على ذلك بسبب 

الجرأة في طرح الموضوع.
تطالعنـــا بعـــض الصحـــف ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي بالكثيـــر مـــن 
التصريحـــات التي هي بصراحة تامة وبدون أدنى مجاملة كما قلت آنًفا 
ال تسمن وال تغني من جوع! بعض المسؤولين في الدولة يسارعون في 
إرسال تصريحات إلى الصحافة بخصوص بعض القرارات التي تتخذها 
الحكومـــة فـــي صالـــح المواطنيـــن. نعـــم... الحكومـــة الرشـــيدة ال تقصر 
وتبـــذل الغالـــي والنفيس التخاذ القرارات الصائبة وتســـتحق كل الشـــكر 
والتقديـــر وفـــي الواقع هي ال تنتظر منا أن نطلق تلك التصريحات، فهي 
أي الحكومة تعمل في كل ما هو في صالح المواطن، وتعمل بكل هدوء 
وعبـــر قنواتها الرســـمية لتنفيذ الكثيـــر من المشـــاريع والبرامج التنموية 
التي ال أســـتطيع ذكرها هنا لضيق المســـاحة. يقول المثل المشهور “أهل 

مكـــة أدرى بشـــعابها”، وهذا ما ينطبق على الحكومـــة التي تعمل جاهدة 
علـــى تحقيق أهدافها االســـتراتيجية، كمـــا أنها أكثر واقعيـــة فيما يمكن 
تحقيقـــه، وبعيـــدة كل البعـــد عـــن إثـــارة الرأي العـــام، فهي فـــي كثير من 
األوقات تعمل وكأنها تمثل الســـلطة التشريعية من خال طرحها الكثير 

من البرامج والمشاريع التنموية وبشكل أسرع.
فـــي المقابـــل، نجـــد هـــؤالء الذيـــن ذكرتهم ليســـت لهـــم أية مســـاهمة أو 
دور أو حتـــى اهتمـــام بما يحـــدث! فقط الظهور إعاميا لكســـب تعاطف 
المواطنين! البد من االستفادة من تلك المساحات فيما هو مفيد وصالح 
للمواطنين ويســـهم في تطورنا ورفع شـــأننا، أال ترون أن نشـــر مثل هذه 

التصريحات إهدار للوقت والمال وال يضيف شيئا مفيدا للمواطنين.

ما أريد قوله هو أننا بحاجة إلى معالجة هذه التصرفات وإنقاذ ما يمكن  «
إنقاذه فيما يخص ممارسات وسلوكيات خاطئة كثيرة نراها في ازدياد. 

البناء يتطلب مساهمات وأفكارا ورؤى خالقة وجهودا وعمال جادا من أبناء 
هذا البلد المعطاء. ربي اجعل هذا البلد آمنا مستقًرا مزدهًرا واحفظ قيادته 

من كل مكروه.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

تصريحات ال تسمن وال تغني من جوع

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر



أشــاد األميــن العــام للجنــة األولمبيــة البحرينيــة محمــد النصــف بالــدور الــذي يلعبه مجلس الشــورى في دعم مســيرة 
الحركــة الرياضيــة مــن خــال سلســلة القوانيــن والتشــريعات التــي يســاهم فــي إصدارها والتــي كان آخرهــا اقتراح 

المجلس مشروع قانون االحتراف الرياضي في المملكة.

جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقباله عضو 
مجلس الشورى رضا منفردي.

وأثنى النصـــف على الجهود التي 
إلقـــرار  الشـــورى  مجلـــس  بذلهـــا 
مقترح قانون االحتراف الرياضي 
متقدمـــة  خطـــوة  يمثـــل  والـــذي 
علـــى طريـــق االرتقـــاء بمنظومـــة 
وتطويـــر  البحرينيـــة  الرياضـــة 
مســـيرتها اإلداريـــة والفنية؛ نظرا 
لمـــا يشـــكله االحتـــراف الرياضي 
من وسيلة مثالية لتحقيق المزيد 
من اإلنجازات الرياضية للبحرين، 
لالعبيـــن  االســـتقرار  وتوفيـــر 

وتوجيـــه تركيزهـــم علـــى تطوير 
قدراتهم وإمكاناتهم الفنية.

اللجنـــة  دعـــم  النصـــف  وأكـــد 
قانـــون  لمقتـــرح  األولمبيـــة 
االحتـــراف الرياضي لالنتقال من 
الهوايـــة إلـــى االحتـــراف لتعزيـــز 
التـــي  والمكتســـبات  اإلنجـــازات 
البحرينيـــة،  الرياضـــة  حققتهـــا 
مؤكـــدا حـــرص اللجنـــة األولمبية 
على مد جسور التعاون والتنسيق 
مـــع مجلـــس الشـــورى الموقـــر بما 
يـــؤدي إلى تطبيـــق قانون عصري 
لالحتـــراف يســـهم فـــي الوصـــول 

جديـــدة  رياضيـــة  نهضـــة  إلـــى 
تتوافـــق مـــع رؤيـــة ممثـــل جاللة 
الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون 
الشـــباب، مستشار األمن الوطني، 
رئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ، وتطلعات النائب 
المجلـــس األعلـــى  لرئيـــس  األول 
للشـــباب والرياضة، رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة  فـــي 
االرتقاء بالرياضـــة والوصول بها 

إلى أعلى المستويات.

وبدوره، عبـــر منفردي عن خالص 
شـــكره وتقديره للجنـــة األولمبية 
البحرينية برئاســـة ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمـــد آل خليفة نظير ما 
تقدمه مـــن دعم واهتمام للحركة 

عـــن  أثمـــر  مـــا  وهـــو  الرياضيـــة 
تحقيق إنجـــازات الفتة في العام 
الماضي 2019 في شـــتى األلعاب 
الرياضية، منوها في الوقت ذاته 
بالـــدور المهم الـــذي يلعبه األمين 

العام محمـــد النصف في االرتقاء 
بالعمل اإلداري والفني لالتحادات 
الرياضيـــة، مؤكـــدا علـــى حـــرص 
مجلس الشـــورى في دعم مقترح 
قانـــون االحتـــراف الرياضـــي بمـــا 
يلبي طموحات الشـــارع الرياضي 
اإلنجـــازات  تحقيـــق  لمواصلـــة 
مـــن  المزيـــد  علـــى  والحصـــول 
الميداليـــات الذهبيـــة فـــي “عصـــر 
المحافـــل  بمختلـــف  الذهـــب” 

الخارجية.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

النصف يبحث “االحتراف الرياضي” مع منفردي

جانب من اللقاء
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تغطية - المكتب اإلعالمي:

تحــت رعايــة النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية قائد اســطبات الخالدية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
يقام اليوم السبت سباق سموه للقدرة لمسافة 120 كم للعموم دولي و100 كم دولي 

في قرية البحرين للقدرة.

وكان ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشؤون الشباب مستشـــار األمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروسية 
وســـباقات القدرة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة قد وجه االتحاد بالتنظيم 
بأفضـــل  وإخراجهـــا  للبطولـــة  المثالـــي 
مســـتوى تنظيمي. وبهذه المناســـبة، أشاد 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
بالـــدور البارز الذي يقوم به ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة تجـــاه مواصلة 

تطوير رياضة القدرة في المملكة.
وتوقـــع ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة أن تشـــهد بطولـــة ســـموه للقـــدرة 
جميـــع  بيـــن  ومفتوحـــة  قويـــة  منافســـة 
االســـطبالت والفرســـان المشـــاركين فـــي 
البطولة، مبينًا سموه أنها ستخرج بفنيات 
عاليـــة فـــي ظـــل االســـتعدادات المثاليـــة 
لكافـــة المشـــاركين والرغبـــة الكبيـــرة لدى 
الجميـــع بالصعـــود علـــى منصـــة التتويـــج 
وتسجيل أسمائهم في الئحة الشرف في 

الفائزين باللقب الغالي.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 
خليفـــة عـــن تقديـــره للجهـــود التـــي بذلها 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد 
القدرة برئاســـة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
عبدهللا آل خليفة على الجهود التي بذلها 
االتحـــاد وكافـــة اللجـــان العاملـــة بتهيئـــة 
األجـــواء المثاليـــة لكافة المشـــاركين قبل 
التجهيـــزات  وإكمـــال  الســـباق  انطـــالق 
للبطولـــة فـــي وقت مميـــز، متمنيًا ســـموه 
الفرســـان  لكافـــة  والنجـــاح  التوفيـــق  كل 
المشـــرقة  الصـــورة  وعكـــس  المشـــاركين 

لتطور رياضة القدرة في المملكة.

 ناصر بن حمد يوجه بتخصيص 

سيارات للفائزين

هـــذا ووجه ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  خليفـــة  آل 
القـــدرة بتخصيـــص ســـيارات  وســـباقات 
مـــن  األولـــى  الثـــالث  بالمراكـــز  للفائزيـــن 

نـــوع “تويوتـــا”. وتعتبر الجوائز مشـــجعة 
ســـيبذلون  الذيـــن  للفرســـان  ومحفـــزة 
قصـــارى جهدهم من أجـــل تحقيق أفضل 
النتائج والصعود على منصة التتويج في 

سباق 120 كم.

خالد: نتوقع سباق مثير

أوضـــح مدير الفريـــق الملكي للقدرة خالد 
أحمـــد عـــن جاهزيـــة واســـتعداد فرســـان 
الفريق الملكي للمشـــاركة في بطولة سمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة للقدرة، 
وأشـــار إلى أن الفريق الملكـــي لم يتوقف 
عن مواصلة تدريباته بعد ختام الموســـم 
الماضـــي، مشـــيدًا بدعـــم ومتابعـــة ســـمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وأكـــد خالـــد أن فرســـان الفريـــق الملكـــي 
سيســـعون إلـــى مواصلة تقديـــم العروض 
القويـــة، وتحقيـــق النتائـــج اإليجابية في 

بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد.
المســـتمر  والدعـــم  بالمتابعـــة  وأشـــاد 
مـــن رئيـــس االتحـــاد الملكـــي للفروســـية 
وســـباقات القدرة ســـمو الشيخ عيسى بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة وحـــرص ســـموه على 
تقديم كامل الدعم لالسطبالت والفرسان 

في كافة البطوالت.
وأعـــرب عـــن تفاؤلـــه بتقديـــم مســـتويات 
البطولـــة،  فـــي  الفرســـان  مـــن  مميـــزة 
موضحـــًا أن جميـــع الفـــرق حرصـــت على 
االســـتعداد الجيـــد ومواصلـــة التدريبـــات 
خالل الفترة الســـابقة، مشـــيرًا إلى الرغبة 
الكبيـــرة مـــن قبـــل الجميع علـــى الحضور 
القوي والتنافس الشـــريف مع الجميع في 

بطوالت الموسم الجديد.
وتوقع أن تدخل االســـطبالت والفرســـان 
البطولـــة بكامل قوتهم بحثـــًا عن تحقيق 
األجـــواء  تكـــون  وأن  إيجابيـــة،  نتائـــج 
فـــي  الالفـــت  التطـــور  تؤكـــد  تنافســـية 
ســـباقات القدرة البحرينية، والتي جاءت 
تأكيـــدًا لإلنجـــازات الكبيـــرة التـــي حققها 
فرســـان البحريـــن فـــي جميع مشـــاركاتها 

السابقة. 

الفحص البيطري

أقيم أمس الفحص البيطري لبطولة سمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة للقدرة 

لمسافة 120 كم دولي.
للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  وحـــرص 
وســـباقات القـــدرة واللجـــان العاملة على 
تنظيم مميز للفحص البيطري الذي شـــهد 
والفرســـان  لالســـطبالت  واســـع  تواجـــد 

المشاركين في سباق اليوم.

مراحل السباق

وتتضمـــن مراحل الســـباق اليوم لمســـافة 
120 كـــم دولي للعمـــوم على النحو اآلتي: 
المرحلـــة األولى )لـــون أحمر( لمســـافة 40 
كـــم، المرحلـــة الثانية )لون أزرق( لمســـافة 
30 كـــم، المرحلـــة الثالثـــة )لـــون أخضـــر( 
لمســـافة 30 كـــم، المرحلـــة الرابعـــة )لـــون 
أصفر( 20 كم. أما مراحل ســـباق 100 كم 
دولـــي على النحو اآلتـــي: المرحلة األولى 
)لـــون أحمر( 40 كـــم، المرحلة الثانية )لون 
أزرق( لمســـافة 30 كـــم(، المرحلـــة الثالثـــة 

)لون أخضر( لمسافة 30 كم.

السباق التأهيلي

وأقيـــم أمـــس الســـباق التأهيلي لمســـافة 
80 و40 كـــم وســـط مشـــاركة واســـعة من 

االسطبالت والفرسان.

رائد محمود: جاهزون للبطولة

أكد مدرب فريق الخالدية رائد محمود أن 
فريقه ســـيكون جاهزا للبطولة وسيسعى 
المســـتويات  أفضـــل  لتقديـــم  الفرســـان 
والصعـــود على منصة التتويج، مؤكدًا أن 
المنافســـة ســـتكون قويـــة ومفتوحة بين 

جميع الفرسان المشاركين. 
وأوضح أن الفريق اســـتعد جيدًا للســـباق 
وســـينافس بقـــوة علـــى المراكـــز األولـــى، 
وقال “المنافسة ستكون مفتوحة، وعطفًا 
العيـــد  لبطولـــة  الماضـــي  الســـباق  علـــى 
الوطني، أتوقع أن يكون سباق اليوم أكثر 
إثـــارة ونديـــة، أتمنـــى أن نوفـــق ونحصد 

المراكز األولى”. 

الخالدي: طموحنا البطولة

منصـــور  فيكتوريـــوس  فريـــق  فـــارس 

فريقـــه  فرســـان  أكـــد جاهزيـــة  الخالـــدي 
والجياد لخوض منافسات الموسم وأشار 
الخالدي إلى أن فريق فيكتوريوس جاهز 
بكامل قوته ويتسلح بدعم واهتمام دائم 
مـــن قائـــد الفريق ســـمو الشـــيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة. 
وأوضـــح الخالـــدي أنـــه يتوقـــع أن يكـــون 
السباق قويا ومثيرا بين كافة المشاركين 
أفضـــل  لتقديـــم  سيســـعى  فريقـــه  وأن 
المســـتويات وتحقيـــق المركـــز األول فـــي 

السباق.
 وقال “بطولة العيد الوطني السابقة حقق 
الفريق المركـــز األول والثاني بكل جدارة 
واســـتحقاق، وهذا دافع كبيـــر للفريق بأن 
يواصل علـــى تحقيق النتائـــج اإليجابية، 
حيث ان فريق فيكتوريوس دائمًا يطمح 

بتحقيق األلقاب”.

عمر فاروق يشارك في السباق

وتشـــهد بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة للقدرة مشاركة نجم السوشيل 
ميديا عمر فاروق مع فريق فيكتوريوس 
لمســـافة 120 كم، حيث حظى عمر بدعم 

كبير ومتابعة مســـتمرة من ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، حيـــث يأمل 
فاروق باجتياز الســـباق بنجـــاح وتحقيق 

بداية قوية في عالم القدرة.
وأعـــرب فاروق عـــن شـــكره وتقديره إلى 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
علـــى الدعم الكبيـــر الذي قدمه ســـموه له 
فـــي الفترة الماضية، وقال: “بعد تدريبات 
استمرت أشـــهرا، ســـأكون متواجدا اليوم 
فـــي رياضة القـــدرة، إنهـــا رياضـــة جميلة 

وممتعة وتحتاج إلى جهد ومثابرة”.
وأضـــاف “ســـأبذل قصارى جهـــدي ألحقق 
فريـــق  أعضـــاء  جميـــع  وأشـــكر  هدفـــي، 
فيكتوريوس على متابعتهم وتشـــجيعهم 

وتدريبهم لي طوال الفترة الماضية”.

نقل مباشر واستوديو تحليلي

ستقوم قناة البحرين الرياضية بتلفزيون 
البحريـــن بنقل بطولة ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفة للقـــدرة علـــى الهواء 
مباشـــرة. كمـــا ســـيتخلل النقل اســـتوديو 

تحليلي.

عمر فاروق

من الفحص البيطري

رائد محمودخالد أحمد

سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد

المكاســب وتحقيــق  للتألــق  لالســطبالت  كبيــرة  فرصــة  اليــوم  ســباق  ســموه: 

انطالق بطولة خالد بن حمد لمسافة 120 كم دولي للقدرة اليوم

أشاد بدور 
“الشورى” باقتراح 

قانون االحتراف

“سيارات”.. جوائز 
أصحاب المراكز األولى

رائد محمود: الخالدية 
يطمح للمراكز األولى

نقل مباشر على القناة الرياضية واستوديو 
تحليلي يرافق السباق

إجراء الفحص البيطري 
وسط إجراءات 

تنظيمية مميزة

خالد أحمد: األجواء تنافسية 
تؤكد التطور الالفت

اللجنة اإلعالمية

تعادل الكهرماء 
والتطوير

ســيــطــر الــتــعــادل اإليــجــابــي عــلــى لــقــاء 
لمثلهما  بهدفين  والــتــطــويــر  الــكــهــرمــاء 
األول  أمس  التي جمعتهما  المباراة  في 
فــي خــتــام األســبــوع الــثــالــث مــن دوري 

الشركات والمؤسسات لكرة القدم. 
بواسطة  مبكرا  هدفا  التطوير  وسجل 
ســلــمــان مــحــمــد، وعـــــزز مــحــمــد نجيب 
الشوط  وفــي  الثاني.  بالهدف  النتيجة 
تقليص  هــدف  الكهرماء  سجل  الــثــانــي 
النتيجة عن طريق مدافعه أحمد عريك 

وادرك التعادل عن طريق حسين علي.
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الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

بحضــور رئيــس الحــرس الوطني الفريق أول الركن ســمو الشــيخ محمد بن عيســى آل 
خليفة ونائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشــد للفروســية وســباق الخيل ســمو الشــيخ 
عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة 
ونائــب رئيــس المجلــس األعلــى للبيئــة ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل خليفــة، نظم 
النــادي عصــر أمــس الســباق الحــادي عشــر لهــذا الموســم والــذي أقيم على كأس ســمو 
الشــيخ عيســى بن ســلمان بن حمد آل خليفة وكأس ســمو الشــيخ محمد بن ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة وكــؤوس أنجال ســموهما ســمو الشــيخ حمد بن عيســى بن ســلمان آل 
خليفة وســمو الشــيخ عبدهللا بن عيســى بن ســلمان آل خليفة وســمو الشــيخ أحمد بن 
محمد بن سلمان آل خليفة وكأسي اسطبل العاديات ريسنغ وذلك على مضمار السباق 

بمنطقة الرفة بالصخير.

وجرى الســـباق وسط أجواء ممطرة رائعة 
وإثـــارة وســـاهمت  أضفـــت رونقـــًا مميـــزًا 
فـــي التأثير على أداء بعـــض الجياد خالل 
مجريات الســـباق، فيما شـــهدت منافسات 
السباق نتائج متفاوتة ما بين االنتصارات 
أغلـــب  فـــي  المرشـــحة  للجيـــاد  المتوقعـــة 
األشـــواط، وما بين المفاجآت التي حققتها 
الجياد غير المرشحة التي قلبت التوقعات 
الثالـــث  الشـــوطين  فـــي  الفـــوز  وخطفـــت 
والســـادس، فيمـــا تألـــق الفـــارس المتمـــرن 
البـــارز  الحصـــان  بقيادتـــه  نـــادر  ابراهيـــم 
“مشـــتاق”، كما ســـجل الفـــارس البريطاني 

بريت دويل 3 انتصارات “هاتريك”. 

انتصارات متوقعة

وكان الشـــوط االول أقيم على كأس ســـمو 
الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة 
لسباق التوازن “نتاج محلي” مسافة 1000 
متر مســـتقيم والجائزة 2000 دينار وشهد 
ســـيطرة جياد اســـطبل المزدهر “ صداره – 
يعود – رياده” علـــى المراكز الثالثة االولى 
مجريـــات  علـــى  تفوقهـــا  فرضـــت  بعدمـــا 
الشـــوط منـــذ البدايـــة حتـــى النهايـــة التي 
حسمتها الفرس المرشحة “صدارة” بقيادة 
الفـــارس المخضـــرم جـــون ايجـــن والتـــي 
واصلت انتصاراتها المتتالية بالفوز الثاني 
هذا الموسم لترفع رصيد انتصاراتها الى 5 

منذ الموسم الماضي.
وأقيـــم الشـــوط الثانـــي علـــى كأس ســـمو 
الشـــيخ عبـــدهللا بن عيســـى بن ســـلمان آل 
خليفة لجياد جميـــع الدرجات والمبتدئات 
مســـافة  محلـــي”  “نتـــاج  فقـــط  لألفـــراس 
1600 متـــر والجائزة 2000 دينار، وجاءت 
النتائـــج متماشـــية مع الترشـــيحات حيث 
الســـطبل  “صابرينـــا”  الفـــرس  تفوقـــت 
فيكتوريوس وبقيادة حســـين مكي والتي 

واصلـــت انتصاراتها بتحقيق فوزها الثاني 
على التوالي هذا الموســـم وبفوارق كبيرة 
بفضـــل االمكانـــات العاليـــة للفـــرس والتي 
أظهرتهـــا عبـــر انطالقتهـــا القويـــة في آخر 
400 متـــر لتخطـــف المقدمـــة وتحلق نحو 
عـــن  أطـــوال   3 وبفـــارق  بســـهولة  الفـــوز 

منافستها الفرس “ صفوة “.

تألق “مشتاق”

الرابـــع علـــى كأس ســـمو  وأقيـــم الشـــوط 
الشـــيخ حمـــد بـــن عيســـى بـــن ســـلمان آل 
خليفة لســـباق التوازن “ مستورد “ مسافة 
1400 متـــر والجائـــزة 2500 دينار، وشـــهد 
تألق الحصان “ مشتاق “ السطبل األصايل 
وبقيادة موفقة للفارس البحريني المتمرن 
ابراهيـــم نـــادر الـــذي تفـــوق على الفرســـان 
المحترفيـــن وقـــاد الحصـــان بكفـــاءة مـــن 
المقدمـــة  جيـــاد  خلـــف  التمركـــز  حيـــث 
فـــي البدايـــة واختـــار التوقيـــت المناســـب 
لالنطالق نحو المقدمة بعد خط المستقيم 
ليحلـــق نحو المقدمة رغم ســـرعة الشـــوط 
والمشـــاركة الكبيـــرة للجياد ليحســـم لفوز 
لصالحه بفارق طولين عن الحصان الثاني 
“ فينيـــس فيرس “ الســـطبل فيكتوريوس 
ومســـجالً فـــوزه الثانـــي علـــى التوالي هذا 

الموسم.

انطالقة قوية لـ “جنرز”

وأقيـــم الشـــوط الخامس على كأس ســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة لجيـــاد الدرجـــة األولـــى “مســـتورد 
“ لمســـافة 1000 متـــر مســـتقيم والجائـــزة 
2500 دينـــار، وشـــهد بداية قويـــة وموفقة 
للحصان الجديد “فور ويل درايف” بقيادة 
الفـــارس العالمي جيمس دويل الذي أهدى 
االسطبل الجديد جنرز ريسينغ الفوز األول 

في انطالقة مشـــاركاته في عالم ســـباقات 
الخيل، حيث أظهر الحصان مســـتوى قويا 
خصوصـــًا فـــي آخر 400 متر والتي حســـم 
فيهـــا المنافســـة التي واجهها مـــن الفرس “ 
توليـــب فيفر “ التي ظهـــرت بصورة جيدة 
وحلـــت ثانيـــة من أمـــام الحصان المرشـــح 
الثالث “ اليـــك ذا لوك “ فيما غاب الحصان 
المرشح األول “ لندن لوك “ عن المنافسة.

“بورت ليونز” يحلق باالنتصارات

وأقيم الشـــوط الســـابع واألخير على كأس 
العاديـــات ريســـنغ لجيـــاد الدرجـــة األولـــى 
“مســـتورد “ مســـافة 1800 متـــر والجائـــزة 
8000 دينـــار، واســـتطاع الحصـــان البطـــل 
القـــادم بقـــوة هـــذا الموســـم فـــي المضمـــار 
الســـطبل   “ ليونـــز  بـــورت   “ البحرينـــي 
فيكتوريـــوس وبقيادة بريـــت دويل تأكيد 
جدارته بفـــوزه الرابع علـــى التوالي والذي 
أظهر خاللهـــا إمكاناته العالية متفوقًا على 
عدد مـــن الجياد القوية حيث اســـتفاد من 
انطلق نحو المقدمة دون منافس بعد خط 
المســـتقيم وأنهى الشـــوط لصالحـــه بفارق 
مريـــح بلـــغ 5 أطوال عن الحصـــان الجديد 
“ فايـــز “ الســـطبل المحمديـــة الـــذي حقـــق 

المركز الثاني في مشاركته األولى. 

مفاجآت

فـــي المقابـــل جـــاءت المفاجـــآت والنتائج 
الالفتـــة عبر الشـــوطين الثاني والســـادس، 
حيـــث تمكـــن الحصـــان “ كحيـــالن عافص 
1695 “ الســـطبل الوســـمية وبقيادة بريت 
دويـــل مـــن قلـــب التوقعات وخطـــف فوزه 
الثالث هذا الموســـم بفوزه بالشوط الثالث 
الذي أقيم على كأس ســـمو الشـــيخ عيسى 
بن ســـلمان بن حمد آل خليفة لجياد جميع 
الدرجـــات والمبتدئـــات من خيـــل البحرين 
العربيـــة األصيلة “ الواهو “ لمســـافة 1400 
متـــر والجائـــزة 3000 دينار وذلـــك بتفوقه 
على الجياد المرشحة بعدما نجحت خطة 
المضمر عبدهللا كويتي في وضع الحصان 
 “  1564 الصقـــالوي   “ لالســـطبل  اآلخـــر 
ورقـــة تكتيكيـــة بانطالقتـــه فـــي المقدمـــة 
منـــذ البدايـــة لصالـــح الحصانيـــن اآلخرين 
لالســـطبل حيث لعب الفارس بريت دويل 
دورًا فـــي قيادة الحصان “ كحالين عافص 
1695 “ نحـــو المقدمـــة فـــي آخـــر 600 متر 
عندما دخل فـــي صراع ثنائي مع الحصان 
المرشـــح األول “ كحيـــالن عافـــص 1708 “ 

والـــذي فاجـــأ الجميـــع بانحرافـــه عـــن خط 
المقدمة ليســـتثمر “ كحيالن عافص 1695 
“ الفرصـــة ويحســـم الفـــوز لصالحـــه بفارق 

طول ونصف الطول.
الشـــوط  فشـــهدها  الثانيـــة  المفاجـــأة  أمـــا 
الســـادس الـــذي أقيم علـــى كأس العاديات 
ريســـنغ لجياد الدرجة األولى “نتاج محلي 
“ مســـافة 1800 متر والجائزة 4000 دينار، 
وكان بطلهـــا الحصـــان “ دليـــل “ ملك ســـمو 
الشـــيخ حمـــد بـــن عبـــدهللا بـــن عيســـى آل 
خليفـــة وبقيـــادة بريت دويـــل والذي ظهر 
بصورة قوية وفرض تقدمه على مجريات 
الشـــوط منذ البداية والتي ظن الجميع إنه 
كان يلعـــب دورًا تكتيكيـــًا لصالح الحصان 
المرشح لالسطبل “ دوشانبي “ لكنه حافظ 
علـــى تقدمـــه بكفـــاءة مـــن الفـــارس حتـــى 
النهايـــة ليحقق أولـــى انتصاراته بعد غيبة 
متفوقًا على الجياد المرشحة “ دوشانبي – 
الطـــارق – غرايب “ التي جاءت محاوالتها 
متأخرة وحلت في المراكز الثاني والثالث 

والرابع.

التتويج

وتـــم تتويـــج الفائزيـــن بكـــؤوس الســـباق، 

حيث قدم ســـمو الشـــيخ عيسى بن سلمان 
بن حمد آل خليفة كأس العاديات للشـــوط 
الســـابع الى ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشد 
آل خليفة، فيما تســـلم سمو الشيخ عيسى 
بن سلمان بن حمد آل خليفة كأس الشوط 
الخامس من سمو الشيخ محمد بن سلمان 
بـــن حمد آل خليفة، كما قام ســـمو الشـــيخ 
محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بتقديم 
كأس الشوط األول الى سمو الشيخ محمد 
بن عبدهللا بن عيسى آل خليفة، فيما قدم 
ســـمو الشـــيخ نادر بن محمد بن سلمان آل 
خليفـــة كأس الشـــوط الثانـــي الـــى حســـن 
مفرح العجمي، وقدم سمو الشيخ سلطان 
الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة كأس 
الشـــوط الثالث الى المضمـــر الفائز عبدهللا 
كويتي، فيما قدم ســـمو الشيخ عبدهللا بن 
راشـــد بن عيســـى آل خليفة كأس الشـــوط 
الرابـــع الى فيصل عـــادل فليفـــل، كما قدم 
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد بن عيسى 
آل خليفة كأس الشوط السادس الى سمو 
الشـــيخ حمـــد بـــن عبـــدهللا بـــن عيســـى آل 

خليفة.

“جــنــرز” ـــ  ل قــويــة  وانــطــاقــة  كــحــيــان    - ــيــل  “دل ومــفــاجــآت  المرشحة  الــجــيــاد  تــفــوق 

عيسى ومحمد بن سلمان توجا الفائزين في السباق الـ 11 للخيل

لقطات من التتويج

جانب من الحضور 

اللجنة اإلعالمية

أنهى االتحاد البحرين للتنس اســتعداداته الســتضافة معســكر وبطوالت االتحاد الدولي للتنس 
لتطوير الناشئين تحت 14 سنة بغرب ووسط آسيا.

وتشـــكلت اللجان المنظمة برئاســـة نائب رئيس 
االتحاد الشـــيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة، 
وجـــرى تعيين فـــؤاد محمد الريعي أمين الســـر 
مديـــرا للبطولة، وتم إعداد المالعب وتجهيزها 
الستقبال البطولة، وبالتنسيق مع إدارة الشؤون 
الرياضيـــة باللجنة األولمبية صدرت تأشـــيرات 

الدخول لالعبين والالعبات ومدربيهم.

وأكدت كل من )العراق، لبنان، سورية، الكويت، 
الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  عمـــان،  ســـلطنة 
اليمن، أفغانســـتان، طاجاكســـتان، تركمنستان( 
مشـــاركتها في البطولـــة بجانب البحرين، حيث 
تشـــارك كل دولـــة بالعبيـــن والعبتيـــن ومدرب 

مرافق.
االتحـــاد  منـــدوب  البطولـــة  فعاليـــات  ويديـــر   

الدولي للتنس لتطوير التنس بغرب آســـيا أمير 
برغـــي، بجانب طاقم حكام بحريني وســـعودي 
بقيـــادة الحكـــم الدولي البحرينـــي أحمد محمد 
الحـــواج، ومن المقرر أن يمثـــل مملكة البحرين 
التوبلـــي،  فـــارس  القطـــان،  الالعبـــون )عيســـى 
شـــادي قالل( بإشـــراف المدير الفني هشام عبد 
المجيـــد مـــال هللا. ومـــن خـــالل المشـــاركة في 
لتطويـــر  الدولـــي  معســـكر وبطـــوالت االتحـــاد 
الناشـــئين تحت 14 سنة بغرب آسيا الذي أقيم 
بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة، والمعســـكر 
والبطوالت التي أقيمت في ســـلطنة عمان )12 

– 26( ديســـمبر 2019م، والمشـــاركة في بطولة 
االتحاد الدولي للتنس لفرق آســـيا التي أقيمت 
فـــي قطر من 30 ديســـمبر 2019م إلـــى 3 يناير 
2020م، اســـتعد العبـــو البحرين للمشـــاركة في 

البطولة التي ستقام في مسابقة الفردي.
إيبيـــس  فنـــدق  المنظمـــة  اللجنـــة  واعتمـــدت   
بمنطقة الســـنابس محال لإلقامة، حيث يتوالى 
وصـــول الوفـــود اعتبـــارا مـــن األحـــد 12 يناير، 
االتحـــاد  مالعـــب  علـــى  المباريـــات  وســـتقام 
بجامعـــة البحريـــن بمدينة عيســـى اعتبـــارا من 

الثالثاء الموافق 13 يناير 2020م. 

اتحاد التنس ينهي استعداداته الفنية

عيسى القطان وفارس التوبلي وشادي قالل
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بدور المالكي من المنامة

متطوعون يدعون لالستفادة من المشاركة بجائزة الشيخة حصة

الســـمو  بجائـــزة صاحبـــة  فائـــزون  أكـــد 
الشـــيخة حصة بنـــت ســـلمان آل خليفة 
للعمل الشـــبابي التطوعي أن المشـــاركة 
فـــي الجائـــزة والفوز أســـهم فـــي تطوير 
مشـــاريعهم والتوســـع بها إلـــى حد كبير، 
خصوصـــا بعد التزامهـــم بتطبيق معايير 
الجائـــزة في مشـــروعاتهم، الفتين أيضا 
إلـــى أن الفـــوز منحهـــم فرصـــة انتشـــار 
واعتماديـــة وثقة لـــدى مختلف الجهات 

ومكونات المجتمع البحريني. 
ودعا الفائـــزون الشـــباب البحريني ممن 
تنطبـــق عليهم الشـــروط إلى المشـــاركة 
في النســـخة الثالثة من جائزة الشـــيخة 
حصـــة للعمـــل التطوعـــي، بمـــا يتيح لهم 
حافـــزا نوعيـــا فـــي مجـــال بـــذل المزيـــد 
مـــن الجهـــود مـــن أجـــل تعزيـــز النهوض 
بمشـــاريعهم التطوعيـــة وتعظيـــم أثرها 
الخيـــري  العمـــل  مجـــاالت  دعـــم  فـــي 
مملكـــة  فـــي  واالجتماعـــي  والتطوعـــي 

البحرين.

من الفوز المحلي إلى العربي

العمـــل  تنميـــة  مركـــز  صاحـــب  وأكـــد 
التطوعي ســـلمان السندي أهمية معايير 
جائـــزة صاحبـــة الســـمو الشـــيخة حصة 
بنـــت ســـلمان آل خليفة للعمل الشـــبابي 
التطوعي، والتي تتمحور حول جوانب 
التميز في المشـــروع، ومدى استدامته، 
منـــه،  المكتســـبة  والخبـــرات  وتأثيـــره، 
واإلســـهامات  اإلنجـــازات  إلـــى  إضافـــة 
الســـابقة للقائميـــن عليـــه، وقـــال إن تلك 
المعاييـــر من شـــأنها مأسســـة المشـــروع 

التطوعي وضمان استدامته.
وقال السندي إن فوز مركز تنمية العمل 
التطوعي بجائزة الشـــيخة حصة للعمل 
التطوعـــي مهـــد الطريـــق أمـــام المركـــز 
للفوز بالمركز األول على مستوى الوطن 
العربـــي  الشـــباب  جائـــزة  فـــي  العربـــي 
المتميز لمجلس الشـــباب العربي للتنمية 
المتكاملة، والتي أقيمت في مقر جامعة 

الـــدول العربية وفي مقرها بالقاهرة في 
مـــارس الماضي. ونوه الســـندي بأهداف 
جائزة الشـــيخة حصة للعمـــل التطوعي 
الرامية إلى نشـــر وتعزيـــز مفهوم ثقافة 
العمل التطوعـــي وإبراز قيمته المعنوية 
وتعزيـــز  وإنســـاني،  وطنـــي  كواجـــب 
وتطويـــر دور األفـــراد والجماعـــات فـــي 
تحقيـــق االنجـــاز واإلبداع واالســـتدامة 
لمشـــاريع العمل التطوعي، وتعزيز روح 
المنافسة وإبراز المبادرات الشبابية في 
مجـــال تنفيذ مشـــاريع متميـــزة موجهة 

لخدمة المجتمع.

التوسع حتى السعودية

بـــدروه قـــال فهـــد محمـــد ياقـــوت قائـــد 
فريق مشـــروع “كن مســـتعدا” التطوعي 
إن الفـــوز بجائـــزة ســـمو الشـــيخة حصة 
للعمـــل التطوعي يمثل عالمة فارقة في 
تاريخ مشـــروع “كن مســـتعدا”، وكشـــف 
أن المشروع بات يضم اآلن 42 متطوعا 
يعملون على تقديم الخدمات التطوعية 
“نحـــن  وأضـــاف  الجهـــات،  لمختلـــف 
موجوديـــن اآلن كمتطوعيـــن فـــي ثالثة 
فعاليـــات فـــي وقـــت واحـــد هـــي دوري 
خالـــد بـــن حمـــد للصـــاالت، وفـــي بعـــض 
األســـواق التجارية، وفي فعالية خاصة 

بذوي االحتياجات الخاصة”.
إلـــى أن مشـــروع “كـــن  وأشـــار ياقـــوت 
مستعدا” توســـع في خدماته التطوعية 

وإنقـــاذ  األوليـــة  اإلســـعافات  لتشـــمل 
الغريق وغيرها، وقال “حتى اننا أسســـنا 
مشـــروعا تحت االســـم ذاته في المملكة 
العربيـــة الســـعودية، وأعطينـــا أشـــقاءنا 
المتطوعين السعوديين عصارة تجاربنا 

وخبراتنا في هذا المشروع.

تكريس حضور المرأة في العمل 

التطوعي

مـــن جانبهـــا أشـــارت نـــورة حســـين مـــن 
مشـــروع “بيتكـــم بيتنـــا” إلـــى أن جائـــزة 
الشـــيخة حصة للعمـــل التطوعي تعكس 
بالعمـــل  المســـتوى  رفيـــع  االهتمـــام 
التطوعي في البحرين من قبل المجلس 
األعلـــى للمـــرأة برئاســـة صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفـــة قرينة العاهل المفدى، وبما يعزز 
من قدرة الشـــباب البحريني على البذل 
والعطاء، ويؤدي إلـــى تجويد الخدمات 
التطوعيـــة التـــي يقدمونهـــا، خاصـــة مع 
التكريم رفيع المســـتوى مـــن قبل قرينة 

العاهل شخصيا.
وأكـــدت أن هـــذه الجائـــزة التـــي تحمـــل 
اســـم ســـمو الشـــيخة حصـــة إنمـــا تثبت 
مـــرة أخـــرى أن المـــرأة البحرينية أثبتت 
حضـــورا فاعـــال فـــي مختلـــف مجـــاالت 
العمل التطوعي، وتمكنت من المساهمة 
فـــي تلمـــس احتياجات الشـــرائح األكثر 
فـــي  والتفانـــي  المجتمـــع  فـــي  ضعفـــا 

تلبيتها. وأشـــارت إلى أن فوز المشـــروع 
بجائـــزة الشـــيخة حصـــة وضعـــه علـــى 
أعتـــاب مرحلة جديدة فـــي مهمته التي 
تقـــوم علـــى ترميـــم بيـــوت المحتاجيـــن 
وجـــذب المزيـــد مـــن المتطوعيـــن لهـــذا 
 2013 العـــام  منـــذ  المســـتمر  المشـــروع 
والذي تمكن من ترميم عشـــرات البيوت 
حتـــى اآلن، وتحفيز أولئـــك المتطوعين 
على االســـتفادة من طاقاتهم ومواهبهم 

وأوقات فراغهم في العمل التطوعي.

االلتزام بمعايير الفوز

بدروها أكـــدت نوف النعار من مشـــروع 
فـــاز  الـــذي  المتطوعيـــن  تجمـــع  نقطـــة 
بالنســـخة األولـــى مـــن جائـــزة الشـــيخة 
شـــرائح  أن  التطوعـــي  للعمـــل  حصـــة 
واسعة من الشـــباب البحريني منخرطة 
بطريقـــة أو بأخرى في العمل التطوعي، 
خاصـــة وأن العمـــل التطوعـــي متجـــذر 
فـــي البحريـــن منـــذ القـــدم، وقالـــت “من 
هنـــا تنبـــع أهميـــة جائزة الشـــيخة حصة 
أفـــكار  تأطيـــر  فـــي  التطوعـــي  للعمـــل 
الشباب وتحويلها إلى مشاريع تطوعية 
ذات اثـــر إيجابـــي كبيـــر علـــى المجتمـــع 
وعلى الشـــباب أنفســـهم”. وأوضحت أن 
مشـــروع نقطة تجمـــع المتطوعين الذي 
كمشـــروع   2012 فبرايـــر  فـــي  تأســـس 
تخـــرج، عبـــارة عـــن منصـــة الكترونيـــة 
التطوعيـــة  األعمـــال  فـــي  للمشـــاركين 

تهدف إلى تشـــجيع العمل التطوعي من 
خالل تيســـير توفير الفـــرص التطوعية، 
وقـــد وفر مئـــات الفـــرص التطوعية في 
كثير مـــن الفعاليات، وقد اســـتفاد كثيرا 
مـــن فرصة المشـــاركة في الجائـــزة، بعد 
أن عمـــل القائمـــون عليـــه بإخالص على 

تحقيق المعايير التي يطلبها الفوز.

أداة فاعلة للتطوير 

محمـــد المرباطي، أحـــد الفائزين بجائزة 
الشـــيخة حصـــة للعمـــل التطوعـــي فـــي 
دورتهـــا األولـــى عن مشـــروعه “فعاليات 
البحرين” قـــال إن الجائـــزة تمثل منصة 
التطوعيـــة  المشـــاريع  أمـــام  مواتيـــة 
مـــن أجـــل تعريـــف المجتمـــع البحرينـــي 
بالمشـــاريع التطوعيـــة، كمـــا أنهـــا توفـــر 
دعما إعالميا كبيرا للمشـــاريع المشاركة 
بمـــا يمهد الطريـــق أمامهـــا للوصول إلى 
أكبر شـــريحة ممكنة من المجتمع. وأكد 
الشـــيخة  ســـمو  جائـــزة  أن  المرباطـــي 
أصبحـــت  التطوعـــي  للعمـــل  حصـــة 
إحـــدى األدوات الفاعلـــة لتطويـــر العمل 
التطوعـــي في البحريـــن، ووضع معايير 
وطنية شـــاملة لتطوير العمل التطوعي 
فـــي البحريـــن ككل، وقال “ال زلنـــا نتابع 
عـــن قرب مجريات هذه الجائزة ونرصد 
الـــذي تحققـــه الجائـــزة ذاتهـــا،  التطـــور 
والمشاريع المشاركة فيها على المستوى 

الفردي أو الجماعي”.

يشـــار إلـــى أن جائـــزة الشـــيخة حصـــة 
تمثـــل  التطوعـــي  للعمـــل  ســـلمان  بنـــت 
إحـــدى مبادرات المجلـــس األعلى للمرأة 
المهمـــة فـــي مجـــال دعـــم وتعزيـــز روح 
العمل التطوعي لدى الشباب في مملكة 
البحريـــن، بما يعـــزز من مجـــاالت العمل 
التطوعـــي لـــدى الشـــباب البحرينـــي من 
المبـــادرة  علـــى  ويشـــجعهم  الجنســـين، 
واإلبـــداع مـــن أجل اآلخريـــن في مجال 
اشـــتهرت به البحرين علـــى مر تاريخها، 

وكان سببا في إثراء مجتمعها المدني.
الجائـــزة،  فـــي  للمشـــاركة  ويشـــترط 
بحرينـــي  للجائـــزة  المتقـــدم  يكـــون  أن 
الجنســـية ويتـــراوح عمره بيـــن 18 و35 
الفئـــة  عامـــا، وأن تكـــون األعمـــال فـــي 
الجماعية المشاركة تحت مظلة قانونية 
أي تابعـــة إلحدى المؤسســـات التعليمية 
المجتمـــع  مؤسســـات  أو  الجامعـــات  أو 

المدني.
وتعزيـــز  نشـــر  إلـــى  الجائـــزة  وتهـــدف 
مفهـــوم ثقافـــة العمـــل التطوعـــي وإبراز 
وطنـــي  كواجـــب  المعنويـــة  قيمتـــه 
وإنســـاني، وتعزيز وتطويـــر دور األفراد 
االنجـــاز  تحقيـــق  فـــي  والجماعـــات 
واإلبداع واالستدامة لمشروعات العمل 
التطوعي، وتعزيز روح المنافسة وإبراز 
المبـــادرات الشـــبابية فـــي مجـــال تنفيذ 
لخدمـــة  موجهـــة  متميـــزة  مشـــروعات 

المجتمع.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

محمد المرباطينورة حسيننوف النعارفهد محمد ياقوت سلمان السندي

افتتح رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبد هللا 
آل خليفة صباح أمس الجمعة فعاليات المؤتمر الدولي األول للنساء والوالدة 
الذي تنظمه جامعة الخليج العربي بالشراكة مع “تمكين” وسط مشاركة دولية 
وإقليمية واسعة، وذلك بحضور وزيرة الصحة فائقة الصالح، ورئيس جامعة 
الخليج العربي خالد العوهلي، والمســؤولين والوفود والمتحدثين المشــاركين 
فــي فعاليــات المؤتمــر، وذلــك فــي فنــدق الدبلومــات، مــع حضور أكثــر من 300 

مشارك ومدعو من البحرين ودول مجلس التعاون والخارج.

المجلـــس األعلـــى فـــي  وقـــال رئيـــس 
كلمته التي ألقاها فـــي افتتاح المؤتمر 
فـــي  الصحيـــة  الرعايـــة  نظـــام  “شـــهد 
مملكة البحريـــن إنجازات كبيرة خالل 
العقد الماضي، حيث تســـتمر الحكومة 
بتوفيـــر  بالتزامهـــا  للمملكـــة  الرشـــيدة 
الرعايـــة الصحيـــة الشـــاملة، وشـــهدت 
والتوليـــد  األمومـــة  رعايـــة  خدمـــات 
الماضيـــة  العقـــود  فـــي  كبيـــرا  تطـــورا 
لتتحـــول مـــن التوليد فـــي المنازل من 
قبـــل قابـــالت شـــعبيات غيـــر مدربـــات 
إلى عمليـــات التوليد من قبل القابالت 
المدربـــات حتـــى وصلت إلـــى عمليات 
المؤسســـات  فـــي  المتطـــورة  التوليـــد 
مؤكـــدا  والمستشـــفيات،  الصحيـــة 
أن إقامـــة المؤتمـــر يســـاهم بـــال شـــك 
فـــي تطويـــر جـــودة الرعايـــة الصحية 

المقدمة للمرضى”.
وبيـــن الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا أن 
معـــدل الوالدات الســـنوي فـــي المملكة 
 ،2017 العـــام  فـــي  20718 والدة  بلـــغ 
حيـــث جرت 82 % من هـــذه العمليات 

في المستشفيات الحكومية.
وأضـــاف “نحـــن فخـــورون أن 99.7 % 
مـــن عمليـــات الـــوالدة قد تـــم إجراؤها 
مـــن قبـــل موظفـــي رعايـــة صحية من 
ذوي الكفـــاءة العاليـــة”، الفتـــًا إلـــى أن 
معدل الوالدات القيصرية الوطني يعد 
منخفضـــًا فـــي المملكة وبنســـبة 28 % 

إلى جانب معـــدل مضاعفات منخفض 
مقارنـــة مـــع المعـــدالت المســـجلة فـــي 

سائر دول العالم. 
وأكد أن “نســـبة الوفيـــات بين المواليد 
الجـــدد بعد الوالدة انخفضت من 22.8 
فـــي العـــام 2011 إلـــى 14.6 فـــي العام 
مولـــود،   100000 لـــكل  وذلـــك   ،2017
كمـــا انخفض معـــدل وفـــاة األجنة في 
األســـابيع القليلة قبل الوالدة من 27.4 
فـــي العـــام 1985 إلـــى 8.6 فـــي العـــام 
2017، لـــكل 1000 جنين وهو ما يضع 
مملكـــة البحريـــن فـــي مصـــاف الـــدول 

األكثر تقدمًا في هذا المجال”.
وأشـــار إلـــى انـــه وبالرغم مـــن تحقيق 
هـــذه اإلنجـــازات، إال أن هنـــاك العديـــد 
من التحديات التي تواجه هذا المجال 
في البحرين، ومن أهمها ارتفاع معدل 
الـــوالدات قبل الموعد المتوقع بشـــكل 
ملحـــوظ، لترتفـــع مـــن 64 لـــكل 1000 
والدة فـــي العـــام 1985 لتصـــل حتـــى 
العـــام  فـــي  والدة   1000 لـــكل   105.4
2017، وتأتي هذه الزيادة في اتســـاق 

مع ارتفاع معدل الحمل المتعدد.
وأشـــار رئيـــس جامعة الخليـــج العربي 
خالد العوهلي إلى أن العديد من تقارير 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة أكـــدت على 
أهميـــة البحـــوث العلمية، والدراســـات 
اإلكلينيكية عبر المعايشـــة على تطوير 
العديد من أســـاليب الوقايـــة والعالج، 

ممـــا يســـاهم في رفـــع مســـتوى جودة 
الحيـــاة وإطالة عمـــر المـــرأة والحفاظ 
علـــى صحة الطفـــل وتقليـــل التكاليف 
العالجيـــة المترتبـــة علـــى التعامـــل مع 

تداعيات المشكالت الصحية.
وأوضح العوهلي “تعمل الجامعة على 
الدفـــع نحـــو تحقيـــق االســـتراتيجيات 
مـــن  كل  وضعتهـــا  التـــي  الصحيـــة 
ومنظمـــة  المتحـــدة،  األمـــم  منظمـــة 
الصحـــة العالميـــة ضمـــن أهدافهـــا في 
ســـبيل العمـــل علـــى إجـــراء األبحـــاث 
العلمية والســـريرية التـــي تمثل تحديًا 
اســـتراتيجيًا لمجتمـــع الخليـــج العربي 
ومـــن أجل هـــذه الغاية نظمـــت جامعة 
الخليج العربـــي العديد من المؤتمرات 
العلمية وورش العمل التخصصية التي 
جمعـــت نخبـــة مـــن الخبـــراء العالمين؛ 
بهدف تعزيـــز البحـــث والتطوير وبناء 
القـــدرات االبتكارية وتحســـينها ونقل 

التكنولوجيات الصحية المتكاملة”.
وذكـــر “لقد أثبتت نتائج تقارير منظمة 
التدخـــالت  إن  العالميـــة،  الصحـــة 
الصحية المبنية على بحوث المعايشة 
في مختلف قارات العالم قد ســـاهمت 
في تحســـين صحـــة الطفـــل واألمومة 

كما جاء في الهدفين الرابع والخامس 
من أهداف األلفية”. 

وبـــدوره، قـــال رئيـــس المؤتمـــر ضياء 
العديـــد  ســـيناقش  المؤتمـــر  إن  رزق 
من التطـــورات العلميـــة الحديثة التي 
شهدها طب النساء والوالدة، موضحًا 
أن هـــذا القطـــاع مـــر بتطـــورات جعلته 
يتفرع إلى مجموعـــة من التخصصات 
تطـــور  فـــي  ســـاهمت  التـــي  الدقيقـــة 
العـــالج والوقايـــة من األمـــراض، ومن 
البوليـــة  المســـالك  التخصصـــات  هـــذه 
للنســـاء والـــوالدة والتـــي أصبحت من 
التخصصـــات الدقيقـــة التـــي تتعامـــل 
مـــع التبول الـــالإرادي وســـقوط الرحم 
والمهبل، بعـــد أن كان التبول الالإرادي 
للنساء يندرج تحت تخصص المسالك 

البولية. 
الدقيـــق  التخصـــص  هـــذا  أن  وتابـــع 
أتـــاح العديـــد مـــن العالجـــات الدوائية 
والجراحيـــة المتطـــورة التي ســـاهمت 

في تحسين صحة النساء.
ويناقـــش المؤتمر التطـــورات الحديثة 
في تخصـــص عـــالج األورام المرتبطة 
باألعضاء التناسلية للنساء، والتقنيات 
الشـــامل  المســـح  فـــي  المتطـــورة 

لالكتشـــاف المبكر لألورام، إضافة الى 
ملـــف التطعيمات الحديثـــة التي تعمل 
بكفاءة عالية على الوقاية من األورام.
ســـيخصص  المؤتمـــر  أن  وذكـــر 
الوســـائل  لمناقشـــة  خاصـــًا  محـــورًا 
الخصوبـــة  ضعـــف  لعـــالج  الجديـــدة 
الحديثـــة  والتطـــورات  واإلنجـــاب، 
فـــي هـــذا التخصـــص. كمـــا يســـتعرض 
فـــي  العلميـــة  التطـــورات  المؤتمـــر 
مجـــال طب الجنيـــن والمـــرأة الحامل، 
مبينـــًا التطـــورات العلميـــة فـــي مجال 
االكتشـــاف المبكر للتشـــوهات الخلقية 
لدى الجنين عبر أشـــعة الموجات فوق 
التشـــوه  دالالت  وقيـــاس  الصوتيـــة، 
مـــن خـــالل عالمـــات فحص الـــدم، كما 
سيناقش العالجات المتقدمة ألمراض 
الســـكر وضغط الدم أثنـــاء الحمل، إلى 
جانـــب األمـــراض العامـــة علـــى صعيد 
ألمبكـــرة  كالـــوالدة  والـــوالدة  النســـاء 

والحمل خارج الرحم.
وأشـــار إلى أن المؤتمر سيناقش نتائج 
10 بحـــوث ســـريرية حديثة لمجموعة 
مـــن األطبـــاء المتدربين فـــي تخصص 
النساء والوالدة بدول الخليج العربية، 
وســـينظم ورشـــتي عمل حول خياطة 

والفحوصـــات  الـــوالدة  بعـــد  العجـــان 
فـــوق  األشـــعة  باســـتخدام  المتطـــورة 

الصوتية للمرأة والجنين،
هذا وسيخصص المؤتمر جائزة ألفضل 
عـــرض علمـــي، وأخرى ألفضـــل ملصق 
بحثـــي. إضافـــة الى معـــرٍض مصاحٍب 
للمراكـــز الطبية والشـــركات المســـاهمة 

التي تقدم خدماتها الصحية للمرأة.
ويقـــدم المؤتمـــر العديـــد مـــن األوراق 
العلمية لمشـــاركين من مملكة البحرين 
والمملكـــة العربيـــة الســـعودية ودولـــة 
الكويـــت، ومـــن لبنـــان، ومـــن الواليات 
المتحـــدة األميركية والمملكة المتحدة 
وسويســـرا  التركيـــة  والجمهوريـــة 
واليونـــان  وإيطاليـــا  والنرويـــج 
وجمهورية التشـــيك، وتفتخر الجامعة 
بمشـــاركة الجميع، جنبـــًا إلى جنب من 
أجل إثراء جانب طب النساء والوالدة 

بأحدث المعلومات المستجدة.
يشـــار إلـــى أن المؤتمـــر الدولـــي األول 
للنســـاء والوالدة يحظى بدعم شـــركة 

بنا غاز، ومجموعة البركة البنكية.

الشيخ محمد بن عبداللهرئيس المجلس األعلى للصحة يفتتح المؤتمر الدولي األول للنساء والوالدة  

الحكومية المستشفيات  ــي  ف العمليات  ــن  م  %  82 لــلــصــحــة”:  ــى  ــل “األع رئــيــس 

20718 معدل الوالدات السنوي في البحرين

المحلــي المجتمــع  مكونــات  مختلــف  لــدى  االنتشــار  فرصــة  منحهــم  الفــوز 
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“ســـتراثكاليد”  جامعـــة  حصـــدت 
الدراســـات  شـــريك   - األســـكتلندية 
للدراســـات  البحريـــن  بمعهـــد  العليـــا 
المصرفيـــة والماليـــة )BIBF( - لقـــب 
“جامعـــة العـــام لــــ 2019” مـــن قبـــل 
مقياس “تايمز” للتعليم العالي كأول 
جامعة تفوز بهذا اللقب للمرة الثانية 
بعـــد حصولهـــا على اللقب فـــي العام 

.2012
المرمـــوق  اللقـــب  هـــذا  ُمنـــح  وقـــد 
للجامعـــة من بين خمس مؤسســـات 
أخـــرى تـــم ترشـــيحها وفـــق معاييـــر 
الشـــاملة  كاإلســـتراتيجية  مســـبقة، 
للتعامل مع قطاع األعمال والصناعة 
والحكومة، واالستثمار في الطالب، 

ووضع سياسات تقدمية اجتماعيا.
وكّرمت تايمز للتعليم العالي جامعة 
التأسيســـية  لرؤيتهـــا  ســـتراكثاليد 
المفيـــد”،  للتعلـــم  “مكانـــا  باعتبارهـــا 
باعتبارهـــا نموذجـــا مثاليا لمؤسســـة 
تعليميـــة اتخـــذت مهمـــة اجتماعيـــة 
حيويـــة وتفوقـــت فـــي تحقيـــق هذا 
الهدف. ويقدم معهد “BIBF” برنامج 
الماجســـتير فـــي إدارة األعمـــال من 
جامعة ستراثكاليد منذ العام 1995، 
والذي يعد ضمن 1 % من الشهادات 
ثالثـــي”  “اعتمـــاد  علـــى  الحاصلـــة 
فـــي العالـــم وذلـــك مـــن قبـــل هيئات 
االعتماد المتخصصة في ماجســـتير 

إدارة األعمال.

“Strathclyde” تحصد “جامعة العام لـ 2019”

تشـــهد عروض بداية العام من التســـهيالت للســـيارات الوكيل 
والموزع الحصري لعالمة Haval  إقباال كبيرا من قبل الجمهور 
وذلـــك ألســـعارها التنافســـية والمزايا المتعـــددة التي تطرحها 
الشـــركة للزبائن، والتي تشـــمل تحمل ضريبة القيمة المضافة 
مـــن قبـــل العمـــالء، تســـليم فـــوري وأقســـاط مرنـــة بمعامالت 

سريعة وودية وغيرها الكثير.
مـــن جانبه، صـــرح مدير المبيعات إبراهيم ناصر “نحن نســـعى 
لتوفيـــر أحدث الســـيارات والعروض التي تالقي إقباال منقطع 
النظيـــر من قبـــل العمالء الراغبين في إقتنـــاء إحدى طرازاتنا 
التـــي تناســـب أعمالهـــم ومتطلباتهم األســـرية، لنوفـــر لهم كل 
مـــا يحتاجونـــه مـــن حيـــث الجـــودة والمتانـــة والقوة والســـعر 
المناســـب، وخدمـــات مـــا بعـــد البيـــع، ونحـــن ندعـــو العمـــالء 

لالستفادة من هذه العروض المتوفرة لفترة محدودة”.
وأضاف “يشمل العرض على خيار استبدال سياراتهم القديمة 
بإخـــرى جديدة كليا بباقات رائعة تشـــمل التســـجيل والتأمين 
ومانـــع الصـــدأ، إضافة إلـــى الصيانة للمركبة لمدة 3 ســـنوات / 
60.000 كيلـــو متـــر، والضمـــان الذهبي الممتد لســـبع ســـنوات 

والحلـــول التمويليـــة بأســـعار فائدة تنافســـية، وتحمل ضريبة 
القيمة المضافة”.

Ha-  واختتـــم إبراهيـــم حديثه بدعوته للزبائـــن لزيارة معرض
val الكائـــن فـــي منطقة العكـــر؛ للتعرف عن قـــرب على أحدث 

الطرازات أو من خالل االتصال على 17734040.

“التسهيالت للسيارات” تقدم أسعارا تنافسية ومزايا متعددة
”Haval“ تزايد اإلقبال على طرازات

أعلنت شـــركة مجمع دلمونيا للتطوير عـــن بلوغ مركز الترفيه 
التطويـــر، حيـــث  مـــن  World Funscape مراحـــل متقدمـــة 
ســـيقدم المركـــز عنـــد افتتاحـــه مفهوًمـــا جديـــًدا للمجمعـــات 
التجاريـــة بالمملكـــة، وتجربـــة ترفيـــه اســـتثنائية لجميع أفراد 

العائلة، في أجواء مرحة وفريدة من نوعها. 
ويقـــدم مركـــز Funscape World مســـاحة ترفيـــه متكاملـــة 
تضـــم كال من قســـم “مغامـــرات التحدي Funscape”، وقســـم 
 Funscape ICE“ وقســـم   ،”Funscape PLAY “)ألعـــاب( 
)جليـــد(”، وقســـم “Funscape رياضـــة”، حيـــث ُيمكـــن للـــزوار 
مـــن مختلف الفئات العمرية ممارســـة هواياتهـــم وقضاء أمتع 
األوقـــات مع عائالتهـــم وأصدقائهم في بيئـــة آمنة تتوافق مع 
معاييـــر الجودة والســـالمة الدوليـــة. كما يتمتـــع المركز بطاقة 
والمناســـبات  الترفيهيـــة  الفعاليـــات  الســـتضافة  اســـتيعابية 
الخاصـــة. وصـــّرح الرئيـــس التنفيـــذي لمجمع دلمونيا الشـــيخ 
محمـــد بـــن دعيـــج آل خليفة، قائـــاًل: “إنه لمن دواعي ســـرورنا 
أن نعلـــن عن بلوغ مركز Funscape World الترفيهي مراحلة 
عمـــل متقدمـــة، والـــذي يأتـــي لُيلبي حاجـــة الســـوق المحلية؛ 

لتوفيـــر المزيـــد مـــن الخيـــارات الترفيهيـــة المتنوعة وإرســـاء 
معايير جديدة لها. ومن شـــأن المركز أيًضا أن يعزز من مكانة 
مملكـــة البحرين كوجهة ســـياحية رائدة مالئمـــة لجميع أفراد 
العائلـــة من مختلف األعمـــار، بما ينعكس باإليجاب على زيادة 
معـــدل الـــزوار الوافدين لمملكـــة البحرين وُيســـاهم في تعزيز 

نمو القطاع السياحي”.

خيـــارات ترفيهيـــة تالئـــم جميـــع أفـــراد العائلـــة
“World Funscape” بمراحل تطويرية متقدمة

“كيمز” تفتتح أحدث مراكزها الصحية في عسكر
ــة وبـــرامـــج األطـــبـــاء الــزائــريــن ــي ــال ــودة ع ــجـ ــات بـ ــدمـ ــر خـ ــي ــوف ت

أطلقـــت مجموعة كيمز للرعاية الصحيـــة فرعها الخامس 
بمملكة البحرين في عسكر، وذلك خالل احتفالية بسيطة 
أقيمـــت فـــي المركـــز الجديـــد. وحضـــر مناســـبة االفتتاح 
الرسمي لمركز كيمز البحرين الطبي بعسكر رئيس مجلس 
إدارة المجموعة ورئيس مستشفى رويال البحرين التابع 
للمجموعة أحمد جواهري، والرئيس التنفيذي للمجموعة 
شـــريف ســـعدهللا، والمدير التنفيذي للعمليات والمشاريع 
بمجموعـــة كيمـــز للرعايـــة الصحيـــة في مجلـــس التعاون 

لدول الخليج العربية جاكوب توماس. 
وحضر الفعالية أيضًا كبار المسؤولين من مختلف األقسام 
بكيمـــز، وتخللتها جولة علـــى مرافق المركز الجديد. ويقع 
مركز كيمز البحرين الطبي الجديد على طريق 52 بعسكر 
ويضـــم أقســـاما متعددة بهـــدف خدمة الســـكان القاطنين 
بهـــذه المنطقـــة والمناطـــق المحيطـــة، والمركـــز الجديـــد 
مـــزود بعيادات طب عام، إضافة للعديد من المرافق التي 
تقـــدم خدمـــات أخـــرى مثـــل األشـــعة الســـينية، والمختبر 

والصيدلية. 
وســـيقدم المركـــز خدمـــات طـــب عـــام والرعايـــة العاجلة. 

كمـــا وســـيوفر المركـــز برامـــج األطبـــاء الزائريـــن ألطبائها 
الطـــب  العامـــة،  الجراحـــة  العظـــام،  فـــي  المتخصصيـــن 

الباطني، الجلدية وغيرها من التخصصات. 
وبهـــذه المناســـبة، قال أحمد جواهري “تســـعى كيمز دائًما 
لتوســـيع نطاق خدماتها في مجـــال الرعاية الصحية وأن 
تكـــون دائمـــًا قريبة من جميع ســـكان مملكـــة البحرين. إن 
الموقع المميز لمركزنا الجديد في عســـكر سيتيح للسكان 

والعاملين في الشركات سهولة الوصول لخدماتنا”.
 مـــن جهتـــه، أضـــاف شـــريف ســـعدهللا: “نحـــن ملتزمـــون 
بتوفيـــر خدمات رعاية صحية ذات جـــودة عالية للجميع 

بمملكة البحرين. تم تدشـــين مركز كيمز البحرين بعســـكر 
لغـــرض خدمة كثير مـــن الناس الذين يعملون ويعيشـــون 

في المنطقة الصناعية”.
بـــدوره، قـــال جاكـــوب توماس: “منـــذ العام 2004، ســـعت 
كيمـــز لنشـــر الرعايـــة الصحيـــة من خـــالل مراكزهـــا وهي 
مستشـــفى رويـــال البحريـــن، ومركـــز كيمـــز البحريـــن في 
أم الحصـــم والمحـــرق، ومركز رويـــال البحرين الطبي في 
الرفـــاع. ومـــن خـــالل المركـــز الجديـــد في عســـكر، فنحن 
نواصل توفير رعاية صحية ذات جودة عالية بأسعار في 

متناول الجميع”.

رســـالة  الجامعـــة  فـــي  نوقشـــت 
الماجســـتير المقدمـــة مـــن الطالـــب 
فهـــد أحمـــد مطـــر مـــن قســـم إدارة 
األعمـــال فـــي كلية العلـــوم اإلدارية 
والمعنونة بـ “دور التدوير الوظيفي 
فـــي تنميـــة المهـــارات اإلدارية لدى 
العامليـــن _ دراســـة تطبيقيـــة على 
بمملكـــة  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
البحريـــن” باشـــراف الدكتور خيري 

عمر.
 هدفت الرســـالة إلـــى التعرف على 

دور التدويـــر الوظيفـــي فـــي تنمية 
المهـــارات اإلداريـــة، والتعرف على 
معوقـــات تطبيق التدوير الوظيفي 
فـــي وزارة التربية والتعليم بمملكة 
البحريـــن، وخلصت إلى وجود دور 
مهـــم لـــكل مـــن التدويـــر الوظيفـــي 
وتنميـــة المهـــارات اإلداريـــة )اتخاذ 
القـــرارات، إدارة الوقـــت، التواصل 
لـــدى  الحساســـية  اآلخريـــن،  مـــع 
المشكالت( لدى العاملين في وزارة 

التربية والتعليم بمملكة البحرين.

فهد مطر يناقش رسالة الماجستير

لتنشـــيط الحركـــة التجاريـــة وجـــذب الســـياح للبحريـــن

افتتاح أول فروع كوستا كوفي بـ “سيتي سنتر”

تحت رعاية الوكيل المســـاعد للسجل 
مكـــي،  علـــي  والشـــركات  التجـــاري 
وســـفير المملكة المتحـــدة لدى مملكة 
البحرين رودريك دراموند، تم افتتاح 
فـــي  كوفـــي  لكوســـتا  األول  الفـــرع 

البحرين بالستي سنتر.
الوكيـــل  أشـــاد  االفتتـــاح  وخـــالل 
المســـاعد بالمســـتوى المتميز للمقهى، 
لـــرواده،  يقدمهـــا  التـــي  والخدمـــات 
مثنيـــا في الوقـــت ذاته علـــى الجهود 
فـــي  الخـــاص  القطـــاع  يبذلهـــا  التـــي 
مملكـــة البحرين وحرصـــه الدائم على 
إضافة الخيـــارات الجديدة والمرافق 
التجاريـــة والســـياحية المتنوعة التي 
تســـهم في تنشـــيط الحركة التجارية 
وجـــذب الســـياح والـــزوار إلـــى مملكة 
البحرين، مؤكـــدًا دعم وزارة الصناعة 
والتجارة والســـياحة لهـــذه المبادرات 

والخطوات المتميزة.
حيـــث أعلنت شـــركة الزياني لألغذية 
وهي الذراع االســـتثماري الجديد في 
قطـــاع األغذيـــة التابعة الســـتثمارات 

الزياني مؤخًرا، عن إطالق أول فروع 
كوســـتا كوفي في مجمع سيتي سنتر 
وجذابـــة  جديـــدة  كوجهـــة  البحريـــن 

لعشاق القهوة في المملكة.
 وحازت شـــركة الزياني لألغذية على 
لتطويـــر  الحصريـــة  الحقـــوق  كافـــة 
وإدارة مقاهـــي كوســـتا، فـــي المملكة 

المتحدة، في مملكة البحرين.
وبهذه المناســـبة، قـــال رئيس مجلس 

لألغذيـــة  الزيانـــي  اســـتثمارات  إدارة 
نواف الزياني قائالً “يمتلك في الوقت 
الحالـــي محبـــو القهوة وعيـــا أكثر في 
اختياراتهـــم، فكل شـــخص هـــو خبير 
قهـــوة بحـــد ذاتـــه. نطمـــح إلـــى تلبية 
جميـــع احتياجاتهـــم وذلـــك من خالل 
تقديم قهوة تتمتع بأعلى مســـتويات 
الجـــودة العالمية وإتاحتها في شـــتى 
مناطق المملكة ليســـتمتع بها الجميع، 

ويســـعدنا أن نعلن أيًضا أن هذا الفرع 
هـــو األول للعديـــد مـــن الفـــروع التـــي 
ســـيتم افتتاحهـــا فـــي جميـــع أنحـــاء 

المملكة في القريب العاجل”.
من جانبه، أكَّد العضو المنتدب لشركة 
الزياني لألغذية راشـــد الزياني التزام 
الشـــركة بتلبيـــة احتياجـــات العمـــالء 
المتنوعـــة من خـــالل تقديم مجموعة 
واســـعة من قوائم الطعـــام التي تزخر 

بأشهى المأكوالت.
وتابـــع حديثه قائـــاًل “ُتـــراِدف الجودة 
ســـمعة شـــركة الزيانـــي الطيبـــة فـــي 
التـــي  والخدمـــات  المجـــاالت  جميـــع 
تقدمها. يســـعدنا تقديـــم حبوب قهوة 
حسب الموســـم لنمنح العمالء تجربة 
مختلفـــة ومميـــزة. إضافـــة إلـــى ذلك، 
ســـنوفر العديد من المنتجات المحلية 
الخاصـــة مثـــل تشـــيز كيك بالفســـتق، 
الموســـمية  االبتـــكارات  عـــن  فضـــاًل 
األخرى، وذلـــك إلضفاء تجربة فريدة 
من نوعها ومتكاملـــة للقهوة المفضلة 

لعمالئنا”.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

التقنيـــة  البحريـــن  كليـــة  اســـتضافت 
)بوليتكنك البحرين( سلسلة من ورش 
العمل حول “أساسيات ريادة األعمال” 
لطلبتهـــا، وذلـــك طـــوال شـــهر أكتوبـــر 
الكليـــة.  حـــرم  فـــي  ديســـمبر  وحتـــى 
والهدف مـــن ورش العمل هو تســـليط 
الضوء على مفهوم وأنواع المشـــاريع، 
وعقليـــة ومهـــارات تنظيـــم المشـــاريع، 
األفـــكار  لتطويـــر  الفعالـــة  والطـــرق 
التجاريـــة.  وتخللـــت الـــورش أنشـــطة 
البوليتكنـــك،  لطلبـــة  وعلميـــة  عمليـــة 
ريـــادة  مجـــال  فـــي  تعلمهـــم  لتعزيـــز 
األعمـــال، بما في ذلك أنشـــطة تتطلب 
مـــن الطـــالب العمـــل فـــي مجموعـــات 
لوضع خطة أعمال متكاملة.  من جهته، 

ببوليتكنـــك  المحاضـــر  األســـتاذ  قـــام 
البحرين محمد الدليمي بتقديم ورش 
العمـــل للطلبة، والتي تألفت من برامج 
التجاريـــة،  األعمـــال  مثـــل:  مختلفـــة 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصاالت، 
اإللكترونـــي،  اإلعـــالم  ووســـائل 

والهندســـة، والتصميم المرئـــي. وعلق 
الدليمـــي قائـــالً: “إن تقديـــم مثـــل هذه 
الـــورش يتماشـــى مع مهمتنـــا المتمثلة 
خريجيـــن  إنتـــاج  فقـــط  ليـــس  فـــي 
جاهزيـــن للعمـــل ومجهزيـــن بمهـــارات 
قابلية التوظيف، ولكـــن لزيادة الوعي 

فيمـــا يتعلق بروح المبـــادرة”.  وبدوره، 
صـــرح الرئيـــس التنفيـــذي لبوليتكنـــك 
البحريـــن جيـــف زابودســـكي بالقـــول: 
“نظـــًرا إلـــى أن لدينا بالفعـــل خريجين 
أنشأوا شـــركاتهم الخاصة، فنحن نريد 
االســـتمرار في تعزيز هذه العقلية لدى 
طلبتنـــا، ألنه من شـــأنها أن تفيد مملكة 
البحرين من حيث نموها االقتصادي”.  
وأضـــاف: “أن موضوع ريـــادة األعمال 
مضّمن بالفعل في مناهجنا الدراســـية، 
ونحـــن نســـتضيف مجموعـــة متنوعـــة 
مـــن ورش العمـــل واألنشـــطة المتعلقة 
بروح المبـــادرة، ونخطط إلى مواصلة 
إدارة المزيد مـــن ورش العمل المماثلة 

في المستقبل”.

“بوليتكنك” تستضيف ورش “أساسيات ريادة األعمال”



كن حذًرا في تعاملك مع األشخاص.

جهود مضاعفة من أجل المحافظة على موقعك.

ابتعد عن التحديات حرصا على سالمتك.

النزاعات مع بعض الزمالء سرعان ما تختفي.

قدرة فائقة وخارقة على التعامل مع الظروف.

تحصل تغيرات على صعيد العمل، اختر األفضل.

أنت إداري المع ومنفذ ناجح الى درجة كبيرة.

تحقق معظم أهدافك بسرعة مدهشة.

تستفيد من بعض الفرص في حياتك 
االجتماعية.

ترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية.

انت مضطرب بسبب موقف في العمل.

احرص على ممارسة الرياضة بانتظام.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

11 يناير

1991
الكونغرس األميركي يفوض 

بأغلبية ساحقة الرئيس جورج 
بوش باستخدام القوة 

ضد العراق إلرغامه 
على االنسحاب 
من الكويت بعد 

فشل كافة الجهود 
الدبلوماسية.

أطلقــت الشــركة المنتجة لفيلم “أشــباح أوروبــا” اإلعالن 
التشويقي للفيلم الذي تشارك في بطولته الفنانة اللبنانية 
هيفاء وهبي إلى جانب كل من أحمد الفيشاوي، مصطفى 
خاطــر، باســم ســمرة، اروى جــودة وعباس أبو الحســن. 

ونشرت هيفاء الفيديو عبر حسابها على االنستغرام وعلقت 
عليه باللغة اإلنجليزية لننهي 2019 بانفجار. وسيطرت مشاهد 

الحركة والتفجيرات والمطاردات على اإلعالن التشويقي، حيث ظهرت وهبي بدور 
جديد ومختلف عما قدمته حتى اآلن سواء في الدراما أو السينما.

بأناقتهــا المعهودة وحضورهــا المحبب أطلــت النجمة 
اللبنانيــة داليــدا خليــل ضيفة مــع اإلعالمي بيــار رباط 
بمناســبة االحتفال بـ”رأس الســنة” عبر شاشــة األم تي 

في، فاستقبلت العام 2020 بأجواء فنية عفوية ومرحة.
اعتبرت خليل أن العام 2019 حمل لها الكثير من اإليجابية، 

فتحدثت عن إنجازات هــذا العام التي لخصتها على الصعيد 
المهني بفيلم مهراجة ومسلســل أســود، وعلــى الصعيد الوطني بمشــاركتها 

الفعلية في االنتفاضة اللبنانية من خالل تواجدها في الساحات مع الناس.

اســتقر ُصناع فيلم “دماغ شــيطان”، بطولــة النجمة رانيا 
يوســف، على موعــد طرحه بدور العرض الســينمائية في 
22 الجــاري. ويشــارك في بطولة الفيلم: باســم ســمرة، 
وليد فواز، ســلوى خطاب، عمرو عابد، نادية خيري، ياســر 

الزنكلوني، أشــرف طلبة، علي شــوقي، والوجــوه الجديدة: 
فتحــي صقر، كامل الشــافعي، أســامة عبداللــه، أحمد خالد، 

تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل. فيلم “دماغ شيطان” يتناول األحوال 
االجتماعية التي مرَّت بها مصر عقب ثورة 25 يناير وتدني المستوى العام.

دماغ شيطانطلة داليداأشباح أوروبا
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حــددت شــركة سامســونج يــوم 11 مــن فبرايــر لكشــف الســتار عــن 
إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Galaxy Fold 2 وأيضًا 

.Galaxy S20 هاتف

تشـــويقي  فيديـــو  مقطـــع  فـــي 
نشـــر من العمالق الكـــوري اليوم، 
وأكـــدت أن الحدث يعقد في 11 
مـــن فبرايـــر لكشـــف النقـــاب عن 

.Galaxy S20 هاتف
ولقـــد أكـــد Max Weinbach من 
هاتـــف  أن  علـــى   XDA مطـــوري 
بكاميـــرة  يأتـــي   Galaxy S20
خلفية بارزة، بينما يشير اإلعالن 

Gal�  التشويقي أيضًا إلى هاتف
.axy Fold 2

تكشـــف  أن  المتوقـــع  ومـــن 
موقـــع  عـــن  قريبـــًا  سامســـونج 
عقـــد هـــذا الحـــدث، حيث تشـــير 
بعض التوقعات إلـــى أن المؤتمر 
ســـان  أو  نيويـــورك  فـــي  يعقـــد 
فرانسيســـكو، لذا نترقب انطالق 

حدث سامسونج قريبًا.

Galaxy Fold 2 في فبراير

1946
أنور خوجة ينهي الملكية في ألبانيا ويعلن قيام الجمهورية الشعبية برئاسته.

1962
ثوران بركان هواسكاران في بيرو وأدى ذلك إلى وقوع 4000 قتيل.

1990
 مسيرة ضخمة في لتوانيا للمطالبة باستقاللها عن االتحاد السوفيتي.

 1922
أول محاولة ناجحة لمعالجة مرضى السكري بعقار اإلنسولين.

 1759
 ظهور أول شركة تأمين على الحياة في مدينة فيالدلفيا األميركية.

عادت النجمة الشابة هايلي 
ستاينفيلد للغناء من 

جديد، بعد غياب عن العمل 
بالموسيقى طوال العام 

2019؛ النشغالها بتصوير 
أحدث مسلسالتها.

وأنـــــوثـــــة جــــــمــــــاالً  زادت  كـــــبـــــرت  ــا  ــ ــم ــ ــل ــ ك

“العمــر األجمــل” للمــرأة

حــدد علمــاء مــن الواليــات المتحــدة األميركيــة “العمر األجمل” للمرأة، ووفقًا لهم، فإن الجنس اللطيف يبدو أكثر جاذبية وإثارة في عمر 38 ســنة و9 
أشــهر. وأضــاف العلمــاء أن النســاء فــي منتصف العمر يكونون أكثر جاذبية؛ بســبب شــعورهن بالثقــة بالعالقات العاطفية، إضافــة إلى امتالكهن كل 

المهارات التي يحتاجها الرجل.

وفـــي دراســـة أخـــرى، كشـــفت عـــن 
عـــن  المـــرأة  تتوقـــف  الـــذي  العمـــر 
اإلنجـــاب، حيـــث اعتبـــر العلماء أن 
المـــرأة تتوقف عـــن اإلنجاب عندما 

تصل إلى عمر 49 سنة.
ومـــن جهـــة أخـــرى، أجـــرى علمـــاء 
اجتمـــاع فـــي بريطانيـــا اســـتطالعًا 
للـــرأي شـــارك فيـــه أكثر مـــن 2000 
منـــه  الهـــدف  كان  وامـــرأة،  رجـــل 
تحديـــد العمـــر الـــذي تكـــون المـــرأة 
نتائـــج  وبينـــت  أكثـــر جمـــاالً،  فيـــه 
االســـتطالع أن قمـــة جمـــال المـــرأة 
في الـ31 مـــن العمر. ويقول الرجال 
الذيـــن شـــاركوا في االســـتطالع إن 
المرأة تتصرف في هذا العمر بذكاء 
وفطنة وتكون ثقتها بنفسها عالية.

ويفســـر علماء النفـــس هذا األمر أن 
المرأة بعـــد أن تتجاوز الثالثين من 
العمر تبـــدأ باالهتمام بنفســـها أكثر، 
وترضـــى بشـــكلها كما هـــو وال تعير 
اهتمامـــًا كبيـــرًا بنواقـــص مظهرهـــا 
ثقـــة  أكثـــر  وتصبـــح  الخارجـــي، 

بنفسها.
وكشـــفت أبحـــاث علميـــة كثيرة أن 
المرأة في عمر الثالثين تزداد جماالً 
عن ســـن العشـــرين، وكلمـــا تقدمت 
في العمـــر زادت جمـــاالً وأنوثة إلى 

سن ما بعد الثالثين.
الغنـــج  وعالمـــات  المـــرأة  أنوثـــة   *
تبرز أكثـــر بهذا العمـــر فيبرز الصدر 
جســـدها  مـــن  أخـــرى  ومناطـــق 
ويكتمل الشـــكل الخارجي لألماكن 

الفاتنة وتبرز أكثر.
المـــرأة  لـــدى  العاطفـــة  تـــزداد   *
بهـــذا العمـــر عن الســـنوات الســـابقة 
فتصبح أكثر عاطفـــة وحنانًا ودفئًا 
وأكثر احتـــواًء للرجل مـــن الناحية 

الجنسية والعاطفية.
* المـــرأة بهـــذا العمـــر أكثـــر تمســـكًا 

بالرجل وأكثر إخالصًا.
* المرأة بهذا العمر أكثر ذكاًء وأكثر 
فهمـــًا لمتطلبـــات الرجـــل أيضـــًا من 

الناحية الجنسية والعاطفية.
* المـــرأة بهـــذا العمـــر تختـــار الرجل 
لـــم  )إذا  بعنايـــة  لحياتهـــا  الشـــريك 
تتـــزوج بعد أو انفصلت عن شـــريك 

حياتها(
* بعكـــس ســـن العشـــرينيات فهـــي 
تختـــار الرجـــل الـــذي يحركهـــا مـــن 
الناحيـــة العاطفية والـــذي تثق فيه 

أن يكون مخلصًا لها مدى العمر.
* إن المرأة في هذا العمر تفكر كثيرًا 
قبـــل اختيـــار شـــريك حياتهـــا، فهي 
تفضل أن تعيش وحيدة أفضل من 

شريك مزعج وغير رومانسي ألنها 
تفضل الرومانســـية والشريك الذي 

ال يجلب لها المشاكل.
* وتقول الدراسات إن الجماع لدى 
المرأة بهذا العمر أكثر متعة وتزداد 
عندها الرغبة الجنسية، وقد تعادل 
رغبتها رغبة الرجل وبشـــكل علمي 
أكثـــر يالحـــظ أن المرأة بهـــذا العمر 
تـــزداد عندها الرطوبة المهبلية عند 
العالقـــة الحميميـــة وتصبـــح معهـــا 

أمتع.
* المـــرأة بهـــذا العمـــر تكـــون أكثـــر 
عقالنيـــة وتملـــك شـــخصية قويـــة 

وجميلة ومؤثرة بمن حولها.
*المـــرأة بهـــذا العمـــر أكثـــر دقة عن 
اختيـــار  فـــي  الســـابقة  الســـنوات 
اللباس المالئم لجذب الرجل ولفت 

نظر الرجل في العالقة ككل.
* المـــرأة بهـــذا العمـــر أكثـــر 

جـــرأة في الفـــراش وفي 
الجنســـية  الحـــركات 
إبـــراز  علـــى  وتعتمـــد 

أنوثتها.
فقد أثبتت دراسة تمت 
أكاديمييـــن  قبـــل  مـــن 
فـــي جامعـــة تكســـاس 
اســـتمتاع  أن  مؤخـــرًا 

المرأة بممارســـة الجنـــس وهي في 
األربعيـــن  وأوائـــل  الثالثيـــن  ســـن 
أكثـــر مـــن اســـتمتاعها في ســـنوات 
الشباب، وأن رد الفعل الغريزي عند 
النســـاء بعد توقف مرحلة اإلنجاب 
زيـــادة  هـــو  الخصوبـــة  وانخفـــاض 

الشهية لممارسة الجنس.
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أفـــالم “نتفلكـــس” المقبلـــة فــــي 2020

تحتل شــبكة نتفلكس اليوم مكانة مميزة في تقديم األفام والمسلســات في 
العالــم، ويشــاهدها البحرينيــون لجودتهــا وانفرادهــا المســتمر، وقدمــت العــام 
الماضــي 2019 عــددا من األفــام الناجحة ألكبر المخرجيــن العالميين، ودخلت 
بهذه األفام المسابقات السينمائية كجولدن جلوب، وعرضت أفامها في اكبر 
المهرجانــات الســينمائية الدوليــة كمهرجان القاهرة الســينمائي مؤخرا وغيرها 
من المشاركات، ومن المتوقع أن يزيد عدد األفام داخل القائمة بعد استحواذ 

الشبكة على حقوق عرض المحتوى لبعض أشهر المهرجانات السينمائية.

النقـــدي  الرضـــا  حققـــت  أفـــام 
والجماهيري جعلت الشبكة األميركية 
العـــام  مـــع  تقديـــم جديدهـــا  تواصـــل 
الحالـــي والـــذي اســـتهلته مـــع عدد من 
اكبـــر المخرجين أمثال ديفيد فينشـــر 
وســـبايك لي ودي رييس وبين ويتلي 
برينـــس  وجينـــا  كوفمـــان  وشـــارلي 

بايذيوود وآخرين.
أول هذه االفام فيلم المخرج دايفيد 
النجـــم  بطولـــة  مـــن  فينشـــر”مانك“ 
الكبيـــر جـــاري أولدمـــان، وفيلم جديد 
 Da 5 “ للمخضـــرم ســـبايك لـــي بفيلـــم

Bloods” الـــذي يروي قصة أربع رجال 
أميركييـــن من أصـــل افريقي يعودون 
إلـــى فيتنـــام للبحث عن رفـــاة قائدهم 
الســـابق وفـــي نفس الوقـــت الحصول 
غيـــر  مـــكان  فـــي  كنـــز مدفـــون  علـــى 
معلوم، الفيلم من بطولة ايضا كا من: 
شادويك بوســـمان، بول والتر هاوسر، 
نـــورم لويس، ديلروي ليندو وجوناثان 

ماجورز. 
جماهيـــر نتفلكـــس علـــى موعـــد مـــع 
 I’m Thinking of المنظـــر  الفيلـــم 
Ending Thing للمخـــرج بـــن وييتلي 

في معالجـــة حديثة لروايـــة ”ريبيكا“ 
الفريـــد هيتشـــكوك وهـــو مـــن تأليف 
دافنـــي دو ماوريير، وهـــو من بطولة 
جيسي بيلمونز وجيسي باكلي وفيه 
يقدمـــون دور زوجين يقومان برحلة 
علـــى الطريـــق ولكنها تصبـــح مزيجا 
النفســـية  والهشاشـــة  العصبيـــة  مـــن 

والرعب.
الـــى جانـــب ذلـــك ســـتقدم نتفليكـــس 
 Dick Johnson Is الوثائقـــي  الفيلـــم 
Deadحول ما الذي نرى فيه المخرجة 

كيرســـتين جونســـون تحاول أن تبقي 
عـــن  لألبـــد  الحيـــاة  قيـــد  علـــى  أبيهـــا 
طريـــق خلق تخّيات متعـــددة للموت 
 The Last Thing He“ ويشـــترك فيلـــم
Wanted” مـــن إخراج ديي رييس إلى 
اذ   ”Dick Johnson Is Dead“ فيلـــم 
ســـيتم عرضهـــم للعالـــم ألول مـــرة في 
مهرجـــان صندانس. ومـــن المتوقع أن 
تصـــدر مواعيـــد العـــروض االفتتاحية 
لتلـــك األفام قريبًا جدًا خال األشـــهر 

المقبلة.

طارق البحار

تبرّعت النجمة بينك بـ500 ألف دوالر، مساهمة منها ودعمًا لجهود  «
مكافحة حرائق غابات أستراليا، وهي أسوأ كارثة لتغير المناخ في 

 التاريخ عبر القارة.
وأكدت بينك في بيان “أنا أشعر بالدمار وأنا أشاهد من بعيد ما يحدث 

في أستراليا اآلن مع حرائق الغابات، قلبي مع جميع أصدقائنا وعائالتنا 
المتضررين هناك من هذه الحرائق المدمرة، أتعهد بالتبرع بمبلغ 

500000 دوالر مباشرة لخدمات اإلطفاء المحلية التي تقاتل حاليًا 
بشدة على الخطوط األمامية إلنقاذ الحياة داخل أستراليا”.
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ما أفضل عمل مسرحي عربي في 2019 لـ “جائزة الشيخ القاسمي”؟
ــا ــم ــه ل ــد  ــ ــ ح ال  وتــــأثــــيــــر  ــة  ــ ــال ــ ــج ــ ب ــا  ــهـ ــسـ ــفـ نـ ــرض  ــ ــف ــ ــت ــ س الـــــفـــــائـــــزة  ــة  ــ ــي ــ ــرح ــ ــس ــ ــم ــ ال

9 عروض مســرحية عربية تتنافس على جائزة صاحب الســمو الشــيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي ألفضل عمل مسرحي عربي للعام 2019 في مهرجان 
المسرح العربي الدورة 12 التي تستضيفها األردن في الفترة من 10 – 16 يناير، 
وهــي مــن: الجزائــر واإلمــارات والكويت وعرضيــن من كل مــن المغرب وتونس 
واألردن. العــروض ســتتوزع علــى مســارح العاصمــة األردنيــة عمــان، وســيكون 
هنــاك مؤتمر صحافي لكل مســرحية كتعريف اســتباقي لكل عــرض، اضافة الى 

ندوة نقدية يعقب عليها المتخصصون.

ال شك ستطرح العديد من القضايا في 
تلك المسرحيات على صعيد الموضوع 
والبنـــاء الفنـــي والحـــوار، ومـــن خـــال 
جـــرأة المخرج في طرح هـــذه القضايا، 
وقوتهـــا،  المســـرحية  قيمـــة  ســـتبرز 
ويمكنني القول ان مسرحية “مجاريح” 
التي سيقدمها مسرح الشارقة الوطني 
من تأليف اســـماعيل عبـــد هللا وإخراج 
محمـــد العامري ســـتقدم علـــى الصعيد 
الفنـــي صيغـــة بالغـــة العمـــق والروعـــة 
فالمســـرحية  متميـــز،  عربـــي  لمســـرح 
تطـــرح وتتحـــدث عـــن تقاليـــد بجـــرأة 
خـــاف التـــراث المســـرحي التقليـــدي، 
ومخرجهـــا محمد العامـــري يتفوق عن 
غيره – حســـب وجهة نظري – بترتيب 
المســـرحية كلها ترتيبا دراميـــا بهيكلها 
شـــجاعة  لديـــه  فالعامـــري  العظمـــي، 
فـــي تقديم االبعـــاد الرمزيـــة من خال 
والعـــادات  اليوميـــة  الحيـــاة  تصويـــر 
والتقاليـــد، ويتميـــز دائما كما شـــاهدت 
مســـرحياته السابقة في ســـحر المشهد 
األخيـــر وقوته. امـــا الكاتب إســـماعيل 
عبـــدهللا فيتميز بالنصوص المســـرحية 
المتينة، والرؤية المســـرحية الواضحة 
التي تمس حياة الناس مساسا مباشرا، 
اختيـــارات  للشـــخصيات  واختياراتـــه 
مدروســـة وذكية وحوارات مسرحياته 
ومراميهـــا  ابعادهـــا  ولهـــا  ممتعـــه 

ومقاصدها.
فـــي تصـــوري أفضـــل عمـــل مســـرحي 
عربي للعام 2019، ســـيكون هو العرض 
الذي سيفتح أعيننا على المشاكل التي 

تؤرقنـــا وتؤثـــر فـــي مصيرنـــا وتجعلنـــا 
وصـــدق.  بتعمـــق  حياتنـــا  الـــى  ننظـــر 
باختصار المســـرحية الفائزة ســـتفرض 
حـــد  وتأثيـــر ال  بجالـــة  علينـــا  نفســـها 
مرســـومة  مســـرحية  ســـتكون  لهمـــا. 
بدقـــة مخالفة لأللـــوان المتعارف عليها 
وستمنح المتفرج فوائد باهرة، علما أن 

المسرحيات المتنافسة هي: 
“الجنـــة تفتح أبوابها متأخـــرة” األردن. 
يحيـــى  إعـــداد  شـــاكر،  فـــاح  تأليـــف 

البشتاوي، إخراج يحيى البشتاوي.
 “الصبخـــة” مســـرح الخليـــج العربـــي – 
الكويت. تأليف وإخراج عبد هللا العابر. 
“النمـــس” المســـرح المفتـــوح – المغرب. 
تأليـــف عبد اإللـــه بنهدار، إخـــراج أمين 

ناسور.
“بحر ورمال” مســـرح الشمس – األردن. 
عبـــد  إخـــراج  قبيـــات،  ياســـر  تأليـــف 

السام قبيات.
 – الوطنـــي  المســـرح  إس”  بـــي  “جـــي 
الجزائر. تأليف وإخراج محمد شرشال.
“خرافـــة” كرنـــف آر لإلنتـــاج – تونـــس. 
تأليـــف علي عبـــد النبي الزيـــدي، إعداد 
أيمـــن  إخـــراج  عويســـاوي،  رضـــوان 

النخيلي.
“ســـماء بيضـــاء” كلندســـتينو – تونس. 

تأليف وإخراج وليد الدغسني.
“قاعة االنتظار 1” شارع الفن لإلبداع – 
المغرب. تأليف وإخراج أيوب أبو نصر.
“مجاريـــح” مســـرح الشـــارقة الوطني – 
اإلمـــارات. تأليـــف اســـماعيل عبـــد هللا، 

إخراج محمد العامري.

أسامة الماجد

إسماعيل عبداللهمحمد العامري
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التدخين يؤثر سلًبا على الصحة النفسية
كشــف العلمــاء حقائــق جديــدة مثيــرة 
عــن العالقــة بيــن التدخيــن واالكتئاب، 
حيــث إن الســجائر تؤثــر علــى الصحــة 
النفســية إلى جانب أضرارها المعروفة 

مسبقا على جسم اإلنسان.
وأظهرت نتائج دراســة جديدة نشــرها 
موقع “بلوس وان” الطبي، أن التدخين 
يثير مشــاعر وانفعاالت ســلبية، كما أنه 
يرفع مســتوى األكسدة في الدم ويزيد 
الســموم في الجســم والدمــاغ، وهو ما 

يشكل بيئة خصبة ألعراض االكتئاب.
وتــم الوصــول إلــى هــذه النتائــج بعــد 
إجــراء االختبــارات علــى 2138 طالبــا 
فــي جامعتــي بريســتينا فــي كوســوفو 
أســئلة  وتقيــس  صربيــا،  فــي  وبلغــراد 
لــدى  االكتئــاب  درجــة  االســتبيان 

الشخص.
جامعــة  طلبــة  مــن   %  14 أن  وتبيــن 
بريســتينا المدخنين لديهــم اكتئاب و4 
% فقط من غير المدخنين، بينما بلغت 

نســبة االكتئــاب بيــن الطلبــة المدخنين 
مــن جامعــة بلغــراد 19 %، أمــا النســبة 

بين غير المدخنين فكانت 11 %.
وتعــد هــذه النتائج غير نهائيــة، كما أن 
العلمــاء قــد دعوا إلى مزيــد من البحث 
علــى  للتدخيــن  الســلبية  اآلثــار  فــي 

الصحة النفسية.
ويعتقد المدخنون أن السيجارة تجلب 
لهــم الســعادة، لكــن الحقيقــة تبــدو غير 

ليســت جديــدة.  النتائــج  ذلــك، وهــذه 
دراســة  أثبتــت   ،2018 العــام  ففــي 
أخــرى أجريــت فــي جامعــة “ أوتاغــو” 
فــي نيوزيلنــدا شــملت ألــف مدخن من 
 18 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  الجنســين 
و25 ســنة، أن الســيجارة تأخذ المدخن 
الــذي يعانــي مــن مشــاكل حياتيــة إلــى 

حالة اكتئاب.

تعتبر المناشف مصدرا للنظافة كونها 
بعــد  أي  للتنشــيف،  فقــط  تســتخدم 
أن تتــم عمليــة الغســيل جيــدا، ولكــن 
خبــراء يؤكــدون أنهــا قــد تكــون، فــي 

الواقع، مكتظة بالجراثيم القاتلة.
وأوضح العلماء أن البكتيريا يمكن أن 
تعيش في المناشــف لبضع ساعات أو 
أيام أو حتى ألشهر، بسبب احتفاظها 
بحســب  المــدة  وتختلــف  بالرطوبــة. 
المــادة التي صنعــت منها، وهذا يعني 
أن تغييرهــا مــرة واحــدة علــى األقــل 
في األســبوع أمر مهم للغاية، وفق ما 

.”medium“ نشره موقع
يتــم  أن  يجــب  أنــه  الموقــع  وأكــد 
تعليــق المناشــف فــي مــكان مفتــوح 
يســاعد علــى جفافها، للحــد من تكاثر 
الجراثيــم، واألهــم من ذلــك أن تكون 
وعــدم  بحتــة  شــخصية  المناشــف 
مشاركتها مع أي شخص، بما في ذلك 
شــريك حياتك أو أي فرد من عائلتك 

أو أحد أصدقائك.

دراسة: مناشف 
الحمامات مرتع للجراثيم

تمّكــن طالــب أميركــي فــي المرحلــة الثانويــة مــن تحقيــق إنجــاز علمــي مميــز، حيث 
اكتشــف كوكبــا جديــدا خارج المجموعة الشمســية يــدور حول نجمين بــدالً من نجم 

واحد، بعد خضوعه لتدريب لدى وكالة الفضاء األميركية “ناسا”.
وبينمــا كان الطالــب وولــف كوكيــر يتــدرب فــي مركز غــودارد لإلطــالق الفضائي في 
ميريالنــد، اكتشــف كوكبــا جديــدا أطلــق عليه اســم “تــوي 1338 بي”، وهــو عبارة عن 
كوكــب يــدور حــول شمســين. واكتشــف الطالــب وولــف هــذا العالــم الجديــد، بعــد 3 
أيــام مــن التحاقــه بوكالة الفضــاء األميركية كمتدرب، وفقا لمــا ذكرته موقع صحيفة 
“بيبول” األميركية. وجاء اكتشاف وولف، البالغ من العمر 17 عاما، للكوكب بينما كان 

يفحص المعلومات التي التقطها المرصد الفلكي “تيس”، بحسب ما ذكرت “ناسا”.

اســتيقظت امــرأة فــي واليــة كارناتــاكا 
الهنديــة، كان األطبــاء قــد أقــروا وفاتها 

خالل التحضير لدفنها. 
وتفيــد صحيفــة “ذا هينــدو” أن المــرأة 
ماالتي تشوغولي )55 سنة( أدخلت إلى 
مستشــفى خاص بمدينة بيلغاوم جراء 
ارتفاع درجة حرارة جســمها. وســرعان 
مــا أدى هذا االرتفاع إلــى فقدان الوعي 
ولــم  عميقــة،  غيبوبــة  فــي  ودخولهــا 

يتمكــن األطباء مــن إعادتها إلــى وعيها 
علــى الرغــم مــن محاوالتهــم المتكــررة، 
لذلــك أقــروا وفاتهــا بعــد مضــي بضعــة 

ساعات على غيبوبتها.
وبنــاء علــى قــرار األطبــاء، ســدد أقارب 
المــرأة تكاليــف الخدمــات الطبيــة فــي 
التحضيــر  عمليــة  وخــالل  المستشــفى 
غيبوبتهــا  مــن  اســتيقظت  لدفنهــا، 

ونهضت.

طالب ثانوية يكتشف كوكبا جديدا بصفات نادرة

هندية تعود إلى الحياة أثناء التحضير لدفنها

عارضة أزياء ترتدي فستاًنا مزيًنا بالشوكوالته في 
معرض “صالون دو شوكوالت” السنوي في سيول 

)أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تلقــت الســلطات الهنديــة بالغــات تفيد 
بتعرض امرأة لالغتصاب كل 15 دقيقة 
في المتوسط خالل العام 2018، حسبما 
أظهــرت بيانات حكومية. وكانت واقعة 
فــي  اغتصــاب جماعــي المــرأة وقتلهــا 
قــد   2012 العــام  نيودلهــي  فــي  حافلــة 
أثــارت غضبا خرج معه عشــرات اآلالف 
إلى الشوارع في أنحاء الهند احتجاجا، 
ودفعت نجوما ســينمائيين وسياســيين 
للمطالبــة باتخــاذ إجــراء، ممــا أدى إلــى 
محاكــم  وإنشــاء  العقوبــات  تشــديد 
جديــدة لســرعة البــت فــي القضايا، لكن 

المشكلة ظلت قائمة.
حالــة  ألــف   34 عــن  نســاء  وأبلغــت 
اغتصــاب تقريبــا فــي العــام 2018 وهــو 
عــدد ال يحمــل تغيــرا يذكــر عــن العــام 
الســابق، حســبما ذكرت وكالة “رويترز”. 
وانتهــى مــا يزيــد قليــال عــن %85 مــن 
هــذه القضايا بتوجيــه اتهامات، و27% 
بإدانــات، وذلــك وفقــا للتقريــر الســنوي 

للجرائم الصادر عن وزارة الداخلية.

قديمــة  خريطــة  باحثــون  اكتشــف 
ُيعتقد أنها أول كتاب مصور بالتاريخ 
فــي مصر، ويعد دليال يوضح الطريق 

إلى عالم “أوزوريس”، إله الموت. 
وقالــت ريتــا لوكاريلــي عبــر صحيفــة 
المصريــون  “كان  تايمــز”:  “نيويــورك 
بــكل  بالحيــاة  مهووســين  القدمــاء 
كان  لهــم  بالنســبة  المــوت  أشــكالها، 

حياة جديدة”.
الكتــاب  عمــر  يصــل  أن  ويمكــن 
وربمــا  عــام،  آالف   4 إلــى  المكتشــف 
علــى  موجــودة  نســخة  أقــدم  يكــون 
عــن  عبــارة  الكتــاب  ويعــد  اإلطــالق. 

.”Book of Two Ways“ نسخة من
ولم تكن النصــوص القديمة مجلدات 
مســتقلة، بــل ُكتبــت داخــل التابــوت 
الحجــري. وتمكــن الخبراء من معرفة 
تفاصيــل الكتابة تبعــا الختفاء معظم 
عالــي  برنامــج  باســتخدام  الطــالء، 
الخــدوش  علــى  التركيــز  مــع  الدقــة، 

التي بقيت في الكتاب.

أرقام مرعبة عن جرائم 
االغتصاب في الهند

اكتشاف تاريخي عمره 
4 آالف عام في مصر

بعد أقل من يوم على إعالن األمير هاري 
وزوجتــه ميغــان مــاركل عزمهمــا التنحي 
عــن مهامهمــا الملكيــة، نقل متحــف مدام 
الشــمع، تمثالــي  لتماثيــل  الشــهير  توســو 
الخــاص  القســم  مــن  وزوجتــه  األميــر 
بالعائلــة المالكة، بعيدا عــن تماثيل جدته 

الملكة إليزابيث وبقية العائلة.
مــاركل،  وميغــان  هــاري  األميــر  وأعلــن 
األربعــاء، أنهمــا يعتزمــان توزيــع وقتهمــا 
بين أميــركا الشــمالية والمملكة المتحدة، 

والتخلــي عــن مهامهما الملكيــة، مؤكدين 
أنهما سيصبحان مستقلين ماديا.

وقــال متحــف مــدام توســو، الــذي يضــم 
أكثر من 250 نموذجا شــمعيا لشخصيات 
شــهيرة، إن التمثالين “سُينقالن إلى قسم 
منفصــل بعيــدا عــن القســم الــذي ُتعــرض 
وزوجهــا  إليزابيــث  الملكــة  تماثيــل  فيــه 
تشــارلز،  األميــر  وابنهــا  فيليــب،  األميــر 
وحفيدهــا األميــر وليــام وزوجتــه كيــت 

ميدلتون”.

مدام توسو تفصل هاري وميغان عن العائلة الملكية

ممثلة بوليوود ديبيكا بادوكون لدى مغادرتها معبًدا هندوسًيا في مومباي 
)أ ف ب(

وقال المدير العام للمتحف، ستيف ديفيس: “نتخذ هذه الخطوة ردا على األنباء المفاجئة عن اعتزام دوق 
ودوقة ساسكس التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين باألسرة المالكة”، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ا لمتابعيــه علــى  قــدم المليارديــر اليابانــي، يوســاكو ميــزاوا، عرًضــا ســخيًّ
منصة التواصل االجتماعي “تويتر” بمنح ألف شخص 9 ماليين دوالر. 

 عــرض الميارديــر الياباني المشــهور 
علــى  وبذخــه،  صرفــه  بطريقــة 
متابعيــه علــى “تويتــر” إمكانية فوز 
كل شخص من مجموع الـ 1000 بـ9 

آالف دوالر بشرط بسيط.
يقــوم  بــأن  شــرطه  ميــزاوا،  وحــدد 
الراغبــون بالفــوز بهذا المبلــغ بإعادة 
نشــر تغريــدة كان قــد نشــرها فــي 1 
ينايــر، حيث ســيتمكن ألف شــخص 
مــن الحصــول علــى هــذا المبلــغ بعد 

القيام بسحب.
مــن جهتــه المليارديــر وصــف هــذه 
“تجربــة  بمثابــة  بأنهــا  الخطــوة 
إذا كانــت  ليــرى  اجتماعيــة جــادة”، 

“األمــوال المجانيــة” تعزز من شــعور 
األفــراد بالســعادة، بحســب مــا نقــل 

موقع بيزنيس انسايدر.
يذكــر بــأن ميــزاوا جمــع ثروتــه مــن 
عملــه في مجــال الموضــة واألزياء، 
لألمــوال  صرفــه  بطريقــة  واشــتهر 
حيــث أنفــق 57 مليــون دوالر علــى 
إحدى لوحات باســكيات، وحجز كل 
مقاعد رحلة “ســبيس اكــس” األولى 

إلى القمر.
ويأتــي عرضــه األخيــر بعــد شــهرين 
 ،Zozo Inc ،مــن بيع ميــزاوا شــركته
للموضــة واألزيــاء إلــى “ســوفتبنك” 

مقابل 900 مليون دوالر.

ملياردير يمنح متابعيه على “تويتر” 9 ماليين

شــمالي  تبــوك  منطقــة  شــهدت 
أمــس  فجــر  منــذ  الســعودية، 
مــن  للثلــوج  تســاقطا  الجمعــة، 
جــراء منخفض جوي حاد، صنف 
يتمركــز  الثالثــة،  الدرجــة  ضمــن 

فوق األراضي السورية.
فــي  الطقــس  ألخبــار  ووفقــا 

الســعودية، ولقطــات فيديــو، فقــد ســقطت الثلــوج فــي بعــض المراكــز الشــمالية مــن 
منطقة تبوك، خصوصا المراكز التابعة لمحافظة حقل كجبل اللوز والظهر علقان.

وقال موقع طقس العرب إن منطقة علقان في تبوك، القريبة من الحدود مع األردن، 
شــهدت تســاقطا للثلــوج الــذي تراكم علــى األرض وكســاها باللون األبيــض. ويضرب 
المنطقة منخفضا جويا، يتمركز داخل األراضي السورية، صنف ضمن الدرجة الثالثة، 
وترافــق مــع كتلــة هوائية باردة إلى شــديدة البــرودة ورطبة في طبقــات الجو كافة. 
وعادة ما تشهد المنطقة تساقطا للثلوج خالل المنخفضات الجوية العميقة والقوية.
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