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“أحمر الناشئين” يستعد خليجية السلة
يستعد منتخبنا  «

الوطني لكرة السلة 
للناشئين؛ للمشاركة في 

البطولة الخليجية التي 
ستستضيفها مملكة 

البحرين في أغسطس المقبل، بعدد من التجمعات الداخلية 
والتدريبات المستمرة، إضافة إلى المباريات الودية.
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تجـــددت أمس، الصدامـــات وعملية إطالق 
النـــار في ســـاحة الوثبة القريبة من ســـاحة 
التحريـــر وســـط العاصمـــة )بغـــداد(، حيـــث 
يتظاهـــر المحتجـــون علـــى ســـوء األوضاع 
السياســـية واالقتصاديـــة فـــي البـــالد، فيما 
اتخـــذت إجراءات احترازيـــة في الناصرية 
طالبـــوا  الذيـــن  المتظاهريـــن  لتأميـــن 
بتدخـــل األمم المتحـــدة لتحقيـــق مطالبهم 
الصـــدري  التيـــار  وحمايتهـــم. وكان زعيـــم 
مقتدى الصدر، دعا أمـــس أنصاره لتظاهرة 
“شـــعبية حاشـــدة” في العاصمـــة بغداد، بعد 
الفشل في االستجابة لمطالب المتظاهرين.

مـــن جانبه، نـــدد المرجـــع الشـــيعي بالعراق 
علي السيســـتاني، أمـــس، اســـتخدام القوة 
ضـــد المتظاهرين في العراق، مؤكدا أنه قد 
سالت الكثير من الدماء البريئة في األشهر 

األربعة الماضية.

رصاص ببغداد والمتظاهرون يطلبون حماية أممية
السيســتاني يندد باســتخدام القوة بالعراق... والصدر يهدد بالتصعيد

متظاهرون يفرون من رصاص قوات األمن باحتجاجات في ساحة الوثبة بالعاصمة بغداد )أ ف ب(

بغداد ـ وكاالت
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سنغافورة - رويترز

قفزت أســـعار النفط أمس عقب خسائر 
حادة تكبدتها هذا األسبوع، في الوقت 
الصحـــة  فيـــه منظمـــة  الـــذي عارضـــت 
الســـفر  علـــى  قيـــود  فـــرض  العالميـــة 
والتجـــارة فـــي إعالنهـــا لحالـــة طـــوارئ 
عالميـــة بشـــأن تفشـــي فيـــروس كورونا 
الذي ظهر في الصين في العام الماضي.

 وقالـــت مارجريت يانج محللة الســـوق 
“قـــرار  ماركتـــس:  سي.إم.ســـي  لـــدى 
منظمـــة الصحة العالميـــة، الذي يعارض 
فرض قيـــود على الســـفر والتجارة ضد 
الصيـــن عـــّزز ثقـــة الســـوق، حتـــى علـــى 
الرغم من إعـــالن المنظمة حالة طوارئ 

عالمية”.

تجـــاوزت الميزانيـــة الموحـــدة لمكاتب 
الصرافـــة العاملـــة فـــي البحريـــن بنهاية 
الربـــع الثالـــث من العـــام الماضي 114.5 
مليـــون دينار، بتراجع نســـبته 15.3 %، 
قياًســـا بالربع الثاني مـــن العام الماضي، 
كمـــا تراجعـــت 27.4 % قياًســـا بالربـــع 

الثالث من العام 2018.

 ووفًقـــا ألحدث بيانات رســـمية نشـــرها 
فـــإن  المركـــزي،  البحريـــن  مصـــرف 
الميزانيـــة الموحـــدة فـــي الربـــع الثالـــث 
من العـــام 2019 تراجعـــت 20.6 مليون 
دينـــار، قياًســـا بالربـــع الثانـــي مـــن العام 
الماضـــي حيـــث بلغ نحـــو 135.1 مليون 

دينار.

النفط يقفز مع إعالن “الصحة” الطوارئ ميزانية مكاتب الصرافة
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أشار طبيب األنف واألذن والحنجرة 
فيـــروس  أن  إلـــى  الســـندي  طـــالل 
“الكورونـــا” ينتقـــل عبـــر رذاذ الكحة، 
منوها إلـــى أن الكحة ليســـت مجرد 
صـــوت وإنمـــا عبارة عـــن رذاذ يمكن 
أن ينقـــل رذاذ يحتوي على فيروس 
إلى الشخص اآلخر بمسافة مترين.

وقـــال فـــي نـــدوة نظمتهـــا صحيفـــة 

مـــن  الكثيـــر  لموظفيهـــا:  البـــالد 
الفيروسات تدخل عن طريق العين، 
وذلـــك عـــن طريـــق لمـــس الشـــخص 
المصـــاب ثـــم لمـــس يديـــك بعينـــك، 
و70 % مـــن االلتهابـــات الموســـمية 
مضـــادات  تحتـــاج  ال  الفيروســـية 
حيويـــة، وإنمـــا بحاجـــة إلـــى شـــرب 

المياه بكمية كبيرة.

“كورونا” ينتقل برذاذ الكحة.. و70 % من 
االلتهابات الموسمية ال تحتاج مضادات
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مروة خميس | تصوير: خليل ابراهيم

دبي - العربية نت: ظهرت، الجمعة، حاالت إصابة بفيروس كورونا  «
المستجد في فرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا.

ومن جانبها، أكدت باريس إصابة بفيروس كورونا لشخص عائد من  «
الصين.

وكشفت ألمانيا عن إصابة طفل بالفيروس في والية بافاريا. «
وأشار مسؤولون في قطاع الصحة البريطاني، الجمعة، إلى تسجيل  «

إصابتين بفيروس كورونا، للمرة األولى في البالد منذ ظهر الوباء في 
الصين.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت روسيا، عن أول إصابتين  «
بفيروس كورونا المستجد.

الفيروس يتفشى في فرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا

طاولة الندوة

10 أجــــانــــب فـــي “مــمــتـــلـكـــــات” مــــن أصــــل 77 مـــوظـــفــــًا

4 رؤســاء أجـانــب رواتـبـهــم 7688 ديـنــاًرا في “طـيــران الـخـلـيـــج”

ــا فــي “أســري” ـا بـعـقـد مؤقـت فــي “ألبــا” و1389 أجنبيًّ 548 بحرينيًّ

ــا بـ “الحــلـبــة”.. ومــتــوســـط رواتــبــهـــم 1577 ديــنـــاًرا 32 أجـنـبـيًّ

ــا بـشـركــة المطـــار... 30 رواتـبــهـــم 7000 دينـــار 136 أجنبـيًّ

“^” تواصل نشر معلومات تقرير “بحرنة الوظائف”

محرر الشؤون المحلية

أمل الحامد

مليون دينار
114
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“لص بغداد”.. في سينكو
وصل إلى البحرين فيلم  «

“لص بغداد” بعد النجاح 
الكبير في أول 4 أيام من 

عرضه في مصر، حيث بدأت 
شركة البحرين للسينما 
عرضه في شاشاتها منذ 

الخميس الماضي.

مطالبة “البلديات” و “األعلى للبيئة” بإجراءات إزاء التجاوزات بساحل جو

آسيويون يصطادون بـ “الكراف” ونفوق بقرة البحر

تواصـــل قـــراء مـــن منطقـــة جـــو مع 
“البالد” يشـــكون من مخالفات تحت 
وضـــح النهـــار لصياديـــن آســـيويين 
القاعيـــة  الجـــر  بشـــباك  يصطـــادون 

)الكراف( المحظورة.
ووثق القراء مشهد إخفاء الصيادين 
بســـاحل جـــو للشـــباك تحـــت البحر؛ 

خشية من المالحقة القانونية.
وطالبـــوا بمزيد مـــن الرقابـــة لضبط 

المخالفات بالساحل.
كما وثقت عدســـة القراء نفوق بقرة 
البحر بمقربة من الســـاحل، والسبب 
وتجنبـــا  “الكـــراف”،  بشـــباك  تعلقهـــا 
الصيـــادون  رمـــى  فقـــد  للمســـاءلة 
اآلســـيويون بقرة البحر على ضفاف 

الساحل.
وقـــدر القراء طول بقـــرة البحر بأنها 

تصل إلى مترين.
وتعتبـــر بقـــرة البحـــر مـــن الثدييات 

البحرية العاشـــبة، وأطلق عليها هذا 
االســـم لكونها بطيئة الحركة واألكل 

ومسالمة.
وتتغـــذى بقـــرة البحر علـــى النباتات 
اليابســـة.  أبقـــار  وتشـــبه  المائيـــة، 
األعلـــى  المجلـــس  القـــراء  وطالـــب 

وشـــؤون  األشـــغال  ووزارة  للبيئـــة 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
ومختلـــف الجهـــات المعنيـــة التخاذ 
صيـــد  لمنـــع  الالزمـــة  اإلجـــراءات 
الثـــروة  علـــى  والحفـــاظ  “الكـــراف” 

الحيوانية والبحرية.

بقرة البحر نفقت بسبب الصيد بشباك الجر القاعية )الكراف(
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المنامة - هيئة الطاقة المستدامة

الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
ميـــرزا،  عبدالحســـين  المســـتدامة 
بمكتبه، العضو المنتدب لمجموعة 
والمعـــارض  للمؤتمـــرات  الهـــال 
جبـــران عبدالرحمـــن، يرافقـــه عدد 

من المسؤولين.
وتم اســـتعراض خطـــة المجموعة 
وترتيباتهـــم لعقـــد قمـــة ومعـــرض 
الرقمـــي  التحـــول  مجـــال  فـــي 
واالقتصادي، في الفترة من 6 إلى 
8 أكتوبر 2020، في مركز البحرين 
الدولـــي للمعـــارض، تحـــت رعايـــة 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة.

الطاقـــة  هيئـــة  “إن  ميـــرزا  وقـــال 
المستدامة مستعدة لتقديم الدعم 
الفنـــي والعلمـــي ألي فعاليـــة تعـــزز 
مفهـــوم االســـتدامة فـــي مختلـــف 
المجـــاالت، التـــي مـــن شـــأنها دفـــع 
عجلة النمو االقتصادي المســـتدام 
إلـــى  والتكنولوجيـــا  واالبتـــكار 
األمام، وتساهم بتحقيق مستقبل 
واعد ومزدهر في مملكة البحرين، 
وإن دعمنـــا لهـــذه القمـــة يأتي في 
التـــي  المبـــادرات،  تشـــجيع  إطـــار 
الازمـــة  الشـــروط  فيهـــا  تتوافـــر 
إلحداث التغيير وتبـــادل المعارف 
والخبرات على الصعيدين الدولي 

والمحلي”.

ميرزا يبحث ترتيبات قمة التحول الرقمي بأكتوبر
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القضيبية - مجلس الشورى

 مذكرة تعاون بين “الشورى”
 و ”العربية للتنمية”

وقع رئيس مجلس الشورى علي 
للمنتظمة  العام  والمدير  الصالح 
الـــعـــربـــيـــة لــلــتــنــمــيــة اإلداريـــــــــة – 
العربية-  الــدول  لجامعة  التابعة 
مذكرة  القحطاني  الهتالن  ناصر 
ــهــدف لــتــعــزيــز الــعــالقــة  تــفــاهــم ت
وتعزيز  والمنظمة،  المجلس  بين 
والتقني  والفني  العلمي  التعاون 
االهــتــمــام  ذات  الـــمـــجـــاالت  ــي  فـ

المشترك.

نواف بــن إبراهيم للموظفين: “إذا له شــيء رجعــوه بأثر رجعي”

مواطن يشكو احتساب 700 دينار فاتورة كهرباء

تابعـــت “البـــاد” مشـــهد شـــكوى مواطـــن 
وائـــل  والمـــاء  الكهربـــاء  شـــؤون  لوزيـــر 
المبارك بســـبب تســـجيل فاتورة لمواطن 

بلغت 700 دينار.
وقـــال لمواطـــن موجود بمركـــز لخدمات 
المشتركين للوزير إن لديه سجا تجاريا، 
وهـــو مســـتحق للدعـــم الحكومـــي، ولكن 
فاتورتـــه لـــم يشـــملها التخفيـــض بســـبب 
عدم احتسابه ضمن المشمولين بالدعم.

وأبلـــغ المواطـــن الوزيـــر بأنـــه ســـّدد مبلغ 
الفاتـــورة. وقال الرئيـــس التنفيذي لهيئة 
الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم 
آل خليفة للمســـؤولين المعنيين بالمركز: 
“ادرســـوا طلب المواطن.. وإذا له شيء.. 

رجعوه.. بأثر رجعي”.
وعلى هامش زيارة الوزير لمركز خدمات 
المشتركين بمركز مزايا بمدينة زايد، قال 

الوزير وائل المبارك لـ “الباد” أن الزيارات 
المشـــتركين  لمراكـــز خدمـــات  التفقديـــة 
لتطويـــر مراكز الخدمـــات كونها الواجهة 
األماميـــة مـــع المشـــتركين ومســـتخدمي 

المركز.
وأوضـــح: “نحرض دائما علـــى التأكد من 
أن هـــذه الخدمـــات تقـــدم بجـــودة عالية 

ونتطلع للتطوير المستمر للخدمات”.

ونســـتمع  المراجعيـــن  نلتقـــي  وواصـــل: 
أي  أو  يواجهونهـــا  التـــي  للصعوبـــات 
تحديات ونســـتمع للماحظات لمزيد من 

تطوير للخدمات.
 وأكمـــل “المشـــترك هـــو المســـتهدف مـــن 
الخدمـــات ورضـــاه هـــو هدفنـــا وتهـــدف 
بالموظفيـــن  االلتقـــاء  الـــى  الزيـــارات 
بمقترحاتهـــم  ونأخـــذ  لهـــم  ونســـتمع 

وماحظاتهم لتطوير العمل”.
وبـــادر الوزير وائل المبـــارك خال زيارته 
عـــن  وســـؤالهم  المشـــتركين  لمتابعـــة 
ســـبب زيارتهـــم للمركـــز ومـــدى رضاهـــم 
عـــن الخدمـــات المقدمـــة وســـرعة انجاز 

المعامات فيه.
وتوجه الوزير بسؤال مواطنين ومقيمين 
متواجدين بالمركز وعن المعامات التي 
ينجزونهـــا، كما وجه الوزيـــر لمتابعة حل 
مشكات مشتركين تواجدوا في المركز.

وائل المباركالشيخ نواف بن إبراهيم

ليلى مال اهلل

المبارك لـ “البالد”: رضـا المشترك من الخدمات هدفنا

“التوازن” يسير وفق الخطة الموضوعة
وزيـــر الماليـــة: بـــروح الفريـــق الواحـــد تتحقـــق نجاحـــات تنفيـــذ البرنامـــج

أكـــد وزير الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
مواصلـــة العمـــل على إنجـــاز المبادرات 
والتوصيـــات التـــي اتخذتهـــا الحكومة 
بما يســـهم في تعزيز اســـتدامة المالية 
العامـــة وضمـــان الحفاظ علـــى الموارد 
األولويـــات  علـــى  والتركيـــز  الماليـــة 
المصروفـــات  خفـــض  علـــى  والعمـــل 
وزيـــادة اإليـــرادات الحكوميـــة، منوها 
بأن برنامج التوازن المالي الذي يهدف 
إلى الوصول لنقطة التوازن المالي بين 
الحكوميـــة  واإليـــرادات  المصروفـــات 
حســـب  يســـير   2022 العـــام  بحلـــول 
الخطة الموضوعة له كما بينته النتائج 
الماليـــة األخيرة. وأشـــاد بجهود اللجنة 

الوزارية للشـــؤون المالية واالقتصادية 
والتـــوازن المالـــي برئاســـة نائب رئيس 
بـــن  خالـــد  الشـــيخ  الـــوزراء  مجلـــس 
ســـاهمت  والتـــي  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
فـــي زيـــادة كفـــاءة اإلنفـــاق الحكومـــي 
وتطويـــر اإلجـــراءات الماليـــة وتعزيـــز 
الحوكمـــة. جـــاء ذلـــك لـــدى اجتماعـــه 
الماليـــة  الشـــؤون  علـــى  القائميـــن  مـــع 

بالوزارات والجهات الحكومية لمتابعة 
اســـتحدثت  التـــي  اإلجـــراءات  تنفيـــذ 
بالتزامـــن مـــع تطبيـــق برنامـــج التوازن 
المالي، حيث تم اســـتعراض المبادرات 
والمشـــاريع االســـتراتيجية التي تعمل 
عليها وزارة المالية واالقتصاد الوطني 
اإلجـــراءات  فاعليـــة  وزيـــادة  لتطويـــر 
الماليـــة الحكوميـــة واألســـس الجديدة 

التـــي ســـتوضع فـــي إعـــداد الميزانيـــة 
العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 
و2022. كما أشـــاد بتضافر جهود فريق 
البحرين الواحد من الســـلطة التنفيذية 
والتشريعية والقطاع الخاص والقطاع 
فريـــق  بـــروح  يقدمونـــه  ومـــا  األهلـــي 
العمـــل الواحـــد الذي يضـــع نصب عينه 
مصلحـــة الوطـــن والمواطن مما أســـهم 
المنجـــزات  مـــن  العديـــد  فـــي تحقيـــق 
على كافة المســـتويات ومنها ما تحقق 
مـــن نجاحـــات حتى اليـــوم فـــي تنفيذ 
مبادرات برنامج التوازن المالي، مؤكدًا 
أعضـــاء  مـــن  المســـؤولة  بالـــروح  أنـــه 
الفريـــق كافـــة ســـنصل إلـــى األهـــداف 
المرجوة من البرنامج ونلبي التطلعات 

المنشودة للمملكة.

وزير المالية واالقتصاد الوطني يعقد اجتماعا مع القائمين على الشؤون المالية بالوزارات والجهات الحكومية

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

شـــارك ســـفير مملكة البحريـــن لدى 
جمهورية بلغاريـــا المقيم في برلين 
حفـــل  فـــي  عبداللطيـــف،  عبـــدهللا 
مـــن  بدعـــوة  الســـنوي  االســـتقبال 
بلغاريـــا روميـــن  رئيـــس جمهوريـــة 
راديف وعقيلته للســـفراء ورؤســـاء 
البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية 
الجديـــد،  العـــام  بمناســـبة  بلغاريـــا 
والـــذي أقيـــم فـــي متحـــف التاريخ 
الوطني بصوفيا.ونقل السفير تحيات 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، ورئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة وولـــي العهد نائب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، إلى 
الرئيـــس رومـــن راديـــف وتمنياتهـــم لـــه 
ولجمهوريـــة بلغاريـــا وشـــعبها الصديـــق 

مؤكـــًدا  واالزدهـــار،  التقـــدم  بـــدوام 
اعتزازهم لما تشـــهده العاقات الثنائية 
بين البلدين الصديقين من تطور ونماء.
عبـــدهللا  الســـفير  راديـــف،  وكلـــف 
عبداللطيـــف عبدهللا، بنقـــل تحياته إلى 
جالة الملك وإلى ســـمو رئيس الوزراء، 
وإلى سمو ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء، 
وتمنياتـــه لمملكـــة البحريـــن مزيـــدا من 

الرفعة والرخاء.

عبداللطيف يشارك في حفل استقبال العام الجديد ببلغاريا الحايكي: تقرير البحرنة “وضع اليد على موضع الجرح”
قالت إن جهود اللجنة مقدرة.. وتقريرها من أفضل التقارير منذ انتخابات 2002

انتقــدت النائــب كلثــم الحايكــي بيــان هيئــة مكتــب مجلــس النواب بشــأن 
تقرير لجنة التحقيق البرلمانية موضوع بحرنة الوظائف.

اللجنـــة  “جهـــود  الحايكـــي:  وقالـــت 
األعضـــاء  الزمـــاء  وبـــذل  مقـــّدرة، 
تقريـــر  تقديـــم  ســـبيل  فـــي  الكثيـــر 
مهنـــي، ويعتبر مـــن أفضـــل التقارير 
منـــذ  البرلمانيـــة  التحقيـــق  للجـــان 

انتخابات برلمان 2002”.
وبينـــت أن “المهنيـــة والموضوعيـــة 
تقتضيـــان نطـــق كلمـــة الصـــدق بأن 
شـــغل  التحقيـــق  لجنـــة  موضـــوع 
نقاشـــا واســـعا بالمجتمـــع البحريني؛ 
ألن البحرنـــة هـــدف يســـعى الجميع 
لتحقيقه، وقد وضعت اللجنة يديها 

علـــى موضع الجرح، وقّدمت تقريرا 
مدعما باألرقام والمعلومات، وليس 
كاما مرســـا عـــن تقصيـــر وتراخي 
الحكوميـــة،  الجهـــات  مـــن  بالعديـــد 
والتـــي يجـــب أن تخضع للمســـاءلة 
البرلمانيـــة  بـــاألدوات  والمحاســـبة 

الرقابية”.
هيئـــة  بيـــان  محتـــوى  أن  وأكـــدت 
المكتـــب عبـــارة عـــن “درس قانوني 
البيـــان  وصـــدور  الدســـم”،  منـــزوع 
ســـابقة لم تقـــم بها أّي هيئـــة مكتب 
منـــذ  الســـابقة  البرلمانـــات  بعمـــر 

انتخابـــات 2002، وكان يتعين على 
الهيئـــة أال تكـــون نـــدا لتقريـــر مهني 
احترافـــي أصدرتـــه لجنـــة تحقيـــق 
مؤلفـــة من كـــوادر برلمانية مشـــهود 

لها بالنزاهة والموضوعية والحياد.
وذكـــرت أن المجلـــس ســـيد قـــراره، 
النـــواب  وســـتكون جلســـة مجلـــس 
حاسمة باالنتصار لتوصيات اللجنة، 
وتثبيتهـــا، وتأكيد مســـاءلة الوزراء 
الســـتة المقصريـــن في إنجـــاز هدف 

بحرنة الوظائف.
وبينت أن موقفها ينطلق من إيمانها 
العميـــق باختصاصات عضو مجلس 
النـــواب مـــع التأكيـــد علـــى ضـــرورة 
تعزيز التعاون مع السلطة التنفيذية 
بمـــا يخـــدم الوطـــن والمواطـــن؛ ألن 
البحريـــن  تكـــون  الجميـــع أن  غايـــة 

األفضل دائما وأبدا.

محرر الشؤون المحلية

كلثم الحايكي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

التربيـــة  وزارة  مـــن  وفـــد  قـــام 
والتعليـــم بدولـــة اإلمـــارات العربية 
مملكـــة  إلـــى  بزيـــارة  المتحـــدة 
تجربـــة  علـــى  لاطـــاع  البحريـــن، 
وزارة التربيـــة والتعليم في تطوير 
العديـــد مـــن المجـــاالت، بمـــا فيهـــا 
الخدمـــات التعليميـــة، والتخطيط، 
والتعاون الدولي، والشؤون المالية 
والقانونيـــة، وذلك ضمن التنســـيق 
المشترك وتبادل الخبرات، تجسيًدا 

للعاقات األخوية بين البلدين.
 وفـــي اليـــوم األول، اّطلـــع الوفـــد 
العمـــل  آليـــة  حـــول  عـــرٍض  علـــى 
اإلداريـــة  والتحقيقـــات  القانونـــي 
بالـــوزارة، وكيفيـــة ضمـــان جـــودة 
وكفاءة وحوكمـــة األداء التعليمي 
والمؤسســـي. وفـــي اليـــوم الثاني، 

قام الوفد بزيارة مدرستين.

المـــوارد  إدارة  مديـــر  وأشـــاد   
الماليـــة بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم 
باإلمـــارات عبيد القعود بما شـــهده 
الوفد مـــن جهود تطويريـــة رائدة، 
أو  الـــوزارة،  مـــن  المنفـــذة  ســـواًء 
مـــن المـــدارس بمبـــادرات جديـــرة 

بالتقديـــر واالهتمـــام، بمـــا يعكـــس 
االهتمـــام الكبير الذي توليه مملكة 
البحرين لقطاع التربيـــة والتعليم، 
الزيـــارات  مثـــل  اســـتمرار  مؤكـــًدا 
التبادليـــة لمـــا فيـــه خيـــر وصالـــح 

البلدين.

خالل الزيارة

والمــدارس الــوزارة  فــي  الجهــود  أبــرز  علــى  اّطلــع 

وفد إماراتي يشيد بتجربة البحرين في تطوير التعليم

المنامة - وزارة االشغال وشئون البلديات والتخطيط

البلديـــات  لشـــئون  الـــوزارة  وكيـــل  أكـــد 
فـــي وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
محمـــد  الشـــيخ  العمرانـــي  والتخطيـــط 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة أن قانـــون النظافة 
العامـــة رقـــم 10 لســـنة 2019 الصادر من 
قبـــل صاحـــب الجالـــة الملـــك يســـتهدف 
الحفـــاظ علـــى صحـــة اإلنســـان والحفاظ 
علـــى البيئـــة والوجـــه الحضـــاري للبـــاد،  
مؤكـــًدا أن المرحلـــة األولى مـــن التطبيق 
ســـتكون لتوعيـــة المواطنيـــن والمقيمين 
بمـــواد القانـــون.  جاء ذلـــك، على هامش 
ورشـــة العمـــل التعريفيـــة التـــي نظمتهـــا 
الوزارة لجميع رؤساء وأعضاء المجالس 
البلديـــة فـــي مركـــز التدريب البلـــدي في 
توبلي. وشـــهدت الورشـــة حضـــوًرا كبيًرا 
من رؤســـاء وأعضـــاء المجالـــس البلدية، 
حيـــث إن تطبيـــق مواد القانون ســـيكون 
بشـــكل متدرج وذلك بالتزامن مع الحملة 

التوعويـــة التـــي بدأتهـــا الـــوزارة لتعريف 
الجمهور بمواد القانون.

 كمـــا تحدث في الورشـــة محامـــي بلدية 
المنطقة الشـــمالية صـــادق الزيمور مقدًما 
شـــرًحا مفّصاً عن قانـــون النظافة العامة 
تطبيقـــه  وآليـــات  التنفيذيـــة  والئحتـــه 

متطرًقا إلى أمثلة من الواقع.
 كمـــا قـــّدم رئيس قســـم العاقـــات العامة 
واإلعـــام بالـــوزارة فاضـــل عنـــان عرًضـــا 
عـــن الخطـــة التوعوية لتعريـــف الجمهور 

بهـــا  العمـــل  ومراحـــل  النظافـــة  بقانـــون 
حيـــث إنها ستتوســـع بشـــكل أكبـــر خال 
بلغـــات  ســـتكون  كمـــا  المقبلـــة  المرحلـــة 
مختلفـــة للوصـــول إلـــى الجميـــع.  وقـــال 
الشـــيح محمـــد في تصريحـــه: “إن قانون 
النظافـــة العامة الذي تم إصـــداره مؤخًرا 
مـــن صاحـــب الجالـــة عاهـــل البـــاد بعد 
إقراره من السلطة التشريعية يشّكل نقلة 
نوعيـــة في المحافظة على البيئة وصحة 

اإلنسان والوجه الحضاري للمملكة”.

“البلديات”: المرحلة األولى من التطبيق لتوعية المواطنين والمقيمين

قانون النظافة يستهدف الحفاظ على صحة اإلنسان

جانب من الورشة



أشــار طبيب األنف واألذن والحنجرة طالل الســندي إلى أن فيروس “الكورونا” ينتقل 
عبــر رذاذ الكحــة، منوهــا أن الكحة ليســت مجرد صوت وإنما عبــارة عن رذاذ يمكن أن 

ينقل رذاذ يحتوي على فيروس إلى الشخص اآلخر بمسافة مترين.

وقال خالل ندوة نظمتها “البالد” لموظفيها: 
الكثيـــر من الفيروســـات تدخـــل عن طريق 
العيـــن، وذلـــك عـــن طريـــق لمس الشـــخص 
المصـــاب ثم لمـــس يديك بعينـــك، و70 % 
مـــن االلتهابـــات الموســـمية الفيروســـية ال 
تحتاج مضادات حيوية، وإنما بحاجة إلى 

شرب المياه بكمية كبيرة.
طـــب  استشـــاري  الســـندي  أن  الـــى  يشـــار 
وجراحة وتجميل األنف واألذن والحنجرة 
والـــرأس والعنق. وخريج جامعة بريطانية 
بارثلوميـــوز”،  “بســـانت  اســـمها  عريقـــة 

ويخصص مشفاها لعالج الملوك واألمراء، 
ثـــم نفـــذ زمالـــة برويـــال فيكتوريـــا وأجرى 
6000 عمليـــة مما أهلـــه لتكريمه بالحصول 
علـــى ميدالية ذهبيـــة تقديرية مـــن الدولة 
غيـــر  شـــخصية  أول  وهـــو  األيرلنديـــة، 
أيرلندية يحصل على هذا التكريم الرفيع.

وفي بدايـــة الفعالية، رحب رئيس التحرير 
إلـــى  مؤنـــس المـــردي بالســـندي، ومشـــيرا 
البحرينيـــة  الطبيـــة  الكفـــاءات  مـــن  أنـــه 
بالكفـــاءة  لهـــا  والمشـــهود  المتخصصـــة 

واالقتدار.
وذكـــر الرئيـــس التنفيـــذي أحمـــد البحر بأن 
صحيفة البالد دأبـــت على تنظيم فعاليات 

توعويـــة للموظفيـــن وذلك مـــن بين خطط 
الصحيفـــة لالهتمام بصحة الموظفين وبما 

يســـهم فـــي تحســـين بيئـــة العمـــل وتعزيز 
اإلنتاجية.

طالل السندي مؤنس المردي أحمد البحر

“كورونا” ينتقل برذاذ الكحة.. و70 % من االلتهابات الموسمية ال تحتاج مضادات
ــمــوظــفــيــن ــل ل تـــوعـــويـــة  بــــنــــدوة  الـــســـنـــدي  طـــــال  ــف  ــي ــض ــت ــس ت  ”^“
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دعا طبيب األنف واألذن والحنجرة طالل 
الســـندي للحصـــول علـــى قســـط كاف من 
النوم بشـــكل يومي بحيث ينام الشـــخص 
مـــن 6 إلى 7 ســـاعات متواصلة، لما له من 
العديـــد من الفوائـــد، فهو الـــدرع للحماية 
مـــن العديد من األمـــراض، مبينا بأن فترة 

النوم هي فترة “صيانة الجسم”.
ـــن إلى أن هنـــاك صنفا مـــن االلتهابات  وبيَّ
االلتهابـــات  تســـمى  الفيروســـية  غيـــر 
البكتيريـــة، والتي تمثل 30 % من التهاب 
بالتهـــاب  المصـــاب  والمريـــض  البلعـــوم، 
فيروسي يعاني أعراض التهاب، ومرهق، 
ويشعر بتكســـر الجسم، ولكن من أعراض 
اللـــوز  فـــي  البكتيـــري  التهابـــات الصديـــد 
هـــو ارتفـــاع درجـــة الحرارة للجســـم فوق 
39 درجـــة مئويـــة وآالم الجســـم، وعـــدم 
أن  إلـــى  ونـــوه  الطعـــام.  بلـــع  اســـتطاعته 
هنـــاك خطـــورة فـــي االلتهـــاب الصديديـــة 

لما يصيـــب المريض مضاعفات من خالل 
دخـــول جزيئـــات مـــن البكتيريا مـــن اللوز 
وتدخـــل الدم وتضـــرر صمامـــات الدم، أو 
تدخل في الكلى وتسبب فشل كلوي حاد، 
ويمكـــن عالجه عن طريق تنـــاول المضاد 
الحيـــوي أو حقـــن وحبـــوب للتخلـــص من 

مضاعفات االلتهابات.
ومـــن جهة أخـــرى، أشـــار الســـندي إلى أن 

المصـــاب باالختنـــاق الليلـــي ال يســـتطيع  
أن ينـــام على ظهـــره، ويمكن أن ينام على 
كرسي، ويعاني المريض زيادة في الوزن، 
وذلك لزيادة الكورتيزون في الجسم لعدم 
تنفسه، إلى جانب الطاقة الضعيفة لكثرة 
النوم، مبينا بان ذلك يسبب خطورة، وأن 
العالج هو إجراء عملية بإزالة اللوز ورفع 

الحلق بالليزر، وإزالة اللهاة.

السندي: المصاب باالختناق الليلي ال يستطيع  أن ينام على ظهره

بالبلعــوم البكتيريــة  االلتهابــات  مــن   %  30
ناموا 7 ساعات ألن الليل فترة صيانة الجسم

قال طبيب األنـــف واألذن والحنجرة 
طـــالل الســـندي أن  70 % من الناس 
مصابـــون بانحـــراف الحاجـــز األنفـــي 
وتضخـــم اللحمية، وأعراضه الصداع 
وانســـداد فـــي األنـــف وعـــدم قدرتـــه 
علـــى النوم بســـهولة، وانحـــراف حاد 
فـــي الحاجـــز األنفـــي يصعـــب علـــى 
مجرى التنفس مرور الهواء، فيخضع 

الشخص إلى عملية.
هـــي  الجيـــوب  التهابـــات  وأضـــاف: 
التهابات شـــائعة وتسبب صداعا في 
الـــرأس، وتوجـــد إفـــرازات ملونة عن 
طريق مجرى األنف، مما تســـبب قلة 
والضغـــط  األذن  فـــي  وآالم  التركيـــز 

على البلعوم وخروج بلغم.
ولفـــت إلى أن التجميـــل يكون لألذن 

ويكـــون لدى الذكـــور أكثر من اإلناث، 
وتسمى بأذن الخفاش.

وحذر الســـندي من تأخـــر عدم عالج 
المريـــض المصـــاب بألـــم فـــي البلعوم 
دون الرجوع إلى أخصائي، فالطبيب 

العام يمكن أن يشـــخص المريض من 
خـــالل إعطائه مضـــادات حيوية لكن 
دون فائـــدة، ولذلـــك يكتشـــف الـــورم 
في وقت متأخر مما يسبب انتشاره، 

وتكون فرص العالج ضئيلة جدا.

السندي مقدما شرائح العرض

70 % مــن الناس مصابون بانحراف باألنف وتضخم اللحمية
تجميل أذن الخفاش للذكور أكثر من اإلناث

المحاري والغائب والماجد

جاسم مشكور، سيد علي المحافظة، نسرين حمد، هبة محسن، أمل الحامد

أخطـــر أنواع أصنـــاف التدخين هو الزغلول، والســـلوم، والقدو؛ 
الحتوائها على كمية مواد ســـامة كالنيكوتين والقطران بخالف 
األصناف األخرى. ويأتي في المرتبة الثانية من ناحية الخطورة 
الشيشـــة والســـيجارة، ثـــم األقـــل خطـــرا الشيشـــة اإللكترونيـــة 
والســـيجارة اإللكترونية لعدم احتوائها مادة القطران، وهناك 8 

حاالت وفيات عالميا وذلك إلصابتهم بماء على الرئة.

ولهـــذا ننصـــح من يدخن 40 ســـيجارة فـــي اليوم أن يســـتبدلها 
بالســـيجارة اإللكترونيـــة؛ ألنهـــا أفضل له للتخلـــص من خطورة 
مـــادة القطـــران، ولكن هـــذا ال يعنـــي أن الســـيجارة اإللكترونية 
مفيـــدة أو صحيـــة، ويوجـــد فيها خطورة نســـبيا أقـــل، وأتمنى 
أن يتـــم اإلقـــالع عـــن التدخيـــن تدريجيـــا، وهنـــاك الكثيـــر مـــن 

األخصائيين في اإلقالع عن التدخين.

التعرض إلى التهاب البلعوم والفيروس بســـبب تورم الحنجرة، 
ولذلـــك األحبال الصوتية ال تتحرك وال تصدر صوتا للمغني بعد 

ذلك، ويتم عالجه بشكل تام، وال يكون له عواقب.

يتـــم العـــالج بشـــرب كميـــة كبيرة مـــن المـــاء يوميـــا، ونعالجهم 
بصرف أقراص منع ارتجاع األحماض، ويعود بعد ذلك المطرب 

أو اإلعالمي إلى عمله.

مشـــكلة الطنيـــن فـــي األذن لها أســـباب عديدة، ولم يتـــم التوصل إلى عـــالج يقي من 
مشـــكلة الطنين في األذن، ويســـتمر لمدة طويلة، ويمكن عالجه بأن يتأقلم اإلنســـان 

مع مشكلته. 

 المضار السلبية تبين بعد مدة طويلة من استخدام اإلشعاعات، فال يوجد دليل علمي 
يثبت أن هذه السماعات تسبب األمراض.

 ويجب الحذر، وال يتعين تصديق الشائعات دون دليل علمي. ولكن يفضل استخدام 
ســـماعة التلفون ذات الســـلك، هي أفضل من التكلم بالهاتف مباشـــرة، ووضع التلفون 

على األذن لمدة طويلة يمكن أن يؤثر على الرأس واألذن.

شـــرب الماء البارد ال يســـبب التهابا في البلعوم، إنما الفيروس هو المسبب 
لاللتهاب جراء شـــرب الماء كعامل معرض فقط، وليس مســـبب؛ ألن الماء 
البارد يجذب الفيروســـات. مشـــكلة الطنين في األذن لها أســـباب عديدة، 
ولم يتم التوصل إلى عالج يقي من مشـــكلة الطنين في األذن، ويستمر 

لمدة طويلة، ويمكن عالجه بان يتأقلم اإلنسان مع مشكلته. 

حقـــن األنـــف بمـــادة الفيلر هـــو عملية تجميليـــة ال جراحية لألنـــف؛ لغرض 
معالجة بعض مشاكل األنف الشكلية، ويعطي نتيجة غير نهائية وطويلة.

ولذلك ال أنصح بالحقن بمادة “الفيلر” لألنف لتجميله؛ وذلك لسرعة تعرض 
المريض في وجهه بمضاعفات وأضراره لوجود عروق في األنف.

الزغلول و “القدو” أخطر الدخان والشيشة اإللكترونية أقلها

الماء وأقراص منع االرتجاع تعيد أصوات المغنين

تأقلموا مع الطنين

سماعات الموبايالت باألسالك أفضل

الماء البارد يجذب الفيروسات

ال أنصح بـ “فيلر” األنف

أي نوع من أنواع التدخين أقل ضررا  «
عن غيرها؟

لماذا يبح صوت أكثر اإلعالميين  «
والمغنيين؟

يواجه البعض مشكلة في طنين األذن ولم يوجد لها عالج حتى اآلن،  «
هل وجد الطب عالجا للمشكلة؟

يشيع وجود أضرار من سماعات “أير بود”،  «
فما حقيقة ذلك؟

هل شرب الماء البارد يسبب التهابا لألحبال الصوتية  «
وغياب الصوت؟ 

هل تنصح بحقن األنف بـ “الفيلر” دون الخضوع  «
لعملية جراحية لتجميل األنف؟

ــنـــدي الـــسـ وإجــــــابــــــات   ..”^“ ـــ  ــ بـ الـــــزمـــــاء  أســـئـــلـــة  بـــعـــض 



3945 ديناًرا راتب مستشار أجنبي في “المناقصات”
“^” تـواصــل نشــر معلومــات تقـريـر لجـنـة تحقـيــق بحـرنـة الـوظـائــف

التحقيـــق  للجنـــة  النهائـــي  التقريـــر  ســـّجل 
البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاع 
العام والخاص أن نسبة البحرنة في مجلس 
المناقصات والمزايدات والمشتريات تفوق 

.% 97
طلـــب   11 هنـــاك  فـــإن  التقريـــر  وبحســـب   
ا وهـــي: رئيس الموارد المالية  توظيف حاليًّ

والمســـاندة اإلداريـــة، 2 اختصاصـــي تقييم 
مناقصـــات، 2 محلـــل مالي، ومنســـق إداري، 
اختصاصي موارد بشـــرية أول، اختصاصي 
خدمات إداريـــة، اختصاصي خدمة عمالء، 
باحـــث قانونـــي، اختصاصي عالقـــات عامة 

أول.
 وحســـب التقريـــر فـــإن الوظيفـــة الوحيـــدة 

لمستشـــار  هـــي  بحرينـــي  يشـــغلها  ال  التـــي 
قانونـــي مؤهلـــه العلمـــي بكالوريـــوس فـــي 

القانون براتب 3945 ديناًرا.
وذكـــر التقرير أن المجلـــس أبرم 8 عقود مع 
شـــركات األيدي العاملة منها 5 عقود لتوفير 
المكاتـــب،  تنظيـــف  لخدمـــات  عاملـــة  أيـــٍد 
للخدمـــات  عاملـــة  أيـــٍد  لتوفيـــر  وعقديـــن 

المســـاندة وعقـــد لتزويـــد أيٍد عاملـــة للقيام 
اإللكترونيـــة  المناقصـــات  نظـــام  بصيانـــة 

بالمجلس.
واحـــد  موقـــت  عقـــد  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
اختصاصـــي  وظيفـــي  بمســـمى  لبحرينـــي 
دبلـــوم  مؤهـــل  يحمـــل  مناقصـــات  تقييـــم 

هندسة طيران.
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 أشـــار تقرير لجنـــة تحقيق البرلمانية “بحرنـــة الوظائف” المقرر 
مناقشـــته بجلســـة مجلس النـــواب يوم الثالثـــاء المقبل إلى أن 
معدل البحرنة بشركة ممتلكات البحرين القابضة بلغ 84 % في 
2019. وذكر أن شركة ممتلكات تقوم االستثمار في موظفيهم 
ودعمهـــم فـــي مجـــال الحصـــول علـــى شـــهادة المالـــي المعتمد 
)CFA(، والتـــي تؤهلهم فيما بعـــد لتحقيق التقدم الوظيفي في 

ممتلكات أو خارجها.
وبّيـــن أن الشـــركة قامـــت بإحـــالل بحرينييـــن لشـــغل منصـــب 
الرئيـــس التنفيـــذي للشـــؤون الماليـــة في العـــام 2015 ومنصب 
رئيس الشـــؤون القانونية في العام 2018 ومنصب رئيس قسم 
الشـــؤون اإلعالميـــة والحكومية في العـــام 2017. وذكر أنه تم 

توظيـــف عـــدد مـــن الشـــباب البحرينييـــن حديثـــي التخرج في 
ممتلـــكات ممن شـــاركوا في برنامـــج نجاح التدريبـــي لحديثي 
التخـــرج، في حين بلغ عـــدد األجانب 10 موظفين من أصل 77 
في ديســـمبر 2018، حيث حافظت ممتلكات على تلك النســـبة 
العالية من البحرنة على مدى السنوات. ففي العام 2007 كانت 
نســـبة البحرنـــة في ممتلـــكات 58 %، إال أن ممتلكات قد عملت 

جاهدة على رفع تلك النسبة.
وصلـــت في نهاية 2018 85.71 %. عـــدد البحرينيين العاملين 
فـــي قســـم االســـتثمارات يبلـــغ 28 موظًفـــا من أصل 39 تشـــكل 
النســـاء البحرينيـــات 10 % منـــه يشـــعل مختلـــف المســـتويات 

الوظيفية.

10 أجانب في “ممتلكات” من أصل 77 موظًفا

“مكتب النيابي”: تقرير تحقيق البحرنة مجرد مقترحات
ــل والـــــــحـــــــذف واإلضــــــافــــــة ــ ــدي ــ ــع ــ ــت ــ ــل ــ ــع ل ــ ــض ــ ــخ ــ قــــــد ي

أكـــدت هيئـــة مكتـــب مجلس النـــواب أن مـــا ورد 
بشـــأن  البرلمانيـــة  التحقيـــق  لجنـــة  تقريـــر  فـــي 
عدم قيـــام الجهـــات المختصة ببحرنـــة الوظائف 
فـــي القطاعيـــن العـــام والخـــاص هـــي عبـــارة عن 
مقترحـــات ارتأتهـــا اللجنـــة حســـب رأي أعضائها، 
وأن القرار النهائي ســـيكون للمجلس في جلســـته 

المقبلة يوم الثالثاء.
القانونـــي  اإلجـــراء  أن  المكتـــب  وأشـــارت هيئـــة 
المعتـــاد وفًقا لمواد الئحـــة عمل المجلس تقتضي 
عرض التقريـــر على المجلس لمناقشـــته وتعديله 
وإضافـــة وحـــذف مـــا يـــراه المجلـــس مناســـًبا ثم 
التصويـــت النهائي على ما يتم التوافق في بنوده 
ومقترحاته ومالحظاتـــه وتوصياته، وبعدها يتم 
إحالتها إلى الحكومة، أو إعادة التقرير إلى اللجنة 

إلجراء مزيد من الدراســـة واألخذ بقرار المجلس. 
النـــواب  وأكـــدت هيئـــة مكتـــب حـــرص مجلـــس 
علـــى مواصلة تعزيـــز التعاون الفاعل مع الســـلطة 

التنفيذية لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين، 
وأداء المهام والمســـؤوليات التشريعية والرقابية 

بالشكل القانوني والدستوري.

آخر اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب

القضيبية - مجلس النواب

عبـــر  نيابيـــة  مصـــادر  انتقـــدت 
“البـــالد” تضـــارب وعـــود بعـــض 
خطـــط  بتنفيـــذ  المســـؤولين 
لبحرنة الوظائف، وعدم اقتران 

أقوالهم مع أفعالهم.
إن مســـؤوال حكوميـــا،  وقالـــت 
يتولى مســـؤولية جهة خدمية، 
متـــورط بتوظيـــف أخ زوجتـــه 
العربيـــة، وقريـــب لهـــا، وعينهما 

مستشـــارين، بالرغم مـــن توافر 
المؤهـــل  البحرينـــي  العنصـــر 
وظيفـــة  اختصاصـــات  لشـــغل 

أقرباء المسؤول.
وذكرت أن هذا الموضوع سيثار 
تحت قبة البرلمان بجلســـة يوم 
اتخـــاذ  ويتـــدارس  الثالثـــاء، 
إجـــراءات المســـاءلة البرلمانية 

للمسؤولين المقصرين.

مسؤول خدمي وّظف أخا زوجته 
العربية وقريبها مستشارين

محرر الشؤون المحلية

ليلى مال اهلل، سيد علي المحافظة، مروة خميس

 وذكـــر التقريـــر أن إجمالي عـــدد الموظفين 
األجانب في الهيئـــة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة )نهرا( بلـــغ 13موظًفا، 
أبرمت أغلـــب عقودهم فـــي 2019 بينهم 3 
صيدلـــي أول بمتوســـط راتـــب 1302 دينار 
 8 بكالوريـــوس صيدلـــة،  مؤهـــل  يحملـــون 
بوظيفـــة صيدلـــي متوســـط رواتبهـــم 972 
دينـــاًرا يحمـــل 7 منهـــم مؤهـــل بكالوريوس 
صيدلـــة و1 ماجســـتير صيدلـــة، ومستشـــار 
للشـــؤون القانونية بمتوســـط راتـــب 1862 
ديناًرا بمؤهل ماجســـتير حقوق، ومستشار 
خبير األنظمة الصحية يبلغ متوســـط راتبه 
1482 ديناًرا بحمل مؤهل ماجســـتير صحة 

عامة.
وذكـــر التقريـــر أن مبررات تعيينهم حســـب 
الهيئـــة هي تعـــذر الحصـــول على المرشـــح 
اجتيازهـــم  وعـــدم  المناســـب  البحرينـــي 
واالختبـــارات  الوظيفيـــة  للمقابـــالت 

الشخصية.
وبّيـــن التقريـــر أن الهيئة وظفـــت موظفين 
بحرينييـــن بنظـــام العقود الجزئية بمســـمى 

مهندس مدني وفني إداري.

1862 متوسط راتب 
مستشار في “نهرا”

4 رؤساء أجانب رواتبهم 7688 ديناًرا في “طيران الخليج”

عـــدد  فـــإن  التقريـــر  وحســـب 
الموظفيـــن األجانـــب فـــي شـــركة 
طيران الخليج بلغ 1120 موظًفا. 
وأشارت الشركة إلى خططها في 
أن الخطط المســـتقبلية والزمنية 
إلحالل البحرينـــي محل األجنبي 
توظيـــف  مشـــروع  الشـــركة  فـــي 
ا وتســـيير ســـبل  60 طياًرا بحرينيًّ
البحرينيـــات  المضيفـــات  إحـــالل 
وترقيـــة مجموعـــة مـــن الشـــباب 
البحريني كطيارين بعد اكتسابهم 

التدريـــب  مـــن  الكافيـــة  للمهـــارة 
والتأهيل.

عـــدد  أن  الشـــركة  وذكـــرت   
الموظفيـــن األجانب في الشـــركة 
بدرجـــات  موظًفـــا   986 يبلـــغ 
وظيفية مختلفة وانحصر تعيين 
معدل رواتب األجانب بشركة طيران الخليجما بينت 1981 إلى مارس 2019.

209 موظفين محرر الشؤون المحلية
بحرينيين بعقود 

مؤقتة

 أوضحـــت جامعـــة بولتيكنـــك البحرين إلى 
أنهـــا وضعـــت خطـــة بحرنـــة للوظائـــف منذ 
عـــام 2012 على أن ينتهي فـــي عام 2024، 
حيـــث أقّر مجلس األمنـــاء بحرنة الوظائف 
فـــي بولتيكنك، ووصلت نســـبة البحرنة 67 
% حتـــى عام 2019، فبلغ متوســـط الراتب 

لألجانب 2455 ديناًرا.
هنـــاك  أن  إلـــى  البولتيكنـــك  إدارة  وبّينـــت 
طلبـــات توظيـــف شـــاغرة إلـــى 18 وظيفة، 
فيمـــا يوجد 5 موظفيـــن بحرينيين يعملون 

بنظام العقود في عدد من التخصصات.
 حيـــث بلغت نســـبة البحرنة فـــي بولتيكنك 
البحريـــن آلخـــر 5 ســـنوات من العـــام 2014 
حتى العام 63 % حتى 68 % بعام 2018.

بخصوص مصـــرف البحريـــن المركزي، بّين 
ه علـــى لجنة التحقيق إلى أن نســـبة  فـــي ردِّ
البحرنـــة فـــي مصـــارف قطـــاع التجزئة 84 
% فـــي نهايـــة عـــام 2018، في حيـــن بلغت 
هـــذه النســـبة في مصاريـــف قطـــاع الجملة 
56 % فـــي نفـــس الفتـــرة، كما بلغت نســـبة 
البحرنة في شـــركات األعمال االســـتثمارية 
54 % واألســـواق الماليـــة 95 % فـــي حين 
بلغت النسبة في شركات التأمين المؤسسة 

ا 68 %. محليًّ

“المركزي”: نسبة 
البحرنة بالبنوك 84 %

 بيـــن التقريـــر أن هيئـــة البحريـــن للثقافـــة 
مـــن  البحرينييـــن  بإحـــالل  بـــدأت  واآلثـــار 
عـــام 2016 ومـــا زالـــت، وأنهـــا تعكـــف على 
ميكانيكـــي  مهنـــدس  وتدريـــب  توظيـــف 
ليحـــل محـــل رئيـــس الصيانـــة والخدمـــات 
الهندسية، باإلضافة إلى تدريب الموظفين 
البحرينيين العاملين في اإلضاءة والصوت 

إلحالل الوظائف الفنية مستقبالً.
وبّين التقرير أنها أبرمت 4 عقود مع شركات 
لتوفير أيٍد عاملـــة بحرينية لوظائف أعمال 
المســـاعدة والمراســـلين والضيافـــة وبائعي 
التذاكـــر، عمال ورشـــة النجـــارة من نجارين 
لجميـــع  أمـــن  وصباغيـــن وعمـــال، حـــراس 
مواقع الهيئـــة، وظائف الدعم الفني وتقنية 

المعلومات.
 وذكـــر التقرير أن موظًفـــا واحًدا يعمل لدى 
الهيئة بنظام العقد الجزئي ويشغل وظيفة 

رئيس األمن.

إحالل بحرينيين بوظائف 
فنية في “الثقافة”

 بّينـــت الهيئـــة العامة للتاميـــن االجتماعي 
ها على لجنة التحقيق بشأن بحرنة  في ردِّ
الوظائـــف أنها التزمت بســـبة البحرنة في 
آخـــر خمـــس ســـنوات مـــا يقـــارب 94 % 
من مجمـــل موظفـــي الهيئة. وأفـــادت أنه 
يقترن توظيف غيـــر البحريني في الهيئة 
بشـــرط تعـــّذر الحصول على المترشـــحين 
شـــغل  يســـتوفون  الـــذي  البحرينييـــن 

الوظيفة المطلوبة. وأشارت الهيئة إلى أن 
عدد الموظفين غير البحرينيين في الهيئة 
يبلـــغ 7 موظفين شـــاغلين لوظائـــف فنية 
خاصة باألنظمـــة اإللكترونية المعمول بها 
في الهيئة. وبّينت أنه تم تســـوية التقاعد 
معهـــم مـــن خـــالل الشـــركات التـــي قامت 
بتنفيـــذ األنظمـــة اإللكترونيـــة فـــي الهيئة 
الموظفيـــن  وتدريـــب  األعمـــال  لتســـيير 

البحرينييـــن، وذلـــك لتعـــذر الحصول على 
المرشـــحين البحرينيين الذين يســـتوفون 
شـــروط شـــغل هـــذه الوظائف، كمـــا بينت 
وظيفـــة  يشـــغل  بحرينـــي  موظـــف  أنـــه 
اختصاصي بعقـــد موّقت.وحســـب الهيئة 
العامـــة للتأمينـــات االجتماعيـــة فـــإن عدد 
الموظفيـــن فـــي القطـــاع العـــام والخـــاص 
مجمـــوع  وبلـــغ  موظًفـــا   622.734 بلـــغ 

عـــدد البحرينييـــن المســـجلين فـــي الهيئة 
128.792 موظًفـــا منهـــم 35.155 موظًفـــا 
فـــي القطـــاع العـــام و93.637 موظًفـــا في 

القطاع الخاص.
وبلغ مجموع الموظفيـــن غير البحرينيين 
493.942 موظًفـــا منهم في 7789 موظًفا 
في القطـــاع العـــام و486.153 موظًفا في 

القطاع الخاص.

“التأمينات”: تعّذر حصول 7 بحرينيين لشغل وظائف إلكترونية

ا بعقد   548 بحرينيًّ
مؤقت في “ألبا”

 أشـــار التقرير إلى انخفاض نسبة 
البحرنة بشـــركة ألمنيوم البحرين 
)ألبا( من 85.80 % في 2014 إلى 

83.10 % في 2018.
وقالت الشـــركة إنهـــا قامت خالل 
بتوظيـــف  الماضيتيـــن  الســـنتين 
ا بعقود محدد األجل  548 بحرينيًّ
لمـــدة عاميـــن وتدريبهم في خط 
الصهر الســـادس وباقي الخطوط 
ضمـــن خطـــة مجدولـــة، لذلـــك ال 
توجـــد شـــواغر فـــي الشـــركة في 

الوقت الحالي. 
وجـــود  إلـــى  الشـــركة  وأشـــارت   
أصـــل  مـــن  ـــا  أجنبيًّ 541 موظًفـــا 
3200 موظـــف يشـــغلون مختلف 
موظًفـــا   17 بينهـــم  الوظائـــف 
ـــا متوســـط رواتبهـــم 4000  إداريًّ
ومهندًســـا  مراقًبـــا  و88  دينـــار، 
متوســـط رواتبهـــم 2279 دينـــاًرا، 
و132 مشـــرًفا متوســـط رواتبهـــم 
ـــا ومركًبا  1266 دينـــاًرا، و304 فنيًّ

متوسط رواتبهم 982 ديناًرا.

 بّيـــن التقريـــر أن نســـبة البحرنـــة بلغـــت 25.8 % فـــي عام 
2019 في الشـــركة العربية لبناء وإصالح الســـفن )اسري(، 
وأنه تم خفض النسبة المئوية للبحرنة في عام 2016 من 
قبـــل وزارة العمـــل 25 %، فـــي حين تم زيادة النســـبة إلى 
50 % فـــي أكتوبـــر 2018 بدون معرفة الشـــركة. وذكر أن 
الشـــركة تحتاج إلى ما يقارب 206 موظًفا لتغطية الزيادة 
المقبلة في حجم أعباء العمل في الوظائف األساسية وما 

يقـــارب من 28 موظًفـــا لتغطية النقص في وظائف الدعم. 
ـــا يعلمون في الشـــركة حتى  وســـجل التقريـــر 1389 أجنبيًّ
مـــارس 2019، و2644 مقاوالً بالباطـــن، و1044 عامالً في 
التوريـــد بالســـاعة. و4 موظفين بحرينييـــن بعقود محددة 
المـــدة. في حين أن عدد الموظفيـــن البحرينيين الذين تم 
إنهـــاء خدمتهـــم الثالث ســـنوات الماضية بلـــغ 7 موظفين 

ألسباب التغيب واألداء منخفض المستوى.

ا في “أسري” 1389 موظًفا أجنبيًّ



الخليـــج،  فـــي  الدعـــوة  لحـــزب  وعـــودة 
فقـــد دخـــل إلـــى الكويت من خـــال بعض 
قياديـــي الحـــزب الذيـــن قدموا آنـــذاك من 
الشـــيخ  اللبنانـــي  رأســـهم  العـــراق وعلـــى 
علـــي الكورانـــي )ليـــس الذي أديـــن مؤخرًا 
باإلرهـــاب فـــي الواليـــات المتحـــدة(، ومن 
خال تواجدهم في “مسجد النقي” عملوا 
على نشر أفكار الحزب بين شيعة الكويت 
الســـيطرة  ذلـــك  بعـــد  الحـــزب  واســـتطاع 
الثقافـــة  “جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  علـــى 
نشـــاطات  بعـــدة  والقيـــام  االجتماعيـــة”، 
إعاميـــة وثقافيـــة اعتبـــرت قفـــزة نوعية 
عنـــد الشـــيعة فـــي الكويـــت مثـــل إصـــدار 
مجلة “طريـــق النور” ومجلـــة “النبأ” وعقد 

الندوات والمحاضرات. 
أخفـــى الحـــزب اســـمه حيث كانـــت جميع 
األنشـــطة تتـــم باســـم الجمعيـــة ومـــن هنا 
أطلق علـــى أعضاء حزب الدعوة مســـمى 
“خط جمعية الثقافة” نسبة إلى استخدام 
جمعية الثقافة كمقر لنشاطاتهم الحزبية، 
كما برز الحزب بشـــكل واضح في الحركة 
الطابيـــة بجامعـــة الكويت أثناء مشـــكلة 
االختاط في الجامعـــة حيث كانت تدور 
معركـــة بيـــن التيار اليســـاري والقومي من 

جهة والتيارات الدينية من جهة ثانية. 
كذلك اســـتطاع الحزب أن يمد نفوذه إلى 
ما عـــرف بــــ “مجموعـــة ديوانية الشـــباب” 
عبر اســـتقطاب بعض قياديي المجموعة. 
تعرض أعضائه للماحقة الجنائية بســـبب 
الدعـــوة إلـــى إقامـــة جمهوريـــة إســـامية 
اإلســـامية،  إيـــران  بجمهوريـــة  شـــبيهة 
وكذلـــك اتهام أعضاء منه بالمشـــاركة في 
تفجيـــرات الثمانينات فـــي الكويت، )فاح 
المديرس، الحركة الشيعية في الكويت(. 

بالنســـبة للســـعوديين فكان منهم عدد من 
طـــاب محمـــد باقر الصـــدر الذيـــن تأثروا 
آنـــذاك بأفـــكاره، أغلبهـــم من األحســـائيين 
الذيـــن نشـــأوا في العـــراق أو عاشـــوا فيها 
لبادهـــم  عـــادوا  ثـــم  طويلـــة،  لفتـــرات 
الحقـــًا وكان لهـــم في مجتمعهـــم مكانتهم 
لحـــزب  انتماءهـــم  أن  إال  االجتماعيـــة، 
الدعـــوة أمر ال يمكن الجـــزم به أو تأكيده، 
إال لمـــن ُعـــرف عنه ذلـــك مثـــل عبدالهادي 
الفضلـــي أحـــد األعضـــاء األوائـــل لحـــزب 
الدعـــوة والبعض يعتبره من المؤسســـين، 
)حسين منصور الشيخ، الشيخ عبدالهادي 
الفضلـــي(. كان لـــه دور رئيـــس فـــي وضـــع 
مناهـــج “كليـــة الفقـــه” فـــي النجـــف التـــي 
أنشـــئت علـــى النهـــج األكاديمـــي الحديث 
بخاف الحوزات الدينية التقليدية هناك، 
وكانـــت هذه الكلية تمثـــل واحدة من أهم 
المصادر الرئيســـة التي اعتمد عليها حزب 

الدعوة في استقطاب كوادره األولية. 
كمـــا كان للفضلـــي الحقـــًا دور رئيس أيضًا 
في تجديد نظـــم ومناهج الحوزة الدينية 
في قم التي كان يديرها حســـين منتظري 
فـــي حيـــاة الخمينـــي. وســـاهم أيضـــًا في 
إنشـــاء الجامعة العالمية للعلوم اإلسامية 
فـــي لندن عام 1989م وعمل أســـتاذا فيها 

ومشرفا عاما لها. 
الفضلـــي  فيهـــا  جـــاء  التـــي  الفتـــرة  فـــي 
إلـــى الســـعودية كانـــت الدولـــة فـــي تلـــك 
المرحلـــة تواجـــه الحركييـــن السياســـيين 
وقومييـــن،  وبعثييـــن  شـــيوعيين  مـــن 
وأجريت حملة واســـعة ضـــد البعثيين في 
الســـعودية عـــام 1969م ولم تكـــن العاقة 
مـــع العراق بأفضل أحوالهـــا. ُعين الفضلي 
فـــي  العربيـــة  للغـــة  أســـتاذا  1971م  عـــام 

جامعـــة الملك عبدالعزيـــز بجدة، وابتعثته 
الجامعـــة للقاهرة لينال شـــهادة الدكتوراه 
مـــن  الماســـتر  علـــى  حاصـــاً  هـــو  وكان 
جامعـــة بغـــداد، ليعود رئيســـًا لقســـم اللغة 
العربيـــة فـــي الجامعـــة، وفي تلـــك األثناء 
أدرجـــت الجامعـــة أحـــد كتب الصـــدر في 
المناهج التعليميـــة وهو كتاب “اقتصادنا” 
الـــذي يتحـــدث عن نظريـــة إســـامية في 

االقتصاد. 
المســـتوى  علـــى  ناشـــطًا  الفضلـــي  كان 
االجتماعي فـــي جدة وكذلك في المنطقة 
الشـــرقية وســـط الشـــباب الشـــيعي. وفي 
آخر حياته أثنـــاء مرضه ذهب للعاج في 
إيران وزاره علي خامنئي في المستشفى 
فأخـــذ يقبـــل يـــد خامنئـــي، فقّبـــل األخيـــر 
رأســـه، ثم قـــال الفضلي: “تحســـنت كثيرًا 
ببـــركات دعـــاء الســـيد”، )مقطـــع فيديـــو(. 
توفـــي في الســـعودية عـــام 2013م وكان 
له تشـــييع حاشـــد من الشيعة، كما أقيم له 
مجلـــس عـــزاء في العراق مـــن ِقبل رئيس 
مجلس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، 
رئيس “التحالـــف الوطني العراقي” آنذاك، 
والـــذي ألقـــى فيه كلمـــة تأبينيـــة، وحضره 
العديد من أعضاء حـــزب الدعوة القدماء 

وغيرهم من السياسيين العراقيين.

السيد محمد بن المهدي الشيرازي 

وحركة الطالئع الرساليين

كان مـــن ضمن رجال الديـــن الذين اجتمع 
قبـــل  الخمســـينات  نهايـــة  الصـــدر  بهـــم 
تأســـيس حـــزب الدعوة للتشـــاور، فحصل 
اختـــاف فـــي وجهـــات النظر حـــول نقاط 
عـــدة، منهـــا اســـتخدام مصطلـــح “حـــزب” 
الذي اعترض عليه الشـــيرازي من باب أنه 
مـــن المفاهيـــم الغربية الدخيلـــة، وقد كان 
الشـــيرازي فـــي تلـــك الفترة رافضـــًا لفكرة 
األحـــزاب كمـــا يبـــدو، كذلـــك اختلـــف مـــع 
الصدر حول إيمانه بوجوب القيادة لرجل 
الديـــن الفقيـــه بينمـــا كان الصـــدر يطـــرح 
فكـــرة الشـــورى اإلســـامية )هـــذا انعكـــس 
الحقـــًا(، ويقول بعـــض أتباعه القدماء بأنه 
هـــو من أحيا فكرة حكم والية الفقيه قبل 
الخمينـــي، وأن ذلك جاء في كتاب له –لم 
أطلع عليه- بعنوان: “الحكم في اإلسام”. 
وعلى كل حـــال كان الشـــيرازي من أهالي 
كرباء ذوي األصول اإليرانية ومن أســـرة 
دينية معروفة وجده الســـيد محمد حسن 
الشـــيرازي صاحـــب الفتـــوى الشـــهيرة في 
تحريـــم التنبـــاك والتتـــن فـــي إيـــران ضـــد 
أنـــه  القاجـــاري. أي  العهـــد  فـــي  بريطانيـــا 
كان مهتمـــًا بالشـــأن اإليرانـــي ومـــا يجـــري 
فيهـــا، وفـــي أحداث قم عـــام 1963م التي 
سجن فيها الخميني وتحدثنا عنها سابقًا، 
قـــام الشـــيرازي مع رجال ديـــن آخرين في 
كرباء بإصـــدار بيان يطالبون فيه الشـــاه 
باإلفـــراج عن الخميني وأتباعـــه، وبالتالي 

ربما كانت له عاقة سابقة بالخميني. 
إلـــى  وعنـــد قـــدوم الخمينـــي مـــن تركيـــا 
كربـــاء،  فـــي  الشـــيرازي  وزار  العـــراق 
اســـتقبله األخيـــر واحتفـــى به بشـــكل بارز 
علـــى خـــاف مراجـــع النجـــف الذيـــن لـــم 
يعطـــوه تلـــك الحفـــاوة، فأعد له اســـتقباالً 
كبيـــرًا أخرج فيه وفـــدًا إلى خارج المدينة 
لتلقـــي الخميني، وكان يقدمه على نفســـه 
في إمامة الصاة داخل الحرم الحسيني، 
وهـــذا يعتبر من أعلـــى درجات الدعم لدى 
فقهـــاء الشـــيعة. عندمـــا طـــرح الشـــيرازي 

مرجعيتـــه الدينيـــة واجـــه حساســـية مـــن 
مراجـــع النجف حول أهليته للمرجعية، إال 
أنـــه تميز بطرقه لألفـــكار المعاصرة آنذاك، 
وتأليفـــه لعـــدد كبيـــر من الكتـــب المتنوعة 
دينيـــًا واجتماعيـــًا وسياســـيًا )بغض النظر 
عـــن قيمتها العلميـــة(، مما جذب إليه جيل 
الشـــباب المتحمـــس فـــي كربـــاء وكذلـــك 
مـــن خارجها ممن لـــم تســـتهوهم تقليدية 

النجف. 
فيما بعد أسس حركة “الطائع الرساليين” 
وصـــف  اســـتخدم  ولكـــن  1968م  عـــام 
“التنظيـــم المرجعـــي” بـــدالً مـــن “التنظيـــم 
يرفـــض مصطلـــح  ألنـــه  وذلـــك  الحزبـــي” 
الحـــزب كما ذكرنـــا، وجعل رئيســـًا للحركة 
ابن اخته محمد تقي المدرسي، ويبدو لي 
أن المدرســـي هو صاحب التنظيم العملي 
والتنفيـــذي على أرض الواقع، ولكن تحت 
مظلة خالـــه ومرجعيته. وقد بـــدا واضحًا 
من أفكار المدرســـي وكتاباته حول أسلمة 
المجتمع وشـــمولية الديـــن وغيرها، تأثره 
وتحديـــدًا  المســـلمين  اإلخـــوان  بأدبيـــات 
الجاهليـــة  حـــول  قطـــب  ســـيد  بأفـــكار 
والحاكمية وهو ما شـــكل األساس الفكري 

لحركة الطائع الرساليين. 
شـــددت الحكومـــة العراقية الخنـــاق على 
الشـــيرازي وجماعته، فانتقل إلى الكويت 
عام 1970م وأســـس مدرســـة دينية هناك 
)حوزة الرســـول األعظم( بمســـاعدة بعض 
التجـــار الكويتييـــن، فكانت غطـــاًء لحركة 
الكويـــت  فـــي  التـــي اســـتقطبت  الطائـــع 
الشـــيعي  الشـــباب  مـــن  كبيـــرة  أعـــدادًا 
الخليجي، خصوصًا السعوديين وغالبيتهم 
مـــن القطيـــف، ومنهـــم أيضـــا بحرينيـــون 
وكويتيـــون وعمانيـــون. وحصـــل نوع من 
والدعوييـــن  الشـــيرازيين  بيـــن  التصـــادم 
في العـــراق وفي الكويت أيضـــًا مما جعل 
علي الكوراني يتهمهم أمام مسؤولين في 
الكويـــت بأنهـــم أصحـــاب دعوة سياســـية 
ويريدون إقامة دولة شيعية في الخليج، 
وأقيمـــت دعـــاوى قانونية ضد الشـــيرازي 
نفســـه مطالبة بترحيله من الكويت، ولكن 
داعميـــه الكويتييـــن توســـطوا لـــه ونفـــوا 
هـــذه االتهامات عنه فاســـتمر نشـــاطه في 
الكويـــت آنـــذاك، )بـــدر االبراهيـــم ومحمـــد 

الصادق، الحراك الشيعي في السعودية(.
كان أخوه حســـن الشـــيرازي قـــد خرج من 
العـــراق إلى لبنـــان ليمارس نشـــاطه هناك، 
علـــى  الصـــدر  بموســـى  اصطـــدم  ولكنـــه 
مـــا ينقـــل عـــن تلـــك المرحلـــة. كما أرســـل 
الشيرازي ابن اخته الثاني هادي المدرسي 
لإلقامـــة فـــي البحريـــن وكان مرّحبـــًا بـــه 
مـــن الحكومـــة البحرينيـــة حينهـــا وأعطي 
الكثيـــر مـــن المميـــزات، لدرجـــة أنـــه منـــح 
الجنســـية البحرينيـــة، ويبـــدو أن الحركـــة 
الشـــيرازية عملـــت بنفـــس الطريقـــة علـــى 
جميـــع المجتمعـــات الشـــيعية الســـتقطاب 
أكبـــر عـــدد ممكن من األتبـــاع. بعد وصول 
الشـــيرازي  كان  إيـــران  لحكـــم  الخمينـــي 
وأتباعه من أشد المتحمسين والمناصرين 
له، وبدأ الشـــيرازيون بالتحرك في العراق 

والســـعودية، وحدثـــت فـــي العـــراق بعض 
العمليات المسلحة المحدودة. وفي موسم 
الحج عام 1979م الموافق 1399هـ التقى 
خامنئي ورفسنجاني باثنين من أهم أتباع 
الشـــيرازي السعوديين ودار بينهما حديث 
عـــام حـــول الثـــورة في إيـــران وأنـــه ال بد 
للشـــعوب أن تتحرك، كذلك التقى بهما في 
الحج محمد تقي المدرسي رئيس الحركة 
ومرتضـــى القزوينـــي أحـــد أعضائهـــا ومن 
أقدم أتباع الشـــيرازي في كرباء )بحسب 
المصـــدر  فـــي  المنقولـــة  أحدهمـــا  روايـــة 
الســـابق(، وهناك رواية أخرى عن اجتماع 
حصـــل في الكويـــت لقادة حركـــة الطائع 
قرروا فيه التحرك في السعودية. وللعلم: 
والشـــيرازيون  الشـــخصيات  تلـــك  تنفـــي 
القدماء في الســـعودية عمومًا أي تنســـيق 
أو أوامـــر جاءتهم مـــن قيادة الحركة، وأن 
تحركهم كان ذاتيًا لنيل الحريات الدينية. 
وعلـــى كل حـــال فـــي تلـــك الفتـــرة احتـــل 
جهيمـــان العتيبي الحـــرم المكي مما جعل 
األوضـــاع األمنيـــة فـــي الداخل الســـعودي 
متوتـــرة للغاية، وصادف أنـــه اليوم األول 
من موســـم محرم الديني عند الشيعة عام 
1400هـ، ووزع فيه بالقطيف منشور يصعد 
من اللهجة ضد الدولة والدعوة للمشـــاركة 
فـــي مواكب العـــزاء التي كانـــت ممنوعة، 
واســـتنكار مواقف اإلمبرياليـــة األمريكية 
تجاوبًا مع دعوة الخميني، وحث المنشور 
“المؤمنيـــن األبطال” على عدم الخوف من 
رجال األمن وعدم االستماع إلى الوجهاء 
والشـــخصيات والُعمد ألنهم مجموعة من 
الجبنـــاء والعماء الهلعين على مصالحهم 
الشـــخصية. وبـــدأ أتبـــاع الشـــيرازي فـــي 
القطيـــف بإطـــاق خطب حماســـية ثورية 
داخل الحسينيات تتحدث عن المظلومية 
وتغيير الواقع االجتماعي وتدعيمه شرعًا 
بآيـــات قرآنيـــة وربطـــه باستشـــهاد اإلمام 
الحسين، فمثاً أحدهم بدأ خطبته بقوله: 
“هي الشهادة كالبركان ينفجر على الطغاة 
وكالنيران تســـتعر، ولم أجد كـــدِم األحرار 
مـــن شـــراٍر إذا تطايـــر ال يبقـــى وال يـــذر”، 
الشـــيعي، مصـــدر  الحـــراك  )راجـــع أيضـــًا: 

سابق(. 
نتـــج عن تلـــك الخطب خـــروج مظاهرات 
بقيـــادة  ســـيهات  بلـــدة  فـــي  أوالً  بـــدأت 
“مرتضـــى القزويني” المذكور ســـابقًا )فهو 
ليس ســـعوديًا لكن مجيئه المعلن للقطيف 
إحيـــاء  فـــي  الخطابيـــة  للمشـــاركة  كان 
الموسم الديني، واستقدام خطباء باألجر 
من دول أخرى كان أمرًا اعتياديًا في تلك 
الفتـــرة(، ثم خرجت المظاهرات في داخل 
القطيـــف وفي بلدة صفوى بقيادة خطباء 
الشـــيرازي،  أتبـــاع  مـــن  آخريـــن محلييـــن 
ورفـــع بعض المتظاهرين صورة للخميني، 
والعامـــة،  المطلبيـــة  للهتافـــات  وإضافـــة 
رددوا هتافات مؤيدة له مثل: “هللا واحد، 
خمينـــي قائد” أو “بالـــروح بالدم نفديك يا 

إمام”. 
في األحســـاء حاول أتباع الشيرازي أيضًا 
إخـــراج مظاهـــرات بالتزامن مـــع القطيف، 

لكنهـــا كانـــت محدودة وتـــم احتواؤها من 
نفس أهالي المتظاهرين. لحق الشـــيرازي 
وجماعته بالخميني في طهران وكان لهم 
في البداية حظوة وتغلغل في العديد من 
أجهـــزة الدولة اإليرانيـــة الجديدة، وبدأوا 
بتوســـيع تنظيمهم على شـــكل هرمي بقي 
على رأسه “محمد تقي المدرسي” ويندرج 
تحتـــه عدة تنظيمـــات فرعية موزعة على 
المجتمعات الشـــيعية كالعراق والسعودية 
التنظيـــم  قيـــادة  وأصبحـــت  والبحريـــن، 
مربوطـــة بالحـــرس الثـــوري من خـــال ما 
يســـمى: مكتب حركات التحـــرر أو مكتب 
تصديـــر الثـــورة الـــذي كان يرأســـه مهـــدي 
هاشـــمي. خطـــط التنظيم لعمليـــة إنقاب 
الحكـــم  علـــى  لاســـتياء  البحريـــن  فـــي 
بقيادة “هادي المدرســـي” وبعلم وتســـهيل 
الســـفير اإليراني هنـــاك، والتي بـــدأ العمل 
بتنفيذها في ديســـمبر عام 1981م، والتي 
كانت تســـتهدف تفجير االحتفال المركزي 
الـــذي ســـيقام فـــي المنامة بمناســـبة العيد 
الوطنـــي والـــذي يحضـــره كبار مســـؤولي 
الدولة، ليتم بعدها الســـيطرة على مرافق 

الدولة الرئيسية. 
قبـــل موعـــد الحفـــل ضبطت جمـــارك دبي 
شـــحنة قادمة من إيـــران متجهة للبحرين 
العســـكري  للـــزي  مقلـــدة  تحـــوي مابـــس 
اإلمـــارات  دولـــة  فأبلغـــت  البحرينـــي، 
الســـلطات البحرينية بذلك مما أســـهم في 
كشـــف العملية وإفشالها، وتم القبض على 
مجموعـــة من 73 شـــخصًا، وطرد الســـفير 

اإليراني. 
يذكـــر أن الشـــيرازي اختلف مـــع الخميني 
الحقـــًا فـــي مفاصل عدة مهمـــة، ويبدو أن 
الخمينـــي رأى أن الشـــيرازي أخذ أكبر من 
حجمه وأصبح يتدخل في أمور وقرارات 
ال تعنيه، فحاول إبعاده باقتراح أن يذهب 
إلمامـــة الجمعـــة والجماعة فـــي محافظة 
خوزســـتان )األحـــواز( خاصـــة وأنـــه يجيد 
اللغـــة العربيـــة، ولكـــن كل تلـــك التراكمات 
أغضبـــت الشـــيرازي وأشـــعرته باإلحبـــاط، 
وحصل الشـــقاق بينهما وتخلى الشيرازي 
عـــن تبنيـــه لواليـــة الفقيـــه وطرح أفـــكارًا 
أخرى للحكم الديني مثل شـــورى الفقهاء، 
فتـــم التضييق عليه وعلى أتباعه وُجردوا 
إيـــران،  داخـــل  صاحياتهـــم  جميـــع  مـــن 
وانقلـــب عليهـــم لفتـــرة مـــن الزمـــن جميع 
التيـــارات األخـــرى في جميـــع المجتمعات 
الشيعية من خمينيين ودعويين وبطبيعة 
الحـــال التقليديين الذيـــن كان لهم خاف 
قديم معهم، والشيرازي نفسه ظل معتكفًا 
داخـــل منزلـــه فـــي قم حتـــى وفاتـــه العام 
2001م وقيـــل أنهـــا كانـــت إقامـــة جبرية، 
وأيضـــًا أثير الكثير مـــن اللغط حول وفاته 
وأسبابها. وكثيرًا من الشيرازيين القدماء 
خرجـــوا وانتشـــروا فـــي دول أخـــرى فـــي 
أسيا وأوربا وأفريقيا وأمريكا، وهي نفس 
أماكن انتشار الدعويين أيضًا، كما حصلت 
خافـــات ســـابقة داخـــل التنظيـــم نفســـه 
بسبب تسلط محمد تقي المدرسي وأخيه 

هادي واستبدادهما بالرأي. 
وغالبيـــة الشـــيرازيين الخليجييـــن عـــادوا 
لبادهم الحقًا بعـــد إصدارات بالعفو العام 

عنهم. 
ومن المهم معرفة أن الجماعة الشـــيرازية 
وتنظيميـــًا  فكريـــًا  تشـــظت  قـــد  القديمـــة 
بشـــكل واســـع الحقًا، وللتوضيـــح: فاليوم 
مـــا يعرفون بالشـــيرازيين هـــم فقط أتباع 
الســـيد صـــادق الشـــيرازي المقيـــم في قم 
حاليـــًا، وهـــو أخـــو محمـــد الشـــيرازي لكنه 
كان بعيدًا تمامًا عن السياسة والتنظيمات 
الحركية ويعتبر حاليًا مرجع الشـــيرازيين 
التقليدييـــن، وهـــؤالء ال يمكن احتســـابهم 
على اإلســـام السياسي، ُيتهمون بالمبالغة 
اآلراء  واتبـــاع  الدينيـــة  الطقـــوس  فـــي 
المتشددة عقائديًا وتاريخيًا ضد الصحابة 
وزوجـــات النبـــي ومـــا إلـــى ذلـــك، وأغلـــب 
القنوات الفضائية الدينية الشـــيعية اليوم 
هـــي تابعة لهم، وهم علـــى خاف حقيقي 
مع النظـــام اإليراني وواليـــة الفقيه، ولكن 
يســـتفيدون  اإليرانيـــون  أن  لـــي  يبـــدو 
منهـــم باالحتـــواء نظـــرًا النتشـــار أتباعهم، 
وتوغلهـــم اإلعامـــي العاطفي في وجدان 
شـــريحة شـــعبية واســـعة من الشـــيعة من 
خـــال تلك القنوات التي قد تســـتغل ضد 
إيـــران وهـــذا حصل بالفعل العـــام الماضي 
عندما اعتقلت الســـلطات اإليرانية حسين 
نجل المرجع صادق الشـــيرازي فبث الخبر 
في الشـــريط اإلخبـــاري أســـفل أغلب تلك 
القنوات بشـــكل مناهض للنظـــام اإليراني، 
وصاحبـــه احتجاجات فـــي أكثر من مكان 
واقتحـــام للســـفارة اإليرانيـــة فـــي لنـــدن، 
ومـــن أســـباب احتوائهم أيضـــًا بنظري هو 
ليبقـــى هذا التيار المتشـــدد عامـــاً إلظهار 
الدولـــة الدينية في إيـــران وأتباعها كتيار 
معتدل بالنسبة لآلخر، وممن اشتهروا من 
هـــذه الجماعة رجل الدين الكويتي ياســـر 
الحبيـــب. القســـم اآلخـــر الـــذي تفـــرع من 
الشـــيرازيين القدمـــاء هم جماعـــة المرجع 
المدرســـي وأخيـــه  تقـــي  الحالـــي محمـــد 
هـــادي المذكـــوران ســـابقًا، وهذيـــن أبقيـــا 
على دفء العاقة مع الســـلطات اإليرانية 
فـــي  متركـــزة  قلـــة  أتباعهـــم  وأجهزتهـــا، 
كربـــاء، وكذلك في الخليج الذي نشـــطوا 
فيـــه بشـــكل ملحوظ إبان “الربيـــع العربي” 
التـــي كان  وخطـــب التجييـــش والتعبئـــة 
يبثها هادي المدرسي آنذاك عبر اليوتيوب 
وغيره من وســـائل التواصـــل االجتماعي، 
وممـــن اشـــتهروا مـــن هـــذه الجماعة رجل 
الديـــن الســـعودي نمـــر النمـــر. وكذلـــك من 
الشيرازيين القدماء المرجعين المستقلين 
الحاليين في إيران الســـيد كمال الحيدري 
والشـــيخ ناصر مـــكارم الشـــيرازي، وحجم 
أتباعهمـــا اليـــوم أعـــدادًا ال تذكـــر. أما غير 
ذلك مـــن الشـــيرازيين القدمـــاء فأصبحوا 
فـــي عـــداد باقـــي الشـــيعة دون تمييز في 

اإلطار العام.  

اإلسالم السياسي بنسختيه 
الشيعية والسنية

في طريقه إلى األفول قريبًا
أتباع والية الفقيه 

يعتبرون مشروع 
إيران التوسعي 

دينيًا في األساس

الصدر وطالبه أكثر 
المتأثرين بفكر اإلخوان 

المسلمين من رجال 
الدين الشيعة

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

ومعامات، فكيف بأنظمة وإدارة الدول؟.

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

وتجريمها.
خالد عبدالعزيز النزر

كاتب وباحث سعودي

مشاريع اإلسالم السياسي تخادمت مع موقف الدول العظمى من القضية الفلسطينية

جماعة والية الفقيه األكثر تطرفاً في الوالء السياسي إليران

في الحلقة القادمة
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“الشمالية” حلقة وصل بين المواطنين و “اإلسكان” لمتابعة الطلبات
إقـــــامـــــة عـــــــدد مـــــن الــــــــــورش لـــمـــوظـــفـــي الـــمـــحـــافـــظـــة

الشـــمالية  المحافظـــة  تبنـــي  إطـــار  فـــي 
لمبـــادرة وزارة اإلســـكان، أثناء اجتماعات 
المجلس التنسيقي، بشـــأن تعزيز التعاون 
اســـتضافت  والـــوزارة،  المحافظـــة  بيـــن 
المحافظـــة ورشـــة األنظمة اإلســـكانية، إذ 
رحـــب المحافـــظ علـــي العصفـــور بتفعيل 
الوكيـــل  قدمهـــا  التـــي  المبـــادرة،  بنـــود 
عضـــو  اإلســـكانية  للخدمـــات  المســـاعد 

المجلس التنسيقي خالد الحيدان.
دور  تعزيـــز  إلـــى  المحاضـــرة  وتهـــدف 
المحافظـــة الشـــمالية؛ لتكـــون حلقة وصل 
فيمـــا  اإلســـكان  المواطنيـــن ووزارة  بيـــن 
واالستفســـار  الطلبـــات  بتقديـــم  يتعلـــق 
والمتابعـــة، وضبـــط المخالفـــات المتعلقـــة 
بالوحدات اإلســـكانية، والترويج لبرنامج 
مزايـــا وأنظمـــة اتحـــاد المنتفعيـــن، وتلقي 
الشـــكاوى، وتقديـــم المقترحـــات التي من 

شأنها تحسين الخدمات اإلسكانية للمرأة، 
وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، واألسر 
المتعففـــة ومعالجـــة المخالفـــات المتعلقة 

بالوحدات اإلسكانية.
وعبر المحافظ عن خالص الشكر والتقدير 
فـــي  تســـهم  التـــي  المبـــادرة،  هـــذه  علـــى 
توصيل الخدمات اإلســـكانية لمستحقيها، 
وفًقا لألنظمة والقوانيـــن المعمول بها، مع 
مراعـــاة الحاالت اإلنســـانية واالحتياجات 

توفـــره  مـــا  مـــع  يتماشـــى  بمـــا  الخاصـــة، 
المملكـــة من رعايـــة واهتمـــام للمواطنين، 
مثمًنا حرص ودعم وزير الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 

ومتابعة وزير اإلسكان باسم الحمر.
وأشـــار إلـــى أن مثل هذه المبـــادرات تأتي 
فـــي إطـــار الحـــرص علـــى تلبيـــة الطلبات 
اإلســـكانية للمواطنيـــن، وتعكـــس حـــرص 
وزارة اإلســـكان لفتح قنوات التواصل مع 

المواطنين.
وقدمت رئيس الشـــؤون القانونية بوزارة 
عبداللطيـــف،  نـــوال  المحاميـــة  اإلســـكان 
لموظفـــي  اإلســـكانية  األنظمـــة  ورشـــة 
المحافظـــة، التـــي اشـــتملت علـــى عـــرض 
المجموعـــة التشـــريعية للـــوزارة، وكيفيـــة 
وفئاتهـــم  المنتفعيـــن  طلبـــات  تكييـــف 
والقوانيـــن  األنظمـــة  مـــع  يتماشـــى  بمـــا 
جانـــب  إلـــى  اإلســـكانية،  والتشـــريعات 
التعريـــف بآلية عمل الـــوزارة، فيما يخص 
الطلبـــات  ومتابعـــة  المراجعيـــن  خدمـــة 

اإلسكانية للفئات التي تخدمها الوزارة.
يذكـــر أن المحافظة وبالتعاون والتنســـيق 
مع الوزارة، تعتـــزم إقامة عدد من الورش 
لموظفـــي المحافظـــة؛ من أجـــل تزويدهم 
بالمعلومـــات للتســـهيل علـــى المراجعيـــن، 
تمهيًدا إلنشـــاء قنوات تواصل مباشر بين 

المحافظة والوزارة.

المحافظة الشمالية استضافت ورشة األنظمة اإلسكانية

المنامة - وزارة الداخلية

 المنامة - وزارة الداخلية

الداخليـــة  وزيـــر  لتوجيهـــات  تنفيـــذا 
العـــام،  األمـــن  رئيـــس  مـــن  وبمتابعـــة 
نظمـــت إدارة العمليـــات برئاســـة األمن 
العـــام وبالتنســـيق مع مؤسســـة إشـــارة 
برنامجـــا  التدريـــب،  برامـــج  لتصميـــم 
بغرفـــة  البالغـــات  لمتلقـــي  تدريبيـــا 
النجـــدة  وشـــرطة  الرئيســـة  العمليـــات 
علـــى التخاطـــب بلغـــة اإلشـــارة، حيـــث 
بلغ عدد المشاركين 85 ضابطا وضابط 
صـــف ومدنيا، وذلك حرصا على تقديم 

خدمـــات أمنيـــة متكاملـــة لكافـــة فئات 
المجتمع.

وأكد مدير إدارة العمليات المقدم حمد 
الخياط أهمية الدورة وأهدافها، والتي 
تأتـــي ضمن الخطة الســـنوية التدريبية 
إلدارة العمليـــات لرفـــع كفاءة منتســـبي 
اإلدارة، منوهـــا إلـــى أن الدورة شـــملت 
محاضـــرات نظرية وتطبيقـــات عملية، 
تضمنت تعامل المتدربين بشكل مباشر 

مع أشخاص من فئة الصم والبكم.

تدريب متلقي البالغات على التخاطب باإلشارة

المنامة - وزارة الداخليةالمنامة - وزارة الداخلية

المعلومـــات  نظـــم  إدارة  مديـــر  أكـــدت 
أن  بوجنـــدل  أمـــل  الجمـــارك  بشـــؤون 
الجمـــارك تتطلـــع خـــالل العـــام الجـــاري 
إلى إنجاز كامل أهداف اســـتراتيجيتها 
2017 - 2020، مثمنة الدور الكبير الذي 
يقـــوم به رئيس الجمارك في تعزيز دور 
البحريـــن فـــي المجـــال الجمركـــي علـــى 

المستوى الدولي.
وأشـــارت في مقابلة مع برنامج “األمن” 
اإلذاعـــي، الـــذي تعـــده وتقدمـــه اإلدارة 
األمنيـــة  والثقافـــة  لإلعـــالم  العامـــة 
بالتعـــاون مـــع إذاعـــة البحريـــن، إلى أن 
شـــؤون الجمارك قامت أخيًرا بتحديث 
منظومـــة أجهزة المســـح الضوئي، التي 
غيـــر  قـــدرة  الجمـــارك  لموظـــف  تتيـــح 

مســـبوقة عـــن الكشـــف علـــى الحاويات 
والطـــرود  والحقائـــب  والمركبـــات 
البريديـــة، إضافة إلى اســـتخدام أنظمة 
كاميـــرات المراقبـــة األمنية فـــي النقاط 
“شـــؤون  أن  وأضافـــت  الحدوديـــة. 
الجمـــارك دائًمـــا ســـباقة في اســـتحداث 
البرامـــج التي تدعم االقتصـــاد الوطني 
ورؤيـــة مملكـــة البحريـــن 2030، لـــذا تم 
برنامـــج  وهـــو  الدانـــة،  برنامـــج  إعـــداد 
معـــرض  ويعـــد  للمعـــارض،  متكامـــل 
المســـتخدمين  أول  العربيـــة  الجواهـــر 
للبرنامج، وتشرف الجمارك على العديد 
مـــن المعـــارض الدوليـــة، مثـــل معـــرض 
الطيـــران، وســـباق الفورمـــوال 1، وهناك 
العديـــد من المعارض التـــي تكتفي فيها 

الجمـــارك بإنهاء إجراءاتهـــا في المنافذ، 
مثل معرض الخريف ومعرض الكتاب.

وأوضحت مديـــر إدارة نظم المعلومات 
بشـــؤون الجمـــارك، أنه جـــار العمل اآلن 
علـــى المرحلـــة الثانية مـــن تطوير نظام 
النافـــذة الواحـــدة “أفـــق 2”، إذ أصبحت 
صنـــع  موقـــع  فـــي  الجمـــارك  شـــؤون 
القـــرار العالمـــي للسياســـات الجمركيـــة، 
مـــن  العديـــد  تحقيـــق  واســـتطاعت 
اإلقليمـــي  المســـتوى  علـــى  اإلنجـــازات 
في برامج بناء القدرات والمســـاعدات، 
التي تقدمهـــا منظمة الجمـــارك العالمية 
لـــدول اإلقليـــم، وآخرها مشـــروع إدراج 
الترجمـــة الفوريـــة باللغـــة العربيـــة فـــي 

أعمال اللجان الفنية المهمة بالمنظمة.

تحـــت رعايـــة آمـــر األكاديميـــة الملكيـــة 
للشـــرطة العميد فواز الحسن، اختتمت 
األكاديمية، فعاليات المعســـكر الربيعي، 
والـــذي أقيـــم تحـــت شـــعار )بحريننـــا(؛ 
الوطنيـــة  الخطـــة  ألهـــداف  تحقيقـــا 
لتعزيـــز االنتماء الوطني وترســـيخ قيم 
المواطنـــة، والتي أطلقها وزير الداخلية 
وتتضمـــن مـــا يزيد عـــن 105 مبـــادرات 
تنفذهـــا جهات عدة وتهـــدف إلى تعزيز 

قيم الوالء واالنتماء الوطني.
مـــن  عـــدد  علـــى  المعســـكر  واشـــتمل 
واالجتماعيـــة  الثقافيـــة  العمـــل  ورش 
والرياضيـــة، والتـــي تهـــدف إلـــى تنمية 
المهـــارات الفرديـــة للمشـــاركين وكيفية 
العمـــل كفريق واحد، إضافـــة إلى إقامة 

عدد من المسابقات واأللعاب الذهنية.

وأكد قائد المعســـكر العقيد عمار الســـيد 
أن المعســـكر اعتمد علـــى تنظيم برامج 
تســـهم في تعزيز قيـــم االنتماء الوطني 
وترســـيخ قيـــم المواطنـــة وكذلـــك قيم 
التعايش وقبول اآلخر وتنمية القدرات 
االنضباطيـــة والقياديـــة والحياتية لدى 
المشاركين وتعزيز الشراكة المجتمعية، 
مثمنـــا الـــدور المميـــز للمحافظـــات فـــي 

تعزيـــز مســـاهمتها فـــي خدمـــة شـــباب 
مملكـــة البحريـــن مـــن خـــالل الشـــراكة 
المســـتمرة واألنشـــطة المتنوعـــة التـــي 

أقيمت منذ انطالق المعسكر.
وأضـــاف أن الجهـــود تصـــب فـــي تعزيز 
وعـــي النـــشء بـــدور المؤسســـات فـــي 
تنميـــة مهاراتهـــم وتزويدهـــم بالمعارف 

الالزمة؛ ليكونوا مواطنين صالحين.

من فعاليات ختام المعسكر الربيعي

تحقيقا ألهداف الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء وترسيخ قيم المواطنةالعمل على المرحلة الثانية من تطوير “النافذة الواحدة”
“الملكية للشرطة” تختتم فعاليات المعسكر الربيعيتعزيز دور البحرين في المجال الجمركي

جماعة “السفارة واآلميش”.. خلُق عالٍم شاذٍّ
Û  فــي إحــدى فعالياتهــا وبرامجها، تحــّدث نفٌر ليــس بالمحدود من

جماعة التجديد المعروفة باسم “السفارة” ضمن عدد من باقاتها 
عــن األخــّوة اإلنســانية الضائعــة ومــن قبلهــا عــن األســرة وخطــر 

اإلدمان في إشارة واضحة منها للموبايل فون.
Û  ا يحمل اســم “المهمة” لإلعالمية وهنــا تذكــرت برنامًجــا تلفزيونيًّ

المصريــة منــى عراقــي، وهــي تتحــّدث عن قــوم يســكنون والية 
النكســتر الحدوديــة بيــن كنــدا والواليــات المتحــدة األميركيــة 
التعامــل  يمنــع  القــوم  هــذا  “اآلميــش”،  اســم  عليهــم  ويطلقــون 
بـ”الموبايــل فــون” ويحّرم التصوير، ويرتدون مالبس “ســادة” أي 
غير منقوشــة وال يتزّوجون من بعضهم البعض، ويعيشــون عالًما 
منغلًقــا منكفًئــا علــى عاداتهم التي ترتقي إلى حــد إقامة الحدود 

على كل من يخالف قوانين وأعراف هؤالء القوم.
Û  تذكــرت وأنا أقرأ دســتور “الســفارة”، وأنا أتابــع باقاتهم الميمونة 

وهم يتناولون موضوع اإلدمان الجديد ومخاطره على األســرة، 
ومــع الفــارق الرهيــب فــي المنتــج النهائــي إال أننــي أالحظ حجم 
العالقــة بيــن “الســفارة” وبيــن “اآلميــش”، بيــن مــا يدعــون أنــه 
تجديــًدا وبيــن أمة تحــاول أن تعيش في الجنــة وهي على وجه 
ا وسط عوالم أخرى متعددة  األرض، نسعى لكي نخلق عالًما شاذًّ

األلوان واألعراق.
Û  ئ المناخ الستقبال هجمة تكنولوجية “السفارة” وقتذاك كانت ُتهيِّ

ًرا” وتنسى فتواها التي  جديدة على الموبايل فون بوصفه “مخدِّ
تضعهــا على جــروح القاصرين عندما تفــرض عليهم عدم الزواج 
إال من بين بني جلدتهم، ومن يخرج عن هذا الُعرف الوهمي يتم 
تحديد إقامته بعد قرار من لجنة أشباه حكماء، ما أشبه السفارة 
نواياهــم  منتجــون،  “اآلميــش”  أن  الوحيــد  الفــرق  بـ”اآلميــش”، 
طيبة، و”السفارة” كسالى ونواياهم ُمغرضة، “اآلميش” يحاولون 
الوصــول بالخليقــة إلــى طبيعتهــا األولــى، وهــؤالء “المجــّددون” 

يحاولون الوصول بأمة ال إله إال هللا إلى الجاهلية األولى.
Û  لتهويمــات تخضــع  عندمــا  تضيــع  الضائعــة،  اإلنســانية  األخــّوة 

وأباطيل “الســفارة” كجماعة مارقة، واألخّوة اإلنســانية الضائعة 
ضاعــت ألنهــا تشــهد الكثيــر مــن أمثالكــم فــي محافلهــا وندواتها 
وباقاتهــا المزعومــة وهــم يقولــون مــا ال يفعلــون، ويستشــهدون 
بالممنوع عليهم التشبيه به، ويمارسون طقوًسا أشبه بـ”اآلميش”، 

وبأنفسهم ولو كره المؤمنون.
Û  ”إن “السفارة” تريد أن تجمع أمة إنسانية على طريقة “فّرق تسد 

أو على قاعدة الشواذ عندما يتفقون على قاعدة شديدة اإليمان 
بالخــروج عــن اإلجمــاع أو الدفــع باتجاه غيــر المألــوف، بل وغير 

المأسوف عليه بتاًتا.

التجديد الثقافي .. إضافة للتقويم

Û  ًيا على جماعة  لعّلي فهمت الرسالة بالخطأ، حتى ال أكون متجنِّ
الثقافــي علــى األرض، وتمضــي  التجديــد  إقامــة  إلــى  تســعى 
باتجــاه تحقيــق إضافة نوعية على التقويم، ولعلِّي ال أتجّنى لو 
قلــت أن التقويــم عندمــا أقّره علماؤه المتقين، قد درســوا علوم 
الفلــك بعنايــة، وأتقنــوا فنون األزمنــة عندما تتعامد مــع المكان 
المرتبــط بإنســان، وبالخليقة كونها جزًءا مرتبًطا بهذا اإلنســان، 

جماًدا ونباًتا وحيواًنا وسائر مخلوقات األرض.
Û  التقويم جاء ليصف لنا موقعنا الزمني من آلية شروق الشمس 

وغروبهــا، طلوع النهار، وحلول الليل، انبســاط األرض والتقائها 
بالسماء، وتعزيز مضامين الرؤية في األفق البعيد.

Û  دائرة ال تنفصل في أقطارها عن بعضها البعض، محيط مرتبط 
بمســاحة وطول وعرض وارتفاع ونصف دائرة ربما، في جميع 
األحــوال ال التجديــد الثقافي يرتبــط بمكانيكية تقويم جديدة، 
وال الثــراء الذهنــي وحــده يقــود إلــى فراغ محلق في ســماوات 

الرؤى المختلفة.
Û  الجميــع متفــق علــى أن الدعــوة إلــى التســامح عندمــا تطلــق 

عليــه جماعــة الســفارة بباقة على طريقة إشــعال الفتنة بطفاية 
حريــق، أو علــى قاعــدة مــن أجــل عين حاســدة تكــرم ألف عين 
شــريرة، هــذا فــي حد ذاتــه يؤلب النفــوس على بعضهــا البعض 
وال يقــّرب بينهــا، يقيم الحــدود وال يزّينها، أما باقات “الســفارة” 
تتعلق بالسلم والحرب، زعًما كمحاولة نشر السالم على األرض 
واالستبســال في ســبيل زرع الكلمة الطيبة واصفين إياها بأنها 

تساعد على استئناف الحياة.
Û  كل ذلك جميل ومتفق عليه سلًفا، ومتوافق حوله من أصحاب 

النهــي، وأربــاب العقول المتوازنة، لكنه حق أيًضا يراد به باطل، 
تميمــة يتــم تعليقهــا علــى جمجمــة للمخاطــر، فــي الوقــت الذي 
يتغّنــى فيــه بإقامة الصلوات الخمس فــي مواعيدها، إن تأليف 
القلــوب ال تأليبهــا هدفنــا، تأليــف القلوب على حق، هــو ميراثنا، 
وتراثنــا، وديدننــا الذي ال نحيد عنه، لكن كيف يتم تأليف قلوب 
المسلمين على باطل، على قاعدة خطأ في األساس يا إخواننا، 
علــى أســاس هــشٍّ يــا جماعــة الخير؟ مــا زلــت أذكر أنــه ال إمام 
منتظر قد ظهر لفئة ولم يظهر لبقية المسلمين، وال انغالق على 
جماعــة يمكــن أن ُتؤتــي أُكلها كل حين عندما تجــري المياه في 

مجاريها لكنها لن تكون صالحة للشرب.
Û  فاقــد الشــيء ال يعطيــه مثلما أشــرنا من قبــل والمؤمن ال ُيلَدغ 

من حجٍر مرتين مثلما يقول المثل الشائع، رغم ذلك فإن فرصة 

التتبــع للباقــات “المباركــة” مــن جماعة تجديــد غامضة لن يصل 
بأّمتنــا إال إلــى مزيد من الفرقة والتشــرذم واالنقســام، لن تكون 
الدعوة إلى اإلسالم نقية السرائر إال عندما تتخلص من شوائب 
العقيــدة،  صميــم  فــي  الخزعبــالت  وإدخــال  بالثــواب،  الشــرك 
وإربــاك العقــل الجمعــي من خــالل ادعاءات وأباطيــل وأكاذيب 
في منتهى الخطورة على ســالم المجتمع وســالمته، الســالم ال 
الحرب أولى أن تبدأوا بأنفســكم شــعاًرا والفتًة من دون ميثاق 

أو دستور فاعل على األرض.
Û  الكلمة التي يصبح أصلها ثابت وفرعها في الســماء ليســت تلك

التــي يبّشــرون مــن خاللهــا ألفــكار هّدامــة واضعيــن الســم فــي 
العسل ويقدمون إياها في وصية مغرية إلى الجاهلين بعلومنا 

وأساسيات ديننا، وأصيل مذهبنا.

الشورى .. نظرة جديدة

Û  فــي إضافــات جماعة “التجديد” أو الســفارة إلــى التقويم مفهوم 
جديد لـ”الشورى” في ثوبها الناصع الملفت البراق.

Û  هــل هــي مجالــس، أم أنهــا اجتهــادات؟ فكرة أم مؤسســة؟ معنى
أم لفظ فضفاض؟

Û  في باقة أخرى من باقات “السفارة” توصيل مفعم بإقامة عالقات 
شــديدة الدبلوماســية مــع اآلخــر المختلــف، ليس ذلك فــي مكان 
يصعــب الوصــول إلــى عنوانه العريــض، أو إلى الفتتــه المبهرجة 
المطــّرزة بمختلــف أنواع الجمل غير المفيــدة، لكنها المعنى الذي 
ســيظل مختاًل في بطن شــاعر غير مجتهد، واألفق الذي ســيبقى 

أسيًرا لسماء واحدة ألنه ال يعترف بسماوات حياتنا السبع.
Û  نظــرة جديــدة لـ”الشــورى” مثلمــا يقولــون لقــاح تكّبــر اإلنســان 

وغــروره، اعتــراف ضمنــي أو صريــح بعنفــوان اإلنســان وفــرض 
سطوته كفرد مطلق السراح في جب عميق.

Û  الصالح العام للناس وصناعة االنشراح في حياته من الصيرورة 
التفاوضيــة المطلقــة بيــن ُمطِلــق الشــعار ومتلّقيــه عــن بعــد، إنما 
النــدوة أو الملتقــى ســوف تشــهد لـ”الشــورى” معــاٍن دخيلة، أجور 
رمزيــة علــى عمــل مضــٍن لكنها حــق أصيل ال يضيــع عند هللا جّل 

وعال.
Û  يقولــون نحــن ندعــو إلــى مواقــف مســجلة للخــروج من الســمت 

اإلنســاني والفشــل في مواجهة ضغوط وتحديات الحياة، رفض 
الخضــوع لالســتفزاز واالبتــزاز، وهنا أقول لهــم: هل عقيدتكم أو 
مذهبكــم أو طريقتكــم، ال تدخــل فــي االســتفزاز ألمــة، واالبتــزاز 
ألبنائهــا القصــر المتابعيــن؟ بالتأكيد أن دسَّ الســم في زبد مطهو 

علــى نــار هادئــة يختلــف تماًمــا عــن تقديمــه إلــى النــاس كوجبــة 
جاهــزة ســريعة بالطريق العام، وأن جــودة المنتج بعد أن وقعت 
الفأس في الرأس عدة مرات ســابقة قد أثبتت أن ما أشــبه الليلة 
بالبارحــة، باألمــس وضعتم الســم لنا في العســل، وبعد أن وقعت 
الواقعة وانفضحت أموركم، اكتشفنا أن كل ما تدعون إليه باطل 
وحرام، وأن كل ما تسعون إلى ترميمه من أطالل وتداعيات هو 

أيًضا باطل وحرام.
Û  حــرام مــن حيــث وقوفــه فوق تــالل مــن المغالطــات، وباطل من

حيــث ارتباطــه بفكــرة مرفوضة ســلًفا من مجتمــع متحاب متآخ 
مؤمن بدينه وعقيدته السمحة التي ال مزايدة عليها وال إضافات.

Û  إن باقــة الشــورى يجــب أن تبــدأوا بهــا مــع أنفســكم يــا جماعــة 
السفارة، أن تعلنوا بين أعضائكم وبكل شفافية أنكم تدعون إلى 
أفكاركــم بالحســنى وليــس بالحبس االنفرادي للمنشــقين عليكم، 
وأنكم ال تقيمون الحدود على طريقتكم الخاصة وكأنكم محكمة 
عــدل عليــا تأخــذ تعليماتهــا زوًرا وبهتاًنــا مــن جهة غيــر معلومة، 
ا مــن فئــة ضلــت وال تســعى إلــى التوبــة،  لكنهــا معتمــدة شــيطانيًّ
ومن جماعة انحرفت وترى أن طريق الحق مازال أبعد من حبل 

الوريد.
Û  أدعو لكم الهداية يا جماعة الســفارة، واستشــهاًدا بكالم رســول 

وٌل  ُكْم َمْســئُ ُكْم َراٍع، َوُكلُّ هللا عليه أفضل الصالة والســالم : “َأاَل ُكلُّ
ــاِس َراٍع، َوُهــَو َمْســُئوٌل َعــْن  ــِذي َعَلــى النَّ ِميــُر الَّ ِتــِه، َفاأْلَ َعــْن َرِعيَّ
ُجــُل َراٍع َعَلى َأْهِل َبْيِتِه، َوُهَو َمْســُئوٌل َعْنُهْم، َواْلَمْرَأُة  ِتــِه، َوالرَّ َرِعيَّ
َبْعِلَهــا َوَوَلــِدِه، َوِهــَي َمْســُئوَلٌة َعْنُهــْم، َواْلَعْبــُد  َبْيــِت  َراِعَيــٌة َعَلــى 
ُكْم  ُكــْم َراٍع، َوُكلُّ ِدِه َوُهــَو َمْســُئوٌل َعْنــُه، َأاَل َفُكلُّ َراٍع َعَلــى َمــاِل َســيِّ
ِتِه”، وأرسل لكم هذه الرسالة حيث إننا في زمن  َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ
تكثــر فيــه الفتن، وأشــد تلك الفتن ما يســتهدف الديــن والعقيدة 
والقيــم، وفــي اآلنــة األخيــرة، رأينــا كيــف أن جمعيــة التجديــد 
الثقافية تســتهدف النســاء والشباب بالجميل من الكالم والراقي 
من األســاليب، لتنشــر ســمومها فــي المجتمع من خــالل العبارات 
ا” فظاهر  الراقية من قبيل: “الرسول كان إنساًنا قبل أن يكون نبيًّ
باألصــول  اإلســالمية  العقيــدة  يضــرب  وباطنــه  العبــارة جميــل 
العقليــة واإلنســانية الغربيــة التــي تقــدم اإلنســانية على الرســالة 

اإللهية، وانتبهوا لمن حولكم وخصوًصا فئة الشباب.
Û  وأدعو الذين ينغمســون في أكذوبة اســتئناف الحياة أن يعودوا

إلــى رشــدهم وأن يتوقفوا فوًرا عن استنســاخ أفــكار عفى عليها 
الزمــن ورفضهــا الواقــع ولم ترّحب بها المواثيــق وال األعراف وال 

األديان.

عادل المرزوق
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عقـــدت اللجنـــة العليـــا المنظمـــة أليـــام الشـــارقة المســـرحية 
اجتماًعـــا، بحثت خاللـــه تحضيرات الـــدورة 30 التي تنطلق 
في التاسع والعشرين من شهر فبراير ترأس االجتماع، الذي 
عقـــد في قصر الثقافة في الشـــارقة، أحمـــد بورحيمة، مدير 
إدارة المســـرح بدائـــرة الثقافـــة ومديـــر “األيـــام”، في حضور 
األعضاء: إسماعيل عبد هللا، وعبد هللا راشد، ومحمد جمال.
وقدمـــت 10 فـــرق مســـرحية ملفات عروضها للمشـــاركة في 
الدورة الجديدة، وهي: “ســـيمفونية المـــوت والحياة” لفرقة 
مســـرح الشـــارقة الوطنـــي، و”أشـــياء ال تصلـــح لالســـتهالك 
اآلدمـــي” للمســـرح الحديـــث فـــي الشـــارقة، و”أيـــن عقلـــي يا 
قلـــب” لجمعيـــة كلبـــاء للفنون الشـــعبية والمســـرح، “ســـمرة” 
لمســـرح ياس، و”بـــكاء العربي” لجمعية دبـــا الحصن للثقافة 
والتراث، و”صبح مســـا” لفرقة مسرح دبي األهلي، و”حارس 
النور” لمســـرح دبي الوطني، و”ليلة مقتل العنكبوت” لمسرح 
خورفـــكان، و”الرحمـــة” لمســـرح الفجيـــرة “ولمـــس المواجع” 

لمسرح رأس الخيمة. 
واختـــارت اللجنـــة العليـــا أليـــام الشـــارقة المســـرحية ثالثـــة 
فنانين لمشـــاهدة واختيـــار العروض المؤهلة للمشـــاركة في 
المهرجان، وهم: حســـن النفالي مـــن المغرب وغنام غنام من 

األردن”، وخليفة التخلوفة من اإلمارات.
 كمـــا اختـــارت اللجنـــة العليـــا المنظمـــة لأليام أعضـــاء لجنة 
التحكيـــم وتضـــم: د.حبيب غلـــوم اإلمارات محمـــد الضمور 

“األردن”، وزهيرة بن عمار “تونس”.

10 فرق مسرحية تقدم ملفات عروضها للمشاركة في الدورة
بدء أعمال لجنة أيام الشارقة المسرحية
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عن “أســـرة األدبـــاء والكتاب” 
وبالتعـــاون مع وزارة شـــؤون 
اإلعـــالم، صـــدر لعضـــو أســـرة 
يوســـف  والكتـــاب  األدبـــاء 
حســـن ديـــوان شـــعري حمـــل 
الغســـق”،  “زهـــرة  عنـــوان 
وأهـــدى حســـن الديـــوان إلـــى 
فقيـــد الســـاحة اإلبداعية في 
العربـــي،  والعالـــم  البحريـــن 
عبـــدهللا  والكاتـــب  الروائـــي 
البوفالسة، الذي أغنى بعطائه 
البحرينيـــة  المكتبـــة  النوعـــي 

والخليجية والعربية.
وضـــم الديـــوان 16 قصيـــدة، 
كان من أبرزها قصيدة “زهرة 

قلميـــة”،  و”صـــورة  الغســـق” 
“الجميلـــة في عباءتها”، “نحن 
عينيـــك”،  علـــى  غشـــى  مـــن 
“رؤيـــا”، “أبـــو البحـــر والمهنده 
البتر”، “الغريـــب”، “أغنية على 
جـــدران الوطـــن”، “صباحـــات 
مـــن  آخـــره  إلـــى  الـــوردة” 

القصائد.
يذكـــر أن حســـن يعـــد من بين 
أبـــرز مؤسســـي أســـرة األدباء 
البحريـــن،  فـــي  والكتـــاب 
وتخرج فـــي الجامعة العربية 
ببيـــروت قســـم اللغـــة العربية 

وآدبها سنة 1971.

“زهرة الغسق” آخر نتاجات الشاعر يوسف حسن

حقق كتاب “شخصية مصر - دراسة 
في عبقرية المكان”، لعالم الجغرافيا 
جمـــال  الراحـــل  المفكـــر  المصـــري 
حمـــدان، طفـــرة غيـــر مســـبوقة فـــي 
النشـــر على مـــدار الدورات الســـابقة 
لمعـــرض القاهـــرة للكتـــاب، خصوصا 
بالنســـبة إلـــى كتاب موســـوعي يضم 
4 أجـــزاء، إذ نفدت الكمية المطبوعة 
منه خـــالل أول أيـــام المعرض، وفي 
ســـاعة واحدة بـــاع الكتـــاب أكثر من 
300 نســـخة من منفذ مكتبة األســـرة 
العامـــة  المصريـــة  الهيئـــة  بجنـــاح 
للكتاب، وتوالي الهيئة طباعة كميات 
أخرى من الكتـــاب يومًيا، حتى تلبي 
اإلقبـــال الشـــديد عليه مـــن الجمهور، 
الـــذي وصـــل إلـــى حـــد الوقـــوف في 
طوابيـــر للحصـــول علـــى نســـخة من 

الموسوعة.
واختـــارت اللجنـــة العلميـــة للمعرض 

جمال حمدان ليكون شـــخصية هذه 
يـــوم  انطلقـــت  التـــي   ،)51( الـــدورة 
22 ينايـــر الجـــاري، وتســـتمر حتى 4 

فبراير المقبل.
العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  وكشـــف 
المصريـــة للكتاب المنظمـــة للمعرض 
هيثم الحاج علي أن كتاب “شخصية 
مصـــر” بمجلداته األربعـــة نفدت منها 

300 نســـخة مـــن مكتبة األســـرة، في 
أول يوم الستقبال الجمهور.

تصريحـــات  فـــي  الحـــاج  وقـــال 
صحافيـــة، إن هيئـــة الكتـــاب ســـوف 
تـــزود مكتبـــة األســـرة بـ 500 نســـخة 
لمجلـــدات  نســـخة   300 مـــن  بـــداًل 
شـــخصية مصـــر كل يوم طـــوال أيام 

المعرض.

المـــكان” عبقريـــة  فـــي  دراســـة   - مصـــر  “شـــخصية 

جمال حمدان يحقق طفرة بمعرض القاهرة للكتاب

ال يكتفي عبدهللا الخطيب في كتابه 
“صوفيـــا”،  دار  عـــن  حديًثـــا  الصـــادر 
بعنـــوان “فـــي األخالقيـــات اللغويـــة - 
مقاربـــات نظرية وتطبيقية”، بترجمة 
3 مقاالت حول عالقة اللغة بالمسألة 
الفرنســـية،  اللغـــة  عـــن  األخالقيـــة 
بـــل يقـــرن ترجمتـــه ببحـــث تثقيفـــي 
ثـــري عنوانـــه “األخالقيـــات اللغويـــة: 

موضوعها وغايتها”.
ويبدأ دراســـته بحديث احترازي عن 

معضـــالت الترجمة المؤكدة، حســـب 
بـــول ريكور، على “عـــدم وجود معيار 
مطلق لما يمكن أن نطلق عليه ترجمة 
جيـــدة”؛ النتفاء عمليـــة التطابق فيما 

يعرف بالخائنات الجميالت.
فـــكل نـــص مترجـــم هـــو نـــص ناقص 
بطبيعتـــه، ومن هـــذا المنطلـــق، يورد 
بعـــض األمثلـــة التـــي صادفتـــه حول 
ترجمة مفردة “مهرطـــق”، التي آثرها 

على كلمة “زنديق”.

المدينـــة  تغييـــر  المغـــرب  قـــرر 
المضيفة لفعاليـــة عاصمة الثقافة 
اإلفريقية لعام 2020، من مراكش 
إلى الرباط، قبل 8 أيام من انطالق 
هـــذا الحـــدث الثقافي فـــي القارة 

السمراء، على ما أفاد المنظمون.
وهذا الحدث الذي يقام مرة كل 3 
ســـنوات، من المقرر أن تستضيفه 
كيغالي عاصمة رواندا في 2023، 
حيـــث يرمـــي إلـــى إدراج الثقافة 

في صلب السياسات التنموية في 
مدن القارة السمراء.

ويضـــم مشـــروع “الربـــاط عاصمة 
ثقافيـــة” الـــذي أطلـــق فـــي 2014، 
مشاريع كبرى ترمي إلى اإلضاءة 
علـــى الثقافـــة، وتنظيـــم أحـــداث 
ثقافيـــة مهمـــة، بينها بينالـــي الفن 
المعاصر الـــذي أقيم أخيًرا، وجمع 
أكثـــر مـــن 140 ألـــف زائـــر فـــي 3 

أشهر.

مجلـــة  مـــن  الجديـــد  العـــدد  صـــدر 
“الفيصل”، وتضمن ملًفا عن المســـرح 
الفرجـــة  “جماليـــة  بعنـــوان  العربـــي 
بيـــن اللعب واإليديولوجيا، المســـرح 
الـــذي تحاصـــره الرقابـــة ويحـــد مـــن 
شـــح  فيـــه  المشـــتغلين  طموحـــات 
اإلمكانات، وشـــارك فيه: عبدالرحمن 
بـــن زيدان، عبيـــدو باشـــا، فايز قزق، 
جواد األســـدي، غسان مســـعود، عبد 

الحارثـــي،  فهـــد  الســـماعيل،  العزيـــز 
مظفـــر،  حليمـــة  الجمعـــان،  ســـامي 
حكيم المرزوقي، ندى حمصي، فايز 
خازندار، موسى أسود، سامر عمران، 
زيناتـــي قدســـية، عبير علـــي حزين، 
كاشـــغري،  حمـــزة  الحايـــك،  عبـــاس 
عبـــد الناصر خالف، زهـــرة المنصور، 
بشير المناعي، سامية حبيب، رشيد 

مصطفى وهارون الكيالني.

األخالقيات اللغوية

عاصمة الثقافة

مجلة “الفيصل”

األمـــم عنـــد  لحضارتنـــا  صادقـــة  صـــورة  “البابطيـــن”... 

عمل جبار في خدمة الثقافة العربية

تقـــوم مؤسســـة عبدالعزيـــز البابطيـــن 
الثقافية بعمل جبار في خدمة الثقافة 
وتعمـــل  األذهـــان،  وتنويـــر  العربيـــة 
بشـــجاعة وشـــدة بـــأس ال تليـــن نحـــو 
الرقي والنجاح، وتعطي صورة وثيقة 
رئيســـها  بقيـــادة  ومشـــرقة  مســـتكملة 
الشـــاعر عبدالعزيز البابطين، الذي أبرز 
هوية الثقافة العربية على أكمل وجه.

علـــى  مؤسســـته  خـــالل  مـــن  وأكـــد 
الجوانب اإلنســـانية للثقافـــة وحوارها 
العالمـــي، فــــ “البابطيـــن” قدمـــت رؤية 
عربيـــة متكاملة لهوية الثقافة العربية، 
وروحا أصيلة، وصورة صادقة لثقافتنا 
وحضارتنا لدى األمم، وساهمت بشكل 
كبيـــر ومؤثر في تأكيد مبـــادئ اإلخوة 

والتفاهم والسالم بين الشعوب.
وســـخرت “البابطيـــن” كفاءاتها الجادة 
وعزائمهـــا المخلصـــة لخدمـــة الثقافـــة 
العربية، إذ ســـتقيم فـــي الفترة من 24 
- 26 مـــارس المقبـــل الموســـم الثالـــث 
عشـــر مهرجـــان الشـــعر العربـــي، علـــى 
الثقافيـــة  البابطيـــن  مكتبـــة  مســـرح 
المركزية للشعر العربي بدولة الكويت، 
إذ ســـيتضمن المهرجـــان هذا الموســـم 
االحتفال بصدور “معجم البابطين في 
عصـــر الدول واإلمـــارات”، مـــع احتفاء 
خاص بالشـــاعرين “ابن سناء الملك” و 
“ابن مليك الحموي”، إضافة إلى إقامة 
نـــدوات ودراســـات وتكريـــم الفائزيـــن 

بجوائز المؤسسة في الشعر والنقد.
كما أنجزت المؤسسة معجمها الشعري 
الثالـــث، وهـــو المعجـــم الـــذي أطلقـــت 
عليـــه اســـم “معجـــم البابطين لشـــعراء 

العربية في عصر الدول واإلمارات”.
عبدالعزيـــز  المؤسســـة  رئيـــس  وقـــال 
البابطيـــن “إن المعجـــم جـــاء فـــي 25 
مجلـــًدا، متضمًنـــا قرابـــة العشـــرة آالف 
شاعر من الفترة الممتدة ما بين 1258 

ولغاية 1800 م”.
وأضـــاف البابطيـــن أن “هـــذا المعجـــم 
يغطـــي فتـــرة زمنيـــة علـــى درجـــة من 
األهميـــة التاريخيـــة، إذ شـــهدت تلـــك 
الفتـــرة تحـــوالت كبـــرى علـــى مختلف 
واالجتماعيـــة  السياســـية  األصعـــدة 
والثقافيـــة، األمـــر الـــذي انعكـــس على 

طبيعة الشعر والتطورات الشعرية”.
وأشـــار إلى أن هـــذا المعجم هو امتداد 
للمعجمين الســـابقين اللذين أصدرتهما 

األول  المعجـــم  غطـــى  إذ  المؤسســـة، 
الفتـــرة الحديثـــة، فجاء تحـــت عنوان 
العـــرب  للشـــعراء  البابطيـــن  “معجـــم 
المعاصريـــن”، والمعجـــم الثانـــي غطى 
قرنيـــن كامليـــن وجـــاء تحـــت عنـــوان 
“معجـــم البابطين لشـــعراء العربية في 

القرنين التاسع عشر والعشرين”.
امتـــداد  هـــو  الثالـــث  المعجـــم  وإن 
لتسلســـل زمنـــي يعـــود تدريجًيـــا إلـــى 
الوراء ليسبر غور الشعر العربي، وهذا 
يعني أن المؤسســـة ماضية في تغطية 
تلك الفترات التاريخية الســـابقة، بنشر 
أســـماء شعراء تلك العصور وتراجمهم 
وبعض نتاجهـــم الشـــعري؛ لتكون هذه 
المعاجـــم عوًنـــا للباحثيـــن والدارســـين 
والمهتمين بالشعر، وفي الوقت نفسه، 
هـــي صفحات توثيقية تخلد الشـــعراء 

وتحفظ نتاجهم عبر األزمان”.
يذكـــر أن المؤسســـة أقامـــت في شـــهر 

يونيـــو العام الماضـــي المنتدى العالمي 
لثقافة السالم األول في محكمة العدل 
الدوليـــة فـــي الهـــاي بمملكـــة هولنـــد، 
وقبلها أقامت الدورة الخامســـة عشـــر 
فـــي مدينـــة أكســـفورد البريطانية في 
أكتوبر مـــن العام 2015 بعنوان “عالمنا 
واحـــد.. والتحديات أمامنا مشـــتركة”، 
والـــدورة الرابعـــة عشـــرة فـــي مراكش 
2014، وحملـــت الدورة الثالثة عشـــرة 
عنـــوان “الحـــوار العربـــي األوربـــي في 
القـــرن الحـــادي والعشـــرين نحـــو رؤية 
البلجيكيـــة  العاصمـــة  فـــي  مشـــتركة” 
عشـــرة  الثانيـــة  والـــدورة  بروكســـل، 
أقيمـــت فـــي البوســـنة بعنـــوان “دورة 
مـــاك..  علـــي  خليـــل مطـــران ومحمـــد 
دزدار”. وهنـــاك العديـــد مـــن الفعاليات 
واألنشـــطة لهـــذه المؤسســـة الثقافيـــة 

الرائدة.

إعداد: أسامة الماجد

للتواصل: 17111509

أسامة الماجد

رئيس المؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين

دورة ال مارتين مراكش

معجم البابطين
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المطلوبات 
األجنبية على 

مكاتب الصرافة 
تتراجع 45.7 %

50.6 مليون 
 دينار حجم

النقد بمكاتب 
الصرافة

األجنبية ديــنــار  مــلــيــون  و38.6  الــمــحــلــيــة  الـــمـــوجـــودات  ديــنــار  مــلــيــون   75.9

ميـزانيــة مكـاتــب الصـرافــة بالربــع الثالــث 114.5
مليـــــون دينـــــار

ميزانية مكاتب الصرافة
فـي الربــع الثالــث قيـاســا بالـربــع الثانــي مــن العــام 2019

أمـــــــل الحـــامـــــــد

إسمـاعيـــــل السقـــــاي

الربع الثالث

الربع الثاني

75,9
مليون دينار

106,6
مليــــــون دينــــار

38,6
مليون دينار

28,5
مليـــون دينــار

50,6
مليون دينار

80
مليون دينار

114,5
مليـون دينـار
بالربع الثانيبالربع الثالث

بالربع الثانيبالربع الثالث

135,1
مليـون دينـار

الموجودات المحلية

الموجودات األجنبية

النـقـــــــد

الموجودات
% 15.3 % 28.8

% 35.3

% 36.8

4,6
مليون دينار

4,6
مليــــــون دينــــار

ودائع لدى المصارف
% 0.2

عواصم - رويترز

تراجعــت أســعار الذهــب أمــس بعــد أن قالــت منظمة الصحــة العالمية إن التدابيــر التي اتخذتها الصين قد تســيطر على تفشــي فيروس كورونا 
وأظهرت مسوح مؤشرات على االستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

 لكـــن المعـــدن النفيس ارتفع 3.7 % منذ بداية شـــهر 
ينايـــر الماضـــي، ويّتجـــه لتســـجيل أفضـــل مكســـب 
شـــهري منـــذ أغســـطس، في الوقـــت الـــذي أجج فيه 
انتشـــار الوبـــاء مخـــاوف مـــن تباطـــؤ نمـــو االقتصاد 
العالمـــي.  ونـــزل الذهب في المعامـــات الفورية 0.1 
% إلـــى 1572.96 دوالر لألوقيـــة )األونصـــة(، بينمـــا 
تراجعـــت العقـــود األميركيـــة اآلجلة للذهـــب 0.7 % 

إلى 1578.30 دوالر.
 وأعلنـــت منظمـــة الصحة العالمية يـــوم الخميس أن 
تفشـــي فيروس كورونا أصبح حالة طوارئ عالمية، 
لكنهـــا عارضـــت فرض قيـــود على الســـفر أو التجارة 
مـــع الصيـــن وقالـــت إن اإلجـــراءات التـــي تتخذهـــا 

بكيـــن كفيلة بتغيير الوضع.  وأودى فيروس كورونا 
الجديـــد حتى اآلن بحيـــاة 213 شـــخًصا في الصين 
وانتشـــر إلـــى مـــا ال يقـــل عـــن 22 دولة، بينمـــا أصاب 
بالشلل العديد من األقاليم في ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم عبر العزل وتقييد السفر وإغاق الشركات.
وُيعتبـــر الذهـــب مـــاًذا آمًنـــا فـــي أوقـــات الضبابيـــة 
السياسية واالقتصادية.  وارتفعت األسهم اآلسيوية 
قليـــاً فـــي الوقـــت الـــذي يأمـــل فيـــه المســـتثمرون 
فـــي أن يتـــم احتـــواء الوبـــاء الصينـــي قريًبـــا، بينما 
أظهرت مســـوح اســـتقرار نشـــاط المصانـــع الصينية 
وشـــركات الخدمات هذا الشـــهر بعد تحسن أكبر في 
المعنويـــات.  ومما ضغـــط على الذهب أكثر أن ارتفع 

الدوالر مقابل ســـلة مـــن العمات، ممـــا يقلص تكلفة 
المعدن األصفر على حائزي بقية العمات. وبالنســـبة 
للمعـــادن النفيســـة األخرى، خســـر الباديـــوم 0.1 % 
إلى 2307.02 دوالر لألوقية. وتتجه أســـعار المعدن 
لارتفاع 19 % منذ بداية الشهر الجاري، وهو أفضل 
أداء منـــذ نوفمبـــر 2016، لكنهـــا تراجعـــت نحو 5 % 
هذا األســـبوع.  واســـتقرت الفضة عنـــد 17.82 دوالر 
وتراجعـــت 1.4 % فـــي األســـبوع، وهـــو أســـوأ أداء 
منـــذ األســـبوع المنتهـــي في الســـادس من ديســـمبر. 
وتراجع الباتين 0.1 % إلى 976.16 دوالر ويمضي 
علـــى مســـار التراجـــع 2.5 % في األســـبوع في أكبر 

انخفاض منذ أوائل نوفمبر.

ــر ــايـ ــنـ يـ فــــــي  األصــــــفــــــر  الـــــمـــــعـــــدن  ســــعــــر  ارتـــــــفـــــــاع   %  3.7

الذهــب يتراجـــع 0.1 % فــي المعــامــالت الفـوريــة

تجــاوزت الميزانيــة الموحــدة لمكاتــب الصرافــة العاملة فــي البحرين بنهاية الربــع الثالث من 
العــام الماضــي 114.5 مليــون دينــار، بتراجــع نســبته 15.3 %، قياًســا بالربــع الثانــي مــن العام 

الماضي، كما تراجعت 27.4 % قياًسا بالربع الثالث من العام 2018.

 ووفًقا ألحدث بيانات رســـمية نشرها مصرف 
البحريـــن المركزي، فإن الميزانية الموحدة في 
الربـــع الثالـــث مـــن العـــام 2019 تراجعت 20.6 
مليـــون دينار، قياًســـا بالربـــع الثاني مـــن العام 
الماضـــي حيث بلـــغ نحو 135.1 مليـــون دينار، 
كمـــا تراجعـــت الميزانيـــة بنحـــو 43.1 مليـــون 
دينـــار، أي مـــا نســـبته 27.4 % قياًســـا بنحـــو 
157.6 مليـــون دينـــار بالربـــع الثالث مـــن العام 

.2018
 وكانـــت الميزانية الموحـــدة لمكاتب الصرافة 
الربـــع  22.9 % فـــي  شـــهدت تراجًعـــا بنســـبة 
الثانـــي مـــن العام 2019، قياًســـا بالفتـــرة ذاتها 
من العام 2018، كما تراجعت 12.7 % قياًســـا 

بالربع األول من العام 2019.
 وشـــهدت الميزانية الموحدة لمكاتب الصرافة 
قفزة كبيرة بنســـبة بلغت 41.4 % بنهاية الربع 
األول من العام 2019، قياًسا بالربع األخير من 
العام 2018، في حين تراجعت بنســـبة طفيفة 

2.2 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018.
 وتوّزعـــت الموجـــودات في مكاتـــب الصرافة 
بيـــن  مـــا   ،2019 العـــام  مـــن  الثالـــث  بالربـــع 
موجـــودات محليـــة للمكاتـــب المرخصة بنحو 
75.9 مليـــون دينـــار )نحـــو 107.1 مليون دينار 
فـــي الربع الثانـــي(، وقرابـــة 38.6 مليون دينار 
دينـــار  مليـــون   50.6( األجنبيـــة  للموجـــودات 

تقريًبا في الربع الثاني(.

الموجودات المحلية واألجنبية

للمكاتـــب  المحليـــة  الموجـــودات  وشـــهدت   
المرخصـــة بنهايـــة الربـــع الثالـــث تراجًعا بنحو 
30.7 مليـــون دينـــار، أي مـــا نســـبته 28.8 %، 
مقارنـــة بنحـــو 106.6 مليـــون دينار فـــي الربع 
الثاني، في حين ارتفعت الموجودات األجنبية 
بنحـــو 10.1 مليـــون دينار، أي ما نســـبته 35.3 
%، إذ ارتفعـــت مـــن 28.5 مليون دينـــار بالربع 
الثانـــي لتصـــل إلـــى نحـــو 38.6 مليـــون دينـــار 

بالربع الثالث.
لمكاتـــب  المحليـــة  الموجـــودات  وتضّمنـــت   
الصرافة: النقد نحو 50.6 مليون دينار، بتراجع 

29.4 مليون دينار، أي ما نسبته 36.8 %، قياًسا 
بنحو 80 مليون دينار بالربع الثاني، وبلغ حجم 
ودائـــع المكاتب المرخصـــة لدى المصارف نحو 
4.6 مليـــون دينار، بتراجع 9 آالف دينار، أي ما 
نســـبته 0.19 %، قياًسا بنحو 4.6 مليون دينار 
بالربع الثاني، وتراجعت المســـتحقات المحلية 
من الغيـــر لمكاتب الصرافة بمقدار 107.1 ألف 
دينـــار، أي ما نســـبته 85.5 % مـــن 125.2 ألف 
دينار في الربع الثاني لتنخفض إلى 18.1 ألف 
دينار بالربع الثالـــث، كما تراجعت الموجودات 
المحليـــة األخـــرى للمكاتب بنســـبة 5.2 % من 
21.8 مليـــون دينـــار تقريًبـــا بالربـــع الثاني إلى 

قرابة 20.7 مليون دينار بالربع الثالث.

المطلوبات المحلية واألجنبية

واتضح مـــن البيانات الرســـمية أن المطلوبات 
على مكاتـــب الصرافة بالربـــع الثالث من العام 
الماضـــي، توّزعـــت مـــا بيـــن مطلوبـــات محلية 
بنحـــو 94.1 مليـــون دينار )قرابـــة 97.5 مليون 
دينار بالربع الثاني(، والمطلوبات األجنبية نحو 
20.4 مليـــون دينـــار )37.6 مليـــون دينار بالربع 
الثانـــي(، ممـــا يعنـــي أن المطلوبـــات األجنبيـــة 
على مكاتب الصرافة تراجعت بنسبة 45.7 % 

قياًسا بالربع الثاني.
ووفًقا للبيانـــات، فإن المطلوبات المحلية على 
مكاتـــب الصرافـــة تشـــمل: نحـــو 57.9 مليـــون 
دينـــار حجم رأس المال واالحتياطي للمكاتب 
المرخصـــة )نحـــو 59.5 مليـــون دينـــار بالربـــع 
الثانـــي(، و23.1 مليـــون دينار حجـــم القروض 
المحلية لمكاتـــب الصرافة من المصارف )نحو 
22.7 مليون دينار بالربع الثاني(، و387.9 ألف 
دينـــار حجم المســـتحقات المحلية من مكاتب 
الصرافـــة إلـــى الغيـــر )76.1 ألـــف دينـــار بالربع 
الثاني(، و12.7 مليون دينار تقريًبا للمطلوبات 
المحليـــة األخـــرى علـــى المكاتـــب )نحـــو 15.2 

مليون دينار بالربع الثاني(.
ورخـــص “المركـــزي” إلـــى 19 مؤسســـة صرافة 
للعمل بالسوق المحلية حتى شهر يناير 2018.

أمل الحامد
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تركيا: 34.5 مليار دوالر إيرادات السياحة في 2019
ــام ــ عـ ــي  ــ ــ فـ الـــــســـــيـــــاح  عـــــــــدد  زيـــــــــــــادة   %  13.7

إيـــرادات  أن  أمـــس  رســـمية  بيانـــات  أظهـــرت 
الســـياحة في تركيا ارتفعت خالل العام الماضي 

2019 لتحقق أرباًحا بقيمة 34.5 مليار دوالر.
وقالت مؤسســـة اإلحصاء التركية في تقرير إن 
إيـــرادات الســـياحة ســـجلت ارتفاًعـــا فـــي 2019 
بنســـبة 17 % مقارنـــة بعـــام 2018 حيـــث بلغـــت 

اإليرادات 29.5 مليار دوالر.
 وأشـــار التقرير إلى ارتفاع عدد السائحين الذين 
زاروا تركيا بنســـبة 13.7 % خالل العام الماضي 
مقارنـــة بعـــام 2018 إذ وصـــل عـــدد الســـائحين 
إلى 51.9 مليون شـــخص شـــّكل منهـــم األجانب 
نســـبة 86.2 % فـــي حين شـــّكل عدد الـــزوار من 
المواطنيـــن األتـــراك المقيمين في الخارج نســـبة 

.% 13.8
وأوضـــح أن مدينـــة اســـطنبول جـــاءت بالمرتبة 
األولـــى فـــي اســـتضافة الســـائحين األجانـــب إذ 
وصـــل عددهـــم إلـــى 15 مليوًنـــا في حيـــن حلت 

مدينـــة )أنطاليـــا( المطلـــة علـــى البحر المتوســـط 
بالمرتبة الثانية بعدد 14.65 مليون سائح.

 وذكر أن الســـائحين الروس شـــكلوا نســـبة 15.6 

% من إجمالي الزوار األجانب حيث بلغ عددهم 
7 مالييـــن ســـائح تالهـــم األلمـــان ثانًيـــا بعـــدد 5 

ماليين ثم البلغار بعدد 2.7 مليون سائح.

أنقرة - كونا
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وتيـــرة  آســـيوية  عمـــالت  قّلصـــت 
نزولها أمس، فـــي الوقت الذي أدى 
فيه تعبير منظمـــة الصحة العالمية 
عـــن ثقتها فـــي رد فعل الصين على 
فيروس جديد ســـريع االنتشار إلى 
تهدئة المخاوف بشأن زيادة معدل 
اإلصابات.  وقالـــت منظمة الصحة 
العالميـــة في وقـــت متأخر من يوم 
الخميس إن تفشي فيروس كورونا 
أصبـــح حالة طـــوارئ عالمية، لكنها 
عارضـــت فـــرض قيود على الســـفر 
وقالت إن اإلجراءات التي تتخذها 
الصيـــن حتـــى اآلن كفيلـــة بتغييـــر 

الوضع بشأن انتشاره.
عـــدد  زيـــادة  مـــن  الرغـــم  وعلـــى   
الجديـــدة،  واإلصابـــات  الوفيـــات 
فـــإن اللهجـــة الواثقـــة التـــي تبنتها 
كانـــت  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
صـــوب  االندفـــاع  لوقـــف  كافيـــة 

أضـــّر  والـــذي  اآلمنـــة  المـــالذات 
باألســـهم والعمالت والســـلع األولية 
المنكشـــفة علـــى الصيـــن.  وتراجـــع 
 %  0.1 النيوزيلنـــدي  الـــدوالر 
والمس أدنى مســـتوى في شـــهرين 
عنـــد 0.6479 دوالر أميركي. وكان 
 0.6720 عنـــد  األســـترالي  الـــدوالر 
دوالر أميركي أعلى قليال عن أدنى 
مستوى في أربعة أشهر والذي بلغه 
أثنـــاء الليـــل. وانخفضـــت العملتان 
مـــا يزيد عـــن 1.5 % هذا األســـبوع 
 4.3 األســـترالي  الـــدوالر  وتراجـــع 
% منـــذ بداية الشـــهر الجـــاري، مما 
يضعـــه على مســـار تســـجيل أســـوأ 
أداء شـــهري منـــذ مايـــو 2016. هذا 

بينما استفاد الدوالر والين.
 واســـتقر الين عند 109.06 للدوالر 
وارتفعـــت العملـــة األميركيـــة إلـــى 
1.1023 دوالر مقابل اليورو أمس.

عمالت آسيوية متعثرة تقلص وتيرة انخفاضها

قفزت أسعار النفط أمس عقب خسائر حادة تكبدتها هذا األسبوع، في الوقت الذي عارضت فيه منظمة الصحة العالمية فرض قيود على 
السفر والتجارة في إعالنها لحالة طوارئ عالمية بشأن تفشي فيروس كورونا الذي ظهر في الصين في العام الماضي.

 وتراجعـــت أســـعار النفـــط 4 % تقريًبـــا 
هـــذا  )الخميـــس(  األول  أمـــس  حتـــى 
األســـبوع، لتبلغ أدنى مستوى في ثالثة 
أشـــهر، قبـــل أن تتعافى أمـــس، في ظل 
مـــن  والمتعامليـــن  المســـتثمرين  قلـــق 
كيفيـــة تأثيـــر انتشـــار الفيـــروس علـــى 

الطلب على النفط ومنتجاته.
 وقالت مارجريت يانج محللة الســـوق 
لدى سي.إم.سي ماركتس “قرار منظمة 
الصحـــة العالميـــة، الذي يعـــارض فرض 
قيود على الســـفر والتجارة ضد الصين 
عّزز ثقة الســـوق، حتى علـــى الرغم من 

إعالن المنظمة حالة طوارئ عالمية”.
 وقفـــزت العقـــود اآلجلـــة لخـــام برنـــت 
1.16 دوالر إلـــى 59.45 دوالر للبرميـــل، 

بعـــد أن انخفضـــت 2.5 % في الجلســـة 
الســـابقة. وما زال برنـــت منخفًضا 2 % 

في األسبوع.
 وصعـــدت العقـــود اآلجلـــة لخـــام غرب 
تكساس الوسيط األميركي 1.06 دوالر 
إلى 53.20 دوالر للبرميل. وتراجع عقد 
الخـــام 2.2 % أمـــس األول )الخميـــس( 

ا في األسبوع. وانخفض 1.8 % حاليًّ
 وأعلنـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة أن 
تفشـــي فيـــروس كورونـــا فـــي الصيـــن، 
الـــذي أودى بحيـــاة مـــا يزيـــد عـــن 213 
شخًصا هناك وانتشر إلى نحو 18 دولة،  
ا حالة طوارئ صحية عامة. يشكل حاليًّ
 وعلى الرغم من التعافي الذي شـــهدته 
األســـعار أمس، فـــإن المحللين مـــا زالوا 

متحفظيـــن ويحـــذرون مـــن المزيد من 
المخاطر النزوليـــة إذا واصل الفيروس 

االنتشار.
 وقـــّررت الحكومـــة اإليطاليـــة تعليـــق 
جميـــع الرحـــالت الجويـــة بيـــن إيطاليا 
والصيـــن، وأوقفت شـــركات طيران من 
بينهـــا إيـــر فرانـــس وأمريـــكان إيرالينز 
والخطـــوط الجوية البريطانية تســـيير 

رحالت إلى مدن صينية.
 وتلقت األســـعار الدعم أيًضا من تقارير 
ذكـــرت أن الســـعودية بـــدأت مباحثـــات 
بشـــأن تقديـــم موعـــد االجتمـــاع القادم 
لبحـــث سياســـة اإلنتـــاج إلـــى أوائل من 
مـــارس بعـــد هبـــوط أســـعار النفـــط في 

اآلونة األخيرة.

سنغافورة - رويترز

النفط يقفز مع إعالن منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ
دوالر  59.45 إلـــــى  اآلجــــلــــة  الـــعـــقـــود  فــــي  ــع  ــفـ ــرتـ يـ ــت  ــ ــرن ــ ب ــل  ــيـ ــرمـ بـ

مــا وضــع االقتصـاد البريطـانــي قبيــل “بريكســت”؟
بعــد ثــالث ســنوات ونصــف الســنة مــن قــرار البريطانييــن االنفصال عــن االتحاد 
األوروبي، يشهد اقتصاد المملكة المتحدة مفارقات، إذ على الرغم من انخفاض 

ا.  االستثمارات وتراجع النمو تسجل البطالة مستوى منخفًضا تاريخيًّ

ما هو ثمن بريكست؟ «

دقيـــق  بشـــكل  اإلجابـــة  الصعـــب  مـــن   
على هذا الســـؤال، لكـــن يمكن مالحظة 
اتجاهـــات اقتصادية واضحة، ال ســـيما 
هبـــوط االســـتثمارات، فيمـــا كان األداء 
االقتصادي في عام 2018 ســـيًئا بشكل 

ملحوظ. 
وتباطأ النمـــو كذلك، حيث انخفض من 
1,8 % في 2017 إلى 1,4 % في 2018، 

بحسب المكتب الوطني لإلحصاءات. 
بالنســـبة لعـــام 2019، يمكن أن يســـجل 
هبوًطا بالنمو إلـــى 1,3 %، وهو أضعف 
معـــدل للنمو منـــذ العام 2009، بحســـب 

اقتصادييـــن جمعتهـــا وزارة  تقديـــرات 
المالية. 

لكن الوضع ليس سيًئا بالكامل. 
 فالمملكة المتحدة ليســـت البلد الوحيد 
الـــذي شـــهد تباطـــًؤا في النمـــو في هذه 
الفترة، خصوًصا في ظل ســـياق عالمي 
تهيمـــن عليـــه حالـــة مـــن عـــدم اليقيـــن 
المفوضيـــة  وتتوقـــع  تجـــاري.  وتوتـــر 
األوروبية أن يسجل نمو منطقة اليورو 

أيًضا نسبة 1,1 % في العام 2019. 
 كذلـــك، يبـــدو الســـوق البريطاني بحالة 
ا، مـــع بلـــوغ نســـبة البطالـــة  جيـــدة جـــدًّ
3,8 %، األدنـــى منـــذ 45 عاًمـــا، ونســـبة 

توظيـــف لـــم يســـبق لهـــا مثيـــل، بلغـــت 
76,3 % خالل ثالثة أشـــهر حتى أواخر 

نوفمبر.
االرتفـــاع  بدورهـــا  الرواتـــب  تواصـــل   
األســـعار  ارتفـــاع  مـــن  أســـرع  بشـــكل 
)ارتفعـــت بنســـبة 3,2 % خـــالل عام مع 
نسبة تضخم 1,5 %(، رغم أنها لم تصل 
بعـــد إلى المســـتوى الـــذي ســـبق األزمة 
الماليـــة في العـــام 2008، وعلـــى الرغم 

من تفاوتات صارخة في األجور.
هل أثر فوز جونسون إيجاًبا على  «

اقتصاد بالده؟

 قـــد يكـــون لفوز بوريس جونســـون في 
االنتخابات التشريعية منتصف ديسمبر 
التـــي  والوضـــوح  االســـتقرار  وحالـــة 
جلبهـــا معه بعد أشـــهر من عـــدم اليقين 
أثـــر إيجابي على االقتصـــاد البريطاني، 

بحسب عدة مؤشرات.

التقديـــرات  أشـــارت  ينايـــر،   24 ففـــي   
األولية لمؤشـــرات مديري المشـــتريات، 
التـــي تقيس نمـــو النشـــاط االقتصادي، 
إلى ارتفاع مســـتويات سجلت آخر مرة 
في سبتمبر 2018، بعد خمسة أشهر من 

التراجع. 
تحقيـــق  أظهـــر  ذلـــك،  إلـــى  باإلضافـــة   
نشـــر األســـبوع نفســـه التحـــاد الصناعة 
ألصحـــاب  تجمـــع  أبـــرز  البريطانيـــة، 
األعمـــال فـــي البـــالد، ارتفاًعـــا واضًحـــا 
بمســـتوى تفاؤل المستثمرين في قطاع 

التصنيع. 
 وارتفعـــت ثقة المســـتثمرين إلى 23 % 
إيجابية خالل فترة ثالثة أشـــهر انتهت 
في يناير، وهو أعلى مســـتوى منذ العام 
فـــي  ا  كانـــت ســـلبية جـــدًّ 2014، فيمـــا 

تحقيق سابق إذ بلغت ناقص 44 %. 
 وهـــذا االرتفاع الكبير في مســـتوى ثقة 

المســـتثمرين فـــي الفتـــرة الممتـــدة بين 
تحقيقيـــن لم يســـبق له مثيـــل منذ بدء 

نشر هذه الدراسات العام 1958. 
علـــى  االنتخابـــات  ألثـــر  آخـــر  مؤشـــر 
العقـــارات  أســـعار  ارتفعـــت  االقتصـــاد: 
التـــي كانت فـــي حالة ركود منذ أشـــهر، 
بشـــكل كبير خالل يناير، بحســـب موقع 

إعالنات العقارات “رايت موف”. 
 وتعّهـــد رئيـــس الـــوزراء أيًضـــا بإنهـــاء 
األدنـــى  للحـــد  رفًعـــا  وأعلـــن  التقشـــف 
لألجور بنسبة 6,2 % في أبريل، األعلى 
منذ 25 سنة. ومن شأن هذا اإلجراء أن 
يعـــّزز االســـتهالك وبالتالي يدفـــع بالنمو 

قدًما.
ماذا في العام 2020؟ «

 تبقـــى أســـئلة كثيـــرة معلقة مـــع دخول 
بريكســـت حّيـــز التنفيذ مســـاء الجمعة، 
بمســـتقبل  المتعلقـــة  تلـــك  خصوًصـــا 

العالقات التجارية بين المملكة المتحدة 
واالتحـــاد األوروبـــي، والمفاوضـــات مع 
الواليـــات المتحـــدة حول اتفـــاق تبادل 

تجاري حر. 
 ويفترض أن تســـتمر فترة عدم اليقين 
لبضعـــة أشـــهر، مـــا قـــد ينتـــج عنـــه آثار 

سلبية على االقتصاد. 
وقد يســـتمر النمو في التباطـــؤ. وقّدره 
عنـــد  البريطانـــي  المركـــزي  المصـــرف 
نســـبة 1,2 % فـــي 2020. ومـــن المقـــرر 
عـــن  المركـــزي  المصـــرف  يكشـــف  أن 
وعـــن  الخميـــس،  الجديـــدة  تقديراتـــه 
قراره بشـــأن معدالت الفائـــدة، الذي قد 
يقّرر تخفيضها من أجل تحفيز النشاط 

االقتصادي. 
ويتوقع صندوق النقد الدولي من جهته 
ا بنســـبة 1,4 % لبريطانيا هذا العام،  نموًّ

مقابل 1,3 % لمنطقة اليورو.

لندن - أف ب
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طوكيو - رويترز

أغلـــق المؤشـــر نيكـــي مرتفًعـــا أمـــس 
األعمـــال  نتائـــج  بعـــض  مـــن  بدعـــم 
والتوقعات اإليجابية للشـــركات، على 
الرغم من أن المؤشـــر القياســـي سجل 
أســـوأ انخفـــاض أســـبوعي فـــي ســـتة 
أشـــهر بفعـــل المخـــاوف مـــن فيروس 

كورونا السريع االنتشار في الصين.
 وارتفـــع المؤشـــر نيكـــي 0.1 % ليغلق 
23205.18 نقطـــة، لكنـــه خســـر  عنـــد 
2.6 % في األســـبوع. وتراجع المؤشر 

أول  هـــو  ينايـــر  فـــي   %  1.9 بنســـبة 
هبـــوط شـــهري لـــه منذ أغســـطس من 

العام الماضي.
 وأغلق المؤشر توبكس األوسع نطاًقا 
مرتفًعـــا 0.6 % إلـــى 1684.44 نقطـــة 

لينهي أسبوًعا صعًبا.
يشـــعرون  المســـتثمرون  زال  ومـــا   
بالقلـــق إزاء الكيفيـــة التـــي قد يحدث 
بهـــا الفيروس اضطراًبـــا في االقتصاد 
العالمـــي، مـــع إعـــالن منظمـــة الصحة 

العالميـــة أن تفشـــي الفيـــروس حالـــة 
طوارئ صحية عالمية.

مدفوعـــة  المعنويـــات  كانـــت  كمـــا   
أمـــس بمجموعـــة مـــن نتائـــج األعمال 

اإليجابية لشركات يابانية.
وارتفع ســـهم فوجيتسو 12 % ألعلى 
مســـتوى في 18 شـــهًرا بعـــد أن رفعت 
شركة تكنولوجيا المعلومات العمالقة 
توقعاتها لألرباح والتوزيعات النقدية، 

وأعلنت عن إعادة شراء أسهم.

مؤشر نيكي يغلق مرتفًعا 0.1 %
القاهرة - واس

بلغت المكاسب التي حققتها البورصة 
المصريـــة خـــالل تعامـــالت األســـبوع 
الماضـــي نحـــو 10.8 مليـــار جنيـــه )ما 
ليبلـــغ  دوالر(،  مليـــون   683.8 يعـــادل 
رأس المال الســـوقي ألسهم الشركات 
نحـــو 708.1 مليـــار جنيـــه )مـــا يعادل 

44.8 مليار دوالر(.
الســـوق  مؤشـــرات  أداء  وارتفـــع   
الرئيســـية والثانويـــة بشـــكل جماعي، 
فزاد مؤشـــر الســـوق الرئيســـي “إيجي 

ليســـجل   % 1.39 بنســـبة   ”30 اكـــس 
وارتفـــع  نقطـــة،   13918.84 مســـتوى 
مؤشـــر األســـهم الصغيرة والمتوسطة 
“إيجـــي اكس 70” بنحو 0.75 % ليبلغ 
مستوى 538.04 نقطة، وسجل مؤشر 
نطاًقـــا  األوســـع   ”100 اكـــس  “إيجـــي 
ارتفاًعـــا بنحو 0.87 % ليبلغ مســـتوى 

1395.11 نقطة.
وأشـــار التقريـــر األســـبوعي للبورصـــة 
المصريـــة إلى انخفاض قيـــم التداول 

يعـــادل  )مـــا  جنيـــه  مليـــار   9.7 لتبلـــغ 
500.2 مليون دوالر( من خالل تداول 
796 مليون ورقة منفذة على 96 ألف 

عملية.
 وأوضـــح أن تعامـــالت المســـتثمرين 
المصريين اســـتحوذت علـــى 67.2 % 
مـــن إجمالـــي تعامـــالت الســـوق، وأن 
المستثمرين األجانب استحوذوا على 
23.5 % والعـــرب علـــى 9.4 % بعـــد 

استبعاد الصفقات.

683.8 مليون دوالر أرباح البورصة المصرية في أسبوع



ذكــرت المحاميــة نجــاء علــي باقــر أن المحكمة الصغــرى الجنائية الثالثة قضــت ببراءة متهمين مما نســب إليهما من 
اتهام باختاس مبلغ 9187 دينارا من محطة الوقود التي يعمان فيها؛ لتشكك المحكمة بصحة إسناد االتهام إليهما، 
كمــا أن الخبيــر المحاســبي قــرر بعــدم إمــكان الجــزم واليقيــن بارتكابهمــا للواقعة خصوصــا وأن المحطــة ال يوجد بها 

كاميرات مراقبة أمنية. 

وجهـــت  قـــد  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت 
أكتوبـــر   16 بتاريـــخ  أنهمـــا  للمتهميـــن 
2019، اختلســـا المبالـــغ النقديـــة المبينة 
القدر باألوراق والمملوكة لشركة محطة 
الوقـــود المجني عليهـــا والموجودة في 
حيازتهما بسبب عملهما؛ كونهما يعمالن 
فـــي المحطة المذكـــورة، وهو مـــا أنكره 
موكلهـــا - المتهم الثاني - وكذلك المتهم 

األول.
وتتحصـــل واقعـــة القضيـــة فيمـــا أبلـــغ 
بـــه المناب عـــن شـــركة محطـــة الوقود، 

والذي قرر بـــأن المتهَمين األول والثاني 
وأرصـــدة  دينـــارا   9187 مبلـــغ  اختلســـا 
يعمـــالن  كونهمـــا  حـــال  عملهـــا؛  بســـبب 
بالنوبة المســـائية لدى الشاكية - محطة 
الوقـــود - موضحـــا أن المتهم األول كان 
هو مسؤول النوبة حينها، وهو من جمع 
حصيلة يوم الواقعة من المبالغ النقدية، 
وكان مـــن المفتـــرض أن يضعهـــا بظرف 
ومـــن ثـــم يضعهـــا فـــي خزانـــة المحطة، 
وأن المتهم الثاني هو محاسب المحطة 
وهو الشخص الوحيد الذي لديه مفتاح 

الخزانة.
وفي أسباب حكمها قررت المحكمة أنها 
ال تطمئـــن ألقـــوال المبلِّـــغ كدليـــل إلدانة 
المســـائل  أن  إلـــى  مشـــيرة  المتهميـــن، 
الفنيـــة البحتـــة ال تســـتطيع بنفســـها أن 
تشـــق طريقها إلبداء الـــرأي فيها، وذلك 
فإنها اســـتعانت بخبير محاســـبي ليطلع 
واألنظمـــة  الفنيـــة  المســـتندات  علـــى 
المحاســـبية وغيرها من األمور المتعلقة 
بالمحطـــة المجني عليهـــا؛ للوقوف على 
صحة الواقعـــة محل الدعوى من عدمه 

من واقع األدلة المطروحة.
وبالفعـــل قـــدم الخبير المنتـــدب تقريره 
النهائـــي، والذي خلص فيـــه إلى أن بناء 
تـــم  التـــي  واألوراق  المســـتندات  علـــى 

االطـــالع عليها ال يمكـــن الجزم واليقين 
بقيـــام المتهميـــن أو احدهمـــا باختالس 
ثمـــة مبالغ بيوم الواقعة، فضال عن عدم 
وجود نظام مراقبـــة - كاميرات أمنية - 
إلثبـــات مـــا تم االدعاء بـــه رغم ضخامة 

المبالغ المحصلة يوميا.
وأشـــارت المحكمـــة إلـــى أنه لمـــا كان ما 
تقـــدم وكان تقريـــر الخبيـــر عنـــد قيامه 
بمأموريتـــه فـــي البحـــث فـــي المســـائل 
تســـتطيع  ال  التـــي  البحتـــة  الفنيـــة 
طريقهـــا  تشـــق  أن  بنفســـها  المحكمـــة 
إلبـــداء الـــرأي فيـــه والـــذي تطمئـــن لـــه 
هيئـــة المحكمـــة قد انتهى بمـــا مضمونه 
بأنـــه بعد االطـــالع علـــى أوراق الدعوى 
واجتماعـــه بالخصوم واالســـتماع إليهم 
لم يتمكـــن من التوصل للجـــزم واليقين 
بـــأن المتهميـــن األول والثانـــي قـــد قاما 

بأخـــذ ثمة مبالـــغ نقديـــة دون وجه حق 
بيوم الواقعـــة، وعليه وفي ضوء جميع 
المعطيـــات المتقدمـــة، فإنهـــا ال تطمئـــن 
لصحة حمـــل ذلك االتهام قبل المتهمين 
األول والثاني، خصوصا وأنهما اعتصما 

بإنكار االتهام المسند إليهما.
وأضافـــت أنها وجـــدت أن األدلة القائمة 
في الدعوى قد أحاطها الشك واكتنفتها 
فـــي  للشـــك ســـبيله  مهـــد  ممـــا  الريبـــة، 
مخالجة ضميرهـــا ووجدانها، على نحو 
ال يمكـــن معها لها أن تطمئن إلى القضاء 
عليهمـــا،  العقوبـــة  وتوقيـــع  بإدانتهمـــا 
األمـــر الـــذي يتعين معه القضـــاء ببراءة 
المتهميـــن ممـــا أســـند إليهمـــا مـــن اتهام 
إعمـــاال لحكـــم المـــادة )255( مـــن قانون 

اإلجراءات الجنائية.

نجالء باقر

براءة آسيويين من اختالس 9187 دينارا من محطة وقود
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عباس إبراهيم

مطعم معروف يدفع 5200 دينار لشركة أنشأت له برنامج طلبات
ــل ــام ــع ــت ــه شـــــرف ال ــي ــض ــت ــق ــا ي ــمـ ــد بـ ــقـ ــعـ ــذ الـ ــي ــف ــن الـــمـــحـــكـــمـــة: يـــجـــب عــلــيــه ت

قال المحامي محمد المهدي إن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة قضت بإلزام مطعم بحريني معروف أن يدفع لصالح شركة 
تكنولوجيا معلومات مبلغ 5200 دينار مع الفائدة القانونية بواقع 2 % سنوًيا من تاريخ االستحقاق في 22 يناير 2019 وحتى 
تمــام الســداد، كمــا ألزمــت شــركة المطعم بمصروفات الدعوى ومبلــغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحامــاة؛ وذلك إثر عدم التزام 
الشــركة المدعــى عليهــا بالعقــد المبــرم بينها والمدعية بعدم اســتعمال برنامج تلقــي الطلبات من الفروع التــي لم يتم االتفاق 

على أن تستعمل البرنامج فيه.

وذكـــر أن وقائـــع القضيـــة بـــدأت عندمـــا 
الحظـــت موكلتـــه - الشـــركة المدعيـــة - 
أن المدعـــى عليها عمدت إلى اســـتعمال 
برنامـــج تلقي طلبات الطعام عبر الهاتف 
الـــذي اشـــترته منهـــا ســـابقا فـــي الفروع 
التـــي لم يتـــم االتفاق على أن يســـتعمل 
فيهـــا، وقد أبرمت المدعية عقد تســـوية 
مـــع المدعـــى عليهـــا بهـــذا الشـــأن، لكنهـــا 

خالفت العقد مجددا.
وأفـــاد أن موكلته تدايـــن المدعى عليها، 

وهـــي شـــركة المطاعـــم المعروفـــة بمبلغ 
المطالبة المتمثل في الغرامة التأخيرية 
التســـوية  باتفاقيـــة  عليهـــا  المنصـــوص 
المبرمة بينهما بواقع 100 دينار لكل يوم 
تأخير للفترة من 1 ديســـمبر 2018 حتى 
21 ينايـــر 2019؛ كـــون أن المدعى عليها 
لم تلتزم بإزالة البرنامج الخاص بشـــركة 
بتلقـــي  والخـــاص  المعلومـــات  تقنيـــة 
الطلبات فـــي الموعد المتفق عليه، األمر 
الذي حدا بها إلـــى التقدم بالئحتها بغية 

القضاء لها بما ورد بها من معلومات.
تقـــدم  عليهـــا  المدعـــى  وكيـــل  وتقـــدم 
بمذكـــرة دفع فيها بعـــدم ملكية المدعية 
للبرنامـــج محـــل االلتـــزام األصلـــي، وأن 
تأخـــر المدعـــى عليها في تنفيـــذ االلتزام 
راجع لســـبب أجنبي؛ كونهـــا تعاقدت مع 
شـــركة أجنبيـــة لتركيب برنامـــج لجميع 
فروعهـــا، وقـــد تأخرت تلك الشـــركة في 
تنفيـــذ التزاماتها، مما تعذر على المدعى 
عليهـــا إزالـــة البرنامـــج محـــل العقـــد في 

الموعد المتفق عليه لعدم إمكان تســـيير 

نشاط المطاعم دون برنامج يديرها، كما 

دفع بعدم اســـتحقاق المدعية للتعويض 

النتفاء ركن الضرر.

وأشـــار المهدي إلـــى أنه تقـــدم مع زميل 
لـــه بصور ضوئية لمحضر اجتماع مؤرخ 
في 10 ديسمبر 2017 بين مالك المدعية 
بصفتـــه مالكا لشـــركة تقنيـــة المعلومات 
مالـــك  بصفتـــه  وآخـــر   % 90 بحصـــص 
بحصـــة 10 %، اتفقا خاللـــه على انتقال 
إلـــى  جميـــع حقـــوق وملكيـــة البرنامـــج 
الشـــركة المدعية، وأرفق بيانات السجل 

التجاري الخاص بالشركة المذكورة.
وأوضح أن المحكمة اســـتمعت لشاهدي 
أنـــه  األول  الشـــاهد  أفـــاد  إذ  المدعيـــة، 
يعمـــل مبرمجـــا لـــدى المدعيـــة، وأنه من 
قـــام ببرمجة برنامج تلقـــي الطلبات عبر 
الهاتف للمطعم، وأن االتفاق مع المدعى 
عليها كان الستخدام البرنامج في أفرع 
معينـــة، بيـــد أن األخيرة قد اســـتخدمته 
خالفـــا لالتفاق في جميع فروعها، وعلى 

إثره تم إبرام تســـوية وديـــة ألجل إزالة 
تاريـــخ  فـــي  البرنامـــج  عليهـــا  المدعـــى 
محدد، كمـــا أن هنالك غرامة )100 دينار 
لكل يـــوم تأخيـــر( وقد تأخـــرت المدعى 
عليهـــا عـــن إزالتـــه لفترة شـــهر ديســـمبر 
2018 و21 يومـــا من ينايـــر 2019، فيما 
قرر الثاني فنـــي تقنية المعلومات بذات 
الشركة بذات مضمون ما أفاد به األول.

مـــن جهتهـــا، قالت المحكمة في أســـباب 
حكمهـــا إنـــه لمـــا كان المقـــرر قانونـــا أن 
العقـــد شـــريعة المتعاقديـــن، فـــال يجـــوز 
ألحدهمـــا أن يســـتقل بنقضـــه أو تعديل 
أحكامـــه إال فـــي حـــدود مـــا يســـمح بـــه 
االتفاق أو يقضي به القانون، وأنه يجب 
تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام 
وبطريقـــٍة تتفـــق مـــع ما يقتضيه حســـن 

النية وشرف التعامل.

محمد المهدي

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

نتيجة اختبار ذكاء شاب شرع بقتل جاره غير حاسمة
ــة اســـتـــجـــابـــت ــمـ ــكـ ــحـ ــمـ ــي والـ ــسـ ــفـ ــنـ ــه بـــالـــطـــب الـ ــ ــ ــداع ــ ــ ــت إي ــبـ ــلـ “الــــصــــحــــة” طـ

بعــد أن طلبــت المحكمة عرض الشــاب المتهم بالشــروع في قتل جــاره بمنطقة قالي 
لخافــات بينهــم، ورد مــن وزارة الصحــة تقريــر يفيد بــأن تم عرض المتهــم على لجنة 
طبيــة ثاثيــة، إال أنــه وبعــد معاينته واالطــاع على أوراقــه وملفه الصحــي والتقرير 
النفسي، تبين للجنة أن نتيجة اختبار الذكاء الذي طبق عليه غير حاسمة، مما ارتأت 
معــه اللجنــة ضرورة إدخاله المستشــفى للماحظــة وإعادة التقييم لمســاعدة اللجنة 

في اتخاذ القرار بهذا الشأن.

وعلـــى إثـــر هـــذا القـــرار وبالرغـــم مـــن أن 
القضيـــة كانت محجوزة للحكم بالجلســـة 
الماضيـــة، إال أن المحكمـــة قـــررت انتظـــار 
ورود التقريـــر اإلضافـــي؛ لحســـم قرارهـــا 
فـــي واقعة شـــروع شـــاب عشـــريني بقتل 

جـــاره األربعينـــي بمنطقة قاللي في شـــهر 
فبرايـــر 2019، إذ عمـــد إلى طعنه بســـكين 
نظرا لوجود خالفات بينهما حول مواقف 
السيارات بجوار منزل كل منهما، وأرجأت 
القضيـــة لجلســـة 9 فبراير الجـــاري؛ وذلك 

إليداع المتهم بمستشـــفى الطب النفسي، 
والـــذي ينكـــر االتهـــام مدعيـــا أن المجنـــي 
عليـــه هو مـــن أخرج الســـكين وهـــدده بها 

نظرا للخالف الذي بينهما.
يذكـــر أن مركـــز شـــرطة ســـماهيج كان قد 
تلقـــى بالغـــا حـــول وجـــود شـــخص فـــي 
أواخـــر األربعينـــات مـــن عمـــره ملقى على 
األرض بمنطقـــة قاللـــي، وتوجـــد بـــه عدة 
طعنـــات وملطـــخ بالدمـــاء، وعلـــى الفـــور 
إلـــى  انتقلـــت دوريـــة شـــرطة وتـــم نقلـــه 
المستشـــفى، وتبين أن المتهم العشـــريني 
هو من قـــام بطعنه بســـكين صغيرة كانت 
بحوزتـــه، فتوجهت دورية شـــرطة لمنزله 
وتـــم القبض عليه، وتبيـــن بفحصه أن في 

يده إصابة وآثار دماء على مالبســـه، فتم 
نقلـــه هو اآلخر للمستشـــفى ليتلقى العالج 

الالزم.
وأســـفرت التحريات التي أجرتها الشرطة 
عـــن أن المتهـــم كان قـــد بّيت النيـــة وعقد 
العزم على ارتـــكاب جريمة القتل المتعمد 
قاصـــدا إزهـــاق روح المجنـــي عليه، حيث 
تمثلـــت أفعالـــه فـــي أنـــه كان يمشـــي فـــي 
الشـــارع الـــذي شـــهد الواقعة ذهابـــا وإيابا 
مترصـــدا المجنـــي عليـــه، ومـــا إن رصـــده 
إلـــى  أدت  طعنـــات  بعـــدة  باغتـــه  حتـــى 
سقوط المجني عليه على األرض وانكسر 
الســـكين، ولـــم يتوقـــف المتهـــم وواصـــل 
الطعن، ولكن انكســـار النصل من الســـكين 

منع وقوع جريمة القتل.
فيمـــا ينكـــر المتهـــم مـــا نســـب إليـــه مـــن 
اتهامـــات، ويدعـــي أنـــه فـــي يـــوم الواقعة 
كان متوجهـــا ألحد المطاعم لشـــراء وجبة 
العشـــاء، إال أنه تفاجأ بالمجني عليه الذي 
مـــا إن شـــاهده حتى أخـــرج ســـكينا وظّل 
يهـــدده بهـــا نظـــرا لوجـــود عـــدة خالفـــات 

سابقة بينهما بسبب مواقف السيارات.
وأضـــاف أنـــه تمكن من أخذ تلك الســـكين 
مـــن يـــد المجنـــي عليـــه، وحـــاول الدفـــاع 
عـــن نفســـه، لكن المجنـــي عليـــه تمكن من 
التســـبب له بجرح كبير في يـــده، فتعاركا 
باأليدي حتى سقطا على األرض، مبينا أن 
المجني عليه هـــرب من الموقع، فغادر هو 

اآلخر إلى منزله.
لكن عامل آســـيوي في أحـــد المطاعم قرر 
بأنه وأثنـــاء تواجده في المطعم والقريب 
مـــن مـــكان الواقعة، شـــاهد المجنـــي عليه 
يحضـــر للمطعـــم راغبـــا فـــي شـــراء وجبة 
العشـــاء، كمـــا حضـــر المتهـــم بعـــد لحظات 
قليلـــة، فحدثـــت بينهمـــا مشـــادة كالميـــة 
بالضـــرب، أســـقط  اعتـــداء  إلـــى  تحولـــت 
خاللها المتهم المجني عليه أرضا، واعتدى 
عليـــه بالضـــرب عـــدة مـــرات، والحـــظ بأن 
المتهم ألقى شـــيئا كان يمسكه بيده، وبعد 
مغادرته تبين أن ذلك الشيء سكين، وأنه 
تســـبب للمجنـــي عليـــه بجرح بقـــي ينزف 

أرضا بسببه.
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السيســتاني يندد باســتخدام القوة بالعراق... والصدر يهدد بالتصعيد

رصاص ببغداد والمتظاهرون يطلبون حماية أممية

تجـــددت أمـــس الجمعـــة، الصدامـــات 
ســـاحة  فـــي  النـــار  إطـــاق  وعمليـــة 
الوثبـــة القريبـــة مـــن ســـاحة التحريـــر 
وســـط العاصمة بغـــداد، حيث يتظاهر 
األوضـــاع  ســـوء  علـــى  المحتجـــون 
السياســـية واالقتصاديـــة فـــي البـــاد، 
فيما اتخذت إجـــراءات احترازية في 
الناصريـــة لتأميـــن المتظاهرين الذين 
طالبوا بتدخل األمم المتحدة لتحقيق 

مطالبهم وحمايتهم.
يأتـــي ذلـــك بعـــد أن أطلـــق ناشـــطون 
دعـــوات لتظاهـــرة كبـــرى فـــي ســـاحة 
التحريـــر بالعاصمـــة العراقيـــة بغـــداد، 
وســـاحات االعتصام فـــي المحافظات 
الجنوبية، أمس، تنديدا بعمليات القتل 

المستمرة للمتظاهرين السلميين.
الدعـــوات تأتـــي أيضـــًا للضغـــط علـــى 
الطبقـــة السياســـية مـــن أجـــل تســـمية 
رئيـــس للوزراء، وتحديد موعد محدد 
لانتخابـــات المبكـــرة والمصادقة على 

قانون االنتخابات.
وأشـــارت مصادر إخبارية إلى سقوط 
جرحى في صفوف المحتجين نتيجة 
إطـــاق للرصـــاص الحـــي فـــي ســـاحة 
الوثبـــة القريبـــة مـــن ســـاحة التحريـــر 

وسط العاصمة بغداد.
وأضـــاف، أن القـــوات األمنية العراقية 
اقتحمت الوثبة، وســـط توتـــر بالقرب 

من جسر السنك.
وفـــي مدينـــة الناصريـــة بمحافظة ذي 
قـــار، طالـــب المحتجون برحيـــل قائد 
شـــرطة المحافظـــة. المحتجون قاموا 
بتعليـــق صـــور القائـــد وكتبـــوا عليهـــا 

عبارة “ارحل يا قاتل”.
وأفـــادت وســـائل اإلعـــام العراقية أن 
الحبوبـــي،  ســـاحة  فـــي  المتظاهريـــن 
وســـط الناصريـــة بمحافظـــة ذي قـــار، 
علقـــوا الفتة بـ 6 لغـــات تطالب بتدخل 
مطالـــب  لتحقيـــق  المتحـــدة  األمـــم 

المتظاهرين وحمايتهم.
ضـــرورة  علـــى  شـــددوا  المتظاهـــرون 

العـــراق  فـــي  انتقالـــي  تشـــكيل حكـــم 
للعبور من األزمـــة الحالية، كما طالبوا 
بالتخلص من األحزاب الفاسدة وإنهاء 

ظاهرة القتل والخطف والتهديد.
وكان زعيـــم التيـــار الصـــدري مقتـــدى 
الصـــدر، دعـــا أمـــس أنصـــاره لتظاهرة 
“شـــعبية حاشـــدة” في العاصمة بغداد، 
بعـــد الفشـــل فـــي االســـتجابة لمطالب 

المتظاهرين.
وقـــال الصدر، في تغريدة “مرة أخرى، 
قـــد فشـــل السياســـيون فـــي تشـــكيل 
الحكومـــة، وما يـــزال بعضهـــم يماطل 

في تحقيق مطالب المتظاهرين”.
واختصـــر الصـــدر هـــذه المطالـــب في 
نزيـــن  بقضـــاء  الفاســـدين  “محاكمـــة 
وإقـــرار قانـــون االنتخابـــات وتشـــكيل 
تبعيـــة  وغيـــر  جدليـــة  غيـــر  حكومـــة 
بوزراء مســـتقلين، إلـــى جانب تحقيق 
اســـتقال العـــراق وســـيادته وتنظيـــم 
انتخابـــات نزيهة مبكرة خال األشـــهر 

المقبلة”.
الشـــيعي  المرجـــع  نـــدد  جانبـــه،  مـــن 
أمـــس،  السيســـتاني،  علـــي  بالعـــراق 
اســـتخدام القوة ضد المتظاهرين في 
العـــراق، مؤكـــدًا أنـــه قد ســـالت الكثير 
من الدماء البريئة في األشـــهر األربعة 

الماضية.
خطبـــة  فـــي  السيســـتاني،  وأعلـــن 
الجمعـــة التي ألقاها ممثله عبدالمهدي 
الكربائـــي في مدينة كربـــاء، جنوب 
بغداد، عن رفضـــه “القاطع” لمحاوالت 
فض االعتصامات، مؤكدًا أن استمرار 
األزمـــة الراهنـــة ليســـت فـــي مصلحـــة 

العراق.
لإلســـراع  دعوتـــه  السيســـتاني  وكـــرر 
بتشـــكيل حكومة تتمتع بثقة الشعب، 
انتخابـــات  إلجـــراء  الدعـــوة  مجـــددًا 

نزيهة بأسرع وقت ممكن.
وشـــدد السيســـتاني على أن “البرلمان 
هـــو  مبكـــرة  انتخابـــات  عـــن  المنبثـــق 

المعني باإلصاح”.
والجمعـــة الماضية، حث السيســـتاني 
األحـــزاب السياســـية فـــي البـــاد على 
تشـــكيل حكومـــة جديـــدة بأســـرع مـــا 
يمكن، وطالب الســـلطات باحترام حق 

المحتجين في التعبير عن أنفسهم.
وقال السيســـتاني فـــي خطبة الجمعة 
العـــراق  فـــي  الدينيـــة  المرجعيـــة  “إن 
تؤكـــد موقفهـــا المبدئـــي مـــن ضـــرورة 
واســـتقال  العـــراق،  ســـيادة  احتـــرام 
أرضـــا  ووحدتـــه  السياســـي  قـــراره 
وشعبا، ورفضها القاطع لما يمس هذه 
الثوابـــت الوطنيـــة من أي طـــرف كان 

وتحت أي ذريعة”.
كما شـــدد علـــى “أن تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة قـــد تأخـــر طويا عـــن المدة 
المحددة لها دســـتوريا، ومن الضروري 
أن تتعـــاون مختلـــف األطراف المعنية 
إلنهـــاء هـــذا الملف، فإنـــه خطوة مهمة 

في طريق حل األزمة الراهنة”.

بغداد ـ وكاالت

متظاهرون يفرون من رصاص قوات األمن باحتجاجات في ساحة الوثبة بالعاصمة بغداد )أ ف ب( تعقد منظمة التعاون اإلســـامي 
اجتماعـــا طارئـــا علـــى مســـتوى 
يـــوم  الخارجيـــة،  وزراء 
االثنيـــن المقبـــل، حـــول القضية 
الســـام  وصفقـــة  الفلســـطينية 
التي طرحتها الواليات المتحدة 

األميركية.
وأكـــدت المنظمـــة في بيـــان لها، 
الصـــراع  أســـاس حـــل  علـــى أن 
الفلسطيني اإلســـرائيلي البد أن 
يكون بموجب القانـــون الدولي، 
وقـــرارات األمـــم المتحـــدة ذات 

الصلة ومبادرة السام العربية.
لمنظمـــة  العـــام  األميـــن  وجـــدد 
يوســـف  اإلســـامي،  التعـــاون 
المنظمـــة  التـــزام  العثيميـــن، 
المبدئـــي ودعمها الثابت للجهود 
الدولية الرامية لتحقيق الســـام 
القائم علـــى رؤية حل الدولتين، 
وفًقا للمرجعيات الدولية المتفق 
عليهـــا، بمـــا يـــؤدي إلـــى تمكيـــن 
الشعب الفلسطيني من ممارسة 

المشـــروعة،  الوطنيـــة  حقوقـــه 
عـــادل  ســـام  إلـــى  والوصـــول 

وشامل.
العـــام للمنظمـــة  وشـــدد األميـــن 
على أن مدينة القدس الشـــريف، 
الدولـــي  القانـــون  بموجـــب 
الدوليـــة،  الشـــرعية  وقـــرارات 
هـــي جـــزء ال يتجزأ مـــن األرض 
العـــام  المحتلـــة  الفلســـطينية 
بالوضـــع  المســـاس  وأن   ،1967
والقانونـــي  التاريخـــي  القائـــم 
القـــدس  لمدينـــة  والسياســـي 
الشـــريف يعتبر انتهاًكا للمواثيق 

الدولية.

اجتماع طارئ لـ “التعاون 
اإلسالمي” لبحث خطة ترامب

عواصم ـ وكاالت

ظهرت، أمس الجمعة، حاالت إصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا وألمانيا 
وروســيا وبريطانيــا. ومــن جانبهــا، أكدت باريــس إصابة بفيروس كورونا لشــخص 

عائد من الصين.

طفـــل  إصابـــة  عـــن  ألمانيـــا  وكشـــفت   
وإلـــى  بافاريـــا.  واليـــة  فـــي  بالفيـــروس 
ذلك، أشـــار مسؤولون في قطاع الصحة 
تســـجيل  إلـــى  الجمعـــة،  البريطانـــي، 
إصابتيـــن بفيروس كورونا، للمرة األولى 
فـــي الباد منـــذ ظهر الوباء فـــي الصين. 
بريطانيـــا  فـــي  األطبـــاء  كبيـــر  وقـــال 
كريـــس ويتـــي “يمكننا التأكيـــد أن نتائج 
)الفحـــوص( التي أجريـــت لمريضين في 
بريطانيا ينتميان إلى العائلة نفسها كانت 

إيجابية بالنسبة لإلصابة بفيروس 
كورونـــا” المســـتجد، مضيًفـــا 

“العنايـــة  يتلقيـــان  أنهمـــا 
من قبـــل متخصصين”. 
وفـــي وقـــت ســـابق من 
الجمعة، أعلنت روســـيا، 

كورونـــا  بفيـــروس  إصابتيـــن  أول  عـــن 
المســـتجد. وأكدت الســـلطات الروســـية 
إيقـــاف رحـــات الطيـــران إلـــى الصيـــن. 
وقالـــت موســـكو، إنهـــا ســـتغلق حدودها 
مـــع الصيـــن على خلفية تفشـــي فيروس 
إيطاليـــا  فرضـــت  والجمعـــة،  كورونـــا. 
حالة الطوارئ؛ بســـبب فيـــروس كورونا.  
وذكـــرت الحكومة أن الهـــدف من إعان 
انتشـــار  منـــع  جهـــود  تســـريع  الطـــوارئ 
الفيروس بعد تأكيد إصابتين في روما.

اإليطالـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وأكـــد   
الخميـــس،  كونتـــي،  جوزيبـــي 
تســـجيل أول حالتـــي إصابة 
كل  وتعليـــق  بالفيـــروس، 
الرحـــات الجويـــة مـــن 

الصين وإليها.

فيروس “كورونا” يعبر القارات

لندن ـ وكاالت

غـــادرت المملكـــة المتحـــدة، فجـــر اليـــوم 
الســـبت، االتحـــاد األوروبـــي )بريكســـت(، 
لتبدأ مرحلـــة غير محـــددة المعالم، تمثل 
أكبر تغيير في مكانتها العالمية منذ أفول 
نجـــم اإلمبراطوريـــة البريطانيـــة، وأشـــد 
ضربـــة لجهـــود دامـــت 70 عامـــا لتحقيق 
الوحـــدة األوروبيـــة على أنقـــاض الحرب 
العالميـــة الثانيـــة. وخرجـــت البـــاد قبـــل 
الســـاعة الواحدة من منتصـــف الليل، من 
النـــادي الـــذي انضمـــت إليه العـــام 1973، 
لتدخـــل فتـــرة انتقاليـــة تتمتـــع فيها بكل 
مزايـــا العضويـــة باســـتثناء االســـم، حتى 
نهايـــة هذا العام. وبضربة واحدة، ســـيتم 
حرمـــان االتحـــاد األوروبي من 15 % من 
حجم اقتصاده، ومن أكثر الدول األعضاء 
إنقاقا على التســـلح ومن العاصمة المالية 

الدولية لندن. 
المملكـــة  مصيـــر  االنفصـــال  وسيشـــكل 

المتحـــدة ويحدد مقـــدار ثروتها لألجيال 
القادمة. وبخاف المعنى الرمزي، الكامن 
في أن تدير بريطانيا ظهرها إلى 47 عاما 
من العضوية، لن يتغير الكثير فعليا حتى 
نهايـــة 2020، وهـــو التوقيـــت الـــذي وعد 
فيه جونســـون بإبرام اتفاقية تجارة حرة 
واســـعة مع االتحاد األوروبـــي أكبر تكتل 

تجاري في العالم.
خـــروج  يمثـــل  للمؤيديـــن،  وبالنســـبة 
بريطانيا من االتحاد حلم “يوم استقال”، 
بعيدا عما اعتبروه مشروعا محكوم عليه 
بالفشـــل يهيمن عليه األلمان، وأخفق في 
تحقيق أحام ســـكانه البالغ عددهم 500 

مليون نسمة.

بعض البريطانيين متفائلين باالنفصال عن أوروبا

أشد ضربة لجهود دامت 70 عاما لتحقيق الوحدة األوروبية
“الخروج الكبير”... بريطانيا تدير ظهرها عن أوروبا

رام اهلل / غزة ـ وكاالت

أصيب 48 فلسطينيا، أمس الجمعة، بنيران 
مواجهـــات  خـــال  اإلســـرائيلي  الجيـــش 
اندلعت في الضفة الغربية المحتلة، تنديدا 
بخطـــة الســـام األميركيـــة الجديـــدة، وفق 
أرقـــام الهـــال األحمـــر الفلســـطيني. وكان 
مئات الفلســـطينيين خرجـــوا في تظاهرات 
فـــي مناطـــق متفرقة في الضفـــة احتجاجا 
على الخطة التي أعلنها، الرئيس األميركي، 
دونالد ترامب، قبل يومين. ورشق عشرات 
الشـــبان فـــي قريـــة بلعيـــن غربـــي المدينـــة 
جنـــود االحتـــال بالحجـــارة، فيمـــا اندلعت 
مواجهـــات فـــي بلدتـــي كفـــر قـــدوم وبيتـــا 
شـــمالي الضفة الغربية، وأخرى عند مدخل 

مخيم العروب جنوبي الضفة الغربية.
وأصيـــب شـــابان بالرصـــاص، أحدهمـــا تـــم 
اختنـــاق  بحـــاالت  والعشـــرات  اعتقالـــه، 
بالغـــاز المســـيل للدمـــوع، إثـــر قمـــع القوات 
اإلســـرائيلية لمســـيرة ســـلمية عند المدخل 

الجنوبـــي لمدينـــة أريحـــا، بحســـب وكالـــة 
“وفا” الفلسطينية. وكانت القوى والفصائل 
الفلســـطينية قـــد دعـــت إلـــى “يـــوم غضب” 
جديد؛ رفضا لخطة السام األميركية التي 
أعلنها ترامب. وفي قطاع غزة قام الجيش 
أمـــس، بشـــن غـــارات جويـــة  اإلســـرائيلي، 
“واســـعة النطاق” علـــى أهداف لمســـلحين، 
بعـــد فتـــرة وجيـــزة مـــن إطـــاق مســـلحين 

فلســـطينيين 3 صواريخ على إسرائيل، تم 
اعتراض اثنين منها.

ولـــم ترد أي تقاريـــر عن وقـــوع إصابات أو 
أضـــرار جســـيمة مـــن جـــراء تبـــادل إطاق 
النار خال الليل، الذي جاء وســـط توترات 
متزايـــدة، بعد أن كشـــف ترامب عن خطته 
للســـام في الشـــرق األوســـط، وهي مبادرة 

أميركية تهدف إلى إنهاء النزاع.

جندي إسرائيلي يصوب بندقيته على متظاهرين فلسطينيين في الخليل

إطالق قذائف من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية
غضب بالضفة وعشرات اإلصابات برصاص االحتالل

أنقرة ـ وكاالت

هــدد الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، أمــس الجمعــة، بعمليــة 
عســكرية فــي ســوريا إذا لــم يتــم حــل مشــكلة إدلــب، كمــا أكــد تواجد 

قواته في ليبيا وأصر على بقائها هناك.

أمـــام  فـــي خطـــاب  أردوغـــان  وقـــال 
العدالـــة  “حـــزب  حزبـــه،  مســـؤولي 
والتنمية” في أنقـــرة، إن هناك انتهاًكا 
لاتفاق مع الجانب الروسي في إدلب 
الســـورية، ولـــن نقـــف متفرجين على 
ممارســـات النظـــام الســـوري وقصـــف 

المدنيين على حدودنا مع سوريا.
وأردف أردوغـــان “لـــن نســـمح للنظـــام 
الســـوري بوضـــع بلدنـــا تحـــت التهديد 
طريـــق  عـــن  للمهاجريـــن  المســـتمر 

تعذيـــب ومهاجمـــة وســـفك دمـــاء 
شعبه”.

وأضـــاف “لن نحجم عن 
القيام بما هو ضروري 
بما في ذلك استخدام 

أردوغـــان  وذكـــر  العســـكرية”،  القـــوة 
أن اتفاقيـــة أضنـــة تمنحنـــا الحق في 
الدفاع عن حدودنا مع شمال سوريا.

قـــال  الليبـــي  الملـــف  وبخصـــوص 
أردوغـــان “نحـــن نتدخـــل فـــي ليبيـــا 
الشـــرعية..  الحكومـــة  مـــن  بطلـــب 
ليبيـــا حتـــى يتحقـــق  فـــي  وســـنبقى 

االستقرار فيها”.
يذكـــر أن أردوغـــان أعلـــن مـــراًرا فـــي 
الســـابق وقوفـــه إلـــى جانـــب حكومة 
الوفاق برئاســـة فايز الســـراج ضد 

الجيش الليبي.
وأفادت تقارير عدة بوصول 
جنـــود أتـــراك وســـوريين 

إلى طرابلس.

أردوغان يهدد باستخدام القوة في سوريا
واشنطن ـ وكاالت

انتقــد الرئيــس األميركــي األســبق جيمــي كارتــر خطــة الرئيــس دونالــد 
ترامب للتسوية في الشرق األوسط، واعتبر أنها تنتهك القانون الدولي 

وحض األمم المتحدة على منع إسرائيل من ضم أراض فلسطينية.

وقـــال الرئيـــس األميركـــي الـــذي رعـــى 
مصـــر  بيـــن  ديفيـــد  كامـــب  اتفاقـــات 
وإســـرائيل عـــام 1978، فـــي بيـــان ، إن 
“الخطـــة األميركيـــة الجديـــدة تقـــوض 
فرص ســـام عـــادل بين اإلســـرائيليين 

والفلسطينيين”.
تطبيقهـــا  حـــال  “فـــي  أنـــه  وأضـــاف 
ســـتقضي الخطـــة علـــى الحـــل الوحيد 
القابـــل للتطبيـــق لهـــذا النـــزاع الطويل، 

حل الدولتين”.
وحـــض كارتـــر الـــدول األعضـــاء فـــي 

األمـــم المتحـــدة علـــى “االلتزام 
األمـــن  مجلـــس  بقـــرارات 

أي  ورفـــض  الدولـــي 
تطبيق إســـرائيلي أحادي 

الجانـــب للمقتـــرح، بانتـــزاع مزيـــد مـــن 
األراضـــي الفلســـطينية”. وأعلن مكتبه، 
في بيـــان أن خطة ترامب التي كشـــف 
عنهـــا الثاثاء، “تنتهـــك القانون الدولي 
المتعلق بتقريـــر المصير وحيازة أراض 

بالقوة وضم مناطق محتلة”.
وقـــال المكتـــب “مـــع تســـمية إســـرائيل 
بالدولة القومية للشـــعب اليهودي، فإن 
الخطة تشجع أيضا على إنكار الحقوق 
المتساوية للفلسطينيين في إسرائيل”.
وكارتر البالغ مـــن العمر 95 عاما، 
هو الرئيـــس األميركـــي األكبر 
الحيـــاة  قيـــد  علـــى  ســـنا 
الواليـــات  تاريـــخ  فـــي 

المتحدة.

جيمي كارتر يهاجم “صفقة القرن”

فرنسا تبدأ مهمة أوروبية 
لتأمين المالحة في هرمز

أعلنت فرنسا بدء مهمة بحرية أوروبية في 
المالحة  حرية  ضمان  بهدف  هرمز؛  مضيق 
فــي الــخــلــيــج، إضــافــة لــتــعــزيــز نــهــج خفض 
التصعيد مع إيران. وبذلت فرنسا جهودا من 
أجل وجود بديل أمني أوروبــي في مضيق 
تحالف  إلــى  االنضمام  استبعاد  بعد  هــرمــز، 
ناقالت  لحماية  المتحدة؛  الــواليــات  بقيادة 
الشحن مما وصفته واشنطن  النفط وسفن 
القوات  إيــران. وقالت وزارة  بتهديدات من 
كوربيه  الفرقاطة  إن  الفرنسية،  المسلحة 

بدأت في تنفيذ دوريات في مضيق هرمز.
ستنضم  هــولــنــديــة  فــرقــاطــة  أن  وأضـــافـــت 

للفرنسية في غضون نحو أسبوعين.

أبوظبي ـ وكاالت
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مثل ثورات ما أصبح يسّمى بـ “الّربيع العربي”، جاءت الثورة اإليرانّية التي أطاحت 
بنظـــام الّشـــاه فـــي عـــام 1979 بأمل كبيـــر يتمّثل في قيـــام نظـــام ديمقراطي يضمن 
الحرّيـــات العامـــة والخاّصة، وينهي عهودا طويلة من االســـتبداد، والظلم والطغيان، 
غير أن هذا األمل سرعان ما انطفأ ليبسط الظالم نفوذه من جديد على إيران، وتصبح 
كل القوى الديمقراطّية مالحقة ومحرومة من المشـــاركة في الحياة السياسية، فإن 
هي حاولت ذلك، عّرضت نفســـها لمخاطر جســـيمة، ولكن ما أسباب هذه االنتكاسة؟ 
وما هو مفهوم الجمهورّية اإلســـالمّية التي فرضها الخميني على الّشـــعب اإليراني؟ 
ولماذا فشـــلت القوى الديمقراطّية والحداثّية فـــي مواجهة الخميني ورجال الدين؟ 
علـــى مثل هذه األســـئلة وغيرها يحـــاول المفّكر اإليراني مهناز شـــيرالي اإلجابة في 

كتابه الصادر في فرنسا تحت عنوان: “هزيمة الفكر الديمقراطّي في إيران”.
في بداية كتابه، يشـــير هذا المفّكر الذي يعيش في المنفى منذ فترة طويلة إلى أن 
الّثورة اإليرانّية أفرزت نظاما سياســـّيا غريبا يســـّمى “الجمهورّية اإلســـالمّية”، وهو 
يطرح الّســـؤال الّتالي: لكن هل يمكن أن ينســـجم نظام جمهوري جاءت به الّثورات 
الحديثـــة مـــن أجل تحقيـــق الديقراطّية مع رؤيـــة رجعّية؟ ويرى مهناز شـــيرالي أن 
“الجمهورّية اإلســـالمّية” شـــيء سياســـّي بال هوّية، وبال مفهوم محـــدّد، لذلك حاول 

ويحـــاول العديـــد من الباحثيـــن أن يقّدموا تعريفا دقيقا وواضحا لهـــذه “الجمهورّية 
اإلسالمّية” من دون التوصل إلى أّية نتيجة مقنعة ومفيدة.

ويعود مهناز شيرالي إلى أحداث تاريخّية عرفتها إيران خالل القرن العشرين، ساعيا  «
من خاللها إلى فهم ما أّدى بالثورة إلى االنحراف، ففي عام 1905،عرفت بالد فارس 
انتفاضات شعبّية هائلة أفضت إلى قيام نظام ملكّي دستورّي، ولّما أدركت القوى 

الدينّية أن القوانين الجديدة التي جاء بها الدستور، تسلبها الكثير من نفوذها وقّوتها، 
خّيرت الّتحالف مع الّنظام الملكّي، وفي صيف عام 1908، قام الجيش الّروسي بدعم 

نظام حمد علي شاه لقصف البرلمان، وقد وافقت بريطانيا في الخفاء على تلك العملّية 
المعادية للدستور، والتي كان الهدف منها ضرب القوى الديمقراطّية الّصاعدة، وبسبب 

ذلك، اندلعت حرب أهلّية مدّمرة مزّقت أوصال البالد، وأشعلت الّظغائن، بين أبناء 
إيران، وفي عام 1925، جلست عائلة بهلوي على العرش، مستعينة بالقوى الكبرى 

لتركيز حكمها، ومع الّنظام الملكّي الجديد، تحالف الّليبيرالّيون وكبار تّجار “البازار” 
المتأثّرين باألفكار الغربّية، وبعد سقوط حكومة مصّدق بسبب المؤامرات التي دبّرتها 

الدول الغربية الكبيرة، خصوصا الواليات المتحدة األميركية وبريطانيا، ظهرت ثالث قوى 
سياسّية متمّثلة في كّل من الليبيراليين والشيوعيين ورجال الدين، وجميع هذه القوى، 

اتحدت لتناضل ضّد النظام الملكي المدعوم من الغرب. “إيالف”.

حسونة المصباحي

أسباب فشل الثورة الديمقراطّية في إيران )1(

ال شـــيء يقلق الناس هذه األيام أكثر من ڤيروس “كورونا” القادم من الصين، حتى 
يـــكاد يطغـــى على أخبار حروب المنطقة ونزاعاتها؛ فمنذ بات العالم قرية كونية بعد 
أن تالشـــت المســـافات البعيـــدة بين البلـــدان والقارات بفعـــل التطـــور المذهل لثورة 
االتصـــاالت، أضحـــت البشـــرية موعـــودة كل بضـــع ســـنوات بظهور فيـــروس جديد، 
وذلـــك علـــى النقيـــض من التقـــدم العلمـــي الهائل الـــذي أحرزته الحضـــارة في مجال 
الطـــب والوعـــي الصحي. ولعل هـــذا الوباء الجديد يذكرنا بفيلـــم أميركي ُعرض في 
دور الســـينما العالمية مطلع العقد بعنوان عـــدوى CONTAGION للمخرج األميركي 
ســـتيفن ســـودر بيـــرج، وســـيناريو ســـكوت بيرنز، وقد أعـــادت صحيفـــة “ديلي ميل” 
البريطانية التذكير به واعتبرته أنه تنبأ بحدوثه، وهذا ما شجعنا على مشاهدته في 
نادينا السينمائي األسبوعي  بحضور ثلة من األصدقاء المثقفين، حيث نعرض أحد 
األفـــالم الجديدة المقترحة، ويســـتضيفنا الصديق ريـــاض خميس في إحدى قاعات 

منزله السردابية والمزودة بشاشة عرض كبيرة ذات مؤثرات صوتية مناسبة.
تقـــوم فكـــرة الفيلـــم الذي يقـــوم ببطولته مات ديمـــون وغوينيث بالتـــرو على ظهور 
فيروس فّتاك في الصين ســـرعان ما ينتشـــر عالميًا، بينما تبذل مراكز الســـيطرة في 
الواليات المتحدة وعدد من دول العالم ومنظمة الصحة العالمية جهودًا جّبارة للحد 
مـــن انتشـــاره والســـيطرة عليه بكل الُســـبل العالجية العلمية والوقائيـــة الممكنة، وال 

ينســـى الفيلم تذكيرنا بهوس الناس للحصول على المصل المضاد له في ظل ندرته 
أو اختفائه، كما يعرض بشـــكل سريع اســـتغالل شركات األدوية هذا الهوس لمراكمة 
األربـــاح دون أن يتوســـع فـــي هـــذه النقطة المهمة، وفـــي نهاية الفيلـــم وعلى طريقة 
“فـــالش بـــاك” لليوم األول من األزمة التـــي يتابعها الفيلم يومًا بيوم يســـلط المخرج 
فجـــأًة الضـــوء علـــى الخفافيش ليومئ بمســـؤوليتها عـــن ظهور الفيـــروس، وهذا ما 
يفسر لنا تناقل وسائل التواصل االجتماعي هذه األيام فيديو شوربة الخفاش التي 
يشـــاع بأن الصينيين يقبلون عليها في وجباتهم، وإن كان ذلك - في نظرنا - بمثابة 
تعريض بثقافة شعب غذائية وازدرائها، أيًا كان مدى استساغتها مادامت لكل شعب 

عاداته ومأكوالته الغذائية الخاصة التي قد ال يستسيغها شعب آخر. 
وبطبيعة الحال وجدت هنا “نظرية المؤامرة” ضالتها لتزايد على الصين بإلقاء تهمة ظهور  «

الوباء فيها على أميركا، مع العلم بأن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم عقد 
اجتماعًا طارئًا برئاسة زعيمه شي جينبينج واعترف المكتب بأن البالد تواجه وضعًا خطيراً 

لتسارع انتشار الوباء، مؤكداً أن الصين ستنتصر عليه، واستنفرت الدولة كل إمكانياتها 
العلمية والعالجية لمواجهته، وألن ُحمى الصراعات السياسية الدولية كثيراً ما تعمي الحاجة 
الملحة للتعاون الدولي في القضاء على وباء يهدد قريتنا الكونية المشتركة ال الصين وحدها، 

وجدنا واشنطن تتخذ موقفًا أشبه بالمتشمت، فلم يتورع وزير خارجيتها بومبيو في أوج 
تصاعد محنة الشعب الصيني عن التصريح بأن قيادتها تشكل “التهديد الرئيسي في عصرنا”.

رضي السماك

“كورونا” بين نظرية المؤامرة والتشمت

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

للتواصل: 17111483

إلى األعلى يا حماة البحرين األبطال
نحتفل هذه األيام بذكرى عيد جيشـــنا الوطني الباســـل، وبالتحديد في الخامس من 
فبرايـــر، ويصعب على القلم صف العبارات والجمل التي تليق وتتماشـــى مع المكانة 
الرفيعـــة لمؤسســـتنا العســـكرية النظاميـــة العريقـــة، وأحيانا تتوارى الحـــروف وأجد 
نفســـي فـــي حيرة من أمـــري عندما أريد الكتابة عـــن مســـيرتها وإنجازاتها وتطورها 

ومواقفها الوطنية ومشاركاتها الخليجية والعربية والدولية المشرفة.
وبيـــن فتـــرة قصيـــرة وأخـــرى نـــرى الخطـــوات التطويريـــة والمراحـــل التحديثيـــة 
والتســـليحية والبرامج التدريبية والتعبويـــة التي تنتهجها القيادة العامة لقوة دفاع 
البحرين ضمن استراتيجيتها الموضوعة التي يتم تنفيذها وفق جدول زمني دقيق 
يشـــرف عليها مباشـــرة جاللة الملك المفدى القائد األعلى الذي تولى مسؤولية حمل 
أمانة التأســـيس وســـخر جاللته كل جهده ووقته ودعمه ومســـاندته المتواصلة لها، 
كذلـــك صاحب الســـمو الملكـــي رئيس الوزراء الموقـــر، وصاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد األميـــن نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء، ومتابعة 
مســـتمرة ومتواصلـــة وحثيثـــة من قبـــل معالـــي القائد العـــام، وكبار القـــادة أصحاب 
الخبـــرات العســـكرية التراكميـــة، وذلك كـــي تقوم قواتنا المســـلحة بدورهـــا الوطني 
فـــي الذود عن ســـياج الوطـــن وحـــدوده اإلقليمية وحمايتـــه والمحافظـــة على أمنه 

ومكتسباته الوطنية واستقالله وسيادته.

اإلنجـــازات التي تم تحقيقها في هذه المؤسســـة منذ تأسيســـها في عام 1968م إلى 
يومنـــا هـــذا ال يمكـــن حصرها في أســـطر قليلة، فهـــي يقينا إنجازات كبيـــرة وممتدة 
بدورها ساهمت في االرتقاء بمنظومة الجاهزية القتالية التي تضاهي اليوم أحدث 
الجيوش في العالم من ناحية التدريب والتسليح والتكنولوجيا العسكرية الحديثة، 
كل هذا قام على أكتاف كوكبة من أبناء الشـــعب البحريني، ولهم منا كمواطنين كل 

التقدير والثناء والشكر وإلى األعلى يا حماة البحرين األبطال.

الصورة الثانية

نأمـــل مـــن القيـــادة العامـــة أن تكـــون هنـــاك برامـــج تواصـــل دائمـــة مـــع المتقاعدين 
العســـكريين، خصوصا مع القدامى والمؤسســـين وكبار الســـن الذين كان لهم شـــرف 
العمـــل فـــي وحـــدات ومديريات قـــوة الدفاع، فهؤالء يســـتحقون لمن “ينشـــد” عنهم 

ويتواصل معهم خصوصا المرضى منهم، نتيجة تقدمهم في السن.

الصورة الثالثة

هنـــاك أعـــداد كبيرة من المتقاعدين العســـكريين على أمل أن يقـــوم المجلس األعلى 
للتقاعد العســـكري بمد فترة صرف اســـتبدال المعاش التقاعدي لغاية 75 سنة وليس 

كما هو معمول به اآلن وهو 65 سنة “هللا هللا في شيابكم”. وعساكم عالقوة.

شعوب إيران والعراق وسوريا في 
صف واحد ضد نظام طهران

واظـــب نظـــام الماللـــي بصـــورة ملفتـــة للنظر علـــى اتباع نهج وسياســـة من 
شـــأنها منع أي نشـــاط أو تحرك سياســـي أو إعالمي من شـــأنه جمع شـــعوب 
المنطقة والعالم اإلســـالمي في جبهة واحدة مع الشـــعب اإليراني من أجل 
النضال ضده، ومن يتابع نشاطات وأعمال هذا النظام طوال العقود األربعة 
المنصرمـــة، يجـــد أن هذا النظـــام عمل بصورة حثيثـــة ودؤوبة من أجل دق 
اســـفين بيـــن منظمـــة مجاهـــدي خلـــق )باعتبارها أيقونـــة النضـــال من أجل 
الحريـــة في إيران( وبين شـــعوب وبلدان المنطقة، وهـــدف النظام من وراء 
مخططه هذا بعثرة وتفتيت النضال ضده وعدم السماح بتوحده في جبهة 

واحدة، إذ ليست لديه القدرة على االستمرار طويال أمام هكذا جبهة.
فـــي الوقـــت الـــذي كان فيه النظـــام اإليراني يقوم بهكذا مســـعى شـــيطاني 
خبيـــث، فإن الســـيدة مريم رجوي، رئيســـة الجمهوريـــة المنتخبة من جانب 
المقاومـــة اإليرانية، كانت تدعو باســـتمرار إلى ضـــرورة قيام جبهة موحدة 
ضـــد التطـــرف واإلرهاب الذي يجســـده نظـــام الماللي، وقوام هـــذه الجبهة 
شـــعوب المنطقة والمقاومـــة اإليرانية والقوى الخيرة فـــي العالم، ولئن كان 
النظـــام اإليرانـــي قد وضع كل إمكانياته من أجـــل الحيلولة دون قيام هكذا 
جبهة، ولكن النشـــاطات والتحركات المســـتمرة للســـيدة رجـــوي واألحداث 
والتطـــورات التـــي حدثـــت فـــي المنطقـــة، أكدت ضـــرورة قيام هكـــذا جبهة 
وضـــرورة توحيـــد النضال مـــن أجل مواجهـــة نظام الماللي الـــذي صار مثل 

الكابوس الذي يجب استئصاله وتخليص إيران والمنطقة والعالم منه.
عندما تقيم المقاومة اإليرانية وسط العاصمة النمساوية فيينا وقفة  «

تضامنية مع الحراك الشعبي المستمر في العراق، رافضة اإلجرام الذي 
يمارسه النظام اإليراني وميليشياته بحق المتظاهرين العراقيين باعتباره 
نظاما محتال، وكان قد حضر الوقفة نشطاء إيرانيون وعراقيون وسوريون، 

فإنها “أي المقاومة اإليرانية” بذلك تخطو خطوة نوعية لألمام باتجاه توحيد 
النضال بين شعوب إيران والعراق وسوريا من أجل التصدي لعدوانية وشر 
النظام القرووسطائي، والملفت للنظر أن يأتي هذا النشاط في وقت بعث 

فيه زعيم المقاومة اإليرانية السيد مسعود رجوي رسالة إلى الثوار العراقيين 
المنتفضين بوجه نظام الماللي وعمالئه في العراق يحييهم فيها على 

استمرار نضالهم الذي يزرع األمل والتفاٶل بالغد ويؤسس وبصورة عملية 
من أجل قطع دابر نظام الماللي وعمالئه في العراق. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

غرق طفل في مجمع 228 بالبسيتين
أن تصـــل المرحلـــة لغرق طفل في “بركة” تجمع مياه األمطار، وأن تكون هناك 9 
حفر كمســـتنقعات لمياه األمطار في مشـــروع إســـكان البسيتين مجمع 228 منذ 
2013، أي منذ 6 سنوات، فهذا أمر ليس مستغربا فقط، بل يستوجب المساءلة 
والنظـــر فـــي الميزانيـــات الضخمة التي تخصصهـــا الدولة للبنيـــة التحتية، ليس 
فقـــط لخدمـــات الصرف الصحي بل للطرق، فكالهمـــا يتبعان وزارة واحدة، وأن 
تخصـــص مبالـــغ فـــي الميزانية لتناكر شـــفط ميـــاه األمطار، فهـــذه قضية أخرى 
عندمـــا تكـــون هنـــاك نفقـــات هائلة تحتســـب لهـــا ميزانية ســـنويًا، يســـتفيد منها 
أصحـــاب الشـــركات، مقابل خدمات ســـيئة يعاني منها األهالـــي، وصلت إلى حد 
غرق طفل في حفرة تبعد عن بيته 11 مترا، وهللا أعلم ما المضاعفات الصحية 
التي ســـتكون عليها حالة الطفل مســـتقبالً، ومن ســـيتحمل آثارها الحزينة ذوو 
الطفل والطفل نفسه، حيث إن الطفل حمل إلى المستشفى فاقد الوعي تمامًا.

وبالرجوع إلى تصريح الوزارة المنشور في الصحف المحلية بتاريخ 20 مارس 
2019، والذي ذكر أن الوزارة نفذت 25 مشروعًا للصرف الصحي )2015 – 2018( 
بكلفـــة بلغـــت 43.5 مليون دينار شـــملت مناطـــق مختلفة، فمـــا المناطق التي لم 
تذكر أسماءها؟ ولماذا لم تشمل مجمع 228 بالبسيتين، كما ذكرت في التصريح 
خطة الوزارة لمشاريع الصرف الصحي بالمملكة خالل األعوام )2019 – 2022(، 
ولم تذكر الوزارة منطقة البســـيتين؟ فهل هـــي ملغية من برنامج الوزارة، أو أن 
الوزارة اســـتعاضت عنها بحفر لتجمع األمطار والتي أصبحت مرتعا للحشـــرات 

والبعوض، واليوم أصبحت بركا للموت تهدد حياة األطفال.
الشـــيء الغريب أنه ال أحد من الوزارة كلف نفســـه زيارة الطفل في المستشـــفى 
لالطمئنـــان علـــى صحتـــه، وهـــذا أبســـط واجـــب، بل اكتفـــى مســـؤول باالتصال 
بالعضـــو البلدي للســـؤال عـــن القضية، ثم أليـــس على رئيس مجلـــس النواب أن 

تقوم باالطمئنان والسؤال ومحاسبة الوزارة.
الدولة لم تقصر في تخصيص الميزانيات للبنية التحتية، ولكن التقصير  «

من القائمين على هذه الخدمات الذين كل همهم لبس “السديري” وأخذ 
جولة على بعض المناطق عند غرقها بمياه األمطار أمام عدسات الكاميرات، 

ومن ثم التصريح باإلنجاز وأنهم خصصوا تناكر لشفط المياه على حساب 
ميزانية المال العام التي تتأثر منها الحالة االقتصادية للمواطن.

نجاة المضحكي

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر
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الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

أنـــاب ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
الـــوزراء صاحـــب  لرئيـــس مجلـــس  االول 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، رئيس الهيئة العليا لنادي الفروسية 
عبـــدهللا  الشـــيخ  ســـمو  الخيـــل  وســـباق 
بـــن عيســـى ال خليفـــة لحضـــور مهرجـــان 
كاس صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
لســـباق الخيـــل، والـــذي أقيـــم عصـــر أمس 
على مضمار ســـباق نادي راشـــد للفروسية 
بالصخيـــر، وذلـــك بحضـــور ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة 
الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون الشـــباب 
مستشـــار األمـــن الوطني رئيـــس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة وســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن سلمان بن حمد ال خليفة نائب 
رئيس الهيئة العليا لنادي راشـــد للفروسية 
وســـباق الخيـــل وســـمو الشـــيخ محمد بن 
ســـلمان بن حمد آل خليفة وســـمو الشـــيخ 
فيصـــل بـــن راشـــد آل خليفة نائـــب رئيس 

المجلس األعلى للبيئة. 
كمـــا حضر مهرجان الســـباق ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن راشـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
وســـمو الشـــيخ حمد بن عبدهللا بن عيسى 
آل خليفة، وســـمو الشيخ سلطان الدين بن 
محمد بن ســـلمان آل خليفة وســـمو الشيخ 
ســـلمان بـــن محمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
وسمو الشـــيخ خالد بن علي بن عيسى آل 
خليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبدهللا بن 
عيســـى آل خليفـــة رئيس االتحـــاد الملكي 
للفروسية وســـباقات القدرة وسمو الشيخ 
نادر بن محمد بن ســـلمان آل خليفة وسمو 
الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا بن عيســـى آل 
خليفة وسمو الشـــيخ عبدهللا بن راشد بن 
عيســـى آل خليفة وسمو الشيخ سلمان بن 
راشـــد بن عيســـى آل خليفة وسمو الشيخ 
عيســـى بـــن راشـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
وســـمو الشيخ أبراهيم بن راشد بن عيسى 
آل خليفـــة وعدد من المســـؤولين بالمملكة 
وأعضـــاء الســـلك الدبلوماســـي المعتمدين 
لـــدى المملكـــة وجمهـــور كبيـــر مـــن محبـــي 

رياضة سباق الخيل. 
وشـــهد المهرجـــان حضور جماهيـــري كبير 
مـــن محبي رياضة ســـباق الخيل أســـتمتع 
بالفعاليـــات الترفيهيـــة والعائليـــة بجانـــب 
المنافســـات القوية والمثيرة التي شـــهدها 
الســـباق تفوقـــت خاللها الجياد المرشـــحة 
بتحقيقهـــا األنتصارات بكؤوس األشـــواط 
أســـطبل  جيـــاد  تألقـــت  فيمـــا  الســـبعة، 
 “ إنتصـــارات   3 بتحقيقهـــا  فيكتوريـــوس 
هاتريـــك “ بالفوز بكأســـي ســـمو ولي العهد 
وكذلـــك  والمســـتوردة  العربيـــة  للجيـــاد 
كأس أوكـــس البحريـــن، كمـــا تألقـــت جياد 
أســـطبل عبدهللا فوزي ناس بفوزها بكأس 
ولـــي العهـــد للنتـــاج المحلـــي وكأس داربي 
البحريـــن، فيمـــا ســـجل المضمـــر البحريني 
الشـــاب هشـــام الحـــداد أســـمه بقـــوة فـــي 
الســـباق بفوزه في 4 أشـــواط، بجانب تألق 
الفارس الهولندي أدري فريس الذي سجل 

3 أنتصارات “ هاتريك “.

“ بورت ليونز” يكسب صراع األبطال

وكانـــت األنظـــار أتجهـــت صـــوب الشـــوط 
الســـابع واألخيـــر الـــذي أقيـــم علـــى كأس 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهد النائـــب األول 
للجيـــاد  والمخصـــص  الـــوزراء  لرئيـــس 
المســـتوردة مســـافة 2000 متـــر والجائـــزة 
15000 دينـــار حيث شـــهد الشـــوط صراع 
تعملـــق  حيـــث  المضمـــار،  وأبطـــال  نخبـــة 
الحصـــان البطـــل “ بـــورت ليونز “ ألســـطبل 
فيكتوريـــوس وبإشـــراف المضمـــر هشـــام 
الغاليـــة  بالـــكأس  الفـــوز  وأنتـــزع  الحـــداد 
بجـــدارة مســـجالً أســـمه للمـــرة األولى في 
قائمـــة الجيـــاد الفائـــزة في تاريخ الســـباق 
ليؤكـــد الحصـــان إنـــه بطـــل فـــي موســـمه 
األول فـــي المضمـــار البحرينـــي بتســـجيله 
4 أنتصـــارات فـــي جميـــع مشـــاركاته هـــذا 
الموســـم وذلك بعدما حسم الصراع المثير 
الـــذي دار بينـــه وبيـــن الحصـــان المرشـــح 
اآلخر “ راســـتنغ “ ألسطبل العاديات بقيادة 
الفـــارس الهولندي أدري فريس الذي تمكن 
مـــن قيـــادة الحصـــان البطل الـــى الفوز من 
خـــالل التعامل المناســـب مـــع الخطة التي 

وضعت للشوط وأختار التوقيت المناسب 
لألنطالقـــة القويـــة نحو المقدمـــة في آخر 
400 متـــر والتي شـــهدت صراعـــًا مثيرًا مع 
منافسه “ راستنغ “ وحسمه لصالحه بفارق 
طوليـــن فيمـــا جـــاء الحصانيـــن الجديدين 
ألســـطبل فيكتوريـــوس “ جزيـــل – وات أ 

ولكم “ في المركزين الثالث والرابع. 

ناس يستعيد األنتصارات الكبيرة

وشـــهد الشـــوط الســـادس الـــذي أقيم على 
كأس صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب األول 
لرئيـــس الوزراء والمخصـــص لجياد النتاج 
محلي مسافة 2000 متر والجائزة 15000 
دينـــار، إســـتعادة أســـطبل عبـــدهللا فـــوزي 
ناس أنتصاراته في السباقات الكبيرة عبر 
فوز الجواد “بولســـار” بقيـــادة أدري فريس 
وإشراف المضمر هاشم الحداد بكأس ولي 
العهـــد للنتاج المحلي ليســـتعيد األســـطبل 
الـــكأس الغاليـــة بعـــد غيبـــة عـــدة مواســـم 
منـــذ فـــوز الحصان “ صيـــاد “، حيث تعملق 
الجـــواد “ بولســـار “ وظهـــر بمســـتوى قـــوي 
أهلـــه للتفوق على منافســـيه أبطـــال جياد 

أســـطبل فيكتوريوس وذلك عبر إنطالقته 
القويـــة بعـــد خـــط المســـتقيم عندما شـــق 
طريقـــه بكفـــاءة من الفـــارس أدري فريس 
ليحلق وحيـــدًا في الصـــدارة دون منافس 
وينهي الشـــوط لصالحه بفارق مريح بلغ 5 
أطوال عن الحصان المرشـــح األول “ نيوز 
بريكـــر “ ألســـطبل فيكتوريـــوس وبقيـــادة 

الفارس العالمي فرانكي ديتوري.

تفوق “ الطارق -صابرينا “

داربـــي  علـــى  الخامـــس  الشـــوط  وأقيـــم 
البحريـــن لجيـــاد الدرجـــة األولـــى “ نتـــاج 
محلي مســـافة 2000 متـــر والجائزة 6900 
دينار، وأســـتطاع الحصان المرشح األول “ 
الطارق “ ملك عبدهللا فوزي ناس وبقيادة 
أدري فريـــس تأكيد جدارتـــه بالفوز بتفوق 
واضـــح وبفـــارق كبيـــر عن منافســـيه بلغ 5 

أطوال عن الحصان الثاني “ دارج “.
وأقيم الشـــوط الرابع على أوكس البحرين 
“ برعايـــة مزرعة المزدهـــر “ لألفرس لجياد 
النتاج محلي مســـافة 1800 متر والجائزة 
4500 دينار، وأستطاعت الفرس “ صابرينا 
تفوقهـــا  تأكيـــد  فيكتوريـــوس  ألســـطبل   “

كبطلـــة ألفرس المضمـــار البحريني بفوزها 
الثالـــث على التوالي هذا الموســـم وبقيادة 
نفس الفارس البحريني حسين مكي وعبر 
الخطـــة المعتـــادة للفـــرس فـــي ســـباقاتها 
عبـــر البدايـــة الهادئة وأســـتفادت من وضع 
الفرس األخرى لألسطبل “ فالنتاين “ ورقة 
تكتيكية لصالحها لتنطلق “ صابرينا “ بقوة 
بعـــد خـــط المســـتقيم لتحلق فـــي المقدمة 
رغم محاوالت منافســـتها الفرس “ صداره 
“ حيث حســـمت “ صابرينا “ الفوز لصالحها 

بفارق طولين.

“ كحيالن “ يحتفظ بالكأس

وأقيم الشـــوط الثالث علـــى كأس صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة ولـــي العهـــد النائـــب األول لرئيـــس 
الدرجـــة  لجيـــاد  والمخصـــص  الـــوزراء 
األولى من خيـــل البحرين العربية األصيلة 
والجائـــزة  متـــر   1400 مســـافة  “الواهـــو” 
5000 دينار، وأســـتطاع الحصان المرشـــح 
ألســـطبل   “  1708 عافـــص  كحيـــالن   “
فيكتوريوس وبأشراف المضمر البحريني 
يوســـف طاهر من تأكيـــد تفوقه من جديد 

وتكـــرار الفوز بالكأس الغاليـــة والمحافظة 
عليهـــا فـــي خزائـــن أســـطبل فيكتوريوس 
للموســـم الثاني علـــى التوالـــي والذي جاء 
الفـــارس  مـــن  موفقـــة  وبقيـــادة  بجـــدارة 
البحرينـــي المتألـــق عبـــدهللا فيصـــل الـــذي 
أجـــاد التعامل مـــع الحصان فـــي االنطالق 
بأخـــر 600 متـــر من حيـــث أختيار المســـار 
المقدمـــة  ليخطـــف  لألنطـــالق  المناســـب 
ويندفع بثبات ليحســـم الصراع الثنائي مع 
منافســـه الحصان “كحيالن عافص 1695” 

لصالحه بفارق طولين.

بداية قوية لـ “ الجالبي “

وأقيم الشوط الثاني على كأس المعتمدين 
لســـباق التوازن “ مســـتورد “ مسافة 1600 
متـــر والجائـــزة 5000 دينار، وشـــهد بداية 
قوية للحصان الجديد “ الجالبي “ ألسطبل 
المحمدية وبقيادة موفقة للفارس المتألق 
عبـــدهللا فيصـــل عندمـــا أنتـــزع الفـــوز في 
مشـــاركته األولى فـــي المضمـــار البحريني 
عندمـــا تألق الحصان وظهـــر بفورمة عالية 
الشـــوط  مجريـــات  علـــى  للتفـــوق  أهلتـــه 
فـــي  لصالحـــه  الـــوزن  فـــارق  وأســـتثمر 
التفـــوق على الجياد المرشـــحة “ أوســـتين 
بـــاورز – بالســـترا – غوماتـــي “ التي جاءت 
محاوالتهـــا متأخـــرة فـــي األمتـــار األخيرة 
وحلت في المراكز الثاني والثالث والرابع.

وكان الســـباق انطلـــق مـــن الشـــوط األول 
الذي أقيم على كأس الهيئة العليا للفرسان 
المتمرنين لجياد الدرجة األولى “ مستورد 
“ مســـافة 1200 متـــر مســـتقيم والجائـــزة 
5000 دينار، الذي شهد فوزًا الفتًا للحصان 
“ رومـــان ريفـــر “ ملـــك أم أنـــد أي ريســـنغ 
وبقيـــادة الفـــارس المتمرن حســـن الموالي 
محققـــًا أولى أنتصاراتـــه وذلك بعدما ظهر 
الحصـــان بصـــورة جيـــدة وفـــرض تفوقـــه 
الشـــوط  مجريـــات  أغلـــب  علـــى  بتقدمـــه 
حتـــى حســـم الفـــوز لصالحه متفوقـــًا على 
الحصانيـــن المرشـــحين “ تشـــاتم هـــاوس 
“ و” فـــور ويـــل درايـــف “ اللذين جـــاءا في 

المركزين الثاني والثالث.

التتويج

وقـــد قام نائب راعي الحفل ســـمو الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن عيســـى آل خليفـــة بتتويـــج 
الفائزين بكؤوس السباق حيث قدم سموه 
العهـــد للجيـــاد العربيـــة  كاس ســـمو ولـــي 
وكأس ســـمو ولي العهد للجياد المستوردة 
وكأس أوكـــس البحرين الى ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، كما قدم ســـمو 
الشـــيخ عبدهللا بن عيسى آل خليفة كاس 
الهيئة العليا الى ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن 
محمد بن عيســـى آل خليفة، ثم قدم كاس 
المعتمدين الى ســـمو الشيخ سلطان الدين 
بـــن محمد بن ســـلمان آل خليفة، فيما قدم 
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن عيسى آل خليفة 
المحلـــي  للنتـــاج  العهـــد  ولـــي  كأس ســـمو 

وكأس داربي البحرين الى فوزي ناس.

لقطات من التتويج 

سمو الشيخ عيسى بن سلمان 

جانب من كبار الحضور 

بالســباق الفائزيــن  لتتويــج  العليــا  الهيئــة  رئيــس  أنــاب  العهــد  ولــي  ســمو 

جياد “فيكتوريوس” و”ناس” تتألق باالنتصارات المثيرة
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سمو الشيخ ناصر بن حمد 



انطلقت منافســات المجموعة األولى من مســابقة فارس الموروث بنســختها الثانية أمس )الجمعة( وذلك في المخيم الخاص بالمسابقة في 
قرية البحرين الدولية لســباقات القدرة، والتي تقام برعاية كريمة من جانب ممثل جاللة الملك المفدى لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب 

مستشار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وفـــور وصول المتســـابقين إلى المخيم، 
شـــرع أحمـــد معيـــوف الرميحـــي رئيس 
فـــارس  لمســـابقة  المنظمـــة  اللجنـــة 
المســـابقة  تفاصيـــل  بشـــرح  المـــوروث 
للمشاركين، والتي تتمثل في الرياضات 
األربع األساســـية، وهي: الهجن، الخيل، 

الصقور والرماية.
كما قـــدم الرميحي شـــروحا مفصلة عن 
آلية احتساب النقاط والشروط الواجب 
اتباعهـــا من المتســـابقين في كل رياضة 

من هذه الرياضات التراثية. 
وانطلقـــت منافســـات المجموعة األولى 
مـــن المســـابقة برياضـــة ركـــوب الهجـــن 

إلـــى  مقســـمة  كيلومتـــرا   40 لمســـافة 
فـــي  المشـــاركون  بـــدأ  حيـــث  نصفيـــن، 
حامليـــن  األولـــى  كيلومتـــرا  العشـــرين 
معهـــم قربـــة مفرغة من الميـــاه، على أن 
يتـــم ملء هذه القربة من البئر الذي يقع 
في منتصف المسافة والعودة بأكبر قدر 
ممكن من المياه دون اإلخالل بالطريقة 

التقليدية لركوب الهجن.
الهجـــن،  مســـابقة  مـــن  االنتهـــاء  وبعـــد 
أداء  قبـــل  للراحـــة  المتســـابقون  خلـــد 
صـــالة الظهر في المخيم، ثـــم التحضير 
لمنافسات هدد الصقور، والتي يتم فيها 
قيـــاس مهارة المتســـابق في الدعو دون 

أن يتم احتساب السرعات.
وبعـــد صـــالة العصـــر، بـــدأ المتســـابقون 
لإلعداد للذبح والطبخ وترتيب المخيم، 
قبل الجلوس في بيت الشعر مع اللجنة 
المنظمة، ثم منافسات الداللة في ختام 
اليـــوم األول. وحرص خليفة بن عبدهللا 
المـــوروث  رياضـــات  رئيـــس  القعـــود 
لموقـــع  فجـــرا  بالحضـــور  الشـــعبي، 
المســـابقة لمتابعـــة االنطالقـــة وعمليـــة 
ســـير المنافســـات واالطمئنـــان علـــى كل 
صغيرة وكبيرة في منافسات المسابقة.

الثانيـــة  النســـخة  فعاليـــات  وتســـتأنف 
من فـــارس المـــوروث للمجموعة األولى 

اليـــوم )الســـبت(، حيـــث تقام منافســـات 
ركوب الخيل لمسافة 60 كيلومترا، فيما 

تستكمل المنافسات بمسابقة الرماية.
مـــن جانبـــه، قـــال أحمـــد الرميحـــي إن 

وأن  جيـــدة،  كانـــت  المنافســـات  بدايـــة 
المشـــاركين كانـــوا متعاونيـــن جـــدا مـــع 
بالمســـابقة،  الخاصـــة  التحكيـــم  لجنـــة 
مؤكـــدا أن المنافســـات في اليـــوم األول 

جـــرت بصـــورة سلســـلة، رغـــم الظروف 
الصعبة التي واجهت بعض المشـــاركين 
والذي أدت إلى انســـحاب البعض جزئيا 

من منافسات الهجن.
وأكد الرميحي بأن جميع المشاركين في 
المجموعة األولى على مســـتوى وكفاءة 
عالية، مشيرا إلى أن التنافس كان كبيرا 

واألداء متقاربا بين كل المتنافسين.
وأشار الرميحي إلى أن اليوم الثاني من 
منافســـات المجموعة األولـــى يتوقع أن 
تكون محتدمة بشـــكل أكبـــر بعد التأقلم 

على المسابقة. 
وحظيت المســـابقة بتغطيـــة تلفزيونية 
مميـــزة من جانـــب طاقم وزارة شـــؤون 
اإلعـــالم الـــذي حرص علـــى التواجد في 
موقع المســـابقة لتغطية كامل تفاصيلها 
وإجـــراء لقـــاءات مـــع المشـــاركين فـــي 

مختلف فترات المسابقة.

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي:

فارس الموروث تنطلق بركوب الهجن والصقور

 من منافسات الهجن 
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تغطية - المكتب اإلعالمي:

فــي إنجــاز نوعــي جديــد، تمكــن الجــواد “ســالوت ذا ســولدر”، ملك ممثل جاللــة الملك 
لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب مستشــار األمــن الوطنــي رئيس المجلــس األعلى 
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، من تحقيق المركز األول في 
ســباق “ميناء راشــد هانديكب”، الذي يعتبر األمســية الخامســة في كرنفال كأس دبي 

العالمي للخيل. 

وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة في تصريح له بهذه المناســـبة “إن 
االنتصـــارات المتتالية التي تحققها مملكة 
البحريـــن في ســـباقات الخيـــل المختلفة، 
تجســـد على أرض الواقـــع الرعاية الفائقة 
التـــي تحظـــى بها هـــذه الرياضـــة، من قبل 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
الـــذي دائمـــا مـــا  بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
يوجهننـــا إلـــى الرعايـــة بالخيـــل، وتهيئـــة 
األجواء المثالية أمام منتســـبيها؛ لتحقيق 
االنتصـــارات التـــي ترفـــع اســـم البحريـــن 

وعلمها عاليا في مختلف المحافل”. 
 وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة “يعـــد تحقيـــق الجـــواد “ســـالوت” 

دبـــي  كأس  كرنفـــال  فـــي  األول  المركـــز 
العالمي، تأكيدا واضحا للتطور المتصاعد 
الـــذي تشـــهده رياضة ســـباقات الخيل في 
المملكـــة، التـــي باتـــت تســـير فـــي طريـــق 
يؤكـــده  الـــذي  األمـــر  وهـــو  االنتصـــارات، 
البحرينيـــة  الجيـــاد  مـــن  العديـــد  تواجـــد 
والفرســـان علـــى منصـــات التتويـــج، ومن 
بينهـــا التتويج بـــكأس كرنفـــال كأس دبي 
العالمي، الذي يعتبر من أبرز السباقات في 
العالمية، ويحظى بمتابعة كبيرة وواسعة 
من قبل عشـــاق رياضة الخيل، األمر الذي 
ســـاهم فـــي تســـليط الضـــوء علـــى مملكة 

البحرين”. 
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 

يبذلهـــا  التـــي  الكبيـــرة،  بالجهـــود  خليفـــة 
فـــي  واإلداري  الفنـــي  الجهازيـــن  أعضـــاء 
فريـــق “فكتوريـــوس”، األمـــر الذي ســـاهم 
في تهيئـــة األجواء المثاليـــة لتحقيق هذا 

االنتصار الرائع.
ونـــوه ســـموه، بالجهود الواضحـــة للمدرب 
فـــوي نـــاس فـــي إعـــداد الجـــواد للدخـــول 

فـــي منافســـات البطولـــة وتحقيـــق الفوز، 
وأشاد بالفارس “اد رب ديفريس” وقيادته 

الموفقة للجواد في السباق.
وجـــاء انتصـــار الجـــواد “ســـالوت” لفريـــق 
“فكتوريوس” التابع لسمو الشيخ ناصر بن 

حمـــد آل خليفة، لفئة 4 ســـنوات فما فوق، 
االنتصـــار  إذ حقـــق  متـــر،   1600 لمســـافة 
بفارق نصف الطول وسط مشاركة وصلت 

إلى 14 جوادا على المضمار العشبي. 
الفـــارس “اد رب ديفريـــس” مـــن  وتمكـــن 

قيادة الجواد ســـالوت إلى االنتصار الكبير 
فـــي الســـباق، بعـــد أن تمكـــن مـــن قـــراءة 
الســـباق بصـــورة متميـــزة، وســـط متابعـــة 
وتوجيـــه مـــن قبـــل المضمـــر فـــوزي ناس، 

الذي رسم خطة السباق بشكل محكم.

ناصــر بــن حمــد يشــيد باالنتصــار ومنظومــة “فكتوريــوس” والمضمــر نــاس والفــارس

“سالوت” يحقق المركز األول في كرنفال كأس دبي العالمي للخيل

ناصر بن حمد: طابع عالمي لسباق كأس خادم الحرمين للقدرة
ــة” ــي ــروس ــف ــل ــودي ل ــ ــع ــ ــس ــ ــة و “ال ــي ــك ــل ــم ــره لـــجـــهـــود الــهــيــئــة ال ــديـ ــقـ ــن تـ ــ ســـمـــوه أعــــــرب ع

تحت رعاية ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود، ينطلق في الســابعة والنصف من صباح اليوم، سباق 
كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل لمسافة 120 كم، تحت شعار “ملتقى 
الفرســان”، بمحافظــة العــال، بتنظيم من الهيئة الملكيــة لمحافظة العال، وبالتعاون مع 

االتحاد السعودي للفروسية، ضمن فعاليات شتاء طنطورة.

جاللـــة  ممثـــل  أعـــرب  المناســـبة،  وبهـــذه 
الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون الشـــباب 
مستشـــار األمـــن الوطني رئيـــس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة قائـــد الفريـــق 
الملكـــي ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة، عـــن اعتزازه بتنظيـــم كأس خادم 
الحرمين الشـــريفين للموســـم الثاني على 
التوالـــي، الـــذي يحمـــل اســـم قائـــد األمـــة 
اإلسالمية ملك المملكة العربية السعودية 
عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان  الملـــك  الشـــقيقة 
آل ســـعود، مبيًنـــا ســـموه أن الرعايـــة التي 

تحظـــى بهـــا رياضة الفروســـية مـــن خادم 
بـــه  يعتـــز  وســـام  الشـــريفين،  الحرميـــن 

منتسبو هذه الرياضة كافة.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة، أن النســـخة األولـــى مـــن الســـباق 
العام الماضي شـــهدت نجاًحا كبيًرا، سواء 
من الناحية التنظيمية أو التنافسية، التي 
كانت مثيرة وحماسية بين الفرسان كافة. 
وأشـــار ســـموه إلى أن المشـــاركة الواسعة 
البطولـــة  فـــي  العالـــم  دول  مـــن مختلـــف 
ســـيعطيها إثارة وندية، في ظل األســـماء 

المميـــزة التـــي ســـبق لهـــا تحقيـــق العديـــد 
مـــن اإلنجـــازات فـــي مختلـــف البطـــوالت 

الخارجية.
وأبدى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ثقتـــه الكبيرة بالقـــدرات اإلداريـــة والفنية، 
التي تمتلكها الهيئة الملكية لمحافظة العال، 

وبالتعاون والتنســـيق مع االتحاد السعودي 
للفروســـية، بإخراج الســـباق بأفضل صورة 
تنظيميـــة، متمنًيا ســـموه لهـــم كل التوفيق 
والنجـــاح، وعكس القدرات الســـعودية في 
تنظيـــم البطـــوالت العالميـــة الكبـــرى التـــي 

ستكون محط أنظار العالم.

الفحص البيطري
أمـــس  يـــوم  البيطـــري  الفحـــص  وأقيـــم 
الجمعـــة في القرية، إذ شـــهد حضوًرا كبيًرا 
مـــن الفرســـان المشـــاركين، خصوًصـــا مـــن 
دولة اإلمـــارات العربية المتحـــدة والمملكة 
العربية السعودية. وجرى الفحص البيطري 

بإشـــراف اللجنة البيطرية والحكام، وخرج 
بمســـتوى تنظيمـــي مميز. وسيشـــهد كأس 
خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 
للعام 2020، مشـــاركة 204 فارس وفارسة، 
هـــي:  العالـــم،  حـــول  مـــن  دولـــة   17 مـــن 
الســـعودية، اإلمـــارات، البحريـــن، الكويـــت، 
بلجيـــكا،  فرنســـا،  ألمانيـــا،  مصـــر،  األردن، 
البرتغـــال،  باكســـتان،  الصيـــن،  إيطاليـــا، 

سلوفاكيا، السودان، تونس واألوروغواي.

نقل مباشر على “الرياضية”

الرياضيـــة”،  “البحريـــن  قنـــاة  وســـتنقل 
كأس خـــادم الحرميـــن الشـــريفين للقـــدرة 
والتحمل، على الهواء مباشـــرة، بالتنسيق 
مـــع قنـــاة “دبـــي ريســـنغ” بدولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة، انطالًقـــا مـــن الســـاعة 

السابعة صباًحا.

سمو الشيخ ناصر بن حمد من الفحص البيطري

الُعال - المكتب اإلعالمي:

جانب من التتويج

سمو الشيخ ناصر بن حمد

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

يستعد منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئين؛ للمشاركة في البطولة الخليجية 
التي ستستضيفها مملكة البحرين في شهر أغسطس المقبل. 

ويواصل منتخبنـــا تحضيراته الجادة؛ 
الخليجيـــة  للمشـــاركة  اســـتعداًدا 
عبـــر عـــدد مـــن التجمعـــات الداخليـــة 
والتدريبـــات المســـتمرة، إضافـــة إلـــى 

المباريات الودية.
ويشـــرف على تدريب أحمر الناشـــئين 
محمـــد،  مرتضـــى  الوطنـــي  المـــدرب 

كريـــم  الوطنـــي  المـــدرب  ويســـاعده 
جمال.

العبـــا،   24 المنتخـــب  قائمـــة  وتضـــم 
فيصـــل،  حســـن  جـــالل،  محمـــد  هـــم: 
علي يونـــس، محمد يونـــس )المنامة(، 
موسى فؤاد، حســـن علي، صقر وعلى 
حبيل )األهلي(، يوســـف علي، ابراهيم 

وئـــام )الحالة(، موســـى محمـــد، محمد 
الفردان، محمد حســـن وحسين جاسم 
)ســـماهيج(، عبـــدهللا عيســـى، فـــارس 
محســـن وحســـين بـــن علـــي )االتحاد(، 
)النويـــدرات(، محمـــد  محمـــد موســـى 
ســـامي )مدينة عيســـى(، علي حسين، 
عبـــدهللا نـــادر )ســـترة(، مشـــعل محمد 
محمـــد  )المحـــرق(  جمـــال  وابراهيـــم 
ســـالم، علـــي عبـــدهللا ومحمـــد صالـــح 

)الرفاع(.

لمنتخبنـــا  الفنـــي  الجهـــاز  ويســـعى 
للوصول إلى الجاهزيـــة الفنية العالية 
منافســـات  غمـــار  لخـــوض  المطلوبـــة، 
البطولـــة الخليجية؛ من أجل تســـجيل 
الظهـــور المشـــرف فـــي هـــذه البطولـــة 

وتحقيق النتائج اإليجابية.
ويولـــي االتحاد البحريني لكرة الســـلة 
المنتخبـــات الوطنية األهميـــة الكبيرة 
باعتبارهـــم  التطويـــر،  ســـبيل  فـــي 
أمـــل المســـتقبل، عبـــر إعـــداد الخطط 

تضمـــن  التـــي  الطموحـــة،  والبرامـــج 
للمنتخبـــات،  التصاعـــدي  التطـــور 
وتطويـــر مهـــارات الالعبيـــن، وزيـــادة 

منســـوب الخبرة لديهم، بما يضمن لهم 
المنافسة الحقيقية على البطوالت في 

المستقبل.

“أحمر الناشئين” يستعد “خليجية السلة”

مرتضى محمدكريم جمال



العموم يدشنون بطولة ناصر بن حمد للصقور
دشــنت بطولــة ممثــل جاللــة الملــك المفــدى لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار 
األمــن الوطنــي رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل 
خليفة للصقور بأشــواط العموم بمختلف فئاتها وذلك في البطولة التي تأتي ضمن نطاق 

النسخة السادسة من موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد.

وانطلقت البطولة صباح يوم أمس )الجمعة( 
البحريـــن  بقريـــة  “الصبخـــة”  منطقـــة  فـــي 

الدولية لسباقات القدرة.
وفي شـــوط العموم الشـــواهين فئة الفروخ، 
عبدالرحمـــن  مشـــعل  الصقـــار  اســـتطاع 
بعـــد  األول  المركـــز  يحقـــق  أن  البوعينيـــن 
يبلـــغ  فـــي زمـــن  المســـافة  الطيـــر  أن قطـــع 
)22.225 ثانيـــة(، بينمـــا جـــاء الصقـــار أحمد 
عبدالوهـــاب الهاجـــري فـــي المركـــز الثانـــي، 

متقدًما على الصقار حســـن ســـعود العجمي 
صاحـــب المركـــز الثالـــث. وحـــل فـــي المركز 
الرابـــع أحمـــد عبدالوهـــاب الهاجـــري أيًضـــا، 
متفوقا على مشعل البوعينين الذي حل في 
المركـــز الخامـــس، ثـــم حمد ســـعود العجمي 
الهاجـــري  عبدالوهـــاب  بـــدر  يليـــه  سادًســـا، 
ســـابًعا، وعبدالعزيـــز ســـلمان الكعبـــي ثامًنـــا، 
ثم عبدالعزيز خليفة الكعبي تاســـعا، وأخيرا 

محمد شوقي السبيعي عاشرا )25.066(.

 فـــي المقابـــل، تمكـــن الصقـــار عيســـى ناصر 
الغتـــم من تحقيـــق المركز األول في شـــوط 
العمـــوم الحرار فئة فروخ، حيث قطع الطير 
المســـافة فـــي زمـــن يبلـــغ )21.442 ثانيـــة(، 
متقدًما على الصقار محمد شوقي السبيعي 
صاحـــب المركز الثاني )22.190 ثانية(، فيما 
حل الصقار سيف صالح العجمي في المركز 
الثالث )22.258 ثانيـــة( والمركز الرابع أيضا 

)22.510 ثانية(.  وحقق سعد سالم النعيمي 
المركز الخامـــس )22.521 ثانية(، ثم فيصل 
نبيل البلوشـــي سادسا )23.511 ثانية(، يليه 

بـــدر عبدالوهـــاب الهاجـــري ســـابعا )25.579 
مجـــددا  البلوشـــي  نبيـــل  وفيصـــل  ثانيـــة(، 
فـــي المركز الثامـــن )27.176 ثانيـــة(، وحمد 

فيمـــا  ثانيـــة(،   27.498( النعيمـــي  عبـــدهللا 
حل أحمـــد عبدالوهاب الهاجـــري في المركز 

العاشر )27.736 ثانية(.

جانب من أشواط العموم لبطولة ناصر بن حمد للصقور

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي:

غــادرت مســاء يــوم أمــس األول البعثــة اإلداريــة للفــرق البحرينية المشــاركة فــي الدورة 
الخامســة لألنديــة العربيــة للســيدات، والتــي تســتضيفها إمارة الشــارقة بدولــة االمارات 
العربية المتحدة في الفترة من 2 وحتى 12 من شهر فبراير الجاري برئاسة الشيخة حياة 
بنــت عبدالعزيــز آل خليفــة عضــو مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة رئيــس لجنة 

رياضة المرأة باللجنة األولمبية.

ويتـــرأس الوفد اإلداري البحريني الشـــيخة 
حيـــاة بنـــت عبدالعزيز آل خليفـــة، كما يضم 
مديـــرة البعثة مريم ميرزا، ومســـاعد رئيس 
ومحاســـبة  الميـــر،  هللا  عبـــد  نيلـــة  البعثـــة 
الوفد عالية حبيـــل الغتم، واإلداريين أمينة 
عبدالغفار وأحمد عبدهللا حســـين، وعبدهللا 

نبيل مطر ونورة ثاني العميري.
المخـــرج  اإلعالمـــي  الوفـــد  يضـــم  كمـــا 
حســـن،  عبـــدهللا  حســـان  التلفزيونـــي 
جمـــال  ضحـــى  التلفزيونيـــة  والمصـــورة 
الدوســـري،  أحمـــد  شـــوق  والمذيعـــة  ســـند 

عبـــدهللا  أرزو  الفوتوغرافيـــة  والمصـــورة 
حبيب، والصحفيين أسامة الليث، وتوفيق 

الوداعي.
وقـــد أنهى الوفـــد اإلداري كافـــة اإلجراءات 
المتعلقة بســـفر كافة وفود الفرق البحرينية 
المشـــاركة فـــي هـــذه الـــدورة مـــن األجهـــزة 
الفنيـــة واإلداريـــة والرياضيـــة، حيـــث كان 
هنـــاك نشـــاط ملحـــوظ وكبيـــر فـــي الفتـــرة 
الماضية، وقد سارت العملية بيسر وسهولة 
بفضـــل تعـــاون الجميع وحماســـتهم الكبيرة 

لهذه المشاركة.

بيـــن  مـــا   109 البحرينيـــة  البعثـــة  وتضـــم 
وإدارييـــن،  وإداريـــات  ومدربـــات  العبـــات 
حيث تشـــارك مملكة البحرين فـــي 8 ألعاب 
رياضيـــة، كـــرة الســـلة ويشـــارك فيهـــا نـــادي 

الرفـــاع، الكرة الطائرة ويشـــارك فيها النادي 
األهلـــي، كـــرة الطاولـــة ويشـــارك فيهـــا نادي 
عالي، الرماية ويشـــارك فيهـــا نادي البحرين 
للرماية، المبارزة ويشارك فيها نادي الحالة، 

ألعـــاب القوى ويشـــارك فيها النـــادي األهلي، 
الكاراتيه ويشارك فيها فريق مركز البحرين 
للكاراتيـــه، والقوس والســـهم ويشـــارك فيها 

نادي البحرين.
وبـــدأت الوفـــود البحرينيـــة المشـــاركة فـــي 
المغـــادرة مـــن يـــوم “الخميـــس” الموافق 30 
ينايـــر 2020، حيـــث شـــهد يـــوم الخميـــس 
مغـــادرة الوفد اإلداري، فيما غادر يوم أمس 
“الجمعـــة” الوفد اإلعالمي إلى جانب النادي 
األهلـــي للكرة الطائـــرة، ونـــادي الرفاع لكرة 
الســـلة، ونـــادي البحريـــن للقـــوس والســـهم، 
ويصل يوم الســـبت 1 فبراير مركز البحرين 
للكاراتيـــة، فيمـــا يصـــل وفد نـــادي البحرين 
للرمايـــة يـــوم األحـــد 2 فبرايـــر إلـــى جانـــب 
فريـــق نـــادي عالي لتنـــس الطاولـــة، وفريق 
النـــادي األهلي أللعاب القـــوى يوم الخميس 
6 فبراير، وفريق نـــادي الحالة للمبارزة يوم 

الجمعة 7 فبراير.

الشارقة - أسامة الليث وتوفيق الوداعي

بعثة البحرين تغادر لدورة األندية العربية للسيدات

جانب من وصول البعثة البحرينية إلى مطار دبي الدولي

الصقار مشعل 
البوعينين يحقق المركز 

األول لفئة الفروخ

تغطية - اللجنة اإلعالمية

شــهدت مســابقات الفتــرة الصباحيــة للناشــئين من بطولة االتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة لقفــز الحواجز، والتي أقيمــت بميدان الرفه 
باالتحاد الرياضي العسكري منافسات قوية ومشاركة واسعة من قبل الفرسان والفارسات الناشئين من مختلف اإلسطبالت المحلية.

وهـــي  المســـابقات  أولـــى  أقيمـــت  حيـــث 
المســـابقة األولى لفئة الناشـــيئن المستوى 
األول )مســـابقة التأهـــل لمرحلـــة التمايـــز( 
ونوعهـــا مســـابقة جولـــة مـــع جولـــة تمايز 
ضد الزمـــن للمتعادلين علـــى المركز األول 
ســـرعة  ســـم،   100 الحواجـــز  وارتفـــاع 
وشـــهدت  دقيقـــة،  متـــر/   350 المســـلك 
منافســـات قوية بين الفرسان والفارسات 
الذين شاركوا في هذه المسابقة مما يؤكد 
اســـتعدادهم الجيد لها ولبقية المسابقات، 
وتمكنت الفارســـة الناشئية جميلة هاسيد 
مـــع جوادها ماندور من إســـطبل ســـار من 

المســـلك  منهيـــة  األول  المركـــز  تحقيـــق 
بأفضـــل زمن بلغ 37.64 ثانيـــة، وجاء في 
المركـــز الثانـــي المنافـــس القـــوي الفـــارس 
مـــن  كاتاليـــا  جـــواده  مـــع  أصغـــر  حســـين 
إســـطبل صحـــارى، منهيـــا المســـلك بزمـــن 
بلـــغ 40.32 ثانيـــة، المركز الثالـــث الفارس 
علـــي حســـين العلوانـــي مـــع الجـــواد مـــاي 
بريشـــيس مـــن اســـطبالت صحـــارى بزمن 
بلـــغ 42.38 ثانيـــة، المركـــز الرابع الفارســـة 
إيميلـــي ســـميث مـــع الجـــواد أرمانـــي تي 
 44.61 بلـــغ  بزمـــن  المهـــا  إســـطبالت  مـــن 
ثانيـــة، المركـــز الخامـــس الفارس ســـلطان 

الرميحي مع الجواد أرجنتيني مع اسطبل 
عوالـــي بزمـــن بلـــغ 46.77 ثانيـــة والمركـــز 
الســـادس الفارس قاسم عباس مع الجواد 
الفلـــي جوبلي مـــن نادي دلمـــون بزمن بلغ 
48.09 ثانيـــة. وفي المســـابقة الثانية فئة 
الناشـــئين المســـتوى الثاني )مسابقة على 
مرحلتيـــن مـــع التأهـــل المباشـــر( وارتفـــاع 
الحواجز  110 ســـم ســـرعة المســـلك 350 
متر/دقيقـــة، والتـــي لـــم تخـــُل مـــن اإلثارة 
والتشـــويق مـــع رفـــع مســـتوى الحواجـــز 
أظهـــروا  والذيـــن  والفارســـات  للفرســـان 
تفوقـــا واضحـــا، والـــذي يؤكـــد جاهزيتهم 

واســـتعدادهم المبكر لهذه البطولة، حيث 
بلغ عدد المشـــاركين في هذه المسابقة 12 
فارســـة وفارســـة، وكان التألق والنجومية 
الـــذي  أصغـــر  حســـين  الناشـــئ  للفـــارس 

تمكن من إحكام ســـيطرته على المســـابقة 
إســـقاط  دون  الحواجـــز  جميـــع  وتعـــدي 
أي منهـــا بأســـرع زمـــن في هذه المســـابقة 
وبلـــغ 34.40 ثانيـــة مـــع جـــواده انجـــل آي 

من إســـطبل صحارى، تـــاركا المركز الثاني 
ألقرب منافســـيه الفارســـة الناشئة إيميلي 
هاندرتمـــارك مـــع جوادهـــا كونتنـــدور مـــن 
نـــادي دلمون للفروســـية بزمن بلـــغ 42.12 
ثانية، وفي المركز الثالث جاءت الفارســـة 
غريـــس رودني مع الجـــواد اركو بزمن بلغ 
50.06 ثانية وأربعـــة أخطاء، وفي المركز 
الرابع الفارســـة شارلوت واتس هاسيد مع 
جوادهـــا كورتيـــز بزمـــن بلـــغ 50.35 ثانية 
وأربعـــة أخطـــاء أيضـــا، المركـــز الخامـــس 
الفارسة جميلة هاسيد مع جوادها ماندور 
بزمـــن بلـــغ 59.80 ثانيـــة وخمســـة أخطاء 
وفـــي المركـــز الســـادس الفـــارس ســـلطان 
الرميحـــي مع الجواد بريســـفول بزمن بلغ 

52.16 ثانية وثمانية أخطاء.

الحواجــز” لقفــز  “الملكــي  بطولــة  فــي  للناشــئين  واســعة  ومشــاركة  قويــة  منافســات 

جميلة هاسيد تحرز لقب المسابقة األولى وحسين أصغر الثانية

جانب من التتويج
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اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

شــكل الحفــل التكريمــي الذي أقامه االتحــاد البحريني لكرة القدم لمنتســبيه، 
محطــة مهمــة لمنتســبي االتحاد؛ كونه فرصة اللتقاء جميــع األطراف العاملة 
فــي االتحــاد، بدءا من مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع الموظفين، 

وصواًل إلى اللجان العاملة.

وأقام االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم 
الحفل يـــوم اإلثنين الماضي 27 يناير 
في فندق “داون تاون روتانا” بالمنامة، 
تحـــت رعاية وحضـــور رئيس مجلس 
إدارة االتحـــاد الشـــيخ علي بن خليفة 
آل خليفة. وأكد أن جميع المنتســـبين 
من أعضاء مجلـــس إدارة وموظفين، 
وأعضـــاء لجـــان كانـــوا شـــركاء فيمـــا 
تحقق من إنجـــازات للكرة البحرينية، 
وبيـــن أهميـــة البناء على المكتســـبات 
التـــي تحققـــت والنظر بعيـــن االعتبار 

إلى تحقيق األفضل دائما.
 وفـــي هـــذا اإلطـــار، أكد نائـــب رئيس 
االتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون 
اإلدارية والمالية علـــي البوعينين، أن 
الحفل التكريمي جاء تقديًرا من قبل 
مجلس اإلدارة، برئاسة رئيس االتحاد 
الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
الذيـــن  االتحـــاد،  منتســـبي  لجميـــع 
يبذلـــون الجهـــود الكبيـــرة والمضنية، 
في ســـبيل خدمة الكرة البحرينية كال 

في مجال اختصاصه.

مجلـــس  أن  إلـــى  البوعينيـــن،  ولفـــت 
إدارة االتحـــاد ارتـــأى إقامـــة الحفـــل؛ 
للجهـــود  البـــارز  بالـــدور  منـــه  عرفانـــا 
المميزة، مبينـــا أن الهدف هو التكريم 
الذي يتماشى مع العطاء المقدم لبيت 
الكـــرة البحرينيـــة وقيادتـــه إلى مزيد 

من النجاحات.
وأعرب البوعينين عن شكره وتقديره 
للشيخ علي بن خليفة آل خليفة، وأكد 
أن خطـــوة إقامـــة الحفـــل التكريمـــي 
تترجم رؤى الشـــيخ علـــي التطويرية، 
التـــي تتوافـــق مـــع الـــرؤى واألهداف 
للرياضـــة  الشـــاملة  التطويريـــة 
البحرينيـــة، عبـــر تحقيـــق العديـــد من 
مـــع  توافقـــا  للرياضـــة،  المكتســـبات 
توجيهات ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب مستشـــار 

األمن الوطني رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة ســـمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، وتوجيهات النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفة.
إلـــى ذلـــك، أكـــد عضـــو مجلـــس إدارة 
االتحاد البحريني لكرة القدم، ورئيس 
لجنة االســـتثمار والتســـويق باالتحاد 
محمد الحمـــادي، أن الحفل التكريمي 
الـــذي أقامـــه االتحـــاد، جـــاء كإحـــدى 
الخطـــوات المميـــزة لرئيـــس مجلـــس 
بـــن خليفـــة آل  الشـــيخ علـــي  اإلدارة 
خليفة، مؤكدا أنه حريص على تقدير 

جميع األطراف العاملة في االتحاد.
وقال الحمادي “إن التفاف أسرة بيت 

الكرة البحرينية في تجمع أخوي، كان 
لـــه أبلغ األثـــر عند جميع المنتســـبين”، 
وأعـــرب عـــن شـــكره للشـــيخ علـــي بن 
خليفة بن أحمـــد آل خليفة، على هذه 

البادرة الطيبة.
وأوضـــح أن االتحـــاد البحرينـــي لكرة 
متكاملـــة  وفـــق خطـــة  يســـير  القـــدم 
مجلـــس  أن  إلـــى  مشـــيرا  بقيادتـــه، 
اإلدارة فخـــور بما تحقق من إنجازات 

ومكتســـبات، خصوصا على مســـتوى 
العـــام  فـــي  الوطنيـــة  المنتخبـــات 
الماضـــي، إذ حقـــق منتخبنـــا الوطنـــي 
األول لقب بطولة غرب آســـيا التاسعة 
الخليـــج  كأس  إلـــى  إضافـــة   ،2019
والنجاحـــات   ،”24 “خليجـــي  العربـــي 
األخـــرى التـــي يحققهـــا االتحـــاد على 

جميع األصعدة.

منتســبو اتحــاد كــرة القــدم يشــيدون بالحفــل التكريمي

علي بن خليفة: الجميع شريك في صناعة اإلنجازات

تكريم المدرب فهد المخرق
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أعلن بنك البركة اإلســـامي البحرين، عن 
فـــوز أحمـــد عبـــدهللا العطـــاوي، بالجائزة 
الشهرية الكبرى لحســـاب البركات، بقيمة 
10,000 دينار، لسحب شهر يناير 2020.

جوائـــز  علـــى  الشـــهري  الســـحب  وأقيـــم 
حســـاب البركات في المقـــر الرئيس لبنك 
البحريـــن،  خليـــج  منطقـــة  فـــي  البركـــة 
بحضور عدد من إداريي وموظفي البنك، 
وتحت إشـــراف وزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة، وعدد من المدققين الماليين 

من داخل وخارج البنك.
وأعلن بنك البركة اإلســـامي عن أســـماء 
40 فائًزا بجوائز شـــهر يناير، إذ حظي كل 
واحـــد منهـــم بجائـــزة نقدية تبلـــغ قيمتها 

500 دينارا.
وقالت رئيـــس إدارة الخدمات المصرفية 
“يعـــد  العلـــوي  فاطمـــة  بالبنـــك  لألفـــراد 
الســـحب الشـــهري علـــى حســـاب البركات 
إحدى أهم المبادرات التي تعكس حرصنا 

الدائـــم علـــى تقديـــم المكافـــآت المجزية 
لعمائنـــا األعزاء؛ تقديـــًرا لثقتهم الكبيرة 
بنا وبرؤيتنا االستثمارية الشاملة، ونيابة 
عن بنك البركة اإلسامي، أتقدم بخالص 

للفائزيـــن بجوائـــز شـــهر ينايـــر،  التهانـــي 
نكـــون  أن  ســـعادتنا  عـــن  اإلعـــراب  وأود 
ســـبًبا بإحـــداث تغييـــر إيجابي فـــي حياة 

الفائزين”.

قـــدم بنك البحرين الوطني دعما نقديا 
بقيمـــة 5000 دينـــار بحرينـــي لتمويـــل 
برامـــج إنجاز البحريـــن. وقدم الرئيس 
اإلســـتراتيجية  للحســـابات  التنفيـــذي 
عبدالعزيز األحمد الشـــيك إلـــى المدير 
البحريـــن  إنجـــاز  لمؤسســـة  التنفيـــذي 

هناء سرواني.
وفـــي هـــذا اإلطـــار، أعربـــت ســـرواني 
عـــن ســـعادتها بهـــذا الدعـــم، وأشـــادت 
بـــدور بنـــك البحرين الوطنـــي في دعم 
المؤسســـة “نـــود أن نعرب عـــن امتناننا 
لمجلـــس إدارة بنـــك البحريـــن الوطني 
لدعمهـــم المســـتمر لبرامجنـــا وثقتهـــم 
الدائمة برؤيتنا. نحن شاكرون لكرمهم 
الـــذي سيســـاهم في توفيـــر المزيد من 
البرامـــج التي ســـتنعكس إيجابيا على 
شـــريحة أكبـــر مـــن الشـــباب البحريني 
وستســـاهم في تهيئتهم لانخراط في 

سوق العمل”.

ومن هـــذا المنطلق، أكـــد األحمد “نحن 
فـــي بنك البحريـــن الوطنـــي نؤمن بأن 
االســـتثمار في تطوير وتعليم الشـــباب 
البحرينـــي يشـــكل أولوية بالنســـبة لنا، 
ويعتبـــر أحـــد الركائز األساســـية لدعم 
التنمية الوطنية، وتعتمد نهضة الوطن 
علـــى األجيـــال القادمـــة مـــن الشـــباب 

العتبارهم العامل األساسي في عملية 
التطوير المستمرة لمملكة البحرين”.

وأضـــاف “يســـرنا دعـــم كافـــة البرامـــج 
لتطويـــر  تهـــدف  التـــي  التعليميـــة 
قدرات الشـــباب البحرينـــي وإعدادهم 
إنجـــاز  لمؤسســـة  ونتمنـــى  للمســـتقبل 

البحرين النجاح والتوفيق”.

بقـيـمـــــة 10,000 دينــــار لسحـــــب ينــــايــــر 2020 ــار ــ ــن ــ دي  5000 قـــــــــدره  ــدي  ــ ــقـ ــ نـ ــغ  ــلـ ــبـ ــمـ بـ
العطاوي يفوز بالجائزة الشهرية الكبرى لـ “البركات”“الوطني” يدعم برامج “إنجاز البحرين”

السبت 1 فبراير 2020 - 7 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4127

“مستشفــى األمــل” يدشــن “خــدمـــة الطـــوارىء”

افتتحـــت رئيس قســـم تنظيم المنشـــآت 
عـــن  نيابـــة  الكـــواري،  مهـــا  الصحيـــة 
الرئيس التنفيـــذي للهيئة الوطنية المهن 
والخدمـــات الصحيـــة مريـــم الجاهمـــة، 
الجديـــدة،  األمـــل  مستشـــفى  خدمـــات 
بحضـــور أعضاء فريقهـــا، وبعض أعضاء 
البرلمـــان، وســـفير البحرين لـــدى الصين 

أنور العبدهللا وعدد من الشخصيات.

حوالـــي  منـــذ  األمـــل  مستشـــفى  وبـــدأ 
13 عاًمـــا، تحـــت إشـــراف محمـــد علـــي 
والســـيد ام.كـــي. سيفاداســـان ونيرمـــاال 
الرعايـــة  توفيـــر  بمهمـــة  سيفاداســـان، 
الصحيـــة الرحيمة بأعلى جودة وبتكلفة 

معقولة.
وكانـــت رؤيتهم في التحول إلى منشـــأة 
رعاية صحية متخصصة، والتركيز على 

التدريـــب والتعليـــم المســـتمر؛ لتحســـين 
جـــودة الرعايـــة وســـامة المرضـــى فـــي 
البحرين. وتوسعت خدمات المستشفى 
التالـــي،  المســـتوى  إلـــى  لتصـــل  اليـــوم، 
ولتقـــدم خدمـــات التخصصـــات التاليـــة، 
هي: الباطنيـــة، العظام، العيون، النســـاء 
واألنـــف  األذن  األســـنان،  والـــوالدة، 
والحنجـــرة، العـــاج الطبيعـــي، خدمـــات 

المختبـــر والصيدلـــة. وأصبحت تشـــمل: 
العنايـــة  ووحـــدة  الجراحـــة  الطـــوارئ، 
وحديثـــي  األطفـــال  ورعايـــة  المركـــزة، 
الوالدة. وســـيقدم قســـم أمراض النساء 
غرفـــة  التاليـــة:  الخدمـــات  والـــوالدة 
العمليـــات، الـــوالدة الطبيعيـــة والـــوالدة 
القيصريـــة، تنظيـــف الرحـــم، اســـتئصال 
األورام  اســـتئصال  المبايـــض،  أكيـــاس 

الليفيـــة، اســـتئصال الرحـــم، الفحوصات 
األولية لحاالت العقم.

ويســـتقبل المستشـــفى حوالي 200 ألف 
مريض سنوًيا.

المستشـــفيات  إلـــى  العـــون  يـــد  وتقـــدم 
الســـلمانية  )مجمـــع  الثاثـــة  الرئيســـة 
الطبي، مستشـــفى العسكري ومستشفى 

الملك حمد الجامعي(.

خدمـــات  أخيـــًرا  المستشـــفى  ويقـــدم 
الطـــوارئ، إذ إنـــه من المفيـــد إنقاذ حياة 

المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

برعاية الرئيس 
التنفيذي لـ “المهن 

والخدمات الصحية”

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

خـــال حفـــل عشـــاء أقيـــم 23 ينايـــر 2020

“البحرين والكويت” ينظم البرنامج السنوي لتكريم موظفيه

قــام بنــك البحريــن والكويــت بمكافأة الفائزين بالجوائز الســنوية لبرنامج تكريم الموظفين للعــام 2019، وذلك خالل 
حفــل العشــاء الســنوي للبنــك الــذي أقيم يــوم 23 يناير 2020 فــي فندق الخليج. وتأتــي هذه الجوائز الســنوية كجزء 
من برنامج تكريم الموظفين، والذي يعمل على مكافأة موظفي البنك الذين أظهروا أداًء استثنائيا أو الذين قدموا 
مساهمات كبيرة في مجاالت عدة تشمل الريادة والقيادة وتمكين المرأة والتي كان لها من العوائد والنتائج المربحة 

للبنك.

وقـــدم الرئيـــس التنفيـــذي للبنـــك 
الرئيـــس  “جائـــزة  ســـاتر  ريـــاض 
التنفيـــذي للتميز في القيادة” إلى 
مدير فـــروع للخدمات المصرفية 
لألفـــراد، أحمـــد ســـلطان ورئيـــس 
دائـــرة معالجـــة وتحصيل الديون 
وتحصيـــل  معالجـــة  إدارة  فـــي 
الديون، أحمد عبدالقادر تقي. أما 
جائزة الرئيـــس التنفيذي لتمكين 
المرأة، والتي حصل عليها رئيس 
المـــوارد   – للمجموعـــة  تنفيـــذي 
اإلداريـــة  والشـــؤون  البشـــرية 
حســـان بورشـــيد. كمـــا قام ســـاتر 
بتســـليم جائزة الرئيس التنفيذي 
للتميـــز فـــي اإلنجـــاز، والتـــي حاز 

عليهـــا عبدالرحمن  بوحجي وهو 
إدارة  فـــي  أول  ائتمـــان  ضابـــط 
وااللتـــزام  االئتمـــان  المخاطـــر، 
وحســـين تورانـــي رئيـــس وحـــدة 
- مبيعـــات الشـــركات فـــي قســـم 

الخزينة واالستثمار. 
فئـــة  بجوائـــز  يتعلـــق  وفيمـــا 
الخدمات المصرفية لألفراد، كرم 
الرئيس التنفيذي كا من عبدهللا 
صنـــدوق  أميـــن  كأفضـــل  حســـن 
وعلـــي كاظـــم كأفضـــل مستشـــار 
مبيعات وحسين عبدهللا كأفضل 
العمـــاء وأحمـــد  ممثـــل لخدمـــة 
علـــي أميـــري وحميد الشـــاخوري 
كأفضل قائد لفريق عمل. كما فاز 

المجمـــع المالـــي - البديـــع كأفضل 
فـــرع لهـــذه الســـنة، وقـــدم ســـاتر 
والشـــهادات  التذكاريـــة  الـــدروع 

ألعضاء الفرع الفائز.
وتقديـــرا ألهمية العمل الجماعي، 
 The Agile فقـــد تم تكريم فريـــق
Team بجائزة أفضل فريق عمل، 
األعضـــاء  العمـــل  فريـــق  وشـــمل 
الحمـــر،  مـــي  أســـماؤهم:  التاليـــة 
الموســـوي،  بســـام  طـــرادة،  نـــدى 
ســـمية الصـــادق، أحمد الســـلمان، 
نوف النهام، حياة عمران، جاســـم 
العالـــي، حســـن  إبراهيـــم، حســـن 
الشـــهابي، منى زينـــل، أحمد نوار، 

محمد نصير، وإبراهيم السعدي.



ابتعد اليوم عن المخاطر والمغامرات العاطفية.

احرص على االستقامة؛ كي ال تؤخذ عليك 
أخطاء.

تفاؤلك وقدرتك على اإلقناع هما أدواتك اليوم.
 

تتغلب على كل الضغوط إذا قاومت ميلك 
للتوتر. 

تتحرك اليوم بكل حيوية وديناميكية ونشاط 
وتفاؤل.

تميل اليوم نحو االهتمام بكل صغيرة وكبيرة.
 

يشعرون بقيمتك خاصة إذا شعرت أنت بهم.

تعمل اليوم على تقوية مركزك وتبدو شامخا. 

الوضع يساعدك على جذب الكثيرين، استفد 
من ذلك.

حاول أن تقاوم مشاعر اإلحباط، وال تدعها 
تسيطر عليك.

ركز على أعمالك وعلى مشاريعك المستقبلية.

الوقت في صالح للتقدم بمشروعك الكبير للعمل.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

1 فبراير

1856
انتهاء حرب القرم بين الدولة 

العثمانية واألمبراطورية 
الروسية، والتي ساندت فيها 

فرنسا وإنجلترا العثمانيين، 
واستمرت هذه الحرب سنتين 

ونصف السنة.

كشفت الفنانة إليســا أنها زارت الفنانة نانسي عجرم في 
اليوم الثاني من حادثة السرقة؛ حرصا منها على الوقوف 
إلــى جانبهــا وتقديم ما تســتطيع تقديمه لهــا، واصفة 

نانسي بالصديقة والزميلة.
وكشــفت إليســا عن هذه الزيارة على هامش مشاركتها 

فــي مؤتمــر جامعي طبي للتشــجيع على الكشــف المبكر 
لسرطان الثدي، وقد بدت وهي تلقي كلمتها مرتبكة ومتوترة إلضاعتها الورقة 

التي دونت عليها أفكار الكلمة، رافضة الحديث عن موضوع اعتزالها.

بدأت الفنانة روبي تصوير أول مشاهد فيلم “حلم سوسن” 
من تأليــف أيمن وتار، وإخراج أحمــد الجندي ومن إنتاج 
شركة سينرجي فيلمز، في مدينة االنتاج اإلعالمي وذلك 
بعد فترة من التحضيرات طــوال الفترة الماضية. ويعد 

“حلم سوســن” التعاون األول بين روبي وشركة سينرجي 
فيلمز، ووقع اختيار صناع الفيلم على الفنانين أحمد فهمي 

وعمرو عبدالجليل ومحمد ثروت؛ للمشاركة في بطولة الفيلم وجار اختيار باقي 
األبطال، كما وضعت الشركة المنتجة ميزانية كبيرة للفيلم.

تــداول رواد مواقــع التواصل االجتماعي الفتــرة القليلة 
الماضية صورة مسربة للفنانة شيرين عبدالوهاب تبدو 
فيهــا منهارة، وبجوارها زوجها المطرب حســام حبيب 
يحاول مواســاتها، وزعم البعض أن الصورة حديثة وتم 

ترويج شائعات حول وجود أزمة جديدة في حياة المطربة 
المصرية، ولكن الحقيقــة أن الصورة قديمة وتم التقاطها 

فــي النصف األول من العام الماضي عقــب أزمة إيقافها عن الغناء بقرار من 
نقابة المهن الموسيقية المصرية.

انهيار شيرينحلم سوسنزيارة إليسا
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أطلقت المطربة األميركية دوللي بارتون نوعا جديدا من التحدّيات 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، بنشــرها 4 صور بـ 4 شــخصيات 
مختلفــة مناســبة لتطبيقــات “فيســبوك”، “لينكــد ان”، “انســتاغرام”، 

بتقديم صورة بمظهر وشكل معين مناسبة لكل تطبيق

برنامـــج  مذيعـــات  وذكـــرت 
“ســـيدتي” أن الفنـــان المصـــري 
محمد هنيدي، قّدم الصور الـ 4 

بمشهد وحالة واحدة.
وأوضحـــن أن نجـــوم هوليـــود 
تفاعلـــوا مع هذا التحدي، وفي 
كامبـــل،  ناعومـــي  صدارتهـــم 
الفتيـــن إلـــى أن صـــور “تويتر” 
تكـــون رســـمية أمـــا “لينكد ان”، 

فتكون صـــورا من العمل، وفي 
“انســـتاغرام” تكـــون الصور من 

أجواء الترفيه.
تحديـــات  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
مواقـــع التواصـــل األجتماعـــي 
ال تتوقـــف، موجهيـــن االنتقـــاد 
للتطبيـــق الـــذي اجتـــاح مواقع 
منـــذ  االجتماعـــي  التواصـــل 

فترة.

تحدي دوللي بارتون يجتاح السوشال ميديا

1877
إيزاك برجس و لونجستريت يحصالن على براءة اختراع أول قارب بخاري.

1881
إلقاء القبض على أحمد عرابي ورفاقه بعد دخول اإلنجليز القاهرة.

1662
القرصان الصيني “كاوشينجا” يستولي على جزيرة تايوان بعد حصار.

 2003
مكوك الفضاء كولومبيا يتقطع إلى قطع عند دخوله المجال الجوي لألرض.

2015
منتخب فرنسا يفوز ببطولة العالم لكرة اليد للرجال للمرة الخامسة.

تجسد الممثلة المصرية 
رانيا فريد شوقي شخصية 

شريرة في مسلسل “قوت 
القلوب” تدخل في أحداثه 

بالعديد من الصراعات 
والتحديات والمشكالت.

أكشن هوليوودي يبهر المشاهدين بقصته وتقنياته

“لص بغداد”.. في سينكو

وصـــل للبحرين فيلم “لـــص بغداد” بعد 
النجـــاح الكبيـــر فـــي أول 4 أيـــام مـــن 
عرضـــه في مصـــر، حيث بدأت شـــركة 
البحرين للســـينما عرضه في شاشـــاتها 
منـــذ الخميـــس الماضـــي، الفيلـــم الذي 
أخرجـــه أحمـــد خالـــد وبطولـــة محمـــد 
إمـــام تـــرك إعالنـــه انطباًعا كبيـــًرا لدى 
النـــاس بـــأن الفيلـــم متفـــرد تماًمـــا من 

ناحية األكشن والمؤثرات. 
قصة الفيلم مبنية على قصة تاريخية 
ُمســـلية عن البحث عن الكنوز الُمخبأة 
داخـــل مقبـــرة اإلســـكندر األكبـــر، ولهـــا 
جذور أغلبها أسطوري وخيالي، وقدم 

بقالب كوميدي خفيف.
وللعلـــم فقـــط تجـــاوزت إيـــرادات لص 
حاجـــز 10 مالييـــن جنيـــه وذلك خالل 
6 أيـــام من العرض، وهو مؤشـــر ممتاز 
يتناســـب مـــع االنطبـــاع الجيـــد الـــذي 
تركـــه إعالنـــه عنـــد الجمهـــور وجعلهم 
ينتظرونـــه بشـــوق بســـبب اإلعالنـــات 
الذكية لـــه، ومؤثراته المبهـــرة بتجربة 

فريدة ويستحق مشاهدته بالسينما.
يبنـــى كما يقول مخـــرج الفيلم الجديد 
بـــأن الفيلـــم “لـــص بغـــداد” علـــى فيلـــم 
أميركـــي كالســـيكي صـــدر فـــي العـــام 
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dad وقـــدم مجددا العام 1940 وتبنى 
قصـــة الفلمين عـــن حكايات ألـــف ليلة 
وليلة بالرغم من لمســـاته الهوليوودية 
واعتمد هذه المرة على مشاهد األكشن 
السريعة والقوية واالنتقال بين العديد 
من الدول تشمل العراق ومصر وكينيا 

واليونان بين الخيال والفنتازيا.

وفي بيـــان من شـــركة إنتاج الســـينما، 
أكدت بـــأن الفيلم ترك إعالنـــه انطباًعا 
كبيـــًرا لـــدى النـــاس بـــأن الفيلـــم متفرد 
تماًما مـــن ناحية األكشـــن والمؤثرات. 
وجاء الفيلم نفسه ليؤكد هذا االنطباع 
مـــراًرا وتكـــراًرا مـــن خـــالل مشـــاهده 
وأحداثـــه، فينبهـــر الجمهـــور وُيصـــاب 
بحالـــة إشـــباع ســـينمائي تـــام، وتتردد 
اآلراء بين المشـــاهدين بـــأن الفيلم بلغ 
مســـتوى أكشـــن هوليوودي ومؤثرات 
لم يشـــهدوها مـــن قبل فـــي اإلنتاجات 
العربيـــة، وحيـــن تســـأل أحدهـــم عـــن 
ســـبب رأيـــه هـــذا، ُيعـــدد لـــك مشـــاهد 
األكشن المختلفة التي حبست أنفاسه 
والمؤثـــرات التـــي أبهرتـــه فـــي لقطات 
متباينة، فال يترك لك ســـوى حماستك 
المتقـــدة بـــأن تذهب الســـينما وتعيش 

تجربة المشاهدة كما عاشها تماًما.
نالت مشـــاهد االشـــتباكات فـــي الفيلم 
نصيًبـــا كبيـــًرا مـــن إعجـــاب الجماهير، 
فتحدثـــوا عـــن إمـــام وتطـــوره البدني 

الذي يســـمح له بتأدية حـــركات صعبة 
ومشاهد خطرة بنفســـه، وكذلك أحمد 
كثيـــر  فـــي  يشـــاركه  الـــذي  العوضـــي 
مـــن هـــذه المشـــاهد، فنشـــهدهما فـــي 
اشـــتباكات كثيـــرة باســـتخدام األيدي، 
وأدوات  بأســـلحة  أخـــرى  وأحياًنـــا 
مختلفة، مرة يشـــتبكان داخل ســـيارة، 
ومـــرات يشـــتبكان في أماكـــن متفرقة 
وبأســـاليب قتاليـــة متنوعـــة وحركات 
بهلوانية متقنة تحوز إعجاب المتفرج. 
باختـــالف  األصـــوات  تعالـــت  وكذلـــك 
أمينـــة خليـــل شـــكاًل وأســـلوًبا، حيـــث 
ظهـــرت في اشـــتباكات عـــدة ضد إمام 
وضد ياســـمين رئيس مؤديـــة حركات 
قتالية ربما لم نشهدها في أداء نسائي 
عربـــي مـــن قبـــل، حتـــى أننـــا نراها في 
اشـــتباك بالمظـــالت الهوائيـــة مـــع إمام 
بأحد المشاهد! وهي صورة راقت فيها 
أمينة للمشـــاهدين بشكل كبير. كما أن 
الفيلـــم لـــم يخُل مـــن اشـــتباكات تحت 
المـــاء؛ لينـــّوع قتاالتـــه بـــكل الظـــروف 

وفـــي أماكـــن ِعـــدة من خالل أســـاليب 
قتالية وحركات متباينة متقنة التنفيذ 
لحد االســـتمتاع واالنبهـــار بها دون أن 
تؤرقك تفصيلة، وهو مســـتوى ربما لم 
يصادفه المشاهدون سوى في األفالم 
الهوليوودية. ولـــم تتوقف اآلراء التي 
تشـــيد بالفيلـــم عند هذا الحـــد، بل كان 
المســـتخدمة  للمطـــاردات والمؤثـــرات 
فيها نصيب األســـد من اإلعجاب، بدًءا 
مـــن التنـــوع بيـــن مطـــاردات ســـيارات 
هوائيـــة،  ومظـــالت  ناريـــة  ودراجـــات 
ودرجـــة  األكشـــن  بتتابعـــات  وانتهـــاًء 
ســـيارات  مطـــاردة  فنشـــهد  جودتهـــا، 
عـــدة؛  مســـتويات  إمـــام  فيهـــا  يـــؤدي 
ينتقل خاللها من سيارة لألخرى طائًرا 
بالهـــواء، ويخـــوض اشـــتباكات داخـــل 
ســـيارة، ويتشـــبث بقاع األخرى؛ حتى 
ال يفقـــد أثـــر مطارديـــه، فـــي مطـــاردة 
متقنة التفاصيل يصحبها إيقاع الهث، 
وتنتقـــل مـــن مســـتوى آلخـــر بسالســـة 
ممتعـــة، فتصـــل بأدريناليـــن المشـــاهد 

ألعلى درجاته.
هذا طبًعا غير لقطات انقالب السيارة، 
واالنهيـــارات المختلفـــة داخـــل المعبد 
ومـــا دار فيهـــا مـــن اشـــتباكات، ومنظر 
الكنوز المتراصة في المقبرة، والسفينة 
احتوتـــه  ومـــا  المـــاء،  تحـــت  الغارقـــة 
تلك المشـــاهد من مؤثـــرات وتفاصيل 

فاجأت المشاهدين وأمتعتهم بشدة.

طارق البحار
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المــرأة المثاليــة التــي يبحــث عنهــا الــرجــل
تهتــم كل امــرأة بمعرفــة مواصفــات المــرأة المثاليــة التــي يبحــث عنهــا الرجــل، وذلك 

حرصا منها على أن تكون هي وحدها محل إعجاب الرجل، فما تلك المواصفات؟

الجمال

الجمـــال معيار مهم جـــدا ويأتي على رأس 
معاييـــر اختيـــار الرجـــل للمـــرأة، والجمـــال 
يتضمـــن الجمال شـــكال وموضوعـــا بمعنى 
آخـــر جمـــال الشـــكل وجمال الـــروح عنصر 
مهـــم عنـــد اختيـــار الرجـــل ال مجـــال أبـــدا 

إلهماله أو اإلغفال عنه.

الحنان

المرأة المثالية البد وأن تكون امرأة حنونة 
تســـتطيع بحنانها أن تأخذ الرجل إلى عالم 
آخـــر يملـــؤه الـــدفء واألمـــان امـــرأة تعي 
كيف تعطف على شـــريكها وتغمره بعطفها 

وحنانها دون ملل.

األناقة

المهتمـــة  األنيقـــة  المـــرأة  الرجـــل  يحـــب 
بأناقتهـــا ومظهرها داخـــل المنزل وخارجه 

وفي كل األوقات!

الصدق

الصدق أحد أهم المواصفات المثالية التي 
يبحـــث عنها الرجل في المـــرأة؛ وذلك ألنه 
صفـــة معنويـــة تـــدل علـــى طهـــارة النفس 
وال مجال أبدا للشـــك فـــي المرأة الصادقة، 

فالرجل معها في أمان تام.

الثقاقة

الثقافـــة تزيد من جمال المرأة وتعمل على 
جـــذب الرجـــل إليهـــا بقـــوة، فتجعلهـــا فـــي 
المكانـــة التي تليق بها وتعـــزز من عالقتها 
بشريك حياتها، فالثقافة عامل تمييز مهم.

الطاعة

المـــرأة  أن  علـــى  الرجـــال  جميـــع  يتفـــق 
المطيعـــة تمثـــل كيانا مهما جـــدا في حياة 

الرجـــل؛ ألنها تنفـــذ ما يقوله لهـــا دون بذل 
مجهـــود فـــي إقناعهـــا بما يريـــد، وال ُيقصد 

هنا الطاعة العمياء.

القناعة

أن ترضـــى المـــرأة بمـــا تملكـــه وبمـــا يجلبه 
لها الرجـــل، وأن تقبـــل بإمكاناته هي ميزة 
كبيـــرة ال يقدرهـــا إال رجـــل كانـــت امرأتـــه 
دائمـــة التطلع إلى ما يملكه غيرها، فالمرأة 
القنوعـــة جوهرة ثمينـــة، ولذلـــك فالقناعة 

من أهم مواصفات المرأة المثالية.

الوفاء واإلخالص

المـــرأة الوفيـــة المخلصـــة تـــاج علـــى رأس 
الرجـــل يفتخـــر بهـــا ويســـعد معهـــا، ولذلك 
فصفـــة اإلخالص مـــن المواصفات المثالية 
التـــي يبحـــث عنهـــا الرجل في المـــرأة؛ ألن 
لشـــعوره  كبيـــر  مصـــدر  المخلصـــة  المـــرأة 

باألمان.

األمانة وكتمان األسرار

التـــي  المثاليـــة  المواصفـــات  مـــن  األمانـــة 
يبحـــث عنهـــا الرجـــل فـــي المـــرأة، فالرجل 
يعشق المرأة األمينة كاتمة أسراره ويشعر 

باألمان معها.

أفادت تقارير إعالمية بأن تفاصيل جديدة تتكشف عن انفصال  «
المغنية ريانا والملياردير حسن جميل، إذ أكدت أن السبب، هو انتهاء 
فترة االنجذاب السريع بينهما، والذي وصفته بأنه “انجذاب األضداد”، 
كما أنه يرجع إلى أنماط حياتهما غير المتوافقة. وقالت أيضا: “كانت 

حياة كل واحد منهما مختلفة عن األخرى، وكان من الصعب الحفاظ 
على صداقتهما. حياة ريانا ليست سهلة، فهي صاحبة مشروع رائد في 

الشهرة واألضواء”.
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أسامة الماجد

“جمعية الطراروة” للراحل عواد يفتتح مهرجان أوال الدولي
ــر ــريـ ــغـ الـ بــــاســــم  جـــــائـــــزة  واســـــتـــــحـــــداث  ــي  ــبـ ــعـ شـ طــــابــــع  ذات  خـــلـــيـــجـــيـــة  عــــــــروض 

تنطلــق مســاء اليــوم الســبت 1 فبرايــر فعاليــات مهرجان أوال المســرحي الدولي الثالث عشــر برعاية رئيســة هيئــة البحرين للثقافة 
واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة على خشبة صالة البحرين الثقافية، وسيعرض في حفل االفتتاح اسكتش قصير بعنوان 
“جمعيــة الطــراروة” مــن تأليــف الفنــان الراحل محمــد عواد وإعداد محمد حميد الســلمان وإخراج محمود إســماعيل، وقد اســتكمل 
مسرح أوال جميع االستعدادات الحتضان هذا الحدث المسرحي الدولي الذي ينظمه كل عام ويحظى بمتابعة واهتمام واسع من 
قبــل الوســط المســرحي الخليجــي، فالمهرجان يعتبر منصــة وقاعدة لإلبداعات المســرحية الخليجية التي ســتتنافس على الجائزة 
الكبرى وهي، جائزة طارق بن عبدالرحمن المؤيد، وجوائز أخرى للتميز تم تسميتها بأسماء رواد المسرح والمبدعين، كما استحدث 
المهرجــان جائــزة باســم الفنــان الراحــل علــي الغريــر عرفانا وتكريما لهــذا الفنان الذي شــكل رحيله صدمة للوســط الفنــي الخليجي 

والعربي.

العروض المشاركة”

ســـتعرض  فبرايـــر   2 األحـــد  يـــوم 
مسرحية “إلى ريا” لفرقة مسرح أوال 
البحرينيـــة مـــن تأليـــف جمـــال الصقر 
وإخـــراج جمال الغيالن، ويوم االثنين 
3 فبراير ســـيعرض المســـرح الشـــعبي 
الكويتـــي مســـرحية “الموت األســـود” 
مـــن تأليف فلـــول الفيلـــكاوي وإخراج 
محمد الشـــطي، بينما ســـتعرض فرقة 
الـــدن العمانية يوم الثالثـــاء 4 فبراير 
مســـرحية “لقمـــة عيـــش” مـــن تأليـــف 
جمال الصقر وإخراج محمد الرواحي.

ســـتعرض  فبرايـــر   5 األربعـــاء  يـــوم 
مسرحية “موال حدادي” لفرقة مسرح 
تأليـــف  مـــن  الوطنـــي  الخيمـــة  رأس 
مرعـــي  وإخـــراج  عبـــدهللا  إســـماعيل 
الحليـــان، كما ســـيعرض مســـرح أوال 
البحريني ثاني عروضه في المهرجان 
وهـــي مســـرحية “ضما العطشـــان” من 
وإخـــراج  عبـــدهللا  إســـماعيل  تأليـــف 
عـــادل شـــمس وذلـــك يـــوم الخميـــس 
فبرايـــر   7 الجمعـــة  ويـــوم  فبرايـــر.   6
ســـتعرض مســـرحية “البـــاب” لجمعية 
الثقافـــة والفنـــون بالدمام مـــن تأليف 
وإخراج ياسر الحسن. بينما سيشتمل 
حفـــل الختـــام يـــوم الجمعـــة 8 فبراير 
علـــى عرض قصير عـــن الفنان الراحل 
الكبيـــر محمـــد عـــواد بعنـــوان “ورحل 
عميد المســـرح” سيناريو محمد حميد 

السلمان وإخراج احمد الصايغ.

 المعقبون على العروض

خالـــد  الصفـــار،  محمـــد  نجـــم،  راشـــد 
مرعـــي  الســـلمان،  علـــي  الرويعـــي، 

الشوابكة.

 لجنة التحكيم

حمـــد الشـــهابي رئيســـا، وعضوية كل 
من زهراء منصور و احمد جاسم.

 كتاب “خمس عقود من اللؤلؤ”

بهـــذه المناســـبة أصـــدر مســـرح أوال 
كتـــاب توثيقـــي بعنـــوان 
“خمس عقود من اللؤلؤ” 
من إعداد محمد حميد 
وإخـــراج  الســـلمان 

موسى حسن.

تكريم أول إدارة لمسرح أوال

سيتم تكريم أول 
إدارة  مجلـــس 

للمســـرح الذي تأسس العام 1970، وهم: 
رئيـــس أوال إدارة للمســـرح راشـــد نجم، 
عبـــدهللا  البنعلـــي،  بـــركات  عبدالرحمـــن 
يوسف، خليفة العريفي وحسن النعيمي.

نشرة المهرجان

خصصـــت إدارة المهرجـــان فريـــق عمـــل 
متكامـــل إلصدار نشـــرة يومية ســـتغطي 
فعاليات وأنشطة المهرجان كافة، إضافة 
إلى نشـــر المواضيـــع المختلفـــة المتعلقة 

بالمسرح المحلي والخليجي.

حمد الشهابي رئيس لجنة التحكيم

المهرجان يحمل إسم الفنان الراحل محمد عواد

 انور احمد رٔييس المهرجان

 احمد جاسم العبكري رٔييس االنتاج

خالد الرويعي معقبا

راشد نجم أول رئيس مجلس إدارة لمسرح أوال
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حفل عيد ميالد يتحول إلى “مشهد رعب”
انتهــت عنــد منتصــف ليــل الخميــس 
أنهــم  الجمعــة، مأســاة أطفــال ظنــوا 
كانوا يشــاركون في حفــل عيد ميالد 
أحدهــم، وتبين الحقــا أن األمر مجرد 

فخ.
وذكــرت وســائل إعــالم هنديــة، أمس 
الجمعــة، أن رجــال يعيــش بقريــة فــي 
مقاطعة أوتار براديش شــمالي الهند، 
دعا عددا من أطفال القرية؛ للمشاركة 
في حفــل عيد ميالد ابنته البالغة من 

العمر عاما واحدا.
ومــا أن دخل هؤالء األطفــال المنزل، 
المــكان  عليهــم  الرجــل  أغلــق  حتــى 
واحتجزهم رهائن، كما احتجز كذلك 
زوجتــه وابنتــه. وســيطرت حالــة من 
الرعــب فــي القرية، إذ خشــى الجميع 

على مصير األطفال الصغار.
وضربت الشرطة طوقا حول المنزل، 
وظلت تتفــاوض مع الخاطف لمدة 9 
ســاعات، لم تنجح فيها سوى بتحرير 

أوردت  مــا  بحســب  صغيــرة،  طفلــة 
صحيفة “تايمز أوف إنديا”.

وفــي وقــت الحــق، لجــأت الســلطات 
إلى االســتعانة بالقوات الخاصة التي 
المنــزل، وقتلــت الخاطــف  اقتحمــت 

أثناء تبادل إطالق النار.
األطفــال  مــن  أي  يصــب  ولــم 
بجــروح،  المنــزل  فــي  المختطفيــن 

لكنهم عاشــوا لحظات رعب شــديدة، 
كما قال مسؤولون محليون.

إن  هنديــة،  إعــالم  وســائل  وتقــول 
اختطــف  باثــام،  ســوبهاش  الرجــل 
األطفــال فــي محاولــة علــى مــا يبــدو 
إذ كان  القريــة،  مــن ســكان  لالنتقــام 
يعتقــد أنهــم مســؤولون عــن اعتقالــه 

في قضية قتل سابقة.

أمــر النائب العام المصري بحبس والدي 
أربعــة  بالمعــاش  وخالــة طفلــة وطبيبــا 
أيــام علــى ذمــة التحقيقــات فــي واقعة 
وفــاة الطفلة بعد إجــراء الطبيب عملية 
ختــان لهــا. وكشــفت تحقيقــات النيابــة 
الطفلــة  والــد  اصطحــاب  عــن  العامــة 
ذات االثنتي عشــرة ســنة إلــى أخصائي 
نســاء ووالدة بالمعــاش؛ إلجــراء عمليــة 
ختــان لهــا وبرفقتهمــا والدتهــا وخالهــا، 
مضاعفــات  حدثــت  خروجهــا  وبعــد 
أنهــا  لهــا حــاول الطبيــب تداركهــا غيــر 
فارقــت الحيــاة. وكان والــد الطفلــة قــد 
أبلــغ بالواقعــة؛ فباشــرت النيابــة العامــة 
الطبيــة  الســلطات  وكلفــت  التحقيــق، 

لفحص تراخيص العيادة.
العامــة  النيابــة  تحقيقــات  ومازالــت 
مســتمرة؛ للوقــوف علــى حقيقــة وفــاة 
وإحالتــه  فيهــا،  والمتســبب  الطفلــة 

لمحاكمة عاجلة.

مصر.. حبس طبيب 
ووالدي فتاة بعد 

وفاتها بالختان
أصيــب طفــل مصــري، يبلــغ مــن العمــر 9 
ســنوات، بثقب فــي جدار المعدة بســبب 
تناوله آيــس كريــم النيتروجين. وذكرت 
صحيفــة “الوطــن” المصريــة أنــه تــم نقل 
العنايــة  غرفــة  إلــى  إ،  م.  آدم  الطفــل، 
المركزة في مستشفى الدمرداش، وذلك 
عقــب إجرائــه عمليــة ترقيع فــي المعدة؛ 
نتيجــة تناولــه آيــس كريــم النيتروجين، 
الــذى تســبب في إحداث ثقــب في جدار 
ابنهــا  الطفــل إن  معدتــه. وقالــت والــدة 

فــور تذوقــه لآليــس كريــم أمســك بطنــه 
وصــرخ مــن األلــم: “وجــدت وجهــه أزّرق 
أنهــا  فاعتقــدت  يــزداد،  حجمهــا  وبطنــه 

حالة تسمم”. 
وأضافت: “حين وصلنا المستشفى دخل 
غرفــة العمليات لمدة 6 ســاعات ثم خرج 
الطبيب مؤكدا لنا أن آدم أصيب بانفجار 
فى المعدة جراء استنشاق النيتروجين، 
وأننــا لــو تأخرنــا فــي إنقــاذه ربــع ســاعة 

فقط، كان لقي حتفه”.

في حالة نادرة، تحدث بنسبة مرة واحدة 
بيــن كل 64 مليــون حالــة، حملــت امــرأة 
أميركية بـ 3 توائم، في مرتين متتاليتين، 

وفقا لما ذكرت تقارير إعالمية.
زوجهــا  مــن  ســتانتون”  “تيانــا  وأنجبــت 
“كاريــل كوفينغــون” عنــد زواجهمــا طفلــة 
بعــد بضــع  أنجبــت  ثــم  “كيلــي”،  اســمياها 
سنوات قليلة 3 توائم، هما بنتان وصبي. 
وإلى حد اآلن، تبدو األمور عادية، ويمكن 

العالــم،  فــي  زوجيــن  أي  مــع  تحــدث  أن 
غيــر أن “تاينــا” وزوجهــا فوجئــا بعد أشــهر 
قليلــة مــن إنجــاب التوائــم الثالثــة، بحمل 
جديد وبـ 3 توائم. وقال األطباء، بحســب 
صحيفــة ديلــي ميل، إن الحمل بـــ 3 توائم 
إخصــاب  عمليــات  دون  طبيعــي  بشــكل 
صناعي، وبشكل متتاٍل أمر نادر الحدوث، 
ويحــدث مــرة واحدة مــن بيــن 64 مليون 

حالة إنجاب توائم.

آيس كريم النيتروجين يثقب جدار معدة طفل

أميركية تحمل بـ 3 توائم في مرتين متتاليتين

نماذج من معرض أزياء الفالمنكو الدولي في إشبيلية. )أف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تمكنــت الشــرطة األميركيــة فــي واليــة 
ميتشــيغان مــن إنقــاذ امــرأة وقعت في 
تمــارس  كانــت  بينمــا  جليديــة  بحيــرة 

الصيد على شواطئها.
وأظهــر شــريط فيديــو لحظــات كانــت 
فيها المرأة منغمسة في استخدام حفار 
لثقــب ســطح البحيــرة المتجمــد، حتــى 
تبــدأ فــي ممارســة الصيــد، وفــي هــذه 
اللحظات كانت الضحكات تعلو وجهها.

ووقــع الحــادث فــي بحيــرة كليــر التــي 
تتجمــد الطبقــة العليــا مــن مياههــا فــي 
ميلــر  كوريســا  وكانــت  الشــتاء.  فصــل 
انزلقــت  عندمــا  الخشــبي  الممــر  فــوق 

قدمها ووقعت في المياه.
وظلت في الميــاه المتجمدة 15 دقيقة، 
وحــاول أصدقاؤها انتشــالها من المياه، 
عناصــر  جــاءت  حتــى  جــدوى،  دون 
الميــاه  خــارج  وســحبتها  الشــرطة  مــن 

المتجمدة.

األميركيــة،  الســلطات  أعلنــت 
اكتشــاف نفــق، قالــت إنــه األطــول 
بيــن الواليات المتحدة والمكســيك، 
مشــيرة إلــى أنــه اســتخدم لتهريب 

المخدرات.
ويربط النفق الذي يبلغ طوله 1300 
متــر، بيــن مدينــة “ســان دييغو” في 
“تيخوانــا”  ومدينــة  “كاليفورنيــا” 

المكسيكية المجاورة.
ورصدت السلطات األميركية النفق 
قبــل أشــهر، لكنهــا أعلنــت عنــه يوم 
إعــالم  وســائل  بحســب  الخميــس، 

أميركية.
بأحــدث  مجهــز  النفــق  أن  وبــدا 
نظــام  مثــل  اإللكترونيــة،  األنظمــة 
حديديــة  لســكة  وأخــرى  لإلنــارة، 
وثالــث  العربــات،  بمــرور  تســمح 
خاص بتصريف المياه، ورابع يسهل 

عملية تمرير الهواء داخل النفق.

سقطت في بحيرة 
مجمدة وأنقذوها 

“بمعجزة”

 نفق مخدرات
 “5 نجوم” بين المكسيك 

والواليات المتحدة
تبدو مضيفــات الطيران في قمة أناقتهن، 
متــن  علــى  الــركاب  يشــاهدهن  عندمــا 
الطائــرات، لكن الذي ال يلحظه كثيرون أن 
زي هؤالء قد يكون أحيانا مزعجا للغاية.

وفــي واقعــة ملفتــة، أعربــت العديــد مــن 
مضيفــات الطيران، وغيرهــن من موظفي 
شــكواهم  عــن  األميركيــة،  “دلتــا”  شــركة 
شــركة  تفرضــه  الــذي  الحالــي  الــزي  إزاء 
الطيــران، واصفين إياه بـ”الســام”، بحســب 
شــبكة “فوكــس نيــوز” األميركيــة. وقالــت 

الشــبكة “إن مئــات الموظفيــن من الشــركة 
اشــتكوا مــن أن الــزي الجديــد الــذي دخــل 
حيز الخدمة منذ أشهر يترك “أثارا سلبية” 
علــى صحتهــم”. ووصــل األمــر بعــدد مــن 
علــى  قضائيــة  دعــوى  لرفــع  الموظفيــن 
الشــركة، قائليــن “إن اإلضافات الكيميائية 
بحســب  الجديــد،  الــزي  فــي  الموجــودة 
طريقــة صناعتــه، أدت إلــى مشــكالت في 
الجهاز التنفســي، وفقدان الشعر والصداع 

النصفي، وظهور البثور على الجلد”.

شكاوى “السم”.. ُتغير زي موظفي شركة طيران

ممثلة بوليوود سوناكشي سينها تصل على دراجة نارية إلى برنامج الدردشة 
اإلذاعية “ماذا تريد النساء؟” في استوديو محبوب في مومباي. )أ ف ب(

وقالت الشركة إن هناك زيا رسميا جديدا لموظفيها الذين يخرجون في الرحالت الجوية ومسؤولي 
التذاكر، فيما ستدخل تعديالت محدودة على موظفي الحقائب والصيانة.

هــاري  البريطانــي  األميــر  خســر 
الشــكوى التــي رفعهــا ضــد صحيفــة 
قالــت إنــه تالعــب بصــور حيوانــات 
بريــة فــي إفريقيــا. وذكــرت “ســكاي 
األميــر  أن  الجمعــة،  أمــس  نيــوز”، 
هاري الذي تخلى عن مهامه الملكية 
في بريطانيا أخيرا رفع شكوى على 
صحيفــة “ميــل أون صنــداي” أمــام 
منظمة المعايير الصحفية المستقلة، 
الشــكاوى  فــي  النظــر  تتولــى  التــي 
التــي يقدمهــا الجمهــور ضد وســائل 
اإلعــالم. وقال هاري في شــكواه إن 
الصحيفــة اخترقت البند رقم واحد 
فــي مدونــة ســلوك المحرريــن التــي 
تتعلــق بالدقة، لكن المنظمة رأت أن 

هذا األمر غير صحيح.
وكان األميــر بريطانــي خالل زيارته 
علــى  عــدة  صــورا  نشــر  إفريقيــا 
حســابه الرســمي بموقع “إنســتغرام” 
واألســد  الفيــل  منهــا  لحيوانــات 

ووحيد القرن.
وعلقــت صحيفة “ميل أون صنداي” 
علــى هذه الصور قائلــة إنها ال تروي 
كل القصــة، مشــيرة إلــى أن األميــر 
تجاهــل توضيــح الظــروف التــي تم 
فيهــا التقــاط الصــور. وأضافــت أن 
مربوطــة  حينهــا  كانــت  الحيوانــات 
ومخــدرة. وكانــت الصــور مــن بيــن 
األميــر  التقطهــا  صــور  مجموعــة 

لتسليط الضوء على يوم األرض.

هاري وصورة الفيل.. خسارة جديدة لألمير المثير للجدل

لينكولــن  تدعــى  عنــزة  تشــغل 
منصــب العمــدة الفخــري لمدينــة 
فــار- هايــوان بواليــة فيرمونــت 

األميركية.
وذلــك بعد أن تــم انتخابها الربيع 
الماضي. ورشحها لمنصب عمدة 
المدينــة معلــم بمدرســة محليــة 

وذلك نيابة عن حفيده البالغ من العمر 4 أعوام. هكذا حاولت السلطة جعل األطفال 
يشاركون في إدارة المدينة. وتشارك العنزة في الفعاليات الخيرية وتزور المعارض 

التجارية. وقد تولت إدارة مؤسسة المتنزهات ومدن ألعاب األطفال.
وتجــري انتخابــات العمــدة فــي فــار- هايوان كل عــام. وقد تم تحديد يــوم 3 مارس 
المقبــل النتخابــات العــام الجــاري. وهنــاك كلــب بوليســي يدعــى ســامي يعتبــر أهــم 
منافــس للعنــزة لينكولــن في االنتخابات. أما عــدد الحيوانات التي رشــحها األطفال 

للمشاركة في االنتخابات فبلغ العام الجاري 16 حيوانا.

عنزة وكلب يتنافسان على منصب عمدة مدينة

احتجز المختطف األطفال الرهائن لساعات داخل هذا المنزل
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