
صرح  رئيس مجلس إدارة  «
جمعية البحرين للتدريب وتنمية 

الموارد البشرية أحمد عطية 
أن الجمعية قد أتمت  كافة 

االستعدادات لتنظيم مؤتمر 
تنمية الموارد البشرية  يومي 

األحد واالثنين 17 و 18 نوفمبر .

تنّفس القطاع التجاري الصعداء،  «
واستبشر خيًرا بعد إطالق 

صندوق السيولة بـ 100 مليون 
دينار، والذي جاء بتكليف من 
سمو ولي العهد نائب القائد 

األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء.

نقلت وسائل إعالم لبنانية،  «
أمس الجمعة، عن وزير الخارجية 

جبران باسيل قوله، إن وزير 
المالية السابق محمد الصفدي، 

وافق على رئاسة الحكومة 
المقبلة، على أن تبدأ المشاورات 

رسميا يوم االثنين المقبل.

في أول مشاركة بحرينية  «
بمهرجان أيام قرطاج 

المسرحية الدورة 21 التي 
ستقام في الفترة من 6 – 15 

ديسمبر المقبل، يقدم مسرح 
أوال مسرحية “ إلى ريا” من 

تأليف جمال الصقر.

يتوجه اليوم السبت الموافق  «
16 من شهر نوفمبر الجاري 

وفد االتحاد البحريني 
للسيارات وسيضم 149 

فرداً للعاصمة السعودية 
الشقيقة الرياض وذلك 

. E للمساهمة في تنظيم أولى جوالت بطولة العالم للفورموال
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مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

أفـــادت وزارة الكهرباء والماء أنها بصدد 
تشـــييد مبنى كبير لخدمات المشتركين 
وســـتدرس  المحـــرق،  محافظـــة  فـــي 
طوابقـــه  بعـــض  تخصيـــص  إمكانيـــة 
كمواقف للســـيارات. جاء ذلك، في رّدها 
على مقترح برغبة بشـــأن قيام الحكومة 
بإنشـــاء مواقف للســـيارات في الوزارات 

الخدميـــة تســـتوعب األعـــداد المتزايدة 
أنهـــا  الـــوزارة  مـــن المراجعيـــن. وبينـــت 
تولي موضوع التيســـير على المواطنين 
اهتماًما كبيًرا، بما في ذلك توفير مواقف 
لسياراتهم، حيث تشـــترط توفر مواقف 
للمراجعين في المباني التي تســـتأجرها 

لتقديم خدماتها للمشتركين.

أبـــدت الحكومـــة تحفظهـــا علـــى تعديل 
علـــى  مناقشـــته  المقـــرر  مـــن  تشـــريعي 
طاولـــة مجلس النـــواب الثالثـــاء المقبل 
يستثني االستنساخ العالجي من أشكال 
االستنســـاخ المحظـــور فـــي القانون رقم 

26 لسنة 2017.
المنظمـــات  مـــن  العديـــد  إن  وقالـــت 

العلميـــة والبحثيـــة قـــد أبـــدت تخوفهـــا 
إزاء المخاطـــر المحتملـــة من اســـتخدام 
الهندســـة الوراثيـــة على صحة اإلنســـان، 
غيـــر  فعـــل  ردود  فـــي  تتســـبب  حيـــث 
متوقعـــة. وبينـــت الحكومـــة أنـــه ال بأس 
من استخدام االستنساخ العالجي بما ال 

يتعارض مع الدين.

على هامش المشـــاركة في المؤتمر العام 
لمنظمة اليونســـكو المنعقد في العاصمة 
الفرنســـية باريـــس، وّقـــع كل مـــن وزيـــر 
التربيـــة والتعليم ماجـــد النعيمي ووزير 
التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية 
الحمـــادي  حســـين  الشـــقيقة  المتحـــدة 
فـــي  الوزارتيـــن  بيـــن  تفاهـــم  مذكـــرة 

مجال التوأمـــة بين المدارس المنتســـبة 
فـــي  التوقيـــع  لليونســـكو، حيـــث جـــرى 
مقـــر اليونســـكو بحضور وفـــدي البلدين 
المشـــاركين في المؤتمـــر العام وعدد من 
المسؤولين من المنظمة، وذلك في إطار 
الرغبة المشـــتركة فـــي التعـــاون لتفعيل 

مشروع مدارس اليونسكو.

توأمة “مدارس اليونسكو” في البحرين واإلماراتال إلباحة االستنساخ العالجيمبنى “كبير” لخدمات المشتركين في المحرق

تعيـــش المدن العراقية يوما جديدا من االحتجاجات 
تحـــت عنـــوان “جمعـــة الصمـــود” بعـــد ليلة ُقتـــل فيها 
متظاهـــر وأصيـــب 40 آخـــرون، خالل اشـــتباكات في 

وسط بغداد، حسبما أفادت مصادر عراقية.
واحتشـــد عـــدد كبيـــر مـــن المتظاهرين فـــي العاصمة 
العراقيـــة، بغـــداد أمس فـــي تظاهرات أطلقـــوا عليها 

تسمية “جمعة الصمود”. 
وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل، 
قيام عـــدد من المتظاهرين الغاضبين بإســـقاط جدار 
إســـمنتي وضـــع في ســـاحة الخالني من أجـــل إعاقة 
تقـــدم المحتجيـــن. كمـــا أفيـــد عـــن إطـــالق القـــوات 
األمنية قنابل الغاز المســـيل للدموع. وعلى الرغم من 
مقتـــل أكثر مـــن 300 متظاهر حتـــى اآلن في تصدي 
قـــوات أمنية للمظاهرات الســـلمية في أغلبها بإطالق 
الذخيـــرة الحية أحيانًا والرصـــاص المطاطي وقنابل 
الغاز المســـيل للدموع مباشـــرة باتجـــاه المتظاهرين، 

يتمسك هؤالء بالبقاء في الساحات.

بغداد تنتفض غضبًا  في “جمعة الصمود”
300 متظاهر قتلوا منذ اندالع االحتجاجات جراء عنف األمن العراقي

المدن العراقية تعيش يوما جديدا من االحتجاجات

 بغداد وكاالت
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع  
للشـــؤون الدوليـــة الشـــيخ عبدالّله بن 
أحمـــد آل خليفـــة، أمـــس، بالعاصمـــة 
األميركية واشنطن، مع نائب مساعد 
الرئيـــس األميركـــي، نائـــب مستشـــار 
األمن القومي بالبيت األبيض لشؤون 
إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
فيكتوريـــا  القومـــي  األمـــن  بمجلـــس 

كوت.
أحمـــد  بـــن  عبدالّلـــه  الشـــيخ  وأشـــاد 
البحرينيـــة  بالشـــراكة  خليفـــة،  آل 
والمتناميـــة،  المثمـــرة  األميركيـــة   -
بيـــن  للعالقـــات  المتينـــة  والروابـــط 
البلديـــن الصديقيـــن، والتـــي تســـتند 
إلـــى منظومـــة واســـعة مـــن التعـــاون 
أن  مؤكـــدا  المجـــاالت،  شـــتى  فـــي 
والمتميـــزة  الخاصـــة  العالقـــة  هـــذه 
تمثـــل ركيـــزة متينـــة  البلديـــن،  بيـــن 

لألمـــن اإلقليمي، ومنطلقا للشـــراكات 
والتحالفات اإلقليمية والدولية.

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وأشـــاد 
للشـــؤون الدولية، بالخطوات الكبيرة 
المتحـــدة  الواليـــات  اتخذتهـــا  التـــي 
اإلرهـــاب،  مكافحـــة  فـــي  األميركيـــة 
وزعزعـــة األمن وتقويض االســـتقرار، 
مؤكـــدا أن مملكـــة البحريـــن تقف في 
صف واحد مع الواليات المتحدة في 
مواجهـــة تلـــك الممارســـات والتصدي 

الحاسم لها.
مـــن جانبهـــا، أعربـــت نائـــب مســـاعد 
الرئيـــس األمريكـــي، نائـــب مستشـــار 
األمن القومي بالبيت األبيض لشؤون 
إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
بمجلـــس األمن القومي،عـــن تقديرها 
لمملكة البحرين وحرصها الدائم على 

التعاون مع بالدها.

عبداهلل بن أحمد: البحرين وأميركا 
تتصديان بحسم لإلرهاب

المنامة- وزارة الخارجية
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إنفــاًذا للتوجيهــات الكريمــة مــن ســمو رئيــس الــوزراء

األنصاري: 3 ماليين دينار لتنظيف المدن الجديدة

تم وضع توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة بشـــأن تخصيص 
ميزانيـــة لتعزيز خدمات النظافة في المحافظات األربع، 
والمـــدن الحديثـــة موضع التنفيذ من قبـــل وزارة المالية 
وذلـــك بضـــخ مبلـــغ وقـــدره ثالثـــة مالييـــن دينـــار، وفًقا 

لتصريحات أدلى بها النائب أحمد األنصاري لـ “البالد”.
وأكد أن تلمس رئيس الوزراء حجم هذه المشكلة دفعت 
ســـموه إلى إصدار توجيهات صارمة بصورة اســـتثنائية 
وعاجلـــة؛ مـــن أجل رصد ميزانية لرفع مســـتوى النظافة 

في جميع المحافظات األربع.
وأشـــار إلى أن هنالك قصورا يســـود عقد النظافة المبرم 
البلديـــات  قبـــل وزارة شـــؤون األشـــغال وشـــؤون  مـــن 
والتخطيـــط العمرانـــي مـــع شـــركات النظافـــة، حيـــث لم 
يشـــمل هذا العقد تنظيف المناطق اإلســـكانية الجديدة، 
ناهيـــك عـــن المـــدن الحديقـــة كمدينـــة ســـلمان ومدينـــة 

خليفة.
وأوضـــح األنصـــاري قائال “كانـــت هنالك أزمـــة تلوح في 

األفـــق تتعلق بنفـــاد المخصصات الالزمـــة للنظافة للعام 
الجـــاري”، محـــذًرا مـــن أزمـــة نظافـــة محتملـــة في شـــهر 
أكتوبر المقبل، في حال لم تبادر الجهات المعنية، وعلى 
رأســـها وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمراني، إلى وضع حلول ســـريعة ومستعجلة بالتعاون 

مع وزارة المالية.

أحمد األنصاري

خالل عملية إزالة مرتفعات السرعة بشارع ريا )أرشيفية(

وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  قالـــت 
البلديـــات والتخطيط العمراني إنه 
تـــّم االنتهاء مـــن إعـــداد التصاميم 
تطويـــر  لمشـــروع  التفصيليـــة 
شـــارع ريـــا الذي يخدم قـــرى الدير 
والســـماهيج وقاللـــي، والـــذي تبلغ 
تكلفتـــه التقديريـــة 8 ماليين 716 
ألـــف دينـــار. وذكـــرت أن مشـــروع 

تطوير وتوسعة شارع )رّيا( يشتمل 
على إعـــادة إنشـــائه، وتحويله إلى 
شـــارع مزدوج ذي مسارين في كل 
اتجـــاه، وبطول ســـتة كيلومترات، 
مـــن مدخـــل حديقـــة قاللـــي قـــرب 
تقاطـــع شـــارع الحـــد إلـــى الشـــارع 
الرابط بمنطقة شمال غرب منطقة 

البسيتين.

8.7 ماليين دينار كلفة تطوير شارع ريا

 المنامة - وزارة الداخلية

تطبيقـــا لبرنامج المشـــغل االقتصادي 
الجمـــارك  رئيـــس  ســـلم  المعتمـــد، 
الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
شـــركة ألمنيوم البحرين )ألبا( شـــهادة 
المشـــغل االقتصـــادي المعتمـــد؛ نظير 
اســـتيفائها متطلبات البرنامج، والتي 
تتضمـــن االلتـــزام بالحـــد األعلـــى من 
شـــروط ومعايير تتعلـــق باإلجراءات 
واألنظمـــة الجمركية واألنشـــطة ذات 
العالقـــة، والتـــي ُأدرجـــت فـــي دليـــل 
برنامج المشـــغل االقتصـــادي المعتمد 
لشـــؤون الجمارك. ويعد البرنامج من 
أهم وســـائل تســـهيل التجارة الدولية 
والـــذي  الجمركيـــة،  الرقابـــة  وتعزيـــز 
يعتبـــر مـــن ضمن إطـــار عمـــل معايير 
أمن وتســـهيل سلســـلة اإلمداد، حيث 
يمنح البرنامج العديد من االمتيازات 
والتســـهيالت للمشغلين االقتصاديين 

على المستوى المحلي.

أفادت وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني مجلس 
النـــواب أنهـــا عرضـــت مقترح إطالق اســـم ملـــك البالد المفـــدى حضرة 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة على التقاطع الرابط 
بين مدينة خليفة ومدينة الرفاع ومدينة عيســـى وسترة على الديوان 
الملكـــي. وأشـــارت إلى أنـــه وبعد عـــرض المقترح على الديـــوان الملكي 
ار ألبا والنويدرات باســـم  وجـــه جاللته لتســـمية التقاطـــع الواقع بين دوَّ
)تقاطـــع شـــارع الملـــك حمـــد(. ويأتي هـــذا المقتـــرح برغبـــة المقدم من 
النواب محمد السيســـي وعمار المختار وعيسى الدوسري تشريًفا ألبرز 

مشاريع البنية التحتية على مستوى مملكة البحرين.
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Summa Cum Laude



أكد رئيس جمعية الكلمة الطيبة حســن بو هزاع الدور المهم لجائزة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل 
خليفــة للعمــل التطوعــي فــي تطوير كوادر الجمعيات والفــرق التطوعية، وفي إيجــاد الحافز العميق 
ألفرادهــا، موضًحــا أنهــا ســاعدتهم لكي يحســنوا ويجودوا مــن مخرجات عملهم فــي ميادين التطوع 
المختلفــة. وأوضــح بــو هزاع في حديثــه لــ”البالد” أهمية توظيف قدرات ومهارات الشــباب البحريني 
فــي تعزيــز اللحمــة الوطنية، وفي محبة خدمة اآلخرين، مبيًنا أن ســاحات العمل التطوعي المختلفة 
بحاجــة للمزيــد مــن الدعم المــادي، مع التوجه القائم نحو التدريب وتنمية المهارات، واالســتفادة من 

مخرجات اإلعالم الحديث.
أسهمت جائزة سمو الشيخ عيسى بن  «

علي آل خليفة بتشجيع العمل التطوعي 
بالمملكة، ما الرؤية الجديدة التي قدمها 

سموه بهذا الجانب؟

ســـمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حفظه هللا 
ورعاه، يحثنا دائًما على تطوير الجائزة وتحسينها 
بآفـــاق مختلفة ومتجددة، ولقـــد بدأنا أخيًرا بفتح 
بـــأن  رأينـــا  الجاليـــات، حيـــث  لمشـــاركة  األبـــواب 
محبتهم للبحرين، ســـينعكس بشـــكل إيجابي على 
المجتمع، عبر مشـــاركة أبنائهم في ســـاحات العمل 

التطوعي المختلفة.
ولقـــد أســـهمت الجائزة خـــال الســـنوات الماضية 
بتطويـــر كـــوادر الكثيـــر مـــن الجمعيـــات والفـــرق 
التطوعيـــة، عبـــر أخذها للمعايير الـــواردة بالجائزة 
والتي أوجدت الحافز العميق ألفرادها، ليحّســـنوا 
مياديـــن  فـــي  عملهـــم  مـــن مخرجـــات  ويجـــودوا 

التطوع المختلفة.
ناهيـــك عن مســـاعدة الجائزة للفـــرق واألفراد ألن 
تجتمـــع بيـــن الحيـــن واآلخـــر، للتعـــارف والتقارب 

وتبدل األفكار المختلفة.

كيف تقرأ قصص النجاح التي حققتها  «
جمعية الكلمة الطيبة بتعزيز مفاهيم 

العمل التطوعي بالبحرين؟

 لدينـــا بجمعيـــة الكلمة الطيبة إيمـــان قوي بأهمية 
خدمـــة الوطن والمواطن، وأهـــل البحرين بالعموم 
لديهم الروح الوطنية واالجتماعية الدافعة لذلك، 
لـــذا اهتممنـــا بأن نوظـــف قدرات ومهارات شـــبابنا 

لتعزيز اللحمة الوطنية، ومحبة خدمة اآلخرين.
 وال يقتصر العمل التطوعي في تقديم المساعدات 
الغذائيـــة والطبيـــة والعينية فقط، وإنمـــا الترويج 
وتعزيـــز  والخـــارج،  بالداخـــل  البحريـــن  لســـمعة 
أســـهمت  ولقـــد  الشـــعبية،  الدبلوماســـية  مفاهيـــم 
فـــي  اإليجابـــي  األثـــر  بتـــرك  المختلفـــة،  برامجنـــا 
الجوانب االجتماعية واإلنســـانية للناس، أساســـها 

األول توعية الشباب وتدريبيهم.

هل لديكم عضويات دولية؟ «

لدينـــا عضويـــات عربيـــة ودوليـــة عديـــدة،  نعـــم، 
منهـــا في االتحـــاد العربي للتطوع، وفـــي الجامعة 
العربية، وفي )اليونسكو(، هذا التواصل الخارجي 
البحريـــن  لســـمعة  الترويـــج  فـــي  كثيـــًرا  ســـاعدنا 

الدولية، ولتوصيل حقيقة الصورة.

هل تتعاون الجمعيات والفرق التطوعية  «
فيما بينها؟ هل هنالك تجارب مشتركة؟

 فـــي الواقـــع، بأن كل جهـــة تطوعية تعمل بشـــكل 
فردي عن األخرى، وفق سياساتها الخاصة، ونهتم 
فـــي جمعية الكلمـــة الطيبة وبتوجيهات من ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة حفظه هللا، أن 
نوجد نوًعا من التقارب بينها والشراكة والتعاون.

ولقـــد أســـهمت جائـــزة ســـموه للعمـــل التطوعـــي، 
ا( بمكان  بتجميع ما يقارب الســـتين جمعية )ســـنويًّ
واحـــد لفتـــرة تصـــل لألســـبوعين، يتشـــارك خالها 
الجميـــع األفـــكار والتجـــارب، والتنافـــس واإلبداع 
يصحـــب  الجديـــدة،  األفـــكار  وتقديـــم  والتفـــوق، 
ذلك إنشـــاء معرض للعمل التطوعي يقدم األفكار 

الجديدة.

ما أهم البرامج التطوعية التي قدمتها  «
الجمعية باآلونة األخيرة؟

 هنالـــك برامـــج كثيرة تعدها الجمعيـــة بين الحين 
واآلخـــر، أبرزهـــا برنامـــج )اتقـــان( والـــذي فزنـــا به 
التعـــاون  مجلـــس  دول  مســـتوى  علـــى  بجوائـــز 

الخليجي.
وتقـــوم فكـــرة البرنامج علـــى تدريـــب وتأهيل 
دورات  وفـــق  المختلفـــة،  التطوعيـــة  الفـــرق 
تخصصيـــة تعزز من المهارات التي يحتاجونها 
فـــي عمـــل جمعياتهـــم، ولقد فـــاز )اتقـــان( أيًضا 

ببرنامـــج المنـــح الماليـــة لـــوزارة العمـــل والشـــئون 
االجتماعية.

ما المحفزات التي يحتاجها الشباب  «
البحريني لكي ينظر للعمل التطوعي بأنه 

نهج وثقافة حياة؟

الشـــباب البحريني مبدع، ويحقـــق في الغالب 
األهـــداف والرســـائل التـــي يؤمـــن بهـــا، وفي 

الكثير من المبادرات التطوعية التي تقوم 
بها الجمعية، نتفاجأ بأن الشباب المشارك 

يقـــدم جهـــوًدا تفـــوق ســـقف توقعاتنـــا 
بكثير.

ما الذي يحتاجه المتدرب  «
في ساحات التطوع؟

المهـــارات،  وتعزيـــز  التدريـــب، 
ولقـــد  الصحيـــح،  والتوجيـــه 

أسهمت جائزة سمو الشيخ عيسى 
بـــن علـــي آل خليفـــة بتحســـين 

وخلـــق  التطوعيـــة،  والجمعيـــات  األفـــراد  جهـــود 
الحافز لهم، بتحسين وتجويد عملهم.

ما التجارب المحلية التطوعية التي أثارت  «
إعجابك؟

أعجبتني كثيًرا تجربة )بيتكم بيتنا( والتي ُيساعد 
بهـــا األســـر المتعففـــة بترميـــم وتحســـين بيوتهم، 

البحرين غامرة بالخير وبالقلوب الطيبة.

كيف تنظر لمشاركة المرأة البحرينية بمجال  «
العمل التطوعي؟

تجربة ثرية وناجحة، وفي الكثير من المناســـبات 
التطوعيـــة التي أحضرها، أرى بأن تواجد النســـاء 

أكثر من الرجال.

وماذا عن تجربة كبار السن؟ كيف تنظر لها؟ «

تقـــّدم جهـــود دور رعايـــة الوالديـــن  قصص نجاح 
والذيـــن  الســـن  كبـــار  يقودهـــا  رائعـــة،  تطوعيـــة 
يقدمـــون جهـــود عديـــدة، منهـــا زيـــارة المـــدارس، 
حيث يســـتعرضون لطلبة تجاربهـــم المتنوعة في 

الحياة.
ناهيـــك أن الكثيـــر مـــن الفعاليـــات الوطنيـــة التـــي 
نشـــارك بهـــا، يكـــون كبـــار الســـن أو المتقاعـــدون 
هـــم المنظمـــون األساســـيون لهـــا، نظـــًرا لخبراتهم 

ولتفرغهم.
والعمـــل التطوعـــي ليـــس باألمر الســـهل، كما يظن 
البعـــض، فهـــو يحتـــاج بالواقـــع للكثير مـــن الوقت 
والجهد والخبرة، وأرى بأن الذين خرجوا أخيًرا 
بعـــرض التقاعـــد االختياري، لديهـــم الفرصة ألن 
يكونوا صناع أمل في ساحات العمل التطوعي.

هل مشاركة رجال األعمال والشركات  «
التجارية في دعم العمل التطوعي مرضية؟

العمـــل التطوعـــي فـــي البحريـــن بحاجـــة للمزيـــد 
مـــن الدعـــم والمشـــاركة، فالدعـــم الحالـــي ال يلبي 
الطمـــوح، مع تنامي المشـــاريع التطوعية، وخروج 
الفـــرق، والتوجـــه نحو التدريب كوســـيلة مثلى 
لصناعـــة جيل جديد يكـــون أفراده قادة في 

العمل التطوعي.

تجاوز عدد العاملين في  «
العمل التطوعي بأوروبا أخيًرا 

المائة مليون شخص، 
كيف نستطيع أن نشّجع 

الشباب البحريني 
والعربي للسير على 

ذات النهج؟

أن  الضـــرورة  مـــن 
نّتجـــه نحـــو اإلعـــام 
وباألخـــص  الحديـــث 
الشـــباب  الســـتقطاب  ميديـــا(،  )السوشـــيال 

ا مهـــم  وتشـــجيعهم، ففضـــاء األعـــام اليـــوم جـــدًّ
ومؤثر لتوصيل الرسالة اليهم بالشكل العميق.

هل ترى بأن اإلصدارات الوثائقية واألدبية  «
الخاصة بالعمل التطوعي بمستوى 

الطموح؟ كيف؟

لتوجـــه  الســـبب  يعـــود  وربمـــا  إصـــدارات،  أرى  ال 
الشباب والعامة نحو الفيديو، و)السوشيال ميديا( 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات، وهـــو أمـــر أتلمســـه مـــن 
الشـــباب الذين التقي بهـــم، فالكل يعبث على مدار 

الساعة بالهاتف، وينشغل به.

بماذا تدعو الدولة ألن تقدم للفرق  «
والجمعيات التطوعية خالل المرحلة 

المقبلة؟

هنالك قانون للتطوع في تونس، والمغرب تدرس 
بدورهـــا تنفيـــذه، نأمـــل أن يتبنى مجلـــس النواب 
مثـــل هذا القانون، وبحيث ينظم العمل التطوعي، 
ويوضح مســـاراته المختلفة للعامة، وللمشـــاركين 

فيه.

كنت من المشاركين بتنظيم قالدة مؤسسة  «
األمير محمد بن فهد العالمية لألعمال 

التطوعية في العالم العربي، كيف تقرأ 
التجربة بنسختها األولى؟

هي مبادرة تعاونية ما بين االتحاد العربي للتطوع 
الـــذي أرأســـه ومقـــره البحريـــن، ومؤسســـة األمير 
محمد بن فهد العالمية لألعمال اإلنسانية بالمملكة 
العربية الســـعودية، وبتمويل منهـــا، ولقد أطلقناها 

العام الماضي برعاية الجامعة العربية.
وأســـتطيع أن أقول لك، بأن نجاح النسخة األولى 
مـــن المســـابقة، شـــّجع المؤسســـة ألن تســـتمر معنا 
فـــي التنظيـــم، وترفـــع من قيمـــة الجوائـــز، ناهيك 
عن توســـع فئات الجائزة لتشمل باإلضافة لألفراد 
الحكومـــات  والجمعيـــات،  التطوعيـــة  والفـــرق 

والشركات.

جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي دفعت العمل التطوعي آلفاق جديدة
ـــجيعهم ـــباب وتش ـــتقطاب الش ـــرورة الس ـــث ض ـــام الحدي ـــه لإلع ـــزاع لــــ “^”: التوج ـــو ه ب

ــات والـــتـــجـــارب فـــي االبــتــكــار ــارسـ ــمـ ــمـ ــل الـ ــضـ ــط الـــضـــوء عــلــى أفـ ــل ــس ي
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انطــالق مـؤتمــر تنميــة المــوارد البشــريــة غـــدا

صـــرح  رئيس مجلـــس إدارة جمعية 
البحريـــن للتدريـــب وتنميـــة الموارد 
البشرية أحمد عطية أن الجمعية قد 
أتمـــت  كافـــة االســـتعدادات لتنظيم 
الثانـــي  الســـنوي  الدولـــي  المؤتمـــر 
والـــذي  البشـــرية  المـــوارد  لتنميـــة 
ســـيقام يومي األحـــد واالثنين ١٧ و 
١٨ نوفمبـــر  تحت رعاية وزير النفط 
الشـــيخ محمد بن خليفة آل خليفة ، 
وحـــول محـــاور المؤتمـــر علق عطية 
بـــأن المؤتمـــر ســـوف يســـلط الضوء 
علـــى أفضـــل الممارســـات والتجارب 

ومهـــارات  “االبتـــكار  مجـــال   فـــي 
األخـــذ  أهميـــة  مؤكـــًدا  المســـتقبل”، 
بنتائج الدراســـات والبحوث العلمية 
التـــي تؤكـــد انعكاســـات األثـــر لتبني 
ثقافـــة االبتـــكار وصناعة المســـتقبل 
ضمن خطـــط واســـتراتيجيات عمل 
المؤسسات التي تعمل على تشجيع 
اإلبداع فـــي توليد األفكار ومواجهة 
التفكيـــر  تتطلـــب  التـــي  التحديـــات 
اإلبداعـــي ومهارات علميـــة متقدمة 
تقـــوم علـــى االســـتفادة مـــن الفرص 
واالمكانيات الجيدة، بما يســـهم في 

تطوير األداء ورفع اإلنتاجية. 
مؤكًدا الحاجة إلى وجود بيئة مهنية 
تدعم جهود المبدعيـــن والمبتكرين، 
المتطـــورة  القيـــادة  خـــال  مـــن 
والتواصـــل البناء باســـتخدام أفضل 
األدوات المناســـبة فـــي ظـــل وجـــود 
لتحقيـــق  المتطـــورة،  التكنولوجيـــا 
بأعلـــى  للمشـــاريع  مثلـــى  إدارة 
المعايير، وهذا ال يكـــون إال بالتناغم 
العمـــل  مـــع تغييـــر مســـارات ســـوق 
التـــي تنطلـــق  الطاقـــات  تبنـــي  فـــي 
بابتكارات متميزة تسهم في إحداث 
التطويـــر والتغييـــر المطلـــوب، الذي 
يقـــوم باســـتحداث وظائـــف جديدة 

العلميـــة  التطـــورات  مـــع  تتواكـــب 
المســـتقبلية، وتكون مـــزودة ببيوت 

الخبرة لاســـتفادة مـــن الخبرات في 
المتطـــورة،  المهـــارات  وجـــود  ظـــل 
باعتبارها نتيجة حتمية لمواكبة كل 

تغيير وتطوير. 
وأشار عطية، بأن جميع تلك القضايا 
وغيرهـــا  تضمهـــا أوراق العمـــل التي 
سيشـــارك فـــي تقديمهـــا متحدثـــون 
مميزون في مجال االبتكار وقيادته 
بمشـــاركة محليـــة ودوليـــة، كمـــا تـــم 
إثـــراء المؤتمر بمجموعـــة من ورش 
االبتـــكار  حـــول  التدريبيـــة  العمـــل 
والتـــي  المســـتقبلية  والمهـــارات 
تســـتهدف عـــدًدا كبيًرا مـــن العاملين 
فـــي مختلـــف القطاعـــات الحكومية 

والخاصـــة، ســـيتطرقون خالها إلى 
العديـــد من التجـــارب والممارســـات 

الناجحة في هذا المجال. 
يخـــرج  أن  المؤتمـــر  لهـــذا  ويتطلـــع 
أداء  تدعـــم  وتوصيـــات  بنتائـــج 
خطـــط  وتثـــري  عامـــة  المؤسســـات 
قطـــاع  عـــن  المســـؤولين  وبرامـــج 
التدريـــب والموارد البشـــرية بشـــكل 

خاص.
فـــي  المســـؤولين  عطيـــة  ودعـــا 
القطاعيـــن العـــام  الخـــاص للحـــرص 
على مشـــاركة الموظفين  االستفادة 
مـــن أوراق عمـــل المؤتمـــر والـــورش 

المصاحبة.

المنامة-جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية

أحمد محمود عطية - رئيس مجلس اإلدارة

برامج الجمعية أوجدت 
األثر اإليجابي في 

الشباب وشّجعتهم 
لدخول المجال

يحتاج المتطوعون 
للمزيد من التدريب 

وتعزيز المهارات 
والتوجيه الصحيح
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العصفور: القيم البحرينية تنبذ العنف والتطرف
ســـلوكياتهم وتوجيـــه  األبنـــاء  مـــع  للتواصـــل  األمـــور  أوليـــاء  دعـــوة 

دعــا محافــظ الشــمالية علــي العصفور أوليــاء األمور إلى ضــرورة الحرص على 
متابعــة األبنــاء وتوجيــه ســلوكهم، مشــيرا إلــى أن القيــم والمبــادئ البحرينيــة 
األصيلة تنبذ العنف والتطرف، مؤكدا أهمية التواصل الفعال مع األبناء لمعرفة 
احتياجاتهــم وتطلعاتهــم، مبينــا أن المملكة تحتضن أبناءها الشــباب خصوصا، 

وتفتح لهم مختلف القنوات لالستثمار األمثل في هذه الشريحة من المجتمع.

وأكـــد أن المواطنة عمـــل وعطاء في بناء 
الوطن ورعاية لشـــؤون الجميع، مبينا أن 
اللقـــاءات الدورية فرصة ســـانحة لتبادل 
اآلراء والتعرف على احتياجات األهالي.

األســـبوعي  المجلـــس  خـــال  وأشـــار 
للمحافظـــة إلـــى الخطوات التـــي اتخذتها 
المحافظـــة؛ مـــن أجل اإلعـــداد والتحضير 
لاحتفـــال بالعيـــد الوطنـــي المجيد وعيد 
الجلـــوس تحـــت شـــعار “قائـــد وشـــعب .. 
فرحة وطن”، منوها إلـــى تنوع الفعاليات 
والنـــوع  الكـــم  حيـــث  مـــن  االحتفاليـــة 
الجغرافـــي  للتوزيـــع  وفقـــا  وتنفيذهـــا 
والســـكاني في المحافظة، حيث تشـــتمل 
مـــن  مســـابقات  إقامـــة  علـــى  الفعاليـــات 
للمحافظـــة  الشـــعبي  المـــوروث  وحـــي 

الشـــمالية والمتمثلـــة فـــي صيـــد الســـمك 
فـــي المالكيـــة، وســـباق فـــي مرفـــأ البديع، 
وســـباق الدراجـــات الهوائيـــة فـــي مدينة 
ســـلمان، والسباقات الشـــعبية في بر سار، 
والمهرجـــان االحتفالـــي فـــي مدينة حمد، 
فعاليـــات  االحتفـــاالت،  هـــذه  وتتضمـــن 
مصاحبة لألطفـــال وهدايا قيمة للجمهور 

والمشاركين.
وتطرق المحافظ إلى الحمات التفتيشية 
منطقـــة  فـــي  المحافظـــة  نفذتهـــا  التـــي 
ســـلماباد الصناعيـــة، والتـــي تهـــدف إلـــى 
المحافظـــة علـــى األمن والســـامة العامة 
والتقيـــد باألنظمـــة والقوانيـــن، مبينـــا أن 
هذه الحمات أســـفرت عـــن رصد وضبط 
العديد من المخالفات البيئية، واألنشـــطة 

التجارية، والمرورية، وإشـــغاالت الطرق، 
وافتقـــار العديـــد مـــن الـــورش والمحات 
والمخازن وســـكن العمال أدوات السامة 
والحماية، واألنشـــطة المشـــبوهة في بيع 

الديزل خافا لما هو مصرح به قانونا.
وأشـــار المحافـــظ إلـــى ســـعي المحافظـــة 
فـــي الحصول على اعتمـــاد عالي كنموذج 
للمدن الصحية وفقا الشتراطات ومعايير 
منظمـــة الصحـــة العالمية في هذا الشـــأن، 
حيـــث تـــم تنفيـــذ العديـــد مـــن الحمـــات 
الصحية بالتعاون مع مؤسســـات المجتمع 
المدني في عالـــي والقطاع الخاص، ومن 

أبرزهـــا التحدي األكبر في خســـارة الوزن 
الحملـــة  ضمـــن  الســـكر  تنـــاول  وتحـــدي 
المجتمعيـــة )الســـمنة ال تليق بـــي( وحملة 
الثـــدي  ســـرطان  مـــرض  حـــول  التوعيـــة 
بمناســـبة اليوم العالمي لمكافحة سرطان 
الثـــدي، وحملة )الســـكري يهـــم كل العائلة 
( بمناســـبة اليوم العالمـــي لمكافحة مرض 
المحافظـــة  تنفيـــذ  إلـــى  إضافـــة  الســـكر، 
العديد من األنشطة والفعاليات والبرامج 
الحملـــة  ومنهـــا  المناطـــق،  مختلـــف  فـــي 
الســـاحل  لتنظيـــف  التطوعيـــة  البيئيـــة 

الشمالي في مدينة سلمان.

الجنبية - المحافظة الشمالية

عبدالّل بن أحمد: البحرين شريك أمني وحليف موثوق في المنطقة
نقـــف صفـــا واحـــدا مـــع أميـــركا فـــي مكافحـــة اإلرهـــاب بحســـم 

اجتمع  وكيل وزارة الخارجية للشــؤون الدولية الشــيخ عبدالّله بن أحمد 
آل خليفة، أمس، بالعاصمة األميركية واشنطن، مع نائب مساعد الرئيس 
األميركــي، نائب مستشــار األمن القومي بالبيت األبيض لشــؤون الشــرق 

األوسط وشمال إفريقيا بمجلس األمن القومي فيكتوريا كوت.

وأشـــاد الشـــيخ عبدالّلـــه بـــن أحمـــد آل 
خليفة، بالشراكة البحرينية - األميركية 
المثمـــرة والمتناميـــة، والروابط المتينة 
الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن  للعاقـــات 
والتي تســـتند إلى منظومة واسعة من 
التعـــاون فـــي شـــتى المجـــاالت، مؤكدا 
أن هـــذه العاقـــة الخاصـــة والمتميـــزة 
متينـــة  ركيـــزة  تمثـــل  البلديـــن،  بيـــن 
لألمـــن اإلقليمـــي، ومنطلقـــا للشـــراكات 

والتحالفات اإلقليمية والدولية.
وثمـــن وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
الدوليـــة، الجهود التـــي تبذلها الواليات 
المتحدة؛ من أجل تعزيز أمن واستقرار 
أن  مبيًنـــا  األوســـط،  الشـــرق  منطقـــة 
مملكة البحرين تعد شريكا أمنيا فاعا، 

وحليفـــا موثوقـــا ومهًمـــا فـــي المنطقة، 
أثبـــت فاعليتـــه وأهميتـــه فـــي الحفاظ 
المشـــتركة  والقيـــم  المصالـــح  علـــى 
للبلدين، وتعزيز أمن واســـتقرار منطقة 

الخليج.
وقال الشيخ عبدالّله بن أحمد آل خليفة 
إن الرؤية الشـــاملة والمســـتنيرة لعاهل 
البـــاد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة هي الســـبيل األمثل 
لســـيادة الســـام واالزدهار فـــي منطقة 
الشـــرق األوســـط، فالنهـــج اإلصاحـــي 
الشـــامل يرتكز على اإلصاح المتجدد، 
المتحضـــر،  والتعايـــش  والوســـطية 
وتأكيد التعاون اإليجابي، واالســـتثمار 
والتنميـــة  البشـــري،  العنصـــر  فـــي 

قطعـــت  مجـــاالت  وهـــي  المســـتدامة، 
مملكـــة البحريـــن فيهـــا شـــوًطا كبيـــًرا، 
وتمثـــل نموذجـــا يحتـــذي فـــي التقـــدم 
والحريـــات والتنميـــة، رغـــم التحديات 

اإلقليمية واألزمات العالمية.
وأشـــاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
التـــي  الكبيـــرة  بالخطـــوات  الدوليـــة، 
اتخذتهـــا الواليات المتحـــدة األميركية 
في مكافحـــة اإلرهـــاب، وزعزعة األمن 
وتقويض االســـتقرار، مؤكـــدا أن مملكة 
البحريـــن تقـــف فـــي صـــف واحـــد مـــع 
الواليـــات المتحـــدة فـــي مواجهـــة تلك 

الممارسات والتصدي الحاسم لها.
مســـاعد  نائـــب  أعربـــت  جانبهـــا،  مـــن 
الرئيس األمريكي، نائب مستشار األمن 
القومي بالبيت األبيض لشـــؤون الشرق 
بمجلـــس  إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط 
األمـــن القومـــي، عـــن تقديرهـــا لمملكـــة 
البحرين وحرصهـــا الدائم على التعاون 
علـــى  دائميـــن  كحليفيـــن  بادهـــا،  مـــع 
مختلـــف المســـتويات، والعمـــل معا في 
ســـياق العاقـــات الوثيقة بيـــن البلدين 
الصديقين؛ إلتاحة فرص إرساء السام 

في المنطقة والعالم.

المنامة- وزارة الخارجية

“السياحة” تقيم رحلة تعريفية لمنظمي األعراس
فــي ســياق جهودها لتعزيــز مكانة مملكة البحرين كوجهــة رائدة لألعراس 
واالحتفــاالت، أقامــت هيئــة البحرين للســياحة والمعارض رحلــة تعريفية 
ألربــع مــن أبرز منظمي األعراس من الكويت والمملكة العربية الســعودية، 
وذلــك فــي الفتــرة ما بين 7 و9 نوفمبر الجاري، حيــث قامت هيئة البحرين 
للســياحة والمعــارض بتنســيق عــدة اجتماعــات بيــن منظمــي األعــراس، 
والجهــات العاملــة فــي قطــاع تنظيم األعــراس من تجار ومؤسســات مثل 
الفنادق من فئة 4 و5 نجوم، والمنظمين وشركات إدارة الوجهات وغيرها 
مــن المرافــق والشــركات المعنية، وحضــر إلى جانب وفــد المنظمين ممثال 

عن المكتب التمثيلي للهيئة بالمملكة العربية السعودية.

وقد حظي المنظمون خال رحلتهم 
للمملكـــة بزيـــارة تشـــكيلة مميزة من 
الفنـــادق والقاعـــات الفاخـــرة إلقامة 
فورســـيزونز  فنـــدق  مثـــل  األفـــراح 
خليـــج البحريـــن، والريتز-كارلتـــون، 
وفنـــدق ســـوفيتل الـــزالق البحريـــن 
تاالســـا ســـي وســـبا، ومنتجـــع وســـبا 
قصـــر العرين، وفندق ويندام جراند، 
وجميـــرا رويال ســـراي، وفندق آرت 
روتانـــا جـــزر أمـــواج، وذا أورنجري، 

ومركز الفونتين للفن المعاصر.
كذلـــك تضمنـــت رحلـــة الوفـــد علـــى 
زيارة النســـخة الرابعة مـــن مهرجان 
البحـــر، أحـــد أبرز األحداث الســـنوية 
التي تنظمها هيئة البحرين للسياحة 
والمعـــارض، والذي يحتفـــي بروابط 
ويســـعى  بالبحـــر  البحريـــن  مملكـــة 
علـــى  والســـياح  الـــزوار  لتثقيـــف 

تاريخها البحري العريق.
مـــن جهته، قال القائـــم بأعمال مدير 
إدارة التســـويق والترويج السياحي 
للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  لـــدى 
والمعارض، علي فوالذ: “نســـعى إلى 
زيادة عدد األعراس التي تستضيفها 
هـــذه  تنظيـــم  خـــال  مـــن  المملكـــة 

االجتماعـــات المنتظمـــة مـــع منظمي 
والمملكـــة  الكويـــت  مـــن  األعـــراس 
مـــن  والتعزيـــز  الســـعودية،  العربيـــة 
مكانتهـــا كالوجهـــة المثاليـــة إلقامـــة 

ألعراس واالحتفاالت”.
لنـــا تنظيـــم هـــذه  “يتيـــح  وأضـــاف: 
الرحلـــة التعريفيـــة فرصـــة الترويج 
الخدمـــات  مـــن  واســـعة  لتشـــكيلة 
المتعلقة بقطاع إقامة األعراس التي 
توفرها مملكة البحرين باإلضافة إلى 
استعراض المواقع المميزة والفنادق 
العالميـــة الفاخرة والمفاهيم الفريدة 
مـــن نوعهـــا التـــي يحفـــل بهـــا قطاع 
هـــذه  وتهـــدف  المحلـــي.  الضيافـــة 
المبادرات إلى تعزيز مكانة البحرين 
كوجهـــة رائـــدة الســـتضافة األفـــراح 

الســـياحية  الهويـــة  مظلـــة  تحـــت 
“فرحتكـــم في البحرين”، والســـاعية 
إلى مضاعفة إسهام قطاع األعراس 

فـــي الدخـــل القومـــي باالتســـاق مـــع 
الرؤية االقتصادية 2030”. 

يذكـــر أن  هيئـــة البحريـــن للســـياحة 

والمعارض تســـعى إلى تطوير قطاع 
األعـــراس فـــي المملكـــة، وذلك وفق 
لمملكـــة  للترويـــج  إســـتراتيجيتها 

البحريـــن كالوجهـــة المثاليـــة إلقامة 
األعـــراس بفضل قطاعها الســـياحي 

الغني والمتنوع.

المنامة- هيئة البحرين للسياحة والمعارض

الترويج للفنادق 
الفاخرة وباقة 

مميزة من خدمات 
األفراح

الفرد والمجتمع بين إرهاب 
الجماعات والتيارات )3-3(

Û  الجانــب األخطــر، وأكــّرر أن األخطــر يكمن فــي أن كل تلــك الموبقات
والمصائــب والبــاء يحــدث تحت عناويــن الدين واإليمــان وتقديس 
معتقد أو فكرة ما، وإجراء عملية “غســيل أدمغة” لألتباع والمريدين 
والمؤيدين بأســلوب ال يمكن االســتهانة به أبًدا ألن هندسته تتم على 
أيــدي أنــاس مــن المنظريــن القادريــن علــى العبــث فــي عقــول الناس 
مــن البســطاء الذيــن يمكــن الســيطرة عليهــم واســتغالهم مــن بوابــة 
“الدين والصاح والعبادة والتقوى”، وأحياًنا من مختلف المســتويات 

والطبقات.
Û  وفــي الحقيقــة، فــإن الكثير مــن الدعــاة والوعاظ والكتــاب وخطباء 

المنبر من المعتدلين ذوي الفكر الوســطي، من مختلف الدول العربية 
واإلســامية، وكذلــك العديــد مــن الباحثيــن والكتاب تناولوا بالشــرح 
والتوعيــة والتوجيــه والتحذيــر مــن خطــر مــا يســمونه بالجماعــات 
“المؤدلجة” ورّكزوا على توعية الشباب وتحصينهم من تبني األفكار 
المنحرفــة، وبالطبــع، فإن لألســرة دورهــا المهم وللمدرســة وللجامعة 
وللمؤسســة الدينيــة لكــن إذا مــا كانــت هــذه القضية تقــع موقًعا “غير 
مهم” بالنســبة للكثيرين، وال يرون أهمية في توعية اآلباء واألمهات 
أواًل، ففــي ذلــك مدعــاة لتوقع المزيد من الممارســات المرفوضة، فإذا 
كان الكثيــر مــن أوليــاء األمــور معرضيــن هــم أنفســهم لهــذا الغســيل 
فمــا بالــك باألبنــاء، الذيــن يحتاجــون إلــى فهــم وإدراك ونقــل تجربــة 

ونصيحة وإرشاد يسهم في حمايتهم.
Û  يقــول البعــض إن مثــل هذه الممارســات غيــر موجودة فــي المجتمع 

البحرينــي، ويقــول آخر إنها موجودة ولكن في إطار ســري، فيما يرى 
البعــض أن كل أصحــاب الفكــر والطائفــي والمذهبــي وذوي التشــدد 
الديني يمثلون هذا االتجاه، إال أنه في كل الحاالت فإن من الضرورة 
واألهميــة أن يتــم توعيــة المجتمــع بكل فئاته وال ســيما فئة الناشــئة 
األجنــدات  ذات  الجماعــات  شــرك  فــي  الوقــوع  بمخاطــر  والشــباب 

الخاصة.
Û  ،وقــد يقــول قائــل إن هنــاك مبالغــة في التحذيــر من تلــك الجماعات 

لكن بالمنطق، فإنها بالفعل خطيرة ومدمرة حتى وإن كانت محدودة 
أو فــي إطار ســري أو ضيــق ألنها عندما تقوى وتنتشــر وتجرف معها 
الكثيــر مــن النــاس، فهــي بذلــك ســتكون بــؤرة لنشــر أفــكار دخيلــة ال 
يقبلهــا المجتمــع البحرينــي خصوًصــا وأننــا نعيــش في زمــن تتعّرض 
فيــه المجتمعــات لريــاح وهجمات تحرمها االســتقرار والعيش اآلمن، 
وأن من واجب الدولة ومؤسساتها وكذلك منظمات المجتمع المدني 
والمؤسســات الدينيــة المعتدلــة واألهليــة المجتمعيــة أن تضــع فــي 
اعتبارهــا الخطــر الــذي يمكن أن يمثلــه هذا “الفكر المختــل” من تأثير 
يصــل إلــى هــدم اســتقرار األســرة، ويحــرم الكثيريــن من أن يعيشــوا 
حيــاة طبيعيــة كونهــم رهنوا أنفســهم لجماعــة أو تيار يلعــب بهم كما 
ا  ا أو فكريًّ يشــاء، فا يمكن إطاًقا الســماح بمن يســتغل معتقًدا دينيًّ
أو يتبنى أفكاًرا متشــددة ومتطرفة حســب أهوائه وما يشــتهي لكي 

يعبث بأمن واستقرار الفرد والمجتمع.
Û  بعــد هــذه السلســلة، فــإن الخاصــة التــي نكــّرر عليهــا هــي أننــا كلنــا

مسئولون عن حماية مجتمعنا من األفكار الهّدامة، ومن أولئك الذين 
يســتغلون الديــن فــي اإلضــرار بالمجتمــع، وبالتالــي، يعّرضــون أمــن 

واستقرار الوطن لخطر داهم، وهللا من وراء القصد.

عادل المرزوق



والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
االجتماعيـــة، رئيس مجلس إدارة 
هيئـــة تنظيم ســـوق العمل، جميل 
حميـــدان، عضـــو مجلـــس النـــواب 
مكتبـــه  فـــي  الصالـــح  ممـــدوح 
بالـــوزارة، واســـتعرض معـــه ســـبل 
المجـــاالت  فـــي  التعـــاون  تعزيـــز 

العمالية واالجتماعية.
وخالل اللقاء، أكد حميدان أهمية 
التعاون بين وزارة العمل والتنمية 
النـــواب،  ومجلـــس  االجتماعيـــة 
لمـــا يعـــود بالنفـــع علـــى الخدمات 
المقدمـــة للمواطنيـــن، معربـــا عـــن 
الداعـــم  المجلـــس  لـــدور  تقديـــره 
للمشاريع والتشريعات ذات الصلة 
باختصاصات عمل الوزارة، وذلك 
في إطار الســـعي المشترك لتوفير 

العيش الكريم للمواطنين، وتعزيز 
الحمايـــة االجتماعية لجميع فئات 

وشرائح المجتمع.
ممـــدوح  النائـــب  أكـــد  بـــدوره، 
التعـــاون  تعزيـــز  أهميـــة  الصالـــح 
التشـــريعية  الســـلطتين  بيـــن 
والتنفيذية بما يعزز من المكاسب 

الوطنيـــة وخدمـــة المواطنين في 
المجاالت العمالية وتعزيز الرعاية 
االجتماعيـــة، منوها بالجهود التي 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  تبذلهـــا 
االجتماعيـــة، فـــي تنفيـــذ سياســـة 
توفيـــر  إلـــى  الراميـــة  الحكومـــة 

أفضل الخدمات للمواطنين.
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 المنامة - وزارة الصحة

يصّوت مجلس النـــواب الثالثاء المقبل 
مركـــز  بإنشـــاء  برغبـــة  مقتـــرح  علـــى 
تخّصصي لحاالت الـــوالدة في المنطقة 
الغربيـــة من المحافظة الشـــمالية يخدم 

أهالي المحافظة.
ورأت وزارة الصحـــة أن الوضـــع الحالي 
لمركز الكويت الصحي ال يســـمح بإقامة 
فيـــه؛  الـــوالدة  لحـــاالت  خـــاص  مبنـــى 
نظـــًرا للمعاييـــر والمتطلبـــات اإلنشـــائية 

والفنيـــة لمراكـــز الـــوالدة. وأشـــارت إلى 
أن فكـــرة المراكـــز الصحيـــة تقـــوم على 
توفيـــر الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة فقط 
دون تقديـــم خدمـــات الرعايـــة الصحية 
الثانوية والتي تختص بها المستشفيات 
والمراكـــز المتخصصـــة، حيـــث يتطلـــب 
تقديـــم هـــذه الخدمـــات وجـــود كـــوادر 
وأجهـــزة طبيـــة وفنيـــة متخصصـــة في 

كل مجال بما في ذلك حاالت الوالدة.

“مركز الكويت” ال يستوعب مبنى لـ”الوالدة”

المنامة - وزارة الداخلية

المعلومـــات  إدارة  مديـــر  أعلنـــت 
والمتابعـــة باإلنابـــة فـــي المحافظة 
الســـبيعي  منيـــرة  الجنوبيـــة 
إطـــالق مبـــادرة “خيـــم” التـــي تعـــد 
خـــالل  مـــن  نوعهـــا  مـــن  األولـــى 
بالهواتـــف  “الجنوبيـــة”  تطبيـــق 
التواصـــل  إلـــى  وتهـــدف  الذكيـــة 
مـــع مرتـــادي البر طـــوال الموســـم، 
إذ توفـــر هـــذه المبـــادرة التســـجيل 
علـــى  والتعـــرف  اإللكترونـــي، 
اشتراطات الموســـم وخارطة البر، 
إضافـــة الـــى إمكان اســـتخدام رمز 
)الباركـــود( أو )الكيو آر( واســـتقبال 
االستفســـارات والمالحظـــات عبـــر 
الخط الســـاخن، كمـــا تتوفر خدمة 
حاليـــا  المفعلـــة  نوصلـــك”  “احنـــا 
والمالحظـــات  الشـــكاوى  الســـتالم 
إلـــى  إضافـــة  النصيـــة،  والرســـائل 

خدمـــة الواتســـاب والتعـــرف علـــى 
آليـــة خطوات التســـجيل من خالل 
االجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات 
بالمحافظة وكذلك تخصيص بريد 
المالحظـــات  الســـتالم  إلكترونـــي 
واالستفسارات والشكاوى وإرسال 
لحـــاالت  الـــواردة  االشـــعارات 
المتعلقـــة  والحـــاالت  الطـــوارئ 

بموسم البر طوال الفترة.
وأضافـــت فـــي مقابلـــة مـــع برنامج 
“األمن” اإلذاعي الذي تعده وتقدمه 

والثقافـــة  لإلعـــالم  العامـــة  اإلدارة 
األمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين 
أنـــه بعـــد االنتهـــاء مـــن التســـجيل 
إلكترونًيا يقوم المســـجل بالذهاب 
إلى مركـــز خدمات البر الســـتكمال 
واســـتالم  التســـجيل  إجـــراءات 
الملصـــق الخـــاص بالمخيـــم، حيث 
ســـيتم البـــدء في اســـتالم الملصق 
بتاريـــخ 20 نوفمبـــر الجـــاري ومـــن 
ثـــم تحديث المواقع بالتنســـيق مع 
مركـــز خدمـــات البر والبـــدء بنصب 

الخيام.
التســـجيل  فتـــرة  أن  وأوضحـــت 
 14 بتاريـــخ  بـــدأت  البـــر،  لموســـم 
طـــوال  وتســـتمر  الجـــاري  نوفمبـــر 
نوفمبـــر   20 يبـــدأ  الـــذي  الموســـم 
2019 إلـــى 20 مارس 2020، حيث 
قبـــل  مخيمـــات  أي  وجـــود  يمنـــع 

التاريخ المحدد.

وزير العمل ملتقيا رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل

ــاوى ــك ــش ــام ال ــتـ ــا نـــوصـــلـــك” السـ ــنـ تــفــعــيــل “احـ
السبيعي: التواصل مع مرتادي البر عبر “خيم” هذا العام

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مــســتــعــرضــا ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون مـــع الــصــالــح
حميدان يشيد بدعم النواب للمشاريع والتشريعات العمالية

األنصاري لـ “^”: رصد 3 ماليين دينار لتنظيف المدن الجديدة
ــوزراء ــ ــ ــو رئـــيـــس ال ــم ــات س ــه ــي ــوج ــت ــاًذا ل ــ ــف ــ إن

تم وضع توجيهات رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة بشــأن تخصيص ميزانية لتعزيز 
خدمات النظافة في المحافظات األربع، والمدن الحديثة موضع التنفيذ من قبل وزارة المالية وذلك بضخ مبلغ وقدره ثالثة 

ماليين دينار، وفًقا لتصريحات أدلى بها النائب أحمد األنصاري لـ “البالد”.

وأكـــد أن تلمـــس رئيـــس الـــوزراء حجـــم 
هـــذه المشـــكلة دفعت ســـموه إلـــى إصدار 
اســـتثنائية  بصـــورة  صارمـــة  توجيهـــات 
وعاجلـــة؛ مـــن أجـــل رصـــد ميزانيـــة لرفع 
مســـتوى النظافة في جميـــع المحافظات 
األربع. وأشار إلى أن هنالك قصورا يسود 
عقد النظافة المبرم من قبل وزارة شؤون 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
النظافـــة، حيـــث  مـــع شـــركات  العمرانـــي 
لـــم يشـــمل هـــذا العقـــد تنظيـــف المناطق 
اإلســـكانية الجديـــدة، ناهيـــك عـــن المدن 

الحديقة كمدينة سلمان ومدينة خليفة.
وأوضـــح األنصـــاري قائـــال “كانـــت هنالـــك 
بنفـــاد  تتعلـــق  األفـــق  فـــي  تلـــوح  أزمـــة 
للعـــام  للنظافـــة  الالزمـــة  المخصصـــات 
الجـــاري”، محذًرا من أزمة نظافة محتملة 
في شهر أكتوبر المقبل، في حال لم تبادر 
وزارة  رأســـها  وعلـــى  المعنيـــة،  الجهـــات 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
ســـريعة  حلـــول  وضـــع  إلـــى  العمرانـــي، 

ومستعجلة بالتعاون مع وزارة المالية.
وتابـــع بالقول: “المخّصصـــات المالية لبند 
النظافة ســـوف تنتهـــي في شـــهر أكتوبر، 
البلديـــات  وزارة  بمقـــدور  يكـــون  ولـــن 
واألشـــغال الوفـــاء بالتزاماتهـــا المالية مع 
بالنظافـــة  تضطلعـــان  اللتيـــن  الشـــركتين 
فـــي المحافظـــات األربع في حـــال لم يتم 
تخصيـــص موازنـــة إضافية لبنـــد النظافة 
فـــي ميزانيـــة البلديـــات، وهو األمـــر الذي 
يعني توّقف الشـــركتين عن القيام بعملية 

التنظيف وإزالة المخلّفا”.
وعن سبب نفاد المخّصصات المالية التي 
تـــّم تخصيصهـــا للنظافة، قـــال األنصاري: 
“عندمـــا تّم إبرام االتفاقية مع الشـــركتين 
المعنيتيـــن بالنظافـــة فـــي منتصـــف العام 
االعتبـــار  بعيـــن  النظـــر  يتـــم  لـــم   ،2016
للمشـــاريع اإلســـكانية الكبيـــرة التـــي كان 
يتـــم إنشـــاؤها، والتـــي تـــّم توزيـــع الكثير 
منهـــا علـــى المســـتحّقين خالل الســـنوات 

وزارة  ووجـــدت  الماضيـــة،  الثـــالث 
البلديات واألشغال نفسها ملزمة بإدخالها 
ضمـــن المناطـــق المشـــمولة فـــي خدمـــات 
النظافـــة، األمـــر الذي اضطّرهـــا إلى زيادة 

المخّصصات المالية للشركتين”.
وأوضـــح “فـــي 3 محافظـــات علـــى األقل، 
الســـكنية  الوحـــدات  آالف  توزيـــع  تـــّم 
خـــالل الســـنوات الماضيـــة، لنأخـــذ مثـــاال 
علـــى ذلك مدينة ســـلمان التي تّم تســـليم 
مئات الوحدات الســـكنية فيها، ومشـــروع 
إســـكان اللـــوزي الـــذي ضـــّم نحـــو 6 آالف 
وحـــدة ســـكنية، والمحافظـــة الجنوبية إذ 
تـــّم توزيع مشـــروع إســـكان عســـكر الذي 
إلـــى  إضافـــة  منـــزل،   800 حوالـــي  ضـــّم 
مشـــروع البحير الـــذي يتضّمن 700 منزل 
تّم تجهيز 300 منها، ومشـــاريع الحجيات 
والحنينية، وفي المحرق مشـــروع شـــرق 
الحد اإلســـكاني، كل تلك المشاريع خلقت 
التزامـــات جديـــدة على شـــركات النظافة 
لـــم تكن موجـــودة ضمـــن االتفـــاق المبرم 
قبـــل 3 ســـنوات، وهـــو األمر الـــذي تطّلب 
تلـــك  نفـــاد  وقـــرب  مخّصصاتهـــا،  زيـــادة 

المخّصصـــات”. وأشـــار األنصـــاري إلى أن 
الحكومة تنّفذ خّطـــة لتقليل المصروفات 
المالـــي،  التـــوازن  برنامـــج  وفـــق  وذلـــك 
وهـــو األمـــر الـــذي يجعـــل مـــن الحصـــول 
أمـــًرا  للنظافـــة  إضافـــي  مخّصـــص  علـــى 
ليـــس بالســـهل، خصوًصا إذا مـــا عرفنا أن 
الميزانيـــة التقديريـــة للنظافـــة تبلـــغ نحو 
90 مليـــون دينار. وقال: “مســـؤوليتنا في 
الســـلطة التشـــريعية، انطالًقـــا مـــن دورنا 
الرقابـــي، فالبد أن نتســـاءل عـــن الخطط 
الحكوميـــة في هذا الصعيـــد، فال نريد أن 
نصل إلـــى الحالة التي نجـــد فيها القمامة 
مكّدسة، وال نريد أن يتكّرر ما حصل قبل 
ســـنوات من أزمـــة نظافة كبيـــرة في عدد 
مـــن المناطق”. إلـــى ذلك، فقد أمر صاحب 
الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء بتنفيذ 45 
مشـــروعا تطويريا تنمويـــًا بكلفة نحو 22 
مليـــون دينـــار تســـتهدف البنيـــة التحتية 
والمرافـــق؛ لتحســـين الخدمـــات المقدمة 
للمواطنيـــن فـــي إطـــار المشـــاريع البلدية 

المشتركة بمختلف مناطق البالد.
ويشـــمل ذلك إنشـــاء أســـواق مركزية في 
جدحفص ومدينة خليفة ومدينة عيسى، 
وتطوير الســـوق الشـــعبية في جدحفص، 
وتكييف الســـوق الشعبية بمدينة عيسى، 
وتطويـــر الخدمـــات فـــي ســـوق الرفـــاع، 
وتحســـين شـــارع ريا ومداخـــل ومخارج 
سوق واقف والمنطقة الصناعية في عراد، 
ورصـــف الطرق الداخليـــة في مدينة زايد 
ومدينة عيسى، وإنشاء حدائق ومالعب 
في الزالق والرفـــاع ومدينة زايد ومدينة 
حمـــد وأم الحصم ومدينة ســـلمان والدير 
وســـماهيج والحورة، واستكمال خدمات 
مرفأ قرية الدراز، وتوسيع نطاق خدمات 
اإلســـكانية  المناطـــق  لتشـــمل  النظافـــة 
الجديدة. وعرض وزير المالية واالقتصاد 
الوطنـــي آليـــة تمويـــل هـــذه الحزمـــة من 
مـــع وزارة  بشـــأنها  المشـــاريع والتنســـيق 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 

العمرانـــي. وتابـــع صاحب الســـمو الملكي 
رئيس الوزراء، وضع البيوت القديمة في 
القرى والمدن وكلف سموه وزارة األشغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
ووزارة اإلســـكان برفع تقرير مشـــترك عن 
حالة البيوت القديمـــة فيهما واآللية التي 
يتم بموجبها إعادة تأهيلها بالشـــكل الذي 
يتماشـــى مـــع التنمية الحضريـــة ويحفظ 
هويـــة الفرجـــان والقـــرى وخصوصيتهـــا. 
مـــن جانـــب آخـــر، كلـــف صاحـــب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
بمتابعـــة حالـــة منطقة القفول واســـتيفاء 
احتياجاتهـــا الخدميـــة والمرافقية. وتابع 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء 
مـــا تم تحقيقـــه في تنفيذ اإلســـتراتيجية 
ومـــن  المخلفـــات،  إدارة  فـــي  المتكاملـــة 
بينهـــا إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء 
وإعـــادة تدوير المخلفات المنزلية وإعادة 
تدويـــر النفايـــات وتحويلهـــا إلـــى طاقـــة، 
وعرض وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني، 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  ووزيـــر 
والتخطيـــط العمراني ما تـــم تحقيقه في 

هذا السياق.
وعلـــى صعيـــد ذي صلـــة، وجـــه صاحـــب 
الســـمو الملكي رئيس الوزراء إلى تجميل 
توبلـــي  حـــول خليـــج  الواقعـــة  المنطقـــة 
والمحافظـــة على بيئته خصوصا أشـــجار 
القـــرم والعمـــل علـــى إعادة تأهيـــل خليج 
توبلي بالشـــكل الذي يحسن حركة المياه 
وتجددها ويصرف الحمأة والرواسب منه 
بشـــكل تلقائي، وكلف ســـموه وزير المالية 
األشـــغال  ووزيـــر  الوطنـــي،  واالقتصـــاد 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 

برفع مذكرة مشتركة بهذا الخصوص.

أحمد األنصاري

“أمانة مجلس التعاون” تطلق نشرتها اإللكترونية
 أطلقــت األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة أمس األول، نشــرة أســبوعية إلكترونيــة باللغتين 
العربيــة واإلنجليزيــة، ســتمكن كافــة األفــراد والمؤسســات حــول العالــم مــن االطــالع علــى آخــر أخبــار وفعاليــات 

وإنجازات مجلس التعاون.

 وأوضح مدير عام اإلدارة العامة 
لإلعالم والتواصل االســـتراتيجي 
باألمانة فيصل الشيخ، أن إطالق 
هـــذه النشـــرة اإللكترونيـــة يأتـــي 
مواكبـــة للتطـــورات التكنولوجية 
التي باتت في وقتنا الحالي عاماًل 
مؤثًرا في المجال اإلعالمي، وبما 
يمنـــح الراغـــب فـــي معرفـــة عمل 
مجلـــس التعـــاون وأمانتـــه العامة 
وقطاعاتها ولجانها، فرصة للبقاء 
على اطـــالع دائم، كما ســـيوفر له 
القـــدرة على التواصـــل مع األمانة 

العامة.

النشـــرة  أن  الشـــيخ  وبّيـــن 
العربيـــة  باللغتيـــن  اإللكترونيـــة 
متاحـــة  وســـتكون  واإلنجليزيـــة، 
عبـــر البريـــد اإللكترونـــي لألفـــراد 
والمؤسسات التي يمكن االشتراك 
فيهـــا عبـــر الراوبـــط اإللكترونيـــة 
التي ستنشر في حسابات األمانة 
المصغـــر  التدويـــن  موقـــع  علـــى 
”تويتـــر” باللغتيـــن. وأشـــار إلى أن 
آلخـــر  قســـًما  ســـتتضمن  النشـــرة 
واالجتماعـــات  المجلـــس  أخبـــار 
آخـــر  وأيًضـــا  للجـــان،  الدوريـــة 
البيانـــات والقرارات، وســـتتضمن 

التـــي  اإلنجـــازات  يعـــرض  قســـًما 
حققتها مســـيرة العمل المشـــترك، 
باإلضافة إلى فيديـــوات إخبارية 
ومعلوماتية تربط المطلع مباشرة 
علـــى  التعـــاون  مجلـــس  بقنـــاة 
باإلضافـــة  ”اليوتيـــوب”،  تطبيـــق 
بصيغـــة  المعلوماتيـــة  للرســـوم 
والمضاميـــن  ”اإلنفوجرافيكـــس”، 
المنشـــورة على حســـابات األمانة 
فـــي ”تويتـــر” و”اإلنســـتغرام”. كما 
ســـتوفر النشـــرة إمكانية الوصول 
لألجهـــزة  اإللكترونيـــة  للمواقـــع 
التابعـــة  الخليجيـــة  والمنظمـــات 

لألمانة العامة.
 وختـــم مديـــر عـــام اإلدارة العامة 
لإلعالم والتواصل االســـتراتيجي 
النشـــرة  أن  ببيـــان  تصريحـــه 

ا كل يوم خميس،  ستصدر أسبوعيًّ
وســـيتمكن المشـــتركون فيهـــا من 
إعادة توزيعها وإرســـالها ونشرها 
مـــن خـــالل مشـــاركة روابطها عبر 

تطبيـــق  أو  اإللكترونـــي  البريـــد 
”الواتس آب”، كون االشتراك فيها 
ـــا ويتطلب فقط التســـجيل  مجانيًّ

من خالل البريد اإللكتروني.

الرياض - األمانة العامة لمجلس التعاون 

يا أبناء فلسطين )التقطوا حجارتكم(
Û  لنــا توجــز  واشــالئها،  ومآســيها،  أوجاعهــا، ومجازرهــا،  بــكل  فلســطين 

وألبنائنــا حقيقــة الواقع العربــي المتخاذل والضعيــف والصامت، بُمقابل 
شعب عربي يعاني الظلم والقتل وسرقة األرض ألكثر من نصف قرن.

Û  ،فلســطين تصــدح بيومياتهــا الُمــرة والعســيرة، بنفــاق المجتمــع الدولــي
وبهشاشــة بيــت األمم، وبــزور المنظمــات الدولية والحقوقيــة، ومجلس 
األمــن، والــدول الخمس الدائمة العضويــة، والتي ال تصوت، وال تتحرك، 

اال فيما يخدم مصالحها هي.
Û  فلســطين، وشــعب فلســطين، الذي يقتل ويشــرد وُيســلب الحقوق على

مــرأى ومســمع مــا يكنــى بـ)المجتمــع المتحضــر(، نــرى يومياتــه الشــنيعة 
اليــوم، وكل يــوم، بأكثــر من مشــهد عربــي، نراه في العــراق، وفي اليمن، 

وسوريا، وربما دول أخرى قادمة.
Û  هــذا التاريــخ الفاضــح، يصدح -بالعلن- بأن هنالك خلاًل فاضحًا تتشــارك

بــه األنظمــة والشــعوب والمفكريــن والساســة العــرب فــردًا فــردًا، مكــن 
األجنبــي فــي اإلقليــم وفــي الخــارج ألن يجــل مــن البيــت العربــي، ومن 
المنطقــة العربيــة، ســاحت عبث، وفوضى، وهزل، يســرح بها ويمرح من 

يريد، وكأنها بال رقيب، أو حسيب.
Û  يقتلــون األطفال في فلســطين بصواريخ ورصاص الغدر، ويســتبيحون

األعراض، وينهبون أراضي ليست لهم، ثم يتبجحون في دهاليز االعالم 
والسياســة عــن حقوقهم التاريخيــة التي اعادوها، واصميــن المناضلين 

الشرفاء، بالقتلة واإلرهابيين والمجرمين.
Û  هذه القضية التاريخية، ستظل هي الخط الفاصل دومًا، ما بين الحقيقة

ومــا بيــن أكاذيب وترهــات االعالم والساســة والتصريحــات الفضفاضة 
والتي ال تســمن وال تغني من جوع، والتي لم ُتعيد للشــعب الفلســطيني 
شبرًا واحدًا من أراضيه المسلوبة، فلسطين هي حجر الزاوية، وستظل.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

علوي الموسوي

شركات النظافة 
ستتوقف عن العمل في 

أكتوبر... وسمو رئيس 
الوزراء أنقذ الموقف

عقود النظافة 
لم تتضمن المدن 

الحديثة والمناطق 
السكنية الجديدة
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وزارة التربية والتعليم

أنشـــطة  قســـم  نّظـــم 
بمعهـــد  المتدربيـــن 
للتدريـــب  البحريـــن 
ورشـــة “إعـــادة تدويـــر 
البيئيـــة  المخلفـــات 
واألوراق  والمالبـــس 
قدمتهـــا  والدفاتـــر”، 
فـــي  االختصاصيـــة 
القسم األستاذة فاطمة 
وشـــارك  األنصـــاري، 
فيها عدد مـــن متدربي 
التدريبيـــة  األقســـام 

المختلفة في المعهد. 
 ورّكـــزت الورشـــة علـــى تعريـــف المتدربيـــن بأهميـــة المحافظـــة على 
المـــوارد االســـتهالكية وكيفيـــة تدويرهـــا تحقيًقـــا ألهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة، كما تم توضيح كيفية حســـاب المدة التي تقضيها بعض 
المنتجات للتحلل مثل البالســـتيك، باإلضافة إلى تعريف المشـــاركين 

ببعض طرق إعادة تدوير المخلفات البيئية.
وفي هذا الســـياق، أوضحت رئيس قســـم أنشطة المتدربين الدكتورة 
ســـهير المهندي أن هذه الورشـــة تســـعى إلـــى تعليـــم المتدربين بعض 
طرق وأســـاليب تدويـــر المخلفات البيئية، وجعلها قابلة لالســـتخدام، 
وتوعيتهـــم بأهميـــة االســـتفادة من المخلفـــات، خصوًصا غيـــر القابلة 

للتحلل، حرًصا على عدم تراكمها وحفاًظا على البيئة.

ورشة إعادة تدوير المخلفات في “البحرين للتدريب”

سيدعلي المحافظة

كلية “التطبيقي” ُأنشئت لخدمة طلبة التجاري والصناعي

أفــادت جامعــة البحريــن في ردِّها على مقترح برغبة برلماني بشــأن الســماح بقبول خريجي برنامج 
التعليــم الفنــي والمهنــي المطــور )الفرع التخصصي( في جامعــة البحرين، أن الجامعة تشــّجع طلبة 
التعليــم التجــاري والصناعــي )المتقــدم( علــى االلتحــاق ببرامــج )كليــة التعليــم التطبيقــي( التــي تم 

تأسيسها لصالحهم دون غيرهم.

تعزيـــز  إطـــار  فـــي  يأتـــي  ذلـــك  أن  وأوضحـــت   
مهاراتهـــم وقدراتهـــم فـــي تخصصهم فـــي مجال 
اإلدارة أو المحاســـبة أو التقنيـــة أو الكهربـــاء أو 
الميكانيـــكا، ثـــم تفتـــح المجـــال لهم للتحـــول إلى 
ا  برامج البكالوريوس متى ما حققوا معدالً تراكميًّ

أعلى من 2.33 من 4.00.
 ولفتـــت إلـــى أنـــه قـــد تـــم مؤخـــًرا تطويـــر ودمج 
مســـاري التعليـــم الصناعي والتجـــاري بنوعي كلٍّ 
منهمـــا )المتقـــّدم والتخصصـــي( فـــي مســـار واحد 
هو المســـار الصناعي والتجاري )المطّور(، من قبل 

وزارة التربية والتعليم.

 وبّينـــت أنه بذلـــك أصبح بإمـــكان جميع خريجي 
ذلـــك المســـار مـــن المســـتوفين شـــروط المعـــدل 
المطلـــوب لاللتحـــاق بالجامعـــة وبقيـــة الشـــروط 
األخرى التقدم بطلب االلتحاق بجامعة البحرين، 
وقـــد اســـتقبلت الجامعـــة أول دفعاتـــه بعد عملية 
التطويـــر التـــي تمـــت بدايـــًة مـــن العـــام الجامعي 
2018/2019م.  وأشـــارت الجامعة إلى أن تحديد 
المتطلبـــات المســـبقة لاللتحـــاق ببرامـــج جامعـــة 
وزارة  مـــع  والتشـــاور  بالتنســـيق  يتـــم  البحريـــن 
التربيـــة والتعليـــم عبر لجنة التنســـيق المشـــتركة 
بينهما.  وأوضحت أن األســـاس فـــي تحديد هذه 

المتطلبـــات يكـــون عبـــر دراســـة أهـــداف إنشـــاء 
التـــي  المقـــررات  ومضمـــون  الثانويـــة،  الشـــهادة 
اجتازهـــا الطالـــب للحصول على الشـــهادة وكذلك 
الكفايات األكاديمية التي تهّيئ الطالب لاللتحاق 
بالدراســـة فـــي الجامعـــات وتمكنـــه مـــن تحقيـــق 

النجاح.
 وأضافـــت أن هـــذه المعايير باإلضافـــة إلى تلبية 
متطلبـــات ســـوق العمل تعتبر هـــي معايير القبول 
األساســـية التي تســـتند عليها مختلف الجامعات 

في العالم.

 وبّينـــت أن قبـــول الطلبـــة فـــي الجامعـــة يكـــون 
حســـب فـــرع الثانوية العامة لـــكل منهم والمتوفر 
مـــن الشـــواغر وفًقـــا لرغبتهـــم مـــن المقاعـــد عـــن 
طريـــق المفاضلـــة بينهـــم فـــي المعدل التنافســـي 
)معـــدل الثانويـــة باإلضافـــة إلى درجـــات المقابلة 

الشـــخصية وامتحان القدرات(.  ونّوهت الجامعة 
بحرصهـــا علـــى قبـــول طلبـــة الثانويـــة الصناعـــة 
والتجاريـــة خريجي المســـار )المتقدم( في برامج 
كلياتها العملية مثل )كلية الهندســـة، وكلية تقنية 

المعلومات، وكلية التعليم التطبيقي(.

جامعة البحرين: 
استقبلنا أولى 
دفعات المسار 

“المطور” في 2018

جواز تدريب طالب المعهد الديني بالمساجد
ــم” ويـــصـــعـــب تــطــبــيــقــه ــ ــائ ــ ــة: الـــمـــقـــتـــرح “غـــيـــر م ــيـ ــربـ ــتـ الـ

عبرت وزارة التربية والتعليم عن رفضها لمقترح برغبة بشأن جعل التدريب 
العملــي فــي إحــدى المؤسســات الدينيــة كالمســاجد أو األوقــاف أو الشــؤون 

الدينية كجزء من متطلبات التخرج من المعاهد الدينية.

وبينت أن هـــذا األمر يصعب تطبيقه؛ 
ضمـــن  مـــن  ليســـت  المســـاجد  إن  إذ 
الجهـــات التـــي يمكـــن تطبيـــق مقـــّرر 

)خدمة المجتمع( فيها.
وأوضحـــت أن الخدمـــة االجتماعيـــة 
للطلبـــة تحتاج إلى إشـــراف ومتابعة، 
وهـــي تبدأ منـــذ الصباح وتســـتمّر إلى 
نهايـــة الـــدوام الرســـمي، بحيث يمكن 
تقييم الطلبة واإلشـــراف عليهم أثناء 
تأديتهـــم مقـــرر خدمة المجتمـــع فيها 

ا. على مدى عدة ساعات يوميًّ
العملـــي  التدريـــب  أن  إلـــى  وأشـــارت 
إحـــدى  فـــي  الدينـــي  المعهـــد  لطلبـــة 

لـــوزارة  التابعـــة  الرســـمية  الجهـــات 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
مســـاق  خـــالل  مـــن  تطبيقـــه  يتـــم 
)خدمـــة المجتمـــع( الـــذي هـــو متطلب 
مـــن متطلبـــات التخـــرج لجميـــع طلبة 
المرحلـــة الثانوية ومنهم طلبة المعهد 

الديني.
وتابعت: إن مســـاق )خدمـــة المجتمع( 
يتيـــح لطلبـــة المرحلـــة الثانوية خالل 
عطلـــة منتصف العام الدراســـي العمل 
التطوعـــي فـــي عـــدد من المؤسســـات 
حريـــة  للطلبـــة  ويكـــون  الحكوميـــة، 
الـــوزارات  مـــن  عـــدد  بيـــن  االختيـــار 

والمؤسســـات الرســـمية المتعاونة مع 
وزارة التربيـــة والتعليم، ومنها )وزارة 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف( 

وغيرها من الجهات الحكومية.

وذكـــرت أنه ال يتخـــّرج الطالب إال إذا 
أتّم الســـاعات المطلوبة والبالغ عددها 
)60( ســـاعًة زمنيـــة، منهـــا )30( ســـاعًة 
داخل المدرسة و )30( ساعًة خارجها.

النعيمي يشارك بمناقشات التعديل على دستور اليونسكو
ــة الــتــربــيــة ــجــن ــات ل ــش ــاق ــن ــم ــوره ب ــضـ ــل حـ ــّج ــس ــد الــمــمــلــكــة ي ــ وف

شـــارك وزيـــر التربية والتعليـــم ماجد بن 
علـــي النعيمـــي، فـــي االجتمـــاع الثانـــي 
العـــام  المؤتمـــر  رئيـــس  نـــواب  للجنـــة 
األربعيـــن لمنظمـــة اليونســـكو، والمنعقد 

ا في مقر المنظمة في باريس. حاليًّ
وناقشـــت اللجنـــة عـــدًدا مـــن القـــرارات 
الخاصـــة بلجـــان المؤتمـــر، والعمـــل على 
حل الخـــالف القائم بين الدول األعضاء 
بتعديـــل  الخاصـــة  المناقشـــات  بشـــأن 
دســـتور المنظمة، ومـــا يترّتب على ذلك 
من تغييرات في آلية الترشـــيح وتوزيع 
عضويـــة  فـــي  والمشـــاركة  المناصـــب 

المجلس التنفيذي واللجان وغيرها.
البحريـــن، مـــن خـــالل   ودعـــت مملكـــة 
مداخـــالت رئيـــس الوفـــد وزيـــر التربية 
والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي، إلـــى المزيـــد 

المهـــم،  الموضـــوع  لهـــذا  الدراســـة  مـــن 
واالســـتئناس بآراء الخبراء القانونيين، 
قبـــل  التوافـــق  تحقيـــق  إلـــى  والســـعي 
نجـــاح  ألن  التصويـــت؛  إلـــى  اللجـــوء 
المنظمـــة يعـــود فـــي غالب األحيـــان إلى 
الـــدول  بيـــن  التوافـــق  علـــى  الحـــرص 

األعضاء.
 والجديـــر بالذكـــر أن مملكـــة البحريـــن 
تشـــارك بشـــكل فاعـــل فـــي لجنـــة نواب 

الرئيس وفي اللجان األخرى.
 وفي ســـياق متصل، ســـّجل وفد مملكة 
البحرين المشـــارك في الـــدورة األربعين 

حضـــوره  لليونســـكو  العـــام  للمؤتمـــر 
برئاســـة  التربيـــة  لجنـــة  باجتماعـــات 
القائـــم بأعمـــال مديـــر التعليم المســـتمر 

عبدالكريم بوصبيعة.
 وناقشـــت اللجنة الموضوعات المدرجة 
على جدول األعمال، وبخاصة مشـــروع 
االستراتيجية المتوسطة األجل للتربية 
للفتـــرة مـــن 2022 إلـــى 2029، وإعـــداد 
لنفـــس  والميزانيـــة  البرنامـــج  مشـــروع 
الفتـــرة، والعمـــل الخـــاص بالتعليـــم مـــن 
أجل التنمية المســـتدامة، واستراتيجية 
اليونســـكو لمحـــو أمية الشـــباب والكبار، 
وتنسيق الجهود الخاصة بتنفيذ الهدف 
الرابع، وســـعي اليونسكو لوضع تصنيف 
دولي موحد لتدريب المعلمين، وســـعيها 
أيًضا لمكافحة كل أشكال العنف والتنمر 
التنمـــر  ذلـــك  فـــي  بمـــا  المـــدارس،  فـــي 
اإللكتروني، وغير ذلك من الموضوعات.

وزير التربية يشارك في اجتماع نواب رئيس المؤتمر العام لليونسكو

اســـتضاف صرح الميثاق الوطنـــي مجموعات متنوعة مـــن طلبة المدارس 
ا، انطالًقا من  الخاصة على دفعات منتظمة تبلغ أكثر من 150 طالًبا أسبوعيًّ
التعـــاون المشـــترك بيـــن وزارة التربية والتعليم وجميـــع المدارس الخاصة، 

وضمن سلسلة األنشطة الطالبية المعززة لمنهج التربية للمواطنة.
 وتتضمن الزيارات الطالبية جولة في أروقة الصرح، يستمع خاللها الطلبة 
لشـــرح توضيحـــي عـــن مقتنياته بما يتناســـب مـــع كل مرحلة دراســـية، كما 
يّطلعـــون خـــالل الجولة على أســـماء أفـــراد عوائلهم من الذين شـــاركوا في 

التصويت على الميثاق الوطني ونقشت أسماؤهم على جدران الصرح.
 ومـــن المزمع أن تســـتمر هـــذه الزيارات طـــوال العام الدراســـي، مع مراعاة 

مواعيد االمتحانات والعطالت المدرسية.

ا صرح الميثاق يستقبل 150 طالًبا أسبوعيًّ

تعويض طالبات ابتدائية توبلي عن غياب معلمتهن المتكرر

أكـــدت وزارة التربيـــة والتعليم فـــي تعقيبها على الخبر 
المنشور في صحيفة البالد حول المعلمة كثيرة الغياب 
بمدرســـة توبلـــي االبتدائيـــة للبنات، أنها قامـــت باتخاذ 

اإلجراءات الكفيلة بتعويض الطالبات.
ولفتـــت إلـــى أنه تـــم تحويل الموضـــوع إلـــى التحقيق 
اإلداري نتيجـــة التقصير فـــي حالة الغياب وعدم إعالم 

اإلدارة التعليمية المعنية.
وفيما يلي نص تعقيب الوزارة:

تعقيًبـــا علـــى الخبر المنشـــور في صحيفـــة البالد تحت 
عنـــوان :)معلمـــة “كثيـــرة الغيـــاب” بتوبلـــي االبتدائيـــة 
اإلدارة  مـــع  الموضـــوع  مـــن  التحقـــق  وبعـــد  للبنـــات(، 
المختصـــة، يطيـــب إلدارة العالقـــات العامـــة واإلعـــالم 
بـــوزارة التربية والتعليم التوضيح بأنه، وبعد التواصل 

مع اإلدارة المختصة، تبين التالي:
أوالً: أن األمـــر ال يتعلق بنقـــص في المعلمات، وإنما في 

الغياب المتكرر للمعلمة المختصة.
ثانًيـــا: أن اإلدارة المدرســـية تأخرت فـــي تنفيذ الخطة 

البديلة وفًقا للصالحيات الممنوحة لها.
بتعويـــض  الكفيلـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  تـــم  وعليـــه،   
الطالبـــات، وتحويـــل الموضـــوع إلى التحقيـــق اإلداري 

نتيجـــة التقصيـــر في التعامل مـــع حالة الغيـــاب وعدم 
إعالم اإلدارة التعليمية المعنية.

محرر الشؤون المحلية

التربية: التحقيق في 
أسباب التقصير في 

التعامل مع الحالة

ال نقص في المعلمات 
واإلدارة تأّخرت في تنفيذ 

الخطة البديلة

سيدعلي المحافظة

المحرر المحلي
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الــعــاجــي ــاخ  ــسـ ــنـ ــتـ االسـ ــة  ــ ــاح ــ إلب ال 
ــة لــهــا ــ ــاج ــ ــيـــة الح ــالـ ــاء مـ ــ ــب ــ ــة أع ــ ــدولـ ــ ــّمـــل الـ ــه يـــحـ ــق ــي ــب ــط ت

أبـــدت الحكومـــة تحفظهـــا علـــى تعديـــل 
علـــى  مناقشـــته  المقـــرر  مـــن  تشـــريعي 
طاولـــة مجلـــس النـــواب الثالثـــاء المقبـــل 
يستثني االستنســـاخ العالجي من أشكال 
االستنســـاخ المحظـــور فـــي القانـــون رقم 
26 لســـنة 2017. وقالـــت إن العديـــد مـــن 
المنظمـــات العلميـــة والبحثيـــة قـــد أبـــدت 
مـــن  المحتملـــة  المخاطـــر  إزاء  تخوفهـــا 
اســـتخدام الهندســـة الوراثيـــة على صحة 
اإلنسان، حيث تتسبب في ردود فعل غير 
متوقعة. وبينـــت الحكومة أنه ال بأس من 
اســـتخدام االستنســـاخ العالجي ألغراض 

العالج الطبي الذي ال يتعارض مع الدين.
وأشـــارت إلـــى أن هـــذه التقنيـــة مـــا زالت 
تثبـــت  ولـــم  والدراســـة،  البحـــث  تحـــت 
كفاءتها وســـالمة تطبيقها حتى في كثير 

مـــن الـــدول المتقدمة، حيث إنهـــا ما زالت 
مثاًرا للجدل العلمـــي واألخالقي والديني 

في كثير من دول العالم.
االستنســـاخ  مـــن  الهـــدف  أن  وأوضحـــت 
العالجـــي هو إنتاج خاليـــا جذعية بغرض 
عالج عضو غير سليم في جسم المريض، 
أمـــا الهـــدف مـــن القانـــون رقم )26( لســـنة 
2017 ســـالف الذكـــر فهـــو المســـاعدة فـــي 
اإلنجـــاب لزوجيـــن ليـــس لديهمـــا المقدرة 

على اإلنجاب بشكل طبيعي.
وأردفت أن تنفيذ المشـــروع كذلك يحّمل 
المملكـــة أعبـــاء ماليـــة إضافيـــة كبيرة في 
ظل ظروف اقتصادية تقتضي تجنب هذا 
العبء. ولفتت إلى أن السماح باالستنساخ 
العالجـــي قـــد يحـــّول هـــذه التقنيـــة إلـــى 
مصدر للتجارة والكسب المادي من خالل 
تصـــرف البعـــض فـــي خالياهـــم الجذعية، 
خاصة في المجتمعات الفقيرة. وأشـــارت 

إلى تعارضه مع القيم األخالقية والدينية 
المرتبطـــة باالستنســـاخ العالجي والخاليا 
الجذعيـــة مثل قتل الجنيـــن المتكون في 
المعمل في ســـبيل الحصـــول على خالياه 

الجذعية الجنينية.
وأكدت صعوبة الرقابة الكاملة أو اإلشراف 
من قبـــل الهيئات والجهـــات الرقابية على 
مثل هـــذه العمليات، في ظـــل عدم وجود 
الضوابط والقواعد واالشتراطات الالزمة 
واألخالقيـــة  المهنيـــة  الممارســـة  لضمـــان 

والشرعية السليمة نظًرا لحداثتها.
ونّوهـــت باحتماليـــة حـــدوث خلـــل تقنـــي 
أثنـــاء إجراء عملية االستنســـاخ مما ينتج 
أكانـــت  ســـواء  جســـيمة  تشـــوهات  عنـــه 

جسدية أم عقلية أم نفسية.

األعلى اإلسامي

من جهته، عّبر المجلس األعلى اإلســـالمي 

إن  إذ  التشـــريعي،  للتعديـــل  رفضـــه  عـــن 
تعريـــف االستنســـاخ العالجي الـــوارد في 
مشـــروع القانـــون تعريٌف عامٌّ وواســـٌع بما 
ل، وقد  ُيخرجـــه عـــن إطـــار القانون المعـــدَّ
يفتـــح المجـــال أمـــام تطبيقـــات كثيرة قد 
تشـــتمل علـــى محظـــورات شـــرعية، وقـــد 

يفرز آثاًرا سلبية متعددة.
الـــذي  العالجـــي  االستنســـاخ  أن  وبيـــن 
يستهدف استعمال مادة جينية من خاليا 
المريض نفســـه إلنتـــاج خاليـــا البنكرياس 
لعـــالج الســـكر أو خاليـــا عصبيـــة إلصالح 
العمـــود الفقـــري التالـــف، أو غيـــر ذلـــك من 
االحتياجات العالجية بالضوابط الشرعية 
ال مانـــع منه شـــرًعا من حيـــث المبدأ؛ لعدم 
وجـــود المحظور الشـــرعي من تغيير خلق 
هللا تعالى، أو اختالط األنســـاب، أو نســـبة 
مولـــود إلـــى غيـــر والديـــه الحقيقيين في 

زواج شرعي.

أفـــادت وزارة الكهربـــاء والمـــاء أنها بصدد 
تشـــييد مبنـــى كبيـــر لخدمات المشـــتركين 
في محافظة المحرق، وســـتدرس إمكانية 
كمواقـــف  طوابقـــه  بعـــض  تخصيـــص 
للسيارات. جاء ذلك، في رّدها على مقترح 
برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء مواقف 
للسيارات في الوزارات الخدمية تستوعب 
األعـــداد المتزايدة مـــن المراجعين. وبينت 
الـــوزارة أنهـــا تولي موضوع التيســـير على 
المواطنيـــن اهتماًمـــا كبيـــًرا، بمـــا فـــي ذلك 
توفيـــر مواقف لســـياراتهم، حيث تشـــترط 
توفر مواقـــف للمراجعين في المباني التي 
تســـتأجرها لتقديـــم خدماتها للمشـــتركين، 
كمـــا أنها تقوم بتأجير ســـاحات فارغة لهذا 

الغرض.
مـــن جهتها، رأت وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي ضـــرورة 

مشـــاركة  فرصـــة  الخـــاص  القطـــاع  منـــح 
مواقـــف  مبانـــي  توفيـــر  فـــي  الحكومـــة 
الســـيارات بالقرب من الوزارات الحكومية 
الخدميـــة وإدارتهـــا باســـتخدام التقنيـــات 
واألنظمـــة الحديثـــة بما يرفع مـــن كفاءتها 
ويزيد من طاقتها االستيعابية. ولفتت إلى 
أن توفير المســـتثمرين لمثل هـــذه المباني 
كمـــا فـــي المنطقة الدبلوماســـية قد أســـهم 

بشـــكل كبير فـــي تســـهيل عمليـــة مراجعة 
الخاصـــة  والشـــركات  والبنـــوك  الـــوزارات 
األخـــرى فـــي المنطقـــة. إلـــى ذلـــك، ذكـــرت 
وزارة أنهـــا بصـــدد إنشـــاء مبنـــى لمواقـــف 
الســـيارات مكون من ثالثـــة أدوار وبطاقة 
اســـتيعابية تبلغ حوالي 600 سيارة، وذلك 
بالتعاون مع شركة إدامة، ومن المتوقع أن 

يتم إنجازه مع نهاية العام القادم.

رسم تخيلي لمشروع مواقف السلمانية

األشغال: إلشراك القطاع الخاص في االستثمار في المواقف
مبنى “كبير” لخدمات المشتركين في المحرق

وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  قالـــت 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي إنه 
تـــّم االنتهـــاء مـــن إعـــداد التصاميـــم 
التفصيلية لمشروع تطوير شارع ريا 
الـــذي يخدم قـــرى الدير والســـماهيج 
وقاللي، والذي تبلغ تكلفته التقديرية 

8 ماليين 716 ألف دينار.
وذكرت أن مشـــروع تطوير وتوسعة 
إعـــادة  علـــى  يشـــتمل  )رّيـــا(  شـــارع 
إنشـــائه، وتحويله إلى شارع مزدوج 
ذي مســـارين في كل اتجـــاه، وبطول 
ســـتة كيلومترات، من مدخل حديقة 
قاللـــي قـــرب تقاطع شـــارع الحد إلى 
الشـــارع الرابط بمنطقة شـــمال غرب 

منطقة البسيتين.
ولفتـــت إلى أن المشـــروع ســـيتضمن 
الموجـــودة  التقاطعـــات  تطويـــر 

باســـتحداث تســـع إشـــارات ضوئيـــة، 
وتوفير أرصفة للمشاة، وإنشاء شبكة 
لتصريـــف ميـــاه األمطـــار، وتحســـين 
مســـتوى اإلنـــارة، ووضـــع العالمـــات 
واإلشارات المرورية وحواجز للمشاة 
تحقيًقا للســـالمة المرورية، وتركيب 
قنوات أرضية الســـتخدامها من قبل 

األســـفلت  قطـــع  لتجنـــب  الخدمـــات 
مستقبالً.

وبينت الوزارة أن المشروع يتعارض 
الجهـــد  ذات  الكهربـــاء  مـــع خطـــوط 
العالـــي وخطـــوط أنابيب نقـــل المياه 
وكابـــالت هيئـــة تنظيـــم االتصـــاالت 

وعدد من محطات توليد الكهرباء.

خالل عملية إزالة مرتفعات السرعة بشارع ريا )أرشيفية(

بطول 6 كيلومترات واستقطاع عقارات لتوسعة حرم الطريق
8.7 مايين دينار كلفة تطوير شارع ريا

مبيدات “الصحة” آمنة على البيئة واإلنسان
ــرات لــكــل مــحــافــظــة ــشـ ــحـ ــة الـ ــح ــاف ــك ــم ــق ل ــريـ ــح: فـ ــالـ ــصـ الـ

أكـــدت وزيرة الصحة فائقـــة الصالح أن 
قســـم المبيدات التي يســـتخدمها قسم 
العامـــة  الصحـــة  بـــإدارة  البيئـــة  صحـــة 
لمكافحـــة الحشـــرات تصنـــف كمبيدات 
ويتـــم  واإلنســـان،  البيئـــة  علـــى  آمنـــة 
استخدام المبيدات المسموح بها حسب 
المواصفـــات والمقاييس لـــدول مجلس 
التعاون للمبيدات المحظورة والمقيدة. 
جاء ذلك في ردها على ســـؤال برلماني 
للنائـــب محمـــد وحمـــود حـــول خطـــط 
الـــوزارة لمكافحة الحشـــرات المنتشـــرة 
فـــي المســـتنقعات وأماكن تجمـــع المياه 

خصوًصا بعد هطول األمطار.
وبينـــت أن قســـم صحـــة البيئـــة بـــإدارة 

الصحـــة العامـــة بالـــوزارة يعمل حســـب 
مكافحـــة  لبرامـــج  الســـنوية  الخطـــط 
الحشرات، لتحقيق العديد من األهداف 
االســـتراتيجية والتـــي مـــن أهمهـــا الحد 
الصحيـــة  واألضـــرار  االنزعـــاج  مـــن 
التـــي قـــد تنجم عـــن تواجد الحشـــرات 
الناقلـــة لألمـــراض. ولفتـــت إلـــى وجود 
برامـــج دورية لمكافحة اآلفـــات الناقلة 
لألمراض في جميع محافظات المملكة، 
كمـــا يوجـــد تصنيـــف وتســـجيل األنواع 
نواقل المـــرض المتواجدة فـــي المملكة 
والتقييـــم المســـتمر لفاعليـــة المبيـــدات 
التحســـين  أجـــل  مـــن  المســـتخدمة، 
والتطويـــر المســـتمر لبرامـــج المكافحة، 
كمـــا يتم إصدار التقارير الدورية ألنواع 
بؤر التوالد وكثافتها، إضافة إلى متابعة 

الشـــكاوى المتعلقة بهذا الشأن ومعاينة 
انواع الحشرات.

وأشـــارت إلـــى أن قســـم صحـــة البيئـــة 
يقـــوم وفًقـــا لخطتـــه علـــى مـــدار العـــام 

بعمليـــات مكافحـــة الحشـــرات بجائـــب 
خطة الطوارئ لديه وخاصة في موسم 
األمطـــار الـــذي يتكاثـــر فيه الحشـــرات، 
فـــي  المنتشـــرة  الحشـــرات  لمكافحـــة 
ميـــاه  تجمـــع  وأماكـــن  المســـتنقعات 
األمطـــار، يقـــوم بمكافحتهـــا عـــن طريق 

الرش ومعالجة بؤر تكاثر الحشرات.
وأضافـــت: يقوم القســـم في هذا الصدد 
للجهـــات  صحيـــة  إخطـــارات  بتحريـــر 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  المعنيـــة 
بعـــد  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
القيام بعمليات المكافحة إلزالة العوامل 
المســـببة لتكاثر الحشـــرات، حيث يعتبر 
ا  إصالح أســـباب المشـــاكل عامالً أساسيًّ
ا للتخلص النهائي من مشـــاكل  وجوهريًّ

انتشار الحشرات.

محمد بوحمود

الثقافة األمنيـة
ال تحمل هذه المواد معك أثناء السفر

Û  عزيــزي المســافر حرصــا مــن شــئون الجمــارك علــى تطبيــق مهمتهــا
فــي تقديــم خدمــات جمركيــة مميزة وتيســير حركة الســفر والتجارة 
المشروعة وذلك تعزيزا ألمن مملكة البحرين وحماية مجتمعها، حيث 

تتمثل رؤية الجمارك في تعزيز االزدهار واألمن والنمو االقتصادي.
Û  ويتطلب على المسافر اتباع إرشادات عبور المنافذ الجمركية، والتي

تتمثــل فــي التأكــد من كافــة الوثائق الرســمية الخاصة بــه وبمرافقيه 
بأنهــا مســتوفاة للشــروط وســارية الصالحيــة، والمحافظــة عليها من 
التلف والضياع، كما يتوجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري عند 
إدخــال أو إخــراج أية أموال من المنافذ وفي نطاق الدوائر الجمركية 
اإلفصاح عنها عند طلب ضابط الجمارك، مع تحديد نوعها ومقدارها 

دون إخفاء أو نقص أو تمويه أو تقديم بيانات غير صحيحة عنها.
Û  ويجب على المســافر التوقف عند النقاط التفتيشــية واتباع تعليمات

ضابــط الجمــارك، مــع الحــذر مــن حمــل حقائــب تجهــل مــا بداخلهــا، 
وعدم اســتالم أي ظرف من أي شــخص إال بعد التأكد من محتوياته، 
والحصــول على إيصاالت الشــراء من المحــالت التجارية واالحتفاظ 
بهــا إلبرازهــا عنــد الطلب، فإذا كان قدومك عن طريــق مطار البحرين 
الدولــي ويوجد بحوزتك أمتعة شــخصية وهدايــا يرجى التوجه إلى 
المسار األخضر شريطة أال تكون هذه األغراض والسلع ممنوع دخولها 
إلى مملكة البحرين، أما إذا كان بحوزتك مواد محظورة أو مقيدة أو 

لديك ما تود اإلفصاح عنه، فعليك التوجه إلى المسار األحمر.
Û  وأي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري عنــد إدخالــه أو إخراجــه أية أموال

مــن المنافــذ وفي نطاق الدوائــر الجمركية، فيجب اإلفصاح عنها عند 
طلــب ضابــط الجمــارك، مــع تحديــد نوعهــا ومقدارهــا دون إخفــاء أو 

نقص أو تمويه أو تقديم بيانات غير صحيحة عنها.
Û  ويتجــه المســافر الــى المســار األحمــر إذا كان معــه مــواد محظورة أو

مقيدة أو مقلدة، أو مواد خاضعة للضريبة أو تجاوزت الحد المسموح 
مــن الضريبــة 300 دينار أو مواد تحمــل امتيازات خاصة أو إعفاءات 
جمركيــة، أو اإلفصــاح عــن األموال. أما المســار األخضــر، فيتجه إليه 
المســافر الــذي يحمــل معــه أغــراض شــخصية وهدايــا غيــر خاضعــة 
للضريبــة الجمركية، شــريطة أال تكون هذه األغراض والســلع مخالفة 
ألحــكام المنــع والتقييــد، حيــث يعتبــر مخالفــا للقانون من يباشــر إلى 
المســار األخضــر ومعــه مواد خاضعــة للضريبة أو تجاوزت المســموح 

من المواد المعفية من الضريبة أو المواد المحظورة أو المقيدة.
Û  ،وتتمثــل المــواد الممنوعة في المواد المخلة باآلداب، اللؤلؤ الصناعي

المخــدرات بجميــع أنواعهــا، الطائــرات الالســلكية، أمــا المــواد التــي 
يجــب االفصــاح عنهــا فهــي، الحيوانــات والطيــور، األدوية، االســلحة 
والذخيــرة، األســلحة البيضــاء، الكتــب واألشــرطة المرئيــة، النباتــات، 
األجهــزة الالســلكية، ويتوجب علــى القادمين والمغادريــن عبر منافذ 
مملكــة البحريــن اإلفصاح عما بحوزتهم من عمالت وطنية أو أجنبية 
أو ســبائك ذهبيــة، أو أيــة أدوات قابلــة للتحويــل مــن قبــل الســطالت 

الجمركية أو الجهات األمنية المختصة.

المنامة - وزارة الداخليةالمنامة- بنا

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أقامـــت 
االجتماعية ورشـــة عمل حول “السالمة 
في األماكن المرتفعة في مواقع العمل”، 
بمشـــاركة فعالـــة من 120 من ممارســـي 
مؤسســـات  فـــي  المهنيـــة  الســـالمة 
القطاعيـــن الخـــاص والعـــام فـــي مملكة 
البحريـــن. وذكـــرت الوزارة أن الورشـــة، 
التـــي أقيمت بالتعاون مع مجموعة بانز 
البحرين وشـــركة سبا ســـت من المملكة 
جهودهـــا  إطـــار  فـــي  تأتـــي  المتحـــدة، 
لالرتقاء بمســـتويات الســـالمة ولتعزيز 
أهمية الدور بالثقافة الوقائية في مجال 
السالمة والصحة المهنية بمواقع العمل 
واالنتاج.  وتناولت الورشة التشريعات 
الوطنيـــة والرقابيـــة التـــي تنظـــم العمل 
فـــي األماكن المرتفعـــة، والطرق العملية 
واســـتعراض  اإلنقـــاذ،  لطـــرق  والفنيـــة 
إحصاءات الحـــوادث المهنية المرتبطة 

بالســـقوط مـــن أعلـــى وعـــدد الوفيـــات 
مديـــر  وقـــام  الصلـــة.  ذات  المهنيـــة 
الســـالمة فـــي )مجموعـــة بانـــز( أندريـــه 
بتطبيـــق  الحضـــور،  وبمشـــاركة  آدمـــز، 
عملي لعمليـــات اإلنقاذ أثناء العمل على 
االرتفاعات فـــي مواقع العمل، حيث تم 

تناول العديد من الحلول واالشتراطات 
الفنيـــة الواجب توافرها لكل من العامل 
األماكـــن  فـــي  المســـتخدمة  والمعـــدات 
المرتفعـــة، وذلـــك فـــي ســـبيل الحفـــاظ 
على حياة العمال وضمان سالمتهم في 

مواقع العمل.

تطبيقـــا لبرنامـــج المشـــغل االقتصـــادي 
المعتمـــد، ســـلم رئيس الجمارك الشـــيخ 
شـــركة  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  أحمـــد 
ألمنيوم البحرين )ألبا( شـــهادة المشـــغل 
االقتصـــادي المعتمـــد؛ نظير اســـتيفائها 
تتضمـــن  والتـــي  البرنامـــج،  متطلبـــات 
شـــروط  مـــن  األعلـــى  بالحـــد  االلتـــزام 
ومعاييـــر تتعلق باإلجـــراءات واألنظمة 
العالقـــة،  ذات  واألنشـــطة  الجمركيـــة 
والتي ُأدرجت في دليل برنامج المشغل 

االقتصادي المعتمد لشؤون الجمارك.
ويعد البرنامج من أهم وســـائل تســـهيل 
الرقابـــة  وتعزيـــز  الدوليـــة  التجـــارة 
الجمركيـــة، والذي يعتبر من ضمن إطار 
وتســـهيل سلســـلة  أمـــن  معاييـــر  عمـــل 
اإلمـــداد، حيث يمنـــح البرنامـــج العديد 
من االمتيازات والتســـهيالت للمشغلين 
االقتصادييـــن علـــى المســـتوى المحلـــي 

عمليـــات  تســـهيل  خـــالل  مـــن  وذلـــك 
االســـتيراد والتصديـــر واالســـتفادة من 
المتبـــادل  الدولـــي  االعتـــراف  اتفاقيـــة 
مما ينعكس بشـــكل إيجابي على تيســـر 
البحريـــن  بمملكـــة  التجاريـــة  الحركـــة 
ويعـــزز مكانتهـــا االقتصاديـــة وفـــق مـــا 
 –  2020 االقتصاديـــة  الرؤيـــة  تتطلبـــه 

.2030
يذكـــر أن شـــؤون الجمـــارك تعمـــل على 

االقتصـــادي  المشـــغل  برنامـــج  تطبيـــق 
الـــذي اعتمدته منظمة الجمارك العالمية 
ووضعـــت لـــه المعاييـــر واألســـس التـــي 
للوصـــول  المتطـــورة؛  الـــدول  تنتهجهـــا 
إلى األداء األمثل فـــي العمل الجمركي، 
علمـــا بـــأن شـــئون الجمـــارك قامـــت في 
عامـــي 2018 و2019 بتســـليم عـــدد من 
الشـــركات لشـــهادة المشـــغل االقتصادي 

المعتمدة.

خالل ورشة العمل

الجمارك تمنح “ألبا” شهادة المشغل االقتصادي المعتمد“العمل” تقيم ورشة حول “السامة في األماكن المرتفعة”

سيدعلي المحافظة

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحليةسيدعلي المحافظة
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وضع موقـــع oedb.org المهتـــم بالتعليم 
والكتـــب والقراءة، قائمة تضـــم 50 كتابا 
مـــن أكثر الكتـــب نفوذا على مـــر العصور، 
الكتـــب ال50 تنتمـــي إلى فـــروع متفرقة 
األدب  مثـــل:  البشـــرية  المعرفـــة  مـــن 
والعلـــوم  االجتمـــاع  وعلـــم  والسياســـة 

والتاريخ والجغرافيا والرياضات.
 مـــن بين هذه الكتب كتـــاب “الجمهورية” 
الـــذي  أفالطـــون،  األغريقـــي  للفيلســـوف 
وضعـــه عام 380 قبل الميـــالد، الكثير من 
المفاهيـــم التـــي تحـــدث عنهـــا أفالطـــون 
مثـــل الدولـــة المثاليـــة والعدالـــة والنظام 
االجتماعـــي مازالت تناقـــش حتى اليوم، 
كذلـــك كتاب “األمير”، الذي يعتبر دراســـة 
مبكـــرة فـــي الفلســـفة السياســـية أعدهـــا 
1513، ويقـــدم  نيكـــوال مكيافيلـــي ســـنة 
مـــن خاللـــه النصائح للقـــادة السياســـيين 
الطامحين للبقاء في المشـــهد السياسي، 
وال يزال أحـــد أهم الكتب المثيرة للجدل 

في عالم السياسة حتى اليوم
كتـــاب “الكوميديا اإللهية” يعتبر أحد أهم 
ايقونـــات األدب العالمـــي، كتبـــه الشـــاعر 
اإليطالـــي دانتي، وهو عبـــارة عن ملحمة 
شـــعرية طويلة، وقـــد تأثر بالكتـــاب كثير 
مـــن األجيـــال حتـــى اآلن، بينمـــا اعتبرت 

قائمـــة األعمال الكاملة للشـــاعر اإلنكليزي 
األعمـــال  أشـــهر  أحـــد  شكســـبير،  وليـــام 
األدبية األكثر نفوذا في تاريخ اإلنســـانية 
حتـــى في العصر الحديـــث، حيث ترجمة 
أعمـــال شكســـبير الكاملة إلـــى كل اللغات 

الرئيسة في جميع أنحاء العالم.

لدانتـــي اإللهيـــة  والكوميديـــا  أفالطـــون  جمهوريـــة 

أكثر الكتب قوة وتأثيرا عبر العصور
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اســتقبلت جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب، فــي دورتهــا الرابعــة 
فــروع  فــي  عمــل   1900 نحــو   ،2020   /2019 لعــام  عشــرة 
الجائزة التســعة، وشــهدت المشــاركات تنوعًا في الجنسيات 
المشــاركة، وشــملت 49 دولة، من بينها 27 دولة أجنبية و22 

دولة عربية.

القـــراءة  لجنـــة  وانتهـــت 
والفـــرز بالجائزة مـــن مراجعة 
ترشـــيحات الـــدورة الحاليـــة، 
اجتماعـــات  سلســـلة  خـــالل 
مكثفـــة ترأســـها الدكتور علي 
بن تميم، األمين العام للجائزة، 
بمشـــاركة خليل الشيخ، عضو 
الهيئـــة العلميـــة للجائـــزة مـــن 

األردن، وســـامر أبـــو هـــواش، 
عضو وشـــهدت الـــدورة ال14 
من الجائـــزة ارتفاعًا ملحوظًا 
في نســـبة المشاركة، إذ سجل 
هذا العـــام 1900 عمل بزيادة 
بلغت نحـــو 400 عمل، مقارنة 
بالعـــام الماضـــي الذي ســـجل 

1500 عمل.

زايد للكتاب تستقبل 1900 عمل من 49 دولة

نظـــم مقهى “الراوي” الثقافي في الشـــارقة وبالتعاون 
مـــع مكتـــب الشـــارقة عاصمـــة عالمية للكتاب، جلســـة 
الكتـــب”،  “حديـــث  عنـــوان  تحـــت  حواريـــة  ثقافيـــة 
اســـتضاف فيها الكاتبة الجزائرية أحالم مســـتغانمي، 
الفائـــزة بجائـــزة نجيـــب محفـــوظ عن روايتهـــا ذاكرة 

الجسد في عام 1998
ناقشـــت الجلســـة خصوصيـــة عناويـــن الكتـــب التـــي 
تختارهـــا المؤلفـــة، والغايـــة التـــي تـــدور وراء اعتماد 
عنـــوان دون آخـــر، الســـيما أنها تمتلـــك عناوين الفتة، 
القـــت أصـــداء لدى جمهـــور القـــراء والنقـــاد على حّد 
ســـواء، حيث اســـتهلت حديثها بالقول: نحن ال نختار 
العناويـــن، هي من تختارنا، فهـــي كلمات مكّثفة تأتي 
فـــي الســـياقات، ربمـــا كلمة واحـــدة تســـتفزك الختيار 
عنوان العمل، في )ذاكرة الجســـد( الذي اختار العنوان 
هو بطـــل الرواية خالد بن طوبال، فهو ذاكرة جســـده 
المشـــّوه، وعرفت بعد ذلك من صديقة لي أن للجســـد 
ذاكرة، هذا أمر تعلمته الحقًا وكنت أعيشـــه مع البطل 

على الورق
وتابعـــت: لغتنـــا العربية مملوءة بالجماليـــات، إنها لغة 

فـــّذة، الكثيـــر من الكلمـــات والعبـــارات تفضـــي لمعان 
كثيـــرة كمـــا أيضـــًا هذا العنـــوان قاله خالد على ســـرير 
المـــوت، حيث وصـــف المشـــهد بأنه عابر ســـرير، وقد 
اعتمدتـــه لحظتها عنوانًا للكتـــاب الذي جاء بعده، كّل 
هـــذه عبارة عـــن رؤى واشـــتغاالت تدور فـــي هاجس 

المؤلف.

احالم مستغانمي

ــن تــخــتــارنــا ــي مـ الـــعـــنـــاويـــن هـ ــار  ــت ــخ ــن ال ن ــح ن

أحالم مستغانمي في ملتقى الراوي الثقافي

هنـــاك افتتـــان تـــام بعالقـــة اإلنســـان 
باألماكن المظلمـــة في جوف األرض 
تاريـــخ  األرض:  “تحـــت  كتـــاب  فـــي 
أقدامنـــا”،  تحـــت  للعوالـــم  إنســـاني 

للمؤلف اإلنجليزي ويل هنت
المغامـــرات  أدب  نـــوع  مـــن  الكتـــاب 
يســـرد تاريخًا فريدًا مـــن نوعه لعالم 
آخر، لكن على خالف قصص الخيال 
العلمي للكاتب الفرنسي جول فيرن، 
يدخـــل هنـــت عميقًا داخـــل الكهوف، 

ومحطات المتـــرو المهملة والمخابئ 
والمجـــاري  والســـراديب  النوويـــة 
والمناجم والمقابر والخنادق والمدن 
القديمـــة المخفية، التـــي تطرز الكرة 
األرضيـــة في مواقع حضرية وريفية 
في 20 دولة حول العالم، مستكشـــفًا 
وعلومهـــا  العوالـــم  تلـــك  تاريـــخ 
تـــدور  التـــي  واألســـاطير  وعمارتهـــا 
من حولهـــا، مســـتعينًا بعلماء ورجال 

قبائل ومغامرين وغيرهم.

صدر حديثًا عن مكتبة اآلداب الجزء 
األول مـــن كتـــاب “نـــزار قباني شـــاعر 
الغـــزل” لألســـتاذة الدكتـــورة عزة أبو 
النجاة أستاذة األدب والنقد الحديث 

بكلية البنات بجامعة عين شمس.
وعـــن الكتـــاب قالـــت الدكتـــورة عـــزة 
الكتـــاب  موضـــوع  إن  النجـــاة،  أبـــو 
عـــن شـــاعر مـــأل الدنيا وشـــغل الناس 
بشـــعره الغزلي والسياســـي معـــا، كما 
كان مثيرًا للجدل فيما كتب من غزل 

يهتم بالمرأة، جسدا، وثوبا، ووجدانا، 
وقضيـــة اجتماعية، فقـــد أثار الجدل 
أيضـــا بشـــعره السياســـي الـــذي خلق 
له األعـــداء والمبغضين مـــن مختلف 
طبقات المثقفين. إنه نزار الذي توفر 
علـــى شـــعر الغزل من عـــام 1944 إلى 
الخصبـــة  الفتـــرة  وهـــي   1967 عـــام 
مـــن حياته وشـــعره التـــي أوالها هذا 
بالشـــاعر  فاهتـــم  عنايتـــه،  الكتـــاب 

الوصاف.

المصـــري  والروائـــي  الكاتـــب  يعـــود 
المعـــروف إبراهيـــم عبـــد المجيـــد في 
كتابه “أنا والسينما”، مرة أخرى إلى فن 
الســـيرة الذاتيـــة الممزوجـــة بالتاريخ، 
باقتـــدار،  ُيجيـــده  الـــذي  األمـــر  وهـــو 
فبعدمـــا كانـــت حياة ابن اإلســـكندرية 
النـــازح إلـــى القاهـــرة فـــي ســـبعينيات 
القـــرن العشـــرين تتناثـــر فـــي رواياته 
اإلســـكندرية  ثالثيـــة  مثـــل  العديـــدة 

وعتباته البهيجة قرر جمعها في كتاب
لكن الروائي بعدما قّص أولى حكاياته 
عن نفســـه في “تجربتي مـــع اإلبداع”، 
وجـــد أن الكتـــاب الـــذي حـــاز جائـــزة 
الشـــيخ زايـــد فـــي العـــام 2016، ليس 
كافيـــًا ليـــروي جـــزءًا مهما فـــي حياته 
وهو عالقته بالشاشة الفضية، لُيصدر 
مطلـــع العـــام الجـــاري حكايتـــه الثانية 

عن السينما.

تحت األرض

شاعر الغزل

أنا والسينما

الحداثة بسبب  والتقاليد  ــادات  ــع ال ــار  ــدث ان مــواجــهــة 

كانو الثقافي ينظم محاضرة “القصة الشعبية وربط األجيال بالتراث”

ضمــن التجــارب االوليــة الســتخدامات المبنــى الجديــد قدم مركز عبدالرحمن كانــو الثقافي في يــوم الثالثاء الماضي الموافــق 5 نوفمبر محاضرة 
بعنوان “القصة الشعبية وربط األجيال بالتراث وأصالته” لألستاذة زهراء أحمد المبارك وأدار الحوار األستاذ زكريا رضي.

وقـــد اســـتهلت المبارك األمســـية 
باإلشـــارة ألهميـــة ربـــط األجيال 
والتقاليـــد  والعـــادات  بالتـــراث 
الشعبية لما لها من أهمية تربوية 
المســـتقبل  ألجيـــال  وأخالقيـــة 
عامـــة  الخليـــج  دول  فتهتـــم 
التـــراث وزرعـــه  بالحفـــاظ علـــى 
فـــي أجيـــال المســـتقبل حتـــى ال 
يندثـــر مـــع تقـــادم الزمـــن لمـــا لـــه 
اجتماعيـــة  نفســـية،  اوجـــه  مـــن 
وســـلوكية تمثـــل اإلرث المتناقل 
بين األجيـــال. كما عرفت المبارك 
تـــراث األمـــة بما لـــه قيمـــة باقية 
وعلـــوم  وآداب  عـــادات  مـــن 
إلـــى  مـــن جيـــل  ينتقـــل  وفنـــون 
جيل وينقسم إلى تراث إنساني، 
إســـالمي وأدبـــي. وأضافـــت بأنه 
ممكـــن تعريـــف علم التـــراث بأنه 
علم قائـــم بذاته يختص بالثقافة 
ويلقـــي  والشـــعبية  التقليديـــة 
الضوء عليهـــا تاريخيا وجغرافيا 

واجتماعيا ونفسيا.
عـــن  المبـــارك  عبـــرت  وقـــد  كمـــا 
دور التـــراث فـــي حياة الشـــعوب 
يربـــط  الـــذي  بالجســـر  بتشـــبيهه 
والجـــذور  بالمســـتقبل  الحاضـــر 
التـــي كلمـــا غاصـــت فـــي األرض 

علـــى  أقـــوى  كانـــت  وتعمقـــت 
مواجهة التحديـــات وعلى الرغم 
مـــن إدنثـــار العديـــد مـــن العادات 
إال  الحداثـــة  بســـبب  والتقاليـــد 
أن الكثيـــر منهـــا مـــازال بـــاق مما 
يدل علـــى ثبات جـــذوره ومتانة 
قواعده، وأشـــارت إلـــى أن بعض 
مســـتحدث  المتواجـــد  التـــراث 
ومختلـــط بتـــراث ايـــران والهنـــد 
وباكستان بحكم مزاولة التجارة 
ســـابقا بيـــن الشـــعوب مما ســـبب 
العـــادات  مـــن  العديـــد  دخـــول 
والتقاليـــد الغريبة علـــى المنطقة 

ومنها ســـفرة العجم وفرك السكر 
على رأس الزوجين.

أســـهبت  حديثهـــا  ختـــام  وفـــي 
المبـــارك فـــي الحديث عـــن أمثلة 
واألشـــعار  الشـــعبية  الحكايـــا 
دول  فـــي  المتداولـــة  التراثيـــة 
أم حمـــار  مثـــل حكايـــة  الخليـــج 
وحكاية أم السالســـل وحكاية أم 
الديفان وأما أمثلة األشعار فمنها 
ما يقال عند تهويدة الطفل ومنها 
مـــا يقـــال فـــي األلعـــاب الشـــعبية 
وغيرهـــا مـــن الحكايـــا الخرافيـــة 
واألشـــعار الشـــعبية المتناقلة من 

جيل إلى جيل. وقد بينت المبارك 
بـــأن التـــراث يمثـــل إشـــارة ورمز 
للشـــعب تميزه عن باقي الشعوب 
بعـــادات  البحريـــن  تميـــزت  فقـــد 
“الجلوة” وأغاني “الجلوة” المميزة 
والتي تميز بها أهل البحرين منذ 
القـــدم كما ويميز اللبس الشـــعبي 
كل شـــعب عن اآلخر فهو يمســـي 
شـــددت  كمـــا  للشـــعب.  كالهويـــة 
المبـــارك على أهمية الحفاظ على 
العادات والتقاليد وتوارثها حتى 
ال ينزلق الجيل إلى عادات دخيلة 

ال ينتمي إليها.

إعداد: أسامة الماجد

للتواصل: 17111509



أيــدت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولى عقوبة الســجن المؤبد والغرامــة بمبلغ 5000 دينار بحق تاجــر مخدرات كان ضمن 
عصابة مكونة من 7 متهمين، بينهم ســيدة وشــاب خليجي، تتراوح أعمارهم ما بين 28 و37 عاما، والمتهمون بزراعة مواد مخدرة 
وجلــب وبيــع وترويــج مــادة الحشــيش المخدرة، والتــي يتم جلبها من دولــة خليجية، ويعملــون على تهريبها من خــال إخفائها في 
إطــارات الســيارات وطريقــة تســليمها كانــت تتــم مــن دون مقابلــة مباشــرة، وتمكنــوا بتلــك الطــرق مــن حيــازة وإحراز أكثــر من 20 

كيلوجراما من مادة الحشيش المخدرة.

درجــة  أول  محكمة  قضت  حين  فــي 
في وقت سابق بحق المتهم الخليجي 
وآخر بحريني وبإجماع اآلراء بعقوبة 
 10 اإلعــدام، وبتغريم كل منهما مبلغ 
متهمين   3 حبست  كما  ديــنــار،  آالف 
سنة  لمدة  الــســيــدة-  بينهم   - آخــريــن 
ــدة وبــتــغــريــم كـــل مــنــهــم 1000  ــ واحـ
دينار، فضال عن عقوبة الحبس لمدة 
ــار بحق  ــن دي  500 وبــغــرامــة  أشــهــر   6

المتهم السابع بالقضية.
وقالت أول درجة في أسباب حكمها 
إنه نظرا لظروف الدعوى ومالبساتها 
“المستأنف”،  الثالث  للمتهم  بالنسبة 
الرأفة  من  بقسط  تأخذه  فالمحكمة 
بمقتضى  لــهــا  الــمــخــول  بحقها  عــمــال 
الــعــقــوبــات،  ــون  )72( مــن قــان الـــمـــادة 
وتنزل بالعقوبة له إلى السجن المؤبد.

المدانين في  تفاصيل ضبط  وتتمثل 
أن إدارة مكافحة المخدرات كانت قد 
تلقت بالغ مفاده وجود عصابة تعمل 
على استيراد كميات كبيرة من المواد 
والترويج،  اإلتــجــار  بقصد  المخدرة؛ 
إلى  التوصل  تم  التحريات  وبتكثيف 
المتهمين  الشبكة وهما  هوية مديري 

يعمالن  والـــلـــذان  والـــثـــالـــث،  ــثــانــي  ال
“الحشيش”  استيراد كميات من  على 
باالتفاق مع شخص خليجي، إذ يقوم 
المطلوبة  الكميات  بتهريب  األخــيــر 
مستعينا  البحرين،  مملكة  داخل  إلى 
بأشخاص مجهولين يعملون معه على 
تهريب تلك المواد برا عبر جسر الملك 
للمتهمين  تسليمها  يتم  بحيث  فهد، 
بــدورهــمــا  ــلــذيــن  وال والــثــانــي،  األول 

يروجانها على المدمنين.
وبالفعل تلقت اإلدارة معلومة موثوق 
قد  كــانــا  المتهمين  أن  وأكــيــدة  منها 
الحشيش،  ــادة  مــ مــن  كــمــيــة  اســتــلــمــا 
فتم  الترويج،  عملية  طور  في  وهما 
استصدار  وتــم  ضبط،  فريق  تشكيل 
الــنــيــابــة  مـــن  لــذلــك  ــة  ــالزمـ الـ األذون 
ومسكن  شــخــص  لتفتيش  الــعــامــة؛ 

المتهم الثاني.
وتوجه عدد من أفراد شرطة اإلدارة 
أحد  في  تواجده  أثناء  عليه  للقبض 
ــمــعــروفــة، والــــذي مــا إن  الــمــطــاعــم ال
ــاول  أعــلــمــوه بــهــويــتــهــم قــاومــهــم وحـ
أفـــراد  أن  إال  قــبــضــتــهــم،  مـــن  ــرار  ــفـ الـ
الشرطة تمكنوا من توقيفه والسيطرة 

آخر  شخص  معه  أن  تبين  كما  عليه، 
في سيارته، فتم توقيفه هو اآلخر.

وأســفــرت الــتــحــريــات اإلضــافــيــة بعد 
القبض  إلـــى  المتهمين  عــلــى  الــقــبــض 
ضمنهم  ومـــن  المتهمين  بــاقــي  عــلــى 
ــه وأثــــنــــاء تــفــتــيــش  ــ ــدة، كـــمـــا أنـ ــيــ ســ
وجــود  تبين  المتهمين  مــن   6 مــنــازل 
مــادة  بــزراعــة  مـــواد وأدوات خــاصــة 
بحوزتهم  وأن  المخدرة،  الماريجوانا 

مواد غير معروفة.
المواد  بنقله  الثاني  المتهم  واعترف 
المخدرة، إال أنه أنكر بيعها أو زراعتها، 
مؤكدا أنه كان يتسلم المواد المخدرة 
التي يتحصل عليها من المتهم األول 
الخليجي - لم يتم القبض عليه - بعد 
إليه عن طريق أشخاص من  إرسالها 
منطقة  إلــى  يحضرون  بحيث  بــالده، 
على  باالتفاق  ويقومون  حمد  مدينة 
الشخص  ذلك  يلقي فيه  مكان معين 
عجلة  إطار  المخدرات  بحوزته  الذي 
في  ذلك  بانتظار  هو  ويكون  سيارة، 
الــمــكــان الــمــحــدد وعــلــى تــواصــل مع 
جلب  الــذي  والشخص  األول  المتهم 
تهريبها  من  وتمكن  المخدرة  الــمــواد 

جماعية  مــكــالــمــة  ــواســطــة  ب ــبــالد،  ــل ل
ما  اســتــالم  مــن  يتمكن  حتى  ثالثية؛ 

بداخل ذلك اإلطار من مواد مخدرة.
وأفاد أنه تعرف على المتهم األول عن 
الباليستيشن؛  األلــعــاب  جهاز  طريق 
كونه مدمن على اللعب، وكان يلتقي 
يحضر  ألنـــه  مستمر؛  بشكل  المتهم 
دائما إلى المملكة، ويتعاطيان المواد 
أبلغه  مرة  ذات  أنه  إال  معا،  المخدرة 
المتهم األول أنه سيجلب له كمية من 
بنحو  تقدر  المخدرة  الحشيش  مــادة 
ببيعها  يقوم  حتى  واحــد،  كيلوجرام 

لصالحه، فوافق على ذلك.

وأضـــــاف أنـــه بــعــد اســتــالمــه اإلطـــار 
ــادة  وتـــفـــريـــغـــه مـــمـــا يـــحـــتـــوي مــــن مــ
الحشيش المخدرة، لم يتمكن من بيع 
أي جزء منه وانتهى به المطاف إلى 
واعتذر  لــوحــده،  الكمية  كــل  تدخين 
لــصــديــقــه مــمــا حــصــل، وقــــرر لـــه أنــه 
مــا تحصل  مــتــى  قيمتها  لــه  ســيــدفــع 
برد  تفاجأ  أنه  إال  الكافي،  المال  على 
فعل المتهم األول الذي قال له )يسلم 
فهو  الــمــزيــد،  أراد  إذا  ــه  وأنـ ــك(،  راســ

حاضر وسيرسل إليه.
بــعــد تقريبا  بــأنــه  اعــتــرافــه  واخــتــتــم 
يومين أو أكثر من المحادثة األخيرة 

الــمــتــهــم األول،  ــه  بـ اتـــصـــل  بــيــنــهــمــا، 
إلى خدمة  أنه بحاجة  له  والــذي قرر 
مالية  مبالغ  استالم  منه  وطلب  منه، 
والــتــي  مـــخـــدرة،  ــواد  مــ بــيــع  حصيلة 
بأماكن  البائعون  إليه  يتركها  ســوف 
 3 نفذ  وبالفعل  بــهــا،  يبلغه  مــحــددة، 
ــتـــالم، كـــان مــجــمــوع ما  عــمــلــيــات اسـ
كان  ديــنــار،   6000 مبلغ  فيها  تسلمه 
يــســلــمــهــا إلـــى أشـــخـــاص آخـــريـــن في 
ــذات طــريــقــة  ــ مــنــطــقــتــيــن أخــريــيــن بـ
معينة  أماكن  في  بوضعها  اإلطـــارات 
ليقوموا باستالمها وتسليمها لشخص 

آخر حتى تصل للمتهم األول.

تأييد المؤبد لرئيس عصابة ترّوج الحشيش
ــق ــابـ ــا بـــــــاإلعـــــــدام فـــــي وقـــــــت سـ ــمـ ــيـــهـ ــلـ ــم عـ ــ ــكـ ــ ــه آخــــــــــران ُحـ ــ ــع ــ م

عدم قبول استئناف شاب مدان بضرب فتاتين للطعن بعد فوات المدة
ــى لـــــــــون بــــــشــــــرة الــــمــــجــــنــــي عـــلـــيـــهـــمـــا ــ ــلـ ــ ــن عـ ــ ــم ــ ــك ــ ــه ــ ــه ت ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ ــديـ ــ صـ

لم تقبل محكمة االســتئناف العليا اســتئناف شــاب مدان مع آخر و3 فتيات باالعتداء 
علــى فتاتيــن أجنبيتيــن بمنطقــة الجفير، وقضت بعدم قبول اســتئناف للتقرير به بعد 

الميعاد القانوني بأكثر من شهرين، وأيدت تغريمه مبلغ 100 دينار فقط.

حكمت  ذاتها  المحكمة  وكانت 
في وقت سابق بتخفيف عقوبة 
بالقضية  األول  المتهم  صديقه 
بدال  واحــدة  لمدة سنة  للحبس 
بعدما  ســـنـــوات،   3 مــن ســجــنــه 
ــع الــمــجــنــي عــلــيــهــا  تـــصـــالـــح مــ
بعاهة  لــهــا  تــســبــب  إذ  األولـــــى، 
السفلي  ــفــك  ال فــي  مــســتــديــمــة 
تقدر بنسبة 5 %، كما أمرت في 
عقوبة  باستبدال  ذاتــه  الــوقــت 
الحبس المقضي بها إلى خدمة 
الــمــجــتــمــع وبــمــوافــقــتــه؛ نــظــرا 

لحداثة سنه وتصالحه معها.
درجـــة  أول  مــحــكــمــة  وكـــانـــت 
بالسجن  األول  المتهم  عاقبت 
ــتــغــريــم  3 ســــنــــوات، وب لـــمـــدة 
المتهمين من الثاني “المستأنف” 
حــتــى الــخــامــســة بــمــبــلــغ 100 
الدعوى  وفي  منهم،  لكل  دينار 
للمحكمة  بــإحــالــتــهــا  ــيــة  ــمــدن ال
المدنية المختصة بال مصاريف. 

فيما  القضية  وقائع  وتتحصل 
ــه الــمــجــنــي عــلــيــهــمــا  ــ أبـــلـــغـــت ب
واللتين  األجنبيتين،  الشابتين 
ذكـــرتـــا أنــهــمــا تــوجــهــتــا إلحـــدى 
ــرا بــمــنــطــقــة  ــجـ الـــصـــيـــدلـــيـــات فـ
أن  كــون  دواء؛  لــشــراء  الجفير 
نوبة  حينها  تــعــانــي  إحــداهــمــا 
بــــرد، وعــقــب خــروجــهــمــا منها 
توجهتا إلى مكان توقف سيارة 
األخرى، وأثناء سيرهما تفاجأتا 
يتهكمن  وافدات  فتيات  بثالث 
المجني عليها  على لون بشرة 

لمعرفة  فــتــوقــفــت  األولــــــى، 
ــهــا من  أســـبـــاب الـــتـــعـــرض ل
قبلهن، وبمجرد أن اقتربت 
ــن عــلــيــهــا  ــ ــدي ــ ــت ــهـــن اعــ ــنـ مـ

بالضرب دون سبب.
ولفتت المجني عليها األولى 

اعتدائهن  وأثــنــاء  أنــه  إلــى 
ــهــم  ــمــت عـــلـــيـــهـــا حـــضـــر ال
والـــمـــســـتـــأنـــف  األول 

لكمات  عدة  ضربها  إلى  وعمدا 
إلـــى أن سقطت  عــلــى وجــهــهــا، 
توجهوا  وحينها  األرض،  على 
-الــمــريــضــة-  صديقتها  نــاحــيــة 
الثانية وواصلوا  عليها  المجني 
بالفرار  اعتداءهم عليها والذوا 

من الموقع. 
تماسكت  أنها  األولـــى  ــادت  وأفـ
المستشفى  ــى  إل وصــلــت  حتى 
ــن أن  ــيـ ــبـ لــتــلــقــي الـــــعـــــالج، وتـ
حالتها تستوجب إجراء عملية 

جراحية لها في الفك السفلي.

للتحريات  الــشــرطــة  وبـــإجـــراء 
حــــول الـــواقـــعـــة، تــمــكــنــوا من 
األول  ــمــتــهــم  ال عـــلـــى  الـــقـــبـــض 
ــررا  ــلـــذيـــن قـ والــمــســتــأنــف، والـ
ــهــمــا وأثـــنـــاء خــروجــهــمــا مع  أن
صــديــقــاتــهــم الــــوافــــدات ألحــد 
الــجــفــيــر،  بمنطقة  الــكــافــيــهــات 
شـــاهـــدوا صــديــقــاتــهــم الــثــالث 
عليهما،  المجني  مع  يتشاجرن 
وأنــهــمــا تــدخــال لــفــض الــشــجــار 
فقط، وال يتذكران أنهما اعتديا 
بالضرب،  عليها  المجني  على 
األول  المتهم  اعترف  في حين 
الحقا أنه بالفعل صفع المجني 
وجهها  عــلــى  األولــــى  عليها 
لــه بالسب  بــعــدمــا تــعــرضــت 
والشتم، ونفى أن يكون قد 

لكمها على وجهها.
قد  الــعــامــة  النيابة  وكــانــت 
للمحاكمة  جميعا  أحــالــتــهــم 
 10 بتاريخ  أنهم  اعتبار  على 
ديسمبر 2017، ارتكبوا اآلتي:

اعــتــدى  األول:  الــمــتــهــم  أوال: 
المجني  جــســم  ســالمــة  عــلــى 
عــلــيــهــا األولــــــى وأحــــــدث بها 

بالتقرير  الموصوفة  اإلصــابــات 
إلى  االعــتــداء  وأفــضــى  الطبي 
لديها  مستديمة  عــاهــة  تخلف 
تقدر بنسبة 5 % دون أن يقصد 
بها  حــدثــت  أن  بــعــد  إحـــداثـــهـــا 

قرقعة بمفصل الفك السفلي.
والثاني:  األول  المتهمان  ثانيا: 
ــا عـــلـــى ســـالمـــة جــســم  ــديـ ــتـ اعـ
ــا األولـــــــى  ــمـ ــهـ ــيـ ــلـ الـــمـــجـــنـــي عـ
والثانية وأحدثا بهما اإلصابات 

الموصوفة بالتقرير الطبي.
ثالثا: المتهمة الثالثة:

جسم  سالمة  على  اعتدت   -  1
المجني عليها األولى ولم يفض 
االعتداء إلى مرضها أو عجزها 

عن أعمالها الشخصية.
عليهما  المجني  علنا  رمــت   -  2
بما يخدش شرفهما واعتبارهما 
وقائع  إســنــاد  يتضمن  أن  دون 

معينة.
رابــــعــــا: الــمــتــهــمــتــان الـــرابـــعـــة 
والخامسة: اعتدتا على المجني 
بهما  ــتــا  وأحــدث الــثــانــيــة  عليها 
بالتقرير  الموصوفة  اإلصــابــات 

الطبي.
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تصفية شركة دعاية وإعالن وإلزام شريك بدفع 44 ألف دينار
ذكــرت المحاميــة مهــا جابــر أن محكمــة االســتئناف العليــا المدنيــة الثانية قضــت برفض اســتئناف تاجر عربي 
وتأييــد إلزامــه بدفــع مبلــغ 44 ألفــا و589 دينارا لشــريكه في عقد شــركة محاصصة في مشــروع دعاية وإعان 
بنسبة 50 % لكل شريك، إذ قبلت محكمة أول درجة طلب موكلها بفسخ عقد الشركة بعد 6 سنوات عمل فيما 
بينهمــا وقضــت بتصفيــة الحســاب فيما بينهمــا، كما ألزمت المســتأنف بالفوائد القانونية بواقــع 2 % من تاريخ 

المطالبة وحتى السداد التام.

ــة الــمــســتــأنــف  وأوضـــحـــت وكــيــل
لصالحه  صــدر  موكلها  أن  ضــده 
 44589 لــمــبــلــغ  بــأحــقــيــتــه  حــكــم 
في  نصيبه  عــن  عــبــارة  ــارا،  ــنـ ديـ
المحاصة  شــركــة  ــاح  ــ أرب صــافــي 
المستأنف،  وبــيــن  بينه  الــقــائــمــة 
ــدب خبير  ــ ــك بــعــد طــلــبــهــا ن ــ وذلـ
إلى  تقريره  انتهى في  محاسبي 
أن نصيب كل مشارك بنسبة 50 

وأنهما  المال،  نسبة رأس  % من 
اتفقا على تأسيس شركة دعاية 
ــاج لــعــقــد الــمــحــاصــة  ــت وإعـــــالن ن
السجل  إدارة  غــرضــهــا  بــيــنــهــمــا 
ــتــجــاري الــعــائــد لـــوالـــدة زوجــة  ال

المستأنف.
يقبل  لم  المستأنف  أن  وأضافت 
وطعن  الــحــكــم  بــهــذا  المستأنف 
عــلــيــه بــاالســتــئــنــاف، ودفــــع بــأن 

شريكا،  يكن  لم  ضده  المستأنف 
مدعيا أنه لم يكن سوى موظف 

لدى الشركة.
كان  بالفعل  موكلها  بأن  ودفعت 
أنه  بحكم  الــشــركــة  كفالة  تحت 
أجنبي الجنسية، والبد من وجود 
له  يستصدر  لــه  بحريني  كفيل 
بأنه  االدعــــاء  عــمــل، وأن  إقــامــة 
مــجــرد مــوظــف ادعــــاء فــي غير 

محله ويخالف الواقع، إذ تقدمت 
عالقته  تثبت  التي  بالمستندات 
كشريك وبخاصة عقد المحاصة 

منه  يتبين  والــذي  بينهما،  المبرم 
اتفقا  قــد  ــتــداعــي  ال أطــــراف  أن 
شركة  تأسيس  على  بينهما  فيما 
دعاية هي وليدة عقد المحاصة، 
بــمــعــنــى أنــهــا مــجــرد نــشــاط من 
أنشطة شركة المحاصة المعقودة 
-موكلها-  ضــده  المستأنف  بين 

والمستأنف.
بأن  تمسك  موكلها  أن  وتابعت، 
ــم بــيــنــه وبــيــن  ــاق الـــــذي تـ ــفــ ــ االت
ــمــســتــأنــف كــــان مــضــمــونــه أن  ال
المستأنف  ــة  زوجــ والــــدة  تــقــوم 
باستصدار سجل تجاري باسمها؛ 
وأن  الجنسية،  بحرينية  كونها 
من  الــمــحــاصــة  عــقــد  تنفيذ  يــتــم 

ــذا الــســجــل الــتــجــاري،  ــالل هــ خــ
الــحــســابــات والــقــيــود  وأن كــافــة 
بمؤسسة  الــخــاصــة  المحاسبية 
تعود  فقط  اسما  الدعاية  شركة 
إلى والدة زوجة المستأنف، وهي 
والقيود  الحسابات  كافة  ذاتــهــا 
الــمــحــاســبــيــة الـــخـــاصـــة بــشــركــة 

المحاصة المكونة بينهما.
المحكمة  قضت  األسباب  فلهذه 
بتأييد الحكم بفسخ عقد الشراكة 
بين المستأنف والمستأنف ضده، 
يــدفــع  أن  الــمــســتــأنــف  ــزام  ــ ــإل ــ وب
لموكلها مبلغ 44 ألفا و589 دينارا 
القانونية  الــفــوائــد  إلــيــه  مــضــافــا 
بنسبة 2 % ومصروفات الدعوى.

مها جابر

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم
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طوكيو - رويترز

ارتفعت أســـعار النفط أمس الجمعة 
بعـــد أن غّذت توقعـــات أوبك للطلب 
علـــى الخـــام في العـــام القـــادم آمال 
أن تبقـــي المنظمـــة وحلفاؤهـــا علـــى 
عندمـــا  المعـــروض  تخفيضـــات 
يجتمعون لمناقشـــة سياســـة اإلنتاج 

الشهر القادم.
بتفـــاؤل  أيًضـــا   وتدعمـــت األســـعار 
بأن الواليـــات المتحـــدة والصين قد 
توقعـــان قريًبا اتفاًقـــا إلنهاء حربهما 
التجاريـــة بعـــد أن قـــال الري كودلـــو 
المستشار االقتصادي للبيت األبيض 
إن اتفاًقـــا ”يقتـــرب“، مستشـــهًدا بمـــا 
للغايـــة  بنـــاءة  بمناقشـــات  وصفهـــا 

مـــع بكيـــن.  وبحلول الســـاعة 0759 
بتوقيـــت جرينتـــش، كانـــت العقـــود 
اآلجلة لخام برنت مرتفعة 19 ســـنًتا 
بمـــا يعـــادل 0.3 % إلى 62.47 دوالر 
للبرميـــل، بعـــد أن انخفضـــت تســـعة 

سنتات يوم الخميس.
 وزاد خـــام غرب تكســـاس الوســـيط 
21 ســـنًتا أو 0.4 % ليســـجل 56.98 
دوالر للبرميـــل، بعـــد انخفاضـــه 0.6 
% فـــي الجلســـة الســـابقة.  وتأتـــي 
المعنويـــات اإليجابية بعـــد أن قالت 
منظمـــة البلـــدان المصـــدرة للبتـــرول 
)أوبـــك( يـــوم الخميـــس إنهـــا تتوقـــع 
تراجع الطلب على نفطها في 2020.

النفط يصعد إلى 62.4 دوالر للبرميل

ــع ــي ــاب ــر خــــال أس ــي ــاي ــع ــم ــة وال ــط ــخ ــن ال اإلعــــــان عـ

صندوق السيولة.. ترياق “الصغيرة والمتوسطة” لهيكلة التزاماتها

تنّفــس القطاع التجاري الصعداء، واستبشــر خيًرا بعد إطالق صندوق 
الســيولة بـــ 100 مليــون دينــار، والذي جاء بتكليف مــن ولي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، والــذي يهــدف إلــى دعــم 

ومساعدة الشركات الوطنية، وإعادة هيكلة التزاماتها المالية.
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل 
خليفة، يـــوم الخميس عـــن مواصلة 
العمـــل بجهـــود حثيثـــة مع الشـــركاء 
إلطـــاق الصنـــدوق، وذلك بعـــد لقاء 
متابعة آخر المستجدات والتطورات 
المختصـــة بآليات العمـــل وإجراءات 
البدء بالمشـــروع، ووضع اإلجراءات 

المنظمة له.
الموضوعـــات  االجتمـــاع  وناقـــش 
المتعلقـــة بالفترة الزمنية لبدء العمل 
بالصنـــدوق، والمقترحـــات التـــي من 
شـــأنها أن تمكن شركات ومؤسسات 
القطـــاع الخاص من االســـتفادة منه 
عـــن طريـــق الحصول علـــى التمويل 
التزاماتهـــا  هيكلـــة  إلعـــادة  الـــازم 
الماليـــة، تحقيقا ألهـــداف الصندوق 
المرجوة، ودعًما للتنمية االقتصادية 

في المملكة.
إطـــاق  العهـــد  ولـــي   ووّجـــه ســـمو 
الملتقـــى  خـــال  الســـيولة  صنـــدوق 

الحكومية 2019.
وأهـــم الشـــركاء هم صنـــدوق العمل 
)تمكيـــن( ووزارة الصناعـــة والتجارة 
بنـــك  البحريـــن،  غرفـــة  والســـياحة، 
البحريـــن  بنـــك  الوطنـــي،  البحريـــن 

والكويت، بنك البحرين للتنمية.
الصنـــدوق  مـــن  وستســـتفيد   
شـــركات القطـــاع الخـــاص الصغيـــرة 
مـــن  تضـــررت  التـــي  والمتوســـطة 
االقتصاديـــة،  االضطرابـــات  بعـــض 
هيكلتهـــا  إعـــادة  علـــى  ومســـاعدتها 
واإليفـــاء بالتزاماتها، عبـــر تمويات 
ميســـرة، وفـــي عـــدد مـــن القطاعات 
االقتصادية التي تقدم قيمة مضافة 

لاقتصاد الوطني.
وقـــال تجـــار وأصحـــاب مؤسســـات 
الظـــروف  إن  ومتوســـطة  صغيـــرة 
خّيـــم  الـــذي  والهـــدوء  االقتصاديـــة 
على الســـوق ظهرت آثاره جلية على 
وشـــركاتهم،  مؤسســـاتهم  أوضـــاع 
حيث كثير منهم لم يســـتطع اإليفاء 

بالتزاماته.
 وبّينـــوا أن الصنـــدوق جـــاء كعـــاج 
شـــاٍف للظروف حيث ســـيقدم دعًما 
ـــا عبـــر تمويـــات ميســـرة لدعم  ماليًّ
العجلة وتأمين السيولة لحين عودة 

االقتصاد إلى وضعه الطبيعي.
 وتأمـــل هؤالء أن تكـــون التمويات 
بفوائـــد قليلـــة أو معدومـــة علـــى ال 
أكبـــر  بشـــكل  االلتزامـــات  تتراكـــم 
خصوًصـــا أن ال أحد يســـتطيع التنبؤ 

متى ستعود المياه إلى مجاريها.
إلـــى أن فكـــرة الصنـــدوق،   أشـــاروا 
وهـــي جديـــدة، وغيـــر مســـبوقة في 
المنطقة، تؤكد أن الحكومة والقيادة 
الرشـــيدة ال تألـــوا جهـــًدا فـــي دعـــم 
والمؤسســـات  الوطنـــي،  االقتصـــاد 
تعـــد  التـــي  والمتوســـطة  الصغيـــرة 

عصب االقتصاد.
 وأكـــد كثيـــر منهم أنـــه ينتظر إعان 
الشروط واإلجراءات والخطة حتى 

يستطيع إعادة هيكلة وضعه ووضع 
مؤسســـته لمعرفـــة خارطـــة الطريق 

في الفترة المقبلة.
 ومـــن المعلوم أن االقتصـــاد العالمي 
الركـــود والهـــدوء،  يمـــر بحالـــة مـــن 
العربـــي  الخليـــج  فـــي  واالقتصـــاد 

والبحرين ليس بمعزل عن العالم.
وتأمـــل دول الخليـــج العربـــي عودة 
عهدهـــا  ســـابق  إلـــى  النفـــط  أســـعار 
عجـــز  تغطـــي  بنســـب  ارتفاعهـــا  أو 

الموازنات.
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  وكان 
الوطنـــي أكـــد فـــي لقـــاءات صحفية 
ومعاييـــر  خطـــة  هنـــاك  أن  ســـابقة 
واضحة ســـيتم اإلعـــان عنها خال 
أســـابيع، فيمـــا أشـــار إلـــى أن تمويل 
الصنـــدوق لـــن تكـــون مـــن الميزانية 

العامة.
غرفـــة  رئيـــس  قـــال  جهتـــه،  مـــن   
البحريـــن ســـمير نـــاس فـــي تعليقـــه 
علـــى الصنـــدوق فـــي بيـــان رســـمي 
نشـــر ســـابًقا، “الغرفة لن تدخر جهًدا 
لمســـاندة وزارة الماليـــة واالقتصـــاد 

الوطنـــي وباقـــي الجهـــات المعنيـــة، 
وهي على أتم استعداد للتعاون معها 
في ســـبيل هيكلة االلتزامات المالية 

للشركات في القطاع الخاص”.
الســـلوم،  أحمـــد  النائـــب  أشـــاد  كمـــا 
وهو رئيس جمعيـــة البحرين لتنمية 
والمتوســـطة،  الصغيرة  المؤسســـات 
بالصنـــدوق واعتبـــره فكـــرة مبتكرة، 
وقـــال  بالمنطقـــة.  مســـبوقة  وغيـــر 
ســـيكون له دور إيجابي في معالجة 
مشـــاكل مؤسســـات القطـــاع الخاص 
المتعثـــرة والتي تواجه مشـــاكل في 
االســـتمرار  مـــن  الســـيولة  لتمكينهـــا 

والنمو.
 واعتبـــرت رئيســـة جمعيـــة ســـيدات 
األعمـــال البحرينية، أحـــام جناحي 
إنشـــاء الصنـــدوق واحـــًدا مـــن أجرأ 
 الخطوات وأشجعها في سبيل إعادة 
التوازن للســـوق البحريني ومعالجة 
منـــه  يعانـــي  الـــذي  الركـــود  تبعـــات 
وهي  ظاهـــرة باتت عالمية وإقليمية 
منـــذ الهبوط القاســـي ألســـعار النفط 

العالمية قبل نحو 3 سنوات. 

القاهرة - رويترز

مصر تخّفض 
أسعار الفائدة

أسعار  المصري  المركزي  البنك  خّفض 
الثالث  اجتماعه  في  الرئيسية  الفائدة 
على التوالي بشأن السياسة النقدية منذ 
ألدنــى  التضخم  تــراجــع  بعد  أغسطس، 
ومواصلة  عاًما   14 نحو  في  مستوياته 
النقدية  السياسة  تيسير  مركزية  بنوك 

على مستوى العالم.
 وقــّلــص الــبــنــك الــمــركــزي ســعــر الــفــائــدة 
لــإيــداع واإلقــــراض ألجــل ليلة واحــدة 
بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12.25 % 

و13.25 % على الترتيب.

هل ينجح التسريح وتغيير الوجوه في مداواة جراح “HSBC”؟
عندمــا تولــى نويــل كويــن منصــب الرئيــس التنفيــذي المؤقــت 
لمصــرف “إتــش إس بــي ســي” خلًفــا لجــون فلينــت الــذي أطــاح 
بــه مجلــس اإلدارة فــي أغســطس، توقع المحللون تغير أســلوب 
اإلدارة وإجــراء تعديــالت جذريــة داخــل المصــرف األكبــر فــي 

أوروبا.

وعلى مســـتوى نتائـــج األعمال، 
لـــم يخيب “إتش إس بي ســـي” 
أرباحـــه  وانخفضـــت  الظنـــون، 
علـــى   % 24 بنســـبة  الصافيـــة 
الربـــع  خـــال  ســـنوي  أســـاس 
الثالـــث إلـــى 3 مليـــارات دوالر، 
بنســـبة  اإليـــرادات  وتراجعـــت 
3.2 % إلـــى 13.4 مليـــار دوالر، 
رغـــم األداء المقبـــول لألعمـــال 
اآلســـيوية في ظـــل المناخ غير 

المواتي.
 وبشـــكل جزئـــي، يمكـــن إلقـــاء 
اللـــوم علـــى مشـــاكل “إتش إس 
بي سي” على العوامل الدورية، 
أســـعار  انخفـــاض  أدى  وقـــد 
االقتصـــاد  وتباطـــؤ  الفائـــدة 
علـــى  الضغـــط  إلـــى  العالمـــي 
إلـــى  إضافـــة  الربـــح،  هوامـــش 
التوتـــرات بين أميـــركا والصين 
)يعتبـــر  التجـــارة  تقيـــد  التـــي 
المصـــرف أكبـــر ممـــول ألعمـــال 

التجارة في العالم(.
ويضـــاف إلـــى ذلـــك، حالـــة عـــدم 
اليقيـــن التي تخيـــم على المملكة 
“بريكســـت”  بســـبب  المتحـــدة 
واالضطرابات السياسية المتعلقة 
فـــي  الضغـــوط  عـــن  فضـــًا  بـــه، 
األسواق الناشئة مثل األرجنتين 
وتركيا، إضافة طبًعا إلى سلســـلة 

من المشاكل الداخلية.

ما خطط كوين؟

رغـــم أن البنـــك يقـــع فـــي لندن، 
إال أنـــه يحقق أغلب أرباحه من 
آسيا وخاصة هونغ كونغ، حيث 
استحوذت المدينة الدولة على 

51.7 % مـــن أربـــاح المصـــرف 
قبـــل الضريبـــة خـــال النصـــف 

األول من هذا العام.
 وتتعـــّرض هونـــغ كونـــغ لموجة 
وعنيفـــة  واســـعة  احتجاجـــات 
منـــذ يونيـــو، أثـــرت ســـلًبا علـــى 
العديـــد من الشـــركات الصغيرة 
البنـــك  واضطـــر  والمتوســـطة، 
إلـــى تقليـــص الفائدة والرســـوم 
لمســـاعدة هـــذه الشـــركات فـــي 
االســـتقرار  عـــدم  حالـــة  ظـــل 
بهـــا  تمـــر  التـــي  االقتصـــادي 

المدينة.
الرســـمية  البيانـــات  وكشـــفت   
عـــن  أكتوبـــر،  نهايـــة  الصـــادرة 
انكمـــاش اقتصـــاد هونـــغ كونـــغ 
الربـــع  خـــال   %  3.2 بنســـبة 
أســـاس فصلـــي،  علـــى  الثالـــث 
2.9 % علـــى أســـاس  وبنســـبة 
باالضطرابـــات  تأثـــًرا  ســـنوي، 

التي تشهدها المدينة.
نتائـــج  عـــن  اإلعـــان  وعقـــب   
أعمال الربـــع الثالث، قال كوين 
إن أداء المصرف لم يكن مقبواًل 
بما في ذلك أنشطته األوروبية، 
مضيًفا: لم تعد خططنا السابقة 
كافيـــة لتحســـين األداء، لذلـــك 
نحـــن نعمل على تســـريع خطط 
وتحويـــل  الهيكلـــة،  إعـــادة 
رأس المـــال إلـــى فـــرص النمـــو 

والعائدات المرتفعة.
وفـــي الســـابع من شـــهر أكتوبر، 
كشـــفت تقاريـــر صحفيـــة عـــن 
عزم المصرف تسريح 10 آالف 
لخفـــض  خطـــة  فـــي  موظـــف، 
األجـــور  مرتفعـــة  الوظائـــف 
ستتركز في األعمال األوروبية، 

إلنهـــاء  لخطـــة  إضافـــة  وذلـــك 
عمـــل 4 آالف موظف أعلن عنها 
المصـــرف فـــي أغســـطس عقب 

رحيل فلينت.

مناخ داخلي عدائي

أجـــواًء  المصـــرف  ويشـــهد   
منـــذ  مواتيـــة  غيـــر  داخليـــة 
ســـنوات، وبدأ التوتـــر الداخلي 
يتصاعـــد منـــذ قـــدوم الرئيـــس 
المشـــارك للخدمـــات المصرفية 
االســـتثمارية ماثيو ويسترمان 
2016، والـــذي قـــّرر نقـــل  عـــام 
فريقـــه إلى الطابق الســـفلي من 

المقر لتفادي انتظار المصاعد.
 ويقـــول أحـــد المطلعيـــن علـــى 
األمور داخل البنك لـ”التلغراف”: 
المئـــات  المشـــكلة،  هـــي  هـــذه 
كل  المصاعـــد  تلـــك  ينتظـــرون 
يوم، وهناك 27 خطوة تتخذها 
إدارة المـــوارد البشـــرية لتعيين 
شـــيء  كل  جديـــد،  موظـــف 

فوضوي.
رحـــل  المصـــدر:  ويضيـــف   
ويســـترمان بعـــد أقـــل مـــن 18 
أحـــد  أعلـــن  وحينهـــا،  شـــهًرا، 
التنفيذييـــن  المســـؤولين  كبـــار 
الرحيـــل  بهـــذا  االحتفـــال 

المفاجئ.
وبعـــد عـــام، تـــم إرســـال مذكرة 
من ســـبع صفحـــات كتبهـــا كبار 
الموظفيـــن إلـــى مجلـــس إدارة 
المصرف تهاجم “الفشـــل التام” 

البنـــوك  وحـــدة  فـــي  للقيـــادة 
واألســـواق العالمية، وانتشـــرت 
األخبار المتعلقـــة بهذه المذكرة 
فـــي لندن، متســـببة في تصاعد 
ما يوصف بأنـــه “عداوة طويلة 
األمـــد” بين الذراعيـــن التجارية 

واالستثمارية للبنك.
ومـــن بيـــن المشـــكات األخرى، 
اضطرار البنك إلـــى دفع غرامة 
قيمتها 1.9 مليار دوالر في عام 
2012، بعد تورطه في مساعدة 
عصابات المخدرات المكسيكية 
فـــي غســـل األمـــوال ومخالفته 

للعقوبات ضد إيران.

هل من فرصة للنجاح؟

وتبـــدو كلمات كويـــن عن إعادة 

الهيكلة مماثلة لما قاله الرئيس 
ســـتيوارت  األســـبق  التنفيـــذي 
جاليفـــر في عـــام 2015، عندما 
كشـــف أيًضـــا عن خطـــة إلعادة 
تشكيل أعمال المصرف تنطوي 
المـــوارد  توزيـــع  إعـــادة  علـــى 

وتسريع النمو في المستقبل.
بذلهـــا  التـــي  الجهـــود  ورغـــم   
جاليفـــر،  خطـــط  الســـتكمال 
نفـــس  يواجـــه  البنـــك  يـــزال  ال 
المشـــاكل تماًمـــا كمـــا كان فـــي 
2015، حيث يحقق أغلب أرباح 
ما قبل الضريبة من آسيا )96.3 
% خـــال الربـــع الثالـــث(، لكـــن 
نصف أصولـــه تقريًبا مخصصة 

للواليات المتحدة وأوروبا.
وفـــي الحقيقة، لم تتغير نســـبة 
لهاتيـــن  المخصصـــة  األصـــول 

المنطقتين الجغرافيتين بشكل 
ملحـــوظ منذ إعان جالفير في 
2015، ما يعكس صعوبة إعادة 
تشـــكيل مصرف هائـــل الحجم 
مثـــل “إتش إس بي ســـي” الذي 
يعمـــل لديـــه 237 ألـــف موظف 

في 65 دولة.
ويعتقـــد كويـــن أن البنـــك لديه 
اآلن ضوابـــط أفضـــل مـــن عـــام 
2012، لكن بعض البيروقراطية 
المتبقيـــة تعرقـــل قدرتـــه علـــى 
ذلـــك  ولعـــل  األعمـــال،  توســـيع 
“إعـــادة  عـــن  حديثـــه  يفســـر 
التشـــكيل” )التـــي لم يفصح عن 
المزيد بشـــأنها باستثناء خطط 
خفض الوظائـــف التي تحدثت 

عنها التقارير(.

لندن - اإليكونوميست، سي إن بي سي، فايننشال تايمز، التلغراف، أرقام

 انخفضت 
أرباحه الصافية 

24 % خالل 
الربع الثالث

تراجعت اإليرادات 
%3.2 إلى 13.4 

مليار دوالر

حرب الصين 
وأميركا التجارية 

دمرت أعمال 
التمويل العالمية

بقي أسلوب 
اإلدارة واحدا 

رغم تغير 
األشخاص

المحرر االقتصادي

“الصندوق” 
فكرة مبتكرة 

وغير مسبوقة 
بالمنطقة
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وكل الدول تسعى جاهدة ألن تحجز لها 
موضع قدم في أهم ممر مالحي بالعالم، 
والفوز بحصة من هذه السوق العمالقة، 
وتعـــّزز موقعهـــا االقتصـــادي، وكمـــا هـــو 
معروف من يسيطر على الموانئ الكبرى 

يسيطر على التجارة الدولية.
 وهذا ما جعل الدول المتنافســـة تبحث 
عـــن شـــراكات أو تحالفـــات تنضـــم إليها 
حتـــى تضمـــن وجودهـــا، وعلـــى إثرهـــا 
قـــوى  بيـــن  دوليـــة  تحالفـــات  تشـــكلت 
 - الصينـــي  األول  المحـــور  المنطقـــة، 
الباكستاني وقطر، والمحور الثاني الهند 
وإيـــران واإلمـــارات، إضافـــة إلـــى دعـــم 
القطبين التقليديين: الواليات المتحدة 
 - الهنـــدي  المحـــور  تدعـــم  األميركيـــة 
اإليرانـــي. أمـــا القطـــب اآلخـــر روســـيا، 
فتدعم الصين وباكســـتان، وأيًضا هناك 
تقاريـــر إعالميـــة تشـــير إلى أن روســـيا 
عرضت على إيران اســـتثمار ميناء بندر 

عباس، لكن طهران نفت ذلك. 
 ولم يشر الباحث إلى موانئ البحرين 
كجـــزء مـــن المنافســـة، لكنـــه ذكـــر أن 
المملكـــة تمتلـــك ميناءيـــن فيما تصل 
الطاقـــة االســـتيعابية نحـــو 200 ألـــف 
ا، وقّدر حجم االستثمار  حاوية ســـنويًّ
الفعلي فـــي موانئ البحريـــن بحوالي 

360 مليون دوالر.
 وحـــول الموانئ المطلـــة على الخليج 
اإلمـــارات  إن  الباحـــث  قـــال  العربـــي، 
تمتلك 12 ميناء، 3 منها تجارية، فيما 
تبلـــغ الطاقـــة االســـتيعابية 37 مليون 
ا، والســـعودية 9 موانئ  حاوية ســـنويًّ
منها 3 تجارية، والطاقة االســـتيعابية 
13 مليـــون حاويـــة، وســـلطنة عمـــان 
تصـــل  فيمـــا  تجاريـــة،   4 موانـــئ،   7
الطاقة االستيعابية 4 ماليين حاوية، 
والكويـــت 5 موانـــئ، 3 منهـــا تجارية، 
وتبلـــغ الطاقة االســـتيعابية 8 ماليين 
جميعهـــا  موانـــئ   3 وقطـــر  حاويـــة، 
تجاريـــة و8 مالييـــن حاويـــة، إيـــران 
ميناءين تجارييـــن بواقع 8.5 مليون، 
تجـــاري،  واحـــد  ميناءيـــن  والعـــراق 

وباكستان ميناء واحد تجاري.

مشروع الحزام والطريق 

مبادرتهـــا  الصيـــن  أطلقـــت  إن  مـــا 
وبدأت بالخطوات العملية في ســـبيل 
تحقيـــق مشـــروع الحـــزام والطريـــق، 
حتـــى قامـــت الهنـــد وإيـــران باتخـــاذ 
خطـــوات اســـتباقية تجاه المشـــروع، 
وانضمت إليهمـــا الحًقا دولة اإلمارات 
العربيـــة، فـــكل دولـــة من هـــذه الدول 
لديهـــا مخـــاوف كثيـــرة من المشـــروع 
الصينـــي- الباكســـتاني، وقـــد تعـــرض 
موانئهـــا للخطـــر، فمثـــالً اإلمـــارات قد 
تكـــون الخاســـر األكبـــر من المشـــروع، 
ويتزايـــد قلقهـــا مـــن أن تفقـــد موقعها 
المالحـــي التجـــاري كنقطـــة ترانزيت، 
أما الهند فيكمن تخوفها في ســـببين، 
همـــا: تهديد مباشـــر لموانئهـــا وفقدان 
بعـــض أســـواقها التجاريـــة بالمنطقـــة، 
وثانًيـــا أن المشـــروع يمر فـــي منطقة 
كشـــمير المتنـــازع عليها مع باكســـتان، 
تحـــت  المنطقـــة  تكـــون  وســـوف 
الحماية الصينية، أما بالنســـبة إليران 
مـــع  تجارتهـــا  يهـــدد  المشـــروع  فـــإن 
ا  أفغانســـتان، التي تعتمـــد اعتماًدا كليًّ
على موانئها في وارداتها وصادراتها، 
وفي الوقت نفسه تطمح الن تستفيد 
ا  ا وسياســـيًّ من هذا التحالف اقتصاديًّ

وتفك عزلتها االقتصادية. 

موانئ اإلمارات 

علـــى  اإلماراتيـــة  الموانـــئ  ســـيطرت 

لمـــدة  والتجاريـــة  البحريـــة  المالحـــة 
3 عقـــود طويلـــة من دون منافســـة أو 
مزاحمـــة أي مـــن الـــدول القريبـــة في 
محيطهـــا، وتســـتحوذ اإلمـــارات على 
وإعـــادة  التجـــارة  مـــن   %  60 نحـــو 
التصدير في الخليج العربي وأفريقيا 
والشرق األوســـط، وهي موطن ألكثر 
من 6400 شركة عالمية من 120 دولة 

 .)2019(
 ويعود تفّوق اإلمارات ألسباب عديدة 
منهـــا موقعهـــا الجغرافـــي فـــي وســـط 
الخليـــج، وهي أول دولـــة قامت ببناء 
مينـــاء وبنية تحتيـــة وتقنية متطورة 
وخطـــوط  حـــرة  بمنطقـــة  مربوطـــة 
مواصـــالت جيـــدة متصلـــة بمطـــارات 
وطـــرق، وكذلـــك الطاقة االســـتيعابية 
الكبيـــرة للحاويات. وفي المقابل نجد 
بقيـــة دول الخليج لم تعـــر أي اهتمام 

لهذا القطاع. 

ميناء جبل علي - دبي 

لـــدى دولـــة اإلمـــارات موانـــئ بحريـــة 
تعتبر من المراكـــز الدولية واإلقليمية 
علـــي  جبـــل  مينـــاء  ويعتبـــر  المهمـــة، 
علـــى  بالعالـــم  بحـــري  مينـــاء  أفضـــل 
مـــدى 30 عاًمـــا منـــذ أن تـــم افتتاحـــه 
أكبـــر  بيـــن  ويصنـــف   ،1979 فـــي 
عشـــرة موانـــئ للحاويات فـــي العالم، 
وعلـــى مـــدار العقود الماضيـــة تمكنت 
اإلمـــارات من خاللـــه مـــن التربُّع على 
الموانـــئ  وخدمـــات  المالحـــة  عـــرش 
والتجـــارة البحرية بالشـــرق األوســـط 
والخليج العربي، ويتبع شركة موانئ 
دبـــي العالمية المرتبطة بــــ 150 ميناء 
حول العالم مما يســـاعدها في تقديم 
خدمات لوجيســـتية مميزة وقد حقق 
الميناء إيـــرادات 3.46 مليارات دوالر 

في النصف األول من 2019. 
فـــي  البحريـــة  الموانـــئ  وتســـتحوذ   
60 % مـــن إجمالـــي  اإلمـــارات علـــى 
الحاويـــات والبضائـــع  حجـــم مناولـــة 
والمتجهـــة إلى دول مجلـــس التعاون 

الخليجي. 
أحـــدث  قطـــر   - حمـــد  مينـــاء  ويعـــد 
مينـــاء بالخليـــج العربـــي، وهـــو أحـــد 
أهم مشـــاريع البنية التحتيـــة الكبرى، 
 2016 وافتتـــح المينـــاء رســـميا فـــي 
كمرحلـــة أولـــى بتكلفـــة 7.4 مليـــارات 
دوالر، وخصص له ميزانية 140 مليار 
دوالر، وتصـــل طاقتـــه إلـــى 6 ماليين 

حاوية نمطية بالسنة.

ميناء مبارك – الكويت 

يأتـــي ميناء مبـــارك الكبيـــر من ضمن 
خطـــة الكويـــت التنمويـــة 2035، هـــو 
مينـــاء قيـــد اإلنشـــاء وفـــي مراحلـــه 
النهائية، يقع في شـــرق جزيرة بوبيان 
الواقعة شمالي الكويت، وتكلفة بناءه 
تقدر بــــ3.5 مليـــارات دوالر، وكان من 
المفتـــرض أن تبـــدأ المرحلـــة األولـــى 
ولكـــن   2015 عـــام  فـــي  التشـــغيلية 
لظـــروف سياســـية وفنيـــة تأخـــر عـــن 
موعـــده، ومن المتوقـــع أن يبدأ العمل 

التشغيلي فيه خالل العام المقبل. 
 وحسب المخطط المستقبلي للميناء 
ومراحله الثالثة سيصل عدد األرصفة 
إلـــى 60 رصيًفا ليكون واحًدا من أكبر 

الموانئ في الخليج العربي. 
وســـوف يرتبط بسكة القطار الخليجي 
المقرر إقامتها في 2023 وهناك حديث 
وخطط لمد السكة إلى العراق وإيران. 
كما تســـعى الكويـــت لتحديث موانئها 
القديمة، مثل ميناء الشـــويخ وميناء 

الشعيبة.

الموانئ السعودية 

تمتلـــك الســـعودية 3 موانـــئ تجاريـــة 
وهـــي:  العربـــي  الخليـــج  علـــى  تطـــل 
بالدمـــام  العزيـــز  عبـــد  الملـــك  مينـــاء 
وميناء الجبيل التجاري وميناء رأس 
الخيـــر الصناعـــي، ولكن ظلـــت موانئ 
المملكـــة لســـنوات طويلـــة بعيـــدة عن 
المنافســـة، وأداؤهـــا لم يكن يتناســـب 
مع حجم ســـوقها المحلية التي تعتبر 
من أكبر أســـواق المنطقة، مع العلم أن 
ســـكانها يشـــكلون 60 % مـــن إجمالي 
ســـكان الخليج، ويعود عدم منافستها 
ألســـباب عدة، منها عدم تركيزها على 
هـــذا القطاع، ثانًيا البنية التحتية غير 
ا وإجـــراءات التفتيش  متكاملة نســـبيًّ
الجمركـــي طويلـــة نوًعـــا مـــا، إضافـــة 
إلى عـــدم وجـــود مناطق لوجيســـتية 
قريبـــة من الموانـــئ مرتبطة بخطوط 
مواصـــالت وطـــرق، مـــا جعـــل الطلب 
ضعيفا على موانئ الســـعودية، حيث 
غالبيـــة الشـــركات تفضل مينـــاء جبل 
علي بســـبب الكفـــاءة العالية والتقنية 

المتطورة وتوفر كل الخدمات. 
خطـــة  تنفـــذ   2017 عـــام  ومنـــذ   
مـــع  تتناغـــم  شـــاملة  اســـتراتيجية 
 »2030 المملكـــة  »رؤيـــة  أهـــداف 
وبرنامـــج التحـــول الوطني 2020 في 
قطـــاع الموانـــئ، وعلى إثرهـــا، أعلنت 
المؤسســـة العامـــة للموانئ عن تطوير 
مختلـــف  فـــي  مشـــروًعا   33 وتنفيـــذ 
موانـــئ المملكـــة بقيمـــة إجمالية 750 

مليون دوالر. 

ميناء الدقم العماني 

موقًعـــا  عمـــان  ســـلطنة  تحتـــل 
ا مميـــًزا على بحـــر العرب  اســـتراتيجيًّ
ولديهـــا  العربـــي  الخليـــج  ومدخـــل 

شـــبكة من الموانـــئ ممتدة على طول 
شواطئ السلطنة وهي سبعة موانئ، 
منهـــا مينـــاء الســـلطان قابـــوس فـــي 
مسقط، وميناء صاللة بظفار، وميناء 
الدقم في محافظة الوسطى، وميناء 
الباطنـــة،  بشـــمال  الصناعـــي  صحـــار 
وميناء شناص بشـــمال الباطنة أيضًا، 
ومرفـــأ  بمســـندم،  خصـــب  ومينـــاء 
مشـــنة ومصيـــرة. ومـــن أهـــم موانـــئ 
الســـلطنة هـــو مينـــاء الدقـــم ويحتـــل 
ا يطـــل علـــى بحر  موقًعـــا اســـتراتيجيًّ
العـــرب والمحيـــط الهنـــدي، ولـــه ميزة 
جيوسياســـية تجعـــل منه أهـــم وأكبر 
مينـــاء بمنطقـــة الشـــرق األوســـط في 

المستقبل القريب. 
فـــي  اســـتثمارات  عمـــان  وضخـــت 
مينـــاء الدقـــم تقـــدر بــــ 4.4 مليـــارات 
دوالر. وتطمـــح الســـلطنة بـــأن تصبح 
مركزًا متكامالً للخدمات اللوجســـتية 
ومتعـــدد الخدمـــات، وتكـــون موانئها 
ضمن الدول العشـــر األوائل في األداء 
اللوجســـتي علـــى المســـتوى الدولـــي 
قطـــاع  يصبـــح  وأن   2040 بحلـــول 
النقل واالتصاالت ثاني مصدر للدخل 

القومي للبلد. 

ميناء الفاو الكبير – العراق 

أكبـــر  لبنـــاء  يخطـــط  العـــراق  أخـــذ 
بمنطقـــة  مرتبـــط  بالخليـــج  مينـــاء 
حرة وســـكة حديد وبنيـــة تحتية من 
ومبانـــي  ومنطقـــة حاويـــات  كهربـــاء 
خدمات. وذلك لالســـتفادة من موقعه 

الجغرافي القريب من إيران وســـوريا 
وتركيا، وســـوف تكون له أهمية كبرى 
للبضائـــع  وممـــرا  العراقـــي  لالقتصـــاد 
جـــذب  إلـــى  إضافـــة  جيرانـــه،  بيـــن 
االســـتثمارات األجنبيـــة، ومتوقـــع أن 
يحقق إيرادات مالية كبيرة لالقتصاد 
الجنـــوب )محافظـــة  العراقـــي. وفـــي 
تجاريـــة  موانـــئ   4 توجـــد  البصـــرة( 
وصناعيـــة تطل على الخليـــج العربي 
مثـــل أم قصر وخـــور الزبيـــر والمعقل 
وبوأفلـــوس، ويتـــم عبر هـــذه الموانئ 

تصدير 80 % من نفط العراق. 
أما مينـــاء الفاو الكبير المراد إنشـــاؤه 
فهو يقـــع في جنوب محافظة البصرة 
عنـــد مصب شـــط العرب فـــي الخليج 
العربـــي ووضـــع حجـــر األســـاس فـــي 
2010، لكن المشروع واجه العديد من 
المعوقات بســـبب األوضاع السياسية 
أعلنـــت   2019 وفـــي  واالقتصاديـــة. 
وزارة النقل أن المشـــروع يحتاج إلى 
3 مليارات دوالر. وفي حال تم توفير 
الميزانيـــة ســـتنتهي المرحلـــة األولـــى 

بحلول 2022.

ميناء جوادر - الباكستان

ُيمثـــل هذا الميناء شـــراكة بين الصين 
وتقـــدر  ســـنة،   45 لمـــدة  وباكســـتان 
تكاليفـــه بـ45 مليـــار دوالر، وســـيربط 
باكســـتان بإقليم شينجيانغ، وهو أحد 
أهـــم األقاليـــم الصناعية فـــي الصين، 
ومـــن خاللـــه تكـــون الصين قـــد أّمنت 
طريًقـــا آخـــر لضمان وصـــول بضائعها 
إلـــى جميع أنحـــاء العالم مـــن دون أي 
معوقـــات، وكذلك تعـــّزز مركزها كقوة 

اقتصادية كبرى. 
 ومع انطالق المشـــروع تكـــون الصين 
قـــد رســـمت قواعـــد جديـــدة للعبة في 
منافســـة  وأشـــعلت  ككل،  المنطقـــة 
شديدة بين الدول المطلة على الخليج 

السيما اإلمارات والهند وإيران. 
المستفيد األكبر من المشروع الصيني 
هو باكستان حيث منطقة جوادر تقع 
في إقليم بالوشيستان وهو إقليم نائ 
ا وسوف يكون بالمستقبل القريب  جدًّ
أهـــم مركز مالحي وتجـــاري بالمنطقة 
والعالم وســـوف يضيف قيمة مضافة 
كبيـــرة لالقتصاد الباكســـتاني ويجلب 
لهـــا اســـتثمارات أجنبيـــة كبيـــرة تقدر 
التـــي  الســـعودية  وأولهـــا  بالمليـــارات 
أعلنت رغبتها في االستثمار بالميناء، 
وكذلـــك قطر التي أعلنـــت عن رغبتها 
 %  15 قيمتـــه  مـــا  اســـتثمار  فـــي 

بالمشروع. 

ميناء تشابهار - إيران 

يقـــع فـــي واليـــة بلوشســـتان جنـــوب 
شـــرقي إيران وقريب مـــن بحر عمان 
والخليـــج العربـــي والمحيـــط الهنـــدي 
ويبعـــد 72 كيلـــو عـــن مينـــاء جـــوادر 
الباكســـتاني، ويحمـــل ميناء تشـــابهار 
أهميـــة كبـــرى بالنســـبة للـــدول الثالث 
)الهند وإيران وأفغانستان( وسيصبح 
ا جديًدا لتبادل البضائع  مســـاًرا تجاريًّ
فيمـــا بينهـــا. فأهميتـــه بالنســـبة للهند 
كبيرة يعتبـــر المنافس لمينـــاء جوادر 
إيـــران  بيـــن  مـــا  ا  وممـــرًّ الباكســـتاني 
وأفغانســـتان وصوالً آلســـيا الوسطى 
لتبـــادل  وروســـيا  األوســـط  والشـــرق 
البضائع والســـلع، أما أفغانســـتان فهي 
ا عليـــه بصادراتها  تعتمـــد اعتمـــاًدا كليًّ
ووارداتهـــا من الحبوب والرز والســـلع 
التـــي تأتـــي مـــن الهنـــد، وذلك بســـبب 
عـــدم وجـــود منفـــذ بحـــري لهـــا فهـــو 

األقرب واألقل تكلفة بالنسبة لها.

الباحث سلطان مساعد الجزاف

ميناء خليفة بن سلمان 

مشروع “الحزام والطريق” يشعل حرب الموانئ بالخليج
ــى الــخــط ــل ــان تــدخــل ع ــمـ ــارات وإيــــــران وبـــاكـــســـتـــان.. وُعـ ــ ــ ــن اإلمـ ــي ــس ب ــاف ــن ت
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ميناء جبل علي، أكبر وأهم الموانئ المطلة على الخليج العربي 

شــهدت منطقة الخليج العربي سلســلة من األحداث والتطورات الســريعة وغير المســبوقة خالل الســنوات العشــر األخيرة، وهي دائًما وأبًدا محط 
أنظــار واهتمــام العالــم، وذلك ألســباب عديدة، منها جغرافية وسياســية واقتصادية، وأهمها النفط والغاز، فهي تمتلــك إمكانات وقدرات اقتصادية 

ا.  هائلة، حيث تشّكل قيمة صادرات وواردات دول مجلس التعاون الخليجي في االقتصاد الدولي أكثر من تريليون دوالر سنويًّ
 وفي 2013، بدأت مالمح نوع جديد من الصراعات تطفو على السطح بين الدول المطلة على الخليج العربي وبحر العرب، وهو صراع الهيمنة على 

المالحية البحرية التجارية، خصوصًا مع ظهور منافسين جدد في المنطقة. 
 تلك الحرب التي دارت رحاها بما تسمى حرب الموانئ جعلت كل دولة تعد عدتها وتجيش إمكاناتها في مواجهة هذا التحدي الجديد، خصوًصا بعد 
ما أعلنت الصين عن مشروعها االستراتيجي “الحزام والطريق” وتحالفها مع باكستان من خالل االستثمار في ميناء جوادر المطل على بحر العرب.   
وبحسب دراسة للباحث سلطان مساعد الجزاف، يتنافس على المالحة في الخليج العربي ما يقارب 43 ميناء ما بين تجاري وصناعي وثانوي في 9 
دول هي الكويت، المملكة العربية السعودية، البحرين، قطر، عمان، اإلمارات العربية المتحدة، إيران، الهند، باكستان، وُيقدر حجم االستثمارات في 
هذه الموانئ بين 100 مليار و150 مليار دوالر حتى 2029، وهذا المبلغ الضخم والعدد الكبير من الموانئ كفيالن بأن يرســما شــكل وحجم التنافس 

المستقبلي للمالحة البحرية في الخليج، فضالً على أن جميع الموانئ قريبة بعضها من بعض، ما يجعل المنافسة بينها أكثر شراسة. 

المحرر االقتصادي

ميناءان بالبحرين 
بطاقة استيعابية 

تصل إلى 200 
ألف حاوية

 شراكة 
بين الصين 

وباكستان بكلفة 
45 مليار دوالر

برنامج التحول 
الوطني 

السعودي يجعلها 
ضمن األقوياء



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

 BD 25.1  BD 53,000
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RB

 BD 40  BD 125,723PS

 BD 19.8  BD 95,000RA

 BD 23.5  BD 90,000RB

 BD 26.1  BD 70,000MOH

 BD 26.1  BD 70,000MOH

 BD 24  BD 89,694RB

 BD 22.5  BD 80,000RB

 BD 22  BD 178,790RA

 BD 22  BD 190,393RA

 BD 43  BD 447,161COM
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سند

سترة

عالي

مدينة حمد

مدينة حمد

توبلي

العكر

عسكر

عسكر

جد علي

L003760

L003779

L003780

L003782

L003772

L003771

L003769

L003753

L003751

L003752

L003811

Ref No. 

195.4 2m

292 2m

444 2m

355.1 2m

248.5 2m

248.5 2m

347.2 2m

330.1 2m

755 2m

804 2m

966.1 2m

 BD 21.7 BD 80,000RHB

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 21 BD 77,081RA

 BD 81.1 BD 120,000COM

 BD 22.3 BD 75,000RHB

 BD 5.5 BD 377,579UP

 BD 16. BD 53,000AG

 BD 20.4 BD 110,000RA

 BD 0.046 BD 600UP

 BD 26 BD 369,420LD
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المالكية

المالكية
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سترة
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اللوزي

النويدرات

سلماباد

L003795

L003797

L003796

L003799

L004921

L004842

L003800

L003813

L003819

L003817

L003816

341.5 2m

542 2m

542 2m

341 2m

136 2m

312.2 2m

6377.8 2m

306.9 2m

500 2m

1217 2m

1320 2m

 BD 32  BD 184,417RA

 BD 24  BD 462,938S

 BD 27  BD 201,986RB

 BD 22  BD 82,000RA

 BD 20  BD 187,508RA

 BD 17  BD 64,777RA

 BD 22  BD 152,741RB

 BD 25  BD 83,000B3

 BD 14  BD 108,501B3

 BD 20  BD 68,000RA

 BD 15  BD 115,000RA

الرفاع

سلماباد

جد علي

شهركان

جرداب

دمستان

العكر

العكر

المالكية

صدد

عسكر

535.1 2m

1792 2m

695 2m

347.1 2m

871 2m

354 2m

645 2m

307.3 2m

720 2m

316 2m

705 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

L003814

L003812

L003810

L003815

L003829

L003828

L003827

L003830

L003832

L004832

L004836

 BD 14  BD 114,815B4

 BD 20.8  BD 55,000RHA

 BD 30  BD 138,856RA

 BD 28  BD 96,445RB

 BD 22  BD 107,795RA

 BD 15.5  BD 170,000US

 BD 15.  BD 73,000WS

 BD 18.7  BD 85,000RB

 BD 23  BD 103,980RB

 BD 18  BD 757,377LD

 BD 24.5  BD 91,773RHB

العكر

دمستان

سند

سلماباد

مدينة حمد

النويدرات

عسكر

كرزكان

سترة

سلماباد

سند

L004835

L004833

L004837

L004844

L004848

L004846

L004847

L004849

L004853

L004856

L004855

761.9 2m

244.9 2m

430 2m

320 2m

455.2 2m

1013 2m

450 2m

420.5 2m

420 2m

3909 2m

348 2m

 BD 30  BD 662,018

المساحة القدم  السعر

RB

 BD 15  BD 73,000WS

 BD 28.5  BD 122,096RB

 BD 19.7  BD 57,000RHB

 BD 19.5  BD 70,735RA

 BD 22.5  BD 169,048RA

 BD 16  BD 162,717RA

 BD 20  BD 66,155RA

 BD 21  BD 82,732RA

 BD 35  BD 188,370RB

 BD 16.6  BD 122,000RB

المنطقةالتصنيف

النويدرات

عسكر

توبلي

صدد

صدد

جرداب

اللوزي

العكر

كرزكان

توبلي

دمستان

L004874

L004847

L004889

L004890

L004917

L004918

L004919

L004922

L004924

L004925

L004926

Ref No. 

2050.1 2m

450 2m

398 2m

268 2m

337 2m

698 2m

944.8 2m

307.3 2m

366 2m

500 2m

345.3 2m

 BD 25  BD 83,000B3

 BD 26.5  BD 50,000RB

 BD 23  BD 116,458MOH

 BD 18.4  BD 120,000RB

 BD 23  BD 121,285RA

 BD 19  BD 106,000B3

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 16.5  BD 58,148RA

 BD 21  BD 100,589RA

العكر

المالكية

مدينة حمد

المالكية

عالي

المالكية

عالي

عالي

عالي

كرزكان

جو

L003830

L004928

L004929

L004931

L004932

L004937

L004936

L004935

L004934

L004943

L004940

307.3 2m

175 2m

470.4 2m

604 2m

489.9 2m

518 2m

780 2m

780 2m

780 2m

327.4 2m

445 2m

 للمزيد من
العقارات

أراضي
الوسطى

والـجـنـوبـيـة

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

Call.

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23 36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36026222
صادق الشاخوري

36026333
رضا عبد هللا

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة بوابة قرطاج الذهبية للمقاوالت ش.ش.و لمالكتها زهرة حسن ابراهيم سلمان

سجل تجاري رقم ١٠١٠٠٦

بناء على قرار المالك لـشركة بوابة قرطاج الذهبية للمقاوالت ش.ش.و لمالكتها زهرة 
حسن ابراهيم سلمان المسجلة بموجب القيد رقم ١٠١٠٠٦، بتصفية الشركة اختياريا 

وتعيين السيدة/ زهره حسن ابراهيم سلمان مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقا لنــص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعمال 
بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هــذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: زهرة حسن ابراهيم سلمان

رقم الموبايل: ٣٩٩١١٦٦١ )966+(
aliabuthaki@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )CR2019-150734( لسنة 2019

بشأن تحويل  فرع من مؤسسة فردية 
لتصبح شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 

عبدالعزيــز جاســم محمــد علــي صليبيــخ المالــك لـ مؤسســة خط الســماء لمقاوالت 

البناء )مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب القيد رقم ٢٠٧٧٣، طالبا تحويل الفرع 

رقم )٢( من المؤسســة الفردية الى شــركة ذات مســئولية محدودة برأسمال وقدره 

٢٫٠٠٠ دينار بحريني،  لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم::

١. عبدالعزيز جاسم محمد علي صليبيخ

GIREEESH KUNIYIL.٢

القيد : 2-20773 

 تاريخ: 2019/١١/11

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
الديــن أســامة فتــح هللا رمضــان باعتبــاره المصفــي  الســيد حســام  إليهــا 
القانونــي لشــركة فليــك للحلــول التجاريــة ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات 
مســئولية محدودة بموجب القيد رقم ١١١١٣٥، طالبا إشــهار انتهاء أعمال 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا 
ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )١٤١٢٣٩- CR20١٩( لسنة2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة فليك للحلول التجارية ذ.م.م
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جمعة الصمود تنطلق بالعراق.. والسيستاني يحذر من التدخل الخارجي

بغداد تنتفض غضبًا.. واألمن ينفي إطالق الغاز المسيل

تعيش المدن العراقية يوما جديدا من االحتجاجات تحت عنوان “جمعة الصمود” بعد ليلة ُقتل فيها متظاهر وأصيب 40 آخرين، خالل اشتباكات 
فــي وســط بغــداد، حســبما أفــادت مصادر عراقية. واحتشــد عدد كبيــر من المتظاهرين في العاصمــة العراقية، بغداد أمس فــي تظاهرات أطلقوا 

عليها تسمية “جمعة الصمود”. 

نشـــرت  مصـــورة  مقاطـــع  وأظهـــرت 
علـــى مواقع التواصل، قيـــام عدد من 
المتظاهرين الغاضبين بإســـقاط جدار 
إسمنتي وضع في ساحة الخالني من 
أجل إعاقة تقدم المحتجين. كما أفيد 
عن إطالق القوات األمنية قنابل الغاز 

المسيل للدموع.
وأوضحـــت مصـــادر مطلعـــة بوقـــوع 
المتظاهريـــن واألمـــن  بيـــن  وفـــر  كـــر 
فـــي بغداد. كما شـــهدت عـــدة مناطق 
مـــن  كبيـــرة  أعـــداد  توافـــد  عراقيـــة 

المتظاهرين.
إلى ذلك، أشار أن أغلب اإلصابات في 
بغداد اقتصرت على حاالت االختناق 

جراء الغاز المسيل للدموع.
فـــي المقابـــل، نفـــت قيـــادة عمليـــات 
بغـــداد إطـــالق قنابل صوتيـــة أو الغاز 
المســـيل للدموع في ســـاحة التحرير 
تحديدًا، الجمعة، مؤكدة أن ما يشـــاع 

غير دقيق.
وكانت دعوات وجهت ســـابقًا لحشـــد 
أعـــداد كبيـــرة فـــي مـــا اصطلـــح على 
تســـميته “جمعـــة الصمود” فـــي بغداد 

وغيرها من المناطق العراقية.
وفـــي خطبـــة الجمعـــة، أكـــد المرجـــع 
الدينـــي الشـــيعي األعلـــى فـــي العراق 
االحتجاجـــات  أن  السيســـتاني  علـــي 
التي تشهدها البالد ستشكل انعطافة 
كبيرة، بعد أكثر من شهر ونصف على 
انطالق تظاهرات مطالبة ب”إسقاط” 
النظام في بغداد ومدن جنوبية عدة.

وقـــال السيســـتاني فـــي الخطبة التي 
تالهـــا ممثلـــه الســـيد أحمـــد الصافـــي 
فـــي كربـــالء، والتي تعـــد األعلى نبرة 
منذ بـــدء االحتجاجـــات: “إذا كان من 
بيدهـــم الســـلطة يظنـــون أن بإمكانهم 

التهـــرب مـــن اســـتحقاقات اإلصـــالح 
الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم 
واهمـــون، إذ لـــن يكـــون مـــا بعـــد هذه 
االحتجاجـــات كمـــا كان قبلهـــا في كل 
األحوال، فليتنبهوا إلى ذلك”. وأشـــار 
إلـــى أن “التدخـــالت الخارجيـــة تنـــذر 
بتحويـــل العـــراق إلى ســـاحة للصراع 
وتصفية الحســـابات بيـــن قوى دولية 

وإقليمية”.
وتابـــع: “ال يجـــوز الســـماح ألي طـــرف 
خارجي بالتدخل في معركة اإلصالح 
الشـــعب  يخوضهـــا  التـــي  الداخليـــة 

العراقي”.
ودعـــا لمحاســـبة الفاســـدين بالقـــول: 
“عدم وجود إجراءات جدية لمالحقة 
الفاســـدين يثيـــر شـــكوكا حـــول قدرة 

علـــى  العراقيـــة  السياســـية  القـــوى 
تنفيـــذ مطالـــب المتظاهريـــن”. وأدان 
“االعتداء على المتظاهرين العراقيين 
بالقتـــل أو الخطـــف أو الترويـــع، كمـــا 
نديـــن االعتـــداء علـــى قـــوات األمـــن 
والخاصـــة”.  العامـــة  والممتلـــكات 
وتســـعى األمـــم المتحـــدة ألن تكـــون 
عرابـــة الحـــل لألزمـــة العراقيـــة، مـــن 
خالل وضع خريطـــة طريق واجتماع 
عقدته مع المرجعية الدينية الشيعية 
األعلـــى في العـــراق االثنيـــن الماضي، 
بعـــد توصل األحـــزاب السياســـية في 
البالد، من خالل تدخل الجارة إيران، 
إلـــى اتفـــاق على بقـــاء النظـــام. ومنذ 
األول مـــن أكتوبـــر الماضـــي، أســـفرت 
المطالبـــة  الداميـــة  االحتجاجـــات 

ب”إســـقاط النظـــام” عـــن مقتـــل 319 
شخصا، بحسب أرقام رسمية. ويأتي 
فـــي ظـــل مطالبـــة متظاهريـــن  ذلـــك 
المدنـــي  المجتمـــع  مـــن  ومنظمـــات 
بالتحقيـــق الفـــوري عـــن الجهـــة التـــي 
اســـتوردت أو زودت القـــوات األمنية 
العراقية بقنابل الغاز المسيل للدموع، 
بعد تصريح وزير الدفاع العراقي بأن 
الحكومـــة لـــم تكن الطرف المســـتورد 

لهذا النوع القاتل من القنابل.
وكانـــت منظمـــة العفو الدوليـــة قالت، 
في تقرير موســـع لهـــا، إن قوات األمن 
تســـتخدم عبوات غاز مســـيل للدموع 
“لم تعرف من قبل” من طراز عسكري 
القنابـــل  مـــن  أمثـــال  بعشـــرة  أقـــوى 

العادية.

بغداد وكاالت

أسفرت االحتجاجات الدامية عن مقتل 319 شخصا، بحسب أرقام رسمية )أ ف ب(

دبي ـ العربية نت

مع استمرار االنتهاكات التي تمارسها 
تركيـــا والفصائل الموالية لها شـــمال 
االســـتخبارات  اختطفـــت  ســـوريا، 
التركيـــة وأحـــد فصائلهـــا 6 ســـيدات 
مدينـــة  مركـــز  مـــن  ُمســـنا  ورجـــال 
عفرين، واقتادتهم إلى ســـجونها في 
المنطقة، بينما أفرجت عن سيدتين 
اثنتين والرجل الُمسن، ليبقى مصير 
الــــ 4 األخريـــات مجهـــوال حتى اآلن، 
وفـــق مـــا صرحـــت مصـــادر موثوقة 

للمرصد السوري لحقوق اإلنسان.
كمـــا ذكر المرصد الســـوري، األربعاء، 
أن عناصـــر مـــن الفصائـــل المواليـــة 
لتركيـــا اختطفـــت 6 مواطنين بريف 

إلـــى ســـجونها  عفريـــن، واقتادتهـــم 
مصـــادر  وأفـــادت  حلـــب.  شـــمال 
موثوقـــة للمرصـــد بـــأن عناصـــر مـــن 
“فيلق الشـــام” اختطفـــوا المواطنين 
الـ 6 مساء اإلثنين من قرية كباشين 
التابعـــة لناحية شـــيراوا، فيما أكدت 
مصادر أهليـــة أن الخاطفين نقلوهم 
إلـــى ســـجن خـــاص لهـــم فـــي قريـــة 
لناحيـــة  التابعـــة  “إسكان/إيســـكو” 

شيراوا.
وبـــدأت تركيـــا وفصائـــل مواليـــة لها 
هجوما ضد المقاتلين األكراد شـــمال 
شرق ســـوريا، في التاسع من أكتوبر 
علـــى  خاللـــه  ســـيطرت  الماضـــي، 
منطقـــة حدوديـــة بطـــول نحـــو 120 

كيلومترا.

انتهاكات تركيا تتواصل شمال سوريا

دبي ـ العربية نت

رد الرئيس اإليراني حسن روحاني على االحتجاجات على ارتفاع أسعار 
البنزين بقوله إن “ذلك تم لمصلحة الشعب وطبقات المجتمع الفقيرة”.

إلـــى ذلـــك، ال تـــزال طوابيـــر طويلـــة 
تقـــف  والمواطنيـــن  الســـيارات  مـــن 
احتجاجـــا  الوقـــود  محطـــات  فـــي 
ثالثـــة  البنزيـــن  ســـعر  رفـــع  علـــى 
أضعـــاف، وذلك وفق قرار صادر عن 
فـــي  المجلـــس االقتصـــادي األعلـــى 
إيران والشـــركة الوطنيـــة للمنتجات 
لتـــر  أصبـــح ســـعر  النفطيـــة، حيـــث 
البنزيـــن 3 آالف تومـــان ) حوالي 36 
ســـنتا( للتر الواحد بعد ما كان 1000 

تومان فقط )حوالي 12 سنتا(.
ووفقا لموقع الرئاسة اإليرانية، فقد 

أكـــد روحانـــي خـــالل اجتمـــاع 
حكومـــي أمـــس الجمعـــة، أن 
الحكومة لم تكن تنوي زيادة 

ومنعـــت  البنزيـــن  أســـعار 

البنزيـــن  لتـــر  ســـعر  بتحديـــد  قـــرارا 
بحوالي 5000 تومان.

وقـــال إن الحكومة أرادت منذ فترة 
طويلة “مســـاعدة الفقـــراء”، لكنها لم 
تكن قادرة على القيام بذلك بســـبب 
نقص التمويل والعجز في الموازنة، 
وســـتقوم بتوزيع المبالغ العائدة من 
زيـــادة أســـعار البنزيـــن علـــى الفئات 

المعوزة”.
متوســـط  إن  اإليرانيـــون  ويقـــول 
دخلهم الـــذي ال يتجاوز حوالي 200 
دوالر، ال يستطيع تحمل أعباء زيادة 
أسعار البنزين إلى جانب ارتفاع 
أســـعار المـــواد الغذائيـــة التي 
تضاعفت منـــذ بدء العقوبات. 

وال زالت بارتفاع مستمر.

روحاني: رفع سعر البنزين لمصلحة الشعب

بيروت وكاالت

نقلت وسائل إعالم لبنانية، أمس الجمعة، عن وزير الخارجية 
جبران باسيل قوله، إن وزير المالية السابق محمد الصفدي، 
وافق على رئاسة الحكومة المقبلة، على أن تبدأ المشاورات 

رسميا يوم االثنين المقبل.
وأثار تكليف الوزير السابق برئاسة الحكومة اللبنانية غضب 
وســـخرية المتظاهرين الذين يطالبون في حراكهم المستمر 
منذ نحو شـــهر بإســـقاط الطبقة السياســـية بالكامل متهمين 

إياها بالفساد وبالعجز عن حل األزمات المعيشية.
وكانـــت مصادر مقربة من الحكومة ووســـائل إعالم محلية، 
أفـــادت ليـــل الخميـــس الجمعـــة باتفـــاق بيـــن كل مـــن رئيس 
حكومـــة تصريـــف األعمال ســـعد الحريـــري والتيـــار الوطني 
الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشـــال عون وكل من حزب 
هللا وحركـــة أمـــل، علـــى تســـمية الصفـــدي رئيســـا للحكومة 

الجديدة.
ونقلـــت “رويتـــرز” عـــن وزير الخارجيـــة جبران باســـيل قوله 
لقنـــاة “إم تـــي في”: “أؤكد أننـــا تواصلنا مـــع الوزير الصفدي، 
وهو وافق على تولي رئاسة الحكومة في حال حظي اسمه 
بموافقة القوى السياسية األساسية المشاركة في الحكومة”.

وأضاف: “إذا ســـارت األمور بشـــكٍل طبيعي، يفترض أن تبدأ 
االستشـــارات يوم االثنين، لُيسمى الصفدي في ختامها، وإال 
سنبقى في دائرة المراوحة بانتظار االتفاق على اسم رئيس 

الحكومة”.

امرأة تسير بجوار ملصق حملة انتخابية لوزير االقتصاد والتجارة محمد 
الصفدي في مدينة طرابلس )أ ف ب/ ارشيفية(

المقبل االثنين  رسميا  تبدأ  التسمية  استشارات  باسيل:  جبران 
الصفدي يوافق على ترؤس حكومة لبنان المقبلة

غزة ـ وكاالت

أصيـــب فلســـطينيان من جـــراء القصف 
مواقـــع  اســـتهدف  الـــذي  اإلســـرائيلي 
لحركـــة الجهاد في غـــزة، أمس الجمعة، 
وذلك على الرغم اتفاق التهدئة الذي تم 

التوصل إليه الخميس.
وقالت مصـــادر طبية في قطاع غزة إن 
القصـــف اإلســـرائيلي أســـفر عـــن إصابة 
فلســـطينيين اثنيـــن تـــم نقلها إلـــى أحد 

المستشفيات في جنوبي غزة.
اإلســـرائيلية  الطائـــرات  واســـتهدفت 
غـــارات   9 بنحـــو  والمقاتلـــة،  المســـيرة 
موقعا غربي رفح، وآخر في خان يونس 
بــــ 5 غـــارات. وكان الجيش اإلســـرائيلي 
قـــد أعلن فـــي وقت ســـابق الجمعـــة أنه 
الجهـــاد  لحركـــة  تابعـــة  أهدافـــا  قصـــف 
فـــي غزة، وقـــال في رســـالة عبر تطبيق 
واتســـاب إنه ضرب أهدافـــا للحركة في 
قطاع غزة. وتهدد التطورات األخير في 

غزة اتفاق التهدئة الساري منذ الخميس 
فـــي القطاع بعد يوميـــن من المواجهات 
بيـــن إســـرائيل وحركة الجهـــاد وفصائل 
فلســـطينية أخرى أسفرت عن مقتل 34 
فلسطينيا وجرح أكثر من 100 آخرين.

غـــزة  فـــي  عنـــف  موجـــة  آخـــر  وكانـــت 

اندلعت بعد استهداف إسرائيل للقيادي 
العطـــا،  أبـــو  بهـــاء  الجهـــاد  فـــي حركـــة 
بغـــارة علـــى منزله في مدينـــة غزة أدت 
الـــى مقتلـــه، ورد مقاتلون فلســـطينيون 
بإطالق قذائف وصواريخ باتجاه المدن 

اإلسرائيلية.

شظيتان من النيران شوهدتا في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة )أ ف ب(

بعد يوم من التوصل التفاق تهدئة مع حركة الجهاد اإلسالمي
جرحى في تجدد القصف اإلسرائيلي على قطاع غزة

واشنطن وكاالت

قالت رئيسة مجلس النواب األميركي، نانسي بيلوسي، أمس، إن الرئيس 
دونالــد ترامــب أقــر بالقيــام بأفعــال ترقــى إلى حد الرشــوة فــي فضيحة 

أوكرانيا محور التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون لمساءلة ترامب.

مؤتمـــر  فـــي  بيلوســـي  وأوضحـــت 
صحفي “الرشـــوة هي منح أو حجب 
مقابـــل  فـــي  عســـكرية  مســـاعدات 
تصريـــح علنـــي بشـــأن تحقيق مزيف 
فـــي االنتخابات. هذه رشـــوة. ما أقر 
بـــه الرئيس ويقول إنـــه مثالي، أقول 

أنا إنه خطأ محض. إنها رشوة”.
إذا  فيمـــا  الديمقراطيـــون  ويحقـــق 
كان ترامب أســـاء اســـتغالل سلطات 
أمنيـــة  مســـاعدات  بحجـــب  منصبـــه 

ألوكرانيـــا بقيمة 391 مليون دوالر 
كوســـيلة للضغط عليهـــا إلجراء 

تصـــب  التـــي  التحقيقـــات، 
فـــي صالحه. وقدمت 
األمـــوال لكييـــف فـــي 

وقت الحق، وكان الكونغرس قد أقر 
المبلغ لمساعدة أوكرانيا على محاربة 
االنفصالييـــن، الذين تدعمهم روســـيا 
فـــي الجزء الشـــرقي من البـــالد، فيما 

ينفى ترامب ارتكاب أي مخالفة.
وأدلـــت بيلوســـي بتصريحاتهـــا بعـــد 
يـــوم مـــن بـــدء أول جلســـات علنيـــة 
بمجلـــس  المســـاءلة  تحقيـــق  فـــي 
النـــواب الذي يقـــوده الديمقراطيون، 
فـــي  عنـــه  بيلوســـي  أعلنـــت  والـــذي 
ســـبتمبر. ومـــن المقـــرر أن تدلـــي 
شـــخصية محوريـــة أخرى هي 
الســـفيرة األميركيـــة الســـابقة 
لكييف، مارييـــو فانوفيتش، 

بشهادتها.

عزل ترامب.. “اتهام خطير” من بيلوسي للرئيس
بيونغ يانغ ـ وكاالت

شنت كوريا الشمالية هجوما كالميا نادرا على نائب الرئيس األميركي السابق 
الديمقراطــي جــو بايــدن المرشــح النتخابــات الرئاســة المقبلــة فــي الواليــات 

المتحدة، ووصفته بأنه “كلب مسعور” يجب ضربه بالعصي “حتى الموت”.

وتوجه كوريا الشمالية انتقادات الذعة 
لشـــخصيات، لكـــن هجومهـــا هـــذا على 
بايـــدن مفاجئ في طابعـــه الحاد جدا. 
وورد فـــي برقية لوكالة األنباء الكورية 
الشـــمالية الرســـمية أن بايـــدن: “تجـــرأ 
بتهـــور علـــى المســـاس بكرامـــة القيادة 

العليا” لكوريا الشمالية.
وأضافت الوكالة أن “الكالب المسعورة 
مثـــل بايـــدن يمكـــن أن تـــؤذي كثيريـــن 
إذا تركـــت حـــرة”، مؤكـــدة أنـــه “يجـــب 
ضربها بالعصي حتى الموت”. ورأت أن 

“القيام بذلك سيكون مفيدا للواليات 
المتحدة أيضا”.

ولم يعرف سبب إطالق بيونغ يانغ 
لهذه الشـــتائم. لكنه قد يكون 

قيـــام فريـــق حملـــة بايدن بنشـــر إعالن 
دعائي مصور ينتقد السياسة الخارجية 
للرئيـــس األميركي دونالـــد ترامب التي 
رأوا أنها تقضي “باإلشـــادة بالمستبدين 

والطغاة واستبعاد حلفائنا”.
وبالتزامن مع ظهرو كلمة “المســـتبدين” 
تظهر صورة المصافحة التاريخية بين 
ترامـــب والزعيم الكوري الشـــمالي كيم 
جونـــغ أون فـــي ســـنغافورة فـــي يونيو 

.2018
وتبنـــت الوكالـــة علـــى مـــا يبـــدو صفـــة 
باديـــن  علـــى  ترامـــب  أطلقهـــا 
أن  إلـــى  مشـــيرة  النائـــم”،  “جـــو 
“بايـــدن  يســـمونه  األميركييـــن 

الذي لم يستيقظ بعد”. 

كوريا الشمالية تهاجم جو بايدن بألفاظ “قاسية”

السيسي وميركل 
يبحثان األزمة الليبية

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 
أمس الجمعة، اتصاال هاتفيا من المستشارة 
عددا  خالله  بحثا  ميركل،  أنغيال  األلمانية 
مــن الــمــلــفــات الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة، وعلى 
رأسها األزمة الليبية، حسبما أفاد المتحدث 
الرسمي للرئاسة المصرية. وخالل االتصال، 
اإلستراتيجي  مصر  “مــوقــف  السيسي  أكــد 
في  والمتمثل  الليبية،  األزمــة  تجاه  الثابت 
استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية 
الجماعات  انتشار  فوضى  وإنــهــاء  الليبية، 
ومنح  اإلرهابية،  والميليشيات  اإلجرامية 

األولوية القصوى لمكافحة اإلرهاب”.

القاهرة ـ أ ش أ
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بدايـــة وددت أن أقـــول إنه كلما عقـــدت العزم على تأجيل الكتابـــة عن أداء أعضاء 
الســـلطة التشـــريعية متمثلـــة في مجلـــس النواب ومـــا يحصل بداخله، أجد نفســـي 
مجبـــرا علـــى تســـليط الضوء علـــى أهم النقاط التي تشـــغل الشـــارع البحريني هذه 

األيام.
فالراصـــد للمقترحـــات والرغبـــات والمشـــاريع التي طرحهـــا نواب المجلـــس الحالي 
وتحديـــدا خالل الفصل التشـــريعي األول الذي انتهى دون أن يكون في المســـتوى 
المطلـــوب الـــذي يتطلـــع إليـــه المواطـــن، هاهـــو الفصل الثانـــي قد بدأ بنفـــس األداء 
والنمطيـــة، وكما كان متوقعا لدى النخـــب المثقفة والمراقبين “يعني ال أحنه تبدلنه 
وال الهوا تغير.. تمّرك العادي... هذي سيفوه وهذي خالقينه”، وستنتهي أيام الفصل 

الثاني ويأتي الذي بعده وهكذا، ولن يتحقق ما ينتظره المواطن.
هنـــاك تراجـــع مرعب وهائل وخطير فـــي التعاطي مع الكثير مـــن القضايا التي تهم 
المواطن مباشـــرة والتي البد أن تطرح بقوة في بيت الشـــعب وبشكل مدروس كي 

يصحح مسار األداء البرلماني ويصبح مقنعا ومؤثرا.
نحن هنا ال نتكلم عن “فالن أو عالن” من النواب وال تهمنا أســـماؤهم ومن يكونون 
إطالقـــا بقدر ما يهمنا في المقـــام األول وتحترق قلوبنا وتتوتر أعصابنا لما يحصل 

فـــي مجلـــس النـــواب والدفـــع بتطويـــر أداء أعضائـــه والقفـــز علـــى األداء البرلماني 
الضعيف، ووقف سخط وتذمر الناس فيما يخص الدور التشريعي والرقابي.

حاليا بدأ موسم المقترحات وما أكثر المقترحات النيابية حين تعدها “وحزة الحزة 
مـــا تحصل منها وال نّفـــاخ الضو”، يخرج علينا أحدهـــم بمقترحات تتصدر صفحات 
الجرائـــد ومنصـــات التواصـــل االجتماعي والمجالـــس األهلية، ويعلم مـــن تقدم بها 
مسبقا أنها فارغة المضمون ولالستهالك المحلي فقط وغير مدروسة “دبجة دبجة، 
وصجـــه ولجـــه، وطبخـــة باجـــه”، وال يعـــدو المقتـــرح تســـجيل حضور فـــي محاولة 
لدغدغة مشـــاعر بســـطاء الناخبين تحديدا وكســـب أفئدتهم وعقولهم، وفي نهاية 
الرحلة األليمة لم يحقق شيئا يذكر، في حين ال تنطلي تلك المقترحات على السواد 

األعظم من شعب البحرين المثقف الواعي المدرك لما يدور ويجري.

الفوز بالكرسي النيابي ال يعد نجاحا بحد ذاته، بل النجاح الحقيقي المشرف  «
للذين يحققون األهداف التي تهم أبناء البحرين ويستميتون للحصول على 
مكتسبات جديدة للمواطن تنتشله من أوضاعه المعيشية الصعبة، وذلك 

بعدم التملص من المسؤولية الوطنية والتقاعس في استخدام األدوات 
الدستورية البرلمانية. وعساكم عالقوة.

نعم لزيادة الرواتب
فـــي ظـــل األوضـــاع االقتصاديـــة بالغـــة الصعوبة التـــي يئن مـــن وطأتها من 
يشـــغلون الدرجات االعتيادية والتعليمية نتيجة االرتفاع الحاد في أســـعار 
الســـلع األساســـية فـــإن من األهميـــة البحث الجـــاد في زيـــادة رواتبهم طبقا 
للمقتـــرح المقـــدم مـــن الســـادة النـــواب، والذي يثيـــر االســـتغراب أّن مجلس 
الشـــورى انتهـــى إلى عـــدم الموافقة على مشـــروع القانون مـــن حيث المبدأ 

دون مبرر منطقي. 
البـــد مـــن اإلشـــارة هنـــا إلى أّن هنـــاك أصواتـــا انطلقـــت بعدم االنســـياق إلى 
المقترح النيابي المذكور بوصفه قرارا شـــعبويا وأّن الهدف الذي يرمي إليه 
النـــواب لـــم يعـــد خافيا على أحد وهـــو دغدغة مشـــاعر المواطنين ليس إال، 
أمـــا اعتـــراض البعض اآلخر فإنـــه يتلخص فـــي أّن الميزانيـــة العامة للدولة 
ال تتحمـــل المبلـــغ المقتـــرح فـــي هذا الوقـــت بالتحديـــد وأّن الســـادة النواب 
علـــى علـــم أكيد وبالتالي لماذا يجشـــم األعضـــاء إضاعة الوقت في مســـألة 
تعد محســـومة من األســـاس، لكـــن وجهة نظر أغلبيـــة المواطنين تؤكد على 
المقتـــرح النيابـــّي كونـــه خطوة في االتجـــاه الصحيح وتطبيقـــا لما تضمنته 

البرامج االنتخابية.
مـــا طالـــب به أعضاء المجلس يجـــب أن يدرس من قبل الســـلطة التنفيذية 
بجديـــة واهتمـــام، وال نعتقـــد أّن النســـبة المقترحـــة التي تمثـــل 20 % تحد 
للوضع االقتصادي، خصوصا أّن األيام الفائتة شـــهدت تطمينات بأّن الوضع 
االقتصادي يشهد تحسنا ملحوظا في ظل السياسة االقتصادية المعتمدة.

إّن الغالبية الساحقة من المواطنين تأثرت أوضاعهم االقتصادية خالل  «
األشهر الفائتة نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي شكلت عبئا ال 

طاقة ألغلبية األسر على تحمله، ومن هنا فإننا نعتقد أّن ما نادى به النواب 
جاء ليخفف األعباء عن المواطن، ونذكر هنا أّن الموظفين المتقاعدين 

اختياريا هم الفئة األكثر استحقاقا للزيادة ذلك أّن ما يتقاضونه من رواتب 
انخفض إلى النصف تقريبا. ربما يتصور البعض أن نسبة 20 % مبالغ فيها 

إذا وضعنا في االعتبار الظروف االقتصادية ولو كانت تتراوح بين الـ 10 % 
والـ 15 % لكانت أكثر واقعية ومبررة ونحن بال شك نتفق تماما مع هذا 

التصور. الذي نتمناه إذا ما قدر للمقترح أن يؤتي ثماره في األيام القادمة 
أن يحظى أصحاب الدرجات االعتيادية بالنسبة األكبر لتدني رواتبهم.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

الشعوبيون الجدد... قصة قطر )1(
التحالف الشعوبي الذي عمل على احتالل األمة العربية اإلسالمية والسيطرة 
عليها، من خالل اإلخوان المسلمين والحشد الشعبي وحزب هللا والحوثيين، 
وبقية العمالء الذين تســـتروا بمؤامرة الربيع العربي، كان مكونا من مشـــردي 
الدولـــة الصفويـــة وأحفـــاد العثمانييـــن المحتليـــن المقبوريـــن، باإلضافـــة إلى 
شعوبيي السياسة القطرية. أما ما دخل قطر الخليجية العربية بهذا التحالف 
الشـــعوبي المناهض لكل ما هو عربي مســـلم، من هوية أو تاريخ أو ثقافة أو 
حضارة أو وحدة وتوحد، فاألمر فعال غريب جدا وال يمكن تخيله أبدا، كونها 
المرة األولى بالتاريخ العربي المعاصر، التي تلجأ فيها دولة عربية لالستعانة 
بثقافة وتاريخ مخطط شعوبي تستخدمه ضد األمة العربية المسلمة كسيف 
لتقطيـــع أوصالهـــا وتســـهيل مهمـــة احتـــالل العثمانييـــن والصفوييـــن أراضي 
وســـيادة ومجتمـــع األمة العربية المســـلمة، وخصوصا الـــدول العربية الكبرى 
التي تشـــكل حائط صد ضد كل من يحاول المســـاس باألمة العربية المســـلمة 

كالسعودية ومصر وسوريا.
وتبـــدأ القصـــة ســـنة 96 في أعقاب محاولـــة المغفور له بإذن هللا تعالى الشـــيخ 
خليفة بن حمد حاكم قطر السابق استعادة نظامه من ابنه الشيخ حمد بعد أن 
انقلـــب عليـــه عام 95. وبعد فشـــل المحاولة، اتهم نظام الشـــيخ حمد بن خليفة 
عـــددا مـــن الدول الخليجية المجاورة، بمســـاعدة الشـــيخ خليفة فـــي محاولته 
اســـترجاع حكمه. وعليه، فقد أقسم ما يســـميه البعض بـ )نظام الحمدين( على 
فعـــل كل شـــيء حتى آخر ريـــال في خزينة قطـــر، للنيل من الســـعودية ومصر 
واإلمـــارات والبحريـــن، والحقـــا عدد من الـــدول العربية األخـــرى التي عارضت 
سياسة ما يسميه البعض نظام الحمدين، بما فيها مساعدة كل دولة وكل جهة 
وكل تنظيم يعتقد نظام الحمدين أنه سيقوم بتقطيع أمن وسيادة هذه الدول، 

وأيضا تسهيل كل ما يقوم به الصفويون والعثمانيون الحتالل هذه البلدان. 
وعلى أساس هذا األمر، بدأ “نظام الحمدين” سياسة جديدة تعتمد على التحالف  «

مع القوى اإلقليمية والقوى الكبرى، وتقديم كل شيء لهم خصوصا التنازالت 
المالية والسياسية لكي يرضوا عن هذا النظام، وقد بدأ “نظام الحمدين” بإقامة 
عالقات مع إسرائيل في أول تطبيع خليجي تقوم به دولة من الدول الست، وتم 

فيه كسر مفهوم المقاطعة الخليجية إلسرائيل، وكانت الرسالة واضحة، إننا 
سنغرد خارج السرب، وسنعمل على تحقيق مصالحنا ولن نكترث أبدا للمصالح 
الخليجية، ومن اآلن وصاعدا لن نسير خلف مفاهيم الوحدة الخليجية والعربية 

واإلسالمية، وسنتحالف مع الشيطان لكي تبقى قطر أوال وأخيرا وعلى حساب 
الخليجيين والعرب والمسلمين. وللحديث بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

عبدالعزيز الجودر

“مقترحات صجه ولجه وطبخة باجه”

عندمـــا نلقـــي نظرة على تاريـــخ chatbots ســـنجد أن أول روايـــة محادثة 
تمت كتابتها في الواليات المتحدة األميركية في عام 1966، وتم تنفيذها 
بواســـطة جوزيـــف فايزنبـــاوم عالـــم الكمبيوتر فـــي معهد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيـــا وســـميت إليـــزا، ضلـــل chatbot النـــاس، لذلـــك كان التواصل 

الحقيقي معها.
 ،Turing وبالحديـــث عـــن ذلـــك فـــي أوائل التســـعينات تـــم تطويـــر اختبـــار
والذي يســـمح بتحديد إمكانية التفكير بواســـطة أجهـــزة الكمبيوتر يتكون 
في التالي، شـــخص يتحدث إلى كل من الشـــخص والكمبيوتر، والهدف هو 
معرفة من هو محاوره - شـــخص أو آلة، يتم تنفيذ هذا االختبار في أيامنا 

وقد تعاملت العديد من برامج المحادثة معه بنجاح.
أما بالنســـبة ألنواع من chatbots اعتماًدا على كيفية برمجة برامج التتبع 
المحـــددة، يمكننا تقســـيمها إلـــى مجموعتين كبيرتين: العمـــل وفًقا لألوامر 
ad- أو smart( وتدريـــب المدربيـــن )البســـيطة chatbot )المعـــدة مســـبًقا 

.)vanced
وتعمل المدونات البســـيطة على أســـاس الكلمات الرئيسية المكتوبة مسبًقا 

التـــي يفهمونهـــا، ويجـــب كتابـــة كل هـــذه األوامر بواســـطة المطور بشـــكل 
منفصل باستخدام التعبيرات العادية أو أشكال أخرى من تحليل السلسلة. 
إذا كان المســـتخدم قد طرح ســـؤاالً دون اســـتخدام كلمة رئيســـية واحدة، 
فال يمكن للروبوت فهمه وكقاعدة عامة، يســـتجيب مع رســـائل مثل “عفوًا، 

لم أفهم”.
تعتمـــد قنـــوات الدردشـــة الذكيـــة علـــى الـــذكاء االصطناعي عنـــد التواصل 
مـــع المســـتخدمين بـــدالً من اإلجابـــات المعدة مســـبًقا، يســـتجيب الروبوت 
باقتراحـــات كافيـــة حول الموضوع، باإلضافة إلى ذلك يتم تســـجيل جميع 
الكلمات التي قالها العمالء للمعالجة في وقت الحق، ومع ذلك يشير تقرير 
Forrester The State of Chatbots إلـــى أن الـــذكاء االصطناعـــي ليـــس 
ســـحرًا وليس جاهزًا بعد إلنتاج تجارب رائعة للمســـتخدمين بمفرده، على 

العكس يتطلب عمالً هائالً.
لقد بدأ العديد من أصحاب األعمال في فهم الفوائد التي يمكن أن تقدمها لهم  «

Chatbots، وال تزال هذه التكنولوجيا في مرحلة مبكرة، وال تزال قدراتها في 
ازدياد، وال يزال يتعين إنشاء برامج دردشة أفضل.

د. جاسم حاجي

الذكاء االصطناعي ودعم العمالء )2(

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

للتواصل: 17111483

خالد بن سلمان في سلطنة عمان
تقوم المملكة العربية السعودية بجهود جبارة ودور كبير في حلحلة األزمة 
اليمنية، فبعد أن تكللت جهودها بإبرام اتفاق الرياض بين كل من الحكومة 
الشـــرعية اليمنية والمجلس االنتقالي الجنوبي اتسعت اآلمال في إمكانية 
الوصول لحل دبلوماسي يشمل جميع المكونات للمشهد السياسي اليمني.
فعلى الرغم من أن المملكة تتواجد عسكريًا في اليمن بطلب من الحكومة 
الشرعية اليمنية إال أن باب الحوار والحلول الدبلوماسية كان مواربًا دائمًا 
ومفتوحـــا، وعلـــى ما يبـــدوا أن المعطيات والظروف خـــالل الفترة الحالية 
فـــي أفضـــل حاالتهـــا للوصـــول إلى اتفـــاق بين أطـــراف الخالف فـــي اليمن 
إلنهاء حالة الحرب، خصوصًا بعد مبادرة الحوثي بوقف استهداف المواقع 

السعودية وترحيب األمير خالد بن سلمان بهذه المبادرة. 
النظـــام اإليرانـــي المحرض والممول األكبـــر لجماعة الحوثـــي يمر بأوضاع 
صعبـــة تتمثـــل فـــي انتفاضة العـــراق ولبنان غيـــر المتوقعة مـــا وضعته في 
مـــأزق حقيقي من حيـــث جبهات القتال المتعددة، فعلـــى الرغم من جالدة 
طهـــران إال أن دعـــم وتمويـــل القتـــال فـــي أكثـــر من جبهـــة أكبـــر بكثير من 
قدراتها، خصوصًا في ظل سياسة الضغط القصوى التي تمارسها الواليات 

المتحدة األميركية ضدها. 
نائب وزير الدفاع الســـعودي المكلف بالملف اليمني األمير خالد بن ســـلمان 
توجه منذ أيام قليلة إلى سلطنة عمان حيث قابل جاللة السلطان قابوس 
باإلضافـــة إلـــى الوزيـــر المعنـــي بشـــؤون الدفـــاع العمانـــي للتباحـــث حـــول 
مســـتجدات األوضـــاع فـــي المنطقة والتي مـــن أهمها الملـــف اليمني، وكان 
اســـتقبال ســـلطنة عمان وفدا يمنيـــا خالل الفترة الماضيـــة مكونا من وزير 
الداخليـــة ووزيـــر الدفـــاع ونائـــب رئيس مجلـــس النواب يدل علـــى انفتاح 
الســـلطنة للعب دور الوســـاطة خصوصـــًا أنها تحظى بقبـــول جميع أطراف 
الخـــالف فـــي األزمـــة اليمنيـــة بالتحديد حيـــث يعني حـــل األزمـــة اليمنية 
للســـلطنة الكثير في ظل المعارك القائمة على حدودها المتاخمة لليمن في 

محافظة المهرة.
أتمنى أن تتوج تحركات األمير خالد بن سلمان بتوقيع اتفاق مشابه التفاق  «

الرياض يشمل جميع األطراف اليمنية وينهي حالة الحرب المستمرة منذ 
أكثر من خمسة أعوام، حيث إن تحقيق ذلك ليس مستحيال بشرط أن 

تحيد طهران وأن ُتبعد عن المشهد اليمني.

بدور عدنان

bedoor.articles 
@gmail.com

a.aziz.aljowder
@gmail.com



تلقـــى فريـــق باربـــار الخســـارة الثانيـــة له 
في بطولة األندية اآلســـيوية 22 لألندية 
أبطـــال الدوري لكرة اليـــد والمقامة حاليا 

في كوريا الجنوبية.
وجـــاء ذلـــك أمام فريق هاوكـــس الكوري 
الجنوبـــي بنتيجـــة )30/33( بعدما انتهى 
البنفســـج أيضـــا  الشـــوط األول بتخلـــف 
)13/19( في المباراة التي جمعتهما أمس 
الجمعـــة في مبـــاراة تحديـــد المراكز “5 - 
8”. وبذلـــك فقـــد باربار فرصة المنافســـة 
علـــى المركـــز الخامـــس الـــذي حققـــه في 
النســـخة األخيرة من البطولـــة بالكويت، 
ليخوض اليـــوم الســـبت مباراته األخيرة 
في البطولة بمواجهـــة عمان العماني في 
تحديد المركزين “7 - 8” في تمام الساعة 
البحريـــن.  10 صباحـــًا بتوقيـــت مملكـــة 

ولم يقدم ســـفير الكـــرة البحرينية األداء 
المنتظر منه وخصوصا في الشوط األول 
الذي تخلف في نتيجته بفارق 6 أهداف، 
ويعـــود ذلـــك لتأثـــر الفريـــق نفســـيا لعدم 
تأهلهـــم للـــدور قبـــل النهائي. لقـــاء اليوم 
ســـيكون مكشـــوفا للفريقين اللذين سبق 

والتقيـــا في الدور التمهيـــدي؛ كونهما من 
المجموعـــة نفســـها، وحقق حينهـــا باربار 

نتيجة الفوز في الرمق األخير )22/23(.
 ويمثـــل باربار فـــي البطولـــة قائمة تضم 
16 العًبـــا، وهـــم: األخـــوان محمود وعلي 
عبدالقادر، أحمد المقابي، حســـن الناصر، 

عبـــاس عبدالكريـــم، علي محمد، عيســـى 
مشـــاخيل، قاســـم جعفـــر، الســـيد حســـن 
جعفـــر، مؤيد شـــعيب، علـــي أحمد، خليل 
إبراهيم والحارسان عيسى خلف وقاسم 
الشـــويخ، والمحترفان علي عيد ومحمد 

ميرزا. 

نتائج قبل النهائي

بقيـــادة  الســـعودي  الوحـــدة  فريـــق  بلـــغ 
نجمينـــا حســـين الصيـــاد ومحمـــد حبيب 
المباراة النهائيـــة للبطولة بعدما فاز على 
نظيـــره الشـــارقة اإلماراتـــي الـــذي مثلـــه 

نجمنـــا اآلخر المصاب علي ميرزا بنتيجة 
)29/30( في مباراة قوية ومثيرة امتدت 

حتى األشواط اإلضافية.
وفي مبـــاراة أخرى تمكن العربي القطري 
مـــن حجز مقعـــده في النهائـــي بعد فوزه 
علـــى مواطنه الوكـــرة بنتيجـــة )19/22(، 
وقـــد أدارهـــا الطاقـــم البحرينـــي حســـين 
ظهـــرا  اللـــذان  مرهـــون  وســـمير  المـــوت 
بصورة مميزة. وســـتقام المباراة النهائية 
ومبـــاراة المركزيـــن الثالـــث والرابـــع غـــًدا 
األحد، فيما تقام مباريات تحديد المراكز 

اليوم السبت.

باربار يخسر أمام هاوكس الكوري

لقاء باربار وهاوكس الكوري الجنوبي

اللجنة اإلعالمية:

تفتتـــح في تمام الســـاعة الثامنـــة والنصف 
من مســـاء اليـــوم رســـميًا منافســـات بطولة 
دوري البنـــوك والمؤسســـات المصرفية لكرة 
المصـــرف  برعايـــة   2019 للصـــاالت  القـــدم 
الخليجـــي التجـــاري بمشـــاركة ثمانية فرق، 
والتي تحتضنها صالة نادي النجمة بالجفير 

وتستمر حتى 30 من الشهر الجاري.
ويشـــهد اليـــوم االفتتاحي مبـــاراة تجمع ما 
بيـــن بنك البحريـــن والكويت وبنـــك األهلي 
المتحـــد والتـــي ســـتقام فـــي تمـــام الســـاعة 
الثامنة والنصف ضمن منافسات المجموعة 
األولى، وتليها مباشـــرة وتحديـــدًا في تمام 
لقـــاء  مســـاء  والنصـــف  التاســـعة  الســـاعة 
يجمـــع ما بين بيت التمويـــل الكويتي وبنك 
البحريـــن للتنميـــة ضمـــن منافســـات نفـــس 

المجموعة.
وتقـــام بطولـــة دوري البنـــوك والمؤسســـات 
المصرفيـــة لكرة القـــدم للصاالت هـــذا العام 
بمشـــاركة ثمانيـــة فـــرق، تـــم توزيعهـــم على 

مجموعتيـــن بعـــد إجـــراء قرعـــة البطولـــة، 
حيـــث تضـــم المجموعـــة األولـــى فـــرق بنك 
البحريـــن والكويـــت وبنـــك األهلـــي المتحد 
وبيـــت التمويـــل الكويتـــي وبنـــك البحريـــن 
للتنميـــة، فيما تضـــم المجموعة الثانية فرق 
المصـــرف الخليجي التجاري وتمكين وبنك 

البحرين الوطني وستاندرد تشارترد بنك.
وتلعـــب البطولـــة بنظـــام الـــدوري مـــن دور 
واحـــد ضمن الدور األول من البطولة، حيث 
يلعب كل فريق أمـــام اآلخر في مجموعته، 
الفريقـــان  مجموعـــة  كل  مـــن  ويتأهـــل 

الحاصـــان علـــى المركزيـــن األول والثانـــي 
إلى الدور قبل النهائي، حيث يلعب متصدر 
المجموعـــة األولى أمام وصيـــف المجموعة 
المجموعـــة  يلعـــب متصـــدر  الثانيـــة، فيمـــا 
الثانيـــة أمـــام وصيـــف المجموعـــة األولـــى، 
ليتأهـــل بعدها الفائزان إلى المباراة النهائية 

لتحديد هوية بطل مسابقة الدوري.
وتقـــام بطولـــة دوري البنـــوك والمؤسســـات 
المصرفيـــة لكـــرة القـــدم للصاالت فـــي نادي 
النجمة للعام الســـابع علـــى التوالي وبنجاح 
منقطـــع النظيـــر، وقـــد ارتفـــع عـــدد الفـــرق 
المشـــاركة في البطولة في نسخة هذا العام 
عن النســـخة الماضي من ســـتة إلـــى ثمانية 

فرق.

البحريــن والكويت في مواجهة األهلــي والتمويل الكويتي أمام التنمية
KHCB اليوم افتتاح دوري البنوك للصاالت برعاية

اإلتحاد البحريني للجولف

أعلـــن بنك االثمار عن مشـــاركته في دعم 
بطولـــة كأس جالـــة الملك حمـــد الدوليه 
الثانية عشـــر للجولف والتي تســـتضيفها 
 1 مـــن  الفتـــره  خـــال  البحريـــن  مملكـــة 
ولغاية 4 ديسمبر القادم ويشارك فيها 96 
العب من 20 دولة ويشرف على تنظيمها 

االتحاد البحريني للجولف.
ويأتـــي هـــذا الدعم المتكرر مـــن قبل بنك 
االثمـــار ليؤكـــد السياســـة التـــي ينتهجهـــا 
مجلـــس إدارة البنـــك في دعـــم الفعاليات 
المختلفـــة التـــي تقـــام علـــى أرض مملكة 
البحريـــن وخاصـــة الدوليـــة منهـــا وذلـــك 
إلبـــراز الجوانـــب المختلفة التـــي يمتلكها 
اإلدارة  حســـن  مـــن  البحرينـــي  الشـــباب 
الدعـــم  هـــذا  وليكـــون  التنظيـــم  وروعـــة 
المتميـــز أحد ســـبل نجـــاح هـــذه البطولة 
خاصـــة انهـــا تحظـــى برعايـــة كريمـــة من 
لـــدن حضـــرة صاحب الجالـــة ملك الباد 

المفدى حفظـــه هللا ورعاه وتدار من ِقبل 
الشباب البحريني المتحمس الطموح في 
االتحاد البحريني للجولف الذي اخذ على 
عاتقـــه تنظيـــم هـــذه الظاهـــرة الرياضيـــة 
الدوليـــة والعمـــل علـــى تنظيمهـــا ســـنويًا 
بالتعـــاون مـــع الشـــركاء الذيـــن يواصلون 
دعمهـــم لهـــذه البطولـــة ســـنويًا مـــن اجل 
وضع مملكة البحرين في خارطة التنظيم 
المميـــز للفعاليات الرياضيـــة في المنطق.  
وبهـــذه المناســـبة يســـر رئيـــس وأعضـــاء 

مجلـــس إدارة االتحاد البحريني للجولف 
ان يتقـــدم بخالـــص الشـــكر والتقدير الى 
أحمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذي للبنك 
علـــى مواصلـــة البنـــك دعم بطولـــة كأس 
جالـــة الملك حمـــد الدولية الثانية عشـــر 
للجولـــف خـــال هـــذه الســـنة والســـنوات 
المتواصـــل  اهتمامـــه  ليؤكـــد  الماضيـــة 
بأهميـــة احتضـــان مملكـــة البحريـــن مثل 
هذه الفعاليات الرياضية واهمية نجاحها 

من جميع النواحي التنظمية والفنية.

جانب من البطولة في نسختها السابقة

البنك ينتهج سياسة دعم الفعاليات التي تقام على أرض البحرين
“اإلثمار” يشارك في رعاية بطولة الملك للجولف
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علي مجيد

 علي الماجد يتوسط منتخبنا الوطني لذوي العزيمةفاطمة عبدالرزاق 

حــرص األميــن العــام للجنــة البارالمبية البحرينية علــي الماجد علــى االجتماع بالعبي 
والعبــات منتخبنــا الوطنــي لــذوي العزيمــة بعــد ختــام مشــاركتهم فــي بطولــة العالــم 

البارالمبية التاسعة أللعاب القوى. 

 وأشـــاد األميـــن العـــام بعطـــاء وتضحيـــة 
الاعبيـــن باإلضافـــة للجهـــد المبـــذول من 
قبـــل الطاقـــم اإلداري والفني، مشـــيرا إلى 
أن مـــا تحقـــق من أرقام شـــخصية جديدة 
لاعبـــات يعـــد مؤشـــرا جيـــدا علـــى تطور 

األداء والمستوى. 
 وأضاف الماجد بأن هذه البطولة العالمية 
محطـــة يجب االســـتفادة منها بأقصى حد 
ممكـــن، مـــع أهميـــة العمـــل علـــى مواصلـــة 
تطويـــر المهـــارات والقـــدرات الفرديـــة من 

أجل تحقيق اإلنجازات. 
الوفـــد  رئيـــس  حاجـــي  علـــي  وتوجـــه   
البحرينـــي بالشـــكر الجزيـــل إلـــى اللجنـــة 
البارالمبية البحرينية برئاسة الشيخ محمد 
بن دعيـــج آل خليفة على المتابعة الدائمة 
والدعم المســـتمر قبل اللجنـــة، مؤكدا بأن 

نتاج هذا االهتمام ســـيظهر في الســـنوات 
القليلـــة القادمـــة على مســـتوى ومنجزات 

رياضة ذوي العزيمة في البحرين. 

رقم آسيوي جديد لفاطمة عبدالرزاق 

 حققـــت الاعبـــة فاطمـــة عبدالـــرزاق رقما 
آســـيويا جديـــدا فـــي نهائـــي رمـــي القرص 
وذلـــك  متـــر،   10.95 بمســـافة  للســـيدات 
فـــي ختام مشـــاركة منتخبنـــا الوطني في 
منافسات بطولة العالم البارالمبية التاسعة 

أللعاب القوى بمدينة دبي. 
 وقـــد لعبـــت المســـابقة بنظـــام الدمج بين 
 ،F53و  F52و  F51 وهـــي:  فئـــات،  ثـــاث 
بيـــن  مثيـــرا  المنافســـة صراعـــا  وشـــهدت 
الاعبـــات، إذ تم كســـر الرقـــم العالمي لكل 
فئـــة علـــى يـــد صاحبـــات المراكـــز الثاثـــة 

األولى. 
 وجـــاءت البرازيليـــة إليزابيـــث رودريغيز 
 “  F52 “فئـــة  األول  المركـــز  فـــي  غوميـــز 
برقـــم 16.89 متـــر، وحلـــت األوكرانية النا 
 “ F53 ليبيديفـــا فـــي المركـــز الثانـــي “فئـــة
برقـــم 16.26 متـــر، فيما حـــازت مواطنتها 
 F51 زويا أوفسي على المركز الثالث “فئة

“ برقم 13.52 متر. 
 يذكـــر أن فاطمـــة قـــد أحـــرزت ميداليـــة 
الســـابقة  النســـخة  فـــي  تاريخيـــة  ذهبيـــة 
ببريطانيـــا فـــي مســـابقة دفـــع الجلـــة “فئة 
F53 “، ولكـــن تـــم إلغاء هذه المســـابقة من 
الئحـــة مســـابقات البطولـــة فـــي النســـخة 

الحالية. 
بطولـــة  منافســـات  اختتمـــت  وقـــد  هـــذا   
نـــادي دبـــي  العالـــم أمـــس )الجمعـــة( فـــي 
أكثـــر  مشـــاركة  وســـط  الهمـــم  ألصحـــاب 
مـــن 1400 رياضـــي ورياضية مثلـــوا 122 
دولـــة وتنافســـوا فـــي 172 مســـابقة، وقد 
تمكنت الصيـــن من تصدر جدول الترتيب 
العـــام للميداليـــات بعد تميزهـــا في معظم 

المسابقات. 
 ومن المقرر أن يعود وفد منتخبنا الوطني 
لـــذوي العزيمة مســـاء اليوم )الســـبت( إلى 
أرض الوطن بعد ختام مشاركته العالمية. 

الذوادي: محطتنا القادمة أولمبياد 
طوكيو 2020 

 أوضـــح المديـــر الفني لاتحـــاد البحريني 
لـــذوي اإلعاقة صباح الـــذوادي بأن تواجد 
مملكـــة البحريـــن في النســـخة الحالية من 
بطولـــة العالم مـــا هو إال نتيجـــة لتخطيط 
البارالمبيـــة البحرينيـــة واالتحـــاد  اللجنـــة 
البحريني لـــذوي اإلعاقة، وعمل الجهازين 
اإلداري والفني والاعبين في سلســـلة من 
المشـــاركات اإلقليمية التي بـــدأت ببطولة 
فـــزاع الدوليـــة 2018 وانتهت فـــي بطولة 

غرب آسيا البارالمبية 2019. 
 وأكـــد المديـــر الفنـــي بـــأن النتائـــج التـــي 
تحققت في بطولة العالم دليل على تطور 
مســـتوى الاعبين رغم صعوبة المنافســـة، 
البارالمبيـــة  اللجنـــة  توجـــه  إلـــى  مشـــيرا 

البحرينيـــة للمشـــاركة فـــي ألعـــاب جديدة 
وإشـــراك فئـــات أخـــرى مـــن اإلعاقـــة فـــي 

البطوالت المقبلة. 
ولفـــت الـــذوادي إلـــى ضـــرورة االســـتفادة 
من هـــذه البطولـــة وبناء خبـــرات تراكمية 
لاســـتحقاقات المقبلة، مبينا بأن المحطة 
القادمة هي أولمبياد طوكيو 2020 والتي 
ســـيبدأ التحضيـــر لهـــا مـــن اآلن مـــن أجـــل 
وصـــول أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن الاعبيـــن 
والاعبات والمنافسة على اعتاء منصات 

التتويج. 

“بوحجي” سفيرة البحرين في بطولة 
العالم 

تعمـــل الشـــابة البحرينية لطيفـــة بوحجي 
ضمـــن لجنـــة اإلعـــام والتســـويق ببطولة 
العالـــم البارالمبية التاســـعة أللعاب القوى، 
وحـــول هذه المشـــاركة صرحـــت بوحجي 
العالـــم  بطولـــة  لتنظيـــم  تواجدهـــا  بـــأن 
الحالية يأتي ضمن مهام عملها في اللجنة 
البارالمبية اآلســـيوية، مشيرة إلى أن هذه 

البطولـــة تعـــد فرصة كبيـــرة وتجربة ثرية 
واالســـتفادة  الميدانيـــة  الخبـــرة  لكســـب 
منها على المســـتوى الشخصي ونقلها إلى 

مملكة البحرين. 
البحرينيـــة  البارالمبيـــة  اللجنـــة  وكانـــت   
قـــد ابتعثـــت لطيفـــة بوحجـــي فـــي شـــهر 
اإلمـــارات  دولـــة  إلـــى  الماضـــي  ســـبتمبر 
العربية المتحـــدة، وذلك بغرض انخراطها 
فـــي برنامـــج تدريبـــي عملـــي مـــع اللجنـــة 

البارالمبية اآلسيوية لفترة سنة كاملة، 
تدريـــب  بهـــدف  االبتعـــاث  هـــذا  ويأتـــي   
الكوادر البحرينية على أســـس التعامل مع 
كل الموضوعـــات المتعلقـــة برياضـــة ذوي 

العزيمة. 
 وقـــد تفضـــل علـــي حاجـــي رئيـــس وفـــد 
منتخبنـــا الوطنـــي لـــذوي العزيمـــة بتقديم 
بوحجـــي  لطيفـــة  للشـــابة  تـــذكاري  درع 
نظيـــر جهودها المبذولة فـــي هذه البطولة 
وتعاونهـــا الدائـــم والمتواصل مـــع أعضاء 

الوفد.

دبي - المرافق اإلعالمي

يجب على منتخبنا  «
الوطني لكرة القدم طي 

صفحة هونغ كونغ، والتفكير 
بعمق في لقاء العراق 

المقبل.. كلنا ثقة بقدرة 
األحمر في تحقيق الهدف 

المنشود.

مدرب مغمور  «
بإحدى األلعاب الجماعية 

يتعامل من دون حيادية مع 
العبيه ويصطنع المشاكل 
والتي بدت تطفوا تدريجًيا 
وتؤثر على األداء والنتيجة!

ــم ــعــال ــة ال ــول ــط ــي ب ــا آســـيـــوًيـــا جـــديـــًدا فـ ــًمـ ــة عـــبـــدالـــرزاق تــســجــل رقـ ــم ــاط ف

ختام مشاركات منتخبنا الوطني لذوي العزيمة

يلتقي عمان اليوم 
في تحديد المركزين 

“7 - 8” آسيوًيا



اعتلــى فريــق األهلــي صــدارة دوري الدرجة األولى لكرة اليد إثر فــوزه على نظيره 
الديــر  العنيــد بنتيجة )25/31( في المبــاراة التي جمعتهما أمس في ختام الجولة 

الثالثة.

وكان الشـــوط األول قد انتهى بتقدم الدير بفارق 
3 أهداف وبنتيجة )14/17(، وبذلك أصبح رصيد 
األصفر 9 نقاط من ثالثة انتصارات محتالً المركز 
األول، فيمـــا الديـــر أصبح رصيده 5 نقاط من فوز 

وخسارتين.

الدير يتقدم

بداية قوية وسريعة مميزة من كال الفريقين على 
صعيـــد الجانـــب الهجومي مـــع صحوة حارســـيها 

فـــي  عبدالجليـــل  صـــالح 
االهلي وحســـن عيســـى في 

الدير، فيما الدفاع كان مفككا 
كالهمـــا وشـــباك مرماهمـــا تهتـــز 

مرارا وتكرارا.
الديـــر عمـــد فـــي ادائـــه علـــى التنويـــع في 

مصادر التســـجيل عبر الجناح لعلي زهير ومحمد 
جعفر المتحـــرك بين الدائرة والجناح واختراقات 
محمـــد عيســـى واالخويـــن محمد وحســـين مدن 

فـــي الـــخ الخلفـــي. االهلي هو 
اآلخر سار بنفس المنوال 
بتفعيـــل خطوطه لعلي 
الجنـــاح  فـــي  يوســـف 
فـــي  عبـــاس  وجعفـــر 
الدائرة ومحمد ميرزا 
فـــي  علـــي  وصـــادق 
الخـــط الخلفـــي وعلـــي 

حسين في االختراق.
علـــى صعيد النتيجة ســـارت 
بينهمـــا بشـــكل متقـــارب للغاية )7/7( 
الهدفيـــن  فـــارق  الديـــر  اخـــد  ان  الـــى   ،)13/13(
)13/15( مـــع اخـــر الدقائـــق لينهـــي الدير الشـــوط 

لصالحه )14/17(.

األهلي يفوز  

بداية سلبية لالعبي الدير الذين 
لعبوا مع نقص العبين بســـبب 

عقوبـــة اإليقـــاف متتاليا 
بتألـــق  االهلـــي  ليعـــود 
حارسه تيسير محسن 
بالنتيجـــة )17/17( في 

ظرف 4 دقائق عبر الجناح 
والدائـــرة  عبدالهـــادي  علـــي 

جعفر عباس وعلي حسين.
دخـــل الفريقـــان فـــي موجـــة مـــن عقوبـــة 

اضاعـــة  مـــع  الفنـــي  االداء  وتأثـــر  اإليقـــاف 
الكـــرات واالخطـــاء ولـــدود الحارس تيســـير 
عـــن مرمـــاه ليتقـــدم االهلـــي حينهـــا )23/21( 

وســـط صحـــوة جناحـــه محمـــود 
حســـين بعد مـــرور 15 دقيقة. 
الدير استغل النقص العددي 
في االهلي وعـــادل النتيجة 
 10 تبقـــي  مـــع   )23/23(
دقائـــق. مضـــت الدقائق 
وتألق معها تيســـير في 
مرماه ومحمود حسين 
بجانـــب  المرتـــدة  بالكـــرات 
محمد ميرزا وســـيد احمد فائق 
فيمـــا الدير تأثـــر بضياع التركيـــز وارتكاب 
وينهـــي   )24/28( االهلـــي  ليتقـــدم  االخطـــاء 
المبـــاراة لصالحـــه. أدار المباراة ســـيد حســـن 

المحافظة وعلي عيسى.

األهلي يعتلي صدارة دوري كبار اليد
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الصخير االتحاد البحريني للسيارات

بتوجيهــات مــن الشــيخ عبــدهللا بــن عيســى آل خليفــة رئيــس مجلــس ادارة 
االتحــاد البحرينــي للســيارات يتوجــه اليــوم الســبت الموافــق 16 مــن شــهر 
نوفمبر الجاري وفد االتحاد البحريني للسيارات وسيضم 149 فردًا للعاصمة 
الســعودية الشــقيقة الرياض وذلك للمساهمة في تنظيم أولى جوالت بطولة 
العالــم للفورمــوال E والتــي تســتضيفها الشــقيقة الكبــرى للمــرة الثانيــة علــى 
التوالــي، حيــث مــن المقرر أن تقام على أرضها الجولــة األولى والثانية وذلك 

في 22 و23 من شهر نوفمبر القادم بمدينة الدرعية التاريخية.

أن  علـــى  اليـــوم  وفـــد  أول  ويغـــادر 
تتوالى مغادرة وفد االتحاد البحريني 
ويتوجـــه  دفعـــات،  علـــى  للســـيارات 
اليـــوم فريـــق التموين )اللوجيســـتك( 
كزبـــر،  أحمـــد  مـــن  كل  يضـــم  والـــذي 
محمـــد الجـــودر، أحمـــد حســـن، أحمد 
الغزال، أحمد ســـعد، علي حسين، عمر 
مســـامح وجمال صالح، حيث سيقوم 
هـــذا الفريـــق باالعداد الســـتقبال وفد 
اتحاد الســـيارات الذي سيصل بكامل 
أعضاءه يـــوم الثالثاء القادم الموافق 
19 من شـــهر نوفمبر الجاري، التنسيق 

للمواصـــالت، تنســـيق ســـكن أعضـــاء 
الوفـــد والوجبـــات، تجهيـــز المعـــدات 
واحتياجاتهـــم  بالمنظميـــن  الخاصـــة 
بالتنسيق مع األخوة األشقاء باالتحاد 
والدراجـــات  للســـيارات  الســـعودي 
العالـــم  بطولـــة  ومســـئولي  الناريـــة 
المارشـــالز  للفورمـــوال إي ومتطلبـــات 

على المضمار.
البحرينـــي  االتحـــاد  وفـــد  وكان 
للسيارات قد ساهم في العام الماضي 
فـــي تنظيـــم هـــذا الســـباق الـــذي يزور 
الشـــقيقة الكبرى للمرة األولى، وحقق 

الســـباق نجاحـــًا باهرًا على المســـتوى 
المملكـــة  فيـــه  عكســـت  التنظيمـــي 
العربيـــة الســـعودية مـــا وصلـــت إليـــه 
مـــن تطـــور ونمـــاء ومؤكـــدة مكانتهـــا 
المرموقة في عالم رياضة الســـيارات 
وأكبـــر  ألهـــم  باســـتقطابها  العالميـــة 
بطـــوالت العالم للســـيارات، حيث أنها 

تســـتعد لتنظيم أكبر رالـــي في تاريخ 
العالم رالي داكار 2020.

مـــن جهتـــه أكـــد الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
االتحـــاد  رئيـــس  خليفـــة  آل  عيســـى 

اتحـــاد  أن  للســـيارات  البحرينـــي 
الســـيارات سيســـخر جميـــع امكاناتـــه 
وطاقاتـــه من أجل انجاح هذا الحدث 
الـــذي تســـتضيفه  الرياضـــي العالمـــي 

العربيـــة  المملكـــة  الكبـــرى  الشـــقيقة 
الســـعودية على أرضها للمـــرة الثانية، 
وسيشـــّكل هـــذا الســـباق حدثـــًا رائعـــًا 

للجميع دون استثناء.

بــالــســعــوديــة الــدرعــيــة(   - E الـــفـــورمـــوال( ــم  ــال ــع ال اســـتـــعـــداداً النــطــاق بــطــولــة 

وفد اتحاد السيارات يبدأ يتوجه إلى الرياض

محمد الدرازي

المنامة يحسم صدارة مجموعته بكأس اتحاد السلة
ــن الـــمـــحـــرق واألهـــلـــي ــيـ ــع بـ ــم ــج ــي الــــيــــوم لـــقـــاء واحــــــد س

حسم فريق المنامة صدارة المجموعة الثانية لكأس االتحاد البحريني لكرة السلة، إثر تفوقه على حساب 
الرفاع، بنتيجة )٧٥/٨٢(، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس )الجمعة(، على صالة اتحاد اللعبة 
بأم الحصم، ضمن منافسات مسابقة كأس االتحاد التي تقام في فترة توقف الدوري؛ من أجل السماح 
لمنتخب الرجال باإلعداد المناسب للمشاركة في البطولة الخليجية المقبلة التي تقام في دولة الكويت 

خالل الفترة 23 - 30 نوفمبر المقبل.

المنامة  وبفوزه أمس، حافظ 
الهزائم  خــاٍل من  على سجله 
رصيده  رافــعــا  المسابقة  فــي 
إلى ١٠ نقاط بالعالمة الكاملة 
تلقى  فيما  انتصارات،   ٥ من 
الرفاع الخسارة األولى مقابل 
ــات رصــيــده  ٣ انــتــصــارات وبـ
إلى ٨ نقاط في المركز الثاني.
مجملها  في  المباراة  وجاءت 
بين  ومتكافئة  صعبة  الــعــام 
ــقــيــن طـــــوال فــتــراتــهــا  ــفــري ال

األربع، قبل أن يتمكن المنامة 
مــن حــســم الــلــقــاء فــي الــربــع 
ــاء  ــطـ ــر مــســتــغــال األخـ ــيــ األخــ
الــمــتــتــالــيــة على  الــشــخــصــيــة 

العبي الرفاع.
وجـــــــــاءت نـــتـــائـــج أشــــــواط 
 ٢١/٢٧ كــــاآلتــــي:  ــاراة  ــ ــب ــمــ ــ ال
ــاع،  ــرفــ ــ ال  ١٧/١٩ الـــمـــنـــامـــة، 
و١٤/٢١  ــاع  ــ ــرفـ ــ الـ  ١٧/٢١

المنامة. 
مباراة  )السبت(،  اليوم  وتقام 

المحرق  بين  واحــدة ستجمع 
ــح لـــحـــســـم صــــــدارة  ــامــ ــطــ ــ ال
واألهلي  األولـــى،  المجموعة 
المنافسة  فــرصــة  فــقــد  الـــذي 
لـــلـــدور نصف  ــى الـــتـــأهـــل  عــل
الساعة  فــي  ــك  الــنــهــائــي، وذلـ

الخامسة والنصف مساء.
رصيده  في  المحرق  ويمتلك 
األهلي  يتذيل  فيما  نقاط،   ٧
 ٤ برصيد  المجموعة  ترتيب 

جانب من اللقاءنقاط من ٤ هزائم.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

بدأت أمس الجمعة 15 نوفمبر فترة 
التســـجيل الثانية الخاصة لالعبين 
بكشـــوفات  والمحلييـــن  األجانـــب 
األندية في االتحاد البحريني لكرة 
السلة وتســـتمر حتى يوم الثالثين 

من نوفمبر الجاري.
وتشمل هذه الفترة إمكان تسجيل 
الالعبين البحرينيين الجدد وكذلك 
المنتقليـــن وكذلك المعارين، وأيضا 
تســـجيل الالعبين األجانب )الجدد 
رغبـــة  حالـــة  وفـــي  والمنتقليـــن(، 
النادي في استبدال العبه األجنبي، 
فإنه سيسمح للنادي المفاضلة بين 
الالعبيـــن حتى موعـــد إغالق فترة 
التســـجيل، وفـــي حـــال عـــدم قيام 
النـــادي بحـــذف أحدهمـــا، فســـيتم 
األول  الالعـــب  تســـجيل  اعتبـــار 
ســـاريا، ويتم حـــذف اســـم الالعب 

الثاني من كشوف النادي.

وبالنســـبة لفترة التســـجيل الثالثة، 
لالعبيـــن  مخصصـــة  فســـتكون 
 30 مـــن  وهـــي  فقـــط،  األجانـــب 
ينايـــر   11 لغايـــة   2019 ديســـمبر 

.2020
الرابعـــة  االنتقـــاالت  فتـــرة  أمـــا 
إلـــى   1 مـــن  فســـتكون  واألخيـــرة، 
16 مـــارس 2020 وهـــي مخصصـــة 
لنصـــف  ســـتتأهل  التـــي  لألنديـــة 
نهائي كأس خليفة بن ســـلمان، ولم 
تتأهل للمربع الذهبي للدوري، وهي 
مخصصـــة فقـــط لتســـجيل الالعب 

األجنبي الثاني.

فترة تسجيل العبي السلة الثانية

من مساهمة وفد اتحاد السيارات البحريني العام الماضي

عبدالله بن عيسى 

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

يشــارك الحكــم الدولي إســماعيل حبيب فــي إدارة مباراة منتخبــي عمان والهند، 
ضمن منافســات الجولة السادســة للمجموعة الخامســة من التصفيات المزدوجة 

المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وكلف االتحاد الدولي لكرة القدم الحكم 
الدولي إســـماعيل حبيب للمشـــاركة في 
إدارة المباراة بصفته حكمًا رابعًا، والتي 
ســـتقام يوم الثالثاء المقبل الموافق 19 
نوفمبر الجاري، فـــي العاصمة العمانية- 

مسقط.
تحكيـــم  طاقـــم  المبـــاراة  وســـيدير 

دولـــي مـــن ســـيريالنكا مكـــون من حكم 
 ،loku المساعد األول ،gamini الســـاحة
المســـاعد الثانـــي ong والحكـــم الرابـــع 
إســـماعيل حبيـــب،  البحرينـــي  الدولـــي 
مقيـــم الحـــكام اإلماراتـــي علـــي حمـــد، 
ومراقـــب المبـــاراة hoang مـــن فيتنام. 
تواصـــالً  الدولـــي  التكليـــف  ويأتـــي 

لسلســـلة المشـــاركات لحكامنا الدوليين 
فـــي إدارة العديـــد مـــن المباريـــات على 
جميع المســـتويات، نظيـــر الثقة الكبيرة 
والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الصافرة 
البحرينيـــة، لمـــا للحكـــم البحرينـــي مـــن 
مكانة مرموقة في األوساط المختلفة.

تكليف دولي للحكم إسماعيل حبيب
اللجنة اإلعالمية

تنطلــق اليوم )الســبت( منافســات بطولــة البحرين األولى المفتوحة للبوتشــيا 
التــي تنظمهــا اللجنــة البارالمبيــة البحرينيــة بالتعــاون مــع اللجنــة التنظيميــة 
لرياضة ذوي االعاقة لدول مجلس التعاون، وتستمر خالل الفترة من 14-20 

من نوفمبر الجاري وذلك على صالة االتحاد البحريني لذوي االعاقة.

 ويشـــهد اليـــوم األول حفـــل االفتتاح 
الذي يتضمن ترحيبًا بالحضور وتالوة 
ودخـــول  الكريـــم  القـــران  مـــن  آيـــات 
الفرق المشـــاركة وكلمة لمدير البطولة 
اســـتعراضه  فقـــرة  الـــى  باإلضافـــة 

لفرقـــة  البحرينـــي  الشـــعبي  للفلكلـــور 
وزارة الداخلية.

 وعقـــد يوم أمس )الجمعـــة( االجتماع 
الفني للبطولة بحضور رؤساء الوفود 
المشـــاركة ومـــن يمثلهـــم وتـــم خـــالل 

االجتمـــاع االطالع علـــى بروتوكوالت 
البطولـــة واألنظمـــة واللوائـــح وكافـــة 
اإلجـــراءات الالزمـــة وترتيبـــات حفل 
االفتتـــاح.  وتمـــت عمليـــة التنصيـــف 
البطولـــة  فـــي  المشـــاركين  لالعبيـــن 
بهـــدف تحقيـــق تكافؤ الفـــرص بينهم 
والفـــرق  الالعبيـــن  جـــدول  وتحديـــد 

المشاركة، وفحص االدوات.

انطالق بطولة البحرين للبوتشيا

إسماعيل حبيب

ــة  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــي الـــدقـــائـــق األخـــيـــرةاجـــــــــــــتـــــــــــــاز عـ ــ ــر الــعــنــيــد ف ــ ــدي ــ ال
علي مجيد



اليوم الختام وعيون البحرين على زيادة حصاد الميداليات

شــهد ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة النائــب األول لرئيــس المجلس األعلــى للشــباب والرياضة رئيــس اللجنــة األولمبية البحرينيــة نزاالت 
بطولة بريف وبطولة khk العالمية للوزن المفتوح والتي تأتيان ضمن أسبوع بريف الدولي للقتال 2019 والذي يعد أكبر حدث رياضي في القارة 

اآلسيوية.

وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
نـــزاالت البطولة التي أقيمـــت على الحلبة 
الرئيســـية للبطولة في صالة مدينة خليفة 
الرياضية والتي اتســـمت بالندية واالثارة 
والقـــوة نظرا للخبرات الكبيرة التي يتمتع 

لها المقاتلون.

حضور رسمي كبير

كمـــا شـــهدت البطولة حضور رســـمي كبير 
وكبـــار  والمعالـــي  الســـمو  أصحـــاب  مـــن 

الشخصيات وعدد من المسئولين..

تصاعد التطور والنماء

واشـــار ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
القتـــال  فنـــون  رياضـــة  أن  الـــى  خليفـــة 
المختلطـــة اثبتـــت أنهـــا تســـير فـــي خطى 
تصاعديـــة نحـــو التطـــور والنمـــاء بفضـــل 
العمـــل الموحد مـــن قبل كافـــة االتحادات 
الدوليـــة ومقاتليهـــا الذين يبذلـــون جهودا 
كبيرة من أجل تطوير مســـتوياتهم الفنية 
والبدنيـــة التـــي تؤهلهـــم للمنافســـة بـــكل 

بسالة على القاب البطولة”.

إثارة النزاالت

بـــن حمـــد آل  وأكـــد ســـمو الشـــيخ خالـــد 
خليفـــة “ إن النـــزاالت كانـــت مثيـــرة جـــدا 
واضحـــة  بصـــورة  فيهـــا  اللعـــب  وتنـــوع 
واتبع المقاتلون أســـلوبا متميزا في سبيل 
الوصـــول الى الفوز االمر الذي يؤكد تطور 
رياضـــة فنون القتـــال المختلطـــة وادخال 
اســـاليب جديـــدة عليهـــا وعلـــى خططهـــا 

الفنية”.
واعـــرب ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 
خليفة عن تهانيه القلبية الى الفائزين في 
نزاالت بطولة بريف وبطولة khk العالمية 
للوزن المفتوح والتي قدم فيها المقاتلون 

مستويات كبيرة ومتميزة”.

نزاالت أخرى

فـــاز الالعـــب اللبنانـــي محمد فخـــر الدين 
علـــى البرازيلي كيلبـــر، وتمكن الكوري من 
الفوز على البرازيلي إيريك، وفاز االسباني 
إيليـــا على الجنوب افريقي ســـتيفن، وفاز 
العراقي أمير البازي على االيرلندي ريان.

 KHK النسخة األولى من بطولة
العالمية

 KHK تأتـــي النســـخة األولـــى من بطولـــة
للمحترفيـــن  المفتـــوح  للـــوزن  العالميـــة 
من رؤية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد آل 
خليفـــة الهادفـــة لدعـــم األلعـــاب القتاليـــة 
بمـــا فيها رياضة فنـــون القتال المختلطة، 
من أجل المســـاهمة في رفع مســـتوياتها، 
بمـــا ينعكس بصورة واضحـــة على زيادة 
انتشـــارها وتوســـيع القاعدة الجماهيرية 
لهذه االلعـــاب، لتصبح الرياضة االبرز في 

المنظومة الرياضية الدولية.
وتـــم اعتمـــاد جائـــزة البطل وهـــي عبارة 
عـــن حـــزام البطولـــة وهـــو األغلـــى فـــي 
العالم، حيث ســـيتم صناعته من الذهب 
الخالـــص بوزن يصل الـــى 6.2 كليوجرام 
وجائـــزة ماليـــة قدرهـــا 100 الـــف دوالر 

امريكي.

KHKافتتاح خاص لبطولة بريف و

أقامت اللجنة المنظمة على أسبوع بريف 
الدولـــي حفـــل افتتـــاح خـــاص ببطولتـــي 
للـــوزن  العالميـــة   KHK وبطولـــة  بريـــف 
المفتوح، قبل انطالقة البطولة يوم أمس، 
حيث شـــهد حفل االفتتـــاح عديد الفقرات 
الرائعـــة والنوعيـــة التي أبهـــرت الحضور، 

بحفـــل  الجميـــع  اللجنـــة  فاجـــأت  حيـــث 
االفتتـــاح الذي أطفـــى أجواء مـــن اإلثارة 
والحمـــاس علـــى الحضـــور، وشـــهد الحفل 
إبـــداع كبير من المشـــاركين فـــي االفتتاح 
فـــي مختلـــف الفقرات، إضافـــة إلى عرض 
فلـــم وثائقـــي قصيـــر عن منظمـــة خالد بن 
حمـــد الرياضيـــة، إلـــى جانب فلـــم وثائقي 

خاص ببطولة بريف ومحطاتها الدولية.

حزام بطولة KHK يصل بـ “هوليكبتر”

فـــي اســـتاد  حطـــت مروحيـــة هوليكبتـــر 
علـــى  حاملـــة  الرياضيـــة  خليفـــة  مدينـــة 
العالمليـــة   KHK بطولـــة  حـــزام  متنهـــا 
للـــوزن المفتـــوح للمحترفيـــن، حيـــث تابع 
الجميـــع وصـــول حـــزام البطولـــة األغلـــى 

في الشاشـــات العمالقة الموجـــودة داخل 
صالة مدينة خليفة، وســـط استمتاع كبير 
بالفكرة التي أعدتها اللجنة المنظمة ضمن 
مفاجـــآت أســـبوع بريـــف الدولـــي لفنـــون 
القتال المختلطة، ويزن حزام البطولة 6.2 
كيلوجـــرام مـــن الذهب الخالـــص، يحصل 
إلـــى  العالميـــة   KHK بطـــل بطولـــة  عليـــه 
جانـــب جائزة مالية قدرها 100 ألف دوالر 
أمريكـــي، وأثارت هـــذه المفاجـــأة حماس 

الحضور والمشاركين في البطولة.

بريف منظمة تسويقية تجارية

بريـــف هي بطولة واســـم لمنظمـــة منبثقة 
 KHK عـــن منظمة خالد بن حمد الرياضية
SPORTS، فمنذ دشـــن سمو الشيخ خالد 

بن حمد بطولة بريف العالمية وضع شعارًا 
لهـــا يمكـــن مـــن خاللهـــا تســـخير الرياضـــة 
في تعزيـــز العالقات بين مملكـــة البحرين 
هـــذه  لمنافســـات  المســـتضيفة  والـــدول 
البطولة، من أجل بناء جسور من التعاون 

الرياضي واالقتصادي.
ومّكنها ذلك من فتح آفاق وفرص جديدة 
االحتـــراف  دعـــم  أجـــل  مـــن  للشـــراكات 
الرياضـــي وبخاصـــة علـــى صعيـــد رياضة 
دعـــم  وكذلـــك  المختلطـــة  القتـــال  فنـــون 
لتكـــون  والتجـــاري،  الســـياحي  الجانبيـــن 
مســـتقبلية  أبعـــاد  ذات  البطولـــة  هـــذه 
تعـــزز مـــن العالقـــات الثنائيـــة بيـــن الدول 
الشقيقة والصديقة، لتصبح بذلك البطولة 

الرياضية ذات الطابع األشمل عالميا.

واســـتطاعت البطولـــة أن تحقـــق أهدافـــا 
من أبرزها تعريـــف العالم بمملكة البحرين 
كدولة ذات منجـــزات حضارية ورياضية، 
وأن تؤكـــد علـــى المكانـــة المرموقـــة التي 
وصلـــت إليهـــا الرياضـــة البحرينيـــة علـــى 

الساحة الرياضية الدولية.
عـــن  مؤخـــرا  المنظمـــة  وأعلنـــت 
والتســـويقية،  التجاريـــة  االســـتراتيجية 
والتي تعد خطوة مستقبلية مدروسة من 
قبل المنظمـــة، والتي تأتـــي ترجمة لرؤية 
ســـمو الشـــيخ خالـــد لدعـــم بطولـــة بريف، 
والتـــي باتـــت اليوم أكبر مـــن مجرد تجمع 
رياضي. فالبطولة التـــي ال يتجاوز عمرها 
5 ســـنوات، اســـتطاعت أن تشـــق طريقهـــا 
بحرينيـــة  ماركـــة  أنهـــا  وتؤكـــد  بنجـــاح، 
مســـجلة فـــي ســـماء رياضة فنـــون القتال 

المختلطة العالمية.
ومـــن ضمـــن األهـــداف الراميـــة للمنظمـــة 
دعم المجال الرياضي في المملكة، والذي 
تجســـد بتوقيع منظمة بريف عقد شـــراكة 
مـــع نادي الرفاع الرياضـــي والثقافي لمدة 
ثالث ســـنوات، األمر الذي يســـهم في رفع 
المســـتويات الرياضيـــة للنـــادي وتنعكـــس 
بدورهـــا على تطويـــر وارتقاء هذا المجال 

الحيوي بالمملكة.

نزاالت اليوم في األدوار النهائية

هـــذا وتختتـــم اليـــوم منافســـات البطولة، 
الجماهيـــر  وطموحـــات  آمـــال  وتعقـــد 
الذيـــن  المقاتليـــن  علـــى  البحرينيـــة 
ســـيخوضون المباريـــات النهائية من أجل 
التـــي حصدتهـــا  الميداليـــات  غلـــة  زيـــادة 
البحريـــن حتـــى اآلن، حيث حصلنا على 8 

ميداليات ملونة في البطولة.

 أكبر حضور جماهيري

امتـــأت صالـــة مدينـــة خليفـــة الرياضيـــة 
مســـاء أمـــس قبـــل أت تبدأ نـــزاالت بريف 
بشـــكل ملحـــوظ بجماهيـــر متنوعـــة مـــن 
مـــن  الجنســـيات  ومـــن جميـــع  الجنســـين 
فـــي  الموجوديـــن  والســـياح  المقيميـــن 
المملكـــة لالســـتمتاع بمنافســـات ونزاالت 
المحترفيـــن، وحرصـــت اللجنـــة المنظمـــة 
العليـــا لبطولـــة العالم على تجهيـــز الصالة 
مبكرًا، فقد تحّول موقع البطولة إلى خلية 
نحل منذ الصباح وحتى الساعة الخامسة 
مســـاء قبل ســـاعة واحدة من أول مباراة 

للمحترفين.
ووفرت اللجنة المنظمة آلة لشراء التذاكر 
في موقع البطولة خدمة للجماهير الراغبة 
في اقتنـــاء التذاكر ومشـــاهدة المباريات، 
وتقاطـــرت الجماهيـــر على الصالـــة مبكرًا، 
لكـــن الفتـــرة التـــي ســـبقت المباراة بعشـــر 
دقائق شـــهدت حضورًا مكثفـــًا مع اقتراب 

اإلثارة والتشويق.

سمو الشيخ خالد بن حمد يتابع المنافسات

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

تغطية - اللجنة اإلعالمية:

خالــد بــن حمــد يشــهد نــزاالت بطولــة بريــف وبطولــةKHK العالميــة للــوزن المفتوح

خالد بن حمد: هذا النوع من البطوالت 
تسهم في تصاعد التطور والنماء

سموه: شاهدنا اإلثارة والندية في 
البطولة كما كان متوقعًا
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 أصغر: 
المنافسة قوية 

في المسابقتين 
وسأواصل جهودي

سلطان الرميحي: 
تصميم المسالك 

رائع وفيه من 
الصعوبة واإلثارة

 بالل مبارك: 
نولي فئات 

الناشئين والقاعدة 
اهتمام كبير

Sports@albiladpress.com
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تغطية - اللجنة االعالمية

شــهدت بطولــة االتحــاد الملكــي لقفــز الحواجز االفتتاحية لموســم قفــز الحواجز لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات القــدرة تحت رعاية 
رئيــس االتحــاد ســمو الشــيخ عيســى بن عبــدهللا آل خليفة والتــي أقيمت بميدان القفز بالرفة منافســات قوية في مســابقتي الناشــئين في 

الفترة الصباحية.

نتائج )مسابقة مع جولة تمايز(

حيـــث أقيمـــت أولـــى المســـابقات وهي 
المسابقة االولى لفئة الناشئين المستوى 
تمايـــز(  جولـــة  مـــع  )مســـابقة  األول 
وارتفاع الحواجز: 95-85 ســـم، ســـرعة 
منافســـات  متر/دقيقـــة   350 المســـلك 
قويـــة بين الفرســـان والفارســـات الذين 
شـــاركوا في هـــذه المســـابقة ممـــا يؤكد 
لهـــا ولبقيـــة  علـــى اســـتعدادهم الجيـــد 
الناشـــئ  الفـــارس  وتمكـــن  المســـابقات، 
صهـــوة  علـــى  أصغـــر  حســـين  المتميـــز 
اســـطبالت  مـــن  كافالـــور  غانـــا  جـــواده 
األول  المركـــز  تحقيـــق  مـــن  صحـــارى 
بأفضـــل زمـــن وبلـــغ 41.41 ثانيـــة دون 
أخطـــاء، وكـــرر أصغر تميزه مـــرة أخرى 
وأكد جاهزيته للموسم الجديد ليخطف 
المركز الثاني أيضـــًا على صهوة الجواد 
كاتاليا منهيًا المســـلك بزمـــن بلغ 45.66 
ثانية ودون أخطاء، وجاءت في المركز 
الثالـــث الفارســـة تشـــارلوت واتـــس مـــع 
الجـــواد كورتيز من اســـطبل المها بزمن 
بلـــغ 47.76 ثانيـــة ودون أخطاء، المركز 
الرابع الفارس الصغير سلطان الرميحي 
مع الجواد بريسفول من اسطبل عوالي 
أخطـــاء،  و4  ثانيـــة   43.42 بلـــغ  بزمـــن 
المركز الخامس الفارســـة كوكو ديسوزا 
مـــع الجواد طاير من اســـطبل مها بزمن 
بلـــغ 37.74 وثمانيـــة أخطـــاء، والمركـــز 
الســـادس الفارس مصطفـــى داد هللا مع 
الجـــواد ملقـــوف مـــن اســـطبل داد هللا 

بزمن بلغ 40.29 ثانية و12 خطأ.

نتائج مسابقة على مرحلتين

وفـــي المســـابقة الثانيـــة فئة الناشـــئين 
علـــى  )مســـابقة  الثانـــي  المســـتوى 
مرحلتيـــن( وإرتفـــاع الحواجز: 95-105 
ســـم ســـرعة المســـلك 350 متر/دقيقـــة 
والتـــي لم تخلـــو من االثارة والتشـــويق 
مـــع رفـــع مســـتوى الحواجـــز للفرســـان 
والفارسات والذين اظهرو تفوقًا واضحًا 
والـــذي يؤكـــد جاهزيتهم واســـتعدادهم 
المبكـــر لهذه البطولة حيـــث بلغ عددهم 
في هذه المســـابقة 14 فارس وفارســـة، 
وكان التألق والنجومية للناشئ المتميز 

ســـلطان الرميحي الـــذي تمكن من انهاء 
المســـلك بزمـــن بلـــغ 42.04 ثانيـــة دون 
أخطـــاء مـــع جـــواده بريســـفول، تـــاركًا 
المركـــز الثاني للفارســـة غريـــس رودني 
التـــي انهـــت المســـلك بزمن بلـــغ 38.16 
ثانيـــة و4 أخطـــاء مـــع جوادهـــا كابتـــن، 
المركز الثالث جاء الفارس حسين أصغر 
مع جواده غانا كافالور بزمن بلغ 38.84 
ثانية و4 أخطـــاء، المركز الرابع الفارس 
لوكاس واتســـون مع الجواد ساتشا من 
اســـطبل ســـار بزمن بلغ 37.49 ثانية و8 
أخطاء، المركز الخامس الفارسة جميلة 
هاســـيد مـــع الجـــواد مانـــدور بزمـــن بلغ 
40.44 ثانيـــة و8 أخطـــاء، وفـــي المركز 
الســـادس جاء مرة أخرى حســـين أصغر 
مـــع الجـــواد كابـــري كولـــور بزمـــن بلـــغ 

40.96 و8 أخطاء.

داد اهلل والزعبي يتوجان الفائزين 

بالمراكـــز  والفائـــزات  الفائزيـــن  وتـــوج 
األولـــى في مســـابقتي المســـتوى األول 

والثانـــي للناشـــئين )مســـابقة مـــع جولة 
تمايز( ومســـابقة )على مرحلتين( محمد 
داد هللا مديـــر البطولـــة وحيـــدر الزعـــي 
الملكـــي  باالتحـــاد  التنفيـــذي  المديـــر 

للفروسية وسباقات القدرة.

أصغر: سعيد بنتائجي وسأواصل 
تحقيق المزيد

من جهته أعرب الفارس الناشئ حسين 
أصغـــر عـــن ســـعادته بانطالقة الموســـم 
الجديـــد وقـــال “حرصـــت علـــى التدرب 
بشـــكل جيد خـــالل الفتـــرة الماضية من 
أجل دخول هذا الموسم بجاهزية عالية 
وتحقيق افضل النتائج، ولله الحمد كان 
يومـــًا رائعـــًا وتمكـــن من تحقيـــق المركز 
التتويـــج،  منصـــة  وصعـــود  المتقدمـــة 
اعتبرها بداية طيبة ومشـــجعة لموســـم 

مليء بالمفاجآت والمنافسات القوية”.
وأضـــاف قائـــالً “ أود أن أوجـــه شـــكري 
للبطولـــة  المنظمـــة  للجنـــة  وامتنانـــي 
علـــى جهودهـــا الكبيرة وجميـــع الحكام 
والمنظميـــن لمـــا قاموا به ومـــا يقومون 
بـــه مـــن أجـــل تطوير هـــذه المســـابقات، 
فلوال جهودهـــم لما ظهرت البطولة بهذا 

المستوى “.

المسلك رائع ويرفع مستوى اإلثارة

أمـــا الفارس الناشـــئ ســـلطان الرميحي 
فقـــال “ تمكنت من احـــراز المركز الرابع 
األول  والمركـــز  األولـــى  المســـابقة  فـــي 

فـــي المســـابقة الثانيـــة، وشـــخصيًا أرى 
مســـتوى تطـــور الفرســـان مـــن مســـابقة 
ألخـــرى ومـــن بطولـــة إلى بطولـــة، وهذا 
يدل على اهتمامهم الشـــخصي بتطوير 

مستوياتهم الفنية وتدريبهم الجيد”.
وأضـــاف الرميحـــي الصغيـــر “ البطولـــة 
هذا الموســـم قوية، المشـــاركة واســـعة، 

المســـالك رائعـــة مـــن ناحيـــة التصميـــم 
والتـــي تجعلنـــا نبـــذل جهود كبيـــرة كي 
نقرأها بالصورة الصحيحة التي تجعلنا 
نصـــل لمنصـــة التتويـــج وتحقيـــق أعلى 
المراتـــب والمراكـــز، ســـأواصل العطـــاء 
وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق المزيد 
مـــن النتائـــج المتقدمـــة، أخـــي معيـــوف 
هـــو قدوتـــي وأتعلم منـــه الكثير، وألول 
مرة هذا الموســـم أشـــارك في مسابقات 

العموم”.

مبارك: حريصون على تطوير 

مستويات الناشئين

وصـــف مســـاعد مصمـــم المســـالك بالل 
الناشـــئين  فئـــات  مســـابقات  مبـــارك 
بالمتميـــزة وقـــال “مســـابقات الناشـــئين 
رائعـــة هـــذا الموســـم والبدايـــة واضحة 
من ذلك، مشـــاركة واسعة واستعدادات 
كبيـــرة وجهوزيـــة عالية ومســـتوى فني 
ومصممـــي  الحـــكام  األخـــوة  مرتفـــع، 

علـــى  والقائميـــن  الدولييـــن  المســـالك 
البطولة ومسابقات قفز الحواجز أخذوا 
بعيـــن االعتبـــار وضـــع مواصفـــات فنية 
مالئمة لمســـتويات فارســـينا وفرساننا، 
وقراءة المستوى الفني بعد كل مسابقة 
حيـــث أننـــا جميعًا نســـعى لخلـــق أفضل 
مـــن  ترفـــع  التـــي  التنافســـية  األجـــواء 

مستوى جميع المشاركين”.
وأضاف بـــالل مبارك أن اللجنة المنظمة 
للبطولة قامت بجهود جبارة في الفترة 
الماضية بتجهيز الميدان بأفضل صورة 
وســـعت ال راحـــة الفرســـان مـــن ناحيـــة 
أي  تشـــكل  ال  كـــي  األرض  انســـيابية 
خطـــورة على الخيل والفرســـان بتعاون 
التحكيـــم  لجنـــة  مـــع  الفرســـان  جميـــع 
وأن ال تشـــكل أي خطـــورة على ســـالمة 
المشـــاركين، وقد لمســـنا ارتياحـــا كبيرا 
المســـالك  تصميـــم  حـــول  قبلهـــم  مـــن 
تركيزنـــا  الحواجـــز،  ارتفـــاع  ومســـتوى 
كبير على فئات الناشـــئين ونسعى دومًا 
لتطويـــر مســـتوياتهم ونتمنـــى التوفيق 

للجميع في الموسم الجديد”.

نتائج مسابقات العموم غًدا

ســـنقوم بنشـــر نتائج مســـابقات العموم 
المكملـــة لبطولـــة االتحـــاد الملكـــي لقفز 
الحواجـــز االفتتاحية في عـــدد يوم غٍد 
مع جميـــع التصاريح وذلـــك نظرًا لتأخر 
هذه المسابقات خالل الفترة المسائية.

افتتاحية موسم قفز الحواجز لالتحاد الملكي

لقطات من التتويج

من التتويج

ــثــانــيــة ــة ال ــق ــاب ــس ــم ــة األولــــــى والـــرمـــيـــحـــي ال ــق ــاب ــس ــم ــرز لــقــب ال ــر يـــحـ ــغـ أصـ



الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

شــهد نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشــد للفروســية وســباق الخيل سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد ال خليفة، عصر أمس، السباق 
الثالث لهذا الموســم والذي اقيم على كؤوس شــركة مصانع بالســتيك تايلوس وكأس المرحوم ســيد شــرف العلوي وكأس إسطبل سافرة 

للجياد العربية وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

كما حضر الســـباق ســـمو الشيخ سلطان 
الديـــن بن محمد بـــن ســـلمان آل خليفة 
وسموالشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا بـــن 
عيسى آل خليفة رئيس االتحاد الملكي 
وســـمو  القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية 
الشـــيخ نـــوح بـــن محمـــد بن ســـلمان آل 
خليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
بـــن عيســـى آل خليفـــة وممثلي شـــركة 
الراعيـــة  تايلـــوس  بالســـتيك  مصانـــع 
للســـباق وجمهـــور مـــن محبـــي رياضـــة 

سباق الخيل.
وشـــهد السباق منافســـات قوية ومثيرة 
تمكنـــت خاللهـــا الجيـــاد المرشـــحة مـــن 
تحقيق األنتصارات في أغلب األشواط 
فيمـــا حقـــق الحصـــان “ويســـل ســـتوب” 
المفاجأة بأنتزاعه كأس الشـــوط السابع 
الرئيـــس متفوقًا علـــى مجموعة الجياد 

المرشحة.
وكان الشـــوط االول أقيـــم علـــى كأس 
تايلـــوس  بالســـتيك  مصانـــع  شـــركة 
للجياد المبتدئات “نتاج محلي” مســـافة 
دينـــار،   2500 والجائـــزة  متـــر   1800
وأســـتطاعت الفـــرس المرشـــحة األولى 
“ الـــدره “ ألســـطبل العفـــو وبقيـــادة لـــي 
نيومـــان مـــن تأكيـــد جدارتهـــا بتحقيـــق 
أولى أنتصاراتها بعدمـــا فرضت تفوقها 
على مجريات الشـــوط من البداية حتى 

النهاية وحققت الفوز بسهولة.

“مصيب” يصيب أولى أنتصاراته

وأقيم الشـــوط الثاني على كأس شركة 
مصانع بالستيك تايلوس لجياد الدرجة 
الرابعة والمبتدئات “مســـتورد” مســـافة 
 2500 والجائـــزة  مســـتقيم  متـــر   1200
“مصيـــب”  الحصـــان  وأســـتطاع  دينـــار، 
ملـــك فيصـــل عـــادل عبـــدهللا وبقيـــادة 
أولـــى  تســـجيل  بـــارس  مارتشـــالس 

أنتصاراته في المضمار البحريني.
وأقيم الشوط الثالث على كأس إسطبل 
ســـافرة لجياد الدرجات الثانية والثالثة 
والرابعـــة والمبتدئات من خيل البحرين 
العربية األصيلة “الواهو “ لمسافة 1400 
متـــر والجائـــزة 1500 دينـــار، وجـــاءت 
النتائج متماشية مع التوقعات بتحقيق 
الجياد المرشـــحة المراكز الثالثة األولى 
حيـــث تألق الفـــارس العائد الى المضمار 
الحصـــان  قيـــادة  فـــي  الصفـــار  حســـن 
“كحيالن عافص 1695” بكفاءة وإصرار 
عبـــر إنطالقـــة قوية وســـريعة فـــي آخر 

600 متـــر ليشـــق طريقـــه نحـــو المقدمة 
ويحســـم الفوز لصالحـــه رغم محاوالت 
منافسيه “ الصقالوي 1578 – الحمداني 
1680 “ ألســـطبل فيكتوريوس واللذين 

حال في المركزين الثاني والثالث.

تفوق جياد المزدهر

وأقيم الشـــوط الرابع على كأس شـــركة 
مصانع بالســـتيك تايلوس لجياد جميع 
“نتـــاج محلـــي”  الدرجـــات والمبتدئـــات 
 3000 والجائـــزة  متـــر   1400 مســـافة 
دينار، وجاءت النتائج متوقعة بتحقيق 
الجياد المرشـــحة المراكز الثالثة األولى 
حيث خاضت الفرسين “ دوليه – صفوة 
“ ألســـطبل المزدهـــر منافســـة ثنائية من 
البدايـــة حتـــى النهاية وبعيـــدًا عن بقية 
الجيـــاد حتـــى حســـمت “ دوليـــه “ الفوز 

لصالحها في النهاية.
كأس  علـــى  الخامـــس  الشـــوط  وأقيـــم 

المرحـــوم ســـيد شـــرف العلـــوي لجيـــاد 
“نتـــاج  والمتبدئـــات  الدرجـــات  جميـــع 
محلـــي” مســـافة 1800 متـــر والجائـــزة 
2000 دينار، وتمكن الحصان المرشـــح “ 
دوشـــانبي “ ملك سمو الشيخ عيسى بن 
عبـــدهللا بن عيســـى آل خليفـــة وبقيادة 
جدارتـــه  تأكيـــد  مـــن  أيليـــوت  أنـــدرو 
وتســـجيل أولى أنتصاراته هذا الموسم 
والذي جاء بتفوق واضح بعد أنطالقته 
القويـــة فـــي آخـــر 600 متر حيـــث حلق 
منافســـة  دون  المقدمـــة  فـــي  وحيـــدًا 
وينهي الشـــوط لصالحه بفارق كبير عن 
منافســـه الحصـــان “ فارنـــج “ فيمـــا جاء 

الحصان “ أصالن “ ثالثًا.

انطالقة قوية لـ “ غوماتي “

كأس  علـــى  الســـادس  الشـــوط  وأقيـــم 
شـــركة مصانع بالستيك تايلوس لسباق 
التـــوازن “مســـتورد” مســـافة 1600 متر 

3000 دينـــار، وشـــهد عـــودة  والجائـــزة 
قويـــة للحصان “ غوماتي “ الذي ســـجل 
أولـــى أنتصاراتـــه مـــع المالـــك الجديـــد 
عبـــدهللا فـــوزي نـــاس وبقيـــادة الفارس 
حســـين مكـــي حيـــث أســـتعاد الحصان 
مســـتواه وأظهر جاهزيته العالية والتي 
مكنته مـــن فرض تفوقه عبـــر أنطالقته 
القوية بعد خط المستقيم ليحلق وحيدًا 
في المقدمة ويحسم الفوز بسهولة فيما 
خطفت الفرس “ إنكلينيشـــن “ ألســـطبل 
الحصـــان  أمـــام  الثانـــي  المركـــز  العفـــو 
الجديـــد “مشـــتاق” الـــذي ظهـــر بصـــورة 

جيدة في مشاركته األولى وحل ثالثًا.

مفاجأة السباق

وشـــهد الشـــوط الســـابع واألخيـــر الـــذي 
أقيم على كأس شـــركة مصانع تايلوس 
لجياد سباق التوازن “ مستورد “ مسافة 

2000 متـــر والجائزة 4000 دينار، أقوى 
مفاجآت السباق والتي فجرها الحصان 
فاضـــل  ملـــك والء   “ ســـتوب  “ ويســـل 
مجيـــد وبقيـــادة الفـــارس العماني أنس 
الســـيابي بعدما قلـــب التوقعات وباغت 
الجميـــع وخطف الفوز من أمـــام الجياد 
المرشـــحة والقويـــة ليســـتعيد الحصان 
نغمة األنتصارات في المضمار بعد غيبة 

طويلة.
وكان الســـباق شـــهد أنطالقـــة الحصـــان 
“نايجـــل” ليرفـــع ســـرعة الشـــوط لصالح 
الحصان المرشـــح “مكاك” الذي ظل في 
المقدمـــة حتـــى خط المســـتقيم ليشـــهد 
بعدمـــا  مثيـــرًا  تحـــوالً  الســـباق  بعدهـــا 
باغت الحصان “ويســـل ستوب” الجميع 
وبكفاءة من الفارس أنس الســـيابي في 
تحريـــك الحصان واألندفـــاع القوي في 
آخـــر 400 متـــر وحســـم الفـــوز بجـــدارة 
متفوقًا على الحصان المرشـــح “ مكاك “ 

إلسطبل فيكتوريوس. 

التتويج

وقد قام ســـمو الشيخ عيسى بن سلمان 
بن حمد آل خليفة بتقديم كأس ســـافرة 
الفائـــز  المضمـــر  الـــى  العربيـــة  للجيـــاد 
عبدهللا كويتي، فيما تم تتويج الفائزين 
بالســـتيك  مصانـــع  شـــركة  بكـــؤوس 
تايلوس حيث قام عادل الجبري المدير 
العام لشـــركة مصانع بالستيك تايلوس 
بتقديـــم كأس الشـــوط األول الى المالك 
الفائـــز إبراهيـــم العفـــو، كمـــا قـــدم كأس 
الشـــوط الرابع الى ســـمو الشيخ عيسى 
بـــن عبـــدهللا بـــن عيســـى آل خليفـــة، ثم 
قـــدم المديـــر التنفيـــذي لشـــركة مصانع 
بالســـتيك تايلوس عصام الجبري كأس 
الشـــوط الثانـــي الى المالـــك الفائز عادل 
عبدهللا، فيما قام فرحان السعيد رئيس 
مجلس إدارة شـــركات مصانع بالستيك 
تايلوس بتقديم كأس الشـــوط السادس 
الـــى المالـــك الفائـــز عبدهللا فـــوزي ناس 
وكأس الشوط السابع الى الفارس الفائز 
أنس الســـيابي، فيما تســـلم سمو الشيخ 
محمد بن عبدهللا بن عيســـى آل خليفة 
كأس المرحوم ســـيد شـــرف العلوي من 
خالد العلوي مشرف السباق بالنادي، كما 
قدم فرحان الســـعيد هدية تذكارية من 
شـــركات مصانع بالســـتيك تايلوس إلى 
المدير التنفيذي لنادي راشـــد للفروسية 
وســـباق الخيل الشيخ ســـلمان بن راشد 

آل خليفة.

عيسى بن سلمان يشهد السباق الثالث للخيل

لقطات من التتويج

سمو الشيخ عيسى بن سلمان 

Sports@albiladpress.com
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جانب من السباق

ــة تــحــقــق كــــؤوس بــاســتــيــك تــايــلــوس والـــعـــلـــوي وســافــرة ــح ــرش ــم الــجــيــاد ال
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اجتمـــع رئيـــس الكليـــة الملكية للجراحيـــن في إيرلنـــدا - جامعة 
البحريـــن الطبيـــة )RCSI Bahrain(، البروفيســـور ســـمير العتوم 
ورئيس قســـم الجودة في الجامعة، الدكتورة كاثرين ســـتراكان، 
التعـــاون  لمناقشـــة   ،AdvanceHE ممثلـــي مؤسســـة  كبـــار  مـــع 
المســـتقبلي حـــول تطوير أعضاء هيئـــة التدريس فـــي الجامعة 
بالحصول على شـــهادة فـــي التعليم والتعلم فـــي التعليم العالي 

)CLTHE( وزمالة أكاديمية التعليم العالي. 
 ،AdvanceHE و حضر االجتماع مدير الشراكة الدولية لمؤسسة
كريســـتيان رامبل، ومســـاعد مدير المعرفة واالبتكار والتســـليم، 

كاثي رايت.
حيـــث خـــال الســـنوات األربـــع القادمـــة، ســـيكون هنـــاك تعاون 
العضويـــة  توفيـــر  ومنهـــا  مجـــاالت  عـــدة  فـــي  الطرفيـــن  بيـــن 
الدوليـــة لمؤسســـة AdvanceHE التـــي ســـتقدم مزايـــا ألعضـــاء 
الهيئـــة التدريســـية فـــي الجامعة، وتقديم الدعـــم لتطوير أفضل 
الممارســـات فـــي التعلـــم والتعليـــم، باإلضافـــة الـــى شـــراكة مـــع 
 Train the المؤسســـة لتطويـــر األكاديمييـــن مـــن خـــال برنامـــج

 .Trainer
سيشـــهد هـــذا النموذج اعتمـــاد جامعة البحريـــن الطبية من ِقبل 
AdvanceHE لتقديـــم ومنـــح CLTHE ودعـــم األكاديميين ذوي 

الخبـــرة للتقدم بطلب للحصول على زمالة من خال ورش عمل 
مخصصة لتقديم الزماالت.

ويأتـــي هـــذا التطـــور فـــي اطـــار دعـــم جامعـــة البحريـــن الطبية 
ألولويات االســـتراتيجية الوطنية للتعليـــم العالي 2014-2024، 
فـــي ســـبيل رفع الجـــودة األكاديميـــة، وإعطاء األولويـــة للتعليم 
والتعلم لتحســـين الجودة في التعليـــم العالي ومواءمة المعايير 

األكاديمية مع المعايير العالمية.

فــي إطــار اســتعدادات امتيــاز – البطاقــة االئتمانيــة الرائــدة فــي 
مملكة البحرين – للسحب الكبير السنوي لعام 2019، أعلنت الشركة 
عن فتح باب التســجيل للزبائن الراغبين في دخول الســحب والذي 
ســيقام للســحب علــى 14 ســيارة مميــزة مــن طــرازي جــي إي ســي 

وهافال.

ويعقـــد مهرجان الســـحب الكبير 
التاســـع لحاملي بطاقـــات امتياز 
الجمعـــة  يوميـــن،  مـــدى  علـــى 
والسبت الموافق 29 و30 نوفمبر 
البحريـــن  مركـــز  فـــي  الجـــاري 
والمؤتمـــرات  للمعـــارض  الدولـــي 
في تمام الساعة 3 ونصف مساء. 
مديـــر  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
بطاقـــات االئتمان رســـول العالي 
بأن الشـــركة تســـعد بإقامـــة هذه 
الفعاليـــة الســـنوية تقديـــرًا منهـــا 
لعمائها على اختيارهم لبطاقات 
واالحتفـــاء  االئتمانيـــة،  امتيـــاز 

بعمائهـــا ضمـــن مهرجـــان عائلي 
حاملـــي  جميـــع  ودعـــا  متنـــوع. 
البطاقـــة إلـــى التســـجيل للتأهـــل 
والحصـــول  الكبيـــر  للســـحب 
علـــى فرصـــة الفـــوز بواحـــدة من 
المميـــزة.  الجديـــدة  الســـيارات 
التســـجيل  بـــاب  تـــم فتـــح  وقـــد 
لمهرجـــان الســـحب الكبيـــر لكافة 
عمـــاء امتياز من خـــال صفحة 
التســـجيل الموجودة في الموقع 
وحســـاب  للشـــركة،  االلكترونـــي 
 IMTIAZCARD@ االنســـتغرام 
وتطبيـــق الهواتـــف الذكيـــة، علما 

الفائـــز  تواجـــد  يشـــترط  بأنـــه 
علـــى  للحصـــول  الســـحب  أثنـــاء 
الجائزة، وللمزيـــد من المعلومات 
علـــى  االتصـــال  االستفســـار  أو 

.80008000

التعليـــم جـــودة  لتحســـين  الطرفيـــن  بيـــن  تعـــاون  ســـيــــــــــــارة  14 بـــ  للــفــــــــــــوز  فـــــــرصــــــــة 
AdvanceHE وفد من”البحرين الطبية” يلتقي مع ممثلي “امتياز” تدعو زبائنها للتسجيل للسحب الكبير
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أقامــت شــركة يوســف خليــل المؤيــد وأوالده مؤخــرًا حفــل غــداء 
لموظفيهــا بمناســبة المولــد النبــوي الشــريف الــذي أقيــم فــي المقــر 

الرئيسي للشركة الكائن بالعاصمة المنامة.

رئيـــس  الغـــداء  حفـــل  وحضـــر 
فـــاروق  الشـــركة  إدارة  مجلـــس 
المؤيـــد، والمديـــر التنفيـــذي في 
الشـــركة منى المؤيـــد، وعدد من 
المســـؤولين والموظفيـــن الذيـــن 
أعربـــوا عـــن تقديرهم وشـــكرهم 
لمجلس إدارة الشـــركة على هذه 

البادرة الطيبة.
وقد هنأ فاروق المؤيد الموظفين 
ودعاهـــم  المناســـبة،  هـــذه  فـــي 

إلـــى اغتنام الفرصـــة التي تجمع 
الموظفين مـــن مختلف اإلدارات 
لاســـتفادة مـــن تجـــارب بعضهم 

البعض وتعزيز الروابط بينها.

“يوسف خليل المؤيد وأوالده” تقيم حفل غداء لموظفيها

اللمسات الفنية للوازم الفنون والحرف تفتتح فرعها الثاني بالزنج
برعايــة كريمــة من الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للســياحة والمعارض نادر 
المؤيد احتفلت اللمسات الفنية للوازم الفنون والحرف اليدوية بافتتاح فرعها 
الثانــي فــي منطقــة الزنــج، وقد انــاب نادر المؤيــد، احمد تقــي )القائم بأعمال 
مديــر ادارة المعــارض والمؤتمــرات فــي هيئــة البحرين للســياحة والمعارض( 

الذي حضر االفتتاح وكان في استقباله مالك المحل خليل امين الخاجة.

وقـــدم تقي الشـــكر الجزيـــل للقائمين 
على هذا المشروع الذي يخدم قطاع 
الفنون بشـــكل حرفي كما يساهم في 
تطوير الفنانين الموهوبين بالبحرين 
متمنيـــا لهـــم كل التوفيـــق، كما أعرب 
عن ترحيب هيئة الســـياحة للشـــراكة 
مع مثل هذه المشـــاريع في الفعاليات 
التـــي تقـــوم بها الهيئـــة دائمـــا، مؤكدًا 
علـــى تقديم كل الدعـــم المطلوب من 
الهيئة للتشـــجيع علـــى مزيد من هذه 

المشاريع.
الفنيـــة  اللمســـات  شـــركة  أن  يذكـــر 

والحرف اليدوية تأسست عام 2013 
ويعتبـــر فـــرع الزنج الفـــرع الثاني لها 
بعـــد افتتاح فـــرع البديـــع منذ خمس 

سنوات
حضر االفتتـــاح مجموعـــة كبيرة من 
محبـــي الفـــن وعماء الشـــركة وعدد 
كبير مـــن اإلعاميين ورواد التواصل 
االجتماعي، كما حضر وفد من شركة 
Colart Group التـــي تأسســـت عـــام 
1991 والتي تعتبر، مورًدا دولًيا كبيًرا 
للمـــواد الفنيـــة، ولها فـــروع وماركات 
Liqui-و  Winsor & Newton  مثـــل

tex وLefranc & Bourgeois، حيـــث 
يقع المكتب الرئيســـي للمجموعة في 

لندن.
وقد تأسســـت Colart في عام 1992 
كشركة تابعة مملوكة بالكامل لقطاع 
المـــواد الفنيـــة مـــن AB Wilh. بيكـــر. 
علـــى هـــذا النحو، فهـــي أيًضا شـــركة 
تابعـــة مملوكـــة بالكامـــل مـــن الدرجة 
وهـــي   ،Lindéngruppen الثانيـــة ل
 ،Héganés شـــركة خاصة مقرها في

السويد.
وبهـــذه المناســـبة صـــرح تفـــي قائاً:” 
جـــاء افتتـــاح الفـــرع الثاني للشـــركة 
بعد النجاح الكبيـــر الذي حققه الفرع 
األول بالبديـــع لذلـــك قررنا ان نوســـع 
نطـــاق خدماتنا لخدمـــة عدد اكبر من 
مناطـــق البحريـــن، وتتعامل الشـــركة 

مـــع 10 مورديـــن هـــم اســـماء عالمية 
للخامـــات الموجودة في الفرعين كما 
نقـــدم كل ما يخص الفنون للمبتدئين 
والهـــواة من كل األعمار ومن مختلف 
ببيـــع  ايضـــًا  نقـــوم  الجنســـيات، كمـــا 
مســـتلزمات الفنـــون والرســـم لكافـــة 
األماكـــن وللرســـامين، كمـــا يتـــم منح 

المتدربين شهادة رسمية بالتدريب.
وأضاف: “وقد قمنا بتدريب عدد كبير 
خال الخمس الســـنوات الماضية من 
بداية إنشـــاء الشـــركة وافتتاح الفرع 
األول بالبديـــع، ونأمـــل أن يكون بيننا 
وبين المدارس والجامعات اتفاقيات 

تدريب الطلب”.

برعاية الرئيس 
التنفيذي لهيئة 
البحرين للسياحة 

والمعارض

ــة ــي ــرب ــع ــة عـــصـــريـــة تـــمـــتـــزج بـــاألصـــالـــة ال ــ ــاق ــ أن

“الزين للمجوهرات” تطلق مجموعة جديدة من حب الهيل

بعــد النجــاح الهائــل الــذي حققته مجموعة حــب الهيل األولى فــي يونيو 2018 
ونســخة حــب الهيل الثانية في يناير 2019، تســتعد الزيــن للمجوهرات مجدًدا 
إلطالق الطبعة التالية التي تحمل اســم “HAB EL HAYL EVOLUTION” في 

10 نوفمبر الجاري في جميع أنحاء الشرق األوسط وعبر اإلنترنت. 

“Hab El Hayl” كانـــت مســـتوحاة مـــن 
بـــذور الهيـــل المتواضعة، وهـــي توابل 
عزيـــزة جًدا علـــى البحريـــن التقليدية 
العاجيـــة.  بخصائصهـــا  وتشـــتهر 
تســـتخدم البـــذور علـــى نطـــاق واســـع 
المجوهـــرات  تصاميـــم  فـــي  كحافـــز 

البحرينية التقليدية.
 HAB EL“ تصميـــم  الزيـــن  وأعـــادت   
الكاســـيكي   ”HAYL EVOLUTION
فـــي مجموعة معاصرة حديثة ال تزال 
تراثـــي  كتصميـــم  بأصولهـــا  تحتفـــظ 
 Hab El كاســـيكي يجمع بيـــن كل من
Hayl 1st و2nd. كانـــت الطبعة األولى 
 Hab عبـــارة عن عرض معاصـــر لعنصر
El Hayl التقليـــدي الذي ظل أصغر في 
التصميم ومكدًسا بشكل أكبر ومرصع 

بالماس على الذهب األصفر.
بينما أكدت الطبعة الثانية عنصر هرم 
حـــب الحيـــل بألـــوان ذهبيـــة مختلفة، 
وهـــذه المـــرة كان عنصـــر أكبـــر بكثيـــر 
ومصقول بثاثة ألوان ذهبية مرصعة 

بالماس. 
الزيـــن  تطـــورت  الثالثـــة،  وللطبعـــة 
ودمجـــت بيـــن المفهوميـــن. والنتيجة 
مفرطة وجذابة في النظر إليها، فليس 
من خيار أمام المرء سوى التحديق في 
طبقات عناصر حب الحيل الموضوعة 

إنـــه بجـــوار صفوف  المـــاس.  مـــن 

يجذب لك حًقا لاستكشاف. 
وحـــول هـــذه المجموعـــة، علـــق ثيـــو 
التنفيـــذي  الرئيـــس  وهـــو  ســـوارت، 
لشـــركة الزين قائاً: “عندما أطلقنا في 
البدايـــة حـــب الهيل فـــي عـــام 2018، 
كان الـــرد هائاً. وقـــع عمائنا في حب 
المجموعـــة وكان الطلـــب ســـاحًقا. من 
هنـــاك بدأنا تصميـــم اإلضافة الجديدة 
اإللهـــام.  نفـــس  مـــن  المجموعـــة  إلـــى 
التصميميـــة،  الرســـومات  أكملنـــا  لقـــد 
وأرســـلناها للنمـــاذج األوليـــة مثـــل أي 
وصلـــت  وعندمـــا  أخـــرى،  مجموعـــة 
العينـــات األولى، علمنـــا غريزًيا أننا كنا 
فائزيـــن هنا! تم تصميـــم هذه العناصر 
لترتديـــه المرأة العربية وفًقا لما يمليه 
مزاجهـــا المتغيـــر. إنهـــا تريـــد أن تبدو 
أنيقـــة ولكـــن في نفـــس الوقـــت تظهر 
جذورها العربيـــة الغنية وتراثها بفخر 

دون إنفاق ثروة. 
 ”HAB EL HAYL EVOLUTION“
يتميـــز  عصـــري  تراثـــي  تصميـــم  هـــو 
بالتنـــوع والوعـــي بالســـعر مـــع تقديم 
وعـــد الزيـــن المصنـــوع يدوًيـــا بأفضل 
المواد والتشطيبات “. هذه المجموعة 
متوافـــرة في جميع محات الزين في 
جميـــع أنحـــاء دول مجلـــس التعـــاون 
الخبـــر،  البحريـــن،  فـــي  الخليجـــي 

الرياض.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

رسول العالي

 تعزيز الروابط 
بين اإلدارات



تجد أن لديك روح مبادرة تجعلك محركا.
 

تلتقي اليوم بأشخاص يؤمنون بك وأصدقاء 
يدعمونك.

تتجنب النقد كي ال تثير غضب من تحب.

انت في احسن احوالك هذه االيام فاندفع.

ال تكثر من التذمر والشكوى فتفشل.
 

التزم الصمت وال تتهور ابدا اليوم.

مشروع مالي كبير في طريقه إليك.
 

االصدقاء كنز فحافظ عليهم وال تشتكي.

افضل رياضة لك هي المشي في المساء.
 

مارس هوايتك بعيدا عن الضجيج واالزعاج.

تبدو في حالة صحية جيدة بعد المرض.

الترفيه مهم لالنسان الذي يعمل بجد.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 بداية معركة القادسية بين 

المسلمين بقيادة سعد بن أبي 
وقاص والفرس بقيادة رستم 

فرخزاد، وبها انتهى عصر 
الساسانيين.

يتردد في الســاحة الفنية الســورية أن المخرج بسام المال 
سيســتعين بالفنانة سالفة معمار لبطولة عمله الجديد، 
الذي باشــر تجهيزه مــع مجموعة “ام بي ســي”، وينتظر 
عرضــه بداًل من مسلســل “باب الحارة”، الــذي أخفق في 

الحصــول على حقــوق إنتاجه. ويحمل المسلســل عنوان 
“سوق النســوان” عن فكرة لبسام المال، سيناريو وحوار حنان 

حســين المهرجي وإخــراج مؤمن الماّل. وســيكون المسلســل اجتماعيًا وليس 
دراما بيئية شامية كما جرت العادة وسيتناول الفترة بين عامي 1950 و1960.

طالبت الفنانــة أصالة جمهورهــا بالتصفيق لوالدتها 
التي تحضر معها حفلها المقام بدار األوبرا المصرية، 
والتــي احيت خالله حفل ختام مهرجان الموســيقى 
العربيــة.  وخــالل الحفــل داعبت إحــدى المعجبات 

الفنانة، وقالت لها “أصالة يا قوية” لترد الفنانة قائلة” 
كل اللــي بيحصل معايا ده وقوية” مما أثار الضحك بين 

الحضــور، لتعود الفنانــة بمداعبة لجمهورها وتقول لهــم “كل الكالم اللي 
بقوله هنا انسوه”. أصالة قدمت في الحفل خمسة عشر أغنية.

تستعد الفنانة وفاء عامر للسفر إلي المملكة المغربية، 
لحضــور فعليات مهرجان الرباط لســينما المؤلف في 
دورته ال24 والتي تقام في الفترة ما بين 16 الي 22 من 
نوفمبر الحالــي وتكرم وفاء عن أعمالهــا الفنية والتي 

تعــدت ال18 فيلما ســينمائيا منها كف القمــر والليلة 
الكبيرة وحين ميسرة والجراج والتحويلة

تخرجت وفاء عامر في كلية اآلداب ثم التحقت بعدها بالمعهد العالي للفنون 
المسرحية وشاركت في بداية حياتها في فيلم كشف المستور.

تكريم وفاءطلب أصالةسوق النسوان
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يســـتعد الفنـــان البحرينـــي محمود قمبـــر إلى طـــرح أغنيته الســـنقل الجديدة 
بعنوان “ياهوا يا أنا” الذي تم تسجيله في المملكة المغربية، جاءت من كلمات 
الشاعر المغربي ياسر سيداسي ومن اللحان وتوزيع مهدي العضماوي وتعديل 
الصـــوت أمير صـــاح، يذكر بأن هذا التعاون األول مـــع الطاقم المغربي، وأكد 
قمبر بأن هناك أعمال جديدة فيما بينه وبين الشاعر المغربي ياسر السيداسي 
لهـــذا العـــام.  أكـــد قمبر بأنه وكمـــا عود جمهـــوره ومتابعيه بالتنويـــع والجديد 
والمتميز دائمًا في أغانيه فبعد أغنيته )شلون أعوفك( والذي تم تسجيله في 
العـــراق من كلمـــات جميل ناصر والتـــي حازت على رضى جمهـــوره ومحبيه. 
جاءت االغنية المغربية “ياهوا يا أنا” بقالب جديد وعلى شكل الفيديو كليب 
 4brother media بالتعـــاون مع قروب محرقي كام وشـــركة اإلخـــوان األربعة
مـــن تصويـــر المبدع محمـــد بوناصر وتمثيـــل نخبة من الممثليـــن منهم الفنان 
مبارك والفنانة أسماء الذوادي والفنانة جود ابوخليل، ومن مكياج ريم وشعر 
الماكيـــره فاطمة القيدوم ومســـاعد المخـــرج إيمان قمبر، وأكـــد قمبر بأن هذا 
التعـــاون الثانـــي مع والمخرج المتألق الشـــاب علي عادل بعـــد التعاون األخير 
في االغنية العراقية “شلون اعوفك” وكعادته شكر الفنان محمود قمبر جميع 

العاملين على إنجاح الفيديو الكليب.

“ياهوا يا أنا” جديد الفنان محمود قمبر

 1626
 الهنود الحمر يبيعون جزيرة مانهاتن مقابل قماش بقيمة 24 دوالر.

 1869
الخديوي إسماعيل يفتتح قناة السويس في احتفال مهيب في اإلسماعيلية.

1907
 ضم أراضي أوكاهوما للواليات المتحدة لتصبح الوالية رقم 46.

 1917
البريطانيون يسيطرون على يافا في فلسطين ويجلون العثمانيين منها.

 1993
 بدء المحادثات االقتصادية الرسمية بين الفلسطينيون واإلسرائيليين.

أحيت حا الترك حفا 
غنائيا مع النجم محمد 
عساف ضمن فعاليات 

موسم الرياض، يوم أمس 
15 نوفمبر، وهذه الحفلة 
األولى لها في السعودية 

بعد نجاحها في العديد في 
الحفات في المنطقة.

العــرض األول لفيلم اآلكشــن في ســينمات فوكس باالفنيوز

فيلم “مالئكة شارلي”.. للجيل الجديد

للفيلـــم  جديـــدة  بعـــودة  احتفـــااًل 
الكاســـيكي والجاسوســـية الكوميدي 
“مائكة تشـــارلي” مع االســـماء الشـــابة 
فيه فوكس ســـينما في مجمع االفنيوز 
الفيلـــم  لعـــرض  األولـــى  الليلـــة  نظـــم 
فـــي البحريـــن تزامنـــا مـــع الســـينمات 
العالمية والخليجية في العرض األول 
لـــه بحضـــور كبيـــر مـــن داخـــل وخارج 
الباد مـــن الصحافة واإلعـــام ونجوم 
بحضـــور  وبالطبـــع  ميديـــا  السوشـــال 

مسافات الباد.
الفيلـــم هـــذه المـــرة من بطولـــة كا من 
النجمة الجميلة كريســـتين ســـتيوارت 
ونعومـــي ســـكوت وإليزابيـــث بانكـــس 

وإيا بالينسكا. 
وكان الجزء األول من الفيلم صدر في 
العـــام 2000 وحصـــد أعلـــى اإليرادات 
الســـينمائية فـــي بداية القـــرن الحادي 
والعشرين، إذ حاز على ما يقارب 264 
مليون دوالر أميركـــي في ذلك الوقت 
مـــع انجـــح النجـــوم أمثـــال لوســـي لـــو 

وكاميرون دياز.
قصة الفيلم كما ما هو معروف عندكم 
تـــم  جميـــات  فتيـــات  ثـــاث  حـــول 
تدريبهن قتاليا للدفاع عن النفس على 
يد رئيســـهن الغامض، ثـــم يتورطن مع 
جماعات خطيرة، ويحاولن النيل منها 

والنجاة بأنفسهن.
الفيلـــم الجديد الـــذي يعرض حاليا في 

ســـيمنات فوكـــس ســـينكو والبحريـــن 
للســـينما ســـينكو من اخـــراج إليزابيث 
وفيـــه  أيضـــا  الفيلـــم  بطلـــة  بانكـــس 
ســـكوت  نعومـــي  الممثـــات  اختـــارت 
وايا بالينســـكا وكريستين ستيوارت، 
مـــن  يبـــدو  وكمـــا  بانكـــس،  أن  إال 
تصريحـــات أدلـــت بها لشـــركة ســـوني 
المنتجـــة للعمـــل، خـــال حـــوار أجرته 
معهـــا، أنهـــا تمكنـــت أخيـــرًا وعبـــر هذا 
الفيلـــم من تحقيق واحـــد من أحامها 
دائمـــة  “أنـــا  قالـــت:  حيـــث  المؤجلـــة، 
نســـاء قويـــات،  عـــن قصـــص  البحـــث 
وعندمـــا عرضـــت علي شـــركة ســـوني 
تولـــي إخراج الفيلم، عـــدت إلى البيت 
وبـــدأت أحلـــم بـــه، شـــعرت لوهلـــة أن 
ال  عنـــي،  تدافـــع  تشـــارلي”  “مائكـــة 
ســـيما وأننـــي أحببـــت الجزأيـــن األول 
السلســـلة  علـــى  وترعرعـــت  والثانـــي، 

التلفزيونية، ولذلـــك بدأت اعتقد أنني 
أعـــرف جيدًا كيـــف أقدم هـــذه القصة، 
وكيـــف يمكن أن احتضـــن هذا اإلرث«. 
وفـــي الجـــزء الجديـــد تـــدور أحداثـــه 
الغامـــض  تشـــارلي  وكالـــة  نمـــو  بعـــد 
بشـــكل كبير وانتشـــارها على مســـتوى 
العالـــم، واســـتعدادها للقيـــام بمهمـــات 
جديدة، خصوًصا بعد ان تصبح وكالة 
تاونســـيند وكالة عالمية –بعد أن كانت 
محلية في مسلســـل عام 1976 وفيلم 
عـــام 2000– ولديهـــا كثير مـــن الفروع 
في جميـــع أنحاء العالـــم ويتم التركيز 
فـــي الفيلـــم علـــى الجيـــل الجديـــد من 

الـ”مائكة”.
دجيمـــون  العالمـــي  النجـــم  ويشـــارك 
هونسو بدور رئيس الوكالة، الفيلم من 
كتابـــة ديفيد أوبورن، وهـــو يركز على 
جيل جديد من المائكة الذين يعملون 

لصالح تشارلي، الرجل مجهول الهوية 
توفـــر خدمـــات  منظمـــة  يملـــك  الـــذي 
حمايـــة أمنيـــة لعمـــاء مهميـــن حـــول 

العالم.
وللعلـــم فقـــط يعتبـــر الفيلـــم مـــن اهـــم 
األعمـــال الدراميـــة التـــي تحولـــت إلى 
أفـــام، وعرض المسلســـل الذي يحمل 
 1976 ســـبتمبر  فـــي  العنـــوان  نفـــس 
واســـتمر حتـــى 24 يونيـــو 1981، على 
شـــبكة “اي بي سي” قبل أن ينتقل إلى 
أحداثـــه  ودارت   2000 عـــام  الســـينما 
حول فتيات تشـــارلي اللواتي يســـعين 

إلحقاق الحق والنيل من األشرار.
للجيـــل  ومهـــم  جـــدا  شـــبابي  الفيلـــم 
السلســـلة  يشـــاهد  لـــم  الـــذي  الجديـــد 
القديمة ويحوي الفيلم على موسيقى 
وأغانـــي رائعة مع احـــداث خليطة بين 

اآلكشن والكوميديا الخفيفة.

طارق البحار
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مسرح أوال يمثل البحرين ألول مرة في أيام قرطاج المسرحية

في أول مشـــاركة بحرينيـــة بمهرجان أيام 
قرطاج المســـرحية الدورة 21 التي ستقام 
فـــي الفتـــرة مـــن 6 – 15 ديســـمبر المقبـــل، 
يقـــدم مســـرح أوال مســـرحية “ إلـــى ريـــا” 
مـــن تأليف جمـــال الصقـــر وإخـــراج جمال 
الغيـــان وتمثيل جمعان الرويعي وبروين، 
وســـينوغرافيا علـــي حســـين والموســـيقى 
المشـــاركة  هـــذه  وعـــن  النجـــدي،  يوســـف 
أيـــام  فـــي  البحرينيـــة  للمســـارح  األولـــى 
قرطـــاج المســـرحية قـــال الفنـــان ومخـــرج 
المســـرحية جمال الغيان لـ”الباد”: ال شك 
أنهـــا مســـؤولية كبيـــرة وفي نفـــس الوقت 
إنجـــاز كبيـــر يحســـب للمســـرح البحرينـــي 
بصفـــة عامة ولمســـرح أوال بصفة خاصة، 
فأيام قرطاج المســـرحية ميدان مســـرحي 
دولي تتنافس فيه أعرق الفرق المسرحية 
في العالم، ودائما تكون المنافســـة شرســـة 
نظـــرا لقوة األعمال، ومـــن المؤكد أن عملنا 
المســـرحي” إلى ريا “ سيكون حاضرا بقوة 
المحفـــل وبـــإذن هللا سنشـــرف  فـــي هـــذا 

مملكة البحرين. 
علمـــا بـــأن مســـرحية “ إلـــى ريا” ســـتعرض 
الرســـمية  المســـابقة  عـــروض  ضمـــن 
للمهرجـــان بتاريخ 10 ديســـمبر في قاعة “ 
الريـــو” بتونـــس بواقع عرضيـــن ويخّصص 
لألعمـــال  رســـمية  مســـابقة  المهرجـــان 
المســـرحية المحترفة التونســـية والعربية 
واإلفريقيـــة التـــي تـــم إنتاجها خال ســـنة 

.2019
أمـــا مؤلف العمل الفنان جمـــال الصقر فقد 

أعـــرب عـــن ســـعادته بتمثيـــل البحرين في 
هـــذا التجمع المســـرحي الدولـــي، وتعريف 
العالـــم بالحـــراك المســـرحي المتطـــور جدا 
فـــي البحريـــن وبقـــوة المبـــدع البحرينـــي 
المسرحي، منوها بتكاتف فريق العمل من 
أجـــل الظهـــور المشـــرف وتمثيـــل البحرين 

خير تمثيل.
 “مســـرحية الـــى ريـــا” تحكـــي قصـــة فنـــان 
عربي يعشـــق النحت على الدمى وزوجته 
ريا صانعة دمى ماهرة وتشاطره فنه بولع، 

ولديـــه مـــاض جميـــل حافـــل باالنجـــازات 
الفنيـــة وال ســـيما مســـرحيات الدمـــى التي 
تحاكـــي الوطن والمكان مـــن خال مخيلة 
األطفـــال، ولكن في ليلة وضحاها تغير كل 
شـــيء وأصبح فنه في صفحات منطوية، 
عنـــه،  رحلـــوا  والجيـــران  تغيـــر،  فالزمـــن 
وقصـــف الحـــرب مســـتمر، فأمســـى الدمار 
والفاجعة بالنسبة له أمرا يوميا واعتياديا، 
وزوجته ريـــا معه تبادله الهمـــوم بمنطقية 

والبد من الرحيل وإال النهاية الحتمية.

محرر مسافات

سيكون جمهور النجمة العالمية شاكيرا على موعد مع الفيلم  «
المنتظر “شاكيرا إن كونسرت: إل دورادو وورلد تور” يومي األربعاء 

13 نوفمبر، والسبت 16 نوفمبر في المنطقة، ويلقي الفيلم الضوء 
على الجهود التي بذلت إلنجاح الجولة الفنية التي مثلت عالمة 

فارقة في مسيرة شاكيرا، من خالل حفالت في 22 دولة حضرها ما 
يقارب المليون شخص، وذلك بعد تأجيل الجولة سابقًا بسبب إصابة 

تعرضت لها حبالها الصوتية في نوفمبر 2017.

٢٣

tariq_albahhar

حصـــل الفنـــان البحرينـــي الشـــاب حســـن 
محمـــد علـــى جائـــزة أفضـــل ممثـــل فـــي 
مهرجان هوارة الدولي للمســـرح بالمملكة 
المغربية الشـــقيقة الذي أقيـــم في الفترة 
من -7 10 نوفمبر الجاري وذلك عن دوره 
في مسرحية )سأبحر( من تأليف وإخراج 
مســـرح  وإنتـــاج  الصقـــر  جمـــال  الفنـــان 
البيادر، والمســـرحية من نوع المينودراما 
وســـبق وان شـــاركت في عدة مهرجانات 

ونالت إعجاب النقاد والمشاهدين.
يجـــدر بالذكر أن مهرجان هـــوارة الدولي 
المســـرحي أحتضـــن اربع مســـرحيات من 
المغـــرب، وأربع مســـرحيات خارجية، من 
إيطاليـــا، والبحريـــن والجزائـــر، واســـبانيا 
واقيـــم تحـــت شـــعار “ الفنـــون الجميلـــة 
ســـام وجمال” كما شـــهدت هـــذه الدورة 
مـــن المهرجان تكريم المســـرحي المغربي 

الكبير عبدالكريم برشيد.
عن هذا التكريم قال الفنان حســـن محمد 
ل”الباد”..تكريمي في مثل هذا المهرجان 
المسرحي الدولي يعطني حافزا لمواصلة 
المســـيرة في خدمة وطنـــي البحرين في 
مجـــال المســـرح، ويطيـــب لـــي أيضـــا أن 
اشـــكر المخرج جمال الصقر على جهوده 
الواضحة في إظهار العرض بهذه الصورة 

التي نالت إعجاب الجمهور المغربي.

شـــارك عصام الجودر ضمن فعاليات 
مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 
الثامـــن والعشـــرين بجمهورية مصر 
العربيـــة ببحث “مقاربة أغنية الطفل 
 - المعاصـــر  الطفـــل  نحـــو  الشـــعبية 
تجربـــة من البحرين”، في الفترة 2 - 
6 نوفمبر 2019 بدار األوبرا. وشارك 
فـــي المؤتمـــر العديـــد مـــن الباحثين 
العربيـــة  الـــدول  مـــن  الموســـيقيين 

إضافة إلى باحثين من مصر.
وتنـــاول الجودر تجربته في صياغة 
بعـــض من أغانـــي األطفال الشـــعبية 
وهـــي “حية بية” و “قوم يا شـــويب” 
و “ناصفة حـــاوة”، وأوضح الجودر 
من خال البحث طريقة تناوله لهذه 
األعمال، مستثمًرا عناصر من اللحن 
كثيمـــة للبناء عليها دون التخلي عن 
روح اللحن األصل، مدعًما أطروحته 
بنماذج غنائية صوتية من التجربة.

البـــدء  ويقتـــرح الجـــودر أن يســـبق 
في صياغـــة مختلفة أللحـــان أغاني 
تحليـــل  عمليـــة  الشـــعبية  األطفـــال 
فـــي  يؤكـــد  كمـــا  والنغـــم،  لإليقـــاع 
بحثـــه اســـتخدام كلمـــة “صياغة” أو 
“اســـتلهام” عوًضـــا عن كلمـــة تطوير 

التـــي درج بعـــض المشـــتغلين علـــى 
األغانـــي  تنـــاول  عنـــد  اســـتخدامها 
الشـــعبية، فهو يعتبرهـــا كلمة فوقية 
وُيعطـــي حكـــم قيمـــة علـــى حســـاب 
األغنيـــة التراثيـــة فـــي شـــكل لحنهـــا 

حسن محمد خالل التكريماألصلي.

عــن دوره فــي مســرحية “ســأبحر” للمخرج جمــال الصقر ببحث ”مقاربة أغنية الطفل الشعبية نحو الطفل المعاصر”

البحريني حسن محمد أفضل ممثل في مهرجان هوارة للمسرح الجودر يشارك بمهرجان الموسيقى العربية

محرر مسافات 

دورة  نوفمبـــر   16 بتاريـــخ  تنتهـــي 
“موســـيقى الشـــعر” التخصصيـــة التـــي 
تقيمهـــا هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثار 
بالمكتبـــة الخليفيـــة ويقدمهـــا الشـــاعر 
فـــواز الشـــروقي والتـــي انطلقـــت فـــي 
الماضـــي،  أكتوبـــر  مـــن  األول  النصـــف 
والتـــي تهـــدف إلـــى تمكيـــن الملتحقين 
بها من اإللمام بمبادئ الكتابة الشـــعرية 
كمـــا  العربيـــة والقافيـــة،  األوزان  علـــى 

تؤهل هـــذه الدورة المشـــاركين لمعرفة 
بحور الشـــعر التي ُتكتب عليها القصائد 
العربيـــة، اإللمـــام بالقوافـــي وأنواعهـــا، 
التـــزود بمهـــارات التقطيـــع العروضـــي، 
التـــدّرب علـــى معرفة بحور الشـــعر من 
خـــال الســـماع، معرفة كيفيـــة تحويل 
البـــدء  وكذلـــك  قصيـــدة  إلـــى  الفكـــرة 
بكتابـــة القصائـــد وفقًا لـــألوزان العربية 

الصحيحة.

العمـــل  ورش  لتقديـــم  اســـتمرارًا 
مختلـــف  مـــن  للجمهـــور،  المتنوعـــة 
الشـــرائح المجتمعية، وذلك في إطار 
البرنامج الوطني للثقافة المجتمعية، 
نظمـــت هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
بالتعـــاون  المايكروســـمنت  ورشـــة 
مـــع رزيـــن ماســـتر، حيـــث اســـتضاف 
مركز الفنون الورشـــة التي اكتســـبت 
مباشـــرة  المشـــاركون خبـــرة  خالهـــا 
فـــي العمـــل مـــع المايكروســـمنت. إذ 
قام كل مشـــارك بتنفيذ قطعة خاصة 

به على ســـطح من خشـــب مع اضافة 
لمســـات فنية من الكريستال وأوراق 
الذهب باإلضافة الى طبقة البوكسي 

الشفافة.
هـــذا وتســـتمر الـــورش التـــي تنظمها 
هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثار خال 
شـــهر نوفمبـــر الجـــاري، إذ تقـــام يوم 
الســـبت الموافـــق 16 نوفمبـــر ورشـــة 
عمل الرســـم الحر للفئة العمرية من 8 
إلى 15 ســـنة، في جناح آثار خضراء 

– المحرق.
المســـرحيين  جمعيـــات  اتحـــاد  أعلـــن 
تأليـــف  مســـابقة  عـــن  البحرينييـــن 
المســـرحية االولـــى وذلـــك  النصـــوص 
رغبـــة فـــي تحفيـــز الكاتـــب البحرينـــي 
لفئتـــي  مختصـــة  والمســـابقة  ودعمـــه 
الشـــباب والكبـــار وســـيتم اإلعان عن 
أسماء الفائزين خال فعاليات مهرجان 
البحرين المسرحي في نسخته الثانية 
والمزمـــع إقامتـــه فـــي الفتـــرة مـــن 15 

– 22 ابريـــل 2020 ولاستفســـار عـــن 
طبيعـــة واليـــة المســـابقة التنســـيق مع 

الفنان البسام علي.
علما بأن مهرجان البحرين المســـرحي 
فـــي دورتـــه األولـــى قـــد حقـــق نجاحا 
كبيرا حيث فاز المخرج محمد شاهين 
عـــرض  عـــن  إخـــراج  أفضـــل  بجائـــزة 
“حيدر” وفازت جمانة القصاب بجائزة 

أفضل ممثلة.

انتهاء دورة موسيقى الشعر التخصصية

انطالق أولى ورش نوفمبر مع المايكروسمنت

مسابقة تأليف النصوص المسرحية

جمال الصقرجمعان الرويعيجمال الغيالن
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احذروا األرق.. فهذه مخاطره
ربطــت دراســة علميــة حديثــة نشــرت نتائجهــا مؤخــًرا 
بيــن األرق ومخاطــر زيادة األزمات القلبية والســكتات 

الدماغية.
وأشارت الدراسة إلى أن من يعانون من األرق أو النوم 
المتقطع ربما يكونون أكثر عرضة لإلصابة بنوبة قلبية 
أو ســكتة دماغية، مقارنة باألفراد الذين ال يعانون من 

أي مشاكل في النوم.
 وشــملت الدراســة، التي أجريت في الصين على مدى 
10 ســنوات، نحو 487 ألف شــخص عندما كان عمرهم 
51 عاًمــا فــي المتوســط، ولم يكن لــدى أي منهم تاريخ 
مــن أمــراض القلــب أو الجلطــات الدماغيــة فــي بدايــة 

الدراسة.
“علــم  دوريــة  فــي  نشــرت  التــي  للدراســة،  ووفًقــا   
األعصاب”، وبعد نحو 10 ســنوات من متابعة 487200 
شخص، كانت هناك 130032 إصابة بالسكتة الدماغية 
واألزمــات القلبيــة وأمــراض أخــرى مماثلــة بيــن أفــراد 

الدراسة، بحسب ما ذكرت رويترز.
األشــخاص  كان  عــام  بشــكل  أنــه  الباحثــون  وأوضــح 
الذيــن عانــوا من 3 أعــراض لألرق )وهــي صعوبة النوم 
أو النــوم المتقطــع، أو االســتيقاظ فــي وقــت مبكر جدا 

فــي الصبــاح، وصعوبة التركيــز أثناء النهار بســبب قلة 
النــوم( أكثــر عرضة بنســبة 18 % لإلصابــة بأزمة قلبية 
أو ســكتة دماغيــة مقارنــة مع من ال يعانــون من أي من 

هذه المشاكل.

 وقال قائد فريق الدراسة والباحث في جامعة بكين  «

لي مينغ لي في بيان: “تشير هذه النتائج إلى أنه إذا 

استطعنا مساعدة األشخاص الذين يواجهون صعوبة 

في النوم من خالل العالجات السلوكية، فمن الممكن 

تقليل عدد حاالت السكتة الدماغية واألزمات القلبية 

وأمراض أخرى”.

أمضــى  أن  بعــد  مصرعــه،  رجــل  لقــي 
ساعات في مشاهدة مباريات كرة قدم 
علــى هاتفــه المحمــول، حيــث تعــرض 
للصعــق بالكهربــاء بواســطة ســماعات 
األذن.  وُعثر على التايلندي سومتشاي 
علــى  مّيًتــا  عاًمــا(   40( ســينغكورن 
فرشــته، فيمــا ُوضــع هاتفــه الموصــول 
بـــالشاحن الكهربائي، وسماعات األذن، 

على جسده.
 وبعــد أن عثــر زميلــه في الســكن عليه 
فــي هــذا الوضــع، اتصــل بمديرهما في 
العمــل ليبلغــه بــأن ســينغكورن مريــض 
ليأتــي  النهــوض،  علــى  قــادر  وغيــر 
المدير ويكتشــف أنــه توفي.  وبمعاينة 
الشــرطة للمكان، عثرت على آثار حرق 
على رقبته وذراعه، وهي األماكن التي 
لمســها ســلك ســماعات األذن، حســبما 
نقلــت صحيفة “ديلــي ميل” البريطانية 

عن وسائل إعالم محلية.

سماعات األذن 
“تقتل” رجاًل يشاهد 

مباراة على هاتفه
عــادة ما نزور متحف اللوفر الباريســي لمشــاهدة القطــع األثرية واللوحات 
التاريخية، أما اآلن فيمكن للزائر شراء عطر يشتم من خالله رائحة بعض 

ا. لوحات هذا المتحف الذي يعبق بالتاريخ ويعد األشهر فرنسيًّ

 واختــارت إدارة متحــف اللوفر إحدى 
دور العطــور لصنع عطر خاص يجســد 
بعض لوحات هذا المتحف التاريخي.

فــي  قــرن  ربــع  منــذ  دوروتيــه  تعمــل 
ولــم  الكالســيكية،  العطــوِر  صناعــة 

تتــردد فــي اختيــار لوحــة حــوار فــي 
يليــق  الــذي  العطــر  لتصميــم  حديقــة 

بتاريخ هذه اللوحة.
لوحة تجّسد الطبيعة وأوراق األشجار 

المنعشة بنظر مصممة العطور هذه.

لقي سائح فرنسي في تايلند حتفه بعدما سقط من أعلى شالل، فيما كان 
يحاول التقاط صورة “سيلفي”، وفق ما أعلنت الشرطة أمس الجمعة.

ووقعت الحادثة بعد ظهر الخميس في 
جزيرة كوه ساموي، التي تعد شواطئها 
الرمليــة البيضاء المليئة بالنخيل نقطة 
جذب للسياح. وسقط الرجل، البالغ من 
العمــر 33 عامــا، مــن شــالل “نــا موييانغ 
توفــي  الــذي  نفســه  المــكان  وهــو   ،”2
فيــه ســائح إســباني فــي يوليــو، وفــق 
مــا صــرح فوفــادول فيرييافارانغكــول 

من الشــرطة الســياحية لوكالــة فرانس 
برس.

وقــال فيرييافارانغكــول خــالل اتصال 
هاتفــي: “اســتغرق األمــر ســاعات عــدة 
النتشال جثته؛ ألن الشالل زلق وشديد 
االنحــدار”، مشــيرا إلــى أن المكان أغلق 
ووضعت الفتة تحذر السياح من خطر 

االقتراب.

عطور فرنسية برائحة لوحات متحف اللوفر

“سيلفي” تقتل سائًحا فرنسًيا في تايلند

عرض خاص لمجموعة بربري لربيع وصيف 2020 
في لندن )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

لطالمــا شــكلت ظاهــرة فقــدان بعــض 
طيــور الحمــام ألصابــع أقدامهــا، لغــًزا 
حيــر العمــاء، الذيــن اختلفــت آراؤهــم 
بشأن السبب وراء ذلك، إلى أن كشف 
ال  غريًبــا  ســبًبا  فرنســيون  باحثــون 

يخطر على البال.
طيــور  أن  يعتقــدون  العلمــاء  وكان   
أغلــب  فــي  تعيــش  التــي  الحمــام 
مثــل  حضريــة  بيئــات  فــي  األحيــان 
المدن المزدحمة، تفقد أصابع أقدامها 
بســبب نــوع معين مــن االلتهابــات، أو 

كرد فعل لملوثات كيماوية.
 لكــن فريــق مــن الباحثين الفرنســيين 
العاملين في المتحف الوطني للتاريخ 
الطبيعــي وجامعــة ليــون، وجــدوا أن 
الســبب الحقيقي هو “شــعر اإلنســان”، 
وذلــك بعــد أن راقبــوا الطيــور فــي 46 

موقًعا مختلًفا في العاصمة باريس.

األكثــر  الرجــل  لقــب  ُيطلقــون عليــه 
أناقة فــي العائلة المالكة البريطانية، 
األميــر  البريطانــي  العهــد  ولــي  إنــه 
األول  أمــس  احتفــل  الــذي  تشــارلز 
ويســتعد  الـــ71.  ميــالده  بذكــرى 
إلطــالق مجموعة خاصة من األزياء 

الرجالية والنسائية.
 بعد تعاونه في شهر سبتمبر الماضي 
البريطانيــة   Vin+Omi عالمــة  مــع 
لتقديــم مجموعة من األزيــاء منّفذة 
بنســيج مصنــوع مــن نبــاة القــّراص، 
يستعّد ولي العهد البريطاني إلطالق 
أول مجموعاته الخاصة من األزياء. 
التــي  المجموعــة  هــذه  تتضّمــن 
 The Modern Artisan تحمــل اســم
تصاميــم للنســاء والرجــال، وســيتم 
“مؤسســة  مــع  بالتعــاون  تنفيذهــا 
 Yoox ومجموعــة  تشــارلز”  األميــر 

Net-a-porter اإليطالية. 

علماء يحلون لغز 
“فقدان أصابع 

الحمام”

في عيده الـ71.. 
األمير تشارلز 
يصّمم األزياء

شــارك نحــو ألــف طفــل فــي ســباق ركض وســط ضبــاب دخاني كثيــف فــي العاصمة 
الهنديــة نيودلهــي، الخميــس، فــي الوقت الــذي أعلنت فيه الســلطات أن حالة الهواء 
“خطيرة” بسبب التلوث، وأمرت المدارس بإغالق أبوابها في إطار إجراءات طوارئ.

 ونشــرت وكالــة أنبــاء آســيا الدولية 
“تويتــر”،  علــى  صــورا  آي”  إن  “إيــه 
أقنعــة  دون  يركضــون  ألطفــال 
مــن  “الركــض  ســباق  ضمــن  واقيــة 
أجــل األطفال”، الــذي نظمته جماعة 
“برايــاس” غيــر الربحيــة، التــي تدير 

والرعايــة  الطفــل  لحمايــة  برامــج 
القضائية للقصر والتعليم.

 وينّظــم الســباق فــي ذكــرى ميــالد 
أول رئيس وزراء للبالد، جواهر الل 
نهــرو، الــذي تحتفــل بــه الهنــد كيوم 

للطفل.

سباق وسط الهواء الملوث .. يثير الجدل في نيودلهي

المغنية ريهانا لدى حضورها حفل فني على المسرح الصيني في هوليوود )أ ف ب( ويقول نشطاء إن سكان نيودلهي يتجاهلون بدرجة كبيرة المخاطر الصحية رغم مستويات التلوث 
الخانقة. وسجلت جودة الهواء، 472 على مؤشر من 500 درجة، مما يشير إلى مشكالت تنفسية محتملة.

ســمعنا عــن وحيــد وعــن الحيوانات 
ذات القرنيــن، وهــي األكثــر شــيوًعا 
فــي عالم الحيوان، لكن هل ســمعتم 
عــن ثالثي القرون؟ ال شــك أن األمر 

غريب، لكنه صحيح.
ليندبــرغ  ســتيفن  ألقــى  فعندمــا   
نظــرة فاحصــة علــى صــورة الغــزال 
التــي التقطها بالقرب مــن منزله في 
ميشــيغان فــي الواليــات المتحــدة، 

كان األمر مفاجًئا بالنسبة له.
 وكان ســتيفن ليندبيــرغ تعّهــد، منذ 
5 ســنوات، بتحميــل صــورة واحــدة 
ــا على حســابه في  علــى األقــل يوميًّ
عاديــة  ممارســة  وهــي  فيســبوك، 
أو طبيعيــة إلــى حــد كبيــر قــام بهــا 
المشــرع المتقاعــد لوالية ميشــيغان 

كان  بينمــا  األحيــان  مــن  كثيــر  فــي 
ينــزه كلبــه بالقــرب مــن منزلــه فــي 

ماركويت.
الماضــي،  األســبوع  نهايــة  وفــي   
التقــط ليندبيــرغ صــورة غــزال فــي 
منطقــة قريبــة مــن منزلــه، كمــا هــي 
العــادة، ويمكــن القول إن هــذا األمر 
طبيعي في مثل هذه الظروف وفي 
هذا الوقت من العام، خصوًصا وأنه 
يوجــد 30 مليــون غــزال فــي أميركا 
الشــمالية. ولكن بينما كان ليندبيرغ 
أن  أدرك  الصــورة،  بتحميــل  يقــوم 
للغــزال الــذي التقــط صورتــه ثالثــة 
قــرون، بحســب مــا ذكــرت صحيفــة 

الغارديان البريطانية.

غزال بثالثة قرون.. “واحد في المليون”

الملكــي  بالديــوان  المستشــار  أعلــن 
الســعودي المشــرف العــام علــى مركــز 
واألعمــال  لإلغاثــة  ســلمان  الملــك 
الطبــي  الفريــق  رئيــس  اإلنســانية 
فصــل  عمليــات  فــي  والجراحــي 
التوأميــن الســياميين الدكتــور عبدهللا 
الربيعة، نجــاح عملية الفصل التوأمين 

الليبييــن )أحمــد ومحمــد( بمستشــفى الملــك عبــدهللا التخصصــي لألطفــال بمدينــة 
الملــك عبدالعزيــز الطبيــة بــوزارة الحــرس الوطنــي بالريــاض.  وقال في تقريــر وكالة 
األنبــاء الســعودية: “تكّونــت العمليــة من 11 مرحلة بدأت بالتخدير ثــم المنظار للجهاز 
البولي والتناســلي وقســاطر البول، بعد ذلك تمت مرحلة تعقيم األطفال، بعدها جرى 
تحديــد مرحلــة القطع للدخول للتجويف البطني، ثم تم فصل األمعاء والجهاز البولي 
والتناســلي والحوض والطرف الســفلي المشــترك بينهما، عقب ذلك نقل كل طفل إلى 
طاولة منفردة لبدء عملية الترميم، لينقال وهما منفصالن إلى غرفة العناية المركزة”.

بعد 13 ساعة .. نجاح عملية فصل توأمين سياميين

األرق يمكن أن يؤدي لإلصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية
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