
أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية  «
بوزارة األشغال وشؤون البلديات 

والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح 
أن الوكالة تعمل في الوقت الجاري 

على استكمال اإلجراءات الالزمة 
إلصدار البطاقات الزراعية بالتنسيق 

مع جمعية المزارعين البحرينيين.

أفادت تقديرات من ستاندرد  «
آند بورز جلوبال أن قيمة ديون 

الحكومات في أنحاء العالم 
ستقفز إلى مستوى قياسي عند 

53 تريليون دوالر بحلول نهاية 
العام، مع االتجاه القتراض 8.1 

تريليون دوالر هذا العام.

في ظل استمرار التصعيد  «
الروسي التركي في إدلب، دعت 
األمم المتحدة أمس إلى وقف 

القتال شمال غرب سوريا، 
معربة عن خشيتها من أن 

ينتهي هذا القتال والتصعيد بـ 
“حمام دم”.

أعلن مركز عيسى الثقافي  «
عن إنشاء “الفهرس الوطني 

البحريني” بالتعاون مع الفهرس 
العربي الموحد بمكتبة الملك 

عبد العزيز بالرياض، حيث سيتم 
إطالق المشروع في 30 مارس 

.2020

شهدت حلبة البحرين  «
الدولية أمس انطالق 

فعاليات اليوم األول من 
مهرجان السرعة، إذ تستمر 

فعالياته حتى اليوم السبت، وانطلقت أثناء المهرجان بطولة تحدي 
“البورش سبرنت الشرق األوسط”، والبطولتين المحليتين ”تحدي 

.”BMR600 وبطولة “الدراجات النارية “CC 2000 حلبة البحرين الدولية

“المديونية” تكسر ظهر تجار “الشعبي”
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الركود 
االقتصادي 
يحل على 
المحالت

“تراكم المديونية” هي الرسالة الصادمة التي تتصّدر 
واجهـــة العديـــد مـــن محـــات ســـوق مدينة عيســـى 
الشـــعبي “الموصده”، ُكتبت بقلم أســـود عريض على 
ملصـــق أبيض بدائي، عنوانـــه الرئيس باللون األحمر 

“مخالفة”.
 وفـــي حديـــث لــــ “البـــاد” مـــع بعـــض التجـــار، أفادوا 
بـــأن أغلـــب المحـــال “المخالفـــة” هي ألســـباب تتعلق 
بتراكم المديونية وعدم سداد المتأخرات من رسوم 

وإيجار.

وافقـــت لجنـــة الخدمـــات النيابية على 
االقتـــراح بقانـــون بشـــأن منـــح المـــرأة 
العاملة ساعتي رعاية يومية مدفوعة 
األجـــر، بعد انتهاء إجـــازة الوضع حتى 
يبلـــغ طفلهـــا ســـنتين، بمعـــدل فترتـــي 
رعاية لرضاعة طفلها، على أال تقل مدة 
كل منهما عن ســـاعة واحـــدة، وللعاملة 

الحق في ضم هاتين الفترتين.  وطلبت 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
إعـــادة النظر بالقانـــون النيابي الجديد، 
مشـــيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى لجوء 
كثيـــر من أصحـــاب األعمـــال خصوصا 
المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة إلـــى 
فصـــل العامـــات لديهم، بحجـــة زيادة 
أعباء تشـــغيلهن، مـــا يؤدي إلـــى زيادة 

نسبة البطالة.

العامـــة  لـــإدارة  العـــام  المديـــر  صـــرح 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة بـــأن شـــرطة 
مكافحـــة المخـــدرات تمكنـــت مـــن القبض 
علـــى عصابـــة لتهريـــب المـــواد المخـــدرة 
إلـــى مملكـــة البحرين تشـــمل 5 أشـــخاص 
)بحرينيـــون وخليجيون( وبحوزتهم مواد 
مخـــدرة تقـــدر قيمتها الســـوقية بنحو 72 
ألـــف دينـــار. وأوضـــح أن عمليـــات الرصد 

عصابـــة  وجـــود  عـــن  كشـــفت  والمتابعـــة 
لتهريـــب وترويـــج المواد المخـــدرة داخل 
المملكـــة. وتمـــت مباشـــرة أعمـــال البحـــث 
والتحري التي أســـفرت عـــن تحديد هوية 
أفـــراد العصابة والقبض عليهم وبحوزتهم 
المخدرتـــان.  والشـــبو  الحشـــيش  مادتـــا 
وأشـــار إلى أنه جار اســـتكمال اإلجراءات 
القانونية المقررة، تمهيـــدا إلحالة القضية 

إلى النيابة العامة.

أفـــاد المحامي علـــي العصفور أن 
محكمة االستئناف المدنية أيدت 
إلزام شـــركتي مقاوالت، األولى - 
يملكهـــا نائب برلماني ســـابق- أن 
تدفـــع لصالح موكله مبلغ 16 ألف 
دينار، والثانية مبلغ 9300 دينار، 
بعدمـــا اتفـــق معهمـــا علـــى بنـــاء 

منـــزل لـــه وتخلفـــا عن اســـتكمال 
بنائه وتســـببا لـــه بأضرار فيه بعد 
ثبـــوت مخالفة البناء للمواصفات 
المدعـــي  وبتعويـــض  المطلوبـــة، 
بمبلـــغ 2000 دينـــار، ومصروفات 
 900 عـــن  تزيـــد  التـــي  الدعـــوى 

دينار.

إلزام نائب سابق تخلف عن بناء منزل بـ 16 ألف دينارضبط عصابة مخدرات تحوز 72 ألف دينار“العمل”: ساعتا الرعاية خسائر مادية وبطالة

المالـــي  العمـــل  مجموعـــة  قـــررت 
“فاتـــف” أمس الجمعـــة إدراج إيران 
الخاصـــة  الســـوداء  قائمتهـــا  علـــى 
بالـــدول التـــي تفشـــل فـــي االلتـــزام 
بالقواعـــد الدولية لمكافحـــة تمويل 

اإلرهاب. 
وجـــاء القرار فـــي اجتماع عقده في 
باريـــس أمـــس ممثلـــون عـــن الدول 
المجموعـــة  فـــي   39 الــــ  األعضـــاء 
التي تتخـــذ من العاصمة الفرنســـية 
مقـــرا لهـــا، بعـــد أكثـــر من 3 ســـنوات 
مـــن التحذيـــرات المتكـــررة من قبل 
“فاتـــف” إلـــى طهـــران فـــي محاولـــة 
لحثهـــا علـــى تبنـــي قوانيـــن خاصـــة 

بمحاربة تمويل اإلرهاب.
إلـــى ذلـــك، شـــدد وزيـــر الخارجيـــة 
الســـعودي األمير فيصـــل بن فرحان 

أمـــس الجمعة على ضرورة مواصلة 
الضغط على إيران؛ لوقف تدخاتها 

في شؤون دول المنطقة.
وانتقـــد وزيـــر الخارجية الســـعودي 

إيران، واتهمها بممارسة دور واضح 
في زعزعة األمن في المنطقة.

“فاتف” تضع إيران على قائمة اإلرهاب
السعودية: يجب مواصلة الضغط على طهران لوقف تدخالتها

“فاتف” أبقت الباب مفتوحا أمام طهران لتعديل سلوكها

عواصم ـ وكاالت

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة 
النـــواب بالموافقـــة علـــى  بمجلـــس 
مشروع بقانون، يلزم الحكومة بأاّل 
تتجاوز كلفة رســـوم البنية التحتية 
3 دنانير للمتر المرّبع، وذلك بداًل من 
12 دينـــاًرا كما هو معمول به حالي، 
وماحقهـــا  العبـــادة  دور  اســـتثناء 
والجمعيـــات  وماحقهـــا  والمقابـــر 
الخيرية من رســـوم البنية التحتية.

ويلزم المشـــروع الجديـــد الحكومة 
برّد رســـوم البنية التحتية للمواطن 
إذا آلت إليه ملكية أرض أو مســـكن 
بعـــد أداء كلفـــة البنيـــة التحتية عن 
ذلـــك العقـــار، وتوفـــرت فيـــه إحدى 
حاالت االستثناء المنصوص عليها.

النظـــر  إعـــادة  الحكومـــة  وطلبـــت 
في مشـــروع القانـــون، موضحة أن 
لمشـــاريع  التحتيـــة  البنيـــة  رســـوم 
تشـــييد المســـاجد والجوامـــع التي 
تمتلكها الدولة تندرج ضمن األعباء 

الماليـــة التـــي ســـتتحملها ميزانيـــة 
وزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية 
الجهـــة  باعتبارهـــا  واألوقـــاف 

المختصة بها.
وتحفظت وزارة األشـــغال وشؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
على المشـــروع، وقالت إن الســـلطة 
التنفيذيـــة وبمـــا تملكه من وســـائل 
فئـــات  تحديـــد  علـــى  األقـــدر  هـــي 
تلـــك الرســـوم فـــي حـــدود القانـــون 
بالتفصيل وتقدير قيمتها ونســـبتها 
تحقيقًا للمرونـــة الازمة في فرض 
الظـــروف  لمواجهـــة  الرســـوم  تلـــك 
أداء  تكاليـــف  فـــي  المتغيـــرة 
مشـــروع  أن  وذكـــرت  الخدمـــات، 
العامـــة  بالميزانيـــة  يضـــر  القانـــون 
للدولـــة ويؤثـــر ســـلًبا علـــى مركزها 
ق حاليا  االقتصادي، فالرســـم المطبَّ
12 دينـــارا للمتر المربـــع على جميع 

المناطق.

قانون نيابي: 3 دنانير البنية التحتية للمتر بدال من 12

بيريرا يخطف سباق “البورش سبرنت”اإلعالن عن “الفهرس الوطني”مخاوف من حمام دم بإدلبأزمة ديون سيادية“البطاقة الزراعية”... قريًبا
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عشوائية ومخالفات بالجملة

الـــذي  الحـــال  يختلـــف  لـــم 
وقـــف عليـــه منـــدوب “الباد” 
البلـــدي  المجلـــس  وعضـــو 
أحمد المقهـــوي لمنطقة عراد 
الصناعيـــة )مجمـــع 243( عما 
 15 أو   10 قبـــل  عليـــه  كان 
عامـــا منذ اآلن من عشـــوائية 

ومخالفات بالجملة.

تعـــج  تـــزال  مـــا  فالمنطقـــة 
بالفوضى والمخالفات البلدية 
وال  والتجاريـــة،  والصناعيـــة 
يـــزال االزدحـــام علـــى ما هو، 
وشـــغل الســـيارات المهجورة 
المســـاحات واألرصفة، وغير 
ذلك الكثير، ما ينذر بحصول 

كارثة بيئية.

“عراد الصناعية” تعاني اإلهمال

وافقت لجنة الشـــؤون التشريعية 
والقانونيـــة النيابية علـــى اقتراح 
برغبـــة يحصر الوظائـــف اإلدارية 
بالوزارات والهيئات والمؤسسات 
الحكوميـــة والشـــركات المملوكـــة 
للحكومـــة علـــى المواطنين فقط.

ويهـــدف االقتراح المقـــدم من النائب 
األمـــن  لتحقيـــق  الدوســـري  بـــدر 
والسياســـي  االجتماعي واالقتصادي 
بمعالجـــة البطالـــة والمحافظـــة علـــى 
اآلمنـــة  حدودهـــا  فـــي  معدالتهـــا 

والمقبولة محليا وعالميا.
أن  المدنيـــة  الخدمـــة  ديـــوان  وبيـــن 
األصل هو توظيف المرشح البحريني 
المســـتوفي لشـــروط شـــغل الوظيفة. 
وأنـــه يتم توظيـــف غيـــر البحرينيين 
في حال تعذر الحصول على المرشح 

البحريني المستوفي للشروط.

“تشريعية النواب”: 
حصر الوظائف اإلدارية 

الحكومية على المواطنين

20 صفحة - 210 فلوس

أول إصابـــة فـــي لبنـــان وإســـرائيل ووفيـــات بإيـــران

“كورونا” يدق أبواب الشرق األوسط

عواصم ـ وكاالت

وصـــل فيـــروس كورونـــا “كوفيـــد - 19” 
إلى دول جديدة في الشـــرق األوســـط، 
مع إعان السلطات في لبنان وإسرائيل 

تسجيل أول إصابة.
وقالـــت وزارة الصحـــة اللبنانية، إنه تم 
تســـجيل أول إصابـــة بالفيـــروس لـــدى 
ســـيدة لبنانية وصلت علـــى متن طائرة 
آتية من مدينة قم اإليرانية، إذ سجلت 
الســـلطات األربعاء أولـــى حاالت الوفاة 

المؤكدة جراء الفيروس في المنطقة.
فـــي  أشـــخاص   4 وفـــاة  إعـــان  وأثـــار 
إيـــران مخـــاوف مـــن تفشـــي الفيروس 
فـــي الشـــرق األوســـط، وإغـــاق منافـــذ 

حدودية ومنع سفر.
وبلغ عدد اإلصابات في إيران 18، بينها 
4 وفيـــات اثنتـــان منهـــا أمـــس، معظمها 

في مدينة قم، جنوب طهران.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 

اإلماراتيـــة، أمـــس، تشـــخيص حالتيـــن 
جديدتيـــن مصابتين بفيـــروس كورونا، 
وهمـــا حالتـــان لمخالطيـــن للحالـــة التي 
تـــم  التـــي  الصينـــي،  للمواطـــن  تعـــود 

اإلعان عنها أخيرا.
وســـجلت فـــي إســـرائيل أول إصابة 

بكورونـــا لـــدى امرأة وصلـــت صباح 
خارجيـــة  وزارة  ودعـــت  أمـــس. 
البحريـــن جميع المواطنين إلى عدم 
السفر إلى إيران وتايلند وسنغافورة 
وماليزيـــا وكوريـــا الجنوبيـــة؛ نظـــًرا 

لتفشي الفيروس فيها.
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المنامة - بنا



المنامة - وزارة الخارجية

القضيبية - مجلس الشورى

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
النـــار  إطـــاق  حادثـــي  البحريـــن 
اإلرهابيين اللذين وقعا في مدينة 
هاناو بجمهورية ألمانيا االتحادية، 
وأســـفرا عن مقتـــل وإصابـــة عدد 
من األشـــخاص، معربة عن صادق 
التعازي والمواســـاة ألهالي وذوي 
بســـرعة  وتمنياتهـــا  الضحايـــا، 

الشفاء لجميع المصابين.

وأكـــدت وزارة الخارجيـــة تضامن 
جمهوريـــة  مـــع  البحريـــن  مملكـــة 
ألمانيا االتحاديـــة، مجددة موقف 
مملكـــة البحريـــن الرافـــض للعنف 
والتطرف واإلرهاب بكل أشـــكاله، 
تكاتـــف  ضـــرورة  إلـــى  والداعـــي 
جهـــود المجتمع الدولـــي؛ من أجل 
القضـــاء علـــى هذه الظاهـــرة التي 

تهدد األمن والسلم الدوليين.

أشـــاد مجلـــس الشـــورى بالنتائـــج 
التـــي شـــهدتها  الطيبـــة والمثمـــرة 
الشـــيوخ  مجلـــس  رئيـــس  زيـــارة 
اإلســـامية  باكســـتان  بجمهوريـــة 
واللقـــاءات  ســـنجراني،  محـــم 
الرســـمية التـــي عكســـت الروابـــط 
العاقـــات  وعمـــق  التاريخيـــة، 
الباكســـتانية.وأكد  البحرينيـــة 
المجلـــس فـــي بيان أمـــس أن لقاء 

عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة برئيس 
مجلس الشـــيوخ والوفـــد المرافق 
لنجـــاح  األبـــرز  الســـمة  كان  لـــه، 
الزيارة، إلى جانب لقاء ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.

البحرين تندد بالهجومين اإلرهابيين بألمانيا

“الشورى”: زيارة سنجراني عكست عمق العالقات
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المنامة - بنا

جاللة يهنئ 
الحاكم العام 

لسانت لوسيا

ــاد صـــاحـــب  ــ ــبـ ــ ــل الـ ــاهــ بـــعـــث عــ
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، برقية تهنئة إلى الحاكم 
ايمانويل  لوسيا  لسانت  الــعــام 
ذكرى  بمناسبة  سيناك،  نيفيلي 

استقال باده.

ــا ــزيـ ــيـ ــالـ مـــــن بـــيـــنـــهـــا إيـــــــــران وتـــايـــلـــنـــد ومـ

“الخارجية” تدعو لعدم السفر لـ 5 دول بسبب “كورونا”

دعـــت وزارة خارجيـــة مملكة البحرين 
جميـــع المواطنيـــن الكـــرام إلـــى عـــدم 
اإلســـامية  الجمهوريـــة  إلـــى  الســـفر 
اإليرانيـــة ومملكـــة تايلنـــد وجمهورية 
ســـنغافورة ومملكة ماليزيا وجمهورية 
مـــرض  لتفشـــي  الجنوبيـــة؛  كوريـــا 

فيروس كورونـــا )COVID-19( بالدول 
المذكورة. 

وأضافـــت الـــوزارة أن المواطنيـــن 
ومواطنـــي دول مجلـــس التعـــاون 
والمقيمين القادمين من تلك الدول 
ســـيكونون خاضعيـــن لفحوصـــات 
طبيـــة وحجـــر طبي فـــور عودتهم 

مـــن الدول المذكـــورة؛ حفاظا على 
المواطنيـــن  وســـامة  ســـامتهم 
بالتنســـيق  أنـــه  والمقيمين.وبينـــت 
مـــع وزارتـــي الداخليـــة والصحـــة، تـــم 
تفعيل عدد من اإلجراءات االحترازية 
المتخـــذة بمنـــع دخـــول القادميـــن مـــن 
تلـــك الـــدول المذكورة خـــال ١٤ يوما 

الســـابقة لتاريخ وصولهم إلى المملكة، 
الطبيـــة  اإلجـــراءات  كل  واتخـــاذ 
للبحرينييـــن ومواطنـــي دول مجلـــس 
التعاون والمقيميـــن القادمين من هذه 
الطبيـــة  اإلجـــراءات  بحســـب  الـــدول 
المعتمـــدة مـــن جانـــب منظمـــة الصحة 

العالمية.

المنامة - بنا

الصين ستوفر عالجا لـ “الكورنا” قريًبا
السفير حبيب اهلل لـ “^”: الحاالت المؤكدة خارج البالد أقل من 1 %

كشـــف الســـفير الصينـــي لـــدى مملكة 
البحريـــن أنـــور حبيـــب هللا أن بـــاده 
عـــاج  توفيـــر  علـــى  قريبـــا  مقبلـــة 

لفيروس الكورونا.
وأشـــار حبيـــب هللا فـــي تصريحـــات 
هامـــش  علـــى  “البـــاد”  لــــ  صحفيـــة 
متابعتها هذا الملف إلى أن مستشـــار 
الدولـــة ووزيـــر الخارجيـــة وانـــغ يي، 
المفاجـــئ  االنفجـــار  هـــذا  أن  أكـــد 
لالتهـــاب الرئوي الفيروســـي التاجي 
الجديـــد يمثـــل تحديـــا كبيـــرا للصين 
قيـــادة  أن  مؤكـــدا  بأســـره،  والعالـــم 
الرئيـــس الصينـــي شـــي جيـــن بينـــغ، 
مدعومـــا بكل القيـــادات فـــي الصين 
والشعب الصيني، استطاع أن يصمد 
وأن يواجـــه التحـــدي الصعب ويقدم 
التضحيـــات، ويحصـــل علـــى احترام 
وتقدير المجتمـــع الدولي في “حربه” 

مع “كوفيد - 19”.
وأضـــاف “أكـــد وزيـــر الخارجيـــة إلى 
أنـــه وبعـــد انـــدالع المرض، ســـارعت 
الحكومة الصينية على الفور إلنشأء 
آلية وطنية لتعبئة الموارد من جميع 
أنحـــاء الباد. لقد اتخذنا أكثر تدابير 
الوقايـــة والمراقبـــة شـــموال وصرامة 

وشـــموال، والكثير منها يتجاوز بكثير 
مـــا تتطلبـــه لوائـــح الصحـــة الدوليـــة 
وتوصيات منظمة الصحة العالمية”.

الحكومـــة  أن  إلـــى  الســـفير  ونـــوه 
الصينية ومن خال كل أآلليات تعمل 
ليـــل نهـــار إلنقـــاذ حيـــاة كل مريـــض. 
مع القـــوة الصينيـــة، نحـــن متحدون  
الحتـــواء انتشـــار الوبـــاء. مـــن خال 
هـــذه الجهود الشـــاقة، أصبـــح الوباء 
تحـــت الســـيطرة بشـــكل عـــام. علـــى 
ســـبيل المثال، خـــارج منطقة هوبي، 
انخفض عـــدد الحاالت المؤكدة لمدة 
11 يوًمـــا متتالًيـــا فـــي جميـــع أنحاء 
الصين. هذا هو االنخفاض التراكمي 
ألكثر من 50 %. هناك زيادة ســـريعة 
فـــي معـــدل الشـــفاء، وقـــد تعافى ما 
يقـــرب مـــن 7000 شـــخص وخرجوا 
مـــن المستشـــفى.  وأوضـــح الســـفير 

“هـــذه الحقائق والبيانـــات توضح أن 
اســـتجابة الصين الحاسمة صحيحة 
وفعالة على حد ســـواء، وأن تفشـــي 
المرض يمكن السيطرة عليه إلى حد 

كبير، ويمكن عاج المرض”.
وأشـــار “عملـــت الصيـــن منـــذ البداية 
بطريقـــة مفتوحة وشـــفافة في نشـــر 
المعلومـــات ذات الصلـــة إلـــى العالـــم 
والســـعي إلـــى التعاون الدولـــي؛ لمنع 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  الوبـــاء  انتشـــار 
العالـــم. حتى اآلن، فإن عدد الحاالت 
المؤكدة خـــارج الصين أقل من 1 % 
مـــن المجموع. نحـــن ال نبذل قصارى 
جهدنا لضمان حياة وسامة وصحة 
الشـــعب الصيني فحســـب، بـــل نقدم 
أيًضا مساهمات وتضحيات؛ من أجل 

الصحـــة العامـــة العالميـــة. وقد أثنت 
منظمة الصحة العالمية في مناسبات 
إلجراءاتهـــا  الصيـــن  علـــى  متعـــددة 
باســـتجابة  وأشـــادت  المســـؤولة، 
الصين الحاســـمة وأعربـــت عن ثقتها 
فـــي أن الصيـــن ســـتتغلب علـــى هـــذا 
الوباء”. ونوه أن “الفيروس ال يحترم 
اســـتجابة  تطلـــب  وهـــذا  الحـــدود، 
جماعيـــة مـــن المجتمع الـــدول حتى 
اآلن، حيث أعرب قادة أكثر من 160 
دولـــة ومنظمـــة دولية عـــن تعاطفهم 
أو  البرقيـــات  خـــال  مـــن  ودعمهـــم 
الرســـائل، وتقوم حكومات وشـــعوب 
عشـــرات البلـــدان بتقديم يـــد العون، 
ونحـــن ممتنـــون حًقـــا لهـــذه األعمال 
الطيبـــة”. وأوضـــح الســـفير الصينـــي 
أن “تدابيـــر التفتيـــش المعـــززة التـــي 
اتخذتهـــا بعض البلـــدان معقولة، لكن 
بعض الدول األخرى قد بالغت في رد 
فعلها، فقد تســـبب رد فعلهـــا المفرط 
فـــي ذعـــر ال لـــزوم لـــه وال يتوافق مع 
توصيـــات منظمة الصحـــة العالمية”، 
موضحـــا أن الوباء ســـيتم الســـيطرة 
عليه تدريجيا، وقد تفكر هذه الدول 
في تخفيف القيـــود، ويجب الحفاظ 
على التبادالت والتعـــاون الطبيعيين 

بين الدول.

بدور المالكي
 بعض الدول بالغت 

في رد فعلها 
وتسبب في ذعر ال 

لزوم له

“العمل”: ساعتا الرعاية خسائر مادية وبطالة
تـــؤدي لعـــزوف الكثيـــر مـــن أصحـــاب األعمـــال عـــن تشـــغيل النســـاء

وافقـــت لجنـــة الخدمـــات النيابية 
علـــى االقتراح بقانون بشـــأن منح 
رعايـــة  ســـاعتي  العاملـــة  المـــرأة 
يوميـــة مدفوعة األجر، بعد انتهاء 
إجـــازة الوضـــع حتـــى يبلـــغ طفلها 
رعايـــة  فترتـــي  بمعـــدل  ســـنتين، 
تقـــل  أال  علـــى  طفلهـــا،  لرضاعـــة 
مـــدة كل منهما عن ســـاعة واحدة، 
وللعاملـــة الحـــق فـــي ضـــم هاتين 

الفترتين.
ومن جانبهـــا، طلبـــت وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعية إعادة النظر 
بالقانـــون النيابي الجديـــد، وقالت 
إنه ســـيؤدي إلـــى تحميل أصحاب 
الخـــاص  القطـــاع  فـــي  األعمـــال 
هـــذا  أن  رغـــم  إضافيـــة،  أعبـــاء 

القطـــاع يشـــهد بعـــض الصعوبـــات 
االقتصاديـــة فـــي الوقـــت الراهن، 
عـــزوف  التعديـــل  هـــذا  وســـيؤدي 
الكثيـــر مـــن أصحـــاب األعمال عن 

تشغيل النساء.
إلـــى  ســـيؤدي  ذلـــك  أن  وأشـــارت 
لجـــوء كثير من أصحـــاب األعمال 
الصغيـــرة  المنشـــآت  خصوصـــا 
والمتوســـطة إلى فصـــل العامات 
أعبـــاء  زيـــادة  بحجـــة  لديهـــم؛ 
تشـــغيلهن، مـــا يـــؤدي إلـــى زيـــادة 

نسبة البطالة.
ومن جهتهـــا، رفضت غرفة تجارة 
وصناعة البحرين القانون وحذرت 
مـــن أن تطبيقه ســـيخلق تداعيات 
األعمـــال  أصحـــاب  علـــى  ســـلبية 
وســـيكبدهم خســـائر ماليـــة؛ نظرًا 

لزيـــادة فتـــرة الرعاية التي ســـوف 
تحصـــل عليهـــا المـــرأة العاملة في 

القطاع الخاص. 
اإلجـــازات  كثـــرة  أن  ونوهـــت 
الممنوحـــة لهـــا والمنصـــوص عليها 
في القانون رقم )36( لســـنة 2012 
بإصـــدار قانون العمل فـــي القطاع 
إحجـــام  إلـــى  ســـيؤدي  األهلـــي؛ 
توظيـــف  عـــن  األعمـــال  أصحـــاب 
الخـــاص،  القطـــاع  فـــي  المـــرأة 
وأفـــادت انـــه ســـيعرقل توجهـــات 
الحكومة نحو سرعة إدماج المرأة 

في السوق المحلية.
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  وأبـــدى 
موافقته للمقترح، ولكن بما يضمن 
توظيـــف  بنســـب  اإلضـــرار  عـــدم 
النساء وتقّدمهن في مجال العمل 

بالقطاع الخاص؛ لتتحقق مساواة 
األهلـــي  القطـــاع  فـــي  العامـــات 
بالموظفـــات في القطاع الحكومي 
فـــي كل من اإلجازات الخاصة من 
دون راتـــب لرعايـــة الطفـــل الـــذي 
لـــم يتجاوز 6 ســـنوات، والحق في 
فترَتي رعاية مدة كل منهما ساعة 

حتى يبلغ الطفل عامين.
في حين أيد االتحاد العام لنقابات 
الحـــر  واالتحـــاد  البحريـــن  عمـــال 
لنقابـــات عمـــال البحريـــن ما ذهب 
إليـــه التعديـــل المقتـــرح، مـــا يمنح 
المـــرأة العاملة في القطاع الخاص 
المزيـــد من الحقوق والمكتســـبات 
العماليـــة، وبمـــا يقلل مـــن الفوارق 
والتمييـــز بيـــن المـــرأة العاملة في 

القطاع العام والقطاع الخاص.

التشـــريعية  الشـــؤون  لجنـــة  وافقـــت 
والقانونيـــة النيابية علـــى اقتراح برغبة 
بالـــوزارات  اإلداريـــة  الوظائـــف  يحصـــر 
الحكوميـــة  والمؤسســـات  والهيئـــات 
علـــى  للحكومـــة  المملوكـــة  والشـــركات 
االقتـــراح  ويهـــدف  فقـــط.  المواطنيـــن 
الدوســـري  بـــدر  النائـــب  مـــن  المقـــدم 
لتحقيق األمـــن االجتماعي واالقتصادي 
والسياســـي من خـــال معالجة موضوع 
معـــدالت  علـــى  والمحافظـــة  البطالـــة 
البطالـــة فـــي حدودها اآلمنـــة والمقبولة 
محليـــا وعالميـــا. مـــن جانبه بيـــن ديوان 
الخدمـــة المدنيـــة أن األصل فـــي عملية 
التوظيف هو توظيف المرشح البحريني 
المستوفي لشروط شغل الوظيفة. وأنه 
يتـــم توظيف غيـــر البحرينيين في حال 
تعـــذر الحصول على المرشـــح البحريني 
الذي يســـتوفي شروط شـــغل الوظيفة، 

مـــع وجـــوب حصولهـــم علـــى المؤهات 
المطلوبـــة، وتوافـــر الشـــاغر، واالعتمـــاد 
المالي. وأشار إلى أن عملية توظيف غير 
البحرينيين كوســـيلة لســـد العجـــز لعدم 
توفر المرشـــحين البحرينيين المناسبين 
لشـــغل الوظائف، كما أن أساس توظيف 
غيـــر البحرينييـــن هي الخبـــرات، إضافة 
إلى المؤهات العلمية النادرة التي يندر 
حاملوهـــا مـــن البحرينييـــن، كمـــا تؤكـــد 
أحـــكام وأنظمة الخدمـــة المدنية أولوية 
الحصـــول علـــى المرشـــحين المؤهليـــن 
مـــن البحرينييـــن. وأكد الديـــوان أحقية 
الوظيفـــة  علـــى  بالحصـــول  البحرينـــي 
العامة بإنشـــاء خدمة اإلعـــان الداخلي 
المدنيـــة  الخدمـــة  فـــي  الشـــواغر  عـــن 
والـــذي  )شـــواغر(،  الحكوميـــة  للجهـــات 
يقـــوم مـــن خالـــه الموظفـــون الراغبون 
بالتقدم عبـــر البوابة اإللكترونية لديوان 
الخدمة المدنية؛ بغـــرض الحصول على 

فرص وظيفية أفضل.

“تشريعية النواب”: حصر الوظائف 
اإلدارية الحكومية على المواطنين

محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الداخلية

المجتمعيـــة  الشـــراكة  لمبـــدأ  تفعيـــًا 
وتعزيـــًزا للتواصل مع فعاليات وأطياف 
المجتمع كافة، التقى مدير عام مديرية 
شـــرطة محافظـــة المحـــرق، عـــدًدا مـــن 
مـــن  بعـــدد  وقالـــي  المحـــرق  أهالـــي 
مجالـــس المحافظـــة، بحضـــور رؤســـاء 
مراكز الشـــرطة وضبـــاط مـــن المديرية 

واإلدارة العامة للمرور.
شـــرطة  مديريـــة  عـــام  مديـــر  واطلـــع 
احتياجـــات  علـــى  المحـــرق  محافظـــة 
األهالي، ومنها تســـيير الدوريات لضبط 

العمالة المخالفة والســـلوكيات الخاطئة 
للعمالـــة الوافـــدة، واإلزعـــاج الناتـــج من 
بعـــض ســـائقي المركبـــات فـــي األحيـــاء 
الســـكنية خصوصا في الفترة المسائية، 
إضافـــة إلـــى أهميـــة تعزيز اشـــتراطات 
الســـامة فـــي ســـكن العـــزاب، وتعزيـــز 

األمن في األسواق.
وفـــي ختـــام اللقـــاء، أكـــد أهميـــة العمل 
علـــى تعزيز التواصل مع فئات المجتمع 
كافة، بما يســـهم في تعزيز دعائم األمن 

واالستقرار المجتمعي.

دوريات بالمحرق لضبط العمالة المخالفة “ممتلكات” ترد على مقترح “الخدمات”: عدم تسريح البحريني تمييز ضد األجانب
بعــدم تســريح  برغبــة  النيابيــة علــى االقتــراح  الخدمــات  لجنــة  وافقــت 
البحرينيين في الشــركات والمؤسســات العامة التي تمتلك فيها الحكومة 
حصصا بأكثر من 50 % من رأس مالها، المقدم من كل من النواب يوسف 
زينل وعبدالنبي سلمان وكلثم الحايكي وسوسن كمال وسيد فاح هاشم.

إلـــى  برغبـــة  االقتـــراح  ويهـــدف 
فـــي  التنفيذيـــة  اإلدارات  توجيـــه 
الشـــركات والمؤسسات العامة إلى 
عدم تسريح البحرينيين من كافة 
الوظائـــف واألعمـــال المختلفة، إال 
في حال الخطأ الجسيم أو بصدور 
الموظـــف؛  بإدانـــة  قضائـــي  حكـــم 
علـــى  الحفـــاظ  بغـــرض  وذلـــك 
االستقرار الوظيفي للموظفين عن 

طريق منح الموظفين ضمانات.
ورأت شـــركة ممتلـــكات البحريـــن 
القابضـــة أن الغـــرض مـــن المقترح 

متحقق بالفعل على وينطوي على 
صورة من صور التمييز في العمل، 
الموظفيـــن  حيـــث يتضمـــن منـــح 
البحرينيين حقوقا وضمانات أكثر 
مـــن الموظفيـــن األجانـــب. والـــذي 
ألحـــكام  صريحـــة  مخالفـــة  يعـــد 
القانـــون والتـــي تنـــص المـــادة )2( 
مكرر منه علـــى أن “يحظر التمييز 
بين العمال الخاضعين ألحكام هذا 
القانون بســـبب الجنـــس أو األصل 

أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.
فيما أكدت الهيئـــة الوطنية للنفط 

والغـــاز حرصهـــا وكافـــة الشـــركات 
التابعة لها على عدم إنهاء خدمات 
العاملين البحرينيين في الشركات 
والمؤسســـات العامـــة، مـــا لـــم يكن 
اإلنهـــاء متفقـــا مـــع أحـــكام قانون 
العمـــل المعمـــول بـــه، ورأت الهيئة 
أنـــه في حـــال تطبيقه قد يتســـّبب 
في حدوث حاالت تسّيب في بيئة 
العمل ما لم تكن هناك روادع قوية 
تســـاعد في إزالة العناصر التي قد 
تســـّبب إرباكا الســـتمرارية العطاء 
واالنضبـــاط  اإلنتاجيـــة  وكفـــاءة 
دون تمييـــز بيـــن العامليـــن، مبنية 
مـــن  البحرينييـــن  اســـتثناء  إن  إذ 
األحـــكام العامة إلنهـــاء عقد العمل 
يمكـــن أن تترتب عليـــه الكثير من 
اآلثار الســـلبية التي من شـــأنها أن 

تضّر عاقات العمل بين الموظفين 
عـــدم  علـــى  عـــاوة  واألجانـــب، 
وجـــود أي مبّرر قانوني الســـتثناء 
قانـــون  أحـــكام  مـــن  البحرينييـــن 
تـــم وضعـــه أساســـا  الـــذي  العمـــل 
لتأمين بيئة عمل ســـليمة، وتنظيم 
وأصحـــاب  العمـــال  بيـــن  العاقـــة 

العمل.
وخلصـــت الهيئـــة إلـــى أن تطبيـــق 
إلـــى  يـــؤدي  قـــد  المقتـــرح  هـــذا 
إضعاف القدرة التنافســـية للعامل 
بعـــض  عـــزوف  وإلـــى  الوطنـــي، 
الشـــركات والمؤسســـات عن وضع 
العامـــل البحريني كخيـــار أول في 
التوظيف، األمر الذي ســـيؤثر سلبا 
علـــى جهـــود الحكومة فـــي بحرنة 

الوظائف.

السفير الصيني
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 60 % من وفيات السكري سببها القلب والشرايين
ــة بـــالـــمـــراكـــز الــصــحــيــة ــن ــم ــس ــر مـــراكـــز عــــاج ال ــي ــوف ــت دعـــــوة ل

كشف رئيس قسم الغدد الصماء والسكري 
اللجنـــة  وعضـــو  الســـلمانية  بمستشـــفى 
المنظمـــة لمؤتمر البحرين الثاني للســـكري 
والغدد الصماء حســـين طه أن إحصائيات 
معـــدالت الوفـــاة بســـبب مـــرض الســـكري 
ومضاعفاتـــه لعـــام 2007 كانـــت تبلغ وفاة 
كل 10 ثـــواٍن، فيمـــا ســـجلت معـــدالت بتر 
أطراف القدم كل 20 إلى 30 ثانية، مشيرا 
إلى أن 60 % من حاالت الوفيات بســـبب 
الســـكري تكـــون نتيجة للمضاعفـــات التي 
أثـــرت علـــى القلـــب والشـــرايين، معلنا أن 
دول الخليج العربـــي تأتي ضمن الدول الـ 
10 األولى في معدالت اإلصابة بالســـكري، 
ومبينا أن معدل اإلصابة بالســـكري سنويًا 

في مملكة البحرين يصل إلى 15 %.
المؤتمـــر  أن  طـــه  االستشـــاري  وأوضـــح 
ارتفـــاع  اســـتمرار  جلســـاته  فـــي  كشـــف 
معـــدالت اإلصابـــة بمـــرض الســـكري فـــي 
البحريـــن ســـنويا، ودعـــا المؤتمـــرون إلـــى 
ضـــرورة تكثيف الجهود المتعلقة بالوقاية 
والحمـــات التوعويـــة للحد مـــن التصاعد 
وتوظيـــف  اإلصابـــة،  نســـب  فـــي  الكبيـــر 
العـــاج التكنولوجـــي على نطـــاق أكبر في 
كافة القطاعـــات الصحية، والســـعي أيضًا 
إلـــى إعتمـــاد أدويـــة عـــاج الســـمنة بعـــد 
توصيفه “كمرض” بشـــكل رســـمي من قبل 

منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن مرض السكري بمفهومه الحديث 
بات يشـــكل وباًء غير معدي نتيجة لزيادة 
معـــدالت اإلصابة به بشـــكل كبير، مشـــيرا 
إلـــى أنـــه وفقـــا لمنظمـــة الصحـــة الدولية، 
فـــإن مرضـــى الســـكري ارتفـــع عددهم من 
246 مليـــون العـــام 2007، ليصل إلى 366 
توقعـــات  أن  علمـــًا   ،2011 العـــام  مليـــون 
المنظمـــة لزيادة أعـــداد المرضى المتوقعة 

حتـــى العـــام 2025 كان يبلـــغ 380 مليـــون 
مريـــض، كاشـــفا أن آخـــر إحصائية صادرة 
العام 2017 أشارت إلى وجود 422 مليون 
مصاب، ومن المتوقـــع أن يصل العدد إلى 

640 مليون العام 2045 .
وبيـــن أن جلســـات المؤتمـــر يغطي أحدث 
األســـاليب في العـــاج والوقايـــة ألمراض 
الســـكر ومضاعفاته، باإلضافة إلى أمراض 
الســـمنة، والمضاعفات المتعلقـــة بأمراض 
الغـــدة الدرقيـــة والغـــدة النخاميـــة، الفتـــا 
إلـــى أن المنظميـــن ســـيعملون على تعميم 
هـــذا  فـــي  المتخصصيـــن  علـــى  النتائـــج 
المجال؛ سعيا إلى الحد من زيادة معدالت 
المـــرض، ودعـــم جهـــود الخطـــة الوطنيـــة 

لمكافحة السكري في المملكة.
جـــاء ذلك فـــي تصريحـــات صحافية على 
هامـــش اختتام جلســـات مؤتمـــر البحرين 
الثانـــي لمـــرض الســـكري والغـــدد الصمـــاء 
بنسخته الثانية يوم أمس الجمعة، والذي 
افتتحـــه رئيـــس المجلس االعلـــى للصحة 

في فندق الخليج واستمر ليومين.
واستشـــاري  المؤتمـــر  رئيـــس  وأكـــد 
الصمـــاء  والغـــدد  الســـكري  أمـــراض  أول 
بمستشـــفى رويال البحرين وئام حســـين، 
في تصريحات لـ “الباد” أن المؤتمر شـــهد 
40 جلســـة علمية خال يوميـــن، وحضره 

أكثـــر مـــن 600 خبير ومختـــص وممارس 
طبـــي، مبينـــا أن المؤتمر اســـتقبل وناقش 
جلســـاته 25 بحثـــا ودراســـة مقدمـــة مـــن 
أطباء شباب يعملون في مختلف المرافق 
وجامعـــة  والخاصـــة  الحكوميـــة  الطبيـــة 

البحرين وجامعة الخليج العربي. 
المؤتمـــر  جلســـات  أن  حســـين  وأوضـــح 
شهدت استعراض آخر لألدوية والعاجات 
الحديثـــة والمبتكرة حـــول العالم ألمراض 
وهشاشـــة  والنخاميـــة  الصمـــاء  الغـــدد 
العظام والســـمنة، وما بعد جراحة السمنة 
فـــي أمريـــكا وأوربـــا والمملكـــة المتحـــدة، 
والتي ســـيتم طرحها فـــي مملكة البحرين 
قريبـــا، وبعـــد أن يتم اعتمادها، كاشـــفا أن 
العاجـــات الجديدة تتضمن عاجا جديدا 
لمرض الســـكري والغدد الصماء والســـمنة، 
ومشـــيرا إلى أن ممثلي الشركات المزودة 
لهـــذه األدوية كانوا ضمن المشـــاركين في 

معرض المؤتمر.
وأكدت دالل الرميحي من جمعية السكري 
أن عـــاج الســـمنة فـــي البحريـــن يتطلـــب 
مزيـــدا مـــن االهتمـــام مـــن خـــال التوعية 
بمخاطرهـــا الوقاية منها، داعية من جانب 
آخر إلى زيادة مراكز عاج الســـمنة، سواء 
مـــن خـــال توفرها فـــي المراكـــز الصحية 
الحكوميـــة، أو من خـــال القطاع الخاص، 

فضـــاً عـــن زيـــادة التخصـــص فـــي مجال 
التغذيـــة الصحية الســـليمة، كما دعت إلى 
ضـــرورة التصريـــح بأدويـــة عاج الســـمنة 
بشكل مقنن للمساهمة في عاج المرض.

العـــاج  تطـــور  الرميحـــي  واســـتعرضت 
التكنولوجـــي فـــي مجـــال عاج الســـكري 
والغـــدد الصماء مشـــيرة إلـــى أن البحرين 
تعـــد مـــن أوائل الـــدول في المنطقـــة التي 
طبقـــت االنتقال من مرحلة حقن الجســـم 
مضخـــات  اســـتخدام  إلـــى  باألنســـولين 
األنســـولين الـــذي يمثـــل نقلـــة نوعيـــة في 

مجال العاج التكنولوجي.
وقالـــت رئيســـة جمعيـــة أصدقـــاء الصحة 
علـــى  نظمـــت  الجمعيـــة  إن  العيـــد  كوثـــر 
هامـــش مؤتمـــر البحريـــن الثاني للســـكري 
الحملـــة  ضمـــن  حلقـــة  الصمـــاء  والغـــدد 
المجتمعيـــة الوطنية “الســـمنة ال تليق بي” 
للتوعية بأمراض الســـمنة وكفيفة عاجها 
والوقايـــة منهـــا، وذلـــك من خـــال تنظيم 
حلقـــة حوارية مـــع الرابح االكبـــر بالحملة 

لسرد قصة نجاحه للتخلص من السمنة.

إجمالي النفايات في البحرين
ــا بــــ 71 % ــي ــاء والـــمـــنـــازل األكـــثـــر رم ــن ــب ــف: مــخــلــفــات ال ــل خ

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  قـــال 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصـــام خلـــف إن “أعلـــى نســـبة من 
المخلفـــات الـــواردة لمدفـــن عســـكر 
إذ  والبنـــاء،  الهـــدم  مخلفـــات  هـــي 
تبلـــغ مخلفـــات البناء ما نســـبته 38 
% بكميـــة تصل إلـــى 646 ألف طن، 
والمخلفـــات المنزليـــة 33 % بكمية 
تصل إلـــى 561 ألف طن، ومخلفات 
بمـــا   % 22 المصانـــع تبلـــغ نســـبتها 
يصـــل إلى 374 ألف طـــن، فيما تبلغ 
7 % بكميـــة  المخلفـــات الخضـــراء 
تصـــل إلـــى 119 ألـــف طن.جاء ذلك 
فـــي افتتاحه معرض إعادة التدوير 
الـــذي يهـــدف إلـــى دعـــم المبـــادرات 
النفايـــات  مـــن  للتخلـــص  الهادفـــة 
البيئيـــة  ســـامة  يراعـــي  بأســـلوب 

كمـــا يهـــدف إلـــى توعيـــة المجتمـــع 
بـــدوره فـــي فـــرز النفايـــات وإعـــادة 
تدويرها بما يحقـــق أهداف التنمية 
المستدامة واإلستراتيجية الوطنية 

إلدارة المخالفات في البحرين. 
محافـــظ  االفتتـــاح  حفـــل  وحضـــر 
العاصمة الشيخ هشام بن عبدالعزيز 
آل خليفـــة، ووكيل الـــوزارة للزراعة 
والثـــروة الحيوانية نبيـــل أبوالفتح، 
والرئيس التنفيذي للمجلس األعلى 
للبيئيـــة محمـــد بـــن دينـــه، ووكيـــل 
الـــوزارة لشـــؤون البلديـــات الشـــيخ 
محمد بن أحمد آل خليفة ورؤســـاء 
والمديـــرون  البلديـــة  المجالـــس 
العامون وعدد من أعضاء المجالس 
البلدية وعدد من مسؤولي الوزارة.  
نظمـــه  الـــذي  المعـــرض  ويقـــام 

مركز “اســـتدامة” بوزارة األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
الســـيف  بمجمـــع  العمرانـــي 
التقنيـــات  أحـــدث  الســـتعراض 
واألفكار المتعلقة بتدوير النفايات 
والمخلفات والمواد التي تم إعادة 

تدويرها. 
ويتكـــون المعـــرض الـــذي يفتتـــح 

أبوابـــه للجمهور الجمعة والســـبت 
مـــن أقســـام توعويـــة عـــدة أهمهـــا 
ورش إعادة التدوير وسوق إعادة 
وركـــن  حيـــة  وعـــروض  التدويـــر 
لألطفال، ويحتـــوي المعرض الذي 
يســـتمر لمدة 3 أيـــام على مواد تم 
إعـــادة تدويرها وأهمهـــا اإلطارات 

والخشب والمواد الباستيكية. 

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

ن واليقين في فلسفة فكر األمير يقُّ الضمير والتَّ
Û  حينمــا تبلــورت فكرة تأســيس اليــوم العالمــي للضمير بمبادرة إنســانية

عظيمة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
ــدا عظمتهــا وِكبــر مقامها المدير العام المســاعد بمنظمة  آل خليفــة، ُمؤكِّ
ق في شــباط  اليونيســكو نيكــوالس كاســيانيديس فــي اجتماِعــه الُمَوفَّ
فبراير 2020 مع الشــيخ حســام بن عيســى آل خليفة في مقر المنظمة 
في باريس بجمهورية فرنســا، ليكون يومها االحتفالي التاريخي األول 
عالميا في الخامس من نيسان أبريل 2020، مجسدا استعداد وانطاق 
الضميــر قبــل وبعــد تبنــي األمــم المتحــدة للمبــادرة الكبيــرة، وُمختِرقــا 
ها نحو  برامج األمم المتحدة التنموية وُمتربِّعا في آفاق أهدافها، َيُشــدُّ

را إياها تستقي حياًة ونماًء لاستدامة والبقاء.   األرض ُمَجذِّ
Û  المتتبع للســيرة الفكرية الناضجة والُعْمق اإلنســاني لسمو األمير حفظه

هللا، ســينبِهر بمــا ســيراه متجــددا فــي النهج الفكــري المتعمــق والعميق 
ــرة فــي عمــق  الــذي ينهجــه ســموه، فهــو مدرســة فكريــة حقيقيــة ُمؤثِّ
الضمير اإلنســاني واالجتماعي وفي عمق التاريخ العملي، وهو شــجرة 
أصيلــة تؤصــل لغايــة اإلخــاص واليقيــن وثمــرة اليقيــن وعلــم اليقيــن 
وعيــن اليقيــن وأعلى درجات اليقين حق اليقين، فحينما اختطت يداه 
الكريمتان اليوم العالمي للضمير، انطلقت أجمل رواية إنســانية َتحكي 
فلســفة اإليمــان والفكــر والنور والتنوير، وُتســاِبق الزمــن لُتعين الضمير 
وُتنيــر الضمير وُترِشــد الضمير إلى طريــق الحق واإلخاص والخاص، 
ــُد أروع قيم الســخاء،  روايــة تــروي بماِئهــا العذب ينابيع الحياة، وُتَجسِّ
ــن باليقيــن، وُتنيــر الكــون  ُره الَتَيقُّ وتبنــي شــموخا ُمزلــِزال للشــك ُيَســطِّ
لها الضمير، وُتَحلِّق بالروح في رحاب الحقيقة  ضياًء بألوان طيٍف ُيشكِّ

والصدق والحياء لحياة ُملِهَمة للمتقين. 
Û  يقــول االمــام علــيٍّ عليه الســام )اإليمان شــجرة أصلها اليقيــن وفرعها

الُتقــى ونورهــا الحيــاء وثمرهــا الســخاء(، ويقــول عليــه الســام )غايــة 
اليقين اإلخاص، غاية اإلخاص الخاص(.

Û  ق مصداق من الشــواهد الجميلة في فلســفة فكر سمو األمير، التي ُتحقِّ
ــن أنَّ الخــاص هو غاية  يقُّ الحكمــة فــي غايــة اليقيــن اإلخــاص؛ هو التَّ
اإلخــاص، وهــذه سلســلة فلســفية مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالضميــر 
ر صفوة  وبالمعنــى الحقيقــي للضمير، وال يمكــن الخاص من كل ما ُيعكِّ
ونقاء شجرة اإليمان في النفس من غير تغلغل الضمير، فالضمير كيان 
ذات وأداة إحســاس وشــعور تأثيريــة، وقــدرة تفكيــر ِبحكمــٍة متجــردٍة 
د للنجاة  ن بوجود الطريق الُمَمهَّ يقُّ مــن الغلو والغرور، والضميــر غاية التَّ

وللعبور. 
Û  ُجــل األميــر، وِفكــُره المســتنير، وثمــُره الســخي الوفيــر لــكل ــا الرَّ “فِنِعمَّ

محتاج وُمعِسر وفقير”.
Û  َر َف وَأْكَمــْل، وَفكَّ ــْل، وَتَوقَّ ــْدق يلــوذ بــه أينمــا ارَتَحْل، وعــاَد وَترجَّ “والصِّ

ْل”. َث فَتَجمَّ َق وَبَذْل، وَحدَّ ْل، وَتَصدَّ وَتَأمَّ
Û  ة الضمير من والحديــث هنــا في هذا المقام المقــارن التحليلي عن ماِهيَّ

منظــور اختــاف وصراع الفاســفة والمفكرين وفقهــاء الفكر الاهوتي 
وعلمــاء النفــس، الذي يشــوبه جزء كبير من التبايــن والتراجع والتغيير 
بيــن تواتــر األزمنــة، أمــر مهم للغايــة التنويريــة في َفْهــم االختاف في 
المعتقد الفلســفي والفكري، ومقارنته ومقاربته أيضا بفلســفة فكر سمو 
ــي اإلنســاني، فمنهم مــن يراه كيانا  األميــر حفظه هللا في الضمير الِحسِّ
ذاتيا ضروريا للحفاظ على ديمومة وحياة البشــر، ومنهم من يراه أحد 
المشــاكل النفســية المتضادة فطريــا، ذو صناعة إنســانية تأثرت بظهور 
األديــان والتحضر واألخاقيات المجتمعيــة ِلَلْجم الملذات الفطرية كما 
يراها الفيلسوف “نيتشه”، ويؤيده فيها الفيلسوف “إيمانويل كانط” في 
معتقد صراع الذات مع الملذات، إال أن “نيتشه” َتراَجَع في نهاية حياِته 
وأوعــز للضمير في قــوة عقانيته الخاصة بغض النظر عن األخاقيات 

المجتمعية أوالسائدة. 
Û  شــة ف علمــاء النفــس الضميــر بماهيــات متعــددة وُمشوِّ ــل وُيعــرِّ وُيحلِّ

للفكــر وللعقــل بين تحكم األنــا العليا واســتقاليتها وعدوانيتها وتنامي 
عدوانيتهــا ضــد األنــا الــذات في ارتــكاب الذنب كما يعتقــد عالم النفس 
ــما األنــا إلــى نوعيــن كمــا ســبق؛ األنــا العليــا  “ســيجموند فرويــد” ُمَقسِّ
واألنــا الــذات، متراجعــا عــن رأِيــه أيضا فــي نهايــة حياته موِعــزا بقدرة 
المحيــط المجتمعــي في التأثير على األنا العليا للتحكم فيها وتوجيهها 
وترويضهــا لتافــي اإلحســاس بالذنــب والضغــط وجلد األنــا الذات من 

أجل ُرقي المجتمع حضاريا وثقافيا.
Û  التوجه التقييمي األمثل نحو االلتزام بمقومات قواعد الوصول للنجاح

ُمها وتدفُعها فلســفة الضمير  وتحقيــق أهدافه، ُيعتبر ضرورة ملحة ُتقوَّ
فــي حيــاة اإلنســان الحصيــف، وِمــن أجمــل مــا قيل فــي قانــون النجاح 
الــذي صاغــه األديــب والشــاعر األمريكي الشــهير “ويليام ماثيو” أســتاذ 
اللغــة اإلنجليزيــة بجامعــة مدينة نيويورك ســابقا، هوالتركيز وتســخير 
كّل الطاقــات نحــو هدف واحد والتوجه مباشــرة نحو ذلك الهدف دون 
االلتفــات يمنــة وشــماال وفــي اتجاهــات مغايــرة ومتضــادة، وأن أول 
ر اإلنســان طاقاتــه الجســدية والعقليــة  متطلبــات النجــاح هــو أن ُيَســخِّ
لحــّل مشــكلة واحدة بإصرار وبدون كلــل وال ملل، فالعالم مليء بُأناٍس 
ُمضطربيــن وُمشــتتين ينتظــرون مــن ســيأتي ليحفزهــم علــى النجــاح 
ــْون ألنفســهم، لكــن المشــكلة تكمــن فــي صعوبــة مــن  ليكونــوا كمــا َيَتَمنَّ
ســيأتي منقــذا للجميــع وقــد ال يأتــي، إال إذا ارتقــت األنفس واســتعدت 
َحــت ُمعطيــات الضميــر، فســتتقلص علــى إثرها فجوة  واســتقبلت وَرجَّ
دها الشــيطاني التشــتيتي لألولويــات بين األهداف  ارتــداد النفس وَتَمرُّ
المهمة واألقل فأقل أهمية؛ ألن اتباع مسلك نهج األوليات الترتيبي هو 

الطريق الصحيح للنجاح الشخصي التدريجي. 
Û  وفــي قانــون النجاح فرصة تاريخية توثيقية للتفكير ِبُمامســة أهداف

جائــزة ســمو األميــر خليفــة بــن ســلمان للتنميــة المســتدامة “العالميــة”، 
نحــو إمكانية تأســيس مؤشــر جديد يحمل قيمــة تقييمية للنجاح وفقا 
لألولويــات ونســبة اإلنجــاز، مــن ناحية تطبيــق الِعلم االكتــواري لقياس 
مستوى األولويات المتقابلة والمترابطة المختارة وُتواُزنها؛ ألن النتائج 
االكتواريــة الحســابية ستســاعد على إعــادة تنظيم مســتوى األولويات 
ــر، ألجل التحديث حســب القــدرة والظروف والمــوارد وانعكاس  الُمتَغيِّ
والتطويــر،  للتغييــر  وتقبلــه  تعاطيــه  فــي  المجتمــع  علــى  األولويــات 
وســُتعطي ُبْعــدًا إســتراتيجيا تقييميــا ُمتجــددا وتبريريــا ِعلميــا ُمْقِنعــا 

لنتائج أهداف التنمية المستدامة التي ُتشرف عليها األمم المتحدة.
Û  واألجمل في فكرة تأسيس مؤشر للنجاح؛ أن تكون نواة لمبادرة عالمية

مســتقبلية باســم ســمو األمير “ليوم عالمي للنجاح” نظيرا قويا تنافسيا 
ق في 21 نيسان أبريل، بل النجاح  لليوم العالمي لإلبداع واإلبتكار الُموثَّ
أكثــر شــمولية؛ الرتباطــه بعمق الضميــر وبيوم الضميــر لتحقيق أهداف 
التنميــة المســتدامة بشــكل أكبر عن بقية األيــام المرتبطة بتحقيق تلك 

األهداف.

عادل المرزوق

التخلص من الحيوانات النافقة بشكل مخالف ُيدخل “النيابة”
ـــة ـــي الخالي ـــات واألراض ـــي الطرق ـــا ف ـــن رميه ـــذر م ـــة” تح ـــروة الحيواني “الث

حــذرت وكالــة الثــروة الحيوانيــة مــن رمــي الحيوانــات والطيــور النافقة في 
الطرقــات واألراضــي الخاليــة، مشــيرة إلــى أنهــا ســتتعامل مــع المخالفيــن 
لألنظمــة والقوانيــن فيمــا يتعلــق بآليــة التخلــص مــن الحيوانــات والطيــور 

النافقة عبر إحالتهم للنيابة العامة.

وأوضـــح وكيل الثـــروة الحيوانية بوزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمراني خالد أحمد أن عددا من الشكاوى 
وردت إلى “وكالة الثروة الحيوانية “، عن 
قيام بعـــض المربين بمنطقة الهملة برمي 
دواجـــن نافقة فـــي الســـاحات المفتوحة 
في المنطقة ودفن بعضها والتخلص منها 
بطريقـــة غير قانونية، إذ باشـــرت الوكالة 
الشـــكاوى وفتحت تحقيقا فيها؛ للكشف 
عن المزارع التي عمدت إلى التخلص من 

الدواجن النافقة بطريقة غير قانونية.
وأضـــاف “لقـــد تـــم التنســـيق مـــع بلديـــة 
هـــذه  بخصـــوص  الشـــمالية  المنطقـــة 
الشـــكاوى، وتم تنظيف المنطقة مباشـــرة 
الجهـــات  لتحويـــل  معهـــا  والتنســـيق 
وفـــق  المخالفـــات  هـــذه  عـــن  المســـؤولة 

قانون النظافة رقم 10لسنة 2019”.
المربيـــن  جميـــع  علـــى  “يجـــب  وتابـــع 
والعامليـــن في تشـــغيل مـــزارع الدواجن 
واإلنتاج الحيواني التقيد باللوائح ومواد 

بشـــأن   2019 لســـنة   )10( رقـــم  القانـــون 
النظافة العامة”.

وأضـــاف “يجب التقيد بقانـــون رقم )52( 
لســـنة 2014 الخـــاص بالرفـــق بالحيـــوان 
لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
العربيـــة وبطريقـــة التخلـــص اآلمـــن مـــن 
النافقـــة  والطيـــور  الحيوانـــات  جثـــث 
بشـــكل سليم؛ حتى ال تكون مصدًرا لنشر 
األمـــراض والعـــدوى والروائـــح الكريهـــة 

وجذب الحيوانات الضالة”.
ودعـــا إلـــى ضـــرورة التبليـــغ عـــن حاالت 
المـــزارع  فـــي  الطبيعيـــة  غيـــر  النفـــوق 
وبشـــكل فوري وشفاف، عبر التواصل مع 
وكالـــة الثـــروة الحيوانية، والتنســـيق مع 
شـــركات النظافـــة وبلديـــة المنطقـــة التي 
تقـــع المـــزارع فـــي نطاقهـــا؛ للتخلص من 

النافق من الحيوانات والطيور.
وقـــال “يجـــب التواصل مع قســـم اإلنتاج 
الحيواني والدواجن التابع إلدارة الرقابة 
الحيوانيـــة فـــي حـــال نفـــوق الحيوانات 
الكبيـــرة، مثـــل الخيـــول والحميـــر واإلبل 
واألبقار، للتنســـيق مع جهـــة االختصاص 

في البلديات للتخلص األمن منها”.
العامـــة  الحمايـــة  علـــى  “حرصـــا  وأردف 
البحريـــن،  بمملكـــة  الحيوانيـــة  للثـــروة 
وتســـهيل مهمة التخلص مـــن الحيوانات 
النافقـــة وبالتنســـيق بيـــن وكالـــة الثـــروة 
الحيوانيـــة وشـــركة النظافـــة للمحافظـــة 
الشـــمالية، فقـــد تـــم تخصيـــص حاويـــات 
النافقـــة  والحيوانـــات  بالجثـــث  خاصـــة 
لمشروع مربي اإلنتاج الحيواني بمنطقة 

الهملة”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات
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1.7
طن مليــون 



لــم يختلــف الحــال الذي وقف عليــه مندوب جريدة “البالد” وعضــو المجلس البلدي 
أحمد المقهوي لعراد الصناعية )مجمع 243( عما كان عليه قبل عشر أو خمسة عشر 

عاما منذ اآلن من عشوائية ومخالفات بالجملة.

بالفوضـــى  تعـــج  تـــزال  ال  فالمنطقـــة 
والصناعيـــة  البلديـــة  والمخالفـــات 
علـــى  االزدحـــام  يـــزال  وال  والتجاريـــة، 
المهجـــورة  الســـيارات  وشـــغل  هـــو،  مـــا 
المساحات واألرصفة، وغير ذلك الكثير.

ويقـــول المقهـــوي علـــى هامـــش الجولـــة 
الميدانية بمعية منـــدوب الصحيفة: بأن 
المنطقة تتوزع على 94 قســـيمة تجارية 
وصناعيـــة، نشـــاطاتها بالغالـــب خدميـــة، 
بقولـــه” اإلشـــكالية الرئيســـة تكمـــن فـــي 
مخالفـــات أصحاب المحـــال، وفي غياب 
تـــرى،  وكمـــا  فالمحـــال  عليهـــم،  الرقابـــة 
تتجـــاوز بأنشـــطتها مســـاحاتها القانونية 
لتشغل مساحات من األرصفة والشوارع 
الشـــوارع  تضييـــق  مســـببة  والطـــرق، 
المروريـــة  وباالختناقـــات  بالســـيارات 

المستمرة”.
ويضيـــف: “هـــذه الحالة اليوميـــة نتاجها 
معروفـــة المشـــاجرات والمالســـنات بين 
أصحـــاب المحـــال، إذ يشـــكو كل جار من 
جاره، وبســـبب هذا األمر تحديدا يردني 
كثير من االتصاالت الهاتفية التي يشكو 
منهـــا كل جـــار مـــن جـــاره، ناهيـــك عـــن 
تعطيل مصالح الناس، وتأخيرهم، ودفع 
الكثيـــر من الســـائقين لتغيير مســـاراتهم 

بسبب االزدحامات”.
الشـــوارع  بـــأن  البلـــدي  العضـــو  ويؤكـــد 
باألرقـــام  هـــي  الحـــاالت  بهـــذه  المعنيـــة 
 ،4332  ،4324  ،4335  ،4334 التاليـــة: 

.4330
وفي أثناء الجولة أشـــار المقهوي ألعداد 

كبيرة من السيارات الخردة، والمهجورة، 
والســـكراب، والتي هي تحـــت التصليح، 
والسمكرة، وهي تشغل مساحات واسعة 
مـــن األرصفة والســـاحات القريبة، بل إن 
البعـــض منهـــا يشـــغل الطرق والشـــوارع 
نفســـها، حيث يضطر أصحاب الكراجات 
ضيـــق  بســـبب  الشـــوارع  فـــي  لركنهـــا 

المساحة، وكثرة عددها.
وفي مصادفة غريبـــة، تفاجأنا بالجولة 
بمرور كثير من السيارات بعكس اتجاه 
الســـير، حيـــث أوضـــح العضـــو البلـــدي 
بـــأن منطقة عـــراد الصناعيـــة فوضوية 
بامتيـــاز، خصوصا مع غيـــاب الحمالت 
البلديـــة اليومية، والحمـــالت المرورية، 
غيـــاب  وكذلـــك  المجتمـــع،  وشـــرطة 

اللوحات اإلرشادية الكافية.
وعن ظاهرة السيارات المهجورة، قال: 
“أزيـــل مؤخـــرا ما يقـــارب 150 ســـيارة 
خردة ومهجورة من الساحات القريبة، 
اال أن الحـــال ال يزال كما هو، والســـبب 
بـــأن اإلشـــكالية تكمـــن فـــي تجـــاوزات 
أصحاب المحال أنفســـهم، هنالك غياب 

في الرقابة والمتابعة معا”.
الحظنـــا أيضا علـــى هامـــش الجولة، بأن 
أغلب الشـــوارع بعـــراد الصناعية، قديمة 
وضيقـــة، وبـــال أرصفـــة، كمـــا أن االمتداد 
)الترابـــي( هـــو ألغلبهـــا تقريبا، بإشـــارات 
واضحـــة لغيـــاب التطويـــر لهـــا، وللبنيـــة 

التحتية نفسها.
اإلســـراع  أهميـــة  المقهـــوي  ويؤكـــد 
لتطويـــر  الالزمـــة  الموازنـــة  بتخصيـــص 

ممـــا  وانتشـــالها  وتحســـينها،  المنطقـــة، 
هـــي فيـــه مـــن فوضـــى وعبـــث، موضحا 
بأنهـــا تنبـــئ أيضـــا عـــن حـــدوث كـــوارث 
بيئيـــة مختلفـــة، وزيادة في الشـــجارات، 
والتعديـــات على األمالك العامة، بســـبب 
غياب الرقابـــة المطلوبة، وشـــح المنافذ، 
األنشـــطة  تجـــاوزات  وتيـــرة  وتصاعـــد 

الصناعية المختلفة.

المنطقة على مشارف كارثة بيئية والتطوير لم يطلها منذ سنوات
ــة” ــيـ ـــاعـ ــن ــصـ الـ “عـــــــــــراد  ــي  ــ ــ ف ــة  ــ ــي ــ ــدان ــ ــي ــ م ــة  ــ ــولـ ــ جـ ــري  ــ ــجـ ــ تـ  ”^“

|   تصوير: رسول الحجيري إبراهيم النهام 

إطالق “البطاقة الزراعية” قريًبا
للمزارعين الــمــنــامــة  ــوق  سـ ــي  ف ــة  ــرش ف  40 تخصيص  ــح:  ــت ــف ــوال أب

أكــد وكيــل الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 
العمرانــي نبيــل أبوالفتح، أن القطاع الزراعي فــي البحرين يتصدر اهتمامات القيادة 
والحكومــة، انطالًقــا مــن أهمية هذا القطاع على صعيــد األمن الغذائي، الفًتا في هذا 
الصــدد إلــى أن الوكالــة ال تدخر جهًدا في وضع االســتراتيجيات والمبــادرات الرامية 

للنهوض بهذا القطاع، ودعم العاملين فيه وتذليل أية معوقات يواجهونها.

جاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه بالبديع 
وفـــًدا من جمعيـــة المزارعيـــن البحرينيين 
برئاســـة محمد حســـن وعدًدا مـــن أعضاء 

مجلس إدارة الجمعية.
وقـــال أبوالفتـــح “إن الوكالـــة وبتوجيهات 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  مـــن 
والتخطيـــط العمراني عصام خلف، عازمة 
علـــى إطـــالق المبـــادرات لدعـــم تســـويق 
التـــي  البحرينييـــن  المزارعيـــن  منتجـــات 
تشـــكل نقطـــة مفصلية في النهـــوض بهذا 

القطاع”.

المبـــادرات  بيـــن  مـــن  أن  إلـــى  وأشـــار 
التوجيهـــات الكريمـــة الصادرة عـــن قرينة 
عاهل البالد رئيســـة المجلس االستشـــاري 
للمبادرة الوطنيـــة لتنمية القطاع الزراعي 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفة، بتخصيص 40 فرشـــة 
في الســـوق المركـــزي بالمنامـــة للمزارعين 
البحرينييـــن تكـــون منصـــة لهـــم لتســـويق 
منتجاتهـــم، الفًتـــا إلـــى أنـــه تـــم تخصيص 
المركـــزي،  بالســـوق  الفرشـــات  موقـــع 
بالتنســـيق مع المعنيين في أمانة العاصمة 

والشـــروع فـــي توزيعهـــا علـــى المزارعين 
المســـجلين لدى الوكالة فـــي أقرب فرصة 
المتبعـــة  اإلجـــراءات  وبحســـب  ممكنـــة، 

ووفقا لضوابط محددة.
وقال إن الوكالة تعمل في الوقت الجاري 
الالزمـــة  اإلجـــراءات  اســـتكمال  علـــى 

إلصـــدار البطاقـــات الزراعيـــة بالتنســـيق 
البحرينييـــن  المزارعيـــن  جمعيـــة  مـــع 
وحسب اشتراطات ومعايير معينة. وتم 
التباحـــث بخصـــوص فرص الدعـــم الذي 
يمكن أن يقدمه صنـــدوق العمل “تمكين” 

للمزارعين.

اجتماع جمعية المزارعين 19 2-2020-

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - هيئة الطاقة المستدامة

ميــرزا  عبدالحســين  المســتدامة  الطاقــة  هيئــة  رئيــس  اســتقبل 
بمكتبه، وفًدا من أعضاء مجلس إدارة جمعية البحرين لتســامح 

وتعايش األديان برئاسة يوسف بوزبون، وعدد من األعضاء.

وأشـــاد ميرزا بنشاط الجمعية التي 
تضم فـــي عضويتهـــا مجموعة من 
المواطنيـــن والمقيمين من معتنقي 
ومنتســـبي  الســـماوية  األديـــان 

الحضارات والثقافات المختلفة.
ميـــرزا  منـــح  تـــم  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
العضويـــة الفخريـــة للجمعيـــة، وتم 
تقديم نسخة له من كتاب الجمعية 

الـــذي يحمل عنوان “البحرين أرض 
الحضـــور  واســـتعرض  الســـالم”، 
تأسيســـها  منـــذ  الجمعيـــة  أنشـــطة 

العام 2007.
وقـــدم ميرزا عرًضـــا مرئًيا للحضور 
اســـتعرض فيـــه خطـــط ومشـــاريع 
الطاقـــة المتجددة وكفـــاءة الطاقة 

في البحرين.

“التعايش” تمنح ميرزا العضوية الفخرية
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قالت المحامية زينب سبت إن محكمة التمييز 
قبلـــت طعـــن شـــابة كانـــت تطالـــب باســـتصدار 
جواز سفر بحريني لها بعد ثبوت نسبها لوالدها 
الشـــرعية،  المحكمـــة  طريـــق  عـــن  البحرينـــي 
وقضـــت بنقض الحكـــم المطعون فيـــه وبإلغاء 
الحكم المســـتأنف الذي قضـــى برفض دعواها، 
ضدهـــا  المســـتأنف  بإلـــزام  مجـــددا  وقضـــت 
“الجـــوازات” باســـتصدار جـــواز ســـفر بحرينـــي 

لموكلتها.
وذكرت أن موكلتها المولودة بالبحرين وعاشت 
كل حياتهـــا فـــي الهند تحـــت حضانـــة والدتها، 
وتحلم منذ ذلك الوقت بلقاء والدها وأشـــقائها 
الخمســـة، فقررت العودة للبحرين بجواز السفر 
البحرينـــي الـــذي خرجـــت به من البـــاد منذ أن 
كان عمرها 11 شهرا فقط والمنتهي الصاحية 

منـــذ أكتوبر 1983، فتمـــت مصادرته منها حال 
وصولها المطار لعدم تجديده.

لكنهـــا تفاجـــأت بعدما تمكنت مـــن التواصل مع 
أشـــقائها البحرينييـــن والذين بقـــوا في المملكة 
تحـــت حضانـــة والدهـــم، بـــأن والدهـــا يرفـــض 
لقاءها والتواصل معها، فتقدمت ضده بدعوى 
إثبـــات نســـب أمـــام المحكمـــة الشـــرعية والتي 

قضـــت بثبوت نســـبها إليه في وقت ســـابق، إذ 
كان يرفض والدها استصدار مستندات رسمية 
لهـــا، فضـــا عـــن أنـــه امتنـــع عـــن اإلنفـــاق عليها 

حسب حكم الطاق طوال السنين الماضية.
وكذلـــك  اإلداريـــة  المحكمـــة  رفضـــت  إذ 
للجنســـية  العامـــة  اإلدارة  إلـــزام  االســـتئنافية 
المركـــزي  والجهـــاز  واإلقامـــة  والجـــوازات 
للمعلومـــات بمنحهـــا جواز ســـفر وبطاقة هوية؛ 
كونها بحرينية فعا وال حاجة الستصدار حكم 
بذلك، في حين ترفض اإلدارة والجهاز المدعى 
عليهما اســـتصدار تلك المستندات لها إال بحكم 
قضائـــي. وهـــو مـــا اســـتدعى محكمـــة التمييـــز 
التصـــدي لموضـــوع الدعوى بنفســـها، والقضاء 
ســـفر  جـــواز  باســـتصدار  “الجـــوازات”  بإلـــزام 

بحريني لها، وأنهت معانات موكلتها رسميا.

أن  العصفـــور  علـــي  المحامـــي  أفـــاد 
محكمـــة االســـتئناف المدنيـــة أيـــدت 
إلـــزام شـــركتي مقـــاوالت، األولـــى - 
أن  ســـابق-  برلمانـــي  نائـــب  يملكهـــا 
تدفـــع لصالـــح موكلـــه مبلـــغ 16 ألـــف 
دينـــار، والثانيـــة مبلـــغ 9300 دينـــار، 
بعدما اتفق معهما على بناء منزل له 
وتخلفا عن استكمال بنائه وتسببا له 
بأضرار فيه بعد ثبوت مخالفة البناء 
وبتعويـــض  المطلوبـــة،  للمواصفـــات 
دينـــار،   2000 بمبلـــغ  المدعـــي 
ومصروفات الدعـــوى التي تزيد عن 

900 دينار.
وأوضـــح أن المدعـــي يمتلـــك قطعة 
النائـــب  مـــع  بدايـــة  واتفـــق  أرض، 

البرلمانـــي الســـابق علـــى بنـــاء منزل 
لكـــن  دينـــار،   32000 بكلفـــة  عليهـــا 
االلتـــزام  بتنفيـــذ  ماطلـــت  شـــركته 
وتجـــاوزت مـــدة الــــ 8 أشـــهر المتفق 
عليها في مارس 2010 إلتمام البناء، 
لكنـــه وبعـــد مرور ســـنتين و8 أشـــهر 
أبلغتـــه شـــركة النائـــب بعـــدم قدرتها 

على تنفيذ العقد؛ لقلة اليد العاملة.
وأضاف أن موكله أبرم في ديســـمبر 
عقـــد  الثانيـــة  الشـــركة  مـــع   2012
الستكمال بناء منزل أحامه، بتكلفة 
قدرها 13000 دينار، لكن بعد 6 أشهر 
توقفـــت األخيـــرة عـــن العمـــل بمنزله 
دون اســـتكماله؛ بســـبب المشـــكات 
الجسيمة التي ظهرت بالبناء، وألقت 

باللوم على شركة النائب السابق.
لكن الخبيـــر العقـــاري المنتدب أثبت 
بتقريره مســـؤولية كل شركة وقيمة 
إصـــاح تلـــك العيـــوب وقيمـــة البناء 
الفعلية المســـتحقة لهما، مؤكدا أنهما 
اســـتلما مبالـــغ أكثـــر من العمـــل الذي 

قامتا به.

علي العصفورزينب إبراهيم

 الشركة تبلغ بعدم قدرتها على تنفيذ العقد بعد مرور سنتين و8 أشهرعاشــت في الهند مع والدتها ومن دون جنســية بحرينية
إلزام نائب سابق تخلف عن بناء منزل بـ 16 ألف ديناريرفض لقاء ابنته بعدما طّلق والدتها قبل 38 عاما

محرر الشؤون المحليةعباس إبراهيم

“المديونية” تكسر ظهر تجار السوق الشعبي
ــى الـــمـــحـــات ــ ــل ــ ــل ع ــ ــح ــ الـــــــركـــــــود االقــــــتــــــصــــــادي ي

“تراكــم المديونيــة” هــي الرســالة الصادمــة التــي تتصــّدر واجهــة 
العديد من محالت سوق مدينة عيسى الشعبي “الموصدة”، ُكتبت 
بقلــم أســود عريــض علــى ملصــق أبيــض بدائــي، عنوانــه الرئيــس 

باللون األحمر “مخالفة”.

بـــأن الســـوق العريـــق   والشـــاهد 
محالـــه  وعـــرض  أعيـــد  والـــذي 
الصغيـــرة لإليجـــار بعـــد التجديد 
األخير، بأســـعار تنافسية تتراوح 
والتســـعين  الثمانيـــن  بيـــن  مـــا 
دينـــاًرا، ليـــس بخـــاف عـــن واقع 
بقية األسواق التقليدية األخرى، 
والتـــي تترّنح بألم أمـــام ضربات 
المتصاعـــد،  االقتصـــادي  الركـــود 
األخضـــر  بلهيبـــه  طـــال  والـــذي 

واليابس.
 وفي حديث لــــ “الباد” مع بعض 
تجـــار الســـوق، أفادوا بـــأن أغلب 
المحـــال “المخالفة” هي ألســـباب 
تتعلـــق بتراكـــم المديونية وعدم 
رســـوم  مـــن  المتأخـــرات  ســـداد 
وإيجار...إلخ، وبأن البعض منهم 
ســـيكمل اآلن ثاث سنوات على 
حالـــه، دون أن يقضوا ولو القليل 
ممـــا عليهـــم، يقابـــل ذلـــك تعليق 
المحل نفسه، فا هو بالمستخدم، 
وال هـــو بالمؤجـــر، بســـبب دخول 

األمر دهاليز السلك القضائي.
اصطفـــاف  أيًضـــا،  الافـــت   
مجموعـــة مـــن المحـــات المغلقة 
وكأن  بعًضـــا،  بعضـــه  بجـــوار 
هنالـــك لعنـــة نزلـــت عليهـــا بهـــذا 
المـــكان بالذات، في حين تنشـــط 
-بالمقابل- بقاع أخرى من السوق 

بالزبائن المحدودين.
التـــي  المحـــات  تتخطـــى  وال   
تحمـــل الطابـــع الشـــعبي للســـوق 
10 % من عدد المحال النشـــطة، 
بشـــكل يخالف العنـــوان العريض 
والـــذي  الســـوق،  يحملـــه  الـــذي 
ُيفتـــرض أن ُيمثل للســـواح عامل 

ا.  جذب رئيسيًّ
 وياحظ بأن السواد األعظم من 
المحـــات الموجـــودة، هـــي لبيـــع 
العبايات النســـائية ومـــواد البناء 
المختلفة، والمسابيح إلى حد ما، 
كما أن واجهة الســـوق الرئيســـية 
هـــي لمحـــال خاصة بمـــواد البناء 

أيًضا، والكهربائيات.
اإلدارة  مـــن  غريـــب  أمـــر  وهـــو   

المعنيـــة بالســـوق، والتي لم تراِع 
الرئيســـية  الواجهـــة  تكـــون  ألن 
للسوق هي لمحات جاذبة، تمثل 
هوية البلـــد التراثية أو الشـــعبية 

على األقل.
مدينـــة  ســـوق  واقـــع  ويحمـــل   
دالالت  هـــذا  الشـــعبي  عيســـى 
باإليجـــارات  ترتبـــط  ال  مضافـــة، 
فقـــط،  المتصاعـــدة  والرســـوم 
والتي خنقت الكثير من المحات 

التجارية األخرى بربوع المملكة، 
وأخرجت أنشـــطتها من الســـوق، 
الســـوق  محـــات  تتمّيـــز  حيـــث 
الشـــعبي -كمـــا أســـلفت- باإليجار 

الرمزي.
 إذن فاألمـــر هـــو أعمـــق من ذلك، 
وأكثـــر مكـــًرا، ويتطّلـــب تكاتـــف 
الجهود، إنقـــاًذا للتاجر البحريني، 
خصوًصا الصغير ومن هو بنطاق 

المتوسط.

إبراهيم النهام

الثقافة األمنيـة
تعمد تعطيل حركة المرور

Û  يعتقــد البعــض أن كل المخالفــات المروريــة بســيطة، مــن حيــث
العقوبــة وقيمتها المالية، لذلك وجب تســليط الضوء على بعض 
المخالفات وخصوصا التي تعد جريمة وتنص على عقوبة سالبة 

للحرية جراء ارتكابها.
Û  جريمــة تعمــد تعطيــل أو عرقلــة حركة المــرور قد نشــاهدها في

األماكــن التــي تعــج باالزدحامــات كالمــدارس والشــوارع المليئة 
بالمحــات التجاريــة بمختلــف أنواعهــا، إذ نصــت المــادة 47 مــن 
قانــون المــرور بند رقــم 7 “بأنه يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على 
6 أشــهر وبغرامة ال تقل عن 50 دينار وال تجاوز خمســمائة دينار 
أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن مــن تعمــد تعطيــل أو إعاقــة حركة 

المرور في الطرق العامة وإعاقتها”.
Û  ويقصــد بتعمــد تعطيــل أو عرقلــة حركــة المــرور فــي الطريق أو

الشــوارع، تعمــد إيقــاف المركبــة أو أي جســم آخــر فــي عــرض 
الطريق، أو بأي طريقة تعرقل حركة السير األمر الذي يؤدي إلى 
شل حركة المرور تماما، أو حتى بطريقة تعيق حركة السير ومن 
أمثلــة هــذه الجريمة ومحــال افتراضها، األماكن التــي تكثر فيها 

االزدحامات كالمدارس والمحال التجارية كالمطاعم وغيرها.
Û  ويقوم بعض السواق بإيقاف سيارته في عرض الشارع من أجل

أخذ أبنائه من والى المدارس وبالتالي تتعرض الحركة المرورية 
للتوقف؛ بســبب هذا التصرف الا قانوني، ولمزيد من التوضيح 
حــول معنــى التعمــد، فهو أن تتــم عرقلة أو تعطيل حركة الســير 
فــكان عليــك أن  ذلــك  انــت كســائق أن تتفــادى  وفــي إمكانــك 
تقــف بشــكل صحيــح ألن هــذا الشــارع أو الطريــق وضــع لخدمة 

واستعمال الجميع.
Û  وال يجــور التــذرع أن تعطيل الحركة المرورية كان لســبب إنجاز

موضــوع أو أمــر لــن يســتغرق إال بضــع دقائــق، ومن بعدهــا إزالة 
الســيارة مــن نهــر الطريــق علــى ســبيل المثــال، فهــذا التصــرف 
مرفــوض جملــة وتفصيا، إذ كان يتوجب على الســائق المخالف 
للقانــون أن يقــوم بوضــع ســيارة فــي الموقــف الصحيــح حتى ال 
يســبب عرقلــة لحركــة المــرور فــي المــكان المــراد الذهــاب إليــه، 
كانتظار وجبة من مطعم أو السام على صديق أو أخذ التاميذ 

من المدرسة.
Û  ،أما إذا كان ســبب تعطيل حركة المرور خارج عن إرادة الســائق

كالتعرض لحادث وعدم إمكانية تحريك المركبة، أو وقوع عطل 
فني فهذا ال يعتبر من قبيل التعمد.

حديقة جديدة في “إسكان 402” بالسنابس
ــد ــل ــق ــم ال ــداهلل  ــ ــبـ ــ عـ ــم  ــ ــاس ــ ب ــرة  ــتـ ــسـ بـ  10 شـــــــارع  تـــســـمـــيـــة 

علـــى  العاصمـــة  أمانـــة  مجلـــس  وافـــق 
التصاميم المبدئية إلنشاء حديقة بمنطقة 
الســـنابس فـــي مخطـــط إســـكاني مجمـــع 
402، وذلـــك بعـــد موافقة وزارة اإلســـكان 
مـــع مراعـــاة اســـتخدام الطاقة الشمســـية 
فـــي نظـــام اإلنارة فـــي الحديقـــة، وتزويد 
المجلس بالتصاميم النهائية قبل التنفيذ.

 وبّيـــن رئيـــس لجنـــة الخدمـــات والمرافق 
العامـــة عبدالواحـــد النكال خال الجلســـة 
المنعقـــدة قبل أيام، أن أهداف اللجنة هي 
زيادة المسطحات الخضراء في المنطقة، 
وممارســـة األطفـــال األلعـــاب بحريـــة فـــي 
جـــو نظيـــف بعيًدا عـــن أخطار الســـيارات، 
التخفيـــف مـــن التلوث، وتقديـــم مبادرات 

نوعية للمجتمع.
 وأّيـــد أعضاء مجلس أمانة العاصمة على 

تســـمية الشارع رقم 10 الواقع في منطقة 
ســـترة باســـم رجل الديـــن عبـــدهللا المقلد 
والـــذي يعتبـــر مـــن أشـــهر فقهـــاء وعلمـــاء 
البحريـــن فـــي حياتـــه وكانـــت لـــه شـــهرة 

واسعة على مستوى العالم اإلسامي.

شارع 10 

 وبّينت رئيســـة اللجنـــة الفنية هدى 
فـــرج فـــي مبررات تســـمية الشـــارع 
باســـم رجل الديـــن البحريني المقلد 
هـــو تكريـــم لمـــا لـــه مـــن إســـهامات 

فـــي المشـــاريع الدينيـــة التي تصب 
فـــي صالـــح المواطنين، إلـــى جانب 
تشجيع رجال الدين على المشاركة 
لذكـــرى  وتخليـــًدا  المجتمعيـــة، 
المؤثرين من خال تســـمية شوارع 

وضواحي البحرين بأسمائهم.

مروة خميس

المنامة - وزارة الداخلية

صــرح مديــر عــام مديريــة شــرطة المحافظة الشــمالية، أن شــرطة المديرية، 
اتخــذت اإلجــراءات القانونيــة المقــررة تجــاه “حــدث” تــم القبــض عليــه، إثــر 
مشــاركته وآخريــن فــي ســكب الزيــت علــى الشــارع العــام، وتعطيــل الحركة 

المرورية عند مدخل قرية المرخ، ما أدى إلى تعطيل مصالح الناس.

وأوضح أنه تم اســـتدعاء ولي أمر 
الحـــدث، وأخـــذ تعهـــد كتابي عليه 
لانحـــراف،  ابنـــه  تعريـــض  بعـــدم 
مضيفـــا أن النيابـــة العامـــة، أمرت 
بإنهـــاء إيـــداع المذكـــور مـــن مركز 
أودع  قـــد  كان  الـــذي  األحـــداث، 
القانونيـــة  التدابيـــر  ضمـــن  فيـــه 
للتحفظ على األحداث وحمايتهم 
مـــن التعـــرض للجنـــوح، إذ تتوافر 
االجتماعيـــة  الرعايـــة  بالمركـــز 
والنفسية وإجراء التقييم النفسي 
فضـــًا  لألحـــداث،  واالجتماعـــي 
عـــن مواصلـــة تعليمهـــم بالمدارس 
وتلقـــي الحقـــوق المنصوص عليها 

كافة.
القانونيـــة  اإلجـــراءات  أن  وأكـــد 
التـــي تم اتخاذها في هذا الشـــأن، 
تأتي إعاء لســـيادة القانون، وفي 
الوقت ذاته الحرص على مستقبل 
صغـــار الســـن المغـــرر بهـــم باعتبار 
مســـؤولية  النـــشء  حمايـــة  أن 

مجتمعية، خصوًصا وأن ارتكابهم 
هـــذه األعمـــال مـــن شـــأنه أن يهدد 
مستقبلهم ويعرض حياتهم وحياة 
اآلخرين للخطر، وهو ما يستدعي 
وتوجيههـــم  تصرفاتهـــم  مراقبـــة 

نحو الطريق الصحيح.
ودعـــا مديـــر عـــام مديرية شـــرطة 
المحافظة الشمالية، أولياء األمور 
أبنائهـــم  االهتمـــام بمصلحـــة  إلـــى 
ومراقبتهـــم وعدم تركهم فريســـة 
لمن يودون استغالهم، ما يجعلهم 

عرضة للمخاطر والجنوح.

إجراءات قانونية اتجاه “حدث” سكب 
الزيت على الشارع

تضمنت استدعاء 
ولي األمر وأخذ 

تعهد كتابي 
عليه
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قالــت رئيســة نقابــة التربوييــن صفية شمســان لـ “البــاد” إن موضوع انتــداب المعلمين من 
المــدارس الحكوميــة إلــى المــدارس الخاصة ليــس بالموضــوع الجديد، وهو إجــراء تتبعه 
الــوزارة منــذ فتــرة طويلــة، مؤكــدة قانونية اإلجراء التــي تقوم به الــوزارة خصوصا وأنه 

يتم عبر ديوان الخدمة المدنية.

وأشـــارت شمســـان إلى أن انتـــداب المعلمين 
فـــي حال الفائض في التخصصات في وزارة 
التربيـــة إلى المـــدارس الخاصـــة أفضل حال 
من البطالة المقنعة، وأن هذا اإلجراء يســـمح 
بانتقـــال الخبـــرات فـــي بعـــض التخصصـــات 
كالمـــواد التجاريـــة، الفتـــة “ال يمكـــن الجـــزم 
بوجـــود فائـــض أو نقـــص فـــي المعلميـــن في 
مختلف التخصصات دون الرجوع إلى إدارة 

الموارد البشرية في الوزارة”.
وأكـــدت انـــه البـــد أن تحكم عمليـــة االنتداب 
من المدارس الحكومية إلى الخاصة ضوابط 
كثيـــرة أهمهـــا موافقـــة المعلم علـــى انتدابه، 
والفائض في التخصـــص التي تحصره إدارة 

الموارد البشرية، وهي اإلدارة المسؤولة. 
وبينت شمســـان أنها ال تملك معلومات حول 

الفائـــض من المعلميـــن وتخصصاتهـــم الذين 
يمكـــن أن يشـــكلوا فائضـــا أو يســـدوا نقصـــا 
فـــي المـــدارس الخاصـــة، وأن إدارة التربيـــة 
الخاصـــة لديهـــا ضوابـــط ومعاييـــر للموافقة 
فـــي  والنظـــر  المعلميـــن  بانتـــداب  والرفـــض 
الطلبات المقدمة إليها، موضحة أن اإلدارات 
التعليميـــة فـــي الـــوزارة تطلـــب حاجتهـــا من 
المعلميـــن مـــن إدارة المـــوارد البشـــرية، وهي 
علـــى  تـــوزع  ثـــم  عـــن توفيرهـــا،  المســـؤولة 

المدارس. 
ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أن  يذكـــر 
النعيمي كشـــف عن وجـــود 37 معلما ومعلمة 
تـــم انتدابهم مـــن جانب الوزارة خـــال العام 
الدراســـي الحالي؛ للعمل بعـــدد من المدارس 
هـــؤالء  تخصصـــات  أن  مضيفـــا  الخاصـــة، 

والخدمـــة  العربيـــة،  اللغـــة  هـــي:  المعلميـــن 
االجتماعيـــة، والتربيـــة اإلســـامية، والتربية 
الرياضيـــة، والرياضيـــات، والعلـــوم، والمـــواد 
والحاســـب  للمواطنـــة،  والتربيـــة  التجاريـــة، 
اآللي، والفئات الخاصة، والمواد االجتماعية، 

وتكنولوجيا التعليم.

وأشـــار الوزير إلى أن عمليـــة االنتداب تتغير 
من عام إلى آخـــر وفقا الحتياجات المدارس 
الخاصة، وحاجات الوزارة، حيث يتم سنويا 
مراجعة حاجـــات المـــدارس الخاصة وقائمة 
االنتـــداب وإرســـال خطابـــات إلـــى المدارس 
بموافقة الوزارة على ذلك، أو إنهاء االنتداب 

قبل فترة كافية من بدء العام الدراسي.
في الوقت الذي طالب النائب محمد العباسي 
بوقـــف وزارة التربية والتعليم عملية انتداب 
المعلميـــن من المـــدارس الحكومية للمدارس 
الخاصـــة؛ لمخالفتـــه نظـــام االنتـــداب بقانون 

الخدمة المدنية.

محمد العباسي وزير التربية صفية شمسان

ــة ــاري ــج ــت ــال الـــخـــبـــرات ال ــق ــت ــان ــح ب ــم ــس ــة.. وي ــع ــن ــق ــم ــة ال ــال ــط ــب ــن ال أفـــضـــل مـ

نقيبة “التربويين” لـ “^”: انتداب معلمين لمدارس خاصة “قانوني”

ليلى مال اهلل

مدربة “اإلشارة” السلوم لـ “^”: إلنشاء مدارس متخصصة للصم

قالت مدربة لغة اإلشــارة والناشــطة لفئة )الصم( عبير الســلوم بأن “أغلب الجمعيات المهتمة بالفئات ذوي اإلعاقة الســمعية وغيرها، مترهلة وتســير على 
الرتم القديم والتقليدي”. وأضاف الســلوم بحديثها لـ “الباد” بأن” القيادات الموجودة في مجالس اإلدارات بها عتيقة وال تتغير إال نادرا، نحتاج اقتحام 
هذه الجمعيات من جانب الفئات الشبابية والتطوعية؛ لمعرفتهم القريبة باحتياجات واهتمامات المعوقين، ومقدرتهم الجديدة والنافعة لهذه الفئات”.

بداية، حدثينا عن نوع اإلعاقة التي لديك؟ «

إعاقة ســـمعية، )ضعف العصب الحســـي 
منـــذ  أعانيهـــا  إعاقـــة  وهـــي  الشـــديد(، 
الـــوالدة، وتأثيرهـــا يطال النطـــق، حيث 
إنني لم أتحـــدث إال متأخرا، مؤثرة على 
شخصيتي سلبا؛ بسبب شح ثقافة قبول 
ذوي اإلعاقـــة حينهـــا، وكيفيـــة التعامـــل 

معهم.
لكنـــه تأثيـــر لـــم يطـــل مرحلة كبيـــرة من 
حياتي؛ بسبب تدخل الوالدين اإليجابي 
والمبكـــر، واللذيـــن ســـعيا منـــذ البدايات 
لنقلـــي مـــن مرحلـــة إلـــى أخـــرى، لتقوية 
ثقتـــي في نفســـي، وأذكـــر أن والدي كان 

يقول لي )غطي إعاقتك بتميزك(.
كانت رحلـــة طويلة جدا، وصعبة، ميزها 
إصرارهـــا وعنادها بأال تدخلني مدرســـة 
تـــم إلحاقـــي بمدرســـة  )للصـــم(، وعليـــه 
حكوميـــة عاديـــة، والحمـــد للـــه وفقـــت 
مـــن  أصبحـــت  حتـــى  تدرجـــا،  بالنطـــق 

الطالبات المتفوقات.
 كيف تنظرين لقبول المجتمع البحريني  «

للمختلفين عن غيرهم؟

النظرة تغيرت لألفضل، هنالك وعي كبير في 
المجتمـــع البحريني، تقـــوده بالدرجة األولى 
التطوعيـــة  والفـــرق  الشـــبابية  المجموعـــات 
والتـــي تهتم دائما بنشـــر ثقافة ذوي اإلعاقة، 

ودعمهم وتحفيزهم في المجتمع.
وماذا عن دور الجمعيات والمؤسسات  «

األهلية؟

أغلبهـــا ال تـــزال تســـير علـــى الرتم 
أن  كمـــا  والتقليـــدي،  القديـــم 

الموجـــودة  القيـــادات  أغلـــب 
بهـــا  اإلدارات  مجالـــس  فـــي 
عتيقـــة وال تتغيـــر إال نـــادرا، 

نحتـــاج اقتحام هـــذه الجمعيـــات من جانب 
المجموعات الشبابية والتطوعية؛ لمعرفتهم 
القريبـــة باحتياجات واهتمامـــات المعوقين، 

ومقدرتهم الجديدة والنافعة لهذه الفئات.
هل أنت على رضا للدور التي تقوم به  «

المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية 
في احتضان وتشجيع وتطوير مهارات 

المعوقين؟

وايصـــال  التدريـــس  طريقـــة  تختلـــف 
التعليميـــة  المؤسســـات  فـــي  المعلومـــة 
الحكوميـــة وفقا لنوع اإلعاقـــة، وهنالك 
فئـــات مـــن المعوقيـــن طبيعـــة إعاقتهـــم 
تســـاعدهم علـــى التعلـــم، وعلـــى تطوير 
المهـــارات، منهـــم مثـــاال )الكفيـــف(؛ ألنـــه 
يســـتطيع أن يســـمع ولديه المقدرة على 

التعلم بطريقة )برايل(.
هنالك أيضا ذوي اإلعاقة الحركية، والتي 
الممكـــن مســـاعدتهم االحتياجـــات  مـــن 
الازمة في المرافق التي يســـتخدمونها، 
لكـــن اإلشـــكالية تكمـــن في فئـــة )الصم(؛ 
لغياب التهيئة الازمة لهم من التأسيس 

من المدارس االبتدائية تحديدا.
يضاف إلى ذلك غياب مراحل التدريس 
لهـــم، لإلعداديـــة والثانويـــة، حيـــث يتم 
إدخالهم المـــدارس الحكومية بعد إنهاء 
الصـــف الثالـــث االبتدائـــي مباشـــرة، في 
حيـــن يفترض أن يتـــم إدخالهم لصفوف 
المرحلـــة  إتمامهـــم  حتـــى  متخصصـــة 
الجامعيـــة بكوادر مؤهلة ومناســـبة لهم، 
حيث إن اإلشكالية الرئيسة في إعاقتهم 

هي ضعف التواصل مع اآلخرين.
برأيك يا عبير، ما أكثر التحديات التي  «

تواجهها فئة )الصم( في المجتمع اليوم؟

قلة وجـــود المترجمين، ففئة )الصم( من 
حقهـــم التواصل الطبيعي مـــع المجتمع، 
طريـــق  عـــن  احتياجاتهـــم  وتلبيـــة 
المؤسسات والهيئات، وهو أمر يصعب 
لهـــذا الســـبب، وأؤكـــد هنـــا بأنـــه حان 
الوقت إلعادة فئة الصم إلى أحضان 
المجتمـــع، بتوفيـــر احتياجاتهـــم من 
مترجمين، ومن نشـــر لثقافة 
اإلشـــارة، وحتـــى نحول 
هـــذه  إعاقتهـــم 
مواهـــب  إلـــى 
ت  عـــا ا بد إ و

وتفوق.
على  فأنـــا 

ســـبيل 
المثل، 

وفقـــت بـــأن أحـــول هـــذه اإلعاقـــة إلـــى 
أمـــر إبداعـــي أفيـــد بـــه إخوانـــي الصـــم 
معاماتهـــم  كتســـهيل  المجتمـــع،  فـــي 
الحكوميـــة، وفي الحـــق بالحصول على 

العاج، وبقية الخدمات االجتماعية.
فئـــة الصـــم هـــم فئـــة طبيعيـــة جـــدا في 
المجتمـــع، لكنهـــم فاقـــدو لغـــة التواصل، 
وهنـــا يأتي دوري، ودور كل المؤسســـات 
التطوعيـــة  والفـــرق  والجمعيـــات 
واالجتماعية المختلفة ألن نســـاعد هذه 
الفئـــة العزيـــزة علينـــا؛ لكي تكـــون جزءا 

أصيا ونافعا لهذا المجتمع.
 ما القوانين والتشريعات التي تحتاجها فئة  «

)الصم( اليوم لكي تكون مستقرة بحياة 
أفضل؟

أن يعـــاد النظر فـــي القوانيـــن التعليمية لفئة 
)الصم( من حيث إعـــداد مدارس متخصصة 

تحتضنهم وتهتم بهم، وتكون ممثلة لهم.
ونأمـــل أيضـــا بـــأن يتـــم إلـــزام كل مؤسســـة 
أو  تـــدرب  حكوميـــة خدميـــة وحيويـــة ألن 
توظـــف موظفـــا واحدا على األقـــل، على لغة 
اإلشـــارة، لكي يكون قناة تواصل مع )الصم( 

أثناء مراجعتهم لهذه الجهة.
 ما أهم المشاريع التي قمِت بها لمساعدة  «

فئة )الصم( لحياة أفضل؟

تدشين خط الطوارئ التابع لوزارة الداخلية، 

بفئـــة  الخاصـــة  الطـــوارئ  مكالمـــات  لتلقـــي 
)الصم( وبحيث يكون التواصل بلغة اإلشارة، 
وعليه قمت أنا زوجي بتدريب قرابة أربعين 

منتسبا من الوزارة على ذلك.
كمـــا قمنا بتدريـــب لغة اإلشـــارة في حصص 
اإلبـــداع بالمـــدارس الحكوميـــة؛ انطاقا من 
مدرســـة خولـــة الثانويـــة للبنـــات؛ مـــن أجـــل 

إعداد مترجمات صغيرات.
ومـــن المشـــاريع التـــي أنجزناها ونفخـــر بها، 
ترجمـــة الســـام الوطنـــي بفيديـــو تصويري، 

وبالتعاون مع الحرس الوطني.

 ما الذي حببك في أن تكوني ناشطة في  «
هذا المجال؟ ما الذي وجدِت فيه؟

الـــذي حببنـــي في هـــذا األمر هـــو زوجي 
)أصـــم( وهـــو مـــن علمنـــي لغـــة اإلشـــارة، 
وأحببـــت أن أدخـــل هـــذا المضمـــار؛ لكي 
أكون إنســـانا شـــفافا، لـــدي قيمـــة عالية، 
إيمان بأن الناجحين هم الذين يحدثون 

التغيير في حياة اآلخرين.
حاجـــة  النـــاس  أكثـــر  هـــم  الصـــم  فئـــة 
بالمجتمع، وأذكر أن أحدهم قال لي ذات 
مـــرة )الناجحون هم الذين يســـتطيعون 

إحداث التغيير في حياة الغير(.

السلوم: أغلب قيادات جمعيات المعوقين مترهلة وتسير على الرتم القديم

تمديد تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تمديد فترة تســجيل الطلبة المســتجدين للعام الدراســي القادم 2020/2021م، 
من مواليد شهر أكتوبر 2013م وحتى 31 أغسطس 2014م، وذلك حتى يوم األربعاء الموافق 19 فبراير الجاري، 

في صالة الوزارة بمدينة عيسى، من الساعة السابعة صباًحا حتى الواحدة ظهًرا.

 الجديـــر بالذكر أن الوزارة قامت 
التســـجيل  اســـتمارة  بتحميـــل 
ا على الصفحة الرئيســـة  إلكترونيًّ
www.moe.( الـــوزارة  لموقـــع 

للوقـــت،  اختصـــاًرا   )gov.bh

حيـــث يتوّجـــب على ولـــي األمر 
طباعة االســـتمارة وملء بياناتها 
المســـتندات  مـــع  وإحضارهـــا 
المطلوبـــة وتســـليمها إلـــى لجنـــة 
القبـــول خـــال حضـــوره لعمليـــة 

يشـــترط  بأنـــه  علًمـــا  التســـجيل، 
إلتمـــام عملية التســـجيل حضور 
ا مع ولـــي أمره  الطالـــب شـــخصيًّ
مصطحبيـــن  أمـــره،  متولـــي  أو 
معهمـــا األوراق الثبوتيـــة التالية، 

شـــهادة الميـــاد األصليـــة للطفل، 
والبطاقـــة الذكية األصلية للطفل 
وولـــي أمـــره )ســـارية المفعـــول(، 
للطفـــل  الســـفر األصلـــي  وجـــواز 
وولي أمره )ســـاري المفعول(، مع 
ضرورة أن تكون اإلقامة ســـارية 
المفعول للطفل وولي أمره )لغير 

البحرينيين(.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ــرات ــي ــغ ــص ــات ال ــم ــرج ــت ــم ــة” بـــمـــشـــروع ال ــولـ ــانـــويـــة خـ ــت طـــالـــبـــات “ثـ ــ ــ دّرب
إبراهيم النهام    |   تصوير- رسول الحجيري

عبير السلوم



Osama.almajed@albiladpress.com07

صـــدرت أخيًرا عن المركز القومـــي للترجمة ترجمة عربية 
لكتاب “الفيسبوك... بم تفكر؟” بترجمة ربيع وهبة وتأليف 

مجموعة كبيرة من المحررين.
 جـــاء الفيســـبوك، ليضـــع قدًما ثقيلـــة في حياتنـــا اليومية، 
ومـــا يزيد من ثقلها وتأثيرها فقط هذه المشـــكالت، بل ما 
قدم أيًضا بجانب المشـــكالت والخراب، فرًصا مذهلة في 
االرتباط وتكوين العالقات وقنص وظائف وتحقيق شهرة 
وغيرهـــا من اإلنجـــازات التي أتاحت لجميع مســـتخدميه 

ا هائالً من العالقات التي لم تكن تتوفر لوال وجوده. كمًّ
بديـــاًل،  عالًمـــا  أو  موازًيـــا  عالًمـــا  اعتبـــاره  الممكـــن   فمـــن 
فيبقـــى الســـؤال مـــا الخلفيـــة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة 
والتكنولوجيـــة التي تحكم هذا الكيـــان العنكبوتى الرافع 
والخافـــض مـــن شـــأن مســـتخدميه شـــاؤوا أم أبـــوا، كمـــا 
يتطّرق الكتاب أيًضا للعزلة واالغتراب النفسي التي تعتبر 
من أكبر تأثيرات الفيسبوك، فهو بالفعل من عناصر تفريق 
الكثيـــر من األزواج واألحّبـــاء واألصدقاء، ولم يكتف هذا 
“التطبيـــق المزعـــج” بذلـــك فقـــد حـــرم الكثيريـــن من ذوي 
المهـــارات والمؤهالت والكفاءة من الحصول على وظيفة 
مناســـبة، نتيجة ما ينشـــرونه على صفحتهم الشـــخصية، 

حيـــث نتناســـى دائمـــا كمســـتخدمين في هذا الصـــدد أنها 
“الصفحة الشـــخصية” وال ننســـى الفضيحـــة األخيرة التي 
اضطر بســـببها مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك لالعتذار 
بســـببها، بعـــد اختـــراق 50 مليـــون حســـاب على فيســـبوك 
العام الماضي، التي كلفت الشـــركة خســـائر تقدر بعشرات 

المليارات.

الفيسبوك والفلسفة

المخيف الـــواســـع  “الــفــيــســبــوك”  ــم  ــال ع ــي  ف ــراءة  ــ ق
ترجمة عربية لكتاب “الفيسبوك... بم تفكر؟”
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يقيــم منتــدى البحريــن للكتــاب وضمــن فعالياته بمركز عيســى 
الثقافــي محاضــرة بعنــوان “الدكتــور عبــدهللا المدنــي وأعماله 
عــن النخــب فــي الخليــج العربــي” يقدمهــا األســتاذ الدكتــور 
عبدهللا يتيم ويديرها غسان الشهابي، وذلك في تمام الساعة 
الثامنة من مساء يوم االثنين الموافق 24 فبراير بمركز عيسى 

الثقافي.

 يجدر بالذكر أن مركز عيســـى 
الثقافي، أطلق منتدى الكتاب 
الشـــهري، الـــذي تشـــرف عليـــه 
نخبـــة من المثقفيـــن واألدباء، 
تتولى انتقـــاء الكتب المميزة، 
تتوّجـــه  التـــي  تلـــك  خاصـــة 
هـــو حيـــوي  مـــا  تنـــاول  نحـــو 
تتصـــل  قضايـــا  مـــن  وراهـــن 
التـــي  والتحديـــات  بالمهـــام 
يواجههـــا العالـــم العربـــي فـــي 
ويحـــرص  المجـــاالت،  شـــتى 
القائمـــون علـــى المنتـــدى على 
مشـــهوٍد  ألســـماٍء  يعهـــدوا  أن 
لهـــا بالكفاءة وســـعة اإلطالع، 
مـــن األكاديمييـــن والمثقفيـــن 
واألدباء مـــن مختلف البلدان، 
تنـــاول مضامين هـــذه الكتب، 

ومحـــاورة ما تقدمـــه من آراء 
بغيـــة  واجتهـــادات،  وأفـــكار 
تســـليط الضوء علـــى الجديد 
والمميـــز مـــن المعـــارف التـــي 
وتضـــْيء  البصيـــرة،  تغنـــي 

طريقنا نحو المستقبل.

مناقشة أعمال المدني في منتدى البحرين للكتاب

أعلـــن مركـــز عيســـى الثقافـــي عـــن إنشـــاء 
بالتعـــاون  البحرينـــي”  الوطنـــي  “الفهـــرس 
بمكتبـــة  الموحـــد  العربـــي  الفهـــرس  مـــع 
الملـــك عبد العزيـــز بالرياض، حيث ســـيتم 
إطـــالق المشـــروع فـــي 30 مـــارس 2020، 
بالتزامـــن مع تنظيم مركز عيســـى الثقافي 
لمؤتمـــر المكتبييـــن الثاني.   وأشـــار البيان 
يعـــد  الفهـــرس  إنشـــاء  أن  إلـــى  الصحفـــي 
مشـــروع بحرينـــي ســـعودي مشـــترك بيـــن 
المكتبـــة الوطنيـــة بمركـــز عيســـى الثقافي 
والفهـــرس العربـــي الموحـــد، ويقـــوم علـــى 
وطنيـــة  إلكترونيـــة  وبوابـــة  منصـــة  نشـــر 
تجمـــع قوائـــم لمقتنيـــات جميـــع المكتبات 
ومصـــادر المعلومات العامـــة والمتخصصة 
واألكاديميـــة بمملكـــة البحريـــن مـــن كتـــب 
وإصـــدارات مهمـــة، ممـــا يســـهل خدمـــات 
المســـتفيدين مـــن القـــراء والباحثين   وقد 
تم تعيين منال كمال القيســـي رئيسة قسم 
الخدمـــات المكتبية الفنية بـــإدارة المكتبة 

الوطنيـــة عـــن المركز مديرًة للمشـــروع عن 
الجانـــب البحرينـــي، كمـــا تم تعيين حســـن 
علية مـــن الفهرس العربـــي الموحد بمكتبة 
الملـــك عبـــد العزيـــز مديـــًرا للمشـــروع عـــن 
الجانب الســـعودي وأنجز المشروع مراحل 
وســـوف  الفهـــرس،  إنشـــاء  فـــي  متعـــددة 
يتـــم العمل خـــالل المراحـــل القادمـــة على 
تصميم شـــعار للفهرس الوطني البحريني، 
كمـــا ســـيتم إدراج الببليوغرافيـــا الوطنية، 

ونشـــر أخبار األنشطة والفعاليات المكتبية 
البحريـــن،  فـــي  الصلـــة  ذات  والثقافيـــة 
إضافـــة إلـــى تحديـــد سياســـات المشـــاركة 
فـــي الفهـــرس الوطني البحرينـــي وطريقة 
االشـــتراك.  كمـــا ســـيقوم الفهـــرس العربي 
الموّحـــد بتدريب الفريـــق البحريني إلدارة 
محتـــوى البوابة بما في ذلك التدريب على 
ومـــواد  ببليوغرافيـــة  تســـجيالت  إضافـــة 

رقمية ووسائط متعددة.

مركز عيسى الثقافي

يطلــق بالتزامــن مــع مؤتمــر المكتبيين في آخــر مارس
“عيسى الثقافي” ُينِشئ “الفهرس الوطني البحريني”

عن دار ميريت للنشــر بالقاهرة صدر أخيًرا ديوان جديد للشــاعر ســمير درويش، 
”، الديوان هو الثامن عشر في تجربة  ُف جرائَمُه على نحٍو رومانتيكيٍّ بعنوان “يكيِّ

درويش، ويقع في 110 صفحات، ويضم 24 قصيدة، كتبها خالل عام 2015.

تتماس القصائد مع عوالم أفالم شهيرة 
في السينما األميركية والعالمية، وتأخذ 
عناوينها من أســـمائها، ما يصبغ الديوان 
بصبغـــة جماليـــة واحدة على مســـتويي 
الرؤيـــة والتشـــكيل الفنـــي، وهي ســـمة 
غالبة في معظم أعمال الشاعر السابقة. 

الروحـــي،  األب  األفـــالم؛  عناويـــن  مـــن 
كعكة الشـــوكوال، عالم األلـــوان، الجمال 
األميركـــي، أرجوحة التصويـــت، العطر، 
رقصـــة التانغـــو األخيـــرة فـــي باريـــس.. 
ا عبر آلية  وتصنـــع القصائـــد جدالً شـــعريًّ

الحوار مع هذه األفالم.

هيمــن كتــاب المغرب العربي على فروع جائزة الطيب صالح لإلبداع الكتابي، 
في السودان، في دورتها العاشرة، التي اختتمت أعمالها هذا األسبوع

وجـــاء فـــي خبـــر لوكالـــة رويتـــرز من 
العاصمة الســـودانية، إن المغربي عبد 
الباسط زخنيني فاز بالمركز األول عن 
رواية الغراب، بينما جاءت في المركز 
الثاني الليبيـــة غالية يونس الذرعاني 
بروايـــة قواريـــر خاويـــة، وحـــل ثالًثـــا 
المغربي الســـعيد الخيز عن رواية ابن 

الصلصال.
 وفـــي فـــرع القصـــة القصيـــرة، فـــازت 
بالمركـــز األول المغربيـــة فتـــوى أحمد 
القصصيـــة  المجموعـــة  عـــن  الحمـــري 
ليلـــة تجلي، وجـــاءت بالمركـــز الثاني 
اللبنانيـــة رجاء عبـــد الحميد نعمة عن 

مجموعة عاشقات سوقطرة.

تنطلق فعاليات الدورة 30 من “أيام الشــارقة المســرحية”، مســاء يوم 29 فبراير 
ا، وندوات وورش تدريبية،  الجاري، بقصر الثقافة، بمشــاركة 13 عرًضا مســرحيًّ

وتختتم في السادس من شهر مارس المقبل.

 وتقّدمت الفرق المحلية بعشـــرة أعمال 
للمشاركة في الدورة الجديدة، وعاينتها 
لجنة المشاهدة واالختيار المكونة من: 
غنام غنام، وخليفة التخلوفة، وحســـن 
النفالـــي وانتقت 7 منهـــا لتتنافس على 
تصلـــح  ال  “أشـــياء  المهرجـــان:  جوائـــز 

لالســـتهالك اآلدمي”، تأليف علي جمال، 
وإخـــراج حســـن رجـــب و”أيـــن عقلي يا 
قلـــب”، تأليف عثمان الشـــطي، وإخراج 
أحمد األنصاري و”حارس النور”، تأليف 
عبـــد هللا صالـــح، وإخراج علـــي جمال، 

و”ليلة مقتل العنكبوت”.

ُف جرائَمُه يكيِّ

جائزة الطيب صالح

أيام الشارقة المسرحية

ــمــعــمــاريــة ــة ال ــدس ــن ــه ــور ال ــ ــات وصـ ــ ــوم ــ ــق رس ــي ــوث ت

“اإلثنوغرافيا” يعرض العمارة في بيت التراث

المعمـــاري  التـــراث  بيـــت  شـــهد 
المتفّرع عن مركز الشـــيخ إبراهيم 
للثقافـــة  خليفـــة  آل  محمـــد  بـــن 
معـــرض  افتتـــاح  والبحـــوث، 
“اإلثنوغرافيـــا المعمارية”، بحضور 
المركـــز  أمنـــاء  مجلـــس  رئيســـة 
معالي الشيخة مي بنت محمد آل 
خليفة، وعـــدد من الدبلوماســـيين 
الثقافـــي  بالشـــأن  والمهتميـــن 
والمعمـــاري، وذلك ضمن الموســـم 
الثقافـــي “ولـــي جبـــل ملقـــى علـــى 
الغيم يدعونـــي ألرفعه”، تزامًنا مع 
فعاليات ربيع الثقافة في نســـخته 

الخامسة عشرة. 
توثيـــق  علـــى  المعـــرض  يشـــتمل   
الهندســـة  وصـــور  رســـومات 
دراســـات  وتقديـــم  المعماريـــة، 
العمـــارة  لهويـــة  توضيحيـــة 
الحديثـــة، وخرائـــط للمبانـــي فـــي 
المدن والســـواحل، والجزر، كرسم 
تانيكـــورا،  وخريطـــة  مومونـــورا 
ودليـــل عمارة الحيوانـــات األليفة، 
التـــي  الرســـومات  مـــن  وسلســـة 
تصـــور المكان العـــام الذي قام فيه 
“أتيلييه باو-واو” بمعظم أعمالهم، 
)ســـايتاما(،  كيتاموتـــو  كمحطـــة 
ومتنزه مياشيتا بشيبويا ومختبر 

غوغينهايم بـــي ام دبليو، كما وقد 
ُأنشـــئ عمل جديد ثبت مؤقًتا في 
نيويورك للتزامن مع هذا المعرض 

يصـــور المنطقـــة المحيطـــة بمتنزه 
للســـالم،  التـــذكاري  هيروشـــيما 
وضم المعـــرض أيًضا دليالً لمدينة 

الهندســـة  منظـــور  مـــن  طوكيـــو 
المعمارية المعروفة بـ “دامي”.

بـــاو- أتيليـــه  أن  المعـــروف  مـــن   
واو؛ هـــي شـــركة معماريـــة يابانية 
أسســـتها يوشـــيهارو تســـوكاموتو 
ومومويـــو كايجيمـــا فـــي طوكيو، 
مختلـــف  علـــى  بـــاو-واو  تعمـــل 
وكذلـــك  التصميـــم  ممارســـات 
الدراســـات الحضريـــة، وهـــي مـــن 
مركـــز  مبنـــى  بتصميـــم  قامـــت 
“ابحث” المتفرع عن مركز الشـــيخ 
خليفـــة  آل  محمـــد  بـــن  إبراهيـــم 
للثقافـــة والبحـــوث، وفـــي اآلونـــة 
األخيرة قامت الشـــركة بتأســـيس 
برنامـــج لتبـــادل المعلومـــات بيـــن 

المناطق الحضرية والريفية.
الممارســـات  هـــذه  جميـــع  فـــي 
والدراســـات، تعتمد بـــاو-واو دائًما 
علـــى أســـلوب مميـــز فـــي عـــرض 
رســـومات  خـــالل  مـــن  النتائـــج 
وُتســـتخدم  وتفصيليـــة،  دقيقـــة 
هذه الرســـومات أيًضـــا في تحليل 
المطروحـــة.  المواضيـــع  ودراســـة 
ممـــا جعـــل من هـــذا ســـبًبا لخلقهم 
ألنواع مختلفة من الرسومات من 
أجل تحدي القراءة المعتادة لهذه 

المواضيع.

إعداد: أسامة الماجد

للتواصل: 17111509
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أعلن المصـــرف الخليجي التجاري 
عـــن فتـــح بـــاب الترشـــح لعضويـــة 
مقاعـــد   5 لشـــغل  اإلدارة  مجلـــس 
 2020( ســـنوات   3 مدتهـــا  لـــدورة 
إلى 2023( وســـتجري عملية خالل 
اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة العادية 
التـــي ســـتعقد بتاريـــخ 25 مـــارس 

المقبل.
وأشـــار إفصـــاح نشـــر علـــى موقـــع 
بـــاب  أن  إلـــى  البحريـــن  بورصـــة 
الترشـــح لعضويـــة مجلـــس اإلدارة 
 24( األحـــد  فتحـــه  يتـــم  ســـوف 
إلـــى  مفتوًحـــا  وســـيظل  فبرايـــر( 
تاريـــخ 11 مـــارس المقبـــل، وذلـــك 
مـــن أجـــل تقديمهـــا إلـــى الجهـــات 
الرقابيـــة المختصـــة للحصول على 
يـــوم  قبـــل  الرســـمية  الموافقـــات 

اجتماع الجمعية العمومية.
وسوف يتم نشر أسماء المرشحين 
وبياناتهـــم الخاصـــة علـــى الموقـــع 
اإللكترونـــي للبورصـــة وعلى موقع 
الموعـــد  قبـــل  وذلـــك  المصـــرف، 
المحدد النعقاد الجمعية العمومية 
للمصـــرف بــــ 5 أيـــام علـــى األقـــل. 

الشـــروط  أن  اإلفصـــاح  وأوضـــح 
الواجـــب توافرها في المرشـــحين، 
كالتالـــي: أن يكـــون متمتًعـــا بأهلية 
التصرف، أال يكون قد سبق الحكم 
عليه في جريمـــة تفالس بالتقصير 
مخلـــة  جريمـــة  أو  التدليـــس  أو 
بالشـــرف أو األمانـــة أو في جريمة 
بســـبب مخالفتـــه ألحـــكام القانون 
ما لـــم يكن قد رد إليـــه اعتباره، أال 
يكون محظوًرا عليه تولي عضوية 
مســـاهمة  شـــركة  إدارة  مجلـــس 
وفًقـــا ألحـــكام هـــذا القانـــون أو أي 
قانـــون آخر معمول به في المملكة، 
اإلقـــرار كتابو بقبول الترشـــح على 
أن يتضمـــن اإلقـــرار اإلفصـــاح عن 
أي عمـــل يقوم به بصورة مباشـــرة 
أو غيـــر مباشـــرة يشـــكل منافســـة 
الشـــركات  وأســـماء  للمصـــرف 
والجهـــات التي يـــزاول العمل فيها 

أو يشغل عضوية مجلس إدارتها.

“الخليجي التجاري”: فتح باب الترشح لمجلس اإلدارة األحد

المحرر االقتصاديالمحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي

أعلن بنك البحرين والكويت عن فتح باب الترشــح لعضوية مجلس اإلدارة من يوم األحد )23 فبراير( 
إلــى يــوم 10 مــارس المقبــل. وســتجري عمليــة االقتــراع النتخاب 7 أعضــاء لمجلــس إدارة البنك لفترة 
مدتها 3 أعوام )2020 إلى 2023( خالل اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد بتاريخ 24 مارس 

المقبل.

ووفًقا إلفصاح نشر على موقع بورصة البحرين، فإن 
الشـــروط الواجب توافرها في المرشحين، كالتالي: 
االلتزام بشروط عضوية مجلس اإلدارة المنصوص 
عليهـــا في المـــادة )24( من النظام األساســـي للبنك، 
والمادة )173( من قانون الشركات التجارية الصادر 

بمرسوم بقانون )21( لسنة 2001 وتعديالته.
وأوضـــح اإلفصـــاح المنشـــور علـــى موقـــع البورصة 
المســـتندات المطلوبـــة للترشـــح التـــي تشـــمل ملء 
قبـــل  مـــن  المعتمـــدة   )3( رقـــم  الترشـــح  اســـتمارة 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي والتي يمكـــن الحصول 
عليها مـــن الموقع اإللكتروني لـ”المركزي”، والســـيرة 

الذاتية للمرشح/  ممثل المرشح، الشهادات العلمية، 
والتقرير االئتماني من شركة بنفت.

يذكـــر أن مـــراد علـــي مـــراد يـــرأس مجلـــس اإلدارة، 
وجاسم زينل نائًبا لرئيس مجلس اإلدارة.

فــــــتــــــح بــــــــــــاب الـــــــتـــــــرشـــــــح األحـــــــــد
عمومية “BBK” تنتخب مجلس اإلدارة 24 مارس

فتحت مجموعة البركة المصرفية باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة الخميس حتى يوم 9 مارس المقبل.   
وســتجري عمليــة االقتــراع النتخــاب 13 عضًوا جدد لمجلس إدارة الشــركة لفترة 3 أعــوام )2020 إلى 2023( 

خالل اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد بتاريخ 23 مارس المقبل.

 ووفًقـــا إلفصـــاح نشـــر علـــى موقـــع بورصـــة البحريـــن 
الخميـــس، فـــإن مـــن الشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي 
المرشحين، كالتالي: أن يكون متمتًعا بأهلية التصرف، 
أال يكـــون قـــد ســـبق الحكـــم عليه فـــي جريمـــة تفالس 
بالتقصيـــر أو التدليـــس أو جريمـــة مخلـــة بالشـــرف أو 
األمانـــة أو في جريمة بســـبب مخالفتـــه ألحكام قانون 
الشـــركات التجاريـــة ما لم يكن قد رد إليـــه اعتباره، أال 
يكون محظوًرا عليه تولي عضوية مجلس إدارة شركة 
مســـاهمة وفًقا ألحـــكام هذا القانـــون أو أي قانون آخر 
معمـــول بـــه في المملكـــة، أال يكون عضـــًوا في مجلس 
إدارة أكثر من مصرفين في البحرين )بشرط أن يكون 
أحدهمـــا بنك تجزئـــة واآلخر جملـــة(، وال يجوز الجمع 
بين عضوية مجلس إدارة مصرفيين من نفس الدرجة، 
ويمكن االســـتثناء مـــن ذلك إذا كانـــت العضوية لبنوك 

داخل نفـــس المجموعة بعد موافقـــة مصرف البحرين 
المركـــزي، وأال يكـــون عضو في مجلـــس إدارة أكثر من 
3 شـــركات مســـاهمة عامة في البحرين، وبشـــرط عدم 

وجود تعارض في المصالح.

مـــــارس  23 فـــــي  عـــــضـــــًوا   13 انــــتــــخــــاب 
“البركة”: فتح باب الترشح لمجلس اإلدارة

بالقطــاع المدرجــة  للشــركات  الســوقية  القيمــة   % 1.16

أرباح “الفنادق والسياحة” في 2019

بلغت ربحية الشـــركات المدرجة 
ضمـــن قطاع الفنادق والســـياحة 
فـــي بورصـــة البحرين نحـــو 2.5 
مليـــون دينار في العـــام الماضي 
التـــي  للبيانـــات  وفًقـــا   ،2019

جمعتها “البالد”.
الشـــركات  ربحيـــة  وتراجعـــت 
فـــي  بالقطـــاع  المدرجـــة  األربـــع 
العـــام 2019 بنحـــو 810.8 ألـــف 
دينـــار عن العـــام 2018، إذ بلغت 
نحو 3.3 مليون دينار، منخفضة 

.% 24.31
وتســـببت الخســـائر التـــي منيت 
بها شـــركة البنـــادر للفنادق بقيمة 
3.4 مليون دينار تقريًبا وخسائر 
للترفيـــه  البحرينيـــة  الشـــركة 
العائلـــي بنحـــو 1.6 مليـــون دينار 

في تراجع أرباح القطاع.
 وكانـــت ربحيـــة الشـــركات فـــي 
العام 2018 تراجعت بنسبة 218 
مليـــون   10.6 بنحـــو  قياًســـا   %

دينار في العام 2017.
وأظهـــرت البيانـــات أن مجموعة 
فـــي  جـــاءت  الخليـــج  فنـــادق 
المرتبـــة األولى من حيث األرباح 
إذ   ،2019 بالعـــام  المتحققـــة 
حققـــت ربًحا قـــدره 5.95 مليون 

دينار مقارنًة بمبلغ 6.922 مليون 
دينار عن العام 2018، بانخفاض 

قدره 14 %. 
وجاءت شـــركة الفنادق الوطنية 
بالمرتبـــة الثانية، إذ حققت ربًحا 
صافًيا بلغ قرابة 1.6 مليون دينار 
مقابل نحو 1.1 مليون دينار في 

العام 2018، بزيادة 40.3 %.
الشـــركة  ســـجلت  حيـــن،  فـــي 
العائلـــي  للترفيـــه  البحرينيـــة 
خســـائر بنحـــو 1.6 مليـــون دينار 
فـــي العـــام 2019 مقابل خســـائر 
1.04 مليـــون دينـــار فـــي  بنحـــو 

العام 2018.
كما سجلت شركة البنادر للفنادق 
خســـائر بنحـــو 3.4 مليـــون دينار 
مقابل خســـائر بنحـــو 3.7 مليون 

دينار في العام 2018.

 القيمة السوقية

القيمـــة  أن  البيانـــات  وأظهـــرت 
األربـــع  للشـــركات  الســـوقية 
وهـــي  القطـــاع  فـــي  المدرجـــة 
)مجموعة فنادق الخليج، شـــركة 
الفنـــادق الوطنية، شـــركة البنادر 
البحرينيـــة  والشـــركة  للفنـــادق، 

للترفيـــه العائلـــي( تقـــدر قيمتهـــا 
بنحـــو 122.1 مليون دينار، تمثل 
مـــا نســـبته 1.16 % مـــن إجمالي 
للبورصـــة  الســـوقية  القيمـــة 
والبالغـــة نحـــو 10.5 مليـــار دينار 
في آخر جلسة تداول بالبورصة.
الخليـــج” أوال  “فنـــادق  وجـــاءت 
بنحـــو 94.9 مليون دينار تشـــكل 
القيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %  0.9
السوقية للبورصة، تليها “الفنادق 
مليـــون   16.9 بنحـــو  الوطنيـــة” 
إجمالـــي  مـــن   %  0.16( دينـــار 
القيمـــة الســـوقية(، ثالًثـــا “البنادر 
للفنادق” بنحـــو 7.1 مليون دينار 
وأخيـــًرا   ،%  0.07 نســـبته  مـــا 
 3.24 العائلـــي” بقيمـــة  “الترفيـــه 
 0.03 مـــا نســـبته  مليـــون دينـــار 
% مـــن إجمالي القيمة الســـوقية 

للبورصة.
يشـــار إلى أن 44 شـــركة مدرجة 
فـــي البورصـــة تنـــدرج تحـــت 6 
قطاعـــات، وهـــي: قطـــاع البنوك 
االســـتثمار،  قطـــاع  التجاريـــة، 
قطـــاع التأمين، قطاع الخدمات، 
والســـياحة،  الفنـــادق  قطـــاع 

وقطاع الصناعة.

اسطنبول - رويترز

 2.6 % تراجع 
الليرة التركية

الدوالر  مقابل  التركية  الليرة  تراجعت 
أمــــس لــتــبــلــغ أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا في 
الماضي،  مايو  منذ  اعتيادية  تــداوالت 
الصراع  فيه  يستمر  الــذي  الــوقــت  فــي 
المجاورة  السورية  إدلــب  منطقة  في 

في إثارة قلق المستثمرين.
مقابل   6.11 مستوى  الليرة  والمــســت 
إغــالق  مــع  مقارنة  األمــيــركــيــة،  العملة 
وخسرت   .6.1005 عند  الخميس  يــوم 
العملة التركية 2.6 % من قيمتها مقابل 

الدوالر منذ بداية العام الجاري.

الذهب يرتفع متجًها ألفضل أداء أسبوعي
بلغت أســعار الذهب أعلى مســتوياتها في ســبع سنوات أمس وتتجه 
صــوب تســجيل أفضــل أداء أســبوعي فــي شــهر ونصــف الشــهر، في 
الوقــت الــذي تلقــى فيــه الطلــب علــى أصــل المــالذ اآلمــن الدعــم من 
ارتفاع في عدد حاالت اإلصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا 

الجنوبية.

وأعلنـــت كوريـــا الجنوبيـــة عن 52 
حالـــة إصابـــة جديـــدة بالفيروس، 
مما يصل باإلجمالي على مســـتوى 
أعلنـــت  بينمـــا   ،156 إلـــى  البـــالد 
اليابـــان عـــن أول وفـــاة علـــى متن 
ســـفينة سياحية تشكل أكبر تجمع 

لإلصابات خارج الصين.
المعامـــالت  فـــي  الذهـــب  وارتفـــع 
 1625.05 إلـــى   %  0.4 الفوريـــة 
دوالر لألوقيـــة )األونصـــة(، بعد أن 
بلـــغ أعلى مســـتوياته منـــذ فبراير 

فـــي  دوالر   1626.27 عنـــد   2013
وقـــت ســـابق مـــن الجلســـة. ومنذ 
بداية األســـبوع، ارتفعت األســـعار 
2.5 % وتتجه صوب تحقيق أكبر 
مكسب أســـبوعي بالنسبة المئوية 

منذ الثالث من يناير.
وصعدت العقود األميركية اآلجلة 
 1627.40 إلـــى   %  0.4 للذهـــب 

دوالر.
وقـــال الخبير االقتصادي لدى بنك 
شـــارما  جـــون  الوطنـــي  أســـتراليا 

“يبدو أن التركيز الرئيســـي للذهب 
ينصب على الضبابية التي تكتنف 
الفيـــروس... وانتشـــاره في أنحاء 
العالم” مضيًفا أن تأثير الوباء على 
الســـياحة والســـفر والنمـــو يؤجـــج 

الطلب على المعدن األصفر.
وتراجعت األســـهم اآلســـيوية في 
الوقـــت الذي دفعـــت فيه أنباء عن 
زيـــادة حـــاالت اإلصابة فـــي بكين 
والخـــارج الصناديـــق إلـــى التدافع 

صوب األصـــول األميركية اآلمنة، 
ممـــا رفـــع الـــدوالر ألعلى مســـتوى 

في 3 سنوات.
وحـــذر صندوق النقـــد الدولي يوم 
األربعاء من أن انتشار الوباء أكثر 

قـــد يعرقـــل تعافيـــا متوقعا “هشـــا 
للغايـــة” في االقتصـــاد العالمي في 

.2020
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، 
اســـتقر البالديـــوم عنـــد 2689.06 

دوالر لألوقيـــة، لكنـــه مرتفـــع نحو 
األســـبوع،  بدايـــة  منـــذ   %  11
ويتجه صوب تســـجيل أقوى أداء 

أسبوعي في أكثر من شهر.
ُيســـتخدم  الـــذي  المعـــدن  وصعـــد 
الســـيارات  بقطـــاع  التحفيـــز  فـــي 
ألعلى مســـتوى على اإلطالق عند 
2841.54 دوالر فـــي وقـــت ســـابق 
من األســـبوع بفعل مخاوف بشان 

المعروض.
إلـــى   %  0.5 الفضـــة  وارتفعـــت 
لتســـجيل  وتتجـــه  دوالر   18.44
أفضل أداء أسبوعي منذ األسبوع 
المنتهـــي فـــي 30 أغســـطس، بينما 
صعـــد البالتيـــن 0.2 % إلـــى 980 

دوالًرا.

عواصم - رويترز

المعدن األصفر 
يصل إلى أعلى 

مستوياته في 7 
أعوام

أمل الحامد

القيمة السوقية لشركات قطاع الفنادق والسياحة

القيمة السوقية )دينار(اسم الشركة

94,917,842فنادق الخليج
16,857,225الفنادق الوطنية

7,114,546بنادر للفنادق
3,240,000الترفيه العائلي

2.5
دينار مليون 
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القاهرة - بنا

خسرت البورصة المصرية خالل تعامالت 
األســـبوع الماضـــي نحو 5.1 مليـــار جنيه 
)مـــا يعـــادل 123.2 مليـــون دينـــار( ليبلـــغ 
رأســـمال الســـوقي ألسهم الشـــركات نحو 
695.6 مليـــار جنيه )ما يعادل 16.8 مليار 
دينـــار(. وتراجـــع أداء مؤشـــرات الســـوق 
الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث 
انخفض مؤشـــر الســـوق الرئيسي “إيجي 
اكس 30” بنســـبة 1 % ليســـجل مســـتوى 
13720.65 نقطة، وهبط مؤشـــر األســـهم 
الصغيرة والمتوســـطة “إيجـــي اكس 70” 
بنحـــو 0.83 % ليبلـــغ مســـتوى 1256.08 
نقطة، وتراجع مؤشـــر “إيجي اكس 100” 
األوسع نطاًقا بنسبة 1.4 % ليبلغ مستوى 

1364.67 نقطة.
للبورصـــة  األســـبوعي  التقريـــر  وأشـــار 
المصرية إلـــى ارتفاع قيم التـــداول لتبلغ 
10.3 مليار جنيه من خالل تداول 1.171 

مليار ورقة منفذة على 85 ألف عملية.
المســـتثمرين  تعامـــالت  أن  وأوضـــح 
 %  58.3 علـــى  اســـتحوذت  المصرييـــن 
وأن  الســـوق،  تعامـــالت  إجمالـــي  مـــن 
المستثمرين األجانب استحوذوا على 25 
% والعـــرب علـــى 16.7 % بعد اســـتبعاد 

الصفقات.
تعامـــالت  أن  إلـــى  التقريـــر  ونـــوه 
األجانـــب ســـجلت صافـــي  المســـتثمرين 
شـــراء بقيمـــة 38.9 مليـــون جنيـــه، وأن 
المســـتثمرين العـــرب ســـجلوا صافي بيع 

بقيمة 356.7 مليون جنيه.

المستثمرون العرب يستحوذون على 16.7 % من إجمالي الصفقات
123.2 مليون دينار خسائر البورصة المصرية في أسبوع

بكين - رويترز

 قالـــت وزارة الماليـــة الصينيـــة إنهـــا 
أميركيـــة  ســـلعة   65 إعفـــاء  ســـتبدأ 
مـــن رســـوم جمركيـــة عقابيـــة ُطبقت 
فـــي خضـــم نـــزاع تجـــاري ثنائـــي مع 
الواليـــات المتحـــدة وذلك لمـــدة عام 

اعتباًرا من 28 فبراير.
وتشـــمل الســـلع الُمعفـــاة من الرســـوم 
اإلضافيـــة مكونات طائرات ومعدات 
طبيـــة وفًقـــا لوثائـــق منشـــورة علـــى 

الموقع اإللكتروني للوزارة.
ولم تقـــدم وزارة المالية تفاصيل بما 
فـــي ذلـــك قيمـــة واردات الصيـــن من 
المنتجات الُمعفاة في العام الماضي.

التجـــارة  وزارة  قالـــت  ذلـــك،  إلـــى 
الصينية أمس إن صادرات وواردات 
البـــالد ســـتتأثر ســـلًبا بفعـــل انتشـــار 
أحـــدث  الـــذي  كورونـــا  فيـــروس 
أكبـــر  ثانـــي  فـــي  شـــديًدا  اضطراًبـــا 

اقتصـــاد في العالـــم. وقال مســـؤولو 
إن  صحفـــي  إيجـــاز  خـــالل  الـــوزارة 
الصيـــن تتوقـــع اســـتئناف الشـــركات 
األجنبيـــة في معظم المناطق لإلنتاج 

بحلـــول نهاية فبرايـــر، لكنهم أضافوا 
أنه ســـيكون هناك تأثير أكثر وضوًحا 
على االســـتثمار األجنبي المباشر إلى 

الصين في فبراير ومارس.

التجارة الصينية تتأثر بشــدة في فبراير ومارس بسبب “كورونا”
الصين تعفي 65 سلعة أميركية من رسوم إضافية

ديــون  قيمــة  أن  بــورز جلوبــال  آنــد  مــن ســتاندرد  تقديــرات  أفــادت 
الحكومــات فــي أنحــاء العالــم ســتقفز إلــى مســتوى قياســي عنــد 53 
تريليــون دوالر بحلــول نهاية العام، مــع االتجاه القتراض 8.1 تريليون 

دوالر هذا العام وحده.

وســـيكون نحو 70 % أو ما يعادل 
5.8 تريليـــون دوالر مـــن إجمالـــي 
االقتراض الســـيادي إلعادة تمويل 
مســـتحقة  األجـــل  ديـــون طويلـــة 
الســـداد، بيـــد أن حجـــم االقتراض 
 2.3 البالـــغ  المتوقـــع  الجديـــد 
تريليون دوالر ســـيظل يعادل 2.6 
% علـــى األقل مـــن الناتج المحلي 

اإلجمالي العالمي.
إن  بـــورز  آنـــد  ســـتاندرد  وقالـــت 
النمو يشـــير إلى زيـــادة احتياجات 
ومـــن  األكبـــر.  للـــدول  االقتـــراض 
شـــأن اقتراض الواليـــات المتحدة 

3 تريليونـــات دوالر واليابان 1.75 
تريليـــون دوالر أن تظـــل الدولتان 
بفارق كبير أكبر مقترضين عالميا، 
إذ تشكالن قرابة 60 من اإلجمالي 

ككل.
 وقال تقرير أشرفت عليه المحللة 
والمحلـــل  فارتابيتـــوف  كاريـــن 
روبرتـــو ســـيفون أريفالـــو “بحلول 
2020 نتوقـــع أن يرتفـــع...  نهايـــة 
الدين التجاري لجميع الدول التي 
نقـــوم بتصنيفها بنســـبة 5 % ليبلغ 
مســـتوى قياســـيا عند 53 تريليون 
دوالر مقارنة مع 2019 وبنسبة 30 

% مقارنة مع 2015”.
وبعد الواليات المتحـــدة واليابان، 
الصيـــن  تصـــدر  أن  المتوقـــع  مـــن 
أدوات دين بنحو 636 مليار دوالر، 
وتليها إيطاليا والبرازيل وفرنســـا، 
تقتـــرض كل  أن  المتوقـــع  مـــن  إذ 
دولـــة منهـــا 250 مليـــار دوالر فـــي 

.2020
وستشـــكل تلك الـــدول األربع نحو 
17 % مـــن اإلجمالـــي العالمي، بما 
يقـــل قليـــال عـــن اليابـــان بمفردها، 
الـــدول  مجموعـــة  ســـتمثل  بينمـــا 
الســـبع الكبـــرى قرابـــة 70 % مـــن 

االقتراض والدين العالمي.

فـــي غضون ذلـــك مـــن المتوقع أن 
ناشـــئا  اقتصـــاًدا   20 أكبـــر  ُيصـــدر 
أدوات ديـــن مجمعـــة قدرها 1.62 

تريليـــون دوالر هذا العام، بارتفاع 
نســـبته 4 % مقارنة مع عام 2019 

ا مرتفًعا. لتسجل مستوى تاريخيًّ

لندن - رويترز

أزمة ديون سيادية لحكومات العالم بـ53 تريليون دوالر
األجـــــــل ــة  ــ ــلـ ــ ــويـ ــ طـ ــات  ــ ــق ــ ــح ــ ــت ــ ــس ــ م ــل  ــ ــويـ ــ ــمـ ــ تـ إلعـــــــــــــادة   %  70

النفط ينخفض 1 % مع تفاقم المخاوف بشأن الطلب
انخفضت أسعار النفط نحو 1 % أمس، إذ تتعرض لضغوط بفعل تنامي المخاوف بشأن 
الطلب على الوقود في الوقت الذي يزداد فيه انتشار وباء فيروس كورونا خارج الصين، 

 فـــي الوقت الذي يبدو فيـــه أن كبار منتجي 
الخام ليسوا في عجلة لخفض اإلنتاج لدعم 

السوق.
وتراجع خام برنت 64 سنتا أو ما يعادل 1.1 
% إلـــى 58.67 دوالر للبرميـــل، بينمـــا تراجع 
الخـــام األميركي 54 ســـنتا أو ما ُيعادل 1 % 

إلى 53.34 دوالر للبرميل.
كوريـــا  فـــي  مدينـــة  أكبـــر  رابـــع  وأصبحـــت 
الجنوبيـــة أحدث نقطـــة النتشـــار الفيروس، 
إذ خلـــت الشـــوارع مـــن المارة ولزم الســـكان 
منازلهـــم بعد عـــدوى أصابت العشـــرات فيما 
وصفته الســـلطات بأنه “واقعة انتشـــار كبير” 

في كنيسة.
وســـنغافورة واليابـــان علـــى وشـــك الركـــود 

فـــي  كبيـــر  تركيـــز  الوبـــاء محـــل  وســـيكون 
ماليـــة  وزراء  اجتمـــاع  خـــالل  المحادثـــات 
األســـبوع  مطلـــع  فـــي  العشـــرين  مجموعـــة 

القادم.
 وفـــي الصيـــن ذاتهـــا، وهـــي أكبـــر مســـتورد 
للنفـــط الخـــام، ارتفـــع عـــدد حـــاالت اإلصابة 
الجديدة أيًضا أمس مقارنة مع اليوم السابق 
حتى في الوقت الذي تواصل فيه بكين بذل 
جهود الحتواء الفيروس الذي أصاب بالشلل 

إلى حد كبير ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
 وقال وزير الطاقة الروســـي ألكسندر نوفاك 
يـــوم الخميس إن منتجي الطاقـــة العالميين 
يدركـــون أنه لم يعد مـــن المنطقي أن تجتمع 
منظمـــة البلـــدان المصـــدرة للبتـــرول )أوبـــك( 

وحلفاؤهـــا قبـــل الموعـــد المقـــرر فـــي أوائـــل 
مارس.

وتكبـــح المجموعـــة المعروفة باســـم أوبك+ 
اإلمدادات عن السوق لدعم األسعار منذ عدة 
ســـنوات اآلن ويتوقـــع العديد مـــن المحللين 

تمديد أو تعميق القيود على اإلنتاج.
 وقالـــت موســـكو إنها ســـتفصح عـــن موقفها 

في األيام المقبلة.
ومما عزز الضغط على أسعار النفط أن ارتفع 
الدوالر األميركي إذ يبحث المستثمرون عن 
المـــالذات اآلمنة. ومن شـــأن صعـــود الدوالر 
ارتفـــاع تكلفة النفط في المعتاد إذ إن الخام 

عادة ما يتم تسعيره بالعملة األميركية.

طوكيو - رويترز

برنت تراجع إلى 58 
دوالًرا

السبت 22 فبراير 2020 - 28 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4148

عواصم - رويترز

انخفضـــت األســـهم األوروبية أمس 
فيـــه  تترقـــب  الـــذي  الوقـــت  فـــي 
تتعلـــق  محليـــة  قـــراءة  األســـواق 
مـــدى  لقيـــاس  االقتصـــاد  بمتانـــة 
تأثير فيروس كورونا على أنشـــطة 
الشـــركات في منطقة اليورو. ونزل 
لألســـهم   600 ســـتوكس  المؤشـــر 
لتكبـــد  ويتجـــه   %  0.5 األوروبيـــة 
األســـبوع.  فـــي  طفيفـــة  خســـارة 
وتعرض المؤشر لضغوط على مدى 

األسبوع الفائت جراء مجموعة من 
األربـــاح الضعيفة علـــى األخص في 
قطاعـــي التأميـــن والبنـــوك. وكانت 
المرتبطـــة  الفرعيـــة  المؤشـــرات 

بالســـلع األوليـــة مثل أســـهم الموارد 
األساســـية والنفـــط والغـــاز من بين 
قائمـــة القطاعـــات األســـوأ أداء في 

التعامالت المبكرة.

أسهم أوروبا تتراجع
نيويورك - بنا

األميركيـــة،  األســـهم  انخفضـــت 
بقيـــادة تراجـــع فـــي أســـهم قطاع 
بعـــد  الثقـــل،  ذات  التكنولوجيـــا 
تقاريـــر عن حـــاالت إصابة جديدة 
بفيروس كورونا في الصين ودول 
أخـــرى ممـــا أجـــج مخاوف بشـــأن 
انتشـــار الفيـــروس وتأثيـــره علـــى 

االقتصاد العالمي.
ونزل المؤشـــر داو جونز الصناعي 
130.79 نقطـــة أو مـــا يعادل 0.45 

% إلـــى 29217.24 نقطـــة. وهبط 
المؤشـــر ســـتاندرد آنـــد بـــورز 500 
بمقـــدار 13.15 نقطـــة أو 0.39 % 

إلـــى 3373 نقطة وتراجع المؤشـــر 
ناســـداك المجمـــع 66.22 نقطـــة أو 

0.67 % إلى 9750.97 نقطة.

تراجع األسهم األميركية
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غرف نوم عدد 7

تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم
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بعد أكثر من 3 ســنوات من التحذيــرات المتكررة من “فاتف”

إيران على قائمة جديدة لإلرهاب.. بسبب “األموال القذرة”

قررت مجموعة العمل المالي “فاتف” أمس الجمعة إدراج إيران على قائمتها الســوداء الخاصة بالدول التي تفشــل في االلتزام بالقواعد الدولية لمكافحة 
تمويل اإلرهاب.  وجاء هذا القرار في اجتماع عقده في باريس أمس ممثلون عن الدول األعضاء الـ 39 في المجموعة التي تتخذ من العاصمة الفرنســية 
مقرا لها، بعد أكثر من 3 سنوات من التحذيرات المتكررة من قبل “فاتف” إلى طهران في محاولة لحثها على تبني قوانين خاصة بمحاربة تمويل اإلرهاب.

فـــي الوقت نفســـه، أشـــارت وكالة 
“رويتـــرز” إلـــى أن “فاتـــف” أبقـــت 
البـــاب مفتوحـــا أمام طهـــران على 
مـــا يبـــدو، إذ أشـــارت إلـــى ضرورة 
أن “يتســـنى للـــدول تطبيق تدابير 
أي  عـــن  بشـــكل مســـتقل  مضـــادة 

دعوة من فاتف لفعل ذلك”.
بفـــرض  الخطـــوة  هـــذه  وتقضـــي 
رقابـــة إضافيـــة علـــى المعامـــات 
المالية مع طهـــران؛ بهدف تكثيف 
الضغط على المصارف والشركات 
التـــي لـــم تقطـــع بعـــد عاقاتها مع 

إيران.
وأصبحـــت إيـــران ثانـــي دولة بعد 
كوريا الشـــمالية أدرجت على هذه 

القائمة السوداء.
وكانت المجموعـــة قد حذرت في 
اجتماعها األخير في شـــهر أكتوبر 
الماضـــي، مـــن أن إيران قـــد تدرج 
علـــى قائمة العقوبـــات الخاصة بها 
إذا لـــم تقـــر قانونـــا يؤكد تمســـكها 
الخاصـــة  األمميـــة  باالتفاقيـــة 
بمحاربـــة المعامـــات الماليـــة غير 

المشـــروعة، لكـــن مجلـــس صيانـــة 
هـــذا  رفـــض  اإليرانـــي  الدســـتور 
القانون عندما صادق عليه مجلس 

الشورى )البرلمان(.
وفي وقت سابق من أمس، أفادت 
صحيفـــة “وول ســـتريت جورنال” 
أن المجموعة الدولية تنوي اتخاذ 
هـــذه الخطـــوة التـــي تعـــزز جهـــود 
واشـــنطن لعزل طهـــران ماليا، بعد 

أوروبيـــون  مســـؤولون  أعـــرب  أن 
فـــي األســـابيع األخيـــرة للخارجية 
األميركية عن استعداد حكوماتهم 
الضغـــط  حملـــة  إلـــى  لانضمـــام 
األميركيـــة الموجهـــة ضـــد إيـــران، 
ودعـــم اتخـــاذ إجـــراءات جديـــدة 
صارمـــة بحـــق نظامهـــا المالـــي من 
قبـــل “فاتـــف”، فـــي مســـعى إلنقاذ 
االتفاق النووي المبرم العام 2015 

منـــه واشـــنطن  انســـحبت  والـــذي 
وقلصـــت طهـــران بشـــكل ملموس 

التزاماتها فيه من جانب واحد.
هـــذا بينما تضغط حكومة الرئيس 
اإليرانـــي حســـن روحانـــي، باتجاه 
قوانيـــن  كافـــة  علـــى  المصادقـــة 
“فاتـــف” من خال تعاون البرلمان؛ 
بهدف تخفيـــف جزء من الضغوط 
علـــى  المالـــي  والحظـــر  الدوليـــة 

إيران.
اإليرانيـــون  المتشـــددون  وقـــال 
الذيـــن يهيمنـــون علـــى مؤسســـات 
صنـــع القـــرار، مـــراًرا وتكـــراًرا، إن 
التزامـــات “فاتـــف” ســـتمنع إيـــران 
وكاء  إلـــى  أمـــوال  إرســـال  مـــن 
النظـــام اإليرانـــي اإلقليمييـــن مثل 
اللبنانيـــة،  هللا  حـــزب  ميليشـــيات 
الفلســـطينية  حمـــاس  وحركـــة 
الشـــعبي،  الحشـــد  وميليشـــيات 
التـــي صنفتهـــا الواليـــات المتحدة 
وبعض الدول األخرى كمجموعات 

إرهابية دولية.

عواصم ـ وكاالت

فاتف أبقت الباب مفتوحا أمام طهران لتعديل سلوكها

عواصم ـ وكاالت

في ظل اســـتمرار التصعيد الروسي 
األمـــم  دعـــت  إدلـــب،  فـــي  التركـــي 
المتحـــدة أمـــس الجمعـــة إلـــى وقف 
القتال شـــمال غـــرب ســـوريا، معربة 
عـــن خشـــيتها مـــن أن ينتهـــي هـــذا 

القتال والتصعيد بـ “حمام دم”.
وقـــال المتحدث باســـم مكتب األمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
ينـــس اليركـــه، أثناء إفـــادة صحفية 
إن األطفال يشكلون نحو 60 % من 
900 ألـــف شـــخص نزحـــوا وتقطعت 
بهـــم الســـبل في مســـاحة آخـــذة في 
“العنـــف  أن  وأضـــاف  التضـــاؤل. 

الضـــاري” ال بـــد أن يتوقـــف قبـــل أن 
يتحـــول إلى “مـــا نخشـــى أن ينتهي 
بحمـــام دم”. في حين حذر الكرملين 
مـــن أن الســـيناريو األســـوأ في إدلب 
هـــو حـــدوث مواجهات بيـــن القوات 

الروسية والتركية.
وأتى هـــذان التحذيران بالتزامن مع 
إعان وزارة الدفاع الروســـية، أمس 
الجمعة، أن تركيا أرسلت عدًدا هائًا 
من المدرعـــات والذخيرة إلى إدلب، 

في األسبوع الماضي.
وأضافـــت فـــي بيـــان أن األنبـــاء عن 
النازحيـــن  مـــن  اآلالف  مئـــات  فـــرار 
مـــن إدلـــب باتجاه الحدود الســـورية 

التركية غير صحيحة.

مخاوف من حمام دم بإدلب.. وروسيا تحذر من األسوأ

مسقط ـ وكاالت

اســـتعرض ســـلطان عمان هيثم بن 
طارق، أوجه التعاون الثنائي القائم 
بين الســـلطنة والواليـــات المتحدة، 
الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقباله  لـــدى 

األميركي مايك بومبيو. 
وأشـــارت مصـــادر مطلعـــة، إلـــى أن 
العاقـــات  أطـــر  بحثـــا  الجانبيـــن 
البلديـــن  تربـــط  التـــي  الوطيـــدة 
المتبـــادل  االهتمـــام  ذات  واألمـــور 
بين مسقط وواشنطن، غادر بعدها 
بومبيـــو والوفـــد المرافق لـــه الباد، 
فـــي ختـــام زيـــارة اســـتغرقت يوما 

واحدا.
وكان فـــي اســـتقبال بومبيـــو الـــذي 

مـــن  قادمـــا  مســـقط  وصـــل 
الســـعودية وزيـــر الخارجيـــة 
العمانـــي يوســـف بـــن علوي 
الـــذي صـــرح بـــأن “حكومة 

الســـلطنة ال تزال على 

التواصـــل مـــع الواليـــات المتحـــدة 
وإيـــران علـــى حـــد ســـواء وتؤمـــن 
فـــي إمكانية إطاق حـــوار بينهما”، 

حسب وكالة “أسوشيتد برس”.
فـــي  بومبيـــو  كتـــب  جانبـــه،  مـــن 
اســـتخدام  “نيتـــه  عـــن  “تويتـــر”، 
الزيـــارة لتقديـــم تعازيـــه فـــي وفاة 
ســـلطان عمـــان الراحـــل قابوس بن 
ســـعيد، الذي فارق الحياة في يناير 
الماضي بعد قيادة الباد على مدى 

خمسة عقود”.
ووصـــف بومبيو الســـلطان الراحل، 
بأنـــه كان “زعيمـــا محترما وصديقا 

لجميع الدول”.
وزيـــر  المقابلـــة  وحضـــر 
بـــن  يوســـف  الخارجيـــة 
علوي بن عبد هللا وســـفيرة 
لـــدى  المتحـــدة  الواليـــات 

مسقط، ييزلي إم تسو.

مسقط وواشنطن تبحثان أطر العالقات الثنائية

عواصم ـ وكاالت

وصل فيروس كورونا “كوفيد - 19” إلى دول جديدة في 
الشـــرق األوســـط، مع إعان السلطات في لبنان وإسرائيل 

تسجيل أول إصابة.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إنه تم تسجيل أول إصابة 
بالفيـــروس لـــدى ســـيدة لبنانيـــة وصلت على متـــن طائرة 
آتية من مدينة قم اإليرانية، إذ سجلت السلطات األربعاء 
أولى حاالت الوفاة المؤكدة جراء الفيروس في المنطقة.
وأثـــار إعـــان وفـــاة 4 أشـــخاص فـــي إيـــران مخـــاوف من 
تفشـــي الفيـــروس فـــي الشـــرق األوســـط، وإغـــاق منافذ 

حدودية ومنع سفر.
وبلـــغ عدد اإلصابات في إيـــران 18، بينها 4 وفيات اثنتان 
منها أمس الجمعة، معظمها في مدينة قم، جنوب طهران.
وحظـــر العـــراق والكويت الســـفر مـــن وإلى إيـــران، ومنعا 
دخـــول اإليرانيين الذين يتدفقـــون بالمايين على النجف 

وكرباء لزيارة العتبات الشيعية المقدسة.
وأعلنـــت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اإلماراتية، أمس، 
تشـــخيص حالتين جديدتين مصابتيـــن بفيروس كورونا، 
وهمـــا حالتـــان لمخالطيـــن للحالـــة التـــي تعـــود للمواطـــن 

الصيني، التي تم اإلعان عنها أخيرا.
والحالتـــان الجديدتـــان تعـــودان لشـــخصين أحدهمـــا من 
الجنسية الفلبينية وعمره 34 عاما، واآلخر من بنغاديش 

ويبلغ من العمر 39 عاما، وحالتهما الصحية مستقرة.
وســـجلت فـــي إســـرائيل أول إصابـــة بكورونـــا لـــدى امرأة 
وصلـــت صبـــاح أمـــس الجمعة، وكانـــت على متن ســـفينة 
الرحات السياحية “دايموند برينسس”، التي فرض عليها 

حجر صحي في اليابان منذ مطلع فبراير.

بإيــران ووفيــات  وإســرائيل  لبنــان  فــي  إصابــة  أول 
“كورونا” يدق أبواب الشرق األوسط

إسطنبول ـ وكاالت

أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمرة األولى أمس 
الجمعـــة بوجود مرتزقة موالين ألنقـــرة في ليبيا إلى جانب 

عناصر التدريب األتراك.
وقال أردوغان للصحفيين في إســـطنبول: “تركيا متواجدة 
هنـــاك عبـــر قـــّوة تجـــري )عمليـــات( تدريـــب. هنـــاك كذلـــك 
أشـــخاص مـــن الجيـــش الوطنـــي الســـوري”، في إشـــارة إلى 
مقاتلـــي المعارضـــة الذيـــن كان يطلـــق عليهـــم ســـابقا اســـم 

“الجيش السوري الحر”.
إعـــان أردوغـــان بتواجد قوات تركيـــة ومرتزقة إلى جانب 
حكومـــة طرابلـــس وميليشـــياتها المتطرفـــة، يؤكـــد أطماع 
أنقـــرة في ليبيـــا. ومما يؤكد أطماع أردوغان في الســـيطرة 
الكاملـــة على التراب الليبي، ما نقلته صحيفة “ديلي صباح” 
التركيـــة عـــن أردوغـــان قولـــه، األربعـــاء، إن تركيا ســـتدعم 
حكومـــة طرابلس مـــن أجل فـــرض “الســـيطرة الكاملة على 
ليبيـــا إن لزم األمر”، في حال فشـــلت األطـــراف الدولية في 
التوصل إلى اتفاق ينهي األزمة الليبية. من جانبه، قال قائد 
الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، إنه ســـيكون مســـتعدا 
لوقف إطاق النار في حالة انســـحاب “المرتزقة الســـوريين 

واألتراك” من الباد، وتوقف أنقرة عن مد حكومة طرابلس 
بالساح. وأوضح حفتر أنه “أي وقف إلطاق النار )سيكون( 
معلقا على تنفيذ عدة شروط: المرتزقة السوريين واألتراك، 
وتصفيـــة  لطرابلـــس،  التركيـــة  الســـاح  إمـــدادات  ووقـــف 

الجماعات اإلرهابية )في طرابلس(”.
وأعلـــن حفتـــر الـــذي يـــزور موســـكو أنه ســـيواجه عســـكريا 
“الغزاة األتراك” في حال فشـــلت المباحثات الليبية للتوصل 

إلى وقف دائم إلطاق النار.

سكان بنغازي يرفضون أي دور لتركيا في ليبيا

أقر للمرة األولى بوجود مرتزقة موالين لتركيا في طرابلس
أردوغان: هدفنا “السيطرة الكاملة” على ليبيا

واشنطن ـ وكاالت

دونالـــد  األميركـــي  الرئيـــس  عيـــن 
ترامـــب، األميركية من أصـــل أردني، 
جوليا نشيوات، مستشارة جديدة له 

لألمن الداخلي. 
“فلوريـــدا  لصحيفـــة  ووفقـــا 
بوليتيكـــس”، فـــإن انضمام نشـــيوات 
إلى البيت األبيض يعني أنها ستعمل 
مـــرة أخـــرى لصالح روبـــرت أوبراين، 
مستشـــار األمـــن القومـــي فـــي إدارة 
ترامـــب، حيـــث عمل االثنـــان معا في 
وقـــت ســـابق فـــي وزارة الخارجيـــة 
األميركية. وشـــغلت نشيوات منصب 
مبعوثـــا  كان  حيـــن  أوبرايـــن،  نائبـــة 
رئاسيا أميركيا لشؤون الرهائن، على 

مدى 4 ســـنوات، ثم تولت منصب 
المبعوثة باإلنابـــة بعدما غادر 

أوبرايـــن منصبه، ويحســـب 
لهـــا تمكنهـــا مـــن تحريـــر 
الرهائـــن  عشـــرات 

األميركيين.
وكانت نشيوات شغلت سابقا منصب 
األميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  نائبـــة 
السابق ريكس تيليرسون، كما شغلت 
منصـــب رئيســـة أركان السياســـة في 
مكتـــب مدير االســـتخبارات الوطنية 
األميركـــي  الرئيـــس  إدارة  تحـــت 
الســـابق جورج بوش، وعدة مناصب 

في اإلدارة األميركية.
إن  األردنيـــة،  “رؤيـــا”  قنـــاة  وقالـــت 
درجـــة  علـــى  حاصلـــة  نشـــيوات 
طوكيـــو  معهـــد  مـــن  الدكتـــوراة 
للتكنولوجيا، ونقلت عن مقربين منها 
أنهـــا تتكلم اللغة العربية بطاقة رغم 
والدتهـــا ونشـــأتها فـــي الواليـــات 
المتحـــدة، مشـــيرين إلى أنها 
مـــع  باســـتمرار  تتواصـــل 
أقاربها في مدينة السلط، 

وسط األردن.

ترامب يعين مستشارة جديدة لألمن الداخلي
برلين - وكاالت

شـــدد وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي 
األميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان أمـــس 
مواصلـــة  ضـــرورة  علـــى  الجمعـــة 
لوقـــف  إيـــران؛  علـــى  الضغـــط 
تدخاتها في شؤون دول المنطقة.
وانتقـــد وزير الخارجية الســـعودي 
دور  بممارســـة  واتهمهـــا  إيـــران، 
فـــي  األمـــن  زعزعـــة  فـــي  واضـــح 
المنطقـــة. ودعـــا بـــن فرحـــان إلـــى 
علـــى  الضغـــط  مواصلـــة  ضـــرورة 
إيـــران لوقف تدخاتها في شـــؤون 

دول المنطقة.
كمـــا تطرق بن فرحان خال مؤتمر 
صحافي مع نظيره األلماني هايكو 

مـــاس مـــن برليـــن، إلـــى الوضـــع 
فـــي اليمـــن، واتهـــم الحوثيين 
بعدم الجدية في حل األزمة، 

إلـــى  مشـــيرا 
أنهم لـــم يوقفوا 

الهجمات.
وأضـــاف، أنـــه مـــن المهـــم مواصلة 
دعـــم العمـــل اإلنســـاني فـــي اليمن، 
وإن الهجمـــات الحوثيـــة تدل على 
عـــدم جديـــة الميليشـــيات في حل 
يخـــص  وفيمـــا  اليمنيـــة.  األزمـــة 
الشـــأن الليبي، أكـــد وزير الخارجية 
الســـعودي، أن بـــاده ستســـتمر في 
دعم الجهود السياسية لحل األزمة 
فـــي  ليبيـــا . وقـــال: إن بـــاده قلقـــة 
من إرســـال تركيا أعدادا كبيرة من 
المرتزقـــة إلى ليبيـــا.  يأتي هذا في 
وقت استؤنفت المحادثات الليبية 
العســـكرية في جنيـــف برعاية 
األمم المتحدة، بعد أن عادت 
حكومة الوفاق برئاسة فايز 
ـــا  قراره عـــن  الســـراج 

بمقاطعتها.

السعودية: يجب مواصلة الضغط على إيران

الدفاعات السعودية 
تعترض وتدمر 
صواريخ حوثية

القاهرة ـ رويترز

الــســعــوديــة عن  ــاء  ــب نقلت وكــالــة األن
التحالف الذي تقوده السعودية لقتال 
في  إيــران  مع  المتحالفين  الحوثيين 
اليمن، إن السعودية اعترضت ودمرت 
صــبــاح أمــس الجمعة عــدة صــواريــخ 
بــالــيــســتــيــة أطــلــقــتــهــا ”الــمــيــلــيــشــيــات 

الحوثية“ باتجاه مدن سعودية. 
ونسبت الوكالة إلى المتحدث الرسمي 
الركن  العقيد  التحالف  قــوات  باسم 
الصواريخ  إن  القول،  المالكي  تركي 
اليمنية صنعاء؛  العاصمة  أطلقت من 

الستهداف المدن والمدنيين.

دبي - العربية.نت : قال وزير  «
الخارجية األميركي مايك بومبيو 

أمس الجمعة إنه قام بزيارة قاعدة 
األمير سلطان الجوية؛ لتسليط 

الضوء على الشراكة األمنية طويلة 
األمد بين أميركا والسعودية. 

وأضاف في تغريدة على تويتر أن 
الزيارة تأتي للتأكيد مجددا على عزم 

واشنطن على الوقوف إلى جانب 
السعودية في وجه االعتداءات 

اإليرانية. بعد ساعات، غرد بومبيو 
بأنه بحث مع الملك سلمان 

مواجهة سلوك إيران والحاجة 

للتعاون اإلقليمي. وأضاف أنه 
ناقش مع خادم الحرمين التعاون 
في القضايا اإلقليمية مثل سوريا 

واليمن. كان وزير الخارجية األميركي 
مايك بومبيو قد التقى خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان، 
وولي عهده األمير محمد بن سلمان 

خالل زيارته المملكة الخميس. 
وذكرت وكالة األنباء السعودية أن 
الزيارة تهدف إلى تعزيز العالقات 

الثنائية، والتأكيد على شراكة أميركا 
والسعودية في مواجهة التهديدات 

اإليرانية للمنطقة.

بومبيو: نقف مع السعودية في وجه االعتداءات اإليرانية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

“رضينه بالهم والهم ما رضى فينه”
فـــي الفترة األخيـــرة برزت على الســـاحة المحليـــة تصريحات “ال 
ينعرف راسها من كرياسها” وعبارات وكلمات موجعة صدرت من 
بعض المســـؤولين في مفاصـــل الدولة المختلفـــة، وبعض النواب 
والشوريين، جميعها تالمس كرامة المواطنين البحرينيين وتقلل 
من أهميتهم ووجودهم في المجتمع المحلي “وتكســـر مياديفهم 
وتشـــق أشـــرعتهم”، وهنـــا ال داعـــي لذكـــر تفاصيلهـــا وعلى لســـان 
مـــن قيلـــت ألنها معروفـــة ومتداولة بين أفراد الشـــعب البحريني 

وأصبحت وأمست “مقثة” ومحل استياء.
تلك التصريحات الفردية االســـتفزازية التي تخرج على مسامعنا 
بيـــن الفينـــة واألخرى لم تكن أصـــال موجودة قبال ولم نســـمع بها 
علـــى مـــدى ســـنوات طويلة فـــي تاريـــخ البحريـــن إال فـــي الفترة 
األخيرة ولم تكن أيضا من ثقافة وأخالق و”سنع” المسؤولين في 

البحرين.
البحرينـــي علـــى مـــدى التاريـــخ الطويـــل كان وال يـــزال المتصدر 

األول فـــي كل المجـــاالت والمهـــن ففـــي جيناتـــه الوراثيـــة طينـــة 
التعلـــم واإلبـــداع والصبـــر وتحمـــل المشـــاق واإلصـــرار والعزيمة 
واإلرادة، وال غرابـــة فـــي ذلـــك فهـــو امتداد للرعيـــل األول ألولئك 
الرجـــال األقويـــاء الذين حفروا الصخـــر وبذلوا الغالـــي والنفيس 
مـــن أجل لقمة العيـــش الحالل وتعرضوا للمخاطـــر واألهوال في 
أعماق البحار والسفر من أجل التجارة وزرعوا األراضي الجرداء 
وعمـــروا البحريـــن وحافظـــوا عليها وأصبحت أســـماؤهم حاضرة 

في الذاكرة الوطنية. 

لذلك ال يحق ألي مسؤول في الدولة، كائنا من كان، أن تصدر منه  «
مثل تلك التصريحات بحق هذا الشعب الطيب، إنما التصريحات 

في إصابة الحق وإظهار الحقيقة كما هي دون “لف أو دوران” حول 
الواقع المتعب الذي تعيشه طبقة كبيرة من البحرينيين “وهذي 

اللي يقول رضينه بالهم والهّم مارضى فينه”. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

المهنيـــة والخيريـــة واألنديـــة  الجمعيـــات  نعـــم... هـــل يعقـــل أن عـــدد 
واالتحـــادات ومـــن في حكمهم بجميـــع الفئات بلغ ٦٢٩، بحســـب الموقع 
اإللكترونـــي لوزارة العمل والشـــؤون االجتماعية! وســـبق أن كتبت مقاال 
عـــن نفس الموضوع، واليوم أذكر ســـعادة الوزير بضـــرورة تغيير النظام 
والشـــروط المتبعة إلشـــهار أية جمعية أو ناد، كما أن السلطة التشريعية 
يجـــب أن تكـــون لها كلمـــة ودور رئيس في وضع تشـــريع جديد في هذا 

الشأن بهدف الحد منها، فهي بحاجة إلى تقنين جدي وجذري.
ومـــا دعانـــي إلى كتابة هذا المقال الخبر المنشـــور فـــي الصحف المحلية 
بتاريـــخ ١٧ فبرايـــر الجـــاري بخصـــوص اســـتقبال وزير العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة عـــددا من مؤسســـي أول ناد عربـــي “روتاري” ناطـــق باللغة 

العربية”.
بصراحـــة شـــديدة بعيـــدة كل البعد عـــن المجامالت وليعذرنـــي أعضاؤه 
الذيـــن تربطنـــي بهم عالقة حميمـــة وأكن لهم كل االحتـــرام والتقدير، ال 
أفهم ما الذي نريد تحقيقه من تأسيس النادي، شخصيا أنا لست روتاريا 
ولكننـــي حضـــرت العديد مـــن اجتماعاته وفعالياتـــه، وال أعلم هدف هذا 
النـــادي! هل نحـــن بحاجة إلى نادي الروتاري لحفـــظ هويتنا والمحافظة 
علـــى اللغـــة العربيـــة! ال أعتقد ذلـــك، إن من أهداف النـــادي خلق عالقات 

وصـــالت قريبـــة بيـــن أعضائـــه مـــن مختلـــف المهـــن وتقديم مســـاهمات 
وأعمال خيرية للمجتمع )كما هو مذكور في الخبر الصحافي المنشـــور(، 
لذا أرى أننا لسنا بحاجة إلى مؤسسات اجتماعية جديدة تحت مسميات 
جديـــدة، أال تعتقـــدون أن البحرين لم تعد تتحمل أكثر بحكم مســـاحتها 

الجغرافية المحدودة جًدا.
نحـــن بأمس الحاجة إلـــى تقنين تلك الجمعيات، بـــل دمج بعضها بهدف 
توفيـــر الطاقـــات والجهـــود والمـــوارد وهـــذا بالطبـــع ينطبق علـــى جميع 

الجمعيات واألندية سواء كانت مهنية أو اجتماعية أو خيرية.
ال نريد أن نسمع قريًبا عن تأسيس ناد للروتاري بلغات أخرى، بسبب أن 
النظام يســـمح بذلـــك، وهنا مكمن الفرس، أنا من أكبـــر المناصرين للعمل 
التطوعي والخيري وأثمن عالًيا كل الجهات التي تعمل لخدمة مجتمعنا 
فـــي مواقـــع مختلفة، لكن هـــؤالء يعانون الكثير بســـبب شـــح الميزانية، 
إذ إنهـــم يعتمـــدون اعتماًدا كلًيا على الدعم الذي تقدمه لهم المؤسســـات 

والشركات والبنوك الخاصة.
خالصة الكالم.. أتمنى من الوزارة أن تقوم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه ووضع  «

الحلول المناسبة لالرتقاء بالعمل المؤسسي وتطبق ثنائية الكم والنوع. 
والله من وراء القصد.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

هل يعقل؟

تواجه الصين حربًا نفسية غربية غير مسبوقة تاريخيًا في شراستها 
علـــى خلفية ابتالئهـــا بفيروس “كورونا “، رغم مـــا تقوم به من جهود 
جبـــارة تســـتند علـــى إمكانياتهـــا العلميـــة والطبية المتقدمـــة للقضاء 
عليـــه، وقـــد أشـــادت بها منظمـــة الصحة العالميـــة. وأن تركـــز الصين 
علـــى معركة القضاء علـــى الفيروس بدال من االنشـــغال بتلك الحرب 
النفســـية التي ُتشـــن لدوافع تجارية واقتصادية مفضوحة فذلك أمر 
مفهوم، لكن أن يســـتنكف حلفاؤها الدوليون، وعلى رأســـهم روســـيا، 
عن دعمها بمواجهة مآرب تلك الحرب النفسية فهذا ما ليس مفهوما.
األغرب من ذلك أن تســـمح روســـيا الشـــمولية لصحافتها في التورط 
في الترويج ألشكال من الشعوذة حول نبوءة “كورونا”، فبدالً من أن 
يدعـــم صحافيوهـــا الكتاب األميركيين المتحلين بقـــدر من العقالنية 
برفضهـــم تهويـــالت الحرب النفســـية انخرطـــوا - بوعي منهـــم أو بال 

وعي - في الحملة نفسها.
إن نبـــوءة وقوع “كورونا” الذي تباهـــى الصحافيون الروس بتحققها 

- ومن بينهم ســـيرجي كوســـتورنوري، وتودور تودوروف، وستويان 
بيتروف - ال تقوم على أي أساس يثبت تحققها ولو مصادفة؛ فهم إذ 
يروجون بانبهار لعّرافة بلغارية رحلت عن دنيانا منذ ربع قرن ُتدعٰى 
فانغيليا بانديفا فانغا زعموا أنها تنبأت بالفيروس، وقالت إن البشرية 
ســـتصاب بوباء خطير في سنة يتكرر رقمها خمس مرات، مستدلين 
علـــى أن هـــذا الرقم يوافق هذا اليـــوم 22/ 2/ 2020، فإن الوباء أعلن 
عنه منذ شـــهرين! وفســـروا قولهـــا إن “الدمار ســـيطال اللون األصفر” 
بأنهـــا تقصد الصينييـــن النتمائهم للعـــرق األصفر! وأنهـــا قالت حرفيًا 
توكيدًا للنبوءة: “إن البشرية في هذا اليوم تنتظر كارثة عالمية”، لكن 
هاهو ذا اليوم يمر كســـائر أيام الســـنة الجديدة بل والسنين الماضية 
بـــدون وقـــوع أحداث كارثيـــة عالمية من قبيل الحـــروب أو الجوائح 
البيئية المفتكة، اللهم إال نزاعات وحروب إقليمية وكوارث بيئية إن 

لم تتداركها البشرية ستتحول فعالً إلى كارثة عالمية.

رضي السماك

ماذا سيحدث للبشرية هذا اليوم؟

أكبر عملية تجسس في التاريخ
قبل أيام قليلة نشـــرت صحيفة واشـــنطن بوست األميركية تقريرا غاية 
في الغرابة، هذا التقرير إن صح ما جاء فيه فمعناه أن هذا العالم أصبح 
لعبة في أيدي أهل التكنولوجيا وأهل القوة وأن ال أسرار ألحد في هذا 

العالم.
فقـــد ذكرت هذه الصحيفـــة أن المخابرات المركزية األميركية “ســـي آي 
أيـــه” قامت هـــي والمخابرات األلمانية بعمل شـــركة تشـــفير سويســـرية 
بشـــكل ســـري وأن هذه الشـــركة أبرمت صفقات مع مئة وعشـــرين دولة 
حـــول العالـــم مقابـــل بيـــع أجهـــزة تشـــفير لهـــا، وأن هـــذه األجهـــزة التي 
اشـــترتها الدولة لحفظ المعلومات الخاصة بالمؤسســـات السيادية فيها 
تـــم اختراقها مـــن قبل المخابـــرات األميركيـــة واأللمانيـــة، وتم االطالع 
علـــى معلومات غاية في الخطورة عن مراســـالت أجهزة االســـتخبارات 
والسفارات الخاصة بهذه الدول التي وضعت ثقة كاملة في هذه الشركة 
السويســـرية علـــى مدار نصـــف قرن من الزمان معتقدة أن أســـرارها في 

أمان تام.
شـــيء مرعب وقـــاس جدا أن يتم التجســـس على الـــدول ومعرفة أدق 

أسرارها وعلى حساب هذه الدول التي اشترت هذه األجهزة. 
صحيح أن الصحيفة األميركية استثنت الصين وروسيا من الوقوع في 
هذا الشرك األميركي األلماني، لكن هناك مئة وعشرون دولة حول العالم 

دفعت ثمنا باهظا.
ووصفت الصحيفة هذه العملية التي تســـمى في ملفات االســـتخبارات 
األميركية “ثيسوراس” قبل أن تسمى الحقا “روبيكون” بأنها تعد واحدة 
مـــن أجرأ العمليات التي قامت بها المخابرات المركزية األميركية “ســـي 
آي أيه”، وأنها تكشـــف كيف اســـتغلت الواليات المتحدة ســـذاجة الدول 

األخرى فاستولت على أموالها واطلعت على أسرارها.
الســـؤال المرعـــب هنـــا هـــو إذا كان هـــذا قـــد حدث بواســـطة شـــركة تم 
تأسيســـها منـــذ الحـــرب العالمية الثانيـــة، فما الذي يمكـــن أن يحدث في 

الوقت الحالي في ظل التطور الرهيب في وسائل االتصال الحديثة؟ 
بالتأكيد كل شيء مخترق من قبل الذين اخترعوه، وبالتأكيد كل وسائل  «

األمان وكلمات المرور كلها أكاذيب ال جدوى منها.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

 اجتياز محاضرة في الثقافة 
الزوجية قبل عقد الزواج

فـــي الوقت الذي تتزايد فيه معدالت الطالق بشـــكل مخيف داخل 
المجتمعات، وتتراكم ملفات النزاعات األســـرية الطاحنة، لم نشـــهد 
أية مبادرات جدية لدراسة هذه المشكلة في ظل الزيادة في نسب 
الطـــالق، فأصبح الطالق مطلبا يطرحه األزواج على ألســـنتهم بكل 
ســـهولة كحل أول ألية مشـــكلة قد تصادفهم في ســـنوات زواجهم 
األولى وذلك بســـبب غياب الثقافة الزوجية وكيفية إدارة المشاكل 
بشـــكل واع، لذلـــك البـــد مـــن التفكيـــر فـــي إقـــرار برامـــج توعويـــة 
إجباريـــة للطرفين قبل الزواج، وأنســـب هـــذه البرامج في تصوري 
اشتراط اجتياز محاضرة خاصة بالحياة الزوجية وثقافتها يقدمها 
متخصصون في المجال األسري، يكون حالها كحال الفحص الطبي 
قبـــل عقـــد الزواج، وأيضًا كحال مشـــابه للمحاضـــرة التوعوية التي 
تشـــترطها إدارة المرور على المتـــدرب قبل التدريب للحصول على 
رخصـــة قيادة الســـيارة لكي ال يرتكـــب المخالفات التي قد تشـــكل 

خطرًا عليه وعلى مستخدمي الطريق.
وجـــاءت هـــذه الفكرة على خطـــى التجربة الماليزية التي تشـــترط 
اجتياز دورة تثقيفية لمدة شهر كامل يأخذها المقبلون على الزواج 
قبـــل زواجهم، حيث نجحت خالل فترة تقارب عشـــر ســـنوات في 
تخفيض حاالت الطالق المتزايدة آنذاك، حيث كانت النســـبة تصل 

إلى 32 % في عام 1992م لتصبح في عام 2002م 7 %.

لذلك البد من إجراء المزيد من البحوث والدراسات من قبل كل  «
المتخصصين بهذا الموضوع ودراسته دراسة وافية من كل جوانبه 

وذلك للتوصول إلى حلول ناجعة للتقليل من هذه الظاهرة التي 
تعتبر غير صحية في داخل مجتمعنا المحلي، وكذلك لوقايته من 
الخالفات األسرية واالنحرافات السلوكية بأنواعها ومعالجتها قبل 

وصول األمر إلى مرحلة الطالق، حيث إن الطالق تمزيق وهدم لكيان 
األسرة التي تعتبر اللبنة األساسية للمجتمع، والثقافة والوعي الحل 

األول للتقليل منه ومن اآلثار المترتبة عليه.

أحمد عمران



لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  اعتمـــد 
الخيرية وشؤون الشباب مستشار األمن 
الوطني رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
الصالحـــي  توفيـــق  تســـمية  خليفـــة،  آل 
مديـــر المكتـــب اإلعالمي لســـموه ومركز 
المعلومات رئيســـا تنفيذيـــا لبطولة ناصر 
بـــن حمـــد الرمضانيـــة السادســـة لأللعاب 
الرياضيـــة فـــي نســـختها الثالثـــة عشـــرة 
“ناصر 13” التي ستقام خالل ليالي شهر 

رمضان.
وبهذه المناسبة، أعرب توفيق الصالحي 
عـــن شـــكره وتقديـــره إلى ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى ثقـــة 
ســـموه ودعمـــه المتواصـــل للـــدورة التي 
تعتبـــر مشـــروعا وطنيا رياضيـــا متكامال 
يحمـــل بيـــن طياتـــه أهـــداف نبيلـــة على 
الحركتيـــن الشـــبابية والرياضيـــة بعد أن 
حققت النسخ السابق على مدار 12 عاما 
نجـــاح منقطـــع النظيـــر، وحققـــت العديد 
مـــن األهداف يأتـــي فـــي مقدمتها تجمع 

الشـــباب البحرينـــي تحـــت قبـــة واحـــدة 
عنوانهـــا الحـــب والتالحـــم بيـــن شـــعب 

البحرين الوفي.
وأوضح توفيق الصالحي أن دعم ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمد آل خليفة ســـاهم 
بوصـــول الـــدورة إلـــى النســـخة الثالثـــة 
عشرة في كرة القدم والسادسة لأللعاب 
الرياضيـــة، حيث إن الـــدورة تمكنت منذ 
انطالقتهـــا مـــن رفـــد األنديـــة البحرينية 
بالعديد مـــن المواهـــب الرياضية المهمة 
التـــي كان لهـــا شـــأن كبيـــر على مســـتوى 
كـــرة القـــدم البحرينيـــة، وتمكـــن بعضهم 
مـــن االنضمـــام إلـــى المنتخـــب الوطنـــي 
االمـــر الذي يؤكد ســـالمة األهـــداف التي 
وضعناها لهذه الدورة الرياضية وثمارها 
اإليجابيـــة على الحركة الرياضية عموما 
وكرة القدم خصوصا كما أن استمراراها 
للنســـخة الثانيـــة عشـــرة دليـــل آخر على 

نجاحها.
وتابـــع توفيـــق الصالحـــي “لقد ســـاهمت 
الـــدورة منـــذ انطالقتها في العـــام 2007 

بإخـــراج المواهـــب ليس فقـــط الالعبين، 
حيـــث  أيضـــًا،  اإلداريـــة  األجهـــزة  إنمـــا 
كانـــت الـــدورة بوابـــة عريقـــة النطالقهم 
مـــع المنتخبات الوطنية، حيث اكتســـب 
الجميع الخبرات اإلدارية التي رجحتهم 
مـــع  المناصـــب  أعلـــى  إلـــى  بالوصـــول 
نســـتذكر  ونحـــن  الوطنيـــة،  المنتخبـــات 
بكل الفخـــر االنطالقة األولى للدورة في 
العام 2007 ونعتبرها االنطالقة الناجحة 
النســـخة  إلـــى  وصولهـــا  حتـــى  للـــدورة 

الحالية”.
وأكد توفيق الصالحي أنه سيتم تشكيل 
اللجنة المنظمة العليا في األيام القادمة، 
مشـــيرا إلـــى أن اللجنـــة ســـتحرص على 

تحقيق كامل النجاح للنسخة القادمة.

اعتماد شعار البطولة

كما أكد توفيق الصالحي أن سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة قد اعتمد شعار 
البطولـــة الـــذي حمـــل في طياتـــه معاني 

كثيـــرة لمملكتنـــا الغاليـــة، حيـــث احتوى 
على علم مملكة البحرين وصورة سموه، 
إضافـــة إلى رقم النســـخة الحالية “ناصر 

13” ومسمى البطولة.

 شكر اهلل مديرا للبطولة

 واعتمـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة الحكـــم الدولـــي القدير نواف 
شـــكر هللا مديـــرا للبطولـــة في نســـختها 
الثالثة عشـــرة، حيث يعتبر شكر هللا من 

الكفاءات الوطنية الغنية عن التعريف.

االجتماع مع الفرق المتأهلة

وعقدت اللجنة الفنية للبطولة االجتماع 
األول مع الفرق المتأهلة للنسخة القادمة 
لتأكيد مشـــاركتها ومناقشة كافة األمور 
المتعلقة بالبطولة، حيث شـــهد االجتماع 
حضـــور نـــواف شـــكر هللا مديـــر البطولة 
ومحمـــد حســـين رئيـــس اللجنـــة الفنيـــة 
ومحمـــد طـــوق المنســـق العـــام للبطولـــة 
وممثلـــي الفـــرق، واحتضـــن مقـــر اتحـــاد 

الكرة االجتماع.
وبدأ االجتماع بكلمة ترحيبية من نواف 
شـــكر هللا أشـــاد فيها بالدعم الالمحدود 
الذي يقدمه ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة للرياضـــة البحرينيـــة عمومـــا، 

ودورة سموه الرمضانيةخصوصا، حيث 
أصبحت الدورة إحدى البطوالت المهمة 
التـــي ينتظرها الشـــارع الرياضي في كل 
عام وتشهد نجاحات متواصلة عاما بعد 

اآلخر.
وشهد االجتماع مناقشة األمور المتعلقة 
بالنسخة الســـابقة، إضافة إلى االستماع 
التـــي قدمهـــا ممثلـــي  إلـــى المقترحـــات 
الفرق والتي من شأنها مواصلة االرتقاء 

بالدورة في نسختها الجديدة.
 

 فتح باب التسجيل

وأعلنـــت اللجنـــة الفنيـــة عـــن فتـــح باب 
الراغبـــة  الجديـــدة  للفـــرق  التســـجيل 
حيـــث   ،”13 “ناصـــر  فـــي  بالمشـــاركة 
ستستقبل اللجنة الفنية في مقر االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القدم بالرفـــاع الطلبات 
الخاصة بالمشـــاركة في النسخة القادمة 

وذلك اعتبارا من اليوم.

تغطية - المكتب اإلعالمي:

اعتماد توفيق الصالحي رئيسا تنفيذيا لـ “ناصر 13”

اجتماع اللجنة الفنية
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الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

برعايـــة وحضـــور ممثـــل جاللـــة الملـــك 
الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال 
مستشار األمن الوطني رئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة نظـــم نادي 
راشـــد للفروســـية وســـباق الخيل ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة أمس، 
الســـباق السابع عشر لهذا الموسم، الذي 
أقيم على كؤوس سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفـــة وكؤوس أنجاله الكرام 
ســـمو الشـــيخة شـــيمه بنـــت ناصـــر بـــن 
حمد آل خليفة وســـمو الشـــيخ حمد بن 
ناصر بن حمد آل خليفة وســـمو الشيخ 
محمـــد بـــن ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
وسمو الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، علـــى مضمار ســـباق النادي 

بمنطقة الرفة بالصخير.
وحضر السباق نائب رئيس الهيئة العليا 
لنادي راشـــد للفروســـية وســـباق الخيل 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان بـــن 
حمد آل خليفـــة ونائب رئيس المجلس 
األعلـــى للبيئة ســـمو الشـــيخ فيصل بن 
راشد بن عيسى آل خليفة وجمهور من 

محبي رياضة سباق الخيل.
وانطلـــق الســـباق بالشـــوط األول الـــذي 
أقيم على كأس ســـمو الشيخ محمد بن 
ناصـــر بن حمد آل خليفـــة، والمخصص 
لجياد الدرجة األولى من خيل البحرين 
العربية األصيلة “الواهو” مسافة 1600 
متـــر، والجائـــزة 3000 دينـــار، إذ شـــهد 
فوًزا ســـهاًل للحصان المرشح “ كحيالن 

عافص 1708 “.

“السعيدة” تستعيد سعادتها

وأقيم الشـــوط الثاني على كأس ســـمو 
الشـــيخ حمـــدان بـــن ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة لجيـــاد ســـباق التوازن مســـافة 
1800 متر والجائزة 2000 دينار، وشهد 
اســـتعادة الفـــرس “ الســـعيدة “ ســـعادة 
وفرحـــة االنتصـــارات بتحقيقهـــا الفـــوز 

األول هذا الموسم.
وأقيم الشـــوط الثالث على كأس ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة لجياد 

ســـباق التوازن “مستورد” مسافة 1000 
متر مستقيم والجائزة 3000 دينار.

“النغافات” يقلب التوقعات

وأقيـــم الشـــوط الرابع على كأس ســـمو 
الشـــيخة شـــيمة بنت ناصر بـــن حمد آل 
خليفة لجياد ســـباق التوازن “ مستورد” 
مســـافة 1000 متـــر مســـتقيم والجائزة 
مفاجًئـــا  فـــوًزا  وشـــهد  دينـــار،   3000

للحصان “ النغافات “.

علـــى كأس  الخامـــس  الشـــوط  وأقيـــم 
سمو الشـــيخ حمد بن ناصر بن حمد آل 
خليفـــة لجياد الفئـــة الثانية )مســـتورد( 
 5500 والجائـــزة  متـــر   1400 مســـافة 
دينـــار، وشـــهد تفوق الحصان المرشـــح 

األول “ غوماتي “.

“بولسار” بطل اإلنتاج

وأقيم الشوط السادس على كأس سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة لجياد 

الدرجـــة األولـــى )نتـــاج محلي( مســـافة 
دينـــار،   5000 والجائـــزة  متـــر   2200
واســـتطاع الحصان المرشـــح “ بولسار “ 
تأكيد جدارتـــه بفوز جديد هو الرابع له 

هذا الموسم.

سيطرة “فيكتوريوس”

وأقيـــم الشـــوط الســـابع واألخيـــر علـــى 
كأس ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة لجيـــاد الدرجـــة األولى مســـافة 

دينـــار،   10000 والجائـــزة  متـــر   2200
وحسم “ نيو شو “ الفوز لصالحه. 

ناصر بن حمد يتوج الفائزين 

وقـــام ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
بكـــؤوس  الفائزيـــن  بتتويـــج  خليفـــة 
ســـموه وكؤوس أنجال ســـموه، إذ قدم 
كأس الشـــوط األول الـــى المضمر الفائز 
يوسف طاهر، وكأسي الشوطين الثاني 
والرابع الى ســـمو الشيخ سلطان الدين 

بن محمد بن ســـلمان آل خليفة، وكأس 
الشوط الثالث الى المضمر الفائز سمير 
داود، ثم قدم ســـموه كؤوس األشـــواط 
الخامس والســـادس والسابع الى فوزي 

ناس. 
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة اعتـــزازه وحرصه علـــى ترجمة 
التوجيهـــات الســـامية من لـــدن صاحب 
الجاللـــة الملك الفـــارس األول والداعم 
األكبر للفروســـية في المملكة، بضرورة 
رياضـــات  مختلـــف  ودعـــم  االهتمـــام 
الفروســـية والخيـــل فـــي المملكـــة، بمـــا 
يســـاهم فـــي المحافظـــة علـــى مكانتها 
األصيلـــة فـــي تاريـــخ مملكـــة البحريـــن 
والعمـــل علـــى تطويرهـــا نحـــو أفضـــل 
إلـــى  ســـموه  مشـــيًرا  المســـتويات، 
حرصه علـــى دعم الجهـــود والخطوات 
الهيئـــة  بهـــا  تقـــوم  التـــي  التطويريـــة 
العليا لنادي راشـــد للفروســـية، برئاســـة 
ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن عيســـى آل 
خليفة ونائبه ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، لالرتقـــاء 
المملكـــة  فـــي  الخيـــل  ســـباق  برياضـــة 
وانعكاســـاتها اإليجابيـــة علـــى ارتفـــاع 
مستوى السباقات المحلية، عبر اهتمام 
المـــالك بجلـــب جيـــاد ذات مســـتويات 
عاليـــة ونخبـــة مـــن الفرســـان العالميين 
والمحترفيـــن، وتحقيق عدد من المالك 
انتصارات مميزة خالل مشاركاتهم في 

سباقات الخيل الخارجية. 
وأعرب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة عن ســـعادته بالنجاح التنظيمي 
الـــذي ظهر به الســـباق، الـــذي أقيم على 
كؤوس ســـموه وأنجاله الكرام، مشـــيًدا 
سموه بالجهود التي تبذلها الهيئة العليا 
واإلدارة العامة لنادي راشـــد للفروســـية 
وسباق الخيل، في سبيل إنجاح تنظيم 
هـــذا الســـباق واالرتقاء برياضة ســـباق 
الخيـــل في مملكة البحريـــن وتطويرها 

نحو أفضل المستويات.

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

“النغافـــات” ومفاجـــأة  اإلنتـــاج  بطـــل  و”بولســـار”  تنتصـــر  المرشـــحة  الجيـــاد 

ناصر بن حمد توج الفائزين بكؤوس سموه وأنجاله



عادت مســـابقة فارس الموروث الدولية 
في نسختها الثانية مجددا وذلك بإقامة 
منافســـات المجموعة الرابعـــة واألخيرة 
ضمـــن المرحلـــة التمهيديـــة علـــى مـــدى 

يومي الجمعة والسبت.
المجموعـــة  فـــي  المنافســـة  وتنحصـــر   
الرابعـــة علـــى المشـــاركين مـــن المملكـــة 
ومملكـــة  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
البحريـــن، حيث يشـــارك فـــي المجموعة 
الرابعـــة كل مـــن ســـعد ناصـــر النعيمـــي، 
محمد سالم المعمري، محمد حمد المري، 
زكريـــا يحيى الفي من مملكـــة البحرين، 
إضافة إلى المتســـابقين من الســـعودية، 
وهـــم: عبيـــد بـــن حمد المـــري، ســـالم بن 

وحير المري، وخالد بن سالم المري.
وتعتبـــر مســـابقة فـــارس المـــوروث مـــن 
أهـــم المســـابقات التي تقـــام بتنظيم من 

رياضات الموروث الشعبي وذلك برعاية 
كريمـــة من ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة 
األمـــن الوطنـــي رئيس المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة قبـــل ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، حيـــث تضم 
هذه المســـابقة أربع رياضات تراثية هي 

الهجن، الخيل، الصقور والرماية. 
بوصـــول  المســـابقة  منافســـات  وبـــدأت 
المتســـابقين عنـــد الرابعة فجـــرا للمخيم 
الدوليـــة  البحريـــن  قريـــة  فـــي  الخـــاص 
لســـباقات القدرة وذلك الســـتالم الخيام 
التـــي يقيـــم فيهـــا المتســـابق عـــن طريق 

القرعة.
ورحـــب رئيس اللجنة المنظمة لمســـابقة 
فارس الموروث أحمد معيوف الرميحي 
موقـــع  وصولهـــم  فـــور  بالمتســـابقين 

الرميحـــي  تحـــدث  حيـــث  المســـابقة، 
تفاصيـــل  كافـــة  لشـــرح  للمتســـابقين 
وآليـــة  المختلفـــة  ومراحلهـــا  المســـابقة 
والصعوبـــات  فيهـــا،  النقـــاط  احتســـاب 
التـــي ممكـــن أن يتعـــرض لهـــا المتســـابق 
خالل هذه المســـابقة، إضافة إلى شـــرح 
للمتســـابقين  ينبغـــي  التـــي  التعليمـــات 
االنتبـــاه لها، متمنيا لهـــم جميعا التوفيق 

والنجاح. 
وبعد أداء صالة الفجر في جماعة، دخل 
المتســـابقين مرحلـــة الهجن لمســـافة 40 
كيلومتـــرا، إذ تنقســـم هـــذه المرحلة إلى 
جزأين يفصـــل بينهما مرحلـــة البئر التي 
يقف فيها المتسابقون لملء القربة التي 
يحملونهـــا أثنـــاء ركوبهم للهجـــن؛ بهدف 
الوصـــول لخط النهاية بأكبـــر قدر ممكن 

من المياه.

وتوجه المتســـابقين بعد انتهاء المرحلة 
ميـــدان  إلـــى  الهجـــن  بركـــوب  األولـــى 
الصقـــور وذلـــك لخوض المرحلـــة الثانية 
من المســـابقة بهـــدد ودعو الصقور وذلك 
لقياس مهارة المتســـابق في التعامل مع 

الصقور في الهدد والدعو.

وبعـــد الراحـــة وأداء صـــالة الظهـــر، بـــدأ 
الشـــاة  ذبـــح  عمليـــة  فـــي  المتســـابقون 
ومن ثـــم الطبخ وتحضيـــر القهوة، قبيل 
االجتمـــاع مـــع اللجنة المنظمـــة وخوض 

مرحلة اللغز.
ويبقـــى المتســـابقون في المخيـــم لليوم 

برياضـــة  المســـابقة  الســـتكمال  الثانـــي 
كيلومتـــرا،   60 لمســـافة  الخيـــل  ركـــوب 

إضافة إلى الرماية الثابتة.
وتنـــص لوائح المســـابقة على احتســـاب 
النقاط الخاصة بكل مرحلة للمتســـابقين 
بنـــاء على المهـــارة والقدرة علـــى تجاوز 
كيفيـــة  عـــن  فضـــال  بنجـــاح،  المرحلـــة 
التعامـــل مع ظروف المســـابقة المختلفة 

دون النظر بشكل أساس لعامل الوقت.
وكانت مسابقة فارس الموروث الدولية 
الثـــالث  المجموعـــات  مـــن  انتهـــت  قـــد 
األولـــى، حيث يتأهـــل للمرحلـــة النهائية 
المتســـابقون أصحاب النقاط األعلى في 

المرحلة التمهيدية. 
يذكر ان مسابقة فارس الموروث شهدت 
مشـــاركة دوليـــة مـــن متســـابقين خمس 
دول هـــي الســـعودية، اإلمـــارات، العراق، 

األردن والبحرين.

رياضات الموروث الشعبي

فارس الموروث تشهد تنافسا بحرينيا سعوديا

 جانب من منافسات المجموعة الثالثة
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حقق منتخبنا الوطني األولى لكرة السلة فوزا مثيرا وثمينا أمام ضيفه منتخب الهند بنتيجة ٦٨ مقابل ٦٧، في المباراة التي جمعت 
بينهما مساء أمس )الجمعة(، على صالة مدينة خليفة الرياضية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا ٢٠٢١.

بالتصفيـــات  مشـــواره  األحمـــر  واســـتهل 
 ٢٠٢١ آســـيا  لـــكأس  المؤهلـــة  النهائيـــة 
بـــكل قـــوة محققا نقطتيـــن ثمينتين أمام 
المنتخـــب الهنـــدي المصنف الثالث عشـــر 

آسيويا الذي خرج بنقطة الخسارة.
وســـيحل منتخبنا فـــي لقائه الثاني ضيفا 
علـــى منتخـــب لبنـــان، بعـــد غـــٍد اإلثنيـــن 
فـــي لقاء ســـيقام فـــي العاصمـــة اللبنانية 

بيروت.
وجاءت نتائج أشـــواط المبـــاراة كاآلتي: 
 ١٤/١٩ الهنـــد،   ٩/٢٤ البحريـــن،   ١٤/١٩

البحرين و١٥/٢١ البحرين.
وبـــدأ منتخبنـــا بتشـــكيلة ضمـــت محمـــد 
أميـــر، محمـــد بوعـــالي، محمـــد حســـين، 

صباح حسين وسي جي.
وجاءت بدايـــة منتخبنا الفنية في اللقاء 

جيدة تمكـــن من خاللها تســـجيل التقدم 
على الهند فـــي مظعم فترات الربع األول 
قبل أن يأخذ الفارق إلى ١٢/١٩ بواسطة 
فعاليـــة مزمل أميـــر الهجوميـــة، ليتدخل 
مـــدرب الهند بالوقـــت الفنـــي األول الذي 
نجـــح به مـــن تقليـــص الفـــارق مـــع نهاية 

الربع ١٤/١٩.
وانخفـــض رتـــم التســـجيل لمنتخبنـــا في 
خاللـــه  مـــن  تمكـــن  الـــذي  الثانـــي  الربـــع 
منتخب الهند من نيل األفضلية مســـتغال 
تســـرع واســـتعجال العبـــي منتخبنـــا في 
إنهـــاء الهجمات والتصويـــب على الحلق 
بســـبب غيـــاب التركيـــز، مـــا دفـــع مـــدرب 
منتخبنـــا للتدخـــل فـــي أكثر من مناســـبة 
اليجـــاد الحلول الهجوميـــة، غير أن الهند 
اســـتطاع من الحفاظ على تقدمه وحسم 

الشـــوط األول لمصلحته بفارق ١٠ نقاط 
وبنتيجة ٢٨/٣٨.

وشـــهد الربع الثالث تحسن أداء منتخبنا 
الـــذي  الدفاعـــي  الجانـــب  فـــي  الســـيما 
اســـتطاع به من تقليـــص الفارق تدريجيا 
الدفاعيـــة  القبضـــة  إحكامـــه  بفضـــل 
وتضييـــق الخنـــاق علـــى مهاجمـــي الهند، 
مـــا حد مـــن خطورتهم الهجومية بشـــكل 

نسبي.
الحلـــول  مـــن  الكثيـــر  منتخبنـــا  يجـــد  ولـــم 
الهجوميـــة فـــي بدايـــة الربع األخيـــر واكتفى 
بمالحقـــة المنتخـــب الهنـــدي وتقليـــص فارق 
النتيجة إلى نقطة واحدة في عدة مناســـبات 
خالل الربع، قبل أن يعادل النتيجة بمنتصف 
العبـــي  اســـتعجال  ومنـــح   ،٥٨/٥٨ الفتـــرة 
منتخبنـــا وقلـــة التركيز فـــي إنهـــاء الهجمات 

الهند مواصلة التقـــدم حتى الثواني األخيرة 
التي شهدت إضاعة المنتخب الهندي رميتين 

حرتيـــن أعقبها مدرب منتخبنا بالوقت الفني 
الذي تمكن بواســـطته من رســـم خطـــة الفوز 

حينمـــا صّوب هشـــام ســـرحان ثالثيـــة متقنة 
منحت منتخبنا نقاط الفوز الثمينة.

ــان اإلثـــنـــيـــن ــنـ ــبـ ــة مــنــتــخــب لـ ــهـ ــواجـ ــمـ يــــغــــادر الــــيــــوم إلـــــى بــــيــــروت لـ

“أحمر السلة” يتفوق على الهند بـ “تصفيات آسيا”

جانب من اللقاء

خرجت فرق االتفاق والشباب والنجمة 
بنتيجـــة االنتصارات في افتتاح الجولة 
التاســـعة مـــن الـــدور التمهيـــدي لـــدوري 
أنديـــة الدرجـــة األولى لكـــرة اليد والتي 

أقيمت امس الجمعة.
ففـــي المبـــاراة األولى فـــاز االتفاق على 
نظيـــره التضامن بنتيجة )29/33( بعدما 
ايضـــا  لصالحـــه  األول  الشـــوط  انتهـــى 
الســـابع  فـــوزه  حقـــق  وبذلـــك   ،)13/17(

وأصبح رصيـــده )23 نقطة( فـــي المركز 
الثانـــي، فيمـــا التضامـــن تلقى الخســـارة 

السادسة وأصبح رصيده )11 نقطة(.
الشـــباب  الثانيـــة، ظفـــر  المبـــاراة  وفـــي 
بنتيجـــة الفـــوز علـــى البحريـــن )22/36( 
الشـــوط األول لصالحـــه  انتهـــى  بعدمـــا 
ايضا )10/17(، ليبقي الماروني حظوظه 
في دائرة التأهل للسداسي بعدما وصل 
رصيـــده إلـــى )14 نقطة(، فيمـــا البحرين 
الخســـارة  بهـــذه  حظوظـــه  تضاءلـــت 

السابعة ليصبح رصيده )13 نقطة(. 
وفـــي المبـــاراة األخيـــرة، حقـــق النجمـــة 
حســـاب  علـــى  وذلـــك  الســـادس  فـــوزه 
تقـــدم  بعدمـــا   )17/22( بنتيجـــة  الديـــر 
رصيـــد  ليصبـــح   ،)8/9( األول  بالشـــوط 
النجمـــة )20 نقطـــة( والديـــر الـــذي تلقى 
الخســـارة الخامســـة أصبح رصيده )16 
نقطة( وبـــات موقفه مهـــددًا في التأهل 

للسداسي.
وتختتـــم مباريات اليوم بلقاءين، يلعب 

في األولى توبلي مع باربار في الســـاعة 
االتحـــاد  مبـــاراة  وتليهـــا  مســـاًء   5.30
وســـماهيج عند الساعة 7. ويأمل باربار 
)17 نقطة( في الفوز الســـادس والحفاظ 
 10( وتوبلـــي  المتقـــدم،  مركـــزه  علـــى 
نقاط( يأمل بتحســـين وضعه في األداء 
والنتيجة. وفي المباراة الثانية، يســـعى 
لطريـــق  للعـــودة  نقطـــة(   17( االتحـــاد 
االنتصارات من بوابة سماهيج )7 نقاط( 

الذي يبحث عن فوزه األول.

انتصارات لالتفاق والشباب والنجمة

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

الشـــباب والرياضـــة  قـــام وزيـــر شـــؤون 
أيمـــن المؤيـــد يرافقه النائـــب علي أحمد 
مجلـــس  لرئيـــس  الثانـــي  النائـــب  زايـــد 
النـــواب بزيـــارة إلـــى الدائـــرة الرابعة في 
المحافظـــة الجنوبية وذلك بحضور عدد 
من المسؤولين في وزارة شؤون الشباب 

والرياضة وأهالي الدائرة. 
وخالل الزيارة بحث وزير شؤون الشباب 
زايـــد واألهالـــي  النائـــب  مـــع  والرياضـــة 
البرامج والفعاليات الشبابية والرياضية 
التـــي تقـــام فـــي الدائـــرة والراميـــة إلـــى 
احتضـــان الشـــباب البحرينـــي وتوجيـــه 
طاقاتـــه بصـــورة صحيحـــة نحـــو خدمة 
المملكـــة كمـــا اســـتمع أيمـــن المؤيـــد إلى 

احتياجـــات الدائـــرة ومقترحـــات وأفكار 
النائب زايد واألهالي بخصوص االرتقاء 
بالواقع الشـــبابي وزيادة حجم المنشـــآت 
والبرامج التي تســـاهم في تنمية قدرات 
ومهارات الشباب في مختلف المجاالت. 
شـــؤون  وزارة  أن  المؤيـــد  أيمـــن  وأكـــد 
الشـــباب والرياضـــة تعمل بعـــزم من أجل 
بالقطاعيـــن  االرتقـــاء  مبـــادئ  ترســـيخ 
الشـــبابي والرياضي فـــي المملكة بصورة 
مســـتمرة والتركيـــز على تنميـــة مهارات 
مـــن  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  الشـــباب 
خـــالل توجيـــه مراكـــز تمكيـــن الشـــباب 
للعمـــل على ثالثة محاور رئيســـة مرجلة 
اكتشـــاف المواهـــب ومن ثـــم العمل على 

صقلهـــا بصورة صحيحة وإبرازها لتكون 
قـــادرة على تمثيـــل المملكة خيـــر تمثيل 
فـــي مختلـــف المحافل، وهـــو األمر الذي 
يتوافـــق مـــع رؤيـــة ممثـــل جاللـــة الملك 
الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال 
مستشـــار األمن الوطني رئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة والرامية إلى 
تحقيق أقصى درجات التطور للقطاعين 

الشبابي والرياضي في المملكة. 
شـــؤون  وزارة  أن  المؤيـــد  أيمـــن  وبيـــن 
الشباب والرياضة حريصة على االرتقاء 
بواقـــع القطـــاع الشـــبابي والرياضـــي في 
مختلـــف مـــدن وقـــرى المملكـــة، والعمـــل 

علـــى زيـــادة حجـــم البرامـــج والفعاليات 
احتضـــان  علـــى  القـــادرة  والمنشـــآت 
الشباب وتوجيه طاقاته بالشكل األمثل، 
مشـــيدا في الوقت ذاتـــه بالتعاون المهم 

الســـلطة  أعضـــاء  مـــع  واإلســـتراتيجية 
والبرامـــج  الخطـــط  لتنفيـــذ  التشـــريعية 
الموجهة إلى قطاعي الشباب والرياضة. 
ومن جانبه، أعـــرب النائب علي زايد عن 

تقديـــره للـــدور الكبيـــر الذي يبذلـــه وزير 
أجـــل  مـــن  الشـــباب والرياضـــة؛  شـــؤون 
االرتقاء بالحركة الشبابية والرياضية في 
المملكـــة ومواصلتها تحقيـــق اإلنجازات 
الكبيرة ورفع اســـم وعلـــم البحرين عاليا 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، مشـــيرا إلى أن 
حـــرص وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة 
على زيارة الدائرة الرابعة في المحافظة 
الجنوبية واالطالع على واقع القطاعين 
واالســـتماع  فيهـــا  والرياضـــي  الشـــبابي 
إلـــى مقترحـــات وأفـــكار تطويـــر هذيـــن 
القطاعيـــن يؤكـــد حرصـــة علـــى تطويـــر 
مخرجات الشـــباب والرياضة في مملكة 

البحرين.

ــي ــاض ــري ــي وال ــاب ــب ــش ــى االرتـــقـــاء بــالــقــطــاعــيــن ال ــل ــة ع ــص ــري ــة” ح ــاضـ ــريـ “الــشــبــاب والـ

المؤيد زار الدائرة الرابعة بالجنوبية مع النائب زايد

المؤيد يزور الدائرة الرابعة

علي مجيد

لقاء االتفاق والتضامن 

محمد الدرازي



أصغر يتألق ويخطف لقب مسابقتي الناشئين
شــهدت مســابقات الفترة الصباحية للناشــئين من بطولة منارة البحرين لقفز 
الحواجز تحت رعاية رئيس االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو 
الشــيخ عيســى بــن عبــدهللا آل خليفــة، والتي أقيمــت بميدان الرفــه باالتحاد 
الرياضــي العســكري منافســات قويــة ومشــاركة واســعة مــن قبــل الفرســان 
والفارســات الناشــئين من مختلف اإلســطبالت المحلية في البطولة السابعة 

لموسم بطوالت قفز الحواجز.

حسين أصغر بطال لـ )مسابقة 
التأهل لمرحلة التمايز(

المســـابقة  المســـابقات  أولـــى  أقيمـــت 
األولـــى لفئة الناشـــيئن المســـتوى األول 
)مســـابقة التأهل لمرحلة التمايز(، وهي 
مسابقة جولة مع جولة تمايز ضد الزمن 
للمتعادليـــن على المركـــز األول وارتفاع 
المســـلك  ســـرعة  ســـم،   100 الحواجـــز 
350 متر/دقيقـــة، وشـــهدت منافســـات 
قويـــة بين الفرســـان والفارســـات الذين 
شـــاركوا في هذه المســـابقة والذين بلغ 
عددهـــم 10، وكانـــت الصـــدارة للفارس 
البحرينـــي الناشـــئ حســـين أصغر الذي 
تمكـــن مـــن تحقيـــق المركـــز األول مـــع 
جواده فيغو بوي من إســـبطل صحارى 
بزمـــن بلـــغ 35.00 ثانيـــة ودون أخطاء، 
بينمـــا جـــاءت الفارســـة غريـــس رودني 
في المركز الثانـــي مع جوادها أركو من 
نـــادي عالي للفروســـية بزمن بلغ 35.31 
ثانية ودون أخطـــاء، في المركز الثالث 
الفارســـة تشـــارلوت تيكوين مع الجواد 
ســـينزانو مـــن إســـطبل المهـــا بزمـــن بلغ 
45.30 ثانيـــة وخطأ واحـــد، في المركز 
ســـلطان  الفـــارس  والخامـــس  الرابـــع 
بريســـفول  الجواديـــن  مـــع  الرميحـــي 
وأرجنتينـــي من إســـطبل عوالـــي بزمن 
بلغ 32.31 ثانية و34.44 ثانية وبأربعة 
أخطـــاء في المركزيـــن. أما فـــي المركز 
السادس، فقد جاء الفارس علي حسين 
العلواني مع الجواد ساتشـــا من مدرسة 
ســـار بزمـــن بلـــغ 37.01 ثانيـــة وأربعـــة 

أخطاء.

أصغر يكرر تألقه في مسابقة على 
مرحلتين مع التأهل المباشر

وفـــي المســـابقة الثانيـــة فئة الناشـــئين 
المســـتوى الثاني )مســـابقة جمع النقاط 
التراكميـــة مـــع حاجز الجوكـــر( وارتفاع 
الحواجز  110 سم سرعة المسلك 350 
متر/دقيقـــة والتي لم تخل مـــن االثارة 
والتشـــويق مع رفـــع مســـتوى الحواجز 
للفرســـان والفارســـات والذيـــن اظهـــروا 
تفوقـــا واضحا والذي يؤكـــد جاهزيتهم 
البطولـــة،  لهـــذه  الجـــاد  واســـتعدادهم 
حيـــث بلـــغ عـــدد المشـــاركين فـــي هذه 
وكان  وفارســـة،  فارســـا   12 المســـابقة 
الناشـــئ  للفـــارس  والنجوميـــة  التألـــق 
حســـين أصغـــر الـــذي تمكن مـــن احكام 
ســـيطرته علـــى هـــذه المســـابقة وتعدي 
جميـــع الحواجـــز دون اســـقاط أي منها 

بأســـرع زمن فـــي هـــذه المســـابقة وبلغ 
 65 الكاملـــة  وبالعالمـــة  ثانيـــة   56.33
نقطة مع جواده فيغو بوي من إســـطبل 
الثانـــي  المركـــز  فـــي  صحـــارى، وظهـــر 
الفـــارس المتميـــز ســـلطان الرميحي مع 
جـــواده أرجنتيني مهنيا المســـلك بزمن 
بلـــغ 57.09 ثانيـــة و65 نقطـــة، المركـــز 
الثالث الفارس فـــارس يحيى أحمد مع 
جواده آي ترســـت يو بزمـــن بلغ 68.99 
الربـــع  ثانيـــة و65 نقطـــة، فـــي المركـــز 
الفارســـة شـــارلوت واتـــس مـــع الجـــواد 

كورتيـــز بزمـــن بلـــغ 68.01 ثانيـــة و64 
نقطة، في المركز الخامس الفارسة بيبا 
فـــوري مـــع الجـــواد إيتاتشـــي بزمن بلغ 
67.68 ثانيـــة و62 نقطـــة، وفـــي المركز 
الســـادس الفارســـة غريـــس رودنـــي مع 
الجـــواد أركـــو بزمـــن بلـــغ 68.25 ثانيـــة 

و62 نقطة.
وحـــول نتائجـــه المتميزة فـــي البطولة 
الســـابعة بطولة منـــارة البحرين أوضح 
الفـــارس الناشـــئ حســـين أصغـــر قائـــال 
“مســـابقتان قويتان، لقد وصلنا لبطولة 

الســـابعة فـــي الموســـم حاليـــا، ونشـــهد 
تطـــور المســـتويات الفنيـــة كثيـــرا، هذا 
األســـبوع دخلـــت مع جـــواد جديد وهو 
فيغـــو بـــوي، وأنـــا أســـير حســـب خطـــة 
مدربـــي أحمـــد الجهرمـــي والـــذي يبذل 
جهودا كبيرة معي، وكان أسبوع حافل 
باإلنجازات وتمكنت من تحقيق المركز 

األول في كال مسابقتي الناشئين”.
 وأضـــاف أصغـــر “ســـأواصل التدريبات 
بقيـــادة المـــدرب الجهرمـــي؛ مـــن أجـــل 
تحقيق المزيد من النتائج، المســـابقات 

أصبحـــت أقـــوى نديـــة وتتطلـــب جهود 
مضاعفة”.

منافسات قوية واالستعداد كان 
جيداً للبطولة

أما الفارس الناشـــئ ســـلطان الرميحي، 
فقـــال “تمكنت اليوم مـــن تحقيق نتائج 
جيـــدة رغم أنني كنـــت أطمح باألفضل 
الرابـــع  المركـــز  إحـــراز  مـــن  وتمكنـــت 
الخامس في المســـابقة األولى والمركز 
الثاني في المســـابقة الثانيـــة، التدريب 
الجيد والســـعي لتفادي األخطاء ساهما 
في تحقيـــق هذه النتيجـــة الرائعة، إنها 
تدفعنـــي لتحقيـــق المزيـــد مـــن النتائج 
ومواصلة المشوار فالمسابقات القادمة 
كل  أشـــكر  أعلـــى،  نديـــة  ذي  ســـتكون 
مـــن وقـــف معـــي وســـاندني”. وأضـــاف 
الرميحـــي الصغيـــر “البطـــوالت في هذا 
واســـعة،  المشـــاركة  قويـــة،  الموســـم 
المســـالك رائعـــة مـــن ناحيـــة التصميم، 
والتـــي تجعلنـــا نبذل جهـــودا كبيرة كي 
نقرأها بالصورة الصحيحة التي تجلعنا 
نصـــل لمنصـــة التتويج وتحقيـــق أعلى 
المراتـــب والمراكـــز، ســـأواصل العطـــاء 
وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق المزيد 

من النتائج المتقدمة”.

من تتويج الفائزين في المسابقة األولى للناشئين من تتويج الفائزين في المسابقة الثانية للناشئين

من منافسات مسابقتي الناشئين األولى والثانية

تغطية - اللجنة االعالمية

شــهدت حلبة البحرين الدولية أمس انطالق فعاليات اليوم األول من مهرجان الســرعة، إذ تســتمر فعالياته حتى اليوم الســبت، 
وانطلقــت أثنــاء المهرجــان بطولــة تحــدي “البــورش ســبرنت الشــرق األوســط”، والبطولتيــن المحليتيــن ”تحــدي حلبــة البحرين 

.”BMR600 وبطولة “الدراجات النارية “CC 2000 الدولية

وأثنـــاء المهرجـــان، تنطلـــق الجولـــة 
الشـــرق  “البـــورش  لتحـــدي  الرابعـــة 
ســـبرنت”، والجولـــة السادســـة لـــكل 
من “تحدي الحلبة 2000 ســـي سي” 
وبطولة “الدراجات النارية”، بطولتي 
الســـيارات علـــى مضمـــار الفورمـــوال 
1، وبطولـــة الدرجـــات الناريـــة علـــى 

المضمار الداخلي.
وانطلقـــت بطولـــة تحـــدي “البـــورش 
علـــى  األوســـط”  الشـــرق  ســـبرنت 
مضمـــار الفورموال 1، وبمشـــاركة 14 
ســـائقا، وأثناء التأهيـــالت تمكن كل 
مـــن ديالن بيريرا من تصدر الحصة، 

وثانيا جي بي سيمينور، وثالثا ليون 
كوهلر ورابعا ديفيد بيكمان. 

وأثنـــاء الســـباق األول الـــذي انطلـــق 
فئـــة  وخـــالل  مســـاء   13:20 فـــي 
المحترفيـــن Pro، جـــاء أوال ديـــالن 
بيريـــرا منهيا 12 لفة فـــي 28 دقيقة 
بـــي  جـــي  وثانيـــا  ثانيـــة،  و13.180 
ســـيمينور بفـــارق 3.844 ثانية، وفي 
المركـــز الثالـــث ليـــون كوهلـــر ضمـــن 
هـــذه الفئة، أما فئـــة Pro Am، فجاء 
أوال كريســـتوفر بيرقســـتروم منهيـــا 
الســـباق فـــي 28 دقيقـــة و 34.443 
قرونفيلـــد  لـــوكاس  وثانيـــا  ثانيـــة، 

بفـــارق 0.128 ثانيـــة، وثالثا الشـــيخ 
علي بن محمد آل خليفة.

أما فئة الثالثة فئة “Am”، فجاء أوال 
مايـــكل كنتـــزون وأنهى الســـباق في 
28 دقيقـــة و52.055 ثانيـــة، وثانيـــا 
جيـــن مـــارك كوريـــدر بفـــارق 0.900 
ثانية، وثالثا الشيخ جابر بن علي آل 

خليفة.
تحـــدي  المحليـــة  البطولـــة  وأثنـــاء 
التـــي  ســـي”،  ســـي   2000 “الحلبـــة 
انطلقـــت علـــى مضمـــار الفورمـــوال 1 
بمشـــاركة 12 ســـائقا، تمكـــن كل مـــن 
بـــن  ســـلمان  والشـــيخ  التاجـــر  طـــار 

عيســـى آل خليفـــة وأحمد بن خنين، 
رائـــد  تمكـــن  األول  الســـباق  وفـــي 
رفيعي من تصدر الســـباق، بإنهائه 8 
لفات في 19 دقيقة و48.153 ثانية، 
وثانيـــا طـــارق التاجر بفـــارق 3.446 
ثانيـــة، وفـــي المركـــز الثالث الشـــيخ 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة في 19 
ورابعـــا  ثانيـــة،  و58.030  دقيقـــة 
أحمد بن خنين وخامســـا ماجد حمو 

وسادسا جيوفاني ساليمو.
أمـــا الســـباق الثانـــي، فشـــهد تصـــدر 
حمد بن عيســـى للسباق، لكنه تراجع 
وخـــرج مـــن الســـباق؛ لمشـــكلة فـــي 
ســـيارته، وتصدر ســـلمان بن عيسى 
آخر لفات السباق إال أنه تراجع، بينما 
تمكن رائد رفيعي من خطف السباق 
الثاني منهيا الســـباق فـــي 19 دقيقة 
و 29.142 ثانيـــة، وثانيـــا أحمـــد بـــن 

خنيـــن وبفـــارق 3.006 ثانيـــة، وثالثا 
طارق التاجر ورابعا رائد حمو.

الناريـــة  الدراجـــات  بطولـــة  وفـــي 
“BMR600”، تمكـــن أصحاب المراكز 
الثالثـــة األولـــى مـــن المحافظة على 
مراكزهـــم، فجـــاء أوال أثناء الســـباق 
األول أحمـــد المعينـــي منهيـــا 11 لفة 
ثانيـــة،  و59.736  دقيقـــة   12 فـــي 
وثانيـــا علي أديبـــي، وثالثـــا إبراهيم 
الصـــادق  محمـــد  ورابعـــا  الشـــريدة، 

وخامسا محمد رضا.
واليـــوم تتواصـــل اإلثارة مـــع بطولة 
الشـــرق  ســـبرنت  “البـــورش  تحـــدي 
األوســـط”، بانطالق التجارب الثانية 
للبطولة في 11:30 صباحا، والسباق 
الثانـــي ينطلـــق فـــي 14:19 مســـاء، 
بينمـــا ينطلـــق الســـباق الثالـــث فـــي 

17:20 مساء.

الصخير- حلبة البحرين الدولية

بـيـريــرا يخطـــف سبـــاق “البــورش سبرنــــــت”

جانب من التتويج

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

حجز فريقا سوبر سوكر وTEKKER مقعدهما في المباراة النهائية لمنافسات الفتيات ضمن بطولة 98.4 لأللعاب 
الشاطئية للمراكز الشبابية واألندية الوطنية والفتيات والجاليات، وذلك بعد فوزهما في مباراتي الدور نصف 
النهائي على حساب فريقي BLACK CASTEL وRAAVENS في المباريات التي أقيمت على الملعب الشاطئي 

التابع لالتحاد البحريني لكرة القدم، ليتأهل الفريقان للمباراة النهائية المقرر إقامتها يوم السبت المقبل. 

ونجحـــت فتيات ســـوبر ســـوكر من 
االنتصـــار في الـــدور نصـــف النهائي 
 BLACK CASTEL فتيـــات  علـــى 
بنتيجـــة ثالثة أهـــداف مقابل هدف 
المبـــاراة  أهـــداف  ســـجلت  واحـــد، 
فاطمـــة بوشـــهري )هدفيـــن( وهاجر 
األنصاري )هدف(، في حين ســـجلت 
 BLACK CASTEL فريـــق  هـــدف 

الالعبة دانة شرف الدين.
النهائـــي  نصـــف  مبـــاراة  فـــي  أمـــا   

TEK�  الثانيـــة، فقـــد كانـــت العبـــات
KERS األفضليـــة مـــن ناحية األداء 
فريـــق  العبـــات  أمـــام  والمســـتوى 
المبـــاراة  وانتهـــت   ،RAAVENS
مقابـــل  أهـــداف  خمســـة  بنتيجـــة 
هدفيـــن، ســـجلت أهـــداف المبـــاراة 
الالعبة زين الخليفة )أربعة أهداف( 
لمصلحـــة  )هـــدف(  دينـــا  والالعبـــة 
الـــذي  الوقـــت  فـــي   ،TEKKERS
تكفلـــت فيهـــا الالعبتـــان جرالوتـــي 

وياســـمين من تسجيل هدفي فريق 
 .RAAVENS

وكانـــت مباريات دوري المجموعات 
فريـــق  تصـــدر  عـــن  أســـفرت  قـــد 
األولـــى  للمجموعـــة  ســـوكر  ســـوبر 
بانتصاريـــن علـــى حســـاب أكاديمية 
إسبانيا بعشـــرة أهداف دون مقابل، 
وعلى حســـاب RAAVENS بهدفين 
دون مقابـــل، فـــي حيـــن فـــاز فريـــق 
RAAVENS على أكاديمية إســـبانيا 

بنتيجة ستة اهداف مقابل هدفين. 
وفي المجموعة الثانية تصدر فريق 
TEKKERS بعـــد فوزه فـــي المباراة 
الوحيـــدة بالمجموعـــة على حســـاب 
فريـــق BLACK CASTEL بنتيجـــة 

ستة أهداف مقابل هدفين.

المحرق يحّول تأخره إلى فوز مثير

وفـــي منافســـات الكرة الطائـــرة تغّلب 
فريـــق  علـــى  داركليـــب  نـــادي  فريـــق 
مركـــز شـــباب كرباباد بشـــوطين دون 
مقابـــل في ثالـــث أيام مســـابقة الكرة 
أمـــس  يـــوم   98.4 لبطولـــة  الطائـــرة 
األول بشوطين دون مقابل، إذ انتهى 
الشـــوط األول 5/ 12 والشـــوط الثاني 

انتهى 3/ 12.
فريـــق  فـــاز  الثانيـــة  المبـــاراة  وفـــي 
مركـــز شـــباب رأس رمـــان علـــى مركز 
شـــباب كرانة بشـــوطين مقابل شـــوط 

واحـــد، وجاءت نتائج األشـــواط على 
النحـــو اآلتي: 9/ 12 لـــرأس الرمان، ثم 
10/ 12 لكرانة، والشوط الثالث انتهى 

لمصلحة رأس رمان 6/ 12.

طائــرة المحرق تقلــب الطاولة علــى أبوصيبع فــي بطولة 98.4

سوبر سوكر وTEKKERS يتأهالن لنهائي كرة القدم للفتيات

من مباريات دوري الفتيات
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أقام المعهد السعودي البحريني للمكفوفين حفل تدشين المسارات األرضية 
الخاصة بالمكفوفين من جانب شــركة تســهيالت البحرين، وتعتبر المسارات 
األرضية وسيلة إرشادية تتكون من خطوط بارزة تهدف إلى تسهيل حركة 
المكفوفين داخل المعهد دون الحاجة إلى مرافق حيث تم تأهيل المكفوفين 

على فن الحركة باستخدام المسارات األرضية والعصا البيضاء.

ونظـــرا لوجـــود مثـــل هذه المســـارات 
الـــدول  معظـــم  فـــي  اإلرشـــادية 
األوروبيـــة واألجنبيـــة، أهـــاب المعهد 
هـــذه  توفيـــر  المختصـــة  بالجهـــات 

المســـارات فـــي المـــدارس الحكومية 
والمرافق العامة ألهميتها لألشخاص 
ذوي اإلعاقـــة البصرية لما تمنحه لهم 

من استقاللية في تحركاتهم.

“المكفوفين” يدشن المسارات 
األرضية الخاصة

“روتاري المنامة” ينظم البطولة الخيرية لـ “القدم السداسية”
بـــ “مـــرجـــان سبيس” الــفــعــالــيــة فــي مــؤتــمــر صــحــافــي  ــن عــن  ــل أع

أعلــن نــادي روتــاري المنامــة، أخيــًرا، عــن تفاصيــل الفعاليــة الســنوية الخيرية لكــرة القدم 
السداســية، التــي تقــام علــى مالعــب نــادي البحريــن للرجبــي بمنطقة ســار، فــي 20 مارس 

2020؛ بهدف جمع التبرعات لدعم مختلف األعمال الخيرية واإلنسانية في المملكة.

 ويحرص نادي روتـــاري المنامة على تنظيم 
الفعاليـــة بشـــكل ســـنوي، التـــي مـــن المزمـــع 
أن تســـاهم فـــي جمـــع حوالي 15 ألـــف دينار 
تخصـــص لدعم عدًدا من القضايا اإلنســـانية 
والجمعيـــات الخيريـــة فـــي البحريـــن، ومنها 
وجمعيـــات  واألرامـــل،  األيتـــام  رعايـــة  دور 
الهمـــم  وذوي  الســـرطان  بمرضـــى  العنايـــة 
وغيرهـــا من المؤسســـات الخيرية والصحية 

واالجتماعية.
ا أمس  إلى ذلك، أقـــام النادي مؤتمًرا صحافيًّ
الثالثاء )18 فبراير 2020( في مركز “مرجان 
ســـبيس” بحديقـــة األندلـــس؛ى لإلعـــالن عن 
تفاصيل البطولة التي يشارك فيها 15 فريًقا 

في أجواء تنافسية وعائلية مليئة بالمرح.
وحضـــر المؤتمر كل مـــن رئيس نادي روتاري 

المنامة خالد مختار ورئيس اللجنة المنظمة 
للفعاليـــة مرجان مـــدارا، إضافة إلى عدد من 

اإلعالميين والرعاة وأصحاب الصلة. 
وأكـــد مختـــار ومـــدارا، حـــرص النـــادي علـــى 
تنظيـــم الفعالية بشـــكل ســـنوي ؛ بهدف جمع 
التبرعـــات لدعم المشـــاريع المحليـــة، إضافة 
إلـــى تســـليط الضوء علـــى عدد مـــن القضايا 
المهمة والظـــروف الصعبة التي يمر بها ذوي 
الدخل المحدود والمعســـرين من المواطنين 
والمقيمين في المجتمـــع البحريني على حد 

سواء.
وقالـــت مـــدارا “إن تنظيم بطولة كـــرة القدم 
السداســـية الســـنوية الخيريـــة للعـــام الثاني 
حرصنـــا  يعكـــس  التولـــي  علـــى  والعشـــرين 
الدائم في نـــادي روتاري المنامة على خدمة 

وتحقيـــق عدة أهـــداف نبيلة وإنســـانية، عبر 
إحـــداث تأثيـــر إيجابـــي على بعـــض القضايا 
والمشـــكالت التـــي يواجهها مجتمعنـــا اليوم 
وفي المستقبل، وتمكنا خالل العشرين عاما 
الماضية مـــن جمع التبرعات لشـــراء معدات 
طبيـــة مختلفة ســـاهمت في المســـاعدة في 
الســـرطان،  مرضـــى  آالم  وتخفيـــف  عـــالج 
وعملنـــا علـــى نشـــر الوعـــي حـــول التدابيـــر 

الوقائية لمكافحة عدد من األمراض المزمنة 
كمرض السكري”.

وأضافـــت “ومـــن بيـــن األهداف التي نســـعى 
جاهديـــن لتحقيقهـــا أيًضـــا عبـــر إقامـــة هذه 
الوطنيـــة  اللحمـــة  تقويـــة  هـــي  الفعاليـــة 
والتكاتـــف المجتمعي لدعم األيتام واألرامل 
وذوي الدخـــل المحدود، إضافـــة إلى حماية 

البيئة وغيرها من القضايا المهمة”.

أثناء اإلعالن عن الفعالية 

انطالق فعاليات “هال فبراير” في البحرين
أطلقــت شــركة “البــالد” العقارية لالســتثمار، إحــدى أكبر شــركات التطوير 
العقــاري فــي البحريــن والمطــور الرئيــس  لمشــروع الواتــر جــاردن ســيتي 
الواقــع بضاحيــة الســيف، مهرجــان “هال فبرايــر” للعام الثانــي الخميس 20 
فبرايــر واســتمر 3 أيــام فــي مشــروع واتــر جــاردن ســيتي وبالتزامــن مــع 

احتفاالت دولة الكويت الشقيقة بعيدها الوطني.

يتـــم تنظيم هـــذا الحـــدث من خالل 
شـــركة “بحرين فلوتينغ أرينا”، وهي 
شـــركة تنظيم فعاليات تابعة لشركة 
مشـــاركة  بهـــدف  العقاريـــة؛  البـــالد 
الشـــعب الكويتـــي الشـــقيق فرحتـــه 
بالعيـــد الوطني، ضـــم المهرجان هذا 
العـــام العديـــد فعاليـــات عائلية، منها 
عروض لأللعاب النارية، وسوق “هال 
فبراير” المتنوع  من خالل مجموعة 
مميـــزة من المشـــاركين مـــن مطاعم 
ومقـــاٍه معروفـــة وعدد مـــن محالت 
العطـــور والعبايات واإلكسســـوارات، 

بالتـــراث  خـــاص  كويتـــي  وركـــن 
وبمشـــاركة  الكويتيـــة  والمنتجـــات 
فـــي  المقيميـــن  الكويتييـــن  الطلبـــة 
البحرين، إضافة إلى العروض الفنية 
وفرقـــة  والموســـيقية  والشـــعرية 
الفنـــون الشـــعبية وفرقـــة ريلوكيترز 
ومجـــاز، إضافـــة إلى عروض ســـبين 
جـــي  ودي  االســـتعراضية،  ترايـــب 
باألطفـــال  خـــاص  فنـــون  وركـــن 

ومنطقة ألعاب مخصصة لألطفال. 
وبهذه المناســـبة، أعرب المدير العام 
لشـــركة البـــالد العقاريـــة لالســـتثمار 

زيـــاد جناحي عـــن فخره وســـعادته، 
قائـــال: “من دواعي ســـرورنا أن يقام 
“مهرجان هـــال فبراير” للمـــرة الثانية 
ســـيتي؛  جـــاردن  واتـــر  أرض  علـــى 
نظـــرا للنجـــاح المميـــز الـــذي حققـــه 
العـــام الماضـــي، ويشـــكل المهرجـــان 
مشاركة نســـتطيع من خالله التعبير 
عـــن خالص حبنـــا وامتناننا للشـــعب 
ومشـــاركتهم  الشـــقيق  الكويتـــي 
فرحتنـــا وفرحتهـــم باليـــوم الوطني 

الكويتي.

احتفاال بالعيد 
الوطني لدولة 

الكويت الشقيقة

أعلنت شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر عن أحدث عروضها على سيارة 
رينج روڤر إيڤوك الجديدة كليا المتوفرة حصريا بمعرضها الكائن بمنطقة سترة.

الحملـــة  هـــذه  عبـــر  الشـــركة  تقـــدم 
للعمـــالء الكـــرام الفرصـــة لدفع 50 % 
مـــن تكلفة الســـيارة مقدًمـــا ودفع 50 
% المتبقيـــة بعـــد عاميـــن فـــي 2022 
لمـــدة   % 0 بنســـبة  فائـــدة  وبمعـــدل 
عامين، مما يســـهل عملية شراء هذه 
الســـيارة المتألقة لجميع عشـــاق الند 
روڤر. كمـــا ســـيحصل العمالء مع هذا 
العـــرض أيًضـــا علـــى خدمـــة صيانـــة 
ســـنوات   5 لمـــدة  مجانـــي  وتأميـــن 

لضمان راحة بال مطلقة.
ُتقدم هذه السيارة التي تجمع مفاهيم 

التكنولوجيا والفخامة بسعر يبدأ من 
16,527 دينـــار، حيـــث تتوفـــر بثالثة 
R- وإصـــدار  ايفـــوك،  هـــي  طـــرازات 
Dynamic، إلى جانب اإلصدار األول 
الذي يقدم العديد من المزايا الفريدة 
التي تتمتع بها الســـيارة الحائزة على 
جائـــزة مرموقـــة منـــذ الكشـــف عنها. 
وبإمـــكان العمـــالء الكرام االســـتفادة 
من الحلـــول التمويليـــة المذهلة التي 
تقدمها شـــركة الســـيارات األوروبية، 
والتـــي تتيـــح للعمـــالء اقتنـــاء رينج 

روڤر ايڤوك بسهولة تامة.

عروض مذهلة على “رينج روفر إيفوك”

للمبنــى العلــوي  الطابــق  فــي  ويقــع  الجديــد  بمفهومــه 

“فندق الخليج” يفتتح “فيوشنز مع الشيف تاله”

البحريـــن  الخليـــج  فنـــدق  افتتـــح 
للمؤتمرات وســـبا، مطعم “فیوشنز 
مـــع الشـــيف تالـــه” فـــي 13 فبرايـــر 
2020 بمفهومـــه الجديـــد ويقع في 
الطابـــق العلوي بالجنـــاح الجنوبي 
مـــن المبنـــى، ويضـــم “فيوشـــنز مع 
علـــى  شـــرفة  أول  تالـــه”  الشـــيف 
الســـطح توفـــر مناظر رائعـــة ألفق 
المنامة من فنـــدق الخليج، لن يتم 
تجـــاوز الخلفيـــة المذهلـــة إال مـــن 
خـــالل المأكـــوالت التـــي ال تنســـى 
والتشكيالت الرائعة التي صممتها 

الشيف البحرينية تاله بشمي.
يقود مطعم “فیوشـــنز مع الشـــيف 
الشـــرق  المطبـــخ  نهضـــة  تالـــه” 
تحديـــث  خـــالل  مـــن  األوســـطي 
التقليديـــة  البحرينيـــة  األطبـــاق 
وتقديمها بطـــرق ملهمة، من خالل 
هـــذا المفهـــوم الجديـــد للمطعم، إذ 
تتفـــوق الشـــیف تالـــه علـــى تراثها، 
الجدائـــل  خيـــوط  تنســـج  حيـــث 
الرقيقـــة للعائلة واألصـــل والثقافة 
المطبـــخ  نكهـــات  مـــع  والذاكـــرة 
البحرینی وتناول الطعام الشـــهي. 
ومن هـــذا المنطلـــق، تبـــدع أطباقا 
البحريـــن  بتـــراث  النـــاس  لتذكيـــر 
الغنـــي والنابض بالحياة، مما يمنح 
الضيوف بوابة للدخول في ماضي 

البحرين ومستقبلها.
بـــدأت الشـــيف تاله بشـــمي حياتها 

فـــي فنـــدق  الطهـــي  فـــي  المهنيـــة 
برنامـــج  مـــن  كجـــزء  الخليـــج 
المرمـــوق  اإلداري  التدريـــب 
للحصـــول  دراســـتها  وواصلـــت 
علـــى درجة الماجســـتير فـــي إدارة 
األعمـــال الدولية فـــي إدارة الطهي 
فـــي أكاديميـــة فنـــون الطهـــي فـــي 
سيزارریتز في لوسيرن بسويسرا، 
فـــي حين أن العديد من المغامرين 
يبحثـــون عن اإللهـــام، فـــإن الدافع 
الرئيـــس لتالـــه يتمثـــل فـــي وضـــع 
تصـــور لتقنيات ومكونـــات الطهي 
المحلية، حيـــث تعتقد أنها ال تلقى 

من يعرف قيمتها، وبالتالي أبدعت 
مجموعـــات جديـــدة لذيـــذة وغيـــر 

تقليدية.
وهي حاليا متســـابقة في الموســـم 
شـــيف  أفضـــل  لمســـابقة  الرابـــع 
في الشـــرق األوســـط ولديهـــا عدد 
مـــن الجوائـــز، بمـــا فـــي ذلـــك الفوز 
بالميداليـــة البرونزيـــة فـــي بطولـــة 

دبـــي العالمية للضيافـــة كعضو في 
المنتخـــب البحرينـــي الوطنـــي في 
العام 2014، وفازت بالمركز الثاني 
“تشـــوبد”  البحريـــن  مســـابقة  فـــي 
الطهـــاة  رئيـــس  يحكمهـــا  التـــي 
الشـــهير وولفجانج بوك فـــي العام 
2015، والمركز الثاني في مسابقة 

ديلونجي شيف 2017.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

الخاجة رئيًسا لمجلس إدارة “فنون الطهي”
انتخب أعضـــاء مجلس إدارة معهد 
الخليج لتدريب فنون الطهي فوزية 
إدارة  مجلـــس  كرئيـــس  الخاجـــة 
المعهـــد. يذكـــر أن الخاجـــة رئيـــس 
لجنـــة التنســـيق والمتابعـــة بجمعية 
سيدات األعمال البحرينية، وتسعى 

دائمـــا مـــن خـــالل المناصـــب التـــي 
تتقلدهـــا إلـــى تعزيز ودعـــم مهارات 
وإبـــراز  المجـــاالت  كل  فـــي  المـــرأة 
أدوارهـــن لقيـــادة التغييـــر اإليجابي 

في مجتمعاتهن.
ومن خالل رئاستها المعهد ستسعى 

إلـــى اســـتيعاب الشـــباب الخريجين 
والمتطلعين لدخول السوق المحلي 
للمطاعم والضيافة ومنحهم دورات 
تدريبية وبرامج للطهي ذات معايير 
عالمية وشهادات معتمدة؛ لتمكينهم 

في بناء مسيرتهم المهنية.



دخولك المفاوضات األخيرة تلفت األنظار إليك.

لديك قدرة على اإلقناع ال يستهان بها.

آالم المفاصل ال تنتهي خذ قسًطا من الراحة.

لديك مهارات عدة في مجاالت متعددة.

من األفضل أن تحاول أن تفتح أبواب جديدة.

ال تجعل ضغوط العمل تؤثر على حياتك.

ال داعي للقلق أنت متمكن بشكل الفت.

رؤساؤك يثنون عليك كثيًرا في العمل.

من األفضل أن تكون هادًئا ومرتاًحا.

أنت على قدر المسئولية وثقة رؤسائك.

مشكلة قد تواجهك اليوم تتعب أعصابك.

أنت لست مدّخًنا لماذا تجالس من يدخنون؟

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

22 فبراير

 1958
 اإلعـــان عن قيـــام الجمهورية 
العربيـــة المتحـــدة باتحـــاد بين 
سوريا ومصر، وذلك بعد تنازل 
الحكـــم  عـــن  القوتلـــي  شـــكري 

لجمال عبد الناصر

أحيــا الفنــان عمر العبدالــالت حفاًل جماهيريًّــا كبيًرا في 
قاعــة “البايــرن هــول” بالعاصمــة البريطانيــة لنــدن، 
بحضور حشــد كبير يقدر باآلالف مــن محبيه ومعجبيه 
من الجاليات العربيــة المقيمة في لندن وبعض الدول 

األوروبيــة المجاورة، تدفقوا مبّكًرا على المســرح لحضور 
الحفل، واســتقبلوه بالهتاف وموجات حــارة من التصفيق 

فور صعوده إلى خشــبة المســرح. وجاء إحياء العبدالــالت للحفل دعًما منه 
لمهرجان فلسطين الذي ينظمه المنتدى الفلسطيني في بريطانيا.

انضمــت النجمــة ماجــدة زكــي إلــى قائمــة أبطــال 
مسلســل “هجمة مرتــدة” للنجم أحمد عــز، المقرر 
عرضه في موســم دراما رمضان المقبل الذي انطلق 
تصويــره األيام الماضيــة، ويمثل هــذا العمل اللقاء 

األول بين عز وماجدة في عمل فني، والمسلســل من 
إنتاج شــركة ســينرجي، وتأليف باهردويــدار، إخراج أحمد 

عــالء، ومن المتوقع أن تقدم ماجدة زكي شــخصية جديدة ومحورية ضمن 
أحداث المسلسل، الذي يتناول قصة من ملفات المخابرات المصرية.

بــدأ الممثــل المصــري طــارق لطفــي تصويــر مشــاهده في 
مسلســل “القاهرة كابول”، في الديكور األساســي باســتوديو 
األهرام، وتجمع المشــاهد بينه وبين نبيل الحلفاوي وحنان 
مطــاوع، وغيرهمــا من أبطال المسلســل.  ويجّســد لطفي 

في المسلســل شخصية إرهابي يدعى الشــيخ رمزي، ويعتمد 
المسلســل علــى شــخصيتين أخريين همــا اإلعالمي ويجّســده 

الممثل المصري فتحي عبدالوهاب، وضابط األمن الوطني ويجّسده الممثل المصري 
خالد الصاوي، فضاًل عن األدوار األخرى للممثلين حنان مطاوع ونبيل الحلفاوي.

القاهرة كابولهجمة مرتدةحفل عمر
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المغنيـــة  تطـــرح 
دالل  الفلســـطينية 
هـــذا  أبوآمنـــة 
األســـبوع، بالتزامن 
فعاليات  مع ختـــام 
عاصمـــة  القـــدس 
اإلسامية،  للثقافة 
الجديـــد  ألبومهـــا 
الـــذي يأخذ  “نـــور”، 

ا، ويضم أغاني من أشعار  ا خاصًّ طابًعا روحانيًّ
كبار المتصوفة.

“رحلـــة  الجديـــد  األلبـــوم  إن  دالل  وقالـــت 
تتضمـــن  الصوفـــي  الشـــعر  مـــع  موســـيقية 
مقطوعـــات غنائيـــة متواصلـــة على مـــدى 50 
دقيقـــة لشـــعراء صوفييـــن، مثـــل ابـــن عربـــي 
العدويـــة  ورابعـــة  الرومـــي  الديـــن  وجـــال 

والحاج وابن الفارض”.
وأضافـــت دالل خال مؤتمر صحافي في رام 
هللا، أول مـــن أمـــس، “اختـــرت مقاطـــع لجال 
الدين الرومي ألنها مترجمة من الفارسية إلى 
العربية، وليـــس لها قافية لتكون وصات بين 

األغاني األخرى نزوالً وصعوًدا”.

آمنة تطرح جديدها مع 
ختام القدس عاصمة 

للثقافة اإلسالمية

1986
وزارة الداخلية اإلسبانية ترخص لحزب الديمقراطيين المليليين

 2008
افتتاح شارع المعز في األزهر بالقاهرة ليكون أكبر متحف مفتوح لآلثار اإلسامية

 2017
علماء الفلك يعلنون أن النجم ترابيست1- يضم سبعة كواكب خارج المجموعة

1914
على نوبل في الطب مولد دولبيكو، عالم إيطالي في علم الفيروسات حاصل

 
 1936

مولد مايكل بيشوب، طبيب أميركي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام

أشارت اإلعامية المصرية 
رضوى الشربيني إلى أنها 
ا،  ال تفّكر في الزواج حاليًّ
نافية بدورها كل األخبار 

التي أّكدت نيتها في 
الزواج.

عكســـت “أيـــام القـــدس الثقافية” التـــي انطلقت 
الشـــعب  التفـــاف  مـــدى  البحريـــن،  فـــي  مؤخـــًرا 
البحريني حول قضية القدس، القضية المركزية 
لألمتين العربية واإلســـامية، لما تشكله من رمز 
وطني وهوية ثقافية سياسية وتاريخية مهمة.

التاريخيـــة  البحريـــن  قلعـــة  موقـــع  ويحتضـــن   
سلســـلة فعاليـــات ثقافيـــة متنوعـــة عـــن المدينة 
المقدسة ســـتتواصل لخمســـة أيام، تنظمه هيئة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار بالتعـــاون مـــع وزارة 
الثقافة الفلســـطينية، وبالتنسيق مع سفارة دولة 

فلسطين لدى البحرين.
بافتتـــاح معـــرِض صـــوٍر  الفعاليـــات،  واســـتهلت 
“تحيـــة للقـــدس”، وعقـــد نـــدوة تاريخيـــة حـــول 
الوطنـــي  واألرشـــيف  المقدســـية  المخطوطـــات 

الفلسطيني
اســـتضافة البحريـــن لهـــذه الفعاليـــة ومـــا قالتـــه 
رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافة واآلثار الشـــيخة 
مـــي بنت محمد آل خليفـــة خال حفل االنطاق 
“أعتبر نفســـي فلســـطينية”، يؤكد على الموقفين 

الرســـمي والشـــعبي البحريني الداعمين للقضية 
وعلـــى  العادلـــة،  شـــعبنا  وحقـــوق  الفلســـطينية 
األهميـــة التاريخيـــة الثقافيـــة والدينيـــة لمدينـــة 

القدس المحتلة.
وثّمن سفير دولة فلســـطين لدى مملكة البحرين 
خالـــد عارف اســـتضافة هيئـــة البحريـــن للثقافة 
واآلثـــار، للفعاليـــة، معّبـــًرا عـــن شـــكره للشـــيخة 
آل خليفـــة علـــى هـــذه اللفتـــة في هـــذه الظروف 

الدقيقة والحساسة.
 وأكـــد أن القـــدس مدينة الســـام هـــي درة التاج 
ومســـرى الرســـول الكريـــم، وعاصمـــة فلســـطين 
األبديـــة، والعاصمـــة الدائمة للثقافة اإلســـامية، 
موّجًهـــا التحيـــة ألهلنـــا فـــي القـــدس، الصامدين 
القابضيـــن علـــى الجمـــر، ولـــكل أبناء شـــعبنا في 
الوطـــن، والاجئيـــن فـــي المخيمـــات والشـــتات، 
وجاليتنـــا الفلســـطينية فـــي البحريـــن، ولصمـــود 
شـــعبنا وقيادتـــه علـــى رأســـها الرئيـــس محمـــود 
عبـــاس، فـــي مواجهـــة محاوالت شـــطب القدس 

وثوابتنا الوطنية وقضيتنا العادلة.

بـــدوره، بّين رئيـــس الوفد الثقافي المشـــارك في 
األســـابيع الثقافيـــة نبيـــل نوبانـــي، أن الفعاليـــات 
تتواصل حتى 23 من فبراير الجاري في متحف 
موقـــع قلعـــة البحرين، بسلســـلة أنشـــطة متنوعة 

تتضمن مختلف حقول الثقافة.
 وبعـــد أن افتتحـــت الشـــيخة آل خليفـــة باكورة 
الفعاليـــات معرض صـــور “تحية للقدس”، شـــارك 
الجميع في ندوة تاريخية بعنوان “المخطوطات 
الفلســـطيني –  الوطنـــي  المقدســـية واألرشـــيف 
التحديـــات وســـبل الحفـــاظ عليهـــا” حاضـــر فيها 
مديـــر عـــام األرشـــيف الوطني الفلســـطيني فواز 
ســـامة، ورئيـــس اللجنـــة الثقافيـــة فـــي الهيئـــة 

اإلسامية العليا بالقدس عزيز العصا.
 وتطّرقـــت النـــدوة إلـــى االنتهاكات اإلســـرائيلية 
المتمثلة بإغاق المؤسسات الثقافية والوثائقية، 
والسياســـة الممنهجـــة بســـرقة وتزييـــف وإتاف 
المـــوروث الوثائقـــي الفلســـطيني، الـــذي يشـــّكل 
هويـــة الشـــعب الفلســـطيني، إضافة إلـــى الرحلة 
التراكمية للمخطوطات المقدســـية، في المسجد 

األقصى المبارك ومحيطه
وكانت وزارة الثقافة شـــددت، في بيان لها، على 
أهميـــة عقد األســـابيع الثقافية الفلســـطينية في 
العديد من العواصم العربية واإلسامية، للتأكيد 
علـــى حضارة ومكانة القدس وعروبتها، في ظل 
مـــا تتعرض لـــه المدينة المقدســـة مـــن انتهاكات 

وتهويد وتزوير للهوية الفلسطينية.
وأكدت الوزارة ضرورة تعريف العالم بممارسات 
االحتـــال فـــي محاربته للفعـــل الثقافي الوطني 
ضمن سياســـة ممنهجة ضد الرواية الفلسطينية، 
وأهميـــة الدعم العربـــي والدولي من أجل الدفاع 
عن المقدســـات اإلسامية والمســـيحية، وصون 
التـــراث المادي وغير المادي في فلســـطين، الذي 

يعمل االحتال على طمسه وسرقته وتزييفه.
وســـتقام الســـبت أمســـية شـــعرية بعنـــوان “عبق 
مقدســـي” للشـــاعرين عبـــد هللا محمـــود عيســـى، 
ويوســـف عبـــد العزيـــز، فيمـــا تختتـــم األســـابيع 
بعـــرض فيلميـــن وثائقيين هما: فيلـــم “الوحيدة” 

وفيلم “أرض الحكاية”.

ــي فــلــســطــيــنــيــة ــس ــف ــي بـــنـــت مـــحـــمـــد: أعـــتـــبـــر ن ــ م

البحرين تحتفي بالقدس



السبت
 22 فبراير 2020  
28 جمادى اآلخرة 1441 

احتفال بحريني تشكيلي بأعياد الكويت

  ازدانـــت قاعـــة الفنون بضاحيـــة عبدهللا الســـالم بلوحات 
تشـــكيلية تحكـــي عـــن تجـــذر وعمـــق العالقـــات األخويـــة 
بين الكويـــت والبحرين والشـــعبين الشـــقيقين وترابطهما 
واالحتفاء بســـمو أمير البالد الشـــيخ صباح األحمد الجابر 
الصبـــاح قائـــد العمل اإلنســـاني فـــي رحاب أعيـــاد الكويت 
الوطنيـــة. وحملت اللوحـــات الفنية ضمن معرض البحرين 
والكويـــت للفـــن التشـــكيلي الـــذي افتتـــح مســـاء االثنيـــن 
الماضـــي ونّظمتـــه جمعيـــة البحريـــن للتوافـــق االجتماعي 
والوطني شـــعار “رجل اإلنســـانية والسالم” وحفلت بمعان 

عميقـــة رســـمتها أنامـــل فنانيـــن تشـــكيليين مـــن الكويـــت 
والبحرين وأبدعت معاني ســـامية مليئة باالعتزاز والفخر 
بســـمو أميـــر البالد الشـــيخ صبـــاح األحمد الجابـــر الصباح 
وأخيـــه عاهـــل البحرين الملك حمد بن عيســـى بن ســـلمان 
آل خليفـــة.  وقـــال األمين العام للمجلـــس الوطني للثقافة 
والفنـــون واآلداب بـــدر الدويـــش لوكالـــة األنبـــاء الكويتية 
“كونـــا” إن المعـــرض يقـــّدم لوحـــات فنية مميزة عن ســـمو 
أميـــر البالد كإهداء من فناني البحرين والكويت إلى أمير 

اإلنسانية بمناسبة أعياد الكويت الوطنية.

للتوافـــق  البحريـــن  جمعيـــة  رئيـــس  قـــال  ناحيتـــه،  مـــن 
االجتماعـــي والوطنـــي عبدالمحســـن المقـــداد في تصريح 
مماثـــل لـ”كونا” إن المعـــرض يأتي بتنظيم جمعية البحرين 
بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة دليل على حب أهل 
البحريـــن ألهـــل الكويت وأميرها بحســـب موقـــع الجريدة 

الكويتية”.
وأضـــاف المقداد أن المعرض تعّمـــد أن يتزامن مع األعياد 
الوطنيـــة لدولـــة الكويـــت مشـــيًرا إلـــى عمـــق العالقـــة بين 

البلدين الشقيقين وتواصلهما في جميع المناسبات.

قدمت مصممة األزياء فيكتوريا بيكهام مجموعتها الجديدة لخريف  «
شتاء 2020 ضمن فعاليات أسبوع الموضة في لندن. وحضر العرض 
زوج فيكتوريا العب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام البالغ من العمر 

44 عاما، ورافق ديفيد أوالده من فيكتوريا، هاربر البالغة من العمر 
8 سنوات، والتي جلست بين أحضانه في العرض، وروميو البالغ من 

العمر 17 عاما، وكروز البالغ من العمر 14 عاما.
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“البحر األحمر السينمائي” يكشف تفاصيل دورته االفتتاحية
ــة” ــودي ــع ــس ــا ال ــم ــن ــي ــي “س ــام فـ ــ ــرض 7 أفـ ــ ــو” وعـ ــاس ــك ــي ــب ــم ب ــل ــح ــي ي ــن ــي ــّل ــي تــنــظــيــم مـــعـــرض “ف

كشف مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي اليوم عن تفاصيل دورته االفتتاحية، بما في ذلك 
تفاصيل البرنامج، وأفالم المسابقة، ومبادرات دعم صناعة السينما، في مؤتمر صحافي ُأقيم في 
“بيــت قابــل” بجــدة البلد. ومن المقرر أن ينطلق المهرجان من 12 إلى 21 مارس 2020 في المدينة 
التاريخية بجدة، التي تم تصنيفها تراًثا إنسانًيا عالمًيا وفق “اليونسكو”، فيما يسلط الضوء على 

المواهب المحلية في احتفالية سينمائية تعرض أهم إبداعات السينما من جميع أنحاء العالم.

المهرجـــان محمـــود صبـــاغ ومديـــره  وقـــام مديـــر 
الفنـــي حســـين كرمبوي باإلعالن عـــن قائمة األفالم 
الـ107 المشـــاركة في البرنامج الرســـمي للمهرجان، 
وتضـــم أفالًمـــا روائيـــة ووثائقية طويلـــة وقصيرة، 
بمـــا فيها 16 فيلًما في المســـابقة الرئيســـة، 7 أفالم 
خـــارج المســـابقة، 15 فيلًمـــا فـــي برنامـــج العروض 
الكالســـيكية، و3 أفالم فـــي برنامج أجيال، 5 أفالم 
تفاعليـــة تشـــمل تجـــارب الواقـــع االفتراضـــي، 11 
فيلًما في سينما الســـعودية الجديدة، 13 فيلًما في 
مســـابقة األفـــالم القصيـــرة، 23 فيلًمـــا فـــي برنامج 
مخصص ألفضل إنتاجات العام، 17 فيلًما تجريبًيا، 
ومشـــروع إنتاجـــي خـــاص يضـــم 5 أفـــالم قصيـــرة 

لمخرجات سعوديات.
 يترأس لجنة تحكيم المســـابقة الرئيســـة الفائز بـ 3 
جوائز أوســـكار أوليفر ســـتون، وتضـــم أفالًما تفتح 
الباب على العالم الذي نعيشه، بما فيه من تحديات 
وآمـــال، فيمـــا تبـــرز فيهـــا قضايـــا حقـــوق المـــرأة، 
ومشكلة العنف األسري، وقضايا الهجرة، واألقليات 
مـــن  أفـــالم  المســـابقة  فـــي  وتشـــارك  المهمشـــة. 
الســـعودية، لبنـــان، مصر، نيجيريا، أنغـــوال، منغوليا، 
كوســـوفو،  الهنـــد،  بنغالديـــش،  الفلبيـــن،  الصيـــن، 
فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، الواليات المتحدة، البرازيل 

وكولومبيا.
وأكـــد صبـــاغ أثنـــاء اإلعـــالن عـــن فخـــره بمســـتوى 
األعمال المشـــاركة التـــي تتناول قضايـــا اجتماعية 
ملحـــة، وأضـــاف ”نســـعى فـــي هـــذا البرنامـــج إلـــى 
تعزيـــز قيـــم التنـــوع، واالختـــالف، خصوًصـــا فيمـــا 
يتعلق بإشـــراك المـــرأة وتمثيلها في الفضـــاء العام، 
فـــي ســـعينا الـــدؤوب نحـــو مجتمعـــات أكثـــر تفهًما 

وانفتاًحا”.
إضافـــة إلى عـــروض األفالم، يســـتضيف المهرجان 
سلسلة من الندوات والمحاضرات السينمائية التي 
تهدف إلى تعزيز الوعي وتنويع الذائقة السينمائية، 
وتشـــجيع وإلهام الجيل الجديد من المبدعين، عبر 
مشـــاركة نخبة من رواد السينما العرب والعالميين، 
بما فيهم خيري بشارة، يسري نصر هللا، سبايك لي، 

ويليام فريدكن، وأبيل فيرارا.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يستكشـــف المهرجـــان نبـــض 
الجيـــل الجديد مـــن المواهب العربيـــة في باقة من 
األفـــالم القصيرة التي تـــم اختيارها بعناية لتعكس 

روح السينما العربية المعاصرة.
وتركـــز مســـابقة األفـــالم القصيـــرة علـــى التنويـــع 
واالبتـــكار، وتخلـــق مســـاحة للتفاعل مـــع كل ما هو 

جديد، واالقتراب من المبدعين.
وعلـــى النحو ذاته، تم الكشـــف عن برنامج ”ســـينما 
المواهـــب  لتقديـــم  الجديـــدة“ كمنصـــة  الســـعودية 
الجديـــدة التـــي ترســـم مالمح المشـــهد الســـينمائي 
فـــي الســـعودية، وتســـتعد لالنطـــالق بأعمالهـــا إلى 
العالـــم، منهـــا مشـــروع إنتاجي خـــاص بالتعاون مع 
شـــركة “ســـيني بويتيكـــس”، يضم 5 أفـــالم قصيرة 
لمخرجـــات ســـعوديات، هـــن: هنـــد الفهـــاد، جواهـــر 
العامري، نور األمير، ســـارة مســـفر وفاطمة البنوي، 
فيما قامت الســـينمائية الفلســـطينية الحاصلة على 
عـــدة جوائـــز ســـهى عـــراف باإلشـــراف العـــام علـــى 

تطوير السيناريوهات.
ويمكـــن لزوار المهرجان االســـتمتاع بعروض مرئية 
خاصـــة تقـــام فـــي جـــدة التاريخيـــة ضمـــن برنامج 
الســـينما التفاعليـــة، حيـــث يكتســـي متحـــف “بـــاب 
البنـــط” بتقنيـــات وعـــروض مثيـــرة، تكســـر قوالـــب 
الســـرد النمطي، وتنطلق بالسينما إلى أبعاد جديدة، 
بمـــا فـــي ذلـــك تجربـــة صوتيـــة فريـــدة مـــن نوعها، 
وعروض مجســـمة ثالثية األبعاد، وتجـــارب ثنائية 

وغيرها.
وســـيتم تنظيم محاضرة خاصة حول أفالم الواقع 
االفتراضي والفنون التفاعلية بمشاركة فيشال دار، 

جون روس، نيك كولر، وويستون ريو مورغان.
وتم الكشـــف عن مســـرح الكورال الذي تم تشييده 

خصيًصا لهذه المناسبة ويتسع لـ 1200 متفرج.
ويقـــع المجمـــع المبني حديًثـــا على ضفـــاف بحيرة 
األربعيـــن التاريخيـــة، كمـــا يضم 3 صـــاالت أخرى بـ 

120 مقعًدا لكٍل منها، ورابعة تضم 240 مقعًدا.
ويســـتضيف المهرجان بالتعاون مع “الســـينماتيك” 

الفرنســـي معـــرض ”فيلينـــي يحلم ببيكاســـو“، وهو 
معـــرض أصيـــل تـــم تكريســـه لالحتفـــاء باثنين من 
أهم مبدعي القرن العشـــرين، الرســـام بابلو بيكاسو 

والمخرج فيدريكو فيليني. 
ويأتـــي المعرض فـــي الذكـــرى المئوية لـــوالدة أحد 
أهـــم المخرجيـــن علـــى اإلطـــالق، وكيف اســـتوحى 
بعض إبداعاته من لوحات بيكاسو الذي كان يزوره 

في المنام.
ويقيـــم المهرجـــان فـــي 13 مـــارس عرًضـــا خاًصـــا 
لفيلم ”مالكوم إكس“ لســـبايك لي، الذي صور بعض 

مشاهده في مكة.
وسيتم عرض فيلم يوسف شاهين ”االختيار“ الذي 
تم ترميمه من قبل مؤسســـة مهرجان البحر األحمر 

السينمائي.
إضافـــة إلـــى تنظيـــم سلســـلة حـــوارات تخصصيـــة 
الســـينما  واقـــع  حـــول  نظـــر“،  ”وجهـــات  بعنـــوان 
الســـينما  التحريـــك،  ذلـــك  فـــي  بمـــا  وقضاياهـــا، 

الســـعودية المستقلة، السينما العربية الدولية، آفاق 
اإلنتـــاج الســـعودي األوروبي المشـــترك، ومســـتقبل 

اإلنتاج العربي.
واختتـــم صبـــاغ المؤتمـــر بقولـــه ”بذلنـــا الكثيـــر من 
الجهد لتقديم أفالم تمثل حالة الحراك الســـينمائي 

الســـعودي، وتشجع على االنفتاح الثقافي والتبادل 
الفكري، فنحن ال نسعى لتصدير إبداعاتنا فحسب، 
ولكننـــا حريصـــون أيًضـــا علـــى عرض وجهـــات نظر 

وأفكار جديدة ومغايرة”.
ُيذكـــر أن المهرجـــان ســـيقوم بتوزيع جوائـــز نقدية 
تصل إلى 250 ألف دوالر ضمن المســـابقة الرســـمية 
ومســـابقة الفيلـــم القصيـــر، إذ يحصـــل أفضل فيلم 
طويل على جائزة الُيســـر الذهبي و100 ألف دوالر، 
وأفضل مخرج على جائزة الُيســـر الفضي و50 ألف 
دوالر. ويتـــم منـــح جائـــزة الُيســـر الفضـــي ألفضـــل 
ســـيناريو، وأفضـــل ممثـــل، وأفضـــل ممثلـــة أفضل 
مســـاهمة ســـينمائية. ويحصل الفيلم الفائز بجائزة 

الجمهور على مبلغ 50 ألف دوالر.
وأخيـــًرا، يمنـــح أفضـــل فيلـــم قصيـــر جائزة الُيســـر 
الذهبـــي، و50 ألـــف دوالر، يتـــم تخصيصهـــا إلنتاج 
الفيلـــم القادم، إضافـــة إلى برنامج إقامة فنية لمدة 

5 أشهر في جدة التاريخية.
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أقنعة غريبة ضد “الفيروسات القاتلة” تثير جدال كبيرا
مــع اســتمرار تفشــي فيــروس “كورونــا” الجديد حــول العالم، 
تحاول إحدى الشركات الناشئة التخفيف من مخاوف الناس 
بقنــاع طبــي فريــد مطبوع بنمــوذج يطابق المنطقة الســفلية 

من وجه مرتديه. 
ويزعــم مبتكــر األقنعــة الغريبــة أن مفعولهــا ال يقتصــر علــى 
حمايــة الفــرد مــن “األمــراض الفيروســية”، بــل يمكنهــا أيضــا 
 Resting“ فتــح قفــل الهاتف. ويأتــي التصميم، الذي صنعتــه
Risk Face”، من بنات أفكار الفنانة دانييل باسكن )من سان 

فرانسيسكو(، التي بدأت الفكرة كمزحة.
ومنــذ ذلــك الحيــن، انتشــر التصميم على نطاق واســع، حيث 
اســتقبل الموقــع اإللكترونــي أكثر مــن 30 ألف زائــر، وتهافت 

نحو 1200 طلب مسبق على قائمة االنتظار.
وكتبت باسكن في منشور على حسابها في “تويتر”: “قدمت 
هــذه الخدمــة التــي تطبــع وجهــك علــى قنــاع N95؛ من أجل 
حمايــة النــاس مــن األوبئة الفيروســية، مع القــدرة على فتح 
الهاتف الذكي”. وعلى الرغم من كشف قناع الوجه في وقت 
ينتشــر فيه الفيروس حول العالم، إال أن باســكن قالت إنه ال 
يوجــد لديهــا خطة بتصميــم أقنعتها الجديــدة “خالل النقص 
العالمــي” فــي األقنعــة الطبيــة. وأوضحت قائلــة: “في الوقت 

الحالي، هناك قائمة انتظار وال يوجد تاريخ إطالق”.
ويشــكك أحد مســتخدمي “تويتر” في مدى أمان األقنعة بما 
يتعلق بالخصوصية، قائال: “ماذا لو سرق شخص ما صورتك 
واستخدم التقنية هذه في أمور سيئة”. ولكن مستخدم آخر 
رد بســرعة: “هــذا يتطلب أن يكــون النصف العلوي من الوجه 
مطابقا لوجهك”. وعلى الرغم من أن باســكن قالت إن القناع 
يمكنــه فتــح الهاتــف الذكــي، باســتخدام ميــزة التعــرف علــى 
الوجه، لكنها أوضحت أنها تقوم بإجراء اختبارات على ذلك.
المنطقــة  ذا  القنــاع  أن  بوســت  نيويــورك  وذكــرت صحيفــة 
الســفلية المطبوعــة مــن وجهك، يمكــن أن يكــون كافيا لفتح 

الهواتف القديمة.

الخطــوط  رحــالت  إحــدى  تحولــت 
الملكيــة المغربيــة التــي كانت متجهة 
مــن المغرب إلى بلجيــكا إلى كابوس، 
حيث تســببت العاصفــة “دينيس” في 
اهتــزاز الطائــرة بشــدة مــا خلــق حالة 

من الرعب وسط المسافرين. 
التواصــل  مواقــع  رواد  تــداول 
االجتماعــي مقطع فيديو، يظهر حالة 
الــركاب لحظــة  التــي أصابــت  الذعــر 
اهتــزاز الطائرة من نوع “بوينغ- 737” 
جــراء العاصفــة. كمــا أظهــر الفيديــو 
الخــوف،  مــن  المســافرين  صــراخ 
الصــالة  اآلخــر  البعــض  فضــل  بينمــا 

واالستغفار.
ووفقا وكالــة “ديلي ميل” البريطانية، 
مطــار  فــي  هبطــت  الطائــرة  فــإن 
شــارلروا جنــوب العاصمــة البلجيكية 

بروكسل دون أي إصابات.
اجتاحــت  فبرايــر،  و16   15 فــي 
العاصفــة “دينيــس” المملكــة المتحدة 

وبلجيكا وفرنسا.

رحلة “الجحيم” بين 
المغرب وبلجيكا

فــي حــادث مأســاوي، لقــي شــاب عمره 
20 عاما مصرعه بواسطة شاحن هاتف 
ذكي، لم يكن معزوال بشكل جيد عندما 

قام بتوصيله بالكهرباء.
ماتفييــف،  كيريــل  الروســي  أن  ويبــدو 
الــذي يعمل ميكانيكي ســيارات، تعرض 
لصعقــة كهربائيــة أدت إلــى وفاتــه، فــي 
حيــن أصيبــت صديقتــه ميرا بوليشــينا 
الصعقــة  جــراء  مــن  بشــدة  عامــا(   20(

الكهربائية ليل اإلثنين الماضي.
صديقتــه  بذلتهــا  التــي  الجهــود  ورغــم 
واســتدعاء  التنفــس  علــى  لمســاعدته 
ســيارة إســعاف إلــى المنــزل فــي مدينة 
يوشكار أوال، فإن المسعفين لم يتمكنوا 
مــن إنقــاذه. وتشــتبه الشــرطة فــي أن 
بشــاحن  الخــاص  الكهربائــي  الكابــل 
الهاتــف لــم يكــن معــزوال بشــكل جيــد، 

لكنها قالت إن التحقيق ال يزال جاريا.

دونالــد  األميركــي  الرئيــس  هاجــم 
ترامــب أمــام تجمــع انتخابــي، فيلــم 
“باراســايت” الكــوري الجنوبــي، الــذي 
فــاز بجائــزة “األوســكار” في نســختها 

الـ92.
وأمــام تجمع انتخابــي في كولورادو، 
أن  معــي  تتفقــوا  “أال  ترامــب  قــال 
جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما 

األميركية كانت سيئة هذا العام؟”.

فــي  الجوائــز  مقــدم  ترامــب  وقّلــد 
مــن  “الفائــز فيلــم  “األوســكار”، قائــال 

كوريا الجنوبية، إنه أمر ال يصدق”.
وأضــاف ترامــب “لدينــا مــا يكفي من 
المشــاكل المتعلقة بالتجارة مع كوريا 
الجنوبية، ورغــم ذلك نمنحهم جائزة 
أفضــل فيلم لهــذا العام، لنعــد األفالم 
الكالســيكية الرائعــة مثــل ذهــب مــع 

الريح”.

شاحن هاتف يقتل شابا “بين يدي صديقته”

ترامب يهاجم الفيلم الفائز بـ “األوسكار”

من مجموعة أزياء “تودز وومن” لخريف وشتاء 
2020 في ميالنو )أف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فــي حادثــة هــي الثانيــة فــي غضــون 
أقل من شــهرين، فقدت طائرة كندية 
أحــد إطاراتهــا عقــب إقالعهــا بقليــل، 
فيما قرر الطيار االستمرار في رحلته 

حتى الوصول إلى وجهتها النهائية.
وكانــت الطائــرة “إيربــاص إيــه 319”، 
التابعة لشــركة “إيــر كندا” في طريقها 
نيويــورك  فــي  الغوارديــا  مطــار  مــن 
إلى مطــار “تورنتو بيرســون” الدولي، 
عندمــا الحــظ طاقمها أنها فقدت أحد 
المطــار  مــن  اإلقــالع  أثنــاء  إطاراتهــا 

األميركي.
ومع ذلك واصلت الطائرة، التي كانت 
تقــل 120 راكبــا، إضافــة إلــى طاقمهــا 
إلــى  طريقهــا  أفــراد،   5 مــن  المكــون 
مطــار تورنتــو، وهبطت بصــورة آمنة 

في وجهتها.

مــع تزايــد اســتعمال أجهــزة التدخين 
واســع،  نطــاق  علــى  اإللكترونيــة 
حــذرت جهــة حكوميــة بريطانيــة من 
مــا  إذا  األجهــزة  تلــك  انفجــار  مغبــة 
تــم اســتخدام بطاريــات غيــر أصليــة 
بحســب  مناســبة،  غيــر  شــواحن  أو 
تليغــراف”  “ذا  صحيفــة  ذكرتــه  مــا 

البريطانية.
وبعد سلســلة من الحــوادث الخطيرة 
األجهــزة،  تلــك  اســتخدام  بســبب 
الحكوميــة  الجهــات  إحــدى  حــذرت 
فــي بريطانيــا المســتخدمين مــن ترك 
علــى  اإللكترونيــة  التدخيــن  أجهــزة 
الشاحن طوال الليل أثناء فترة النوم 

أو شراء بطاريات رخيصة.
وأدى االنتشــار الواســع لتلــك األجهزة 
منتجــات  لبيــع  أســواق  ظهــور  إلــى 
رخيصــة ذات جودة أقــل وعلى وجه 

التحديد للشواحن والبطاريات.

طائرة تفقد 
إطارها.. وقائدها 
“يصر على قراره”

السجائر 
اإللكترونية... قنبلة 

موقوتة في جيبك
تقع قرية تيورا في قاعدة جبل “كريستا 
ديــل غالــو” جنــوب إيطاليــا، علــى بعــد 
مسافة قصيرة بالسيارة من قرى الصيد 
في ساحل أمالفي ومدن بوليا الجبلية. 
لكــن األمــر األكثــر إغــراء بالنســبة لهــذه 
القريــة هــو أن الحكومــة ســتقدم مقابال 

ماليا لمن ينتقل للعيش فيها.
ففــي أعقاب االتجــاه األخير الذي تتبعه 
المنــازل  لبيــع  اإليطاليــة  المجتمعــات 

المهجــورة مقابل 1 يورو فقط، أو حتى 
أمــل  علــى  مقابــل  دون  عنهــا  التخلــي 
جــذب ســكان جــدد ودعم عدد الســكان 
المتضائــل، اتخذت تيورا خطة مختلفة 

لجذب السكان إليها.
أن  فارينــا،  ســتيفانو  العمــدة،  ويأمــل 
يكــون للعرض المالي الهــادف إلى جلب 
النــاس لالنتقــال إلــى البلــدة اإلقطاعية، 

أثر طويل األمد.

قرية إيطالية تجذب السكان الجدد بخطة مبتكرة

الممثلة األلمانية “ليا فان آكن” أثناء حفل افتتاح مهرجان برلين السينمائي 
الدولي الـ 70 في برلين )أف ب( ووفقا لخطة بلدة تيورا، يجب على القادمين الجدد اإلقامة فيها لمدة ثالث سنوات على األقل، وأن 

يكون لديهم بالفعل طفل واحد على األقل عند التقدم بالطلب.

ال تخلــو كثيــر مــن الرياضــات والهوايــات مــن المغامرة، لكــن وصولها إلى 
هذا الحد من الخطورة قد يدفع الكثيرين إلى إعادة النظر في ممارستها.

فقــد أظهر مقطع فيديو “يحبس 
معلقــا  ظــل  متزلجــا  األنفــاس”، 
بجــرف صخــري لمــدة ســاعتين، 
كومــب”  بــالك  “ويســلر  بمنتجــع 

في كندا.
فــي  التزلــج  مــدرب  وشــارك 
روي،  أوليفــر  الشــهير  المنتجــع 
الفيديــو المثير في حســابه على 
“إنستغرام”، وقد بدا فيه متزلجا 
جــرف  مــن  الســقوط  يتفــادى 
شــديد االنحــدار؛ تجنبــا إلصابــة 

قد تكون قاتلة.
وفــي تصريــح لصحيفــة “ديلــي 

ميــل” البريطانيــة، قــال روي إن 
الرجــل كان معلقــا علــى الجرف، 
دون أن يكون أمامه أي خيارات 
النــزول  أو  لألعلــى  للصعــود 
التشــبث  باســتثناء  لألســفل، 

بالمكان.
وبحســب تقاريــر صحفيــة، فــإن 
للموقــع  وصلــوا  اإلنقــاذ  رجــال 
اســتغاثة،  نــداء  تلقيهــم  عقــب 
العالــق  الرجــل  أنقــذوا  حيــث 
دون  الحبــال،  مســتخدمين 

تعرضه إلصابات خطيرة.

“فيديو الرعب” لمتزلج في مأزق خطير

ســيمونيتا  السويســرية  الرئيســة  أعلنــت 
ســوماروغا، أنها ســتحتفل بعيــد ميالدها 
المقبل برفقة سويســريين ســيبلغون سن 

الستين مثلها في 14 مايو 2020.
ووجهت ســوماروغا الدعــوة عبر تغريدة 
علــى “تويتــر”، قالــت فيهــا “يســعدني أن 

تسجلوا لحضور حفلة عيد ميالدي”.
وُطلــب مــن السويســريين المعنيين ملء 
بطاقــة  عــن  بصــورة  وإرفاقهــا  اســتمارة 

الهويــة أو جــواز الســفر. وأوضحــت الســلطات الفدرالية السويســرية أن الحفلة 
ستقام قرب “برن” عاصمة البالد، وأن عدد المشاركين سيكون محدوًدا، حسبما 
ذكــرت “فرانــس بــرس”. وأفــاد مكتــب اإلحصــاءات الفدرالــي أن 8492 شــخصا 
ولدوا في سويسرا في مايو 1960، ما يعني أن متوسط عدد األشخاص الذين 

ولدوا في 14 مايو من تلك السنة يفترض أن يكون 290.

رئيسة سويسرا تحتفل بعيد ميالدها بطريقة فريدة الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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03:09
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