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الكريمة؛ للسالم على جاللته بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة عشر إلقرار ميثاق العمل الوطني.

اليـــوم  هـــذا  “فـــي  جاللتـــه  وقـــال 
التاريخـــي المجيـــد، نســـتذكر بكل 
الفخـــر الوقفـــة الوطنية المشـــرفة 
التـــي  العزيـــز،  البحريـــن  لشـــعب 
كانت انطالقة واعدة في مســـيرة 
لمؤسســـات  الشـــامل  التحديـــث 
الدســـتورية،  وســـلطاتها  الدولـــة 
أهـــل  لتطلعـــات  ملبيـــة  وجـــاءت 
البحريـــن بإجمـــاع غيـــر مســـبوق، 
جّســـد الهوية البحرينيـــة الجامعة 

والتقـــدم  للتطويـــر  والمتطلعـــة 
الحضاري”.

التمســـك  أهميـــة  جاللتـــه  وأكـــد 
العمـــل  ميثـــاق  ومبـــادئ  بجوهـــر 
الوطني بالمحافظة على ما تحقق، 
ومواصلـــة العمـــل المخلـــص للبناء 
على مكاسبنا وإنجازاتنا الوطنية.

وأضـــاف “ماضـــون بعـــون هللا في 
طريـــق العمل واإلنجـــاز ومواصلة 
بلـــوغ  نحـــو  التنمويـــة  النهضـــة 

المملكـــة  مكانـــة  لتعزيـــز  أهدافنـــا 
بيـــن دول العالـــم المتقـــدم وتلبية 
مـــن  لمزيـــد  المواطنيـــن  تطلعـــات 

التقدم والرخاء والتنمية”.
عاهـــل  الجاللـــة  صاحـــب  وأدى 
البـــالد والحضـــور صـــالة الجمعـــة 
فـــي مســـجد قصـــر الصخيـــر، كمـــا 
أقام صاحب الجاللـــة مأدبة غداء 
تكريًمـــا للحضـــور بهـــذه المناســـبة 

الوطنية الغالية.

قدم النائبان باسم المالكي، وعبدالله  «
الذوادي اقتراحا بقانون بإضافة 

مادة جديدة برقم 21 مكررا إلى قانون 
الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم )48( لسنة 2010، 
يقضي بمنع قيد الموظف العام من 

استخراج السجالت التجارية.

خسرت شركة مايكروسوفت  «
للتكنولوجيا ما يقدر بـ 17 مليار 
دوالر من قيمتها السوقية بعد 
5 دقائق فقط من أمر قضائي، 

بتعليق عقد ضخم للشركة 
مع وزارة الدفاع األميركية 

“البنتاجون”.

اعترفت ميليشيا الحوثي  «
االنقالبية بتالعب مسؤولين 

تابعين لها بالمساعدات 
اإلنسانية ونهبها، وذلك بعد 

تهديد المنظمات الدولية العاملة 
في اليمن بخفض مساعداتها في 

مناطق سيطرة الميليشيا.

أكد تقرير نشرته “ديلي تايمز”  «
أن دبي تعتبر من أكثر الوجهات 

العائلية سحًرا في العالم، إذ 
تقّدم كل ما يمكن للمرء أن 

يبحث عنه في إجازته، من 
األطباق الغريبة الشهية واللذيذة، 

إلى المتنزهات ومراكز التسوق.

قد يكون الحديث عن سهر الالعبين  «
وتدخين الشيشة أصبح اعتياديًّا وليس 

له نهاية كما كان هناك نقطة للبداية، 
ولكن توجد أمور في الشأن ذاته يتجنب 
المحللون واإلعالميون التطرق لها على 

الهواء مباشرة ولو بـ “النغزة” كونها 
تكشف المستور وتعّري أصحابها!

وثيقة تاريخية فتحت آفاقا جديدة لحرية الرأي والتعبير
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جاللة 
الملك

المنامة - بنا

أكـــدت نخبـــة مـــن الصحافيين 
“أن  وبرلمانيـــون  واإلعالمييـــن 
الذكرى التاســـعة عشرة لميثاق 
العمـــل الوطني تعكس مســـيرة 
مؤسســـات  لكافـــة  التطويـــر 
مملكة البحرين”، مشيرا إلى أن 
الميثاق يشكل وثيقة تاريخية 
فتحت آفاقا جديدة أمام حرية 

الرأي والتعبير.

جاللة الملك يستقبل، وبحضور سمو ولي العهد، كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة
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جاللة الملك: ماضون في طريق العمل
 واإلنجاز ومواصلة النهضة التنموية

“الميثاق” انطالقـة واعـدة 
فــي مسيـــرة التحديــــث 
الشامل لمؤسسات الدولة

هذه حقيقة الجرعات ولكن من يحاسب من؟دبي.. أكثر الوجهات العائلية سحًراالحوثي يعترف بنهب المساعدات“مايكروسوفت” تخسر 17 ملياراالسماح للموظفين باستخراج سجالت
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انتقد معلمـــون عبر “البالد” من 
قـــرار خفض تقييمهم الســـنوي 
)كيرف داون( وبشكل ال يوازي 
المهنـــي  وجهدهـــم  عطاءهـــم 

طوال العام الدراسي.
وقالوا للصحيفة إنهم فوجئوا 
والـــذي  الغريـــب  القـــرار  بهـــذا 
يجافـــي الصحـــة والعدالة في 

نتائج تقييم أداء المعلمين.
مـــن  كثيـــرا  أن  إلـــى  ولفتـــوا 
المعلميـــن الذيـــن ســـجلت لهم 
)يتجـــاوز  أداء:  تقييمـــات 
كثيـــرا التوقعـــات(، و)يتجـــاوز 
تمامـــا  و)يفـــي  التوقعـــات(، 
خفـــض  جـــرى  بالتوقعـــات( 
الئـــق  غيـــر  بشـــكل  تقييمهـــم 
بلغـــت  هابطـــة  لمســـتويات 
لتقييمهـــم بأنهـــم )يفـــي جزئيا 

بالتوقعات(.
المديريـــن  أن  وكشـــفوا 
التقييمـــات  كتابـــة  المكلفيـــن 
مـــن  اتصـــاالت شـــفهية  تلقـــوا 
المـــوارد  بـــإدارة  المســـؤولين 
التربيـــة  بـــوزارة  البشـــرية 
إلنجـــاز المهمة في عطلة نهاية 
تقييمـــات  وخفـــض  األســـبوع 

المعلمين.
وذكر معلمون أنهم مصدومون 
مـــن نتائـــج التقييـــم، وبعضهم 
المتفانيـــن  الموظفيـــن  مـــن 
والذين يضطلعون بمسؤوليات 
مهمـــة ومطلوبـــة، وتســـند لهم 
مهـــام أعلى من مســـؤولياتهم، 
ولكـــن  الكثيـــر،  وينجـــزون 
المفاجأة حصولهم على تقدير 

متدٍن.

عقاب جماعي للمدارس الضعيفة: 
“كيرف داون” بتقييم المعلمين

شـــكا عدد من موظفـــي وعمال إحدى 
شـــركات القطـــاع الخاصة التـــي تعمل 
في قطاع البناء تأخر صرف رواتبهم، 
صـــرف  تأخـــر  مـــن  تخوفهـــم  ونقلـــوا 
الرواتب فـــي الفترة األخيرة ألســـباب 
يجهلونهـــا. ووجـــه العاملون بالشـــركة 
والتنميـــة  العمـــل  لـــوزارة  شـــكواهم 
االلتـــزام  الشـــركة  لحـــث  االجتماعيـــة 
بصرف رواتبهم. وقال العمال لـ “البالد” 
إن مجموعـــة الشـــركة تضـــم قرابـــة 5 
آالف عامل وموظف بحريني وأجنبي 
موزعيـــن علـــى عـــدة مختلـــف فـــروع 
مجموعة الشركة لم يستلموا رواتبهم 
لشـــهر فبرايـــر.  وبينوا أن المســـؤولين 
في الشـــركة لم يحددوا موعدا لصرف 
الرواتب رغم اقتراب منتصف الشـــهر، 
العامـــة  ميزانيـــة  بتعثـــر  تعـــذروا  بـــل 
للشركة وهو المؤشر المقلق للكثيرين، 

حيث يجهلون مصيرهم.

شركة قوامها 5 
آالف عامل تؤخر 

صرف الرواتب

20 صفحة - 210 فلوس

جيش النظام يواصل تقدمه.. والفصائل تسقط مروحية ثانية

مقتل ضباط إيرانيين وسوريين بقصف إسرائيلي

عواصم ـ وكاالت

قتل 7 عناصـــر على األقل من الجيش 
لـــه،  المؤيـــدة  والميلشـــيات  الســـوري 
علـــى  إســـرائيلي  قصـــف  إثـــر  وذلـــك 
محيط مطار دمشـــق الدولي، وفًقا لما 
أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان، 

الجمعة.
 وأوضـــح المرصد أن القصف أدى إلى 
مقتـــل 4 ضباط إيرانييـــن من الحرس 
الثـــوري و3 ضبـــاط ســـوريين، مشـــيًرا 
إلى أنه وقع بعد وصول طائرة شحن، 

يعتقد أنها كانت قادمة من إيران.
 بالمقابل، ذكرت وكالة األنباء السورية 
الرسمية “ســـانا” أن الدفاعات الجوية 
تمكنت من إسقاط صواريخ “معادية” 
جـــرى إطالقهـــا مـــن هضبـــة الجـــوالن 
المحتلة.  وأوضحت الوكالة أنه جرى 
إســـقاط عدد من الصواريخ، ونشـــرت 
على موقعها الرســـمي مقاطع مصورة 
قالت إنها تتضمن مشـــاهد من تصدي 

الدفاعات الجوية السورية لـ”األهداف 
المعادية”.  الـــى ذلك، يواصل الجيش 
السوري تقدمة في ريف حلب الغربي 
وســـط معارك واشـــتباكات عنفية بين 

القـــوات الحكومية وفصائل مســـلحة 
أعلـــن  فيمـــا  أنقـــرة،  مـــن  مدعومـــة 
نشطاء عن إســـقاط المعارضة لطائرة 

مروحية.

الدفاعات السورية تتصدى ألهداف معادية فوق دمشق )رويترز(
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العاهل يهّنئ 
رئيس صربيا

ــاد صـــاحـــب  ــ ــبـ ــ ــل الـ ــاهــ بـــعـــث عــ
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
رئيس  إلى  تهنئة  برقية  خليفة، 
ــكــســانــدر  جـــمـــهـــوريـــة صـــربـــيـــا أل
ذكرى  بمناسبة  وذلــك  فوتيتش، 

العيد الوطني لباده.

المنامة - بنا

اســـتقبل ملك البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة بحضـــور ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
امس، كبار أفـــراد العائلة المالكـــة الكريمة؛ 
الذكـــرى  بمناســـبة  جاللتـــه  علـــى  للســـالم 
السنوية التاسعة عشر إلقرار ميثاق العمل 

الوطني.
ورفع الجميع إلـــى صاحب الجاللة، أطيب 
التهانـــي والتبريـــكات وخالـــص األمنيـــات، 
بهذه الذكـــرى المجيدة، معبرين عن عظيم 
الفخر واالعتـــزاز بما تحقق للمملكة بفضل 
قيادة جاللته الحكيمة من إنجازات نوعية 
كبيـــرة فـــي جميـــع الميادين، التـــي جعلتها 
تحظـــى بمكانة رفيعـــة ومتقدمة بين دول 
العالم، مشـــيدين بالجهود الكبيرة لجاللته 
من أجل تطوير عالقات المملكة مع ســـائر 
وترســـيخ  والصديقـــة،  الشـــقيقة  الـــدول 
مواقفها المشرفة في المحافل والمنتديات 
فـــي  الريـــادي  دورهـــا  وتعزيـــز  العالميـــة 
محيطها العربي والدولي، ســـائلين المولى 
تعالـــى أن يحفـــظ جاللته ويرعاه ويســـدد 
خطـــاه ويمتعـــه بوافـــر الصحة والســـعادة 
لمواصلـــة قيادة مســـيرة النهضـــة المباركة 

التي تشهدها البالد في عهده الزاهر.
ورحـــب صاحب الجاللـــة بالجميع وبادلهم 

التهنئة بهذه المناســـبة العزيـــزة، معرًبا عن 
شـــكره وتقديـــره على مشـــاعرهم الوطنية 

النبيلة ودعواتهم الطيبة.
وقـــال جاللتـــه “في هـــذا اليـــوم التاريخي 

الوقفـــة  الفخـــر  بـــكل  نســـتذكر  المجيـــد، 
الوطنية المشرفة لشـــعب البحرين العزيز، 
التـــي كانـــت انطالقـــة واعـــدة في مســـيرة 
الدولـــة  لمؤسســـات  الشـــامل  التحديـــث 

ملبيـــة  وجـــاءت  الدســـتورية،  وســـلطاتها 
غيـــر  بإجمـــاع  البحريـــن  أهـــل  لتطلعـــات 
مسبوق، جّســـد الهوية البحرينية الجامعة 

والمتطلعة للتطوير والتقدم الحضاري”.

بجوهـــر  التمســـك  أهميـــة  جاللتـــه  وأكـــد 
ومبادئ ميثاق العمـــل الوطني بالمحافظة 
علـــى ما تحقق، ومواصلـــة العمل المخلص 

للبناء على مكاسبنا وإنجازاتنا الوطنية.

كمـــا أكـــد جاللته أهميـــة التعاون المســـتمر 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  بيـــن  والبّنـــاء 
والتشـــريعية، معرًبا عن تقديره لما يتحلى 
به أعضاء السلطتين من مسؤولية وطنية 
رفيعة تضـــع مصلحة الوطـــن والمواطنين 
علـــى رأس أولوياتهـــم، مشـــيًدا فـــي هـــذا 
اإلطـــار باإلنجازات المتميـــزة التي تحققها 
الســـلطة التشـــريعية، بغرفتيهـــا، وقيامهـــا 
بأدوارها الدستورية المناطة بها على أكمل 
وجه، وإن المواطن البحريني سيظل دائًما 
محـــور التنمية وغايتها األولـــى، معرًبا عن 
اعتـــزازه بتكاتـــف أبنـــاء البحريـــن جميًعـــا 
وحرصهـــم علـــى الترابط وتوحيـــد الكلمة، 
وبالعطاء المتواصل للكفـــاءات البحرينية 
فـــي إثـــراء مســـيرة العمـــل الوطنـــي، وبما 
كل  فـــي  رائـــدة  إنجـــازات  مـــن  تحققـــه 

المحافل.
وأضـــاف “ماضـــون بعـــون هللا فـــي طريـــق 
العمل واإلنجاز ومواصلة النهضة التنموية 
نحـــو بلوغ أهدافنـــا لتعزيز مكانـــة المملكة 
بيـــن دول العالـــم المتقدم وتلبيـــة تطلعات 
المواطنيـــن لمزيـــد مـــن التقـــدم والرخـــاء 

والتنمية”.
البـــالد  عاهـــل  الجاللـــة  صاحـــب  وأدى 
والحضور صالة الجمعة في مســـجد قصر 
الصخيـــر، كما أقام صاحـــب الجاللة مأدبة 
المناســـبة  بهـــذه  للحضـــور  تكريًمـــا  غـــداء 

الوطنية الغالية.

جاللــة الملــك: “الميثاق” انطالقــة واعدة في مســيرة التحديث الشــامل لمؤسســات الدولة

نستذكر بكل الفخر الوقفة الوطنية المشرفة للشعب العزيز

نعتـــز بتكاتـــف أبنـــاء المملكـــة جميًعـــا وحرصهـــم علـــى الترابـــط وتوحيـــد الكلمـــة



“الميثــاق” وعـــد ملكــي ســــاٍم وعقــــد شعبـــي راٍق

تلقـــى حضرة صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، 
حفظـــه هللا ورعاه، برقيـــة تهنئة من وزير 
الداخليـــة الفريق أول ركن الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، بمناســـبة الذكرى 
العمـــل  ميثـــاق  إلقـــرار  عشـــرة  التاســـعة 

الوطني.
ورفـــع وزيـــر الداخليـــة، إلى مقـــام جاللته 
السامي، خالص التهاني والتبريكات بهذه 

المناسبة الوطنية، مؤكدًا أن ميثاق العمل 
الوطني قام واســـتقام علـــى قواعد ثابتة، 
فهـــو  راســـخة،  وأصـــول وأفـــكار وطنيـــة 
وعد ملكي ســـاٍم، وعقد شعبي راٍق، وعهد 
وطنـــي زاهـــي، إذ جـــاء الميثـــاق مترســـمًا 
المنهـــج الديمقراطي الكامـــل، ومعّليًا قيم 
الحق والحرية والحكم العادل، منّوهًا بأن 
الميثاق والدســـتور؛ ثنائية سياسية نابعة 
من رغبـــة ملكية إصالحيـــة ملهمة وإرادة 
وطنية شـــعبية ُحـــّرة، داعيًا المولـــى َعّز و 

َجـــّل أن يحفـــظ جاللتـــه وأن يســـّدد على 
طريق الفالح خطاه.

وتلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الّســـمو 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة، برقيـــة تهنئة من وزيـــر الداخلية، 
بمناســـبة الذكرى التاســـعة عشـــرة لميثاق 
العمـــل الوطنـــي. وأكد وزيـــر الداخلية في 
برقيتـــه على مـــا عبر عنه شـــعب البحرين 
مـــع  التوافـــق  علـــى  الحـــرة  إرادتـــه  بـــكل 
الرؤيـــة الملكيـــة بإجمـــاع وطنـــي منقطـــع 

النظيـــر. فجـــاء الميثـــاق مترســـمًا المنهج 
الديمقراطـــي الكامـــل، ومعليـــًا قيـــم الحق 
والحريـــة والحكـــم العادل، مشـــيدًا بالدور 
البـــارز للحكومة الرشـــيدة، برئاســـة ســـمو 
الخطـــط  تنفيـــذ  فـــي  الـــوزراء،  رئيـــس 
والبرامج لتحقيق مستويات متقدمة في 
التنمية الحضرية الشـــاملة والتي حظيت 

بإعجاب العالم ومنظماته. 
كمـــا تلقى ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 

صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة مـــن وزير 
الداخلية، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة 

إلقرار ميثاق العمل الوطني.
ورفـــع وزير الداخلية، إلى صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
الـــوزراء،  لرئيـــس مجلـــس  األول  النائـــب 
خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة 
الوطنية، مؤكـــدًا أن ميثاق العمل الوطني 
قام واســـتقام على قواعـــد ثابتة، وأصول 

وأفـــكار وطنية راســـخة، فهـــو وعد ملكي 
ســـاٍم، وعقـــد شـــعبي راٍق، وعهـــد وطنـــي 
زاهـــي، إذ جـــاء الميثـــاق مترســـمًا المنهج 
الديمقراطـــي الكامـــل، ومعّليـــًا قيـــم الحق 
بـــأن  منّوهـــًا  العـــادل،  والحكـــم  والحريـــة 
الميثاق والدســـتور، ثنائية سياسية نابعة 
من رغبـــة ملكية إصالحيـــة ملهمة وإرادة 
وطنيـــة شـــعبية ُحـــّرة، داعيـــًا المولـــى َعّز 
و َجـــّل أن يحفظ ســـموه وأن يســـّدد على 

طريق الفالح خطاه.
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تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفــة برقية 
تهنئة من رئيس هيئة الطاقة المستدامة عبدالحسين ميرزا؛ بمناسبة الذكرى 

التاسعة عشرة إلقرار ميثاق العمل الوطني.

ورفع رئيـــس هيئة الطاقة المســـتدامة 
أســـمى آيـــات التهاني والتبريـــكات إلى 
بمناســـبة حلـــول  الملـــك  مقـــام جاللـــة 
العمـــل  لميثـــاق  التاريخيـــة  الذكـــرى 
الوطنـــي فـــي 14 فبرايـــر مـــن كل عام، 
مؤكدا أن هذه المناسبة العزيزة على كل 
مواطن تأتي في ظل كل ما تحقق في 
عهد جاللة الملك من إنجازات مشـــرفة 
على األصعدة كافة، ولما شكله الميثاق 
مـــن نقلـــة نوعيـــة لوطننـــا العزيـــز إلـــى 
مصـــاف الـــدول الديمقراطيـــة ومرحلة 

بفضـــل  البحرينـــي  للمجتمـــع  جديـــدة 
الجهـــود الكبيـــرة التـــي أوالهـــا جاللـــة 
الملـــك لتعزيـــز مكانـــة مملكـــة البحرين 
بين دول العالم على المســـتويات كافة 
السياســـية واالقتصادية واالجتماعية، 
يوفـــق  أن  وجـــل  عـــز  المولـــى  داعيـــا 
جاللتـــه لتحقيق المزيد من اإلنجازات، 
وأن يديمه ذخرا وسندا للشعب الوفي، 
وأن يمتعـــه بموفـــور الصحـــة والعافية 
الخيـــر  مســـيرة  لمواصلـــة  والســـعادة؛ 

والنماء في وطننا العزيز.

كذلـــك تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة، برقية تهنئة من رئيس هيئة 
الطاقـــة المســـتدامة بمناســـبة الذكـــرى 

التاسعة عشرة لميثاق العمل الوطني.
وأكد ما شـــكله الميثاق من نقلة نوعية 
لمملكـــة البحريـــن لتكـــون فـــي مصاف 
الـــدول الديمقراطيـــة، وتصبـــح موضع 
مـــن  واإلعجـــاب  واالحتـــرام  التقديـــر 
مشـــيدا  والدولـــي،  المحلـــي  المجتمـــع 
بالجهـــود الكبيرة لســـمو رئيس الوزراء 
فـــي تعزيـــز مكانة مملكـــة البحرين بين 
المســـتويات  كافـــة  علـــى  العالـــم  دول 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
وأشـــار إلـــى أن هـــذه المناســـبة فرصـــة 

لمضاعفـــة الجهـــود وتحقيـــق مزيد من 
للمواطـــن  التقـــدم والرقـــي واالزدهـــار 
وللوطـــن، وهي فرصة لتجديد االلتزام 
اإلصـــالح  مســـيرة  مواصلـــة  علـــى 
للمشـــاركة فـــي بنـــاء وطـــن ديمقراطي 
متقـــدم في جميع المجاالت واإلســـهام 
لكافـــة  الكريمـــة  الحيـــاة  توفيـــر  فـــي 

المواطنين.
القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  تلقـــى  كمـــا 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة برقية تهنئة 
مـــن رئيـــس هيئـــة الطاقة المســـتدامة؛ 
بمناســـبة الذكرى التاسعة عشرة إلقرار 
ميثاق العمل الوطنـــي، رفع خاللها إلى 

والتبريـــكات  التهانـــي  خالـــص  ســـموه 
أن  مؤكـــدا  الوطنيـــة،  المناســـبة  بهـــذه 
ميثـــاق  علـــى  التاريخـــي  التصويـــت 
العمـــل الوطني شـــّكل نقلـــة نوعية في 
تاريخ مملكة البحرين، وأرســـى قواعد 
الدولة العصرية الحديثة، مســـتذكرا ما 
تـــّم تحقيقـــه مـــن إنجـــازات نوعية في 
مختلف المجاالت، وما شهدته المملكة 
مـــن تقـــّدم وازدهـــار وتنميـــة، فـــي ظّل 

قيادة جاللة الملك.
ونوه إلى أن المناســـبة العزيزة على كل 
مواطن تأتي في ظل كل ما تحقق في 
عهد جاللة الملك من إنجازات مشـــرفة 
على األصعدة كافة، ولما شكله الميثاق 
مـــن نقلـــة نوعيـــة لوطننـــا العزيـــز إلـــى 

مصاف الـــدول الديمقراطية المتقدمة، 
بفضـــل الجهـــود الكبيـــرة التـــي أوالهـــا 
مملكـــة  مكانـــة  لتعزيـــز  الملـــك  جاللـــة 
البحريـــن بيـــن دول العالـــم علـــى كافـــة 
المســـتويات السياســـية واالقتصاديـــة 
واالجتماعيـــة، داعيـــا المولـــى عز وجل 
أن يوفـــق صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهد نائـــب القائد األعلى النائب األول 
لتحقيـــق  الـــوزراء؛  مجلـــس  لرئيـــس 
المزيـــد من اإلنجازات وأن يديمه ذخرا 
يمتعـــه  وأن  الوفـــي،  للشـــعب  وســـندًا 
بموفـــور الصحـــة والعافيـــة والســـعادة 
لمواصلـــة مســـيرة الخيـــر والنمـــاء في 

مملكة البحرين.

المنامة - بنا

ميــرزا تهانــي  يتلقــون  العهــد  ولــي  وســمو  الــوزراء  رئيــس  وســمو  الملــك  جاللــة 

نقلة نوعية لوطننا العزيز إلى مصاف الدول الديمقراطية

تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفــة برقية 
تهنئة من وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل  حميدان؛ بمناســبة الذكرى 

التاسعة عشرة إلقرار ميثاق العمل الوطني.

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  ورفـــع 
االجتماعيـــة إلى مقـــام جاللة الملك 
التهانـــي  خالـــص  المناســـبة  بهـــذه 
التصويـــت  بمناســـبة  والتبريـــكات 
التاريخي على ميثاق العمل الوطني 
الذي شـــّكل نقلـــة نوعية فـــي تاريخ 
قواعـــد  وأرســـى  البحريـــن،  مملكـــة 
الدولة العصرية الحديثة، مســـتذكرا 
ما تـــّم تحقيقه من إنجـــازات نوعية 
فـــي مختلف المجاالت، وما شـــهدته 
المملكـــة من تقّدم وازدهـــار وتنمية، 

فـــي ظّل قيادة جاللـــة الملك، منّوها 
بأن مملكة البحرين وبحكمة جاللته 
ورؤيتـــه الثاقبـــة ستســـتمر بتقدمها 
نحـــو  والبنـــاء  الخيـــر  مســـيرة  فـــي 
مســـتقبل زاهـــر، ســـائال المولـــى َعـــّز 
وَجّل أن يحفظ جاللته ويرعاه، وأن 

يسّدد على دروب الخير خطاه.
كمـــا تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحب 
بـــن  الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة 
ســـلمان آل خليفـــة برقيـــة تهنئة من 
وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية؛ 

عشـــرة  التاســـعة  الذكـــرى  بمناســـبة 
لميثاق العمل الوطني.

وأشـــاد الوزيـــر فـــي برقيتـــه بالرؤية 
لســـمو  المســـتنير  والفكـــر  الرائـــدة 
رئيـــس الـــوزراء، ما ســـاهم في بلوغ 
مملكـــة البحريـــن المكانـــة المتقدمة 
علـــى المســـتويين العربـــي والدولي، 
وانعكاســـا لســـعي ســـموه، الـــدءوب 
واإلرادة  للتوجيهـــات  والداعـــم 
الملكية الســـامية، وتجســـيدها على 
أرض الواقـــع مـــن خـــالل سياســـات 

الحكومة الرشيدة.
وأكـــد مواصلـــة العمل بـــكل العزيمة 
نحـــو  التطلعـــات  لتحقيـــق  واإلرادة 
المزيد من التقدم والنماء، داعيا هللا 

أن يحفـــظ ســـموه لمواصلة مســـيرة 
البنـــاء والتقدم في ظل العهد الزاهر 
لصاحـــب  الحكيمـــة  والتوجيهـــات 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 

خليفة، ملك مملكة البحرين.
كذلك تلقـــى ولي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
برقيـــات تهنئـــة من جميـــل حميدان؛ 
عشـــرة  التاســـعة  الذكـــرى  بمناســـبة 
إلقـــرار ميثـــاق العمـــل الوطنـــي، رفع 
خاللهـــا إلى ســـموه، خالـــص التهاني 
والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية، 
مؤكـــدا أن التصويت التاريخي على 

ميثـــاق العمـــل الوطنـــي شـــّكل نقلـــة 
نوعيـــة فـــي تاريخ مملكـــة البحرين، 
العصريـــة  الدولـــة  قواعـــد  وأرســـى 
الحديثـــة، مســـتذكرا ما تـــّم تحقيقه 
مـــن إنجـــازات نوعيـــة فـــي مختلـــف 
المجـــاالت، وما شـــهدته المملكة من 
تقـــّدم وازدهـــار وتنميـــة، فـــي ظـــّل 

قيادة جاللة الملك.
العزيـــزة  المناســـبة  أن  إلـــى  ونـــوه 
علـــى كل مواطـــن تأتي فـــي ظل كل 
مـــا تحقـــق فـــي عهـــد جاللـــة الملـــك 
مـــن إنجـــازات مشـــرفة علـــى كافـــة 
األصعـــدة، ولمـــا شـــكله الميثـــاق من 
نقلة نوعية لوطننا العزيز إلى مصاف 
المتقدمـــة،  الديمقراطيـــة  الـــدول 

بفضـــل الجهود الكبيـــرة التي أوالها 
جاللـــة الملـــك لتعزيـــز مكانـــة مملكة 
البحريـــن بيـــن دول العالم على كافة 
السياسية واالقتصادية  المستويات 
واالجتماعية، داعيا المولى عز وجل 
أن يوفق صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
الـــوزراء؛  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
لتحقيـــق المزيد مـــن اإلنجازات وأن 
يديمه ذخرا وســـندا للشـــعب الوفي 
وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية 
والســـعادة لمواصلـــة مســـيرة الخيـــر 

والنماء في مملكة البحرين.

المنامة - بنا

حميــدان تهانــي  يتلقــون  العهــد  ولــي  وســمو  الــوزراء  رئيــس  وســمو  الملــك  جاللــة 

مواصلـــة العمـــل بـــكل عزيمـــة لتحقيـــق التطلعـــات

المنامة - وزارة الخارجيةالمنامة - وزارة الخارجية

فـــي  البحريـــن  مملكـــة  ســـفارة  احتفلـــت 
بروكســـل بالذكرى التاسعة عشرة لميثاق 
العمـــل الوطنـــي. وتقدمت ســـفيرة مملكة 
البحريـــن فـــي بروكســـل والمعتمـــدة لدى 
ومملكـــة  الكبـــرى  لوكســـمبورغ  دوقيـــة 
الدنمـــارك وممثلتها لدى االتحاد األوروبي 
جـــواد  بهيـــة  األطلســـي  شـــمال  وحلـــف 
الجشي بأسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ورئيس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، مشيرة إلى أن 
المناســـبة تأتي استذكارا لصفحة مشرفة 

فـــي تاريـــخ المملكة. وأكدت الســـفيرة أن 
الميثـــاق كان تعبيرا صادقا وملموســـا عن 
التالحـــم بيـــن الشـــعب وقيادته، مشـــيدة 
بمشـــاركة المرأة في لجنة إعداد الميثاق، 
مـــا يعبـــر عـــن ثقـــة القيـــادة وعلى رأســـها 
صاحـــب الجاللـــة عاهـــل البـــالد بقـــدرات 

بحيـــث  البحرينيـــة،  المـــرأة  وإمكانـــات 
أصبحت مملكة البحريـــن اليوم مثاال في 
رســـم مســـيرة العمل المؤسسي الجاد من 
خـــالل المجلـــس األعلـــى للمـــرأة برئاســـة 
قرينة عاهل البالد صاحبة الســـمو الملكي 

األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

رفـــع ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى دولة 
الكويـــت صـــالح المالكـــي، أســـمى آيـــات 
التهانـــي و التبريـــكات إلـــى ملـــك البـــالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، ورئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، وإلى شـــعب مملكـــة البحرين 
بمناســـبة الذكـــرى الــــ 19 لميثـــاق العمـــل 
الوطني.جـــاء ذلك أثنـــاء احتفال أقامته 
الكويـــت  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  ســـفارة 
بالتعـــاون مع الملحـــق الثقافي بالســـفارة 
لولـــوة البنعلـــي، بمناســـبة ذكـــرى ميثـــاق 

العمل الوطني، الـــذي يصادف 14 فبراير 
مـــن كل عـــام. وأكـــد الســـفير أن الميثـــاق 
يشكل رؤية ثاقبة لصاحب الجاللة الملك 
في بنـــاء البحرين الحديثـــة والمتطورة، 
وهـــو بمثابـــة نقلـــة نوعيـــة متميـــزة فتح 
من خاللها مرحلـــة جديدة ومتطورة من 
الحيـــاة أمام جميـــع البحرينييـــن، عبر ما 
رســـمه مـــن ثوابـــت جامعة ألبنـــاء مملكة 

البحريـــن شـــكلت علـــى مـــدار الســـنوات 
لتحقيـــق  حقيقًيـــا  منطلًقـــا  الماضيـــة، 
إنجازات مشـــرفة على مختلف األصعدة 
نموذًجـــا  البحريـــن  مملكـــة  مـــن  جعـــل 
فريًدا مـــن نوعه في اإلصـــالح واالنتقال 
الديمقراطـــي، األمـــر الذي أكســـب مملكة 
البحرين احتراًما وتقديًرا واسًعا من قبل 

المجتمع اإلقليمي والعالمي.

سفارة البحرين في بروكسل تحتفل بذكرى “الميثاق”

سفارة مملكة البحرين لدى دولة الكويت تحتفل بذكرى الميثاق

المالكي: البحرين نموذج فريد في اإلصالح واالنتقال الديمقراطيالجشي: البحرين مثال في رسم مسيرة العمل المؤسسي الجاد
مرحلة متطورة من الحياة أمام جميع البحرينييناستذكار لصفحة مشرفة في تاريخ المملكة

ـــة ـــر الداخلي ـــي وزي ـــون تهان ـــد يتلق ـــي العه ـــمو ول ـــوزراء وس ـــس ال ـــمو رئي ـــك وس ـــة المل جالل



تقدمـــت النائـــب كلثـــم الحايكـــي 
العـــدل  لوزيـــر  برلمانـــي  بســـؤال 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف 
الشـــيخ خالد بـــن علـــي آل خليفة 
تســـتوضح منـــه معايير الـــوزرارة 
فـــي تصنيـــف المآتم كـــدور عبادة 
ومعاملتهـــا علـــى هـــذه األســـاس، 
إذ إنـــه ليس مـــن المنطقي معاملة 

المآتم بازدواجية معايير.
وأوضحـــت الحايكـــي أن ســـؤالها 
بمعاملـــة  الـــوزارة  إللـــزام  يهـــدف 
حيـــث  مـــن  كالمســـاجد  المآتـــم 
البلديـــة  الرســـوم  مـــن  إعفاؤهـــا 
منصـــوص  هـــو  كمـــا  والكهربـــاء 
فـــي الائحـــة التنفيذيـــة لقانـــون 
اســـتثناء  تـــم  حيـــث  البلديـــات، 
المآتـــم مـــن المســـاجد مـــن حيث 
اإلعفـــاء في المـــادة ٧١ فقرة أ بما 
يؤكـــد أن المآتـــم يجـــب تصنيفها 

ومعاملتها كدور عبادة.
بالقـــول  الحايكـــي  واختتمـــت 
بلـــد  وهـــي  البحريـــن،  مملكـــة  إن 

التعايش والتســـامح، والذي تضم 
أرضـــه دور عبـــادة لكافـــة األديان 
تعتبـــر  أن  يمكـــن  ال  والمذاهـــب 
المآتـــم كمرافـــق عامـــة وتعاملهـــا 

علـــى هذا االســـاس كمـــا تتصرف 
بعض وزارات ومؤسسات الدولة، 
وهـــو أمر ســـينجلي بإجابة الوزير 

وتوضيحه هذه المعايير.

الكهربـــاء  شـــؤون  وزيـــر  رعايـــة  تحـــت 
والمـــاء وائـــل المبـــارك، أقامـــت جمعيـــة 
االجتماعيـــة  الخيريـــة  عيســـى  مدينـــة 
المتطوعيـــن،  لتكريـــم  الســـنوي  الحفـــل 

بحضور الوزير وعدد من المسؤولين.
وأثنـــاء الحفل الذي تـــم تكريم فيه عدد 
كبيـــر من المتطوعين في الجمعية، ألقى 
وزير شـــؤون الكهرباء والماء كلمة أشاد 
فيها بجهود الجمعية ومساهمتها بشكل 
كبيـــر فـــي إعاء شـــأن العمـــل التطوعي 
علـــى  مشـــدًدا  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
أهميـــة الدعـــم المســـتمر للعمـــل الخيري 

والتطوعي.
وتطرق في الكلمة التي ألقاها إلى تطّور 
العمـــل الخيـــري والتطوعـــي فـــي مملكة 
البحريـــن، قائًا “شـــهد العمـــل التطوعي 
فـــي مملكة البحرين تطـــوًرا كبيًرا ونقلة 
نوعيـــة بـــارزة، ولجمعية مدينة عيســـى 
الخيريـــة االجتماعيـــة دور كبيـــر تقـــوم 
بـــه، إذ ال يقتصـــر احتضانهـــا علـــى رفـــع 
المســـتوى المعيشي لهذه األسر فحسب، 
إنمـــا طال ذلـــك رفع المســـتوى التوعوي 
والتعليمـــي، وهو األمر الذي يســـاهم في 

رفع ثقافة المجتمع ككل”.
ومـــن جانبه، ألقى رئيس الجمعية نضال 
البناء كلمة قّدم فيها جزيل شكره للوزير 
لرعايتـــه حفل الجمعية الســـنوي، مؤكًدا 
في ذات الســـياق أن هذا الحفل السنوي 
يأتي لتكريم كل من تطّوع وســـاهم في 

رفعة وإعاء شأن العمل الخيري.
وأشـــاد البناء فـــي كلمته بالدعـــم الكبير 
مختلـــف  مـــن  الجمعيـــة  تتلقـــاه  الـــذي 
هـــذا  “إن  قائـــًا  الحكوميـــة،  الجهـــات 
الدعـــم الكبيـــر الذي تتلقـــاه الجمعية من 
يعكـــس  الحكوميـــة  الجهـــات  مختلـــف 
رؤية حكومتنا الرشـــيدة في دعم العمل 
الخيـــري ومؤسســـات المجتمـــع المدني، 
ونحن نحرص بشـــكل مســـتمر أن تكون 

الجمعيـــة منصـــة متكاملـــة الســـتقطاب 
الكـــوادر التطوعية، وتمكنهـــا من تقديم 

خدمات تنموية راقية”. 
واســـتعرض البّنـــاء حجـــم المســـاعدات 
التـــي تم تقديمهـــا للجمعيـــة والتي منها 
اســـتطاعت أن ترفـــع مســـاعداتها خال 
الـ 10 الســـنوات الماضية بنسبة 150 %، 
ففي العام 2019 بلغت قيمة المساعدات 
التـــي قدمتهـــا الجمعيـــة 250 ألـــف دينار 
اســـتفاد منها 188 أسرة متعففة، مقارنة 
بحجم المساعدات في العام 2010 التي 
ال تتجـــاوز 100 ألـــف دينـــار، وفي لمحة 
ســـريعة وفقنا فـــي العام 2019 لدراســـة 
وقدرهـــا  بزيـــادة  مســـاعدة  طلـــب   824
واســـتطاعت   ،2018 العـــام  عـــن   % 49
الجمعيـــة تقديـــم أكثـــر مـــن 25 برنامجا 

ومشروعا اجتماعيا”.

حظي استقبال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بمقر إقامته في جمهورية ألمانيا االتحادية 
ألخيــه رئيــس مجلــس الــوزراء بدولــة الكويت ســمو الشــيخ صباح الخالد الحمــد الصباح باهتمــام كبير من الصحافــة الكويتية التي 

أبرزت بالصور مجريات اللقاء وما يعكسه من عمق عالقات التعاون والمحبة بين البلدين والشعبين.

فـــي  الكويتيـــة  الصحـــف  وركـــزت 
تغطيتهـــا علـــى أن الزيـــارة جـــاءت 
صاحـــب  صحـــة  علـــى  لاطمئنـــان 
الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
وتهنئتـــه علـــى ما أنعـــم هللا به عليه 
مـــن نعمـــة الشـــفاء وتمـــام العافيـــة، 
وجـــاءت عناويـــن صحـــف الكويـــت 
كالتالي: “صحيفة السياســـة: الخالد 
اطمـــأن علـــى صحـــة األميـــر خليفـــة 
بـــن ســـلمان - صحيفة الـــرأي: رئيس 
الـــوزراء البحرينـــي يســـتقبل الخالد 
بمقـــر إقامتـــه في ميونـــخ- صحيفة 
الوســـط: رئيـــس الـــوزراء البحريني 
يســـتقبل صباح الخالـــد بمقر إقامته 

في ميونخ”.
وفي الســـياق ذاتـــه، عبـــر مواطنون 
مـــن دولة الكويـــت ومملكة البحرين 
التواصـــل االجتماعـــي  فـــي مواقـــع 
عن ســـعادتهم برؤية رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة فـــي صحـــة 
يحفـــظ  أن  هللا  داعيـــن  وعافيـــة، 
أرض  إلـــى  ســـالما  ويعيـــده  ســـموه 
مملكـــة البحرين. وعبر األشـــقاء في 
الكويت وفي مشهد ليس بمستغرب 
التاريخيـــة  المحبـــة  عاقـــات  علـــى 
بيـــن البلديـــن، والتي أرســـاها اآلباء 

وشـــائج  علـــى  وترتكـــز  واألجـــداد، 
قويـــة من القربى والمـــودة والمصير 

المشترك.
ومن بين أبرز ما ســـطره المواطنون 
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  الكويتيـــون 
الصحافـــي  قالـــه  مـــا  االجتماعـــي 
مشـــعل النامـــي: “يســـتاهل الزيـــارة 
ســـمو األمير خليفة بن ســـلمان.. هللا 
يرده بالســـامة”، فيما قال كويتيون 
آخـــرون: “نســـأل هللا أن تقـــر عيـــن 
البحريـــن بعـــودة األميـــر خليفـــة بن 

سلمان حفظه هللا ورعاه”.
وتفاعـــل أهل البحرين مع اســـتقبال 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
الـــوزراء ألخيه ســـمو رئيـــس وزراء 
دولـــة الكويت، حيث عبر العديد من 

المواطنيـــن البحرينيين عن مشـــاعر 
الســـعادة واالرتياح لمـــا أفاء هللا عز 
وجل به على ســـمو رئيـــس الوزراء، 
مـــن نعمة الصحـــة والعافية، وعبروا 
خالـــص  عـــن  ودعواتهـــم  بكامهـــم 
محبتهم وتقديرهم لســـموه، رافعين 
دعواتهم الخالصة إلى المولى العلي 
القدير أن يعيد ســـموه ســـالما ألرض 
الوطن، ومن بين تعليقاتهم: “عســـى 
طلتك علينا دوم وترجع لنا بالسامة 
معافـــى يا طويل العمـــر - يا رب ترد 
بالســـامة واتنـــور البحريـــن ويا رب 
ويطـــول  كنـــت  مـــا  ويـــن  يحفظـــك 
بعمـــرك - فديت روحـــك يا أغلى من 
الـــروح وحشـــتنا وحشـــت البحريـــن 
كلهـــا، كل شـــي فيها مفتقـــدك ينتظر 

رجعتك عشان تنور البحرين”.
وأضاف المواطنون: “عسى هللا يرد 
لنا مجـــد الوطن بالصحة والســـامة 
- هللا يرجعك بالســـامة يـــا الغالي.. 
وطولـــت الغيبة علينـــه واحنا باياك 
يا ســـندنا ربي يحفظـــك - أطال هللا 
فـــي عمـــرك وترجع لنـــا بالســـامة يا 
بوعلـــي... للبحريـــن الحبيبـــة ســـالم 
غانـــم، ولـــك قبلـــة فوق الـــرأس والد 
الجميـــع خليفـــة بـــن يـــا ســـلمان، من 

سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيس وزراء دولة الكويت   اشتاق له القلب”.

المنامة - بنا

أكف الكويتيين تتضرع بالدعاء: اللهم قر عين البحرين بعودة سمو األمير خليفة بن سلمان
لقاء سمو رئيس الوزراء بسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح يحظى باهتمام كبير من الصحافة الكويتية

كلثم الحايكي

مواطنون: عسى 
طلتك علينا 

دوم وترجع لنا 
بالسالمة معافى 

يا طويل العمر

local@albiladpress.com
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المحرق - محافظة المحرق

أكـــد محافـــظ المحرق ســـلمان بـــن هندي 
أهمية تثقيف طلبة المدارس من مخاطر 
المخـــدرات وطـــرق التعامـــل مـــع رفقـــاء 
التربيـــة  وزارة  بـــدور  مشـــيًدا  الســـوء، 
والتعليم ومقدًما الشـــكر لوزارة الداخلية 
إدارتهـــا  عبـــر  تقدمهـــا  التـــي  والجهـــود 

وأقسامها.
 جاء ذلك، خـــال اجتماع اللجنة األمنية 
الذي ترأســـه المحافظ بحضور مدير عام 
مديرية شـــرطة محافظة المحرق العميد 
صالح الدوســـري وعـــدد من ضباط وزارة 
لـــإدارات واألقســـام  الداخليـــة كممثلـــي 

المعنية.

الباغـــات  علـــى  المحافـــظ  اطلـــع  كمـــا   
المتعلقة ببعض االختناقات المرورية لدى 
بعـــض المـــدارس والتقاطعـــات المرورية، 
مشـــيًدا بتواجد شـــرطة المجتمع ورجال 
المـــرور، موّجًهـــا بدراســـة تلـــك المواقـــع 

وإبداء الحلول بشأنها.

 وأشـــاد المحافـــظ بافتتـــاح موقع خاص 
بتســـجيل المركبـــات بمحافظـــة المحرق، 
مؤكـــًدا أن هـــذه الخطـــوة ســـتعمل علـــى 
تخفيـــف االزدحامـــات بالمبنى الرئيســـي 
لإدارة العامة للمرور باإلضافة إلى كونها 

تختصر الوقت على المراجعين.
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جانب من االجتماع

وزارات تعتبرها “مرافق عامة” وإجابة الوزير ستجلي الحقيقة

الحايكي: إلعفاء المآتم من الرسوم والكهرباء

تثقيف الطلبة بمخاطر المخدرات ورفقاء السوء

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

استفادت منها 188 أسرة متعففة.. وتقديم 25 مشروعا 

ربع مليون دينار مساعدات “خيرية المدينة”

الثقافة األمنيـة
الدفاع الشرعي )الدفاع عن النفس(

Û  إن معظــم التشــريعات فــي جميــع دول العالــم تعتــرف
بحق اإلنســان في الدفاع عن نفســه ضد أي خطر يهّدد 
حياتــه أو عرضــه أو مالــه، وهــو مــا يســمى فــي القانون 
بحــق الدفــاع الشــرعي، ووفًقــا للقانون فــإن الدفاع عن 
النفــس لــه مجموعــة من الشــروط يجــب توافرها حتى 

تقوم حالة الدفاع الشرعي.
Û  أول هــذه الشــروط: ينبغــي علــى المدافع عن نفســه أن 

يواجه خطر حااًل ال يمكن دفعه أو درأه إال بالتصدي له، 
فعلــى ســبيل المثــال عندمــا يحاول شــخص ضرب آخر 
فهــذا خطــر حــال علــى وشــك الوقــوع ويجيــز للمعتدى 
عليــه بــدون أدني شــك ومن غير أي تــردد أن يدافع عن 

نفسه لرد الخطر الذي يواجهه.
Û  أمــا الشــرط الثانــي فإنــه يجــب أن يكون هنــاك عدوان 

غير مشــروع واقــع على المعتدى عليــه، فعندما تحاول 
الشــرطة القبــض على شــخص من أجل تحقيــق العدالة 
فليس له الحق بالتذرع بالدفاع الشــرعي عن نفسه ألن 
مقاومــة رجــال الشــرطة فــي هــذه الحالــة ال تعتبــر مــن 
قبيل الدفاع عن النفس لكونهم يقومون بأداء واجبهم.

Û  وهنالك بعض التساؤالت التي قد تدور في ذهن القارئ

حول الدفاع الشرعي، ومن هذه التساؤالت:
Û  هل يجوز الدفاع عن نفس أو عرض أو مال الغير؟ نعم

يجوز كالمساعدة في القبض على سارق حيث ال يعتبر 
فعــل المدافــع عن الغير في هــذه الحالة مؤثًما طالما تم 

االلتزام بالشروط األخرى.
Û  أمــا التســاؤل الثانــي فإنه لــو تعّرض شــخص لاعتداء 

بالضــرب مــن قبــل شــخص آخــر وقــام المدافــع بالدفاع 
المتمثــل بــرد الضــرب علــى المعتــدي فهــل مــن الممكــن 
مســاءلة الــذي بــدأ بالعــدوان؟ بالتأكيــد تتــم مســاءلته 
ــا عــن طريــق تقديــم المتضــرر بــاغ إلــى مركــز  قانونيًّ

الشرطة.
Û  وفيمــا يتعلــق بالتســاؤل الثالــث فإنــه إذا قــام شــخص 

باالعتــداء بالضــرب علــى آخــر فهــل يجــوز رد االعتداء 
بواســطة أداة كقطعة خشــبية أو ساح أبيض أو ساح 
نــاري؟ بالطبــع ال ألنه فــي هذه الحالة ســيكون المعتدى 
عليــه تجــاوز حدوده أي ســيحدث اختال فــي التوازن 
بين فعل االعتداء وفعل الدفاع وبطبيعة الحال سوف 

يتعّذر في هذه الحالة التمسك بحالة الدفاع الشرعي.

محرر الشؤون المحلية

الجمعية رفعت 
مساعداتها خالل الـ 

10 السنوات الماضية 
بنسبة 150 %
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ذكرى “الميثاق” مخزون وطني مجيد يمتد لألجيال
شـــخصيات نيابية تعرب عن اعتزازهـــا بالمحطات المضيئة من تاريخ البحرين

أعربـــت شـــخصيات نيابيـــة عـــن اعتزازها 
وفخرهـــا بالمحطـــات المضيئة مـــن تاريخ 
مملكـــة البحريـــن، والتـــي عهد ملـــك البالد 
وأرســـى دعائمها مـــن خالل ميثـــاق العمل 
الوطني الذي نحتفـــل بمرور 19 عاما على 

ترسيخ مبادئه المستنيرة.
الســـياق تقـــدم رئيـــس لجنـــة  وفـــي هـــذا 
الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني 
بمجلس النـــواب النائب محمـــد البوعينين 
بأســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلـــى 
ملـــك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة، وولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة؛ بمناســـبة ذكرى التصويت 
علـــى ميثاق العمـــل الوطنـــي، والذي يمثل 
مرحلـــة مهمة للوطـــن، وعرســـا ديمقراطيا 
يمثـــل أجلـــى صـــور االلتحـــام بيـــن قيـــادة 

جاللة الملك وأبناء الشعب.
وأشـــار إلـــى “أن االســـتفتاء علـــى ميثـــاق 
العمـــل الوطني حقـــق نســـبة تصويت غير 
مســـبوقة بلغـــت )98.4 %(”، موضحـــا أنـــه 
بفضـــل مـــن هللا ثم بحكمـــة جاللـــة الملك، 
والمشروع اإلصالحي الفريد أصبحنا ننعم 
اليوم بالديمقراطية بأبهى صورها وأفضل 

تمثيل لها من خالل السلطة التشريعية”.
مـــن جهتـــه، قـــال عضـــو مجلـــس النـــواب 
إبراهيم النفيعي “إن ميثاق العمل الوطني 
كان لـــه عظيـــم األثـــر فـــي حيـــاة المواطن 
البحرينـــي، وبحيـــث فتـــح اآلفـــاق الرحبة 
والمضيئـــة لكي يمارس حقوقـــه وحرياته 
التـــي كفلهـــا الدســـتور، وأن يكون شـــريكا 
والتنميـــة  البنـــاء  مرحلـــة  فـــي  أساســـيا 
والعمران والتي تشهدها المملكة في شتى 

الحقول والمجاالت”.
وأضاف النفيعي “إن ميثاق العمل الوطني، 

والـــذي يعكـــس الرؤيـــة المســـتنيرة لعاهل 
البـــالد كفـــل المشـــاركة الشـــعبية المؤثـــرة 
المســـتقبل  مالمـــح  رســـم  فـــي  والبنـــاءة 
الجديد، وفي تطوير القوانين والتشريعات 
عبر غرفتين تشريعيتين )منتخبة ومعينة( 
تقدم للعالـــم، لب الديمقراطيـــة البحرينية 

الناضجة والمتطورة”.
التغييـــر  عنـــوان  هـــو  “الميثـــاق  وتابـــع 
وقـــد حـــرص جاللـــة  الكبيـــر،  اإلصالحـــي 
الملـــك حفظـــه ورعـــاه أن يكـــون حاضـــرا 
بكافـــة تفاصيل حيـــاة المواطن البحريني، 
فـــي التشـــريع والرقابة والمحاســـبة، وفي 
صـــون المـــال العـــام، والحقـــوق الوطنيـــة 

والمكتسبات”.
وقـــال النفيعـــي “إن البحريـــن اليـــوم، ومن 
خالل التفعيل الكامل لألدوات الدستورية 
والبرلمانيـــة أضحت مـــن الممالك العصرية 
الزاهية التي ينظـــر إليها من قبل المجتمع 
وإكبـــار،  وتقديـــر  إجـــالل  بـــكل  الدولـــي، 
مـــع اهتمـــام وافـــر منهـــا بتلبيـــة متطلبـــات 
حقوق اإلنســـان، وتمكين المرأة في شـــتى 
المجـــاالت، وصـــون المقـــدرات اإلنســـانية 
والتراثيـــة والحضاريـــة، وإيصـــال صوتهـــا 

الناطق بالتاريخ إلى العالم”.
وأكـــد أن “جاللة الملك وعبـــر هذه الوثيقة 
الناهضة والمتطورة والشاملة، كان حريصا 
الحقـــوق  يـــزال ألن يعـــزز مشـــروعية  وال 
سياســـة  عبـــر  ببـــالده  ويدفـــع  الوطنيـــة، 
خارجية ودبلوماســـية حكيمـــة، ألن تكون 

شـــريكا فاعال فـــي دعم المشـــاريع الدولية 
المؤسســـة للســـالم واألمن واالزدهار، فهي 
- إن  سياســـتان متكاملتـــان ومتناغمتـــان 
صـــح التعبيـــر- داخليـــة وخارجيـــة، تقـــاد 
بســـواعد وطنية خالصة، تعبر عن المملكة 

وعن دماثة خلق شعبها الكريم”.
وأشـــار عضـــو لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة 
والدفـــاع واألمن الوطنـــي بمجلس النواب 
النائـــب غـــازي آل رحمـــة إلـــى “أن ذكـــرى 
ميثـــاق العمل تحمـــل في طّياتهـــا مخزوًنا 
لألجيـــال  يمتـــّد  ســـيظّل  مجيـــًدا  وطنًيـــا 
القادمـــة ويلهمهـــم بـــإرادٍة سياســـية جاّدة 

للمشاركة اإليجابية في بناء الوطن”.
ونـــوه بأن “الميثاق والمشـــروع اإلصالحي 
الرائد الـــذي جاء به صاحب الجاللة الملك 
يمّثـــل بدايـــة نهضـــٍة شـــاملٍة للمملكـــة فـــي 
المجـــاالت كافـــة السياســـية واالقتصادية 
والثقافيـــة والعلميـــة، وأن كل المكتســـبات 
التـــّي حّققتهـــا البحريـــن خـــالل  19 ســـنة 
ماضيـــة إّنمـــا كانـــت نتائـــج مثمـــرة لمـــا تّم 

غرسه عبر  ميثاق العمل الوطني”.
فـــي  التشـــريعية  الســـلطة  “أن  وأّكـــد 
المملكة، والتي تعتبـــر أحد الروافد المهّمة 
واألساســـية التـــي جـــاء بهـــا ميثـــاق العمل 
الوطنـــي، تعمـــل بشـــكٍل حثيـــث؛ مـــن أجل 
ترجمـــة مبـــادئ ومرتكـــزات ميثـــاق العمل 
الوطنـــي فـــي كاّفـــة التشـــريعات الوطنية، 
ترجمـــة  فـــي  الحقيقيـــة  والمســـاهمة 
المفـــّدى  البـــالد  ملـــك   توجيهـــات جاللـــة 

والمضـــي بالمملكـــة لمزيـــٍد مـــن المنجزات 
والبناء والتحديث”.

وفي الســـياق نفسه تقدمت النائب فاطمة 
القطـــري بأســـمى التهانـــي والتبريكات إلى 
ملـــك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة، وولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، وإلـــى  شـــعب البحريـــن 
بمناســـبة الذكـــرى التاســـعة عشـــرة إلقـــرار 
ميثـــاق العمل الوطنـــي، والتي تصادف 14 

فبراير من كل عام.
ونوهت النائب القطري باإلنجازات الكبيرة 
التي تحققت في عهد جاللة الملك المفدى 
منذ توليه مقاليد الحكم، والتي شكل فيها 
الميثـــاق أحـــد أبـــرز المكتســـبات الوطنيـــة 
فـــي التاريـــخ الحديـــث لمملكـــة البحريـــن، 
والذي ســـجل تأييدا شـــعبيا منقطع النظير 
بالتصويت عليه بنســـبة 98.4 %، مشـــيرة 
إلى “أن الميثاق مثل وثيقة وطنية جامعة 
رســـمت معالـــم الدولـــة الحديثـــة، القائمـــة 
على أســـاس مبـــدأ الفصـــل بين الســـلطات 
والتعـــاون فيمـــا بينهـــا، وكفالـــة الحريـــات 
العامة، والدفع بعجلة التنمية الشاملة نحو 

مزيد من التقدم واالزدهار”.

المنامة - بنا

 

رفـــع الرئيـــس التنفيذي لمركـــز االتصال 
الوطنـــي أحمـــد المناعـــي، أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى مقـــام عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفة، وإلـــى ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة وإلى 
شـــعب البحرين الوفي بمناسبة الذكرى 

الـ 19 إلقرار ميثاق العمل الوطني.
وقال أحمد المناعي “إن هذه المناســـبة 
وااللتفـــاف  للـــوالء  تجديـــد  الوطنيـــة 
اإلصالحـــي  المشـــروع  حـــول  الشـــعبي 
أطلقـــه  الـــذي  الشـــامل،  الديموقراطـــي 
جاللـــة الملـــك، وأحـــدث نهضـــة شـــاملة 
لـــت مبـــادئ الميثـــاق إلـــى خريطـــة  حوَّ
عمل وطني ســـاهمت فـــي رفعة ورخاء 

البحرين وشعبها.
وأكـــد الرئيس التنفيـــذي لمركز االتصال 
الوطنـــي أن هذه المناســـبة الغالية على 
قلـــوب الجميـــع، تبعث الفخـــر لما تحقق 
من إنجازات ومكاســـب تغرس بوجدان 
كل مواطـــن مخلـــص أفنـــى جهـــده في 

إعالء شأن الوطن وعزته.
وأشـــار المناعـــي إلى أن قطـــاع اإلعالم 
شهد نقلة نوعية من بعد إقرار الميثاق، 
وجاء صدور المرســـوم الملكي بإنشـــاء 

الوطنـــي  االتصـــال  مركـــز  وتنظيـــم 
ليشـــكل أحد روافـــد التحديث الشـــامل 
لهـــذا القطـــاع، بمـــا يضطلـــع بـــه المركـــز 
البحريـــن  صـــورة  تعـــزز  واجبـــات  مـــن 
وإنجازاتهـــا بالداخـــل والخـــارج، مؤكدًا 
أن مركـــز االتصـــال الوطنـــي ســـيواصل 
مســـيرة عملـــه المهني بكل عـــزم وإرادة 
لتحقيـــق تطلعـــات جاللـــة الملـــك نحـــو 

المزيد من اإلنجازات.
وأضـــاف أن رؤية جاللة الملك بالميثاق 
حققت آمال وتطلعات الجميع بمســـيرة 
التقدم والنماء، ما عزز من مكانة مملكة 
البحريـــن بالمحافـــل الخارجية، مشـــيرًا 
إلـــى المشـــاعر الوطنيـــة الجياشـــة التي 
يعبر عنها شـــعب البحرين ســـعادًة بهذه 
المناســـبة، لمـــا تمثلـــه من ذكـــرى عطرة 
وقيـــادة  البحريـــن  باســـم  ومتوهجـــة 
صاحب الجاللة الملك والتفاف الشـــعب 

حول قيادته الحكيمة.

المناعي: رؤية جاللة الملك بالميثاق حققت اآلمال

وثيقة تاريخية فتحت آفاقا جديدة لحرية الرأي والتعبير
19 الــــ  ذكـــراه  فـــي  “الميثـــاق”  بمكاســـب  يشـــيدون  إعالميـــون 

أكـــدت نخبة مـــن الصحافييـــن واإلعالميين “أن 
الذكرى التاســـعة عشـــرة لميثـــاق العمل الوطني 
تعكس مســـيرة التطوير لكافة مؤسسات مملكة 
البحريـــن، ويتجســـد أحـــد روافد هذه المســـيرة 
فـــي المكتســـبات اإلعالميـــة التـــي انبثقـــت من 
دعـــم عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، هذا الدعم الـــذي بفضله 
أضحـــت الصحافـــة البحرينيـــة تمـــارس دورهـــا 
كمـــرآة حقيقيـــة فـــي ضـــوء مـــا تحقـــق لهـــا من 
مكتســـبات فـــي واقـــع إعالمـــي يزهـــو بســـقف 
واســـع من حرياته، وبأقالمه المسؤولة، وبثرائه 
الفكـــري والمعلوماتـــي، وبحريـــة مكفولـــة بنص 

الميثاق والدستور”.

الشايجي: جاللته النصير األول للصحافة

وفـــي حديثـــه لوكالـــة أنبـــاء البحريـــن )بنـــا( أكد 
رئيس تحرير )صحيفة األيام( عيسى الشايجي 
“أن ميثـــاق العمل الوطني يُعـــد وثيقة تاريخية 
فتحـــت آفاقا جديـــدة أمام الوطـــن والمواطن”، 
مشـــيرا إلى أن “انطالق حريـــة الصحافة طوال 
الســـنوات الماضيـــة كان انطالق غير مســـبوق”، 
موضحـــا “أن المـــادة الرابعـــة مـــن ميثـــاق العمل 
الوطنـــي كفلت للمواطن حريـــة الرأي والتعبير”، 
موضحـــا بقولـــه “بفضل مـــا يحمله عاهـــل البالد 
المفـــدى مـــن تقديـــر لمكانـــة حريـــة الصحافـــة 
واإلعـــالم ارتفـــع حجـــم إصـــدارات العديـــد مـــن 
أقالمـــا متميـــزة،  وبـــرزت  المتنوعـــة،  الصحـــف 
وتغيـــر وجـــه وأهـــداف الصحافـــة واإلعالم في 
مملكـــة البحرين، وأخذ النقد البناء والمســـؤول 

حيزا كبيرا في صحفنا وإعالمنا”.
وأضاف الشـــايجي “أن عاهل البالد يُعد النصير 
األول لحرية الصحافـــة واإلعالم، ومازلت أذكر 
كيـــف تكفـــل الصحافيـــون بوضع عشـــرة مبادئ 
فـــي إطـــار حريـــة الصحافـــة والنشـــر فـــي لجنة 
تفعيـــل مبـــادئ ميثاق العمـــل الوطنـــي”، مؤكدا 
“أن وضع الصحافيين لهذه المبادئ يعد مكســـبا 
كبيـــرا لهـــم”، مشـــيرا فـــي الصـــدد ذاته إلـــى “أن 
ميثاق العمل الوطني يعتبر مشروعا شامال غير 

وجه مملكة البحرين لألجمل واألكثر تطورا”.

البنخليل: قفزات هائلة

وفـــي هذا الســـياق أكـــد رئيس تحريـــر صحيفة 
المكتســـبات  “أن  البنخليـــل  يوســـف  الوطـــن 
اإلعالميـــة التـــي تحققت في عهـــد عاهل البالد 
المفـــدى، وتحديـــدا عقـــب إقـــرار ميثـــاق العمل 
الوطني تجـــاوزت تطلعـــات اإلعالميين وُكتاب 
الـــرأي وغيرهـــم مـــن العامليـــن فـــي القطاعـــات 
اإلعالميـــة المختلفـــة”، مشـــيرا إلـــى “أن اإلعالم 
البحرينـــي قفـــز قفـــزات هائلة منذ العـــام ٢٠٠١ 

من حيث عدد الُصحف والمطبوعات المتنوعة، 
لهـــذا القطـــاع”،  ومـــن حيـــث عـــدد المنتســـبين 
موضحـــا في الوقـــت ذاته “أن أهم المكتســـبات 
اإلعالميـــة تضمنـــت ارتفاع ســـقف حريـــة الرأي 
والتعبيـــر التـــي أصبـــح ينعـــم بهـــا الصحافيـــون 
والكتـــاب، وأن هـــذه الحريـــة أصبحـــت مكفولة 

بنص الميثاق ونص الدستور”.

المردي: حراك حقيقي

ومـــن جانبه، أكـــد رئيس تحريـــر صحيفة البالد 
اإلعالميـــة  المكتســـبات  “أن  المـــردي  مؤنـــس 
في عهـــد عاهل البـــالد المفدى قطعت أشـــواطا 
كبيـــرة، وأفـــرزت الحـــراك اإلعالمـــي الحقيقـــي 
القيـــادة  توجيهـــات  “أن  إلـــى  مشـــيرا  للواقـــع”، 
الســـامية والدائمـــة للصحافييـــن بالحـــث علـــى 
كشف القصور ومكامن الخطأ وتقييم الخدمات 
الحكومية أدت إلى تطوير األداء على األصعدة 

كافة التي تخدم الوطن والمواطن”.
وأشـــار المردي إلى “أن الجسم الصحفي يواجه 
الكثيـــر مـــن التحديـــات المهنيـــة ليســـت علـــى 
مســـتوى البحرين فحســـب، وإنما على مستوى 
العالـــم كلـــه”، مؤكـــدا “أن مـــا يمتلكـــه الصحفـــي 
البحرينـــي من مكتســـبات تتضمن دعـــم القيادة 
الدائم للصحافة واإلعالم، وارتفاع سقف حرية 
الـــرأي والتعبير، وإدراك اإلعالميين المســـؤولية 
اإليجابيـــة تجاه الوطن، كلها تعـــد أدوات يمكن 

أن تهزم الكثير من التحديات”.

الفاضل: تطوير عمل اإلعالم

وأوضحـــت رئيـــس لجنة الخدمـــات في مجلس 
الشـــورى جهاد الفاضـــل “أن اإلعـــالم يعتبر أحد 
ركائـــز الديمقراطيـــة البحرينيـــة التـــي جـــاءت 
بعـــد إقرار ميثـــاق العمـــل الوطني، مشـــيرة إلى 
أن عاهـــل البـــالد المفـــدى أكـــد ضـــرورة تطويـــر 
عمـــل اإلعـــالم؛ بوصفه جســـر العبور للمشـــروع 
اإلصالحي الشـــامل الذي أحدث نقلة نوعية في 
البحرين، وأشـــاع المفاهيم الديمقراطية وخلق 
الرأي العام المؤمن بغايات اإلصالح ومؤسساته 

الدستورية”.

فـــي  واإلعـــالم  الصحافـــة  قطـــاع  “أن  وأكـــدت 
المملكـــة يحظـــى بأهميـــة تمثلـــت فـــي احتفـــاء 
دول عربية بالتجربة البحرينية بمزاولة المهنة، 
حيـــث قـــرر الملتقـــى اإلعالمـــي العربي الســـابع 
الذي عقد بدولة الكويت في شـــهر أبريل 2010 
وضـــم أكثر مـــن 200 إعالمي بمنح جاللة الملك 
حفظـــه هللا الجائـــزة العربية لإلبـــداع اإلعالمي 
عـــن روح المبـــادرة االيجابيـــة لدعـــم الحريـــات 
اإلعالميـــة، واختيـــار المنامة عاصمـــة للصحافة 
العربيـــة بالعـــام 2012، فضـــال عـــن تثبيـــت يوم 
ســـنوي باألجندة الوطنية لالحتفـــاء بالصحافة 
البحرينيـــة ويشـــهد توزيـــع جائـــزة خليفـــة بـــن 
والتعبيـــر  الـــرأي  حريـــة  أن  للصحافـــة  ســـلمان 
هـــي حجـــر الزاوية بميثاق العمـــل الوطني التي 
رسخها الدستور، والذي أتاح للمواطنين التعبير 

عن آرائهم بالقول أو بالكتابة”.
وأضافـــت الفاضل “أن ما يؤكد االهتمام الملكي 
المتصاعـــد لالهتمام بقطـــاع الصحافة واإلعالم 
توجيهات عاهل البالد المفدى السامية بضرورة 
إصـــدار قانون مســـتنير لتنظيم عمـــل الصحافة 
وبمـــا يصون الكلمة المســـؤولة النزيهة في إطار 
الضمانـــات الديمقراطيـــة القانونية”، مؤكدة “أن 
المجتمع يترقب إحالة الحكومة لمشروع قانون 
الصحافة الجديد، والذي سيجري مناقشته في 

لجنة الخدمات في مجلس الشورى”.
وأشـــارت إلى “أن المؤشـــرات اإلحصائية تشـــير 
لنمو عدد وسائل اإلعالم منذ إقرار ميثاق العمل 
الوطنـــي، حيـــث تؤكـــد اإلحصـــاءات الرســـمية 
إصـــدار 43 صحيفـــة ومجلة يومية وأســـبوعية 
وشـــهرية، و5 قنـــوات تلفزيونيـــة و10 محطات 
إذاعية، و528 شركة لإلنتاج اإلعالمي والفني”، 
موضحـــة “أن التواصـــل اإللكترونـــي يعـــد لغـــة 
العصـــر الجديد، وهو ما هيـــأ البحرين أن تحتل 
المرتبة األولى عربيا و31 عالميا بتقرير االتحاد 

الدولي لالتصاالت للعام 2017.
وبينـــت “أن مـــن أبـــرز القوانيـــن التـــي تصـــون 
الحقوق اإلعالمية التشـــريع المعمول به لتنظيم 
وقانـــون  والنشـــر،  والطباعـــة  الصحافـــة  عمـــل 
جرائـــم تقنيـــة المعلومـــات، والتي تغطـــي جانبا 

كبيـــرا مـــن المعلومـــات والمحتـــوى اإللكترونـــي 
حقـــوق  حمايـــة  وقانـــون  اإلعـــالم،  بوســـائل 
المؤلـــف والحقـــوق المجاورة والذي يســـهم في 
حمايـــة الحـــق األدبـــي للمؤسســـات اإلعالميـــة 

والصحافية”.

أحمد: ارتفاع عدد اإلعالميات

ومن جانبها، أكدت رئيســـة جمعية الصحافيين 
المكتســـبات  “أن  أحمـــد  عهديـــة  البحرينيـــة 
المفـــدى  البـــالد  عاهـــل  عهـــد  فـــي  اإلعالميـــة 
كثيـــرة وكبيـــرة، ومـــن أبـــرز هـــذه المكتســـبات 
ارتفـــاع عـــدد اإلعالميـــات البحرينيـــات ارتفاعا 
ملحوظـــا ممـــا يؤكـــد أن للمـــرأة مكانـــة وتقديرا 
في الميـــدان الصحفي واإلعالمي، مشـــيرة إلى 
“أن اإلعـــالم اليـــوم يســـتطيع توصيـــل أصـــوات 
المواطنين وخدمة الوطن عبر البرامج اإلذاعية 
والتلفزيونية”، مؤكدة “أن ميثاق العمل الوطني 
ساهم في وضع أسس واضحة لحرية الصحافة 

واإلعالم”.
وحـــول أبـــرز اإلنجـــازات التـــي مكنـــت لنجـــاح 
الجســـم الصحفـــي في التمثيـــل الخارجي قالت 
عهديـــة أحمـــد “بفضـــل دعـــم عاهـــل البـــالد لنـــا 
استطعنا كجمعية للصحفيين البحرينية دخول 
انتخابـــات االتحـــاد الدولـــي للصحفييـــن، وكان 
هـــذا الحـــدث األول منـــذ أنشـــاء الجمعيـــة فـــي 
العـــام 2000،  وللمـــرة األولـــى تحصـــل الجمعية 
على مقعد في اللجنة التوجيهية العليا لمجلس 
)الجنـــدر(، وهذا يعني أننا نمثل كل صحفية في 

الشرق األوسط”.
وتابعـــت بقولها “االنتخاب فـــي مجلس االتحاد 
الدولـــي ال يتـــم دون النظر في تاريـــخ هذا البلد 
وحجم مكتســـبات المرأة، وكان من المســـتحيل 
أن نحصـــل علـــى هـــذا المقعـــد لـــو كان لدينا في 
المـــرأة  مكتســـبات  إلـــى  يســـيء  مـــا  البحريـــن 
البحرينيـــة”، مشـــيرة إلـــى “أن مملكـــة البحريـــن 
اليـــوم تمثـــل الشـــرق األوســـط كله فـــي مجلس 
)الجندر(”، مؤكـــدة “أن قرار دخول الجمعية في 
هذه االنتخابات جاء إثر الدعم والتشجيع الذي 
نحظى بـــه جميعا مـــن حضرة صاحـــب الجاللة 

عاهل البالد”.

عهدية أحمد

فاطمة القطري

جهاد الفاضل

غازي آل رحمة

عيسى الشايجي

إبراهيم النفيعي

مؤنس المردي

محمد البوعينين

المنامة - بنا

نوافذ الحكمة والتنوير واإلحساس بالضمير عند األمير
Û  موافقــة األمــم المتحدة لمبــادرة رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة

بــن ســلمان آل خليفــة لتخصيص يوم عالمي للضمير فــي الخامس من إبريل من كل 
عــام؛ ســيكون لهــا األثر اإليجابي الكبير في شــد انتباه العالــم المتحضر، الذي يعيش 
حالــة مــن الترقــب واألمــل فــي التغييــر والتطويــر التــي تنشــده األمم المتحــدة في 
أهدافهــا “17” للتنميــة المســتدامة “SDGs”، العالم الذي يرى الجمال بعينين ويســمع 
صــوت الحيــاة بأذنيــن ويقبــض علــى النجــاح بيديــن، إنه العالــم الذي يؤمــن بقاعدة 
اللحظــة، وقاعــدة االحتماالت، وقاعــدة االتصال، وقاعدة الكينونة، وقاعدة الســبب 
والنتيجــة؛ ذات القانــون الكونــي الزماني الذي ال يمكن كســره وال فصله وال تحييده 
بعيــًدا عــن قانــون الجــذب الفكــري المرتبط بالزمــان، فلــكل نتيجة ســبب مرتبط بها 
ومؤثــر عليهــا، والحاضــر مرتبــط بالماضــي ومنجــذب إليــه، والمســتقبل ينحــو ذات 
المنحى االنجذابي للحاضر، وللضمير موقع بين الزمانين؛ يجّســد كينونة واســتدامة 
االرتباط واستقامته، ويجول بين األزمة، ينخفض تارة ويرتفع أخرى ويستقر ثباًتا.

Û  ومــن يدعــو ليــوم للضميــر؛ فهــو الضميــر وعيــن الضميــر وللضمير معنــى، وهو األب 
األميــر وللقلــوب المحبــة أســير، وهــو الصــوت الحانــي والصــدى الالمتناهــي، وهــو 
صاحــب اليــد المبســوطة واألنامــل الممــدودة فــي زمن األوتــار المشــدودة، تلك هي 
العقــول المفكــرة التــي تملــك نوافــذ الحكمــة والفلســفة والثقافــة واآلمــال، والقــدرة 
النافــذة لصنــع الجمــال والكمــال لألجيــال، تعيــش في قمة “اإلحســاس” بالمســؤولية 
اإلنســانية، وتســتمد قوتها وصمودها بإيمانها بقيمة اإلنســان واســتحقاقه للرفاهية 
وللعيش الرغيد بأمن وأمان، وأن جودة الحياة تكمن من خالل جودة التفكير بمعنى 

الحياة وديمومة الحياة وصفاء الحياة.
Û  وللضميــر الحــي القــدرة الســحرية لتوجيــه التفكيــر للطريــق الصحيح، والمســاعدة 

فــي حــل الكثير من القضايا االجتماعية والعقد الشــائكة وتبســيطها ووضع األجوبة 
عليهــا مــن خــالل التأثيــر فــي “التفكيــر بطريقة مغايــرة” كمــا يذكرها الكاتــب مايكل 
هيبيــل فــي كتابــه، ومختزلهــا فــي قيمــة “ كيــف يمكــن أن تحصل علــى األفضل في 
َهة  كل شــيء؟” مســتعيًنا باســتبدال “لماذا” بـ “كيف” بما ُتسمى األســئلة الذكية الُمَوجِّ
للســؤال الصحيح، المعنية بشــقلبة وقولبة التفكير الذي قد يقلب المواقف الســلبية 

ويستحث التفكير وخروج األفكار اإليجابية إذا ارتبط بالضمير.
Û  ر الضمير المجتمع في تقبل األفكار التغييرية التطويرية المســتحدثة “فكيف” ُيَســخِّ

واالنجــذاب إليهــا مــن منظــور رفع مســتوى الوعــي االجتماعــي لكســر األيديولوجيا 
الصامتة المعقدة؟

Û  دســتوت دي تراســي” الفيلســوف وعالم االقتصاد الفرنســي هو أول من اســتحدث“ 
اإلقطاعــي  النظــام  مــن  والتحــول  الفرنســية  الثــورة  بعــد  “أيديولوجيــا”  مصطلــح 
للرأســمالي، وقــد حمــل المصطلــح معنــى علــم األفــكار للتعبير عــن محاولــة التحليل 
للعقــل البشــري امتــداًدا لمعتقد “اإلحســاس هو أصل جميع األفــكار” الذي يراه “جون 

لوك” الفيلسوف التجريبي والمفكر السياسي اإلنجليزي. 
Û  ف األيديولوجيــا حديًثــا لدى عالم االجتماع الَكَندي “غاي روشــيه” بأنها نســق  وُتعــرَّ

من األفكار واألحكام الظاهرة والمنتظمة عموًما، وُيستخدم المصطلح ليصف وضع 
مجموعــة أو جماعــة مــن النــاس تســتوحي حياتها ونمــط حياتها مــن مفاهيم وقيم 

وثقافة وفلسفة لها بعد تاريخي مرتبط بأفعال زمانية ومكانية.
Û  وحينمــا يأتــي يرتبط الضميــر باأليديولوجيا ويتغلغل فيها؛ فســُيْظِهر بريق أفكارها 

مــن متضادهــا االســودادي وســيعطيها القدرة والقوة للبروز بشــفافية و”اإلحســاس” 
ا مع نظرية جون لوك “اإلحســاس” أصل  الروحــي اإلنســاني بأريحيــة، متوافًقا ضمنيًّ
جميــع األفــكار، فينمــو الوعــي االجتماعــي بتســارع على مبــدأ “اإلحســاس” الموّحد، 

ليتقبل التغيير واالنجذاب للتغيير والتطوير بسبب تأثير الضمير.
Û  فبوجــود الضميــر و”اإلحســاس” بقيمــة الضميــر فــي خــروج األفــكار المؤثــرة إيجاًبا 

على األيديولوجيات الصامتة، ضرورة حتمية في رفع مستوى جودة الحياة، كأحد 
الروافد األساسية الكامنة في تقويم وتقييم معاني أهداف التنمية المستدامة، وقد 
يتأســس مســتقبال مؤشــر إنســاني اجتماعــي لقيــاس قيمــة الضمير وجــودة الضمير 
وأثــر الضمير و”اإلحســاس” بالضمير تحت مظلة الوعــي االجتماعي، أو “تحت هيئة 
وطنية مفترضة تتأسس لقياس األثر االجتماعي”، ليكون أيقونة من أيقونات اليوم 

العالمي للضمير النابع من ضمير سمو األمير خليفة بن سلمان حفظه هللا ورعاه.
Û  وسُيعطي يوم الضمير لألمم المتحدة القدرة اإلضافية على التمييز في تقييم نتائج

أهداف التنمية، وســيصنع الفرق التمييزي بين األيام العالمية من الناحية التكاملية 
التقييميــة والقياســية والتأثيريــة على بقية األيام، كون الضمير هــو الروح المحركة 
قة لهــا للحفاظ علــى كينونتها  التــي تبــث الحيــاة فــي جميع األيــام العالميــة، والُمَطوِّ

ونزاهتها وأهدافها اإلنسانية ضد االنهزام والخنوع للفشل واليأس والفساد.

عادل المرزوق

أحمد المناعي



عقاب جماعي للمدارس الضعيفة: “كيرف داون” بتقييم المعلمين
انتقد معلمون عبر “البالد” من قرار خفض تقييمهم الســنوي )كيرف داون( وبشــكل 

ال يوازي عطاءهم وجهدهم المهني طوال العام الدراسي.

بهـــذا  إنهـــم فوجئـــوا  وقالـــوا للصحيفـــة 
القـــرار الغريـــب والـــذي يجافـــي الصحـــة 
والعدالة في نتائج تقييم أداء المعلمين.

ولفتوا إلـــى أن كثيرا من المعلمين الذين 
)يتجـــاوز  أداء:  تقييمـــات  لهـــم  ســـجلت 

كثيـــرا التوقعات(، و)يتجـــاوز التوقعات(، 
و)يفـــي تمامـــا بالتوقعـــات( جـــرى خفض 
تقييمهـــم بشـــكل غيـــر الئـــق لمســـتويات 
هابطة بلغت لتقييمهم بأنهم )يفي جزئيا 

بالتوقعات(.

وكشـــفوا أن المديريـــن المكلفيـــن بكتابة 
التقييمـــات تلقـــوا اتصـــاالت شـــفهية من 
البشـــرية  المـــوارد  بـــإدارة  المســـؤولين 
فـــي  المهمـــة  إلنجـــاز  التربيـــة  بـــوزارة 
عطلـــة نهاية األســـبوع وخفض تقييمات 
المعلمين. وذكر معلمون أنهم مصدومون 
مـــن  وبعضهـــم  التقييـــم،  نتائـــج  مـــن 
الموظفين المتفانيـــن والذين يضطلعون 
بمســـؤوليات مهمة ومطلوبة، وتسند لهم 

مهـــام أعلى من مســـؤولياتهم، وينجزون 
الكثيـــر، ولكـــن المفاجـــأة حصولهـــم على 
تقديـــر متدٍن. وتســـاءلوا عـــن الغاية من 
تدفق أعداد كبيرة مـــن التظلمات إلدارة 
الموارد البشـــرية وتشكيل لجان محايدة 

للبت في التظلمات.
تقييمهـــم  خفـــض  أن  المعلمـــون  وشـــكا 
الســـنوي سيؤثر على نيلهم الحوافز ذات 
الرتبتيـــن أو الثـــاث، وســـيحرمون مـــن 

الحصـــول علـــى المكافـــآت العاليـــة ذات 
500 دينار أو 1000 دينار.

وأكـــد معلمـــون أنهـــم الحظـــوا أن قـــرار 
المـــدارس  شـــمل  داون”  “الكيـــرف 
الحكومية التي حصلت على تقدير “غير 
مائـــم” في تقاريـــر هيئة جـــودة التعليم 
والتدريـــب، وأن هـــذا العقـــاب الجماعـــي 
للمعلميـــن لـــم يراع اإلنصـــاف، فليس كل 
الموظفين بالمدرســـة متراخين عن أداء 

واجباتهـــم المهنية، وأن ما جرى يرســـخ 
للمقولـــة الشـــعبية الشـــائعة بـــأن “الخيـــر 
يخص.. والشر يعم”، وأن ما جرى عقاب 

جماعي للجميع، وشمل المجدين.
وطالبـــوا وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجد 
النعيمـــي ورئيس ديوان الخدمة المدنية 
أحمـــد الزايـــد بتوجيـــه اإلدارات المعنية 
لتصويب مـــا جرى من قـــرارات مجحفة 

بحق المعلمين.

مقارنة للتقييم السنوي لثالثة أعوام رئيس ديوان الخدمة المدنية وزير التربية والتعليم 

عقوبات بين 6 أشهر و5 سنوات لـ 7 مدانين ببيع وتعاطي المخدرات
ــات ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــ ــن ــ ــ أج فـــــــتـــــــيـــــــات  و3  خــــــلــــــيــــــجــــــيــــــون  ــم  ــ ــ ــه ــ ــ ــن ــ ــ ــي ــ ــ ب

دانــت المحكمــة الكبــرى الجنائية الرابعة 4 شــبان و3 فتيات أجنبيات بقضية بيــع وتعاطي المواد 
المؤثــرة عقليــا ومــادة الحشــيش المخــدرة، وقضــت بمعاقبة اثنين مــن المتهمين بالســجن لمدة 5 
سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 3000 دينار إلدانته ببيع المؤثرات العقلية، وحكمت بحبس المتهم 
الثالث لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 1000 دينار عن تهمة تعاطي الحشيش، فيما حبست األربعة 
اآلخريــن لمــدة 6 أشــهر وبتغريــم كل منهــم مبلــغ 100 دينــار، وأمرت بإبعاد خمســة مــن المتهمين - 

خليجيين والفتيات الثالث - نهائيا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة، وكذلك بمصادرة المضبوطات.

فـــي  تتحصـــل  الواقعـــة  أن  المحكمـــة  وذكـــرت 
ورود معلومـــات إلى مازم أول بـــإدارة مكافحة 
المخـــدرات، أكدتهـــا تحرياتـــه الســـرية، مفادهـــا 
حيازة وإحراز المتهم األول لمادة الشبو المؤثرة 
عقليا بقصد البيع والتعاطي، فكلف أحد مصادره 
الســـرية لشـــراء بعـــض منهـــا، والـــذي مـــا لبث أن 
اتصل باألول واتفق معه على شـــراء كمية بقيمة 
60 دينـــارا، فأبلغـــه المتهم األول أنه سيرســـل له 

المتهم الثاني الستامه منها.
وفـــي المـــكان والزمـــان المتفـــق عليهمـــا انتقـــل 
الشـــاهد األول برفقة المصدر الســـري بعد التأكد 
من عدم حمل األخير ألي متعلقات أخرى وسلمه 
المبلـــغ واحتفظ بصـــورة منه، وبعـــد االنتهاء من 
المتهـــم  أن  تبيـــن  والتســـليم  االســـتام  عمليـــة 

الثاني يقود ســـيارة تحمل لوحة خليجية، وثبت 
معمليا أن المادة التي اســـتلمها المصدر هي مادة 
األمفيتاميـــن المؤثـــرة عقليـــا، فقام أفـــراد فريق 
الضبط بتتبع المتهم الثاني لحين وصوله بجوار 

أحد المنازل في منطقة سند.
وظـــل ينتظـــر المتهـــم شـــخص آخر والـــذي فتح 
باب المنزل واســـتضافه بالداخل لمدة 10 دقائق 
ومكث الثاني برفقة ذلك الشـــخص وبعدها غادر 
بمفرده واســـتقل ســـيارته، فتتبعـــه مجددا فريق 
الضبـــط لحيـــن وصوله شـــارع المعـــارض، وهناك 
اصطحب إحـــدى الفتيات وتوجه بهـــا إلى مبنى 
في منطقة الجفير، وكل ذلك تحت بصر الشرطة 
الذيـــن بقـــوا في الخـــارج لحين التأكـــد من هوية 
ذلـــك الشـــخص في المنـــزل بمنطقة ســـند والذي 

ظل يراقبه الشاهد األول.
تـــم  والتحـــري  البحـــث  عمليـــات  إجـــراء  وبعـــد 
التوصل إلى أن ذلك الشخص المقيم في المنزل 
هـــو ذاتـــه المتهـــم األول، فتوجـــه الشـــاهد األول 
لفريـــق الضبط بالجفيـــر ودخلوا المبنى وســـألوا 
موظـــف االســـتقبال عـــن هوية صاحب الســـيارة 
الخليجيـــة والشـــقة التي يقطن فيهـــا، فتبين أنه 
المتهـــم الثاني - خليجي - فكلف الشـــاهد الثاني 

العريف بإجراء عمليات القبض والتفتيش.
وبالفعـــل توجهـــوا لمـــكان إقامـــة المتهـــم الثانـــي 
وتبيـــن أنـــه يتواجـــد برفقتـــه في الشـــقة كل من 
المتهميـــن مـــن الرابـــع وحتـــى الســـابعة “خليجي 
و3 فتيات أجنبيـــات” وكانوا بحالة غير طبيعية، 
وضبـــط بحوزتهـــم على مشـــارب زجاجيـــة، فتم 

إلقاء القبض عليهم جميعا.
وبســـؤال الثاني اعترف أنه يشارك المتهم األول 
فـــي عمليات البيـــع وترويج مـــادة “الشـــبو” وأنه 
قـــام بتســـليمه مبلـــغ 60 دينـــارا مقابـــل بيعه تلك 
المادة، وبالفعل تم القبض على المتهم األول في 
منزلـــه بقيادة الشـــاهد الثاني، إذ تبيـــن أن األول 
كان برفقـــة المتهم الثالـــث والذي كان بحالة غير 
طبيعية حال تواجدهمـــا أمام المنزل، وبتفتيش 

تـــم  المتهـــم األول  التـــي كان يحملهـــا  الحقيبـــة 
العثور فيها على مادة كريســـتالية ثبت أنها مادة 
األمفيتامين وكذلك قطعتين من مادة الحشيش 
وعـــدد من المشـــارب الزجاجية وأكيـــاس لتعبئة 
تلـــك المواد كما عثـــروا أيضا على 60 دينارا مبلغ 
الكميـــن ومبلغ آخر وقـــدره 130 دينارا يعتقد أنه 
حصيلـــة بيع مواد مخدرة وبتفتيش مســـكنه تم 
العثـــور على عـــدد آخر مـــن المشـــارب الزجاجية 

وورق اللف “الكاغد”.
كما قـــرر المتهـــم األول بأنه يتعاطـــى المخدرات 
مثل “الشـــبو” والحشـــيش، ويتحصـــل عليهم من 
المتهـــم الثاني عـــن طريق الشـــراء، فيما اعترف 
المتهـــم الثالث أنه يتعاطـــى ذات المواد المخدرة 
منـــذ فترة ويقوم بشـــراء مادة “الشـــبو” المخدرة 
من المتهـــم األول، مؤكدا أنه شـــاهد األخير أكثر 
مـــن مرة، وهـــو يقوم ببيع المخـــدرات للعديد من 
األشـــخاص، كمـــا شـــاهده أكثـــر مـــن مـــرة يلتقي 
بشـــخص خليجـــي الجنســـية هـــو المتهـــم الثاني 
بمقـــر ســـكن المتهـــم األول، حيـــث يقـــوم الثانـــي 
بجلب كمية من “الشبو” من دولة خليجية أخرى.

وثبـــت بتقريـــر فحـــص عينـــات إدرار المتهميـــن 
احتواؤها على مادة الحشيش المخدرة والمؤثر 

العقلي الميتامفيتامين.
وكانـــت أحالتهـــم النيابـــة العامـــة للمحاكمة على 
اعتبـــار أنهـــم بتاريـــخ 30 نوفمبـــر 2019، ارتكبوا 

اآلتي:

أوال: المتهمان األول والثاني:

1 - حـــازا وأحـــرزا وباعـــا بقصـــد اإلتجـــار المؤثر 
األحـــوال  غيـــر  فـــي  الميتامفيتاميـــن  العقلـــي 

المرخص بها قانونا.
المخـــدرة  المـــواد  التعاطـــي  بقصـــد  حـــازا   -  2
الحشـــيش واألمفيتامين وذلـــك حال كون األول 

عائدا بذات الجريمة.

ثانيا: المتهم الثالث:

 حـــاز وأحـــرز بقصـــد التعاطـــي مـــادة الحشـــيش 
المخدرة والمؤثر العقلي الميتامفيتامين.

ثالثا: المتهمون من الرابع وحتى 

السابعة:

 حازوا وأحـــرزوا المؤثر العقلـــي الميتامفيتامين 
بقصد التعاطي.

” خفض تقييمهم  انتقدوا عبر “
السنوي بشكل غير منصف

local@albiladpress.com

السبت 15 فبراير 2020 - 21 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4141
06

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

سرقوا وتركوا خلفهم بطاقة هوية أحدهم
أمــرت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األول بنــدب محــام لمتهــم مــن أصــل 3 شــبان توجهــوا لمبنى قيد اإلنشــاء واعتــدوا على حــارس األمن فيه 
وســرقوا منه محفظته التي تحوي مبلغ 280 دينارا وهاتفه النقال، فضال عن “جنريتر” خاص بمقر العمل، بعدما هددوه بســكين، إال أن ســوء 
حظ المخطط الرتكاب الجريمة أدى للقبض عليه بسهولة إثر سقوط هاتفه النقال قبل فراره وكانت في غطاء الهاتف بطاقة هويته، وقررت 

تأجيل القضية لجلسة 19 فبراير، مع األمر باستمرار حبسهم لجين الجلسة المقبلة.

وتشـــير التفاصيل إلـــى أن المجني عليه 
“آســـيوي في الثاثينات مـــن عمره” كان 
قـــد أبلـــغ الشـــرطة بأنـــه تعـــرض لعمليـــة 
ســـرقة أثنـــاء تواجده علـــى واجب عمله 
في عمارة قيد اإلنشـــاء باعتباره حارس 
األمن فيها، وقد شـــارك فيها 3 أشخاص، 
مبينا أنه حضر المتهمون الثاثة وقاموا 

بضربـــه وتهديده بســـكين بغية ســـرقته، 
حيث تمكنوا من شـــل مقاومته وسرقوا 
محفظـــة نقـــوده، والتـــي يوجـــد بداخلها 
مبلـــغ 280 دينـــارا وبطاقـــات شـــخصية 
وهاتفـــه النقال، كمـــا أنهم ســـرقوا مولدا 

كهربائيا “جنريتر” خاصا بمقر عمله.
وأضـــاف أنه عقـــب هروبهم مـــن الموقع 

عثر على هاتف أحد الجناة، حيث سقط 
منـــه دون علمـــه، وكانـــت بطاقـــة هويته 
موجودة بداخل الغطاء الخاص بهاتفه.

وبتحـــري أفـــراد الشـــرطة عـــن صاحبهـــا 
تبيـــن أنه المتهـــم األول، والـــذي بالقبض 
عليه وســـؤاله عـــن الواقعة اعترف وقرر 
والثالـــث  الثانـــي  المتهميـــن  بمشـــاركة 

والقبـــض  اســـتدعاؤهما  فتـــم  برفقتـــه، 
عليهما.

كمـــا أوضـــح المتهم األول، الـــذي لم يبلغ 
العشـــرين مـــن عمره بعـــد، أنه قبل شـــهر 
من التحقيـــق معه كان برفقـــة المتهمين 
ينـــوي  أنـــه  وأبلغهمـــا  والثالـــث،  الثانـــي 
التوجه إلى دوار 13 بمنطقة مدينة حمد 

مـــن أجـــل الســـرقة، فوافقـــاه علـــى ذلك، 
وتوجهوا معا في ســـيارة المتهم الثالث، 
وشـــاهدوا مبنـــى قيد اإلنشـــاء، فتوقفوا 
بجـــواره ونـــزل هو مـــن الســـيارة ودخل 

المبنى.
وأوضـــح أنـــه مـــا إن دخـــل شـــاهد أمامه 
شخص آســـيوي، والذي ضبطه وأمسكه 
مـــن مابســـه، فمـــا كان منـــه إال أن دفعه 
بكلتـــا يديه، فســـقط المجني عليه أرضا، 
والحظ وجود هاتف األخير على سريره، 
فقـــام بأخـــذه وهـــرب، وأثنـــاء خروجـــه 
“جنريتـــر”  يحمـــان  صديقيـــه  شـــاهد 

للسيارة وتمكنوا من الهرب جميعا.
فأحالتهـــم النيابـــة العامـــة للمحكمة على 
اعتبـــار أنهم بتاريـــخ 20 نوفمبـــر 2019، 
سرقوا المبلغ والمنقوالت المبينة الوصف 
والنـــوع والقـــدر بالتحقيقـــات والمملوكة 
اإلكـــراه  بطريـــق  وذلـــك  عليـــه  للمجنـــي 
الواقع عليه بأن امســـكوه واعتدوا عليه 
بالضرب وهددوه بسكين، فتمكنوا بتلك 
الوســـائل القســـرية من تعطيل مقاومته 
والفـــرار  المســـروقات  علـــى  لاســـتياء 
بهـــا، وقد ترك اإلكـــراه بالمجني عليه أثر 

اإلصابات الموصوفة بتقريره الطبي.

مجرمون يعتدون على 
حارس أمن بمبنى قيد 

اإلنشاء ويسرقون محفظته

قضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى برفــض طعــن مــدان بالتجمهر والشــغب، مدعيا أنــه تجمهر نصــرة للقضية 
الفلســطينية، فأحرق وآخر قضي بإدانته ومجهولون العلم اإلســرائيلي ومنقوالت أخرى، وأيدت ســجنه لمدة 3 ســنوات عما 

أسند إليه من اتهامات.

وجاء في اعترافات الشـــاب المدان 
أنه اشـــترك فـــي الواقعـــة بتحريض 
من المتهم الثاني الذي ســـبق الحكم 
التفاصيـــل  أن  إلـــى  وأشـــار  عليـــه، 
تتحصـــل فـــي أنـــه والمتهـــم الثانـــي 
وآخـــرون مجهولون تجـــاوز عددهم 
بينهـــم  فيمـــا  اتفقـــوا  أشـــخاص   10
علـــى االلتقـــاء بشـــارع البديـــع يـــوم 
الواقعـــة ليا؛ وذلك لمؤازرة القضية 

الفلســـطينية، فاتجهوا حيث المكان 
وحامليـــن  ملثميـــن  عليـــه  المتفـــق 
معهم األخشـــاب والبترول وكرســـي 
والعلـــم اإلســـرائيلي، ومن ثم أغلقوا 
الشارع عند مدخل منطقة أبوصيبع 
باألخشـــاب وســـكبوا عليها البترول 
وأشـــعلوا النيران فيها، حتى يمنعوا 

القوات األمنية من الوصول إليهم.
وذكـــرت المحكمة أنـــه كان قصدهم 

مـــن ذلك الفعل تعريض حياة الناس 
وأموالهـــم للخطر واإلخـــال باألمن 
العـــام وتعطيـــل حركة المـــرور، وقد 
عـــن  الشـــرطة  تحريـــات  أســـفرت 
اشـــتراك المتهمين في الواقعة، فتم 

القبض عليهما.
وقـــررت المحكمـــة أن النيابة العامة 
كانت قد أســـندت للمستأنف ومتهم 
آخـــر قضي بإدانته، أنهما بتاريخ 30 

مايـــو 2019، أوال: أشـــعا وآخـــرون 
مجهولون عمـــدا حريقا في األوراق 

النـــاس  تعريـــض حيـــاة  شـــأنه  مـــن 
وأموالهم للخطر. 

ثانيا: اشـــتركوا وآخـــرون مجهولون 
فـــي تجمهـــر في مـــكان عـــام مؤلف 
أشـــخاص  خمســـة  مـــن  أكثـــر  مـــن 
الغـــرض منهـــا اإلخال باألمـــن العام 
واســـتخدموا العنـــف لتحقيـــق تلـــك 

الغاية. 
فلهذه األسباب حكمت محكمة أول 
درجـــة بمعاقبـــة المتهمين بالســـجن 
لمـــدة 3 ســـنوات، فلـــم يقبـــل المتهم 
عليـــه  وطعـــن  الحكـــم  بهـــذا  األول 
باالســـتئناف، والتـــي قضـــت بقبول 
الموضـــوع  وفـــي  شـــكا  اســـتئنافه 

برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الفلسطينية لــلــقــضــيــة  نــصــرة  الـــطـــرقـــات  ــد  ــ وس األخـــشـــاب  ــرق  ــ ح أن  ادعــــى 

تأييد السجن 3 سنوات لمتجمهر أحرق وآخرون العلم اإلسرائيلي

ليلى مال اهلل
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شركة قوامها 5 آالف عامل تؤخر صرف الرواتب
شــكا عــدد مــن موظفــي وعمــال إحــدى شــركات القطــاع الخاصــة التي 
تعمــل فــي قطاع البنــاء تأخر صرف رواتبهم، ونقلــوا تخوفهم من تأخر 
صــرف الرواتــب في الفترة األخيرة ألســباب يجهلونها. ووجه العاملون 
بالشــركة شــكواهم لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة لحث الشــركة 

االلتزام بصرف رواتبهم.

وقال العمال لـ “البالد” إن مجموعة 
الشـــركة تضم قرابـــة 5 آالف عامل 
وموظف بحريني وأجنبي موزعين 
على عـــدة مختلف فروع مجموعة 
الشركة لم يســـتلموا رواتبهم لشهر 

فبراير. 
وبينوا أن المســـؤولين في الشـــركة 
لم يحددوا موعدا لصرف الرواتب 

رغـــم اقتـــراب منتصف الشـــهر، بل 
العامـــة  ميزانيـــة  بتعثـــر  تعـــذروا 
المقلـــق  المؤشـــر  وهـــو  للشـــركة 
للكثيرين، حيث يجهلون مصيرهم. 
والموظفـــون  العمـــال  ونقـــل 
البحرينيـــون واألجانـــب معاناتهـــم 
مـــن تأخـــر صـــرف الرواتـــب الـــذي 
يـــن؛ مـــن أجـــل  اضطـــر بعضهـــم للدَّ

اليوميـــة  المســـتلزمات  قضـــاء 
ألســـرهم، فـــي حيـــن بقـــي آخرون 
لبنزيـــن  دنانيـــر  حتـــى  يملكـــون  ال 

سياراتهم. 
وأشـــاروا إلـــى أن اتصـــاالت البنوك 
ورســـائلهم تالحقهم من أجل سداد 
القســـط الشـــهري والذيـــن بدورهم 
نقلـــوا تخوفهـــم من عـــدم انضباط 

صرف الرواتب في الفترة األخيرة 
القـــروض  ســـداد  وتأثـــر  وتأخرهـــا 

وارتفاع الفوائد لهذا السبب.
ووجـــه العمال رســـالتهم عبر البالد 
العمـــل  وزارة  فـــي  للمســـؤولين 
للدفـــع  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
دفـــع  مـــن  بالشـــركة  بالمســـؤولين 
الرواتب بعد انقضاء فترة ال يمكن 
أن يحتملهـــا مواطن أو مقيم دون 
راتب في ظل الغالء وااللتزامات 

األخرى.
وطالبـــوا وزير العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة جميـــل حميدان 

بالتدخل وإنصافهم.

ملتزمون بأسر 
وقروض وال يملكون 

قيمة البنزين

أهالي جزر أمواج دعوا 
لوضع ضوابط لمنع 

االختناقات المرورية

ليلى مال اهلل

مروة خميس

أحدث قوانين معصومة: 5000 دينار غرامة برك التأجير المخالفة
اشـــتراط توفيـــر مســـعف بـــكل بركـــة.. وتكليـــف “التجـــارة” بتحريـــر المخالفـــات

قانون  لتعديل  اقتراحا  عبدالرحيم  معصومة  الــنــواب  مجلس  عضو  قدمت 
وذلك  السباحة،  بــرك  غرامات  بشأن  تعديالً  يتضمن  والــذي  العامة،  الصحة 
الغرق،  حــوادث  تكرار  بعد  بالبرك  والسالمة  الصحة  أدوات  توافر  الشتراط 
الصحة  باشتراطات  الملتزمة  غير  للبرك  مخالفات  لتحرير  فيه  دعت  والتي 

والسالمة.

وأشــــــارت فـــي الـــمـــذكـــرة اإليــضــاحــيــة 
للمقترح لضرورة اشتراط توافر أدوات 
تكرار  بعد  بــالــبــرك  والــســالمــة  الصحة 
ــغــرق كــل عـــام دون اتــخــاذ  ــوادث ال حــ
ــة بــشــأن تــفــاديــهــا  اإلجـــــــراءات الـــالزمـ
ــيـــاة الــمــواطــنــيــن  وعـــــدم تــعــريــض حـ

والمقيمين للخطر. 
ــرك  ــتــشــريــعــي ب ــتــعــديــل ال ــع ال ــضـ وأخـ
األفراد  برك  وبخاصة  للرقابة،  المنازل 
غرامة  واقترحت  تأجيرها،  يتم  التي 
تتراوح ما بين 4000 إلى 5000 دينار 
على المخالفين غير الملتزمين بتوفير 

أدوات الصحة والسالمة داخل البرك.
ــون بــــرك الــســبــاحــة  ــانـ ــقـ واســتــثــنــى الـ
االســتــخــدام  ذات  والعائلية  المنزلية 

المحدود.

من دون ترخيص

بقانون جاء  االقــتــراح  أن  إلــى  وبينت 
بعد تعرض حياة مرتادي البرك للخطر 
المتعلقة  واإلصــابــات  الغرق  وحــوادث 
بها ولتنظيم قطاع برك السباحة، على 
ومن  المملكة  فــي  تزايدها  أن  اعتبار 
يــؤكــد مــن أهمية  مــمــا  تــرخــيــص  دون 
المضي قدما في إيجاد الحلول الالزمة 

لها لعدم تكرارها كل عام.
وأضــافــت فــي مــذكــرتــهــا األيــضــاحــيــة: 
ــرك الــمــوجــودة  ــب يــجــب حــصــر كــافــة ال
ميدانية  بزيارات  والبدء  المملكة  في 
بــشــكــل عـــاجـــل والــعــمــل عــلــى اتــخــاذ 
إغــالق من  إلى  خطوات سريعة تصل 
فــورا،  السالمة  شـــروط  بها  تتوافر  ال 
تهاون  أنــه ال  ذاتــه  الوقت  ونشدد في 
وتأمين  األرواح  على  المحافظة  فــي 

كافة عناصر السالمة بالبرك.
تــوافــر  اشـــتـــراط  عــلــى  للعمل  ــت  ودعــ
مــســعــف يــحــمــل شــهــادة مــعــتــرف بها، 

ــبــرك أو  أو إخــضــاع الــقــائــمــيــن عــلــى ال
اإلسعافات  بـــدورات  عنهم  ينوب  من 
األولية التي من شأنها أن تساهم في 
للراغبين  األولــيــة  المعلومات  إعــطــاء 
وإرشــادهــم  منهم  البرك  استئجار  في 
لتأمين  اتباعها  الــالزم  الخطوات  إلــى 
فــي حين  اإلمــكــان،  قــدر  لهم  السالمة 
أن هناك العديد من الخطوات الواجب 
العمل  ومنها  الــبــرك،  هــذه  في  توفرها 
على توافر نقاط السالمة داخل البركة 
الغرق،  عند  بها  التمسك  إلمكان  ذاتها 
إضــافــة الـــى تــوافــر الــمــعــدات بالسور 
االستخدام  لسهولة  للبركة  المحاذي 
األمــثــل لــهــا عــنــد حــالــة الـــطـــوارئ مما 
سيكون له دور كبير في انقاذ أي حالة 

يتم التعرض لها بصورة مفاجئة.
ــذا  ــا نـــبـــيـــن فــــي هـ ــمـ ــت: كـ ــ ــحــ ــ وأوضــ

تواجد  أهمية  إلــى  الــصــدد 
الـــمـــســـعـــفـــيـــن بـــالـــقـــرب 

ــي حــال  ــرك فـ ــبـ ــن الـ مـ
ــاد بـــهـــم،  ــجــ ــ ــن ــ ــت االســ
في  آلـــيـــة  ــاد  إيـــجـ أو 
األشخاص  من  التأكد 

ومــــرتــــادي الـــبـــرك بــأن 
ــنــوب  ــــاك مــــن ي ــن ــكــــون هــ يــ

ــالزم  ــ عــنــهــم بــتــقــديــم الـــشـــرح ال
لبعض اإلسعافات األولية كإجراء 

احترازي طارئ من جهة.
ــفــتــت لـــضـــرورة قـــيـــام الــجــهــات  ول

والـــدورات  الــورش  بعقد  المعنية 
التدريبية في اإلسعافات األولية 
الحضور  في  للراغبين  واإلنقاذ 

والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  مـــن 
ــرح هـــذه  ــ ــتــعــرف عـــلـــى شـ ــل ل
العديد  تقدمها  والتي  اآللية 
مـــن الــجــمــعــيــات واألنـــديـــة 
والــمــخــتــصــيــن والـــــــوزارات 

التي يمكن إشراكها في هذا  الخدمية 
الجانب والخروج بندوات سنوية تقام 
لهذا الغرض؛ بهدف اكساب المواطنين 
الــغــرق،  بــحــاالت  التعامل  فــي  الــخــبــرة 
للبركة،  وفي حال عدم وجود مسعف 
المستأجرين  قــبــل  مــن  التعهد  يــجــب 
أي  جــراء  المسؤولية  بتحمل  أنفسهم 
السالمة  توفير  لضمان  تقع؛  مسؤولية 

للجميع.

تشكيل فريق

ــذي  ــبـــادئ واألســــــس الـ ــد الـــمـ ــن وفــــي ب
اقترحت  بقانون  االقتراح  يقوم عليها 
معصومة بتخصيص جهة مسؤولة عن 

هي  وتكون  البرك  متابعة 
ــجــهــة الــمــرخــصــة  ال

الصناعة  وزارة 
والــــــــتــــــــجــــــــارة، 
وتـــــــعـــــــاونـــــــهـــــــا 
مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف 
الــــــــــــــــــــوزارات 
ــات  ــ ــ ــه ــ ــجــ ــ ــ وال

الــحــكــومــيــة 

وزارة  بينها  ومــن  األمـــر  فــي  المعنية 
الصحة واإلدارة العامة للدفاع المدني.
إلى جانب تحرير مخالفات للبرك غير 
الملتزمة باشتراطات الصحة والسالمة 
اإلنقاذ  للعمل على رفع مستوى  وذلك 
فــيــهــا، وحــصــر الــبــرك الــمــوجــودة في 
بإتباعها  متابعتها  إلمــكــان  الــمــمــلــكــة 
قــواعــد الــســالمــة واإلنـــقـــاذ، وتــوجــيــه 

المخالفات للبرك غير المرخصة.
كما اقترحت على الجهة المعنية وضع 
الــمــواصــفــات الــضــحــيــة ومــواصــفــات 
السالمة للبرك، كما يتم التزامها بمهمة 
الــكــشــف الــــــدوري عــلــيــهــا لــلــتــأكــد من 

التزامها بالمواصفات.

ــبــالد” تحويل  “ال لــ  ــواج  أمـ أهــالــي جــزر  مــن  شكا جمع 
تجارية،  مــحــالت  إلــى  الــعــامــة  الــمــواقــف  مــن  مساحة 
من  عــددا  أن  موضحين  تحديدا،  “الــلــوغــون”  بمنطقة 
في  وأخريات  العمودي،  بالموقف  الداخلية  المواقف 

المواقف الخارجية استغلت للغرض ذاته.

وأوضحوا أن هذه التوجه 
على  األكبر  الضرر  له  كــان 
الزوار والمقيمين، مع شح 
وتيرة  وتصاعد  المواقف 
االخـــتـــنـــاقـــات الـــمـــروريـــة، 
غيابا  هناك  أن  موضحين 
البلديات  لــرقــابــة  واضــحــا 

مما يحدث.
المشكالت  أن من  وأكــدوا 
أيضا  أمــواج  تعانيها  التي 
تؤثر  والتي  المنافذ،  شح 
السير،  حــركــة  عــلــى  سلبا 
على الرغم من فتح المنفذ 
ضــرورة  مؤكدين  الغربي، 
إلدارة  البلديات  محاسبة 
ــواج عــلــى اســتــحــواذهــا  أمــ
الطين  وزيادتها  المواقف 

بلة.
ــالـــي  إلـــــى ذلـــــــك، قـــــال أهـ
الــذي  التغيير  إن  أمــــواج 
طال تصنيف األراضي في 
الحجم  مــن   2017 الــعــام 
الكبير إلى الحجم الصغير، 
تــســبــب بــتــشــيــيــد بــنــايــات 
مــواقــف  مـــن دون  كــبــيــرة 
ــغــرض اســتــثــمــار  كــافــيــة؛ ب
ــمــوجــودة من  الــمــســاحــة ال
األرض، ملقية بظالل سيئة 
عــلــى راحـــــة الــمــواطــنــيــن 
ــمــقــيــمــيــن، ســـــواء من  وال

حـــيـــث االزدحــــــامــــــات أو 
ــمـــروريـــة  ــات الـ ــاقـ ــنـ ــتـ االخـ

المستمرة، والضوضاء.
وأضــــــافــــــوا “الــــســــيــــارات 
الــمــركــونــة عــلــى األرصــفــة 
ظــــــــاهــــــــرة فــــــــي أغــــلــــب 

األوقات”.
ــن جـــهـــتـــه، قــــــال رجـــل  ــ مـ
األعـــمـــال عــيــســى بــوعــالي 
إن هناك ممارسات دخيلة 
لبعض السائقين في أمواج 
متمثلة في إغالق الشوارع 
ــر ركــنــهــا  بــســيــاراتــهــم، عــب
إلى  تصل  خاطئة  بطريقة 
الـــمـــســـارات على  تــضــيــيــق 
مستفز  بــشــكــل  ــن  ــريـ اآلخـ

وغير مقبول.
هـــــــؤالء  أن  وأوضــــــــــــــح 
الــســائــقــيــن يــقــومــون بكل 
األحاديث  بتبادل  بساطة 
والــدردشــة دون وضــع أي 
اعتبار للبقية وكأن الشارع 
لها  وبممارسات  لهم،  ملك 
الحركة  على  السيئ  األثــر 
المرورية والتجارية، داعيا 
ــمــرور،  ــل ل الــعــامــة  اإلدارة 
ــواج  ــ ــ أم ــة  ــركــ شــ وإدارة 
ــة الـــضـــوابـــط  ــافـ ــع كـ ــوضـ بـ
التجاوزات  لوقف  الالزمة 

الخاطئة.

استياء من تحويل “باركات” 
في “الغون أمواج” لمحالت

ساعتا رعاية لعامالت “الخاص” أسوة بموظفات الحكومة
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب على اقتراح بقانون بشأن المادة 
رقــم 35 مــن قانــون رقــم 31 لســنة 2014 بتعديــل بعــض أحــكام قانون 
العمل في القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم 36 لســنة 2012، والذي 
يهدف بتحقيق المســاواة في أعطاء ســاعتي رعاية للمرأة العامل في 

القطاع األهلي أسوة بالمرأة العاملة في القطاع الحكومي.

ووقع على المقترح كل من النواب: 
فاطمـــة القطـــري، كلثـــم الحايكـــي، 
بـــدر الدوســـري، غـــازي آل رحمـــة، 

وعمار البناي.
يشار إلى أنه يوجد اقتراح بقانون 
باســـم  النائـــب  بـــه  تقـــدم  مماثـــل 
فـــي دور االنعقـــاد األول  المالكـــي 
مـــن الفصـــل التشـــريعي الخامس، 
ووقـــع عليه كل من النائب إبراهيم 
النفيعي، السيد فالح هاشم، محمد 

العباسي، وعبدهللا الدوسري.

أن  المقتـــرح  مقدمـــو  وأوضـــح 
االقتـــراح بقانـــون يهـــدف لحمايـــة 
الطفل مـــن أي قصور فـــي الرعاية 
الصحية بما يأثر على نموه بشـــكل 
صحيـــح، وإعطـــاء المـــرأة الوقـــت 
الكافـــي لرعاية طفلهـــا، إضافة إلى 
القيـــام بواجباتهـــا الوظيفية تجاه 
صاحب العمل، إلى جانب مســـاواة 
المـــرأة العاملة فـــي القطاع األهلي 
بالمـــرأة الخاضعـــة لقانـــون ديـــوان 

الخدمة المدنية.

وبيـــن مقدمو المقترح في المذكرة 
 )5( المـــادة  “نصـــت  اإليضاحيـــة 
الفقـــرة )أ( منـــه علـــى: “أن األســـرة 
أســـاس المجتمـــع، قوامهـــا الديـــن 
واألخـــالق وحـــب الوطـــن، يحفظ 
القانـــون كيانهـــا الشـــرعي، ويقوي 
فـــي  ويحمـــي  وقيمهـــا،  أواصرهـــا 
ظلها األمومـــة والطفولـــة، ويرعى 
النـــشء، ويحميه من االســـتغالل، 
ويقيه اإلهمال األدبي والجسماني 
والروحي. كما تعني الدولة خاصة 

والخلقـــي  البدنـــي  الشـــباب  بنمـــو 
والعقلي”.

وبينـــت المذكـــرة اإليضاحيـــة فـــي 
مرئياتهـــا أن االقتراح بقانون يأتي 
بزيادة فتـــرة الرعاية إلـــى فترتين 
كل فتـــرة منها مدتها ســـاعة كاملة 

للمـــرأة العاملة فـــي القطاع األهلي 
وذلك لرضاعـــة طفلها حتى بلوغه 
العاميـــن من عمـــره، أســـوة بالمرأة 
الموظفـــة الخاضعـــة لقانون دیوان 

الخدمة المدنية.
وأردفوا أن االقتراح بقانون يحقق 

حاجة الطفـــل الرضاعـــة الطبيعية 
عـــن  تقـــل  ال  أنهـــا  يفتـــرض  التـــي 
عامين، وذلك لنمو الطفل بالصورة 
الطبيعيـــة الخاليـــة من أيـــة قصور 
صحية، وذلـــك ما أكدته الشـــريعة 

اإلسالمية.

غازي آل رحمةبدر الدوسريكلثم الحايكي

حتى بلوغ الطفل 
عامين... اقتراح 

قانون نيابي

إبراهيم النهام

معصومة عبدالرحيم

مروة خميس
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برلين- رويترز

أظهـــرت بيانـــات أمـــس الجمعـــة 
أن االقتصـــاد األلماني توقف عن 
النمـــو تقريًبـــا فـــي الربـــع األخير 
مـــن العام الماضي بســـبب ضعف 
واإلنفـــاق  الخـــاص  االســـتهالك 
الحكومـــي ممـــا يجـــدد مخاوف 
الركـــود في الوقت الذي ينشـــغل 
فيه المحافظـــون الذين تقودهم 
أنجيـــال  األلمانيـــة  المستشـــارة 
ميركل بالبحث عن زعيم جديد.

 ويفقـــد أكبر اقتصـــاد في أوروبا 
قـــوة الدفـــع مـــع اســـتمرار ركـــود 
بفعـــل  بـــه  التصنيـــع  شـــركات 

بينمـــا  الصـــادرات،  انخفـــاض 
فـــي  الســـيارات  قطـــاع  يواجـــه 
تحـــول  بفعـــل  اضطراًبـــا  البـــالد 
مرتفع التكلفة صوب الســـيارات 
االســـتهالك  وكان  الكهربائيـــة.  
الحكومـــي  واإلنفـــاق  الخـــاص 
يـــزودان النمـــو بقوة الدفـــع، وإذا 
واصل هـــذان القطاعان ضعفهما 
هـــذا العام فـــإن مخـــاوف الركود 
قد تنمو.وكتب أندرو كينينجهام 
مـــن كابيتـــال إيكونوميكس في 
االقتصـــاد  أن  ”نعتقـــد  مذكـــرة 

سيواصل االقتراب من الركود“.

اقتصاد ألمانيا يقارب الركود

واشنطن - بنا

مايكروســـوفت  شـــركة  خســـرت 
للتكنولوجيـــا مـــا يقـــدر بــــ 17 مليـــار 
دوالر من قيمتها السوقية بعد خمس 
دقائق فقط من أمـــر قضائي، بتعليق 
عقد ضخم للشـــركة مع وزارة الدفاع 

األميركية “البنتاغون”.
وصدر األمـــر القضائـــي بعدما زعمت 
شـــركة أمازون للتســـويق اإللكتروني 
فـــي دعـــوى لهـــا أن الرئيـــس دونالـــد 
جيـــف  مالكهـــا  ضـــد  تحيـــز  ترامـــب 
بيـــزوس، ما حـــال دون فوزها بالعقد 
الـــذي تبلـــغ قيمتـــه عشـــرة مليـــارات 

دوالر.
وأضافـــت القناة أن الشـــكوى تطالب 
بإعـــادة تقييم العـــرض والتوصل إلى 
قـــرار جديـــد.. ويمنـــع األمـــر المؤقت 
وزارة الدفـــاع مـــن بـــدء العمـــل فـــي 

.JEDI العقد المعروف باسم

علـــى  “البنتاغـــون”  يعلـــق  ولـــم 
القـــرار القضائـــي بتعليـــق العقـــد مـــع 
مايكروسوفت ومدته عشر سنوات.. 
ويهـــدف العقد التابـــع لبرنامج “البنية 

التحتية المشـــتركة للمؤسســـات” إلى 
ربط جميع الفروع العسكرية وضمان 
تبادلها للمعلومات في نظام ســـحابي 

معزز بالذكاء االصطناعي.

ــون ــاغـ ــتـ ــنـ ــبـ الـ ــد مـــــع  ــ ــق ــ ــق ع ــيـ ــلـ ــعـ ــد تـ ــ ــع ــ  ب
“مايكروسوفت” تخسر 17 مليار دوالر 

620.5 مليــار دوالر االحتياطيــات األجنبيــة لــدول “التعاون”

بعد إدانته وحبســه بســبب تعّمــده اإلضرار بأنشــطة نقابية

ا بـ 3.5 مليار دوالر من االحتياطيات األجنبية البحرين السادس خليجيًّ

استقالة رئيس مجلس إدارة “سامسونغ”

لـــدى  بلغـــت االحتياطيـــات األجنبيـــة 
دول الخليـــج بنهايـــة عـــام 2019 نحو 
تريليـــون   2.33“ دوالر  مليـــار   620.5

ريال سعودي”.
ووفًقـــا لتحليـــل وحـــدة التقاريـــر، في 
صحيفـــة “االقتصاديـــة”، اســـتند إلـــى 
بيانات البنوك المركزية لدول الخليج، 
اســـتحوذت الســـعودية علـــى نصيـــب 
األجنبيـــة  االحتياطيـــات  مـــن  األســـد 
 2019 عـــام  بنهايـــة  الخليـــج  لـــدول 
بــــ499.5 مليـــار دوالر تمثـــل 80.5 % 

من اإلجمالي.
وتشمل االحتياطيات األجنبية للدول 
أوراق  فـــي  االســـتثمارات  الخليجيـــة 
ماليـــة فـــي الخـــارج، والنقـــد األجنبي 
والودائع في الخارج، االحتياطي لدى 
صندوق النقد الدولي، حقوق السحب 
الخاصة، والذهب، حســـب ما ورد في 

الصحيفة.
 واحتياطيـــات الـــدول مـــن العمـــالت 

األجنبية، تســـاعدها علـــى دعم العملة 
الصـــرف  ســـعر  وسياســـة  المحليـــة 

واألنشطة االقتصادية.
 في المركز الثاني بعد السعودية تأتي 
الكويـــت بـ40.2 مليار دوالر، تمثل 6.5 
% من اإلجمالي، ثم قطر بـ39.4 مليار 

دوالر، تشكل 6.4 % من اإلجمالي.
رابعـــا  اإلمـــارات  حلـــت  فيمـــا   

 21.3 قيمتهـــا  أجنبيـــة  باحتياطيـــات 
مليـــار دوالر، تمثل 3.4 % من إجمالي 
دول الخليـــج بنهاية عـــام 2019، علًما 
لـــدى  األجنبيـــة  االحتياطيـــات  بـــأن 
أو  االحتياطـــي  تشـــمل  ال  اإلمـــارات 
حقوق الســـحب الخاصة لدى صندوق 

النقد الدولي.
 وجـــاءت ســـلطنة عمـــان فـــي المركـــز 

الخامـــس بــــ16.6 مليار دوالر، تشـــكل 
2.7 % مـــن اإلجمالـــي، ثـــم البحريـــن 
باحتياطيـــات  الســـادس  المركـــز  فـــي 
أجنبيـــة تبلغ 3.5 مليـــار دوالر، وهي ال 
تشـــمل االحتياطي أو حقوق السحب 
الخاصـــة لـــدى صندوق النقـــد الدولي، 

بل تضم فقط عمالت أجنبية وذهبا.
يذكـــر أن التقريـــر اســـتند إلـــى بيانات 
دول  لـــدى  األجنبيـــة  االحتياطيـــات 
الخليـــج بنهايـــة ديســـمبر 2019، فيما 
عدا بيانات الكويـــت والبحرين بنهاية 

شهر نوفمبر من العام ذاته.
علـــى  االحتياطيـــات  هـــذه  وتســـاعد 
تمويـــل جزء مـــن عجـــز الموازنة “في 
حـــال حدوثـــه”، وكذلك ســـداد الديون 
فـــي  الســـلع  مـــن  الـــواردات  وتوفيـــر 
تمكـــن  كمـــا  االســـتثنائية،  الظـــروف 
امتصـــاص  مـــن  الـــدول  اقتصـــادات 
عـــام  بشـــكل  االقتصاديـــة  الصدمـــات 

سواء أكانت محلية أم عالمية.

قالـــت سامســـونغ إلكترونيكـــس أمس 
إن رئيـــس مجلـــس إدارتهـــا لي ســـانغ-
هون، الذي ُأدين وُحبس بسبب تعمده 
اإلضـــرار بأنشـــطة نقابية، اســـتقال من 

الشركة الكورية الجنوبية.
 تأتـــي االســـتقالة بعد أقل مـــن عامين 
علـــى تعييـــن لي الـــذي أدى إلـــى فصل 
اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  منصبـــي 
األولـــى  للمـــرة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
الشـــفافية  لتحســـين  مســـعى  فـــي 

واالســـتقاللية فـــي أكبر ُمصنـــع لرقائق 
الذاكـــرة في العالم في أعقاب فضيحة 
فســـاد تـــورط فيهـــا وريـــث المجموعة 

جاي واي لي.
وقـــال بـــاك جو-جـــون رئيـــس شـــركة 
األبحاث ســـي.إي.أو سكور ”سامسونغ 
تعاني من انتكاســـة كبيرة في مسعاها 
لتعزيـــز مجلـــس إدارتها... وســـتحتاج 
إلى وجه جديـــد إلحداث نقلة“ مضيًفا 
أن التحـــرك كان متوقًعـــا علـــى نطـــاق 
واســـع نظـــًرا ألن لـــي ســـانغ هـــون فـــي 

السجن.
 وقالت سامســـونغ إن من ســـيعقب لي 
فـــي المنصـــب ســـيعين في المســـتقبل 
القريب وقد يتم اختياره من بين بقية 
أعضـــاء مجلـــس إدارتها، الـــذي يتكون 
مـــن ســـتة مديريـــن خارجييـــن وثالثة 
مسؤولين تنفيذيين داخليين. وأولئك 
مـــن بينهـــم ثالثـــة رؤســـاء تنفيذيـــون 
والهواتـــف  المكونـــات  لقطاعـــات 
االســـتهالكية  اإللكترونيـــة  واألجهـــزة 

التابعة لسامسونغ.

البالد - المحرر االقتصادي

سول - رويترز

موسكو - رويترز

تركيا تخفض واردات 
الغاز من روسيا في 2019

قالت شركة الغاز العمالقة “جازبروم”، 
أمس  الكرملين  عليها  يسيطر  الــتــي 
الروسية  الغاز  إمــدادات  إن  الجمعة، 
إلــى  انــخــفــضــت 35.3 %  تــركــيــا  ــى  إلـ
15.51 مليار متر مكعب العام الماضي؛ 

بسبب تراجع االقتصاد التركي.
للغاز  ثــالــث أكــبــر مــســتــهــلــك  وتــركــيــا 
مــن “جــازبــروم” بين دول أوروبـــا في 
بلغ  التي  ألمانيا،  بعد  الماضي  الــعــام 
مكعب  مــتــر  مــلــيــار   53.5 اســتــهــالكــهــا 
متر  مليار   22.1 باستهالك  وإيطاليا 

مكعب.

نيويورك - رويترز

اتهـــم ممثلـــو ادعـــاء أميركيون شـــركة هـــواوي الخميس بســـرقة 
أســـرار تجارية ومســـاعدة إيـــران في تتبع المحتجيـــن، وذلك في 
أحـــدث الئحـــة اتهام ضـــد الشـــركة الصينيـــة، في تصعيـــد جديد 
لمعركـــة الواليات المتحدة مع أكبر صانـــع لمعدات االتصاالت في 

العالم.
 وتـــم تقديم عريضة االتهامات الجديـــدة، التي تحل محل أخرى 
مـــن العـــام الماضـــي، لمحكمـــة اتحاديـــة فـــي بروكليـــن بنيويورك 
وتتضمـــن اتهـــام هواوي بالتآمر لســـرقة أســـرار تجارية من ســـت 
شـــركات تكنولوجيـــا أميركيـــة وبانتهـــاك قانون مكافحـــة االبتزاز 

الذي يستخدم عادة لمحاربة الجريمة المنظمة.
كمـــا تتضّمـــن العريضـــة مزاعم إضافية بشـــأن تعامل الشـــركة مع 

دول تخضع للعقوبات مثل إيران وكوريا الشمالية.
 ومـــن بيـــن االتهامات األخـــرى، تقـــول الالئحة إن هـــواوي ركبت 
معدات مراقبة في إيران استخدمت لمراقبة المحتجين والتعرف 
عليهـــم واحتجازهـــم خالل المظاهـــرات المناهضـــة للحكومة في 

طهران في عام 2009.
 وقـــال متحدث باســـم الشـــركة إن الئحة االتهـــام ”تأتي في إطار 
محاولـــة للنيل من ســـمعة هـــواوي وعملها، وذلك ألســـباب تتعلق 

بالمنافسة وليس بإنفاذ القانون“.
 ووصف المتحدث تهمة االبتزاز بأنها ليســـت سوى إعادة صياغة 

لمجموعة من االتهامات التي تعود إلى حوالي 20 عاًما.
واالتهامـــات الجديـــدة هي أحدث جهود في حملة عالمية تشـــنها 
الواليـــات المتحـــدة على الشـــركة التـــي حذرت واشـــنطن من أنها 

يمكن أن تتجّسس على العمالء لصالح بكين.
 ووضعـــت الواليـــات المتحـــدة الشـــركة أيًضا على قائمة ســـوداء 
تتعلـــق بالتجارة العام الماضي فيما أرجعته إلى مخاوف مرتبطة 

باألمن القومي.

 الشركة الصينية: محاولة للنيل من سمعتنا بسبب المنافسة 
أميركا تتهم هواوي بالسرقة ومساعدة إيران

ارتفاع أسعار أسهم 13 شركة بالبورصة في أسبوع
بلغت كمية األســهم والســندات ووحدات الصناديق االســتثمارية العقارية المتداولة في “بورصة البحرين” خالل 
األسبوع الماضي 20 مليوًنا و570 ألًفا و196 سهًما وسنًدا ووحدة بقيمة إجمالية قدرها 4 ماليين و985 ألًفا و25 

ا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خالل 385 صفقة. ديناًرا بحرينيًّ

تداول الـمستثمرون خالل هذا األسبوع 
أســـهم 22 شركــــة، ارتفعت أسعار أسهم 
13 شركات، في حين انــــخفضت أسعار 
باقـــي  واحتفظـــت  شـــركات،   5 أســـهم 

الشركات بأسعار أقفالـها السابق. 
القيمـــة  فـــي  القطاعـــات  مســـاهمة 

اإلجمالية
فـــي  األول  الــــمركز  علـــى  اســـتحوذ 
تعامـــالت هـــذا األســـبوع قطـــاع البنوك 
التجاريـــة، حيـــث بلغـــت قيمـــة أســـهمه 
الــــمتداولة مليونيـــن و904 آالف و584 
ا أو ما نســـبته 58.27 %  دينـــاًرا بحرينيًّ
مـــن إجمالـــي قيمة األســـهم الــــمتداولة 
ألًفـــا  و43  مالييـــن   8 قدرهـــا  وبكميـــة 

و987 ســـهًما، تــــم تنفيذهـــا مـــن خـــالل 
132 صفقة.

 أمـــا المرتبـــة الثانيـــة فقـــد كانـــت مـــن 
نصيـــب قطاع االســـتثمار، حيـــث بلغت 
قيمة أســـهمه المتداولة مليوًنا و49 ألًفا 
ا بنســـبة 21.06 %  و832 ديناًرا بحرينيًّ
مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم المتداولـــة 
فـــي البورصة وبكميـــة قدرها 9 ماليين 
و545 ألًفا و354 سهًما، تــــم تنفيذها من 

خالل 112 صفقة.

أداء الشركات المسجلة في 
البورصة

أمـــا على مســـتوى الشـــركات، فقد جاء 

الــــمركز  فـــي  المتحـــد  األهلـــي  البنـــك 
األول مـــن حيث القيمـــة، إذ بلغت قيمة 
و833  ألًفـــا  و580  مليونيـــن  أســـهمه 
ـــا وبنســـبة 51.77 % من  دينـــاًرا بحرينيًّ
قيمة األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 
6 مالييـــن و225 ألًفـــا و338 ســـهًما، تـــم 

تنفيذها من خالل 75 صفقة.
وجـــاءت فـــي المركـــز الثانـــي مجموعة 
جي اف اتش المالية بقيمة قدرها 709 
ـــا وبنســـبة  514 دينـــاًرا بحرينيًّ آالف و 
14.23 % مـــن قيمة األســـهم المتداولة 
وبكميـــة قدرهـــا 7 مالييـــن و821 ألًفـــا 
و156 سهًما، تــــم تنفيذها من خالل 52 

صفقة.

حركة تداول السندات والصكوك 

والصناديق العقاريـة

هـــذا  خـــالل  المســـتثمرون  تـــداول   
األســـبوع علـــى الســـندات ووحـــدات 
العقاريـــة  االســـتثمارية  الصناديـــق 

المدرجة فـــي بورصة البحرين بقيمة 
ا  قدرها 10 آالف و620 ديناًرا بحرينيًّ
أي مـــا نســـبته 0.21 % مـــن القيمـــة 
اإلجماليـــة لألوراق الماليـــة المتداولة 
خالل هذا األســـبوع، فـــي حين بلغت 

الكمية 79 ألًفا، تم تنفيذها من خالل 
صفقتين.

المتوسط اليومي في األسبوع

 وبالعودة إلى معدالت التداول خالل 
األســـبوع من خالل 5 أيام عمل، نجد 
أن المتوســـط اليومي لقيمة األســـهم 
الصناديـــق  ووحـــدات  والســـندات 
االســـتثمارية العقاريـــة المتداولة بلغ 
997 ألًفا و5 دنانير بحرينية في حين 
كان المتوسط اليومي لكمية األسهم 
الصناديـــق  ووحـــدات  والســـندات 
 4 المتداولـــة  العقاريـــة  االســـتثمارية 
ماليين و114 ألًفا و39 ســـهًما وسنًدا 
ووحدة أما متوســـط عـــدد الصفقات 

خالل هذا األسبوع فبلغ 77 صفقة.

المنامة - بورصة البحرين

لي سانج-هون
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مونتريال - بنا

أعلنت منظمة الطيـــران المدني الدولي 
“إيـــكاو”، أن شـــركات الطيـــران العالمية 
الـــدوالرات  تكّبـــدت خســـائر بمليـــارات 

جراء فيروس “كورونا الجديد”.
لألمـــم  التابعـــة  المنظمـــة  وذكـــرت 
المتحدة، في بيان نشـــرته على موقعها 
اإللكترونـــي، أمـــس الجمعـــة، “أن أرباح 
ســـجلت  العالميـــة  الطيـــران  شـــركات 
“تراجًعـــا محتمالً بيـــن 4 إلى 5 مليارات 

دوالر”.
 وأضافت أن حوالي 70 شـــركة طيران 
ألغت جميع الرحـــالت الدولية المّتجهة 
من وإلى البر الرئيســـي للصين، وأن 50 
شـــركة طيران أخـــرى قّلصـــت عملياتها 
الجوية ذات الصلة.  وأشـــارت المنظمة 
الدوليـــة إلـــى أن هذه اإلجـــراءات أدت 
إلـــى انخفـــاض بنســـبة 80 % في ســـعة 
شـــركات الطيران األجنبية للمســـافرين 
مباشـــرة مـــن وإلـــى الصيـــن، وانخفاض 

بنسبة 40 % في سعة شركات الطيران 
الصينية للمسافرين، الفتة إلى أن الربع 
األول من العام الجاري سجل “انخفاًضا 
بنســـبة تتراوح بيـــن 39 % و41 % في 
ســـعة الـــركاب، أي أقـــل بمـــا بيـــن 16.4 
و19.6 مليون مســـافر، مقارنة بما كانت 

تتوّقعه شـــركات الطيـــران”. وأوضحت 
“إيـــكاو” أنـــه قبل الوباء، كانت شـــركات 
الطيران تخّطط لزيادة طاقتها بنسبة 9 
% على الرحـــالت الدولية المّتجهة من 
وإلـــى الصين خالل الربع األول من عام 

2020 بالمقارنة مع عام 2019.

 70 شــركة ألغــت رحاالتها إلــى الصين بســبب “كورونا”
شركات الطيران تكّبدت خسائر بالمليارات 

 كشف مسئول في شركة “نسيج”، وهي شركة التطوير العقاري التي شيدت 
عــدد مــن المشــروعات العقاريــة واإلســكانية المعروفــة مثــل وحــدات مدينة 
ســلمان واللوزي، عن خطط الشــركة لتشييد مشــروعين جديدين يستهدفان 

أصحاب الطلبات اإلسكانية.

 وقال المدير العام لشـــركة نسيج العقارية 
أحمد الحمادي على هامش رعاية الشركة 
لمعرض البحريـــن لالســـتثمار العقاري، إن 
الشـــركة تعتـــزم تشـــييد نحـــو 52 وحـــدة 
ســـكنية فـــي منطقـــة “جـــد الحـــاج” علـــى 
مســـاحة أرض ســـاحلية، مشـــيًرا إلـــى أن 

عملية تقسيم األراضي.
 وأشـــار إلـــى أنه تم اختيار اســـم “نســـايم” 
لمشـــروع الشـــركة الجديد في جـــد الحاج 
الطلبـــات  أصحـــاب  يســـتهدف  والـــذي 
اإلســـكانية عبر برنامـــج “مزايا” إلى جانب 
جميـــع المواطنين الراغبيـــن في الحصول 

على السكن.
االســـتثمارية  التكلفـــة  الحمـــادي  وقـــّدر   

لمشروع “نسايم” في منطقة جد الحاج ما 
بين 6 إلى 7 ماليين دينار.

 وأكـــد الحمادي أن الشـــركة ستســـتمر في 
دعـــم جهود المملكة في زيادة العرض في 
الوحـــدات اإلســـكانية وتوفيـــر الخيـــارات 

المناســـبة للســـكن للعائالت البحرينية في 
مختلـــف المناطق، إذ تعمل الشـــركة كذلك 
إلنشاء مشروع إســـكاني كبير في منطقة 
عراد. وأوضح الحمادي أن مشـــروع عراد 
ســـيضم نحـــو 200 وحـــدة، حيـــث أطلقت 
الشركة على منصاتها االجتماعية مسابقة 

للجمهور من أجل اختيار اســـم المشـــروع، 
إذ يتم اآلن تقسيم أرض المشروع تمهيًدا 

للبدء في المراحل المتبقية.
 وفيما يتعلق بمشـــروع “كنال فيو” والذي 
تطـــوره الشـــركة علـــى جزيـــرة “دلمونيـــا”، 
فـــي  اإلنجـــاز  نســـبة  أن  الحمـــادي  أشـــار 

متوقًعـــا   ،%  50 نحـــو  بلغـــت  المشـــروع 
االنتهاء العمليات اإلنشائية للمشروع قبل 
نهاية العام الجاري.  ومشروع “كنال فيو” 
يتضمـــن مجموعة مـــن المبانـــي المتعددة 
الطوابـــق والتـــي توفـــر حوالي 250 شـــقة 
ســـكنية، ومتاجر لقطاع التجزئة ومطاعم 

ومحـــالت تجاريـــة ومقاهـــي مطلـــة علـــى 
البحيرة المزينة بمنظر الشالل المائي.

 وتضم محفظة الشـــركة، مشروع بساتين 
الواقـــع فـــي منطقـــة البســـيتين. والذي تم 
اإلعالن عنـــه في أواخـــر 2019، ويتضمن 

23 فيال سكنية.

أحمد الحمادي متحدثًا إلى “البالد” “نسيج” تعرض مشروع كنال فيو في معرض البحرين لالستثمار العقاري

“نسيج” تخّطط لتشييد 250 وحدة في “عراد” و“جد الحاج”
ــن االجــتــمــاعــي ــك ــس ــل ــا” ل ــ ــزايـ ــ ــة تـــنـــاســـب طـــلـــبـــات “مـ ــي ــس ــاف ــن ــار ت ــعـ ــأسـ بـ

أسعار النفط تستقر وتّتجه لتحقيق مكسب أسبوعي
استقرت أسعار النفط أمس الجمعة، 
أول  تحقيـــق  صـــوب  تّتجـــه  لكنهـــا 
مكســـب أســـبوعي في ســـتة أسابيع 
بفعـــل افتـــراض أن منتجيـــن كبـــاًرا 
ســـينفذون تخفيضات أكبـــر لإلنتاج 
مـــن  الطلـــب  تباطـــؤ  أثـــر  لتخفيـــف 
الصيـــن الناجـــم عـــن وبـــاء فيـــروس 

كورونا.
بتوقيـــت   0439 الســـاعة  وبحلـــول 
جرينتـــش، ارتفعـــت العقـــود اآلجلـــة 
لخـــام القياس العالمـــي برنت بمقدار 
سنت إلى 56.35 دوالر للبرميل، بعد 
أن ربحت 1 % في الجلسة السابقة. 
وبرنـــت مرتفع 3.4 % في األســـبوع 

األســـبوع  منـــذ  صعـــود  أول  وهـــو 
المنتهي في العاشر من يناير.

 وربحـــت العقود اآلجلـــة لخام غرب 
 4 األميركـــي  الوســـيط  تكســـاس 
ســـنتات إلـــى 51.46 دوالر للبرميل. 
وزاد الخـــام القياســـي 0.5 % أمـــس 
ا  الخميـــس وهو مرتفـــع 2.2 % حاليًّ

في األسبوع.
 وقـــال إدوارد مويـــا محلـــل الســـوق 
لـــدى أواندا فـــي نيويـــورك ”يبدو أن 
أســـعار النفط تســـتقر هذا األســـبوع 
بفضـــل تفـــاؤل بـــأن أوبك+ ســـتفعل 
كل ما يلزم مجـــدًدا لتقليص اإلنتاج 
وبفضـــل األمل في أن ذروة فيروس 

كورونا تقترب“.
وهوت أســـعار الخام نحو 20 % من 
ذرى ســـجلتها فـــي 2020 في الثامن 
المخـــاوف  مـــع انضمـــام  ينايـــر  مـــن 
بشـــأن فائض المعـــروض إلـــى القلق 
بشـــأن انخفاضـــات كبيـــرة في طلب 
الوقـــت  فـــي  الصيـــن  فـــي  الوقـــود 
الذي تســـببت فيه إجـــراءات الحجر 
الصحـــي في البالد لمكافحة انتشـــار 
فيـــروس كورونا في عرقلة النشـــاط 

االقتصادي.
ا علـــى تراجـــع الطلـــب، تـــدرس   وردًّ
منظمـــة البلـــدان المصـــدرة للبتـــرول 
فيمـــا  حلفـــاء،  ومنتجـــون  )أوبـــك( 
أوبـــك+،  مجموعـــة  باســـم  يعـــرف 
خفـــض اإلنتـــاج بمـــا يصـــل إلـــى 2.3 

ا. مليون برميل يوميًّ
 وقالـــت وكالـــة الطاقـــة الدولية يوم 
النفـــط  علـــى  الطلـــب  إن  الخميـــس 
فـــي الربـــع األول مـــن 2020 يتجـــه 
كان  مـــا  مـــع  بالمقارنـــة  لالنخفـــاض 
عليـــه قبل عـــام وذلك للمـــرة األولى 
منذ األزمة المالية في 2009 بســـبب 

تفشي فيروس كورونا في الصين.

سنغافورة - رويترز

بفضل آمال 
خفض إمدادات
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باريس - رويترز

 10 فـــي  خســـارة  أول  “رينـــو”  تكبـــد  دفـــع 
سنوات شركة صناعة السيارات، إلى التعهد 
أمـــس الجمعـــة، بخفـــض النفقـــات دون أي 
اســـتثناءات بواقع ملياري يـــورو )2.2 مليار 
إذ  المقبلـــة،  الثـــالث  الســـنوات  فـــي  دوالر( 

تحاول طي صفحة قضية كارلوس غصن.
وفي الوقت الذي يستعد فيه المدير السابق 
للعالمـــة التجاريـــة “فولكســـفاجن” لـــوكا دي 
ميو لتولي منصب الرئيس التنفيذي بشركة 
صناعة السيارات الفرنسية، التي تعصف بها 

فضيحة غصن، لم تســـتبعد الشـــركة خفض 
الوظائـــف فـــي مراجعـــة تعهدت بهـــا ألدائها 
في المصانع كافة. وشـــأنها شـــأن الكثير من 
المنافســـين فـــي قطـــاع الســـيارات، بمـــا في 
ذلك نيســـان شـــريكتها في التحالـــف، تعاني 
“رينو” تحت وطأة تراجع الطلب في أسواق 
رئيســـة مثل الصيـــن، وقالت إنهـــا تتوقع أن 
يتضرر القطاع بشكل أكبر هذا العام، بما في 
ذلـــك في أوروبا. وعلى خلفيـــة هذا التقييم 
الواقعـــي آلفـــاق الســـوق، خفضـــت “رينـــو” 

هدف هامش أرباح التشـــغيل إلى نطاق بين 
3 % و 4 % لعـــام 2020، انخفاضـــا من 4.8 
% في 2019، وقلصت توزيعاتها المقترحة 
مقارنـــة مع 2019 بحوالـــي 70 % عنها قبل 
عـــام. وتعافت أســـهم “رينو” مـــن هبوط في 
التعامـــالت المبكرة، وكانت بحلول الســـاعة 
1200 بتوقيـــت جرينتـــش مرتفعـــة 1.8 % 
علـــى الرغم من أن الشـــركة تكبدت خســـارة 
بقيمة 141 مليون يورو )153 مليون دوالر( 

في حصة المجموعة من الدخل الصافي.

وجاء هذا في أعقاب رسوم مرتبطة ببعض 
مـــن مشـــروعاتها المشـــتركة فـــي الصين، إذ 
قالـــت إن األداء بحاجة إلى تحســـين، بينما 
هبطـــت أيضا المســـاهمة مـــن نيســـان، التي 
تملـــك فيهـــا “رينو” حصـــة 43 %، وتضررت 

من رسوم ضريبية فرنسية مؤجلة.
وهبطـــت مبيعـــات مجموعة “رينـــو” 3.3 % 
إلى 55.53 مليار يورو في 2019، بانخفاض 
2.7 % بأسعار صرف ثابتة، وتتوقع الشركة 

استقرار المبيعات في 2020.

“رينو” تخطط لخفض التكاليف 2.2 مليار دوالر

طوكيو - رويترز

أغلقـــت علـــى انخفاض أمـــس الجمعة في 
الوقـــت الـــذي تلقى فيه الطلـــب على الين 
الـــذي يعتبـــر مالًذا آمًنـــا الدعم مـــن تجدد 
المخاوف بشـــأن تفشـــي فيـــروس كورونا 
فـــي الصيـــن ممـــا يضغـــط علـــى األســـهم 

المنكشفة على التصدير.
 0.6 القياســـي  نيكـــي  المؤشـــر  وتراجـــع   
% ليغلـــق عنـــد 23687.59 نقطـــة، بينمـــا 
خســـر المؤشـــر 0.5 % فـــي األســـبوع مما 
يمثـــل أول انخفاض في أســـبوعين. ونزل 
المؤشـــر توبكـــس األوســـع نطاقـــا 0.6 % 
إلى 1702.87 نقطـــة.  وفي أحدث تطور، 
قالـــت لجنة الصحة في إقليم هوبي أمس 
وفـــاة  حالـــة   116 ســـجلت  إنهـــا  الجمعـــة 
و4823 حالـــة إصابـــة جديـــدة بالفيـــروس 
الشبيه باإلنفلونزا والذي ظهر في عاصمة 
اإلقليـــم ووهـــان فـــي ديســـمبر.  واليابان، 
وفـــاة  حالـــة  أول  حـــدوث  أكـــدت  التـــي 
بســـبب فيـــروس كورونا أمـــس الخميس، 

إحـــدى الـــدول األكثـــر تضـــرًرا مـــن بين ما 
يزيـــد عن عشـــرين دولـــة ومنطقـــة خارج 
البـــر الرئيســـي فـــي الصين والتي شـــهدت 
مئـــات حـــاالت اإلصابـــة بالمـــرض الشـــبيه 
باإلنفلونـــزا.  وزاد الطلـــب علـــى الين الذي 
ُيعتبـــر عملـــة مالذ آمـــن في ســـوق صرف 
العمالت مما يمثل عامالً معاكًســـا ألســـهم 
شـــركات التصديـــر اليابانيـــة. وانخفضـــت 
جميع مؤشـــرات القطاعـــات الفرعية البالغ 

عددها 33 باســـتثناء ســـتة مؤشـــرات في 
بورصـــة طوكيـــو، فيما تصـــدرت قطاعات 
الحديـــد والصلـــب والنقـــل البـــري والورق 
قائمـــة األســـوأ أداء.  وهوى ســـهم نيســـان 
موتور 9.6 % ألدنى مســـتوياته في عشر 
ســـنوات ونصـــف الســـنة بعـــد أن خفضـــت 
شـــركة صناعة الســـيارات توقعات األرباح 

التشغيلية السنوية بنسبة 43 %.

سهم “نيسان موتور” عند أدنى مستوياته في عشر سنوات
األسهم اليابانية تنخفض مع تجّدد المخاوف من “كورونا”

 علي الفردان من ضاحية السيف

50 % نسبة 
اإلنجاز في “كنال 

فيو” واالكتمال 
في ديسمبر
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

38344464

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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ا للدبابات األسلحة المصادرة شملت 150 صاروًخا موّجًها مضادًّ

بومبيو: إيران تتحّدى مجلس األمن بتهريبها أسلحة للحوثيين

قـــال وزيـــر الخارجيـــة األميركي مايك 
بومبيـــو، أمـــس الجمعـــة، إن اعتـــراض 
طريقهـــا  فـــي  إيـــران  مـــن  أســـلحة 
للحوثييـــن دليـــل علـــى أنها أكبـــر دولة 
أن  علـــى  مشـــّدًدا  لإلرهـــاب،  راعيـــة 
طهران تتحّدى مجلس األمن بتهريبها 
أسلحة للحوثيين، مطالًبا بتحرك دولي 
المفـــروض  األســـلحة  حظـــر  لتجديـــد 

عليها والذي ينتهي قريًبا.
 وقـــال بومبيـــو بتغريدة على حســـابه 
األميركيـــة  “البحريـــة  “تويتـــر”:  فـــي 
إيرانـــي  صاروًخـــا   385 اعترضـــت 
الصنـــع ومكونـــات أســـلحة أخـــرى في 
طريقهـــا إلى الحوثييـــن باليمن.. مثال 
آخـــر علـــى مواصلـــة إيـــران أكبـــر دولة 
راعيـــة لإلرهاب في العالم في تحديها 

لمجلس األمن الدولي”.
وأضـــاف بومبيـــو: “يجـــب علـــى العالم 
أن يرفـــض عنـــف إيـــران ويتحرك اآلن 
المفـــروض  األســـلحة  حظـــر  لتجديـــد 

عليها والذي ينتهي قريًبا”.
وأرفـــق بومبيـــو صـــورة من األســـلحة 

اإليرانية المضبوطة.

 وأعلـــن الجيش األميركـــي، الخميس، 
أن ســـفينة تابعـــة للبحريـــة األميركيـــة 
صادرت أســـلحة “من تصميم وتصنيع 
إيراني” تشـــمل أكثر من 150 صاروًخا 
ا للدبابـــات و3 صواريخ  موّجًها مضـــادًّ

إيرانية سطح جو.
 وتابـــع الجيـــش فـــي بيـــان إن بحـــارة 
ســـفينة  اعتلـــوا  نورمانـــدي  الســـفينة 

شـــراعية فـــي بحـــر العرب يـــوم األحد 
الماضي.

كما أضاف “األســـلحة المصادرة شملت 
ا للدبابات  150 صاروًخا موّجًهـــا مضادًّ
مـــن طراز دهالوية وهـــو تقليد إيراني 

للصاروخ الروسي كورنيت”
فـــي حيـــن أكـــد أن “مكونات األســـلحة 
الســـفينة  مـــن  المصـــادرة  األخـــرى 

الشـــراعية من تصميم وتصنيع إيراني 
وتشـــمل ثالثة صواريخ إيرانية سطح 
جو وأجهـــزة تصوير حراري ومكونات 

إيرانية لعتاد بحري وجوي مسير”.
إلـــى ذلـــك، قالـــت القيـــادة المركزيـــة   
األميركيـــة إن إرســـال إيـــران أســـلحة 
مجلـــس  قـــرارات  ينتهـــك  للحوثييـــن 

األمن.

دبي ـ العربية نت

الصواريخ اإليرانية كانت في طريقها لليمن 

ميونيخ - وكاالت

أعلـــن وزيـــر الدفاع األميركـــي مارك 
“قـــوات  أن  الجمعـــة،  أمـــس  أســـبر، 
التحالـــف ضد داعش وحلف شـــمال 
األطلســـي “الناتو” سينســـقان ســـوًيا 

كيفية استمرار القتال ضد داعش”.
ومـــن جانبها، أكـــدت وزيـــرة الدفاع 
ـ  كرامـــب  أنيغريـــت  األلمانيـــة، 
كارنبـــاور، أن “الحرب ضد داعش لم 

تنته، والتنظيم لم ُيهزم كلًيا”.
وفـــي مؤتمـــر صحافـــي مشـــترك مع 
نظيرته األلمانية، قال أسبر إن “عملنا 
لم ينته، وداعـــش تم إضعافه، ولكن 
لم ُيهزم كلًيـــا بعد”. وذكر أن “الوضع 

في العـــراق معقـــد حاليا، وناقشـــناه 
فـــي اجتماع التحالـــف اليوم”. وعقد 
أســـبر ونظيرتـــه األلمانيـــة محادثات 
علـــى هامش مؤتمـــر األمـــن المنعقد 

في ميونيخ.
وشـــدد وزير الدفـــاع األميركي على 
أن “واشنطن ملتزمة بهزيمة داعش، 
وشـــركاؤنا فـــي التحالـــف ملتزمـــون 

بذلك”.
فـــي  المناقشـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
التحالف ضد داعش شملت “توسيع 
دور  وتعزيـــز  الشـــركاء  مســـاهمات 

الناتو في العراق”.

أسبر: التحالف والناتو ينسقان لحرب “داعش”

الخرطوم ـ وكاالت

البرلمـــان  بقـــرار  الســـودان  رّحـــب 
األلمانـــي باســـتئناف وتوســـيع العالقات 
االقتصاديـــة والتنمويـــة مـــع الخرطـــوم 
بعـــد انقطـــاع دام ثالثة عقود. وأشـــارت 
الحكومة االنتقالية إلى تطلعها للعمل مع 
الحكومـــة األلمانية علـــى ترقية التعاون 
فـــي  االقتصاديـــة  والشـــراكة  التنمـــوي 
عدة مجـــاالت أبرزها الطاقـــة والتعدين 
والبنى التحتية.  ويأتي القرار في إطار 
االنخـــراط األلماني تجاه الســـودان منذ 
نجـــاح الثـــورة، حيث أوفـــدت الحكومة 
األلمانية إلى الســـودان عدًدا من الوفود 
متطلبـــات  لدعـــم  والفنيـــة  الرســـمية 

المرحلـــة بنـــاًء علـــى األولويـــات التي 
طرحتها الحكومة االنتقالية.

 وكان مـــن أبـــرز الزيـــارات هـــي 
زيارة وزير الخارجية األلماني 

في مطلع ســـبتمبر الماضي 

االقتصـــادي  التعـــاون  وزيـــر  وزيـــارة 
األلماني في فبراير الجاري ومن المتوقع 
أن يزور الرئيس األلماني السودان نهاية 
هذا الشـــهر.  وأكدت الحكومة االنتقالية 
شـــراكاٍت  لخلـــق  الكامـــل  التزامهـــا 
اســـتراتيجية تنمويـــة مســـتدامة ترتكز 
علـــى أســـس التنميـــة الشـــاملة بالتعاون 
مع الشـــركاء اإلقليمييـــن والدوليين ِبما 
يدعـــم االقتصاد القومـــي.  وكان رئيس 
حمـــدوك  عبـــدهللا  الســـوداني  الـــوزراء 
غـــادر إلـــى ألمانيا للمشـــاركة فـــي مؤتمر 
ميونيـــخ لألمن بألمانيا؛ حيث ســـيلتقي 

بالمستشارة أنجيال ميركل.
أصـــدر  قـــد  األلمانـــي  البرلمـــان  وكان 
قراًرا عـــام 1989 قضى بوقـــف التعاون 
التنمـــوي مـــع الســـودان بســـبب انـــدالع 
الحـــرب األهليـــة، إال أن ألمانيا ظلت 
بعـــض  فـــي  ا  إنســـانيًّ عوًنـــا  تقـــدم 
خاصـــًة  المتأثـــرة  المناطـــق 

واليات دارفور.

السودان يرّحب باستئناف ألمانيا للعالقات االقتصادية

عواصم ـ وكاالت

حّذر إيرا لونجيني، الخبير في منظمة 
اإلصابـــة  أن  مـــن  العالميـــة،  الصحـــة 
بفيـــروس “كورونـــا” الجديد قد تطول 

“ثلثي سكان كوكبنا”. 
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن لونجيني، 
وهو أيًضا الرئيس المشـــارك في مركز 
إحصائيـــات األمراض المعديـــة التابع 
لجامعـــة فلوريدا األميركيـــة، قوله إن 
إجـــراءات الحجـــر قـــد تبطئ تفشـــي 
الفيـــروس، لكنها لن توقفه، ألنه تمكن 
مـــن التســـلل إلـــى خـــارج الصيـــن قبل 

اتخاذ هذه اإلجراءات.
 وأشـــار الخبيـــر إلـــى أن، كل مصـــاب 
حاليـــا ينقـــل الفيـــروس لشـــخصين أو 
ثالثة أشـــخاص بالمعدل، ما قد يؤدي 
إلى إصابة نحو ثلثي سكان األرض به 

في نهاية األمر.
 إلى ذلـــك، أبدى البيت األبيض “خيبة 
الصيـــن  تعامـــل  لعـــدم  كبيـــرة”  أمـــل 

بشـــفافية كافيـــة مع فيـــروس كورونا 
المستجّد، معتبًرا أن هذا األمر يصّعب 
تحليل الوضع وتقييم مخاطر الوباء.
 وقالت لجنة الصحة في إقليم هوبي 
اإللكترونـــي  موقعهـــا  علـــى  الصينـــي 
أمس الجمعة إن عدد الوفيات بسبب 
تفشـــي فيـــروس كورونـــا الجديد في 
اإلقليم الواقع في وسط الصين ارتفع 

بواقع 121 حالة يوم الجمعة، ما يرفع 
عدد الوفيات إلى 1380 شخًصا.

 كما تم اكتشاف 5090 إصابة جديدة 
فـــي هوبـــي، مركـــز تفشـــي الفيـــروس 
العـــدد  إن  اللجنـــة  وقالـــت  الغامـــض، 
اإلجمالي لإلصابـــات بفيروس كورونا 
بلـــغ 63 ألًفا و851 حالة، ويخضع نحو 

ا. 55 ألًفا و748 للعالج حاليًّ

مصنع للمطهرات اليدوية في هانوي وسط مخاوف من تفشي كورونا )أ ف ب(

“خيبة أمل” أميركية لعدم تعامل الصين بشــفافية مع الوباء المستجد
الصحة العالمية: ثلثا سكان األرض مهددون بـ”كورونا”

عواصم ـ وكاالت

قتـــل 7 عناصر على األقـــل من الجيش 
السوري والميلشيات المؤيدة له، وذلك 
إثر قصف إسرائيلي على محيط مطار 
دمشـــق الدولي، وفًقا لما أفـــاد المرصد 

السوري لحقوق اإلنسان، الجمعة.
 وأوضـــح المرصـــد أن القصف أدى إلى 
مقتـــل 4 ضبـــاط إيرانيين مـــن الحرس 
الثـــوري و3 ضبـــاط ســـوريين، مشـــيًرا 
إلى أنه وقع بعد وصول طائرة شـــحن، 

يعتقد أنها كانت قادمة من إيران.
 بالمقابل، ذكرت وكالة األنباء السورية 
الرســـمية “ســـانا” أن الدفاعـــات الجوية 
تمكنت من إســـقاط صواريخ “معادية” 
جـــرى إطالقهـــا مـــن هضبـــة الجـــوالن 

المحتلة.
 وأوضحـــت الوكالـــة أنه جرى إســـقاط 
مـــن الصواريـــخ، ونشـــرت علـــى  عـــدد 
مصـــورة  مقاطـــع  الرســـمي  موقعهـــا 
قالت إنهـــا تتضمن مشـــاهد من تصدي 

الدفاعات الجوية الســـورية لـ”األهداف 
المعادية”.

الـــى ذلـــك، يواصـــل الجيـــش الســـوري 
تقدمـــة فـــي ريـــف حلب الغربي وســـط 
معارك واشـــتباكات عنفيـــة بين القوات 
الحكوميـــة وفصائل مســـلحة مدعومة 
أنقـــرة، فيمـــا أعلـــن نشـــطاء عـــن  مـــن 

إسقاط المعارضة لطائرة مروحية.

أن  رســـمية  إعـــالم  وســـائل  وذكـــرت 
وحدات الجيش السوري سيطرت على 
الفـــوج 46 غـــرب حلـــب لتقطـــع عقـــدة 
طرق حلـــب إدلب القديـــم وحلب “باب 
الهـــوى” باتجـــاه بلـــدة األتـــارب،  فيمـــا 
أشـــارت مصادر أخرى أن المســـافة بين 
قـــوات الجيـــش الســـوري ومعبـــر بـــاب 

الهوى الحدودي أصبحت 20 كم.

الدفاعات السورية تتصدى ألهداف معادية فوق دمشق )رويترز(

جيــش النظــام يواصل تقدمــه.. والفصائل تســقط مروحيــة ثانية
مقتل ضباط إيرانيين وسوريين بقصف إسرائيلي

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

وّجهت الســـلطات الفرنســـية، تهمتين 
مؤســـس  حفيـــد  بحـــق  إضافيتيـــن، 
رمضـــان،  طـــارق  اإلخـــوان،  تنظيـــم 
باالعتـــداء علـــى امرأتيـــن فـــي 2015 
تهـــم  لترتفـــع  باريـــس،  فـــي  و2016 
االغتصـــاب فـــي حقـــه إلـــى 4، على ما 

أفاد محاميه وكالة فرانس برس.
إلـــى  الخميـــس،  رمضـــان،  وحضـــر   
محكمـــة باريـــس بعـــد أكثـــر من ســـنة 
على اإلفراج عنه، واستجوابه األخير 
فـــي إطار هـــذا الملف. وحـــاول طارق 
رمضـــان )57 عاًمـــا( منـــذ ذلـــك الحين 
إلغـــاء اإلجـــراءات القضائية بحقه، إال 
أن النيابـــة العامة الباريســـية وســـعت 
 3 ليشـــمل  التحقيـــق  الصيـــف  خـــالل 
ولـــم  أخريـــات.   محتمـــالت  ضحايـــا 

يؤكـــد التحقيـــق روايـــة إحـــدى 
وتدعـــى  الثـــالث  النســـاء 
القضـــاة  أن  إال  “إلفيـــرا”، 

حفيـــد  إلـــى  التهـــم  توجيـــه  قـــرروا 
مؤســـس تنظيـــم اإلخـــوان، المصنـــف 
ا فـــي دول عدة، في القضيتين  إرهابيًّ
 5 دام  اســـتجواب  بعـــد  األخرييـــن، 
هويـــة  الشـــرطة  وحـــددت  ســـاعات. 
المرأتيـــن مـــن خـــالل صـــور ورســـائل 
وجدتها في حاسوب رمضان. وكانت 
تهمتا اغتصاب وجهتا إلى رمضان في 
الثاني من فبراير 2018. وبدأت قضية 
رمضان في نهاية أكتوبر 2017، حين 
رفعت الناشـــطة النسوية هند العياري 
شـــكوى  “كريســـتيل”  تدعـــى  وامـــرأة 
ضـــده التهامه باالغتصـــاب في 2009 
و2012. ووجهـــت إلـــى رمضـــان فـــي 
إطار هاتيـــن القضيتين تهمة 
و”اغتصـــاب  “االغتصـــاب” 
إن  إذ  ضعيـــف”،  شـــخص 
ذوي  مـــن  “كريســـتيل” 

االحتياجات الخاصة.

تهمتان باالغتصاب لحفيد مؤسس “اإلخوان”
واشنطن ـ وكاالت

أنـــه  األميركيـــة،  الخزانـــة  أعلنـــت 
علـــى  التوقيـــع  باإلمـــكان  ســـيكون 
ســـوداني  مصـــري  نهائـــي  اتفـــاق 
إثيوبـــي قبـــل نهايـــة شـــهر فبرايـــر 
الجاري حول ســـد النهضـــة، وهو ما 
أكدتـــه الخارجية المصرية مشـــيرة 
إلـــى أن واشـــنطن ســـتبلور االتفـــاق 
األيـــام  فـــي  الســـد  بشـــأن  النهائـــي 

المقبلة.
 جـــاء ذلـــك، بعـــد اختتـــام جـــوالت 
مفاوضات ســـد النهضـــة بين وزراء 
الخارجية والري في مصر والسودان 
وإثيوبيـــا والتي تمـــت برعاية وزير 
الخزانة األميركي ستيفن منوشين، 

البنـــك  ممثلـــي  وبحضـــور 
الدولـــي بالعاصمـــة األميركية 
واشنطن، حيث تم استكمال 

عناصـــر  علـــى  التفـــاوض 
ومكونات اتفاق ملء 

وتشغيل سد النهضة، والتي تتضمن 
ملء الســـد على مراحل وإجراءات 
محـــددة للتعامل مع حاالت الجفاف 
والســـنوات  الممتـــد  والجفـــاف 
مـــع  تتزامـــن  قـــد  التـــي  الشـــحيحة 
عمليـــة مـــلء الســـد بحســـب بيـــان 

للخارجية المصرية.
آليـــة  إلـــى  المفاوضـــات   وتطّرقـــت 
التنســـيق بيـــن الـــدول الثـــالث التي 
ســـتتولى متابعة تنفيـــذ اتفاق ملء 
وتشـــغيل ســـد النهضة، وبنود تحدد 
البيانـــات الفنيـــة والمعلومـــات التي 
ســـيتم تداولهـــا للتحقـــق مـــن تنفيذ 
تتعلـــق  أحـــكام  وكذلـــك  االتفـــاق، 
بأمان السد والتعامل مع حاالت 
الطوارئ، فضالً عن آلية ملزمة 
لفـــض أيـــة نزاعـــات قـــد تنشـــأ 
حـــول تفســـير أو تطبيق 

هذا االتفاق.

أميركا: اتفاق نهائي حول سد النهضة قريًبا

قراصنة إيرانيون 
يستهدفون جامعات 

غربية
أبوظبي ـ وكاالت

الهولندية  البث  لمؤسسة  تقرير  كشف 
تــدعــمــهــم  إيـــرانـــيـــيـــن  أن  “إن.أو.إس” 
ــع  ــراق مـــواقـ ــ ــتـ ــ ــعــــوا الخـ ــكـــومـــة ســ الـــحـ
أوروبــا  في  جامعات  تخص  إلكترونية 
خالل  وأســتــرالــيــا  المتحدة  والـــواليـــات 

األشهر الماضية.
ــقــريــرهــا عن  ــقــلــت مــؤســســة الـــبـــث ت ون
ــاوس كــوبــرز”  ــرهــ ــ شــركــة “بـــرايـــس ووت
لـــالســـتـــشـــارات، ولـــم يــتــضــح إن كــانــت 
محاوالت االختراق قد نجحت، بما فيها 
مــحــاوالت اخــتــراق أجــهــزة 3 جامعات 

هولندية.

اعترفت ميليشيا الحوثي  «
االنقالبية بتالعب مسؤولين 

تابعين لها بالمساعدات 
اإلنسانية ونهبها، وذلك بعد 

تهديد المنظمات الدولية العاملة 
في اليمن بخفض مساعداتها 

في مناطق سيطرة الميليشيا.  
وأقّر شقيق زعيم الميليشيا، 

وزير التربية في حكومة االنقالب 
الحوثية يحيى الحوثي، بوجود 
حالة من التجاذب والتوتر بين 

ما يسمى مجلس تنسيق 
المساعدات وبين المنظمات 
اإلنسانية.  وذكر الحوثي، في 

بيان نشره موقع وزارة التربية 
الخاضعة لسيطرة الميليشيا 

في صنعاء، أن عبدالمحسن 

الطاووس، أمين عام المجلس 

األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون 

اإلنسانية التابع للحوثيين، وأحمد 

حامد الُمعين من قبل الحوثيين 

مديًرا لمكتب رئاسة الجمهورية، 

يتالعبون بالمساعدات اإلنسانية 

التي تقدمها المنظمات الدولية.  

كما أشار إلى أن برنامج الغذاء 

العالمي، التابع لألمم المتحدة، 
أرسل له رسائل بسرقة 2550 
كيًسا من العدس من مخازن 

البرنامج الموجودة في مديرية 
عبس بمحافظة حجة.  وأوضح: 
“تواصلت مع بعض المسؤولين 
هناك وأبدوا االهتمام إال أننا لم 
نجد نتيجة لذلك، وقد اقترحت 

لجنة لبحث الموضوع، فإذا 
صحت دعوى السرقة توجب 

على الجهات المسؤولة معاقبة 
السارقين وتعويض البرنامج، أو 

توجيه ادعائهم إلى القضاء”.  لكن 
الحوثي يقول إنه لم يجد أي أثر 

لتوجيهاته، في إشارة إلى استمرار 
نهب المساعدات، ورفض فتح 

تحقيق في حادثة النهب.

اليمن.. الحوثي يعترف بنهب المساعدات اإلنسانية

عناصر من ميليشيا الحوثي في صنعاء



استاء من الطرابيش فغادر منصبه
الشـــيخ عبدهللا بن ناصر رئيس الوزراء القطري اســـتقال أو أقيل 
من منصبه وسط تكهنات وتحليالت كثيرة حول سبب اإلقالة أو 
االستقالة، والتكهنات والتأويالت في مثل هذه الحال أمر طبيعي 
جـــدا، خصوصا في غياب ســـبب وجيه لترك الرجـــل منصبه، فهو 
ليس كهال أو مســـنا، إلى جانب أنـــه لم يترك منصبه ليحصل على 
منصب أعلى منه، وليس هناك منصب أعلى ســـوى منصب األمير 

نفسه.
كان البـــد إذا مـــن التأويـــالت، علـــى الرغـــم من أن رئيـــس الوزراء 
المســـتقيل قـــد نســـبت إليه تغريدة علـــى تويتر شـــكر فيها األمير 
علـــى ثقته فيه خالل المدة التي قضاها في منصبه، وعلى الرغم 
أيضا من أن األمير رد على هذه التغريدة بتغريدة مثلها وقال إن 

عبدهللا بن ناصر كان جنديا من جنود قطر وسيبقى كذلك.
ومـــن بين التأويـــالت التي قرأناهـــا أن عبدهللا بـــن ناصر عبر عن 
استيائه خالل مجلس خاص من قيام جنود أتراك موجودين في 
القاعـــدة التركيـــة باالعتداء على بعـــض القطريين، حيث عبر عن 
خوفه من أن تندم قطر في المســـتقبل على )جية( األتراك حسب 

التعبير الذي قرأناه.
وهنـــاك روايـــة أخـــرى تقـــول إن بـــن ناصر رفـــض أن تقـــوم بالده 
بدفـــع مبلغ ٣٧٠ مليـــون دوالر لتركيا من أجل تســـليح الجماعات 
اإلرهابيـــة فـــي طرابلـــس ليبيـــا. وهناك روايـــة ثالثـــة أن بن ناصر 
غضب عليه أمير البالد بعد عودته من زيارته األخيرة للســـعودية 

التي قوبل خاللها بحفاوة كبيرة هناك.
كل هذه الروايات على كل حال ليســـت بعيدة عن بعضها البعض 
فكلهـــا تتصـــل بالسياســـة القطريـــة الخارجية التي تأخذ الشـــعب 
القطري نحو مســـتقبل مظلم، فهذه السياســـة ال تؤدي فقط نحو 
عزل الشـــعب القطـــري وتبديد أرصدته على دعـــم اإلرهاب، لكنها 

تجعله وتجعل اإلمارة برمتها رهينة لدى األتراك.
ســـيأتي اليـــوم الذي ســـيندم فيه حـــكام قطر جميعا علـــى )جية( 

األتراك وليس عبدهللا بن ناصر وحده، وهذا اليوم ليس بعيدا.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

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

للتواصل: 17111483

عن بعض المسؤولين “اهلل يصلحهم”
عشـــرات القضايا تهم المواطنين مباشرة وتطرح في وسائل اإلعالم، 
ســـواء مـــن خـــالل الصحافة أو شاشـــتنا الوطنيـــة أو إذاعـــة البحرين، 
وأيضـــا منصـــات التواصـــل االجتماعـــي أو المجالـــس األهليـــة، ويطلع 
عليهـــا الجميع، لكن “هات اللي يتحرك” من المســـؤولين كل في مجال 
اختصاصه ويتفاعل معها وتؤخذ على محمل الجد واإلسراع بحلها.

بعـــض المســـؤولين “هللا يصلحهم” فـــي وزارات وهيئات ومؤسســـات 
وشـــركات الدولة الذين أســـندت إليهم مهام إدارة دفة العمل وتســـيير 
العاجـــل مـــن األمـــور في تلـــك المواقـــع الرســـمية يعتقدون أن إســـناد 
تلـــك الوظائـــف القياديـــة لهم مجرد تشـــريف وليـــس تكليفـــا، فالكثير 
منهـــم يتصرفـــون بمزاجية ووفـــق أهوائهم، ونتيجة تلـــك التصرفات 
المرفوضـــة اجتماعيـــا تضيـــع مصالـــح المواطـــن وتتضاعف مشـــاكله 

وتتأخر معامالته.
األمـــر اآلخـــر لدينـــا مســـؤولون فـــي القطاعـــات الحكوميـــة المختلفة 
يتعاملـــون مـــع الموظفين الذيـــن يعملون تحت إمرتهم معاملة ســـيئة 
للغايـــة، وهـــذا بحـــد ذاته يؤثـــر على إنتاجيـــة الموظفين لتـــزداد حالة 

االســـتياء والتذمـــر بينهـــم وبالتالـــي تتفشـــى جراثيم الفســـاد اإلداري 
والفني في مواقع العمل والتي دائما ما تســـعى الدولة والحكومة معا 

للقضاء عليها أو الحد من وجودها.
لـــذا نأمـــل معالجة هـــذه اإلشـــكالية األزلية واإلســـراع بوضـــع الحلول 
المناسبة لها وإنصاف المواطن والموظف البحريني ونحن على يقين 

بأن كبار نواخذة البالد “ما يرضون بالقلط”.

الصورة الثانية

هنـــاك تطـــور كبيـــر حاصـــل فـــي المنظومـــة القضائيـــة فـــي البحريـــن، 
خصوصـــا فـــي الســـنوات األخيـــرة، وهنـــاك تعـــدد لمســـميات المحاكم 
المختصـــة في كل شـــؤون الحيـــاة، فكل محكمة تقـــوم بتأدية أعمالها 
ووظائفهـــا بحســـب تخصصهـــا وواجبها بـــكل نزاهة وعـــدل وإنصاف 
دون انحياز لجهة عن األخرى كي تحفظ حقوق الجميع على الســـواء 

وتحترم سيادة القانون. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

كمـــا هـــو معروف، تســـتثمر إيران في قضايـــا العرب من باب الشـــعارات والمزايدات، 
ولعل أهم شعار تاجرت به إيران في المنطقة العربية هو شعار القضية الفلسطينية، 
فإيـــران )وفي العقديـــن األخيرين دخلت تركيا كذلك على الخـــط( التي ظلت تتاجر 
بشـــعارات القضية الفلسطينية، تعرف تمامًا أنها تفعل ذلك ليس إلثبات قدرتها على 
مواجهة إســـرائيل، ولكن من أجل المزايدة وكســـب األتباع في المنطقة العربية عبر 

رفع الشعارات الطنانة. 
وحتى إلى عهد قريب، والســـيما منذ إبرام االتفاق النووي معها في العام 2015 من 
قبـــل الواليـــات المتحـــدة ومجموعة 5 + 1 تغافـــل ذلك االتفاق عن الـــدور التخريبي 
إليران في المنطقة العربية، ولم يشـــمله ضمن إطار االتفاقية، األمر الذي منح إيران 
إدماجا مجانيًا في منظومة الشـــرعية الدولية وفك عزلتها، وجنت من خالله فوائد 

كثيرة حيث عادت لها الكثير من أموالها المجمدة.
اليوم مع حزمة العقوبات القاســـية جدًا إثر انســـحاب الواليات المتحدة من االتفاق 
النـــووي مـــع إيـــران، وبعد مقتـــل أقوى رجـــل إليران في الشـــرق األوســـط ومهندس 
الخراب العام في المنطقة العربية قاسم سليماني، تأتي صفقة القرن في ظل اختبار 
قـــوي إليران، ولرصـــد ما إذا كان للدور اإليراني قدرة على المزايدات غير الخطابية، 
مثـــل مـــا كانت تقوم بـــه إيران عبـــر وكالئها في المنطقـــة العربية، الســـيما في لبنان 

وفلسطين.
بـــات الجميـــع مـــدركًا أن إيران أكثر حـــذرًا وخوفًا اليـــوم من الواليـــات المتحدة بعد 
أن لمســـت جدية ترامب عقب مقتل ســـليماني، وبعد ردها الكاريكاتوري على مقتل 
ســـليماني، لهذا فإن إعالن ترامب صفقة القرن يوم 28 يناير الماضي أتى في جملة 
ما أتي إليه، اختبارَا لردود الفعل التي يمكن على ضوئها الســـير في مســـار الصفقة، 
وذلـــك بوضـــع إيران، في ظل المعطيـــات الجديدة، أمام محـــك اختبار جديد وحرج 

لمعرفة ما إذا كانت قد استوعبت الدرس أم ال.
في تقديرنا إيران استوعبت الدرس تمامًا، ولن نرى ردود فعل من شاكلة تلك التي 
نراها دائمًا في أفعال وكالء إيران كلما كانت األخيرة تمارس عليها ضغوطا ســـواًء 
كانـــت داخلية أم خارجية. ولن تمر بعـــد اليوم ردود فعل عبثية تجني ثمارها إيران 
وتجلب الضرر على البلدان العربية، كما فعل حزب هللا في حربه ضد إســـرائيل عام 
2006، مـــا تســـبب في إلحاق الضـــرر البالغ بالبنية التحتية للبنـــان وأدى إلى خضوع 

لبنان إلشراف قرار أممي.
بطبيعـــة الحـــال ربمـــا تعمـــل إيران علـــى أعمـــال دعائية للفـــت األنظار لكنهـــا غالبًا ما 
ســـتكون على شـــكل مؤتمـــرات أو مهرجانـــات خطابيـــة، أو إلقاء كلمة للولـــي الفقيه 

خامنئي والسالم. “إيالف”.

فراج العقال

إيران وصفقة القرن

نشـــرت جريـــدة “البـــالد” الغـــراء على مـــدى حلقتيـــن تقريًرا عـــن تقصيـــر أداء بعض 
وزارات الدولـــة والمؤسســـات الخاصة بتحقيق البحرنة لديهـــا، وبينت األرقام أعداد 
الموظفيـــن األجانب في تلك الوزارات والمؤسســـات الذيـــن يتوزعون بين الوظائف 

االستشارية واإلدارية والتعليمية وغيرها.
ال شك أن الموظف أو العامل األجنبي شريك في التنمية الوطنية، ومنهم من يمتلك 
خبرة في مهنته ويتميز بكفاءة في األداء، وقد اســـتفادت البحرين منهم وتواجدوا 
لسنوات طويلة، واحتاجت لهم البحرين في وقت لم يكن لهم بديل، وجاءوا أفراًدا 
أو مـــن خـــالل التعاون االقتصـــادي أو الثقافي أو االجتماعي بيـــن البحرين ودولهم، 
لكن إذا ُوجد البديل عنهم ســـواء في خبرتهم أو في أداء وظيفتهم يجب أن يتقلد 

البحريني هذه الوظائف.
إن االهتمـــام بالتنميـــة البشـــرية الوطنيـــة واجب وطني وإنســـاني وأســـاس للتنمية 
الوطنية المســـتدامة، وعلى مدى ســـنوات طويلة استطاع أبناء البحرين أن يتعلموا 
المعارف المتنوعة التي انعكســـت على تطور المجتمع البحريني اقتصادًيا وسياسًيا 
وتربوًيا وتعليمًيا وعلى كل جوانب النشـــاط اإلنســـاني، ما كان له الدور الحاسم في 

صعود البحرين وصياغة توجهات الحاضر والمستقبل.
ويتجســـد مفهوم التنمية البشرية الوطنية في االســـتغالل األمثل للطاقات البشرية 

الوطنيـــة المتاحـــة لتحقيـــق التنمية التي أداتهـــا وهدفها اإلنســـان، فالتنمية ال تعني 
فقـــط زيـــادة الثـــروة أو الدخل للمجتمـــع وأفراده، بـــل تعني أيًضا النهـــوض بأوضاع 
اإلنسان الثقافية واالجتماعية والصحية والتعليمية وتمكينه سياسًيا بجانب ُحسن 
توظيف طاقاته وقدراته لخدمة المجتمع، وضعف القدرات البشرية نقيض للتنمية، 
لذا، البد من االهتمام بالقوى البشرية الوطنية وتطوير قدراتها دائًما واالعتماد عليها 

باستمرار.
وتوصـــي الكثيـــر من الدراســـات االقتصادية والفكريـــة باالهتمام بالتنمية البشـــرية، 
ومنها تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي األول حول التنمية البشـــرية في العالم 
فـــي عـــام 1990م، وعلى المؤسســـات العامـــة والخاصـــة االهتمام بالموارد البشـــرية 
المحليـــة واالعتمـــاد عليهـــا وذلـــك لقدرتهـــا علـــى العمـــل وكفاءتهـــا فـــي األداء وفي 
تحقيـــق اإلبداع وزيـــادة اإلنتاج، وعليها االتجاه دائًما للخيـــار األفضل وهو االعتماد 
علـــى العمالة الوطنية من الموظفين والمعلمين والعمال، فدســـتور الدولة أكد رعاية 
المواطنيـــن واالهتمـــام بهم، فالتوظيف من المهمات الوطنيـــة والتنموية التي يجب 
أن تنهـــض بهـــا الدولة تجـــاه مواطنيها، وعليها أن تحث القطـــاع الخاص على توفير 
الوظائـــف للمواطنيـــن وتقليدهم المناصب المتقدمة، فالمؤسســـات العامة والخاصة 

والمواطن شركاء في التنمية الوطنية.

عبدعلي الغسرة

التنمية البشرية

إلى متى؟
طالعتنـــا الصحـــف المحلية من جديـــد عن وضع المواطنيـــن ومعاناتهم 
عندمـــا يذهبـــون إلى اســـتالم أعزكـــم هللا أكيـــاس القمامـــة المخصصة 
بشـــكل شهري، وقد شعرت بحزن شديد وحسرة وأنا أكتب هذا المقال 
بســـبب الوضـــع المـــزري الذي وصلنـــا إليـــه! ال وألف ال، ال نقبـــل أن يهان 
البحرينـــي بهـــذه الطريقة غيـــر الحضارية، وال يمكن أن نســـمح للوزارة 
المسؤولة هذا التقصير الواضح في عملها، وال حتى حكومتنا الرشيدة 
تقبـــل هـــذا الوضع. موضوع مثل هذا أصال ما كان يجب أن يحدث، وال 
أدري أين مكمن الخلل، هل يعقل ونحن في هذا القرن أننا ال نســـتطيع 
إيجـــاد حـــل جـــذري لهذه المشـــكلة التـــي ال يجب أن تكون مشـــكلة من 
األســـاس! شـــخصيا ال أفهم كيف يدفع المواطن رســـوما لتلك األكياس 
بصفة شـــهرية وال يتمكن مـــن الحصول عليها بصـــورة منتظمة وبدون 

معاناة.
على وزارة األشـــغال والبلديات والتخطيط العمراني  ممثلة في وزيرها 
الموقـــر وضع حل ســـريع ونهائي لهذا الموضـــوع، وبصراحة لم أكن أود 
أن أكتـــب عـــن هذا الموضـــوع لوال تكرار المشـــكلة وشـــكوى المواطنين 
بشـــكل متكـــرر. من المؤكد أن هنـــاك خلال واضحا في الجهاز المســـؤول 
عن هذا األمر، فاألمر لم يعد مطاقا ولن نسمح ألحد أن يشوه سمعة هذا 
الوطن، هل تدركون العواقب البيئية التي تترتب على هذا األمر وكذلك 
المســـاهمة فـــي زيـــادة االزدحامات المرورية بســـبب خـــروج الموظفين 

المتكرر، باإلضافة إلى غيابهم عن أماكن عملهم من غير لزوم.
في جميع المؤسســـات توجد هنـــاك أنظمة وقوانين واضحة للموظفين 
والمسؤولين إلنجاز أعمالهم بشكل سلس وإن وجد أي تقصير من قبل 
الموظفيـــن فـــإن هناك خطوات وإجراءات تأديبيـــة تتخذ بحقهم وهذا 

هو أضعف اإليمان.
موضوع أكياس القمامة أجلكم هللا أصبح أزمة ويحتاج لتدخل سريع، 
وأقولها بكل صراحة، بما أن الوزارة تقوم باستقطاع مبلغ شهري لتوفير 
األكياس، فإنها ملزمة بتوفيرها، وعلى سبيل المثال وليس الحصر من 
يعوض ذلك المواطن الذي استلم األكياس آخر مرة في شهر أغسطس 

٢٠١٩؟! أفيدونا أفادكم هللا.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي
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فــي إنجــاز جديــد يعكــس مــا يتحلــى بــه االتحــاد العربــي للكــرة الطائــرة من 
احترافية في العمل اإلداري، فاز االتحاد بجائزة أفضل اتحاد عربي مشارك 
بــدورة ألعــاب األندية العربية الخامســة للســيدات، التــي اختتمت أخيًرا في 

مدينة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

وتســـلم األمين العـــام لالتحاد العربي 
جهاد خلفان خطابا رســـميا من لجنة 
جـــاء  للـــدورة،  والمتابعـــة  اإلشـــراف 
فيهـــا “باإلشـــارة إلى قـــرار اللجنة في 
جلســـتها رقـــم 7، وبناء علـــى توصية 
العربيـــة  االتحـــادات  تقييـــم  لجنـــة 
اتحـــاد  أفضـــل  الختيـــار  المشـــكلة 
عربـــي مشـــارك فـــي الدورة، يســـعدنا 
إعالمكـــم أن االتحـــاد العربـــي للكـــرة 
الطائرة فـــاز في هذا التقييم كأفضل 
اتحـــاد عربـــي شـــارك بـــدورة األلعاب 
الخامســـة لألندية العربية للســـيدات 
– فبراير 2020، شاكرين لكم تميزكم 

وتفوقكم”.

وفـــي الحفـــل الختامي للدورة، ســـلم 
رئيـــس اللجنة المنظمة العليا الشـــيخ 
خالد القاســـمي، جائـــزة أفضل اتحاد 
عربـــي لألميـــن العـــام، رئيـــس لجنـــة 
االحتـــكام العليا للكـــرة الطائرة جهاد 

خلفان.
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس االتحاد 
العربي للكرة الطائرة الشـــيخ علي بن 
محمـــد آل خليفـــة عـــن بالـــغ اعتزازه 
للكـــرة  العربـــي  االتحـــاد  بحصـــول 
الطائرة على جائزة أفضل اتحاد في 
الـــدورة، التـــي تعتبـــر بمثابة شـــهادة 
اعتـــراف جديـــدة بالنهـــج االحترافي 
والعمل اإلداري المميز، الذي يقوم به 

االتحاد والجهـــود الكبيرة التي يقوم 
بهـــا أعضاء اللجنـــة التنفيذية والدور 

البارز لموظفي األمانة العامة.
وأضـــاف الشـــيخ علـــي بـــن محمد آل 
خليفـــة “إن هـــذا اإلنجـــاز هـــو ثمـــرة 
للدعـــم الـــذي يحظى بـــه االتحاد من 
مملكـــة البحريـــن التـــي تحتضن مقر 

االتحـــاد، وهنـــا ال بد أن نقدم الشـــكر 
الجزيـــل للجنـــة األولمبيـــة البحرينية 
برئاسة النائب األول لرئيس المجلس 
ســـمو  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
على ما تقدمه لنا من دعم ومســـاندة 
مســـتمرة، إضافـــة إلى جميـــع الرعاة 
الوطنيـــة  واالتحـــادات  والداعميـــن 
األعضـــاء، فاإلنجاز يحســـب لالتحاد 
العربي كما يحســـب لمملكة البحرين، 
التـــي تحتضن مقر االتحـــاد ويعكس 
مختلـــف  بتوفيـــر  اهتمامهـــا  مـــدى 
أشـــكال الدعـــم والرعايـــة للمنظمـــات 

الرياضيـــة التـــي تتخـــذ مـــن المملكة 
مقرا لها، كما أنه يجسد كفاءة اللجنة 
التنفيذيـــة وموظفي األمانـــة العامة، 
مع خالص تمنياتنـــا لالتحاد بتحقيق 

المزيد من النجاحات والمكتسبات”.
ومـــن جهته، عبر خلفـــان عن اعتزازه 
بالحصـــول على هـــذه الجائـــزة، التي 
جـــاءت لتؤكـــد من جديـــد على مدى 
العمـــل اإلداري المنظم داخل االتحاد 
والجهـــود التـــي يقـــوم بهـــا لالرتقـــاء 
باللعبـــة فـــي الوطـــن العربـــي، واتباع 
مختلـــف المعاييـــر التـــي تتوافـــق مع 
االتحـــاد القـــاري والدولـــي، وتطبيـــق 

األنظمـــة واللوائـــح وابتـــكار سلســـلة 
مـــن األفـــكار والمبـــادرات التـــي تعزز 
مـــن عمل االتحـــاد، إضافة إلـــى حالة 
االتحـــاد  يعيشـــها  التـــي  االســـتقرار 
أو  التنفيذيـــة  اللجنـــة  فـــي  ســـواء 

الجمعية العمومية..”.
االتحـــاد  “يحـــرص  خلفـــان  وأضـــاف 
العربـــي دائما على إخراج مســـابقاته 
بأفضل صورة، وفي الدورة الخامسة 
نجحنـــا  للســـيدات  العربيـــة  لألنديـــة 
فـــي تنظيـــم المســـابقة وفـــق أعلـــى 
المستويات، وبما يتوافق مع اللوائح 
واألنظمـــة، وكنـــا علـــى تواصـــل دائم 

مـــع لجان الدورة واألندية المشـــاركة 
كافـــة، ومـــا تحقـــق كان نتيجـــة جهد 

جماعي من الجميع”.
الشـــكر  بخالـــص  خلفـــان  وتقـــدم 
والتقديـــر إلى اللجنـــة المنظمة العليا 
للدورة برئاسة الشيخ خالد القاسمي، 
ولجنـــة اإلشـــراف والمتابعة برئاســـة 
الشـــيخة حيـــاة بنـــت عبدالعزيـــز آل 
خليفة، وإلى جميع اللجان المشاركة 
علـــى تعاونهـــم، مؤكـــًدا علـــى أهميـــة 
هـــذه الجائزة في تحفيـــز االتحادات 
العربيـــة علـــى تقديم أفضـــل درجات 

العطاء في المستقبل.

المنامة - االتحاد العربي للكرة الطائرة:

“العربي للطائرة” يفوز بجائزة أفضل اتحاد

جهاد خلفان يتسلم الجائزة

علي بن محمد

اللجنة اإلعالمية

يغــادر منتخبنــا الوطنــي للناشــئين لكرة اليد فجر غد األحد إلى اليونان؛ للمشــاركة في البطولة الدوليــة الودية، التي تنطلق 
في الفترة من 17 – 22، ضمن البرنامج اإلعدادي للمنتخب في إطار التحضير للتصفيات اآلســيوية المؤهلة لنهائيات كأس 

العالم 2022.

18 العًبـــا  المنتخـــب  بعثـــة  وتضـــم 
أميـــن  الوطنـــي  المـــدرب  بقيـــادة 
القـــالف، وتتكون القائمـــة من: علي 
العشيري، علي المعباد، هشام أحمد 
)الدير(، أحمد رضا، جاســـم خميس، 
محمـــد  )الشـــباب(  الـــدرازي  أحمـــد 
حميد، علي محمود )االتفاق(، كميل 
فؤاد، عبـــدهللا عبدالكريم )النجمة(، 
عبدالعزيـــز  الحايكـــي،  مصطفـــى 
)األهلـــي(،  مشـــعل  حســـن  عـــادل، 
علـــي رضـــا، علي جاســـم )التضامن( 
حســـين علي )توبلي(، علي حســـين 
الخنيـــزي  محمـــود  )ســـماهيج(، 

)االتحاد(.

ويشـــارك فـــي البطولـــة 14 منتخًبا، 
مصـــر،  اليونـــان،  البحريـــن،  هـــم: 
كرواتيا، أســـبانيا، صربيـــا، رومانيا، 

مقدونيا، تونس وتركيا.

قرعـــة  تجـــرى  أن  المؤمـــل  ومـــن 
البطولة مســـاء اليوم الســـبت ويتم 
فيهـــا تقســـيم المنتخبات إلـــى أكثر 

من مجموعة.

منتخبنا الوطني لكرة اليد

تحضيًرا للتصفيات اآلسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022
“أحمر الناشئين” يشارك في البطولة الدولية باليونان

الرفاع - اتحاد الطاولة

رفع مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة الطاولة أسمى آيات التهاني إلى رئيس االتحاد الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة بمناسبة منحها وسام العطاء رفيع المستوى من قبل سمو الشيخة جواهر بنت محمد 

القاسمي قرينة صاحبة السمو حاكم الشارقة رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

 حيث أكد نائب رئيس االتحاد 
علـــي عبدعلي المـــادح أن منح 
هذا الوسام للشيخة حياة بنت 
عبدالعزيـــز آل خليفـــة يجســـد 
المكانة المرموقة التي تتمعت 
بهـــا من خـــالل تبؤوهـــا العديد 
من المناصب الدولية والعربية، 
مشـــيرا إلى أن اتحـــاد الطاولة 
يشـــعر بالفخـــر واالعتـــزاز إزاء 
هـــذا المنـــح الـــذي يؤكـــد دائما 
المكانة التي تمتلكها الشـــيخة 
حياة بنت عبدالعزيز ويؤكد ما 
تتمتع به الكـــوادر الوطنية من 

كفاءة.

وأوضح علـــي عبدعلي المادح 
أن منح الوســـام للشيخة حياة 
داللـــة واضحـــة علـــى جهودها 
الريـــادي  ودورهـــا  البـــارزة 
الرياضيـــة  المـــرأة  دعـــم  فـــي 
فـــي  الجليلـــة  ومســـاهماتها 
العربيـــة  الرياضـــة  تطويـــر 

عموما.
وتمنـــى علـــي عبدعلـــي المادح 
باألصالـــة عـــن نفســـه وبالنيابة 
عـــن أخوانـــه أعضـــاء مجلـــس 
كل  الطاولـــة  اتحـــاد  ادارة 
للشـــيخة  والنجـــاح  التوفيـــق 

الشيخة حياة بنت عبدالعزيزحياة في الفترة المقبلة.

بمنحها وســام العطاء رفيع المســتوى من سمو الشــيخة جواهر القاسمي
اتحاد الطاولة يهنئ حياة بنت عبدالعزيز
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الجولــة  فــي  الفــوز  نتيجتــا  واالتحــاد  الديــر  فريقــا  حقــق 
الســابعة مــن الدور التمهيــدي لدوري أنديــة الدرجة األولى 
لكــرة اليــد في المباراتــان اللتان أقيمتا مســاء الجمعة على 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

ففـــي المبـــاراة األولـــى تمكن 
بحـــارة الديـــر مـــن اصطيـــاد 
عليهـــم  والتغلـــب  ســـماهيج 
بنتيجة )35/37( بعدما انتهى 
لمصلحتـــه  األول  الشـــوط 
ايضا )12/18(، وبذلك أصبح 
حققـــه  الـــذي  الديـــر  رصيـــد 
انتصاره الثاني في المسابقة 
)12 نقطـــة( معـــززًا حظوظـــه 
في دائرة التأهل للسداســـي، 
فيما سماهيج واصل نتائجه 
الســـلبية حتـــى اآلن بتلقيـــه 
ليصبح  السادســـة  الخســـارة 

رصيده )6 نقاط(.
  وفي المباراة الثانية، كسب 
االتحـــاد مواجهـــة التضامـــن 
بعدمـــا   )26/30( بنتيجـــة 
انتهـــى الشـــوط األول بتقدم 

 ،)14/15( أيضـــًا  االتحـــاد 
االتحـــاد  ارتقـــى  وبذلـــك 
للمركـــز الثالـــث برصيـــد )16 
نقطـــة( معـــززًا حظوظـــه في 
حجز مقعده بالسداســـي، أما 
التضامن فقد تلقى الخسارة 
الرابعـــة ليصبـــح رصيده )10 

نقاط(.
الجولة  منافســـات  وتختتـــم 
اليوم )الســـبت( بلقـــاء وحيد 
يجمـــع البحريـــن مـــع النجمة 

في تمام الساعة 7 مساًء.
البحرين والنجمة الساعة 7. 
ويســـتهدف النجمـــة تحقيق 
والوصـــول  الرابـــع  الفـــوز 
للنقطـــة )14( فيمـــا البحريـــن 
)8 نقـــاط( يبحث عن تحقيق 

الفوز الثاني.

الدير واالتحاد ينتصران بدوري اليد
سبورت

فــي ختــام الجولــة الـــ 8 لــدوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز

3 مباريات أبرزها األهلي مع الرفاع

تختتم اليوم- الســبت، منافســات الجولة الثامنة لدوري ناصر بن حمد الممتاز، وذلك بإقامة 3 مباريات. يلعب األهلي 
مــع الرفــاع عنــد 4.55 عصــًرا علــى اســتاد الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة، ثــم عنــد 7.20 مســاء يلعــب المحــرق مع 

البسيتين، فيما يلتقي النجمة بالمنامة عند 6.15 مساء على استاد النادي األهلي.

في المباراة األولى، يدخل األهلي 
برصيـــد 8 نقاط أمام الرفاع الذي 

يملك 9 نقاط.
يقود الطرفين مدربـــان وطنيان: 
األهلـــي،  مـــع  الســـعدون  عيســـى 

وعلي عاشور مع الرفاع.
ويســـعى األهلـــي لتحقيـــق الفـــوز 
بعـــد أن تعثر بالتعادل في الجولة 
فيمـــا  المنامـــة،  أمـــام  الماضيـــة 
يهـــدف الرفـــاع لمواصلة سلســـلة 
النتائـــج اإليجابيـــة بعدما تخطى 
الرفاع الشرقي الجولة الماضية.

علـــى  الثانيـــة  المبـــاراة  وفـــي   
اســـتاد الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد، 
فإن المحرق يهـــدف للبقاء ضمن 
مـــن  وقريًبـــا  الترتيـــب  وصافـــة 
مـــع  خصوًصـــا  الحـــد،  المتصـــدر 
فـــوزه الكبيـــر علـــى النجمـــة فـــي 
الجولة 7، حينما يالقي البسيتين 
الذي خســـر الجولة الماضية أمام 

الشباب.
يقـــود المحرق المـــدرب البرازيلي 
ماركوس باكيتا ولدى الفريق 13 
نقطـــة، ويقود البســـيتين المدرب 

الوطني عبدالمنعم الدخيل ولدى 
الفريق 8 نقاط.

وفـــي المبـــاراة التي ســـتقام على 
الطرفيـــن  فـــإن  األهلـــي،  اســـتاد 
)النجمة والمنامة( لم يحققا الفوز 
الجولـــة الفائتة، ويســـعيان للفوز 

وتعويض النقاط المفقودة.
فيمـــا  نقـــاط،   10 المنامـــة  يملـــك 

النجمة 8.
 يقـــود النجمة المدرب التونســـي 
يقـــود  فيمـــا  العبيـــدي،  فتحـــي 
المنامة المدرب التونســـي محمد 

المكشر الذي سيغيب عن الفريق 
هـــذه الجولـــة؛ نظًرا لوجـــوده في 
تونـــس، وسيســـتلم المهمـــة بـــدالً 
علـــي  الوطنـــي  مســـاعده  عنـــه 

صنقور.

أحمد مهدي

ــوم ــ ــيـ ــ ــة الــــــــرفــــــــاع الـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ جــــــاهــــــز لـ

األهلي يكمل تسجيل الهولندي طارق كادا

أكمل األهلي تســجيل المحترف الهولندي “من أصول مغربية” طارق كادا في كشــوفات 
االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم بعد أن تم التعاقد معه بفترة االنتقاالت الشــتوية خالل 
شــهر يناير الماضي، ليكون جاهًزا لدعم صفوف الفريق األول أمام الرفاع يوم الســبت 

بالجولة الثامنة لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.

 وســـيكون طـــارق كادا البالـــغ مـــن العمر 23 
عاًمـــا مـــن ضمن خيـــارات المـــدرب الوطني 
عيسى السعدون، حيث يجيد اللعب بمركز 
الجنـــاح، ووفًقـــا لموقـــع “ويكيبيديـــا” فـــإن 
الالعـــب ســـبق لـــه تمثيـــل منتخـــب هولندا 
تحت 19 ســـنة ولعب لعـــدة أندية هولندية 

بمركز الهجوم.
 وســـيتم تســـجيل طـــارق كادا عـــن طريـــق 
شـــركة طمـــوح لينضم إلى قائمـــة محترفي 

الزيـــادي  زيـــاد  التونســـيان  وهـــم  الفريـــق 
وعالء الدين البوسليمي والفرنسي “فرانك 

ماريان”.
ا المركز الســـادس في   ويحتـــل األهلي حاليًّ
الترتيـــب العام للدوري بـ 8 نقاط من فوزين 
وتعادليـــن وثـــالث هزائـــم، ويســـعى األهلي 
للخـــروج بنتيجـــة إيجابيـــة عندمـــا يواجـــه 
الرفـــاع لتعزيـــز موقفـــه في بطولـــة الدوري 
وعدم التراجع لمراكـــز المؤخرة والتي ربما 

تـــؤدي إلى هبوطـــه مجدًدا لـــدوري الدرجة 
الثانية.

اإلعالن الترحيبي بالالعب بحساب النادي الرسمي

حسن علي

علي بن محمد: الجائزة شهادة 
اعتراف جديدة بالعمل اإلداري 

المنظم لالتحاد



أنهـــت المجموعـــة الثالثـــة مـــن مســـابقة 
فـــارس المـــوروث فـــي نســـختها الثانية 
كبيـــر،  بنجـــاح  األول  اليـــوم  منافســـات 
حيـــث شـــهدت هـــذه المجموعة تنافســـا 
شرســـا بيـــن المتســـابقين فـــي مختلـــف 
المراحـــل، خصوصا وأن هذه المجموعة 

تضم متسابقين من أربع دول.
مـــن  الثالثـــة  المجموعـــة  فـــي  ويشـــارك 
مســـابقة فارس المـــوروث كل من أحمد 
حمد الدوســـري، خليفة دعيج العيســـى، 
مملكـــة  مـــن  الرويعـــي  صالـــح  محمـــد 
البحريـــن، إضافـــة إلـــى علـــي بـــن صالح 
المـــري، نزال بن علي العنزي من المملكة 
ســـلطان  وخالـــد  الســـعودية،  العربيـــة 
التميمـــي مـــن دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة، ومحمـــود فرحـــان عطـــا هللا 
من المملكة األردنية الهاشـــمية، ومحمد 

حمود سلمان من الجمهورية العراقية.
وبـــدأت المرحلـــة األولـــى فـــور وصـــول 
إلـــى  فجـــرا  الرابعـــة  عنـــد  المتســـابقين 
المخيـــم الخـــاص بالمســـابقة فـــي قرية 
القـــدرة،  لســـباقات  الدوليـــة  البحريـــن 
حيث كان في اســـتقبالهم رئيس اللجنة 

معيـــوف  أحمـــد  للمســـابقة  المنظمـــة 
الرميحي.

مفصـــا  شـــرحا  الرميحـــي  وقـــدم 
وكامـــل  المســـابقة  عـــن  للمتســـابقين 
مراحلهـــا المختلفـــة وكيفيـــة احتســـاب 
النقـــاط فيهـــا، فيمـــا تـــم توزيـــع الخيـــام 

الفردية على المشاركين بالقرعة.
وإجـــراء  الفجـــر  صـــاة  أداء  وبعـــد 
المقابـــات التلفزيونيـــة وتنـــاول وجبـــة 
اإلفطار، بدأت المســـابقة بركوب الهجن 
لمسافة 40 كيلومترا مقسمة إلى جزأين 
يفصـــل بينهمـــا مرحلـــة البئـــر التي يقف 

فيهـــا المتســـابقون لملء القربـــة بالمياه 
وحملهـــا لخـــط النهايـــة لقيـــاس معـــدل 
المـــاء بعـــد انتهـــاء مرحلة الهجـــن التي 
شهدت بعض االنسحابات لصعوبة هذه 

المرحلة.
وبعد أداء صاة الجمعة، بدأت مســـابقة 

الصقور لقيـــاس مهارة المتســـابقين في 
الهدد والدعو، ثم قام المتســـابقين بذبح 
الشـــاة والطبـــخ وتحضير القهـــوة وذلك 
لمعرفـــة مهـــارات المتســـابقين فـــي هذا 

الجانب.
المســـابقة  مـــن  األول  اليـــوم  وانتهـــى 
وإقامـــة  الشـــعر  بيـــت  فـــي  باالجتمـــاع 

مسابقة اللغز.
وتســـتأنف المســـابقة فـــي اليـــوم الثاني 
 60 لمســـافة  الخيـــل  ركـــوب  بإقامـــة 

كيلومترا، إضافة إلى الرماية الثابتة. 
ومتابعـــة  حضـــور  المســـابقة  وشـــهدت 
مـــن قبل خليفة القعـــود رئيس رياضات 
المـــوروث الشـــعبي الـــذي يحـــرص دائما 
حيثيـــات  كل  خلـــف  الوقـــوف  علـــى 
المسابقة؛ لاطمئنان على سير المسابقة 
مختلـــف  خـــال  المتســـابقين  ووضـــع 

المراحل.

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي:

ثالثة فارس الموروث تنهي مرحلة الهجن والصقور

 جانب من منافسات المجموعة الثالثة لفارس الموروث

وصلت بعثة النادي األهلي للكرة الطائرة 
إلـــى العاصمـــة المصريـــة القاهـــرة مســـاء 
معســـكر  لخـــوض  الماضـــي  الخميـــس 
بطولـــة  فـــي  المشـــاركة  يســـبق  تدريبـــي 
األنديـــة العربيـــة الثامنـــة والثاثين التي 
ســـتحتضنها جمهورية مصـــر العربية من 

19 لغاية 28 فبراير الجاري.
أميـــن  األهلـــي  النـــادي  وفـــد  ويتـــرأس   
الســـر، رئيـــس جهاز الكـــرة الطائـــرة عاء 
الحلواجـــي والتـــي تضم مشـــرف الفريق 
عيســـى حســـن، والجهـــاز الفنـــي بقيـــادة 
المـــدرب رضـــا علي ومســـاعده التونســـي 
أيمـــن المنصالـــي، باإلضافة إلـــى 14 العًبا 
وهـــم علي الصيرفي، ناصـــر عنان، محمد 
عنـــان، أيمن هرونـــة، علي حبيـــب، ميرزا 
عبـــدهللا، عبـــاس الخبـــاز، حســـين مهدي، 
أمين محمد، ســـيد محمـــد العبار، محمود 

عبدالحســـين، عيســـى علي، عماد سلمان، 
المحترف الكندي “ريموند”.

وحّط الفريق رحاله بفندق حرس الحدود 
والـــذي يعتبر أحد الفنادق المعتمدة لفرق 

البطولة.
 وقـــال رئيـــس الوفـــد عـــاء الحلواجـــي 
إن الفريق بدأ المعســـكر بحصـــة تدريبية 
صباح الجمعة من الساعة 11-10 صباًحا 
األولمبـــي  بالمجمـــع  الجمنازيـــوم  بصالـــة 
القريـــب مـــن الفنـــدق، علـــى أن يخـــوض 

حصة تدريبية أخرى من الســـاعة 4 لغاية 
6 مســـاء بنفـــس اليـــوم، فيما ســـيخوض 
الفريـــق أولى مبارياته الودية مع الزمالك 
المصري السبت 15 فبراير عصًرا على أن 
يخـــوض حصـــة تدريبية صباحيـــة بذات 

اليوم.
 وأضاف الحلواجي أن الفريق سيخوض 
ثانـــي مبارياتـــه يوم األحـــد 16 فبراير مع 
طائـــع الجيـــش المصري علـــى أن يدخل 

ا يوم اإلثنين 17 فبراير. البطولة رسميًّ

فريق األهلي للكرة الطائرة

بالمعسكر التدريبي بالقاهرة اســتعداًدا للبطولة العربية
طائرة األهلي تواجه الزمالك المصري اليوم

اللجنة اإلعالمية

تبـــدأ اليوم المباريـــات النهائية لبطولة 
“BBK” الخامسة والعشرون المفتوحة 
لناشـــئي التنـــس، التـــي ينظمهـــا نـــادي 
 17 إلـــى   7 مـــن  للتنـــس،  البحريـــن 
فبرايـــر الجاري، برعاية بنـــك البحرين 
والكويـــت.  وتقـــام المبـــاراة النهائيـــة 
لمســـابقة فـــردي البنات ســـن 12 ســـنة 
في الســـاعة الرابعة عصـــرا، وتتنافس 
على اللقب الاعبة في هذه المســـابقة 
الاعبـــة المصرية الرا نبيـــل، والهندية 
أنـــو شـــيري، واللبنانيـــة يـــارا أبـــو مير، 

والفلبينية ليان سنكروز.
وفـــي نفـــس التوقيـــت، تقـــام المباراة 
 16 ســـن  الفـــردي  لمســـابقة  النهائيـــة 
ســـنة لآلنســـات، وتتنافس على اللقب 
في هذه المســـابقة الاعبـــة البحرينية 
خديجـــه موســـى، ومواطنتهـــا هاجـــر 
كـــورال،  إيـــرا  والفلبينيـــة  زيـــدان، 

واألميركية ماديسون مورديساي. 
فـــي  األمـــس  مباريـــات  وأســـفرت 
منافســـات الفـــردي للناشـــئين ســـن 14 
سنة، عن تأهل الاعب فارس التوبلي 
للـــدور قبـــل النهائـــي، بعـــد فـــوزه على 
 - 4( الاعـــب شـــادي قايـــل بنتيجـــة 
6( و )6 - 4( و )10 - 7(، وتأهـــل معـــه 
الاعب جابر عبد العال بعد فوزه على 

الاعب على داريون بنتيجة )4 - 6( و 
)6 - 4( و )10 - 5(، بينما خســـر عيســـى 
القطـــان أمام منافســـه الهنـــدي روهان 
ماكيرجـــي بنتيجـــة )4 - 6( و )6 - 2( و 
)3 - 10(، وتأهل المرشح األول الهندي 
راج ســـنك بعـــد فـــوزه علـــى منافســـه 
بنتيجـــة صديقـــي  زيـــن   الباكســـتاني 

 )6 - 3( و)7 - 6(.

إحدى الالعبات المتنافسات 

انطالق المباريات النهائية لبطولة “BBK” لناشئي التنس
اليوم فردي اآلنسات 12 و16 عاًما
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ا وليس  قد يكون الحديث عن ســهر الالعبين وتدخين الشيشــة أصبح اعتياديًّ
له نهاية كما كان هناك نقطة للبداية، ولكن توجد أمور في الشأن ذاته يتجنب 
المحللــون واإلعالميــون التطــرق لها على الهواء مباشــرة ولو بـــ “النغزة” كونها 

تكشف المستور وتعّري أصحابها!

 فـــي الحلقـــة الســـابقة لبرنامـــج “الكرة 
فـــي ملعبـــك”، حّمـــل المـــدرب ومحلـــل 
قنـــاة البحرين الرياضيـــة غازي الماجد 
إدارات األنديـــة المســـؤولية في ســـهر 
مـــع  للشيشـــة،  وتدخينهـــم  الاعبيـــن 
مطالبته لإلدارة بمحاســـبة السلوكيات 

الخاطئة وأبرزها السهر.
 طبًعـــا، هذه الســـلوكيات مـــن الطبيعي 
حدوثهـــا وكما ُيقال “لو ُخِليت خربت”، 
ولكـــن لألســـف الشـــديد أن مـــا يحدث 
مـــن بعـــض الاعبين قد وصـــل لمرحلة 
االنحراف وليس االحتـــراف الذي كان 

يتحدث فيه المحللون ويقصدونه! 
فـــي وســـطنا  الرياضـــي”  “االحتـــراف   
مقتصر على العقود المادية بين إدارات 

األنديـــة والاعبيـــن، فيمـــا االحتـــراف 
بالشـــأن الذاتـــي والعقلـــي والســـلوكي 
داخل وخـــارج الملعب فهو مغيب، من 
كليهما، بل وأصبح الطرفان مشتركين 
فيما وصل إليه الحال المأساوي وهذه 
حقيقة أصبحت كما هي “الشـــمس في 

وضح النهار”!

هذه هي الحقيقة 

تدخين الشيشـــة والســـيجارة سلوكان 
اختلفـــت  مهمـــا  للرياضـــي  خاطئـــان 
عـــذر  الخطـــر، وليـــس هنـــاك  درجـــات 
ليتنّصـــل  والاعـــب  لـــإلدارة  وحجـــة 
أحدهما من المســـؤولية بحجة “حرية 

خطـــوات  هنـــاك  ولكـــن  شـــخصية”، 
“اســـتحيائية” علـــى أقـــل تقديـــر يمكن 
بـــدل  الوجـــه،  مـــاء  لحفـــظ  افتعالهـــا 

“العنترة” أمام المأل!
“البـــاد  لـــدى  كثيـــرة  حقيقيـــة  أمثلـــة 
وإداريـــي  العبـــي  لمختلـــف  ســـبورت” 
فـــي  والفرديـــة  الجماعيـــة  األلعـــاب 
رياضتنـــا، منهم من يدخنون الشيشـــة 
على طاولـــة واحدة، ومنها الســـيجارة 
الماعـــب  الميـــاه  دورات  داخـــل 
وأثنـــاء  قبـــل  المغلقـــة  والصـــاالت 

المباريات وبمعية رؤساء أجهزتهم!
 فعلـــى ســـبيل المثـــال، حـــارس مرمى 
مع إداري فريقه في وقت االســـتراحة 
الصالـــة، وهنـــاك  بـــاب  علـــى  يدخنـــان 
العبون يدخلون دورات المياه بصورة 
كبيرة وروائح السيجارة “فايحة” وقد 
أشار “الباد ســـبورت” لتلك التصرفات 

ولكن “عّمك أصمخ”!
للمقاهـــي  يذهبـــون  العبـــون  وهنـــاك 
بوقت كاف ألخـــذ جرعات معنوية من 

الشيشـــة قبل خـــوض مبـــاراة فريقهم، 
ليعودوا مجدًدا للمقهى نفســـه أو غيره 

لتعويض ما افتقدوه!
 و”الطامـــة الكبـــرى”، تولي رئيس جهاز 
لعبة تـــارة ومدرب الفريـــق تارة أخرى 
عملية دفـــع “الفاتورة” لكافـــة الطلبات 
التي تعود لمجموعة من العبي فريقه، 
وهـــذا ما عـــّزز تواجـــد نفـــس الاعبين 

بشكل يومي في المقهى ذاته!

الخالصة

 األمثلة كثيرة ال تعد وال تحصى، وقد 
ذكرنا بعض ما رصدته “الباد سبورت” 
باألجهـــزة  وليســـت  الحقيقـــة  بعينهـــا 
فيمـــا  وليـــس  المصـــورة،  اإللكترونيـــة 
ذكـــر أي تجـــنٍّ ومبالغة، بل هي كشـــف 
الواقـــع المريـــر للمحلـــل غـــازي الماجد 
الذي يطالب إدارات األندية بمحاســـبة 
السلوكيات الخاطئة لاعبين.. إًذا، من 

يحاسب من في هذه الحالة؟

بعــد حديــث المحلــل الماجد عن ســهر الالعبين والشيشــة

هذه حقيقة الجرعات ولكن من يحاسب من؟

حسن علي

سبورت

اللجنة اإلعالمية

تســـلَّم األولمبياد الخـــاص البحريني تبرًعا مادًيـــا كريًما من 
الجالية الكورية الجنوبية في مملكة البحرين؛ دعًما للجهود 
اإلنســـانية التي يقدمها األولمبياد الخـــاص البحريني لذوي 
اإلعاقة الذهنية. وقدمت المدير الوطني لألولمبياد الخاص 
البحريني وفيقة جمال شـــكرها الجزيل لهذا الدعم السخي 
ألبنائنا من ذوي االحتياجات الخاصة الذهنية، الذي يســـهم 
فـــي مســـاعدتهم علـــى تحقيق إنجـــازات رياضية مشـــرفة، 
واالندمـــاج فـــي المجتمـــع، واكتســـاب مهـــارات شـــخصية 

وبالتالي رفع علم مملكة البحرين عاليا. 
ومـــن جانـــب آخر، قـــال ممثـــل الجالية فـــي المملكة ســـون 

كيـــو كـــواك “إن الجالية تقـــدم هذا الدعـــم إليمانهم بأهداف 
العبـــي  مشـــاركة  ولتعزيـــز  النبيلـــة،  الخاصـــة  األولمبيـــاد 
المحليـــة  البطـــوالت  فـــي  البحرينـــي  الخـــاص  األولمبيـــاد 
والخارجيـــة، وتشـــجيعهم علـــى االنخـــراط فـــي المجتمـــع 
مـــن  ترفـــع  التـــي  لهـــم  الشـــخصية  اإلنجـــازات  وتحقيـــق 

معنوياتهم وتصقل شخصياتهم”.

الجالية الكورية تتبرع لألولمبياد البحريني
اللجنة اإلعالمية

برعايـــة رئيس االتحادين البحرينـــي والدولي للرياضة للجميع 
عيســـى الرفاعـــي، احتفى االتحـــاد البحرينـــي للرياضة للجميع 
أمس، بذكرى الميثاق الوطني، بإقامة مهرجان رياضي مفتوح، 
بدعم ورعاية من مجموعة “حفيرة” و”بن هندي انفورماتكس”، 

وبالتنسيق مع مجلس أمانة العاصمة.
وبدأت الفعالية عند الســـاعة العاشـــرة صباحا واســـتمرت حتى 
الســـاعة الثانيـــة عشـــرة ظهـــرا، وشـــملت فعالية المشـــي الحر، 
مصحوبـــة بفعاليـــات رياضيـــة ترويحيـــة متعددة ومســـابقات 

مشوقة للكبار والصغار من الجنسين.
وبهذه المناســـبة، أعـــرب رئيس االتحادين الدولـــي والبحريني 

للرياضـــة للجميع عيســـى الرفاعـــي عن عميق شـــكره وامتنانه 
لكل المساهمين في تنظيم هذه الفعالية، التي يحرص االتحاد 
على إقامتها بشكل سنوي، في هذه الذكرى الوطنية المجيدة، 
التـــي نهنئ فيهـــا قيادتنا الرشـــيدة والشـــعب البحريني الوفي، 

داعين المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة األمن واألمان.

“الرياضة للجميع” يقيم مهرجانا مفتوحا



المشروع اإلصالحي عزز إنجازات الرياضة البحرينية
رفــع األميــن العــام للجنــة األولمبيــة البحرينيــة محمد النصف، أســمى آيات التهانــي والتبريكات إلى مقــام عاهل البالد صاحب الجاللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، والــى رئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، والى ولي العهــد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى الشعب البحريني بمناسبة الذكرى التاسعة عشر 

للتصويت على ميثاق العمل الوطني.

“تعتبـــر  المناســـبة  بهـــذه  النصـــف  وأكـــد 
العمـــل  ميثـــاق  علـــى  التصويـــت  ذكـــرى 
الوطني مناســـبة وطنيـــة تاريخية عزيزة 
علـــى الجميع وصـــورة حقيقيـــة من صور 
التالحـــم بين الشـــعب والقيادة الرشـــيدة، 
اإلصالحـــي  المشـــروع  علـــى  وشـــاهد 
الجاللـــة  صاحـــب  دعائمـــه  أرســـى  الـــذي 
نقـــل  لتحقيـــق  البحريـــن  لينقـــل  الملـــك، 
نوعيـــة بارزة في شـــتى المجـــاالت لتتبوأ 

مكانـــة رفيعـــة وتكون في مصـــاف الدول 
المتقدمة سياســـيا واقتصاديا واجتماعيا 

ورياضيا..”.
وأكد النصف أن إجماع الشـــعب البحريني 
على ميثاق العمل الوطني قاد إلى تحقيق 
إنجـــازات كبيـــرة، وجعـــل المملكـــة تســـير 
فـــي خطـــى التنميـــة والبنـــاء والتحديـــث 
فـــي مختلـــف المجاالت، وشـــهد القطاعان 
الشـــبابي والرياضـــي طفرة كبيـــرة بفضل 

دعم جاللته للحركة الشـــبابية والرياضية 
الملـــك  جاللـــة  لممثـــل  الثاقبـــة  والرؤيـــة 
الشـــباب،  وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال 
مستشـــار األمن الوطنـــي، رئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفـــة، ومؤازرة ودعم 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 

خليفـــة “. وأضاف النصف أن ذكرى ميثاق 
العمـــل الوطنـــي تمثل فرصة الســـتحضار 
التـــي  الكبيـــرة  الرياضيـــة  المنجـــزات 

حققتها مملكة البحريـــن، عبر تبوأ أبطالها 
وبطالتهـــا منصـــات التتويـــج فـــي العديد 
والقاريـــة  العالميـــة  االســـتحقاقات  مـــن 
واإلقليمية، التـــي كان آخرها فوز المملكة 
بــــ 683 ميدالية متنوعة في العام الماضي 
2019، إضافـــة إلـــى تحـــول البحريـــن إلى 

وجهـــة مفضلـــة الســـتضافة وتنظيـــم أكبر 
األحـــداث الرياضيـــة، الذي يعتبر انعكاســـا 
لدعـــم جاللـــة الملـــك، وما وفره المشـــروع 
اإلصالحـــي من مناخ مالئـــم لتحقيق تلك 

المكتسبات والنجاحات.
وختـــم النصـــف تصريحـــه “إننـــا نســـتلهم 
مـــن ذكـــرى التصويـــت على ميثـــاق العمل 
لتعزيـــز  العطـــاء  ومعانـــي  قيـــم  الوطنـــي 
مســـيرة النجاحات التـــي حققتها الرياضة 
البحرينية؛ لتكون إحـــدى الصور المضيئة 
لنهضـــة وتطـــور مملكتنـــا الغاليـــة، ونعاهد 
قيادتنـــا الرشـــيدة على المضـــي قدما نحو 
إعـــالء رايـــة المملكة وتحقيـــق المزيد من 
اإلنجازات التي تعزز مكانتها على خارطة 

الرياضة العالمية”.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

شــهدت مســابقات الفتــرة الصباحية للناشــئين مــن بطولة ألبا لقفــز الحواجز تحت 
رعايــة رئيــس االتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة ســمو الشــيخ عيســى 
بــن عبــدهللا آل خليفــة، والتــي أقيمــت بميــدان الرفة باالتحــاد الرياضي العســكري 
منافســات قويــة ومشــاركة واســعة مــن قبــل الفرســان والفارســات الناشــئين مــن 

مختلف اإلسطبالت المحلية.

 الرميحي الصغير بطال لـ )مسابقة 
التأهل لمرحلة التمايز(

المســـابقة  المســـابقات  أولـــى  أقيمـــت 
األولـــى لفئـــة الناشـــيئن المســـتوى األول 
)مســـابقة التأهـــل لمرحلـــة التمايز(، وهي 
مســـابقة جولة مع جولة تمايز ضد الزمن 
للمتعادليـــن علـــى المركـــز األول وارتفاع 
الحواجز 100 ســـم، ســـرعة المسلك 350 
متر/دقيقة، وشهدت منافسات قوية بين 
الفرســـان والفارسات الذين شـــاركوا في 

هذه المسابقة مما يؤكد على استعدادهم 
الجيـــد لهـــا ولبقيـــة المســـابقات، وكانـــت 
الكلمـــة األخيرة للفارس الناشـــئ المتميز 
ســـلطان الرميحي مع جـــواده أرجنتيني 
من إســـطبل عوالي الذي أنهى المســـابقة 
لصالحـــه بزمـــن بلـــغ 35.54 ثانيـــة، وكرر 
الرميحـــي وجـــوده على منصـــة التتويج 
بالمركـــز الثانـــي، مؤكـــدا بذلـــك جاهزيته 
بريســـفول،  اآلخـــر  جـــواده  مـــع  القويـــة 
منهيـــا المســـلك بزمـــن بلـــغ 35.64 ثانيـــة 
تاركا المركزالثالث ألقرب منافســـيه علي 

حســـين العلوانـــي مع جواده ساتشـــا من 
إســـطبل ســـار بزمن بلغ 37.03 ثانية، في 
المركز الرابع الفارســـة إيميليهوندرتمارك 
مـــع الجـــواد كونتنـــدور من نـــادي دلمون 
بزمـــن بلغ 38.00 ثانيـــة، المركز الخامس 
الفارسة جميلة هاسيد مع الجواد ماندور 
من اســـطبل ســـار بزمن بلـــغ 35.11 ثانية 
والمركـــز الســـادس جـــاءت فيه الفارســـة 

بيبـــا فـــوري مـــع الجـــواد جارديـــان مـــن 
إسطبل برايفت بزمن بلغ 35.75 ثانية.

 أصغر بطاًل لمسابقة على مرحلتين 
مع التأهل المباشر

الناشـــئين  فئـــة  الثانيـــة  المســـابقة  وفـــي 
المســـتوى الثانـــي )مســـابقة جمـــع النقـــاط 
التراكميـــة مـــع حاجـــز الجوكـــر( وارتفـــاع 

الحواجـــز 110 ســـم ســـرعة المســـلك 350 
متر/دقيقـــة، والتـــي لـــم تخل مـــن اإلثارة 
والتشـــويق مـــع رفـــع مســـتوى الحواجـــز 
اظهـــرو  والذيـــن  والفارســـات  للفرســـان 
تفوقـــا واضحـــا والـــذي يؤكـــد جاهزيتهـــم 
واســـتعدادهم المبكر لهذه البطولة، حيث 
بلغ عدد المشاركين في هذه المسابقة 15 
فارس وفارســـة، وكان التألـــق والنجومية 

للفارس الناشـــئ حسين أصغر الذي تمكن 
من إحكام سيطرته على المسابقة وتعدي 
منهـــا  أي  إســـقاط  دون  الحواجـــز  جميـــع 
بأسرع زمن في هذه المسابقة وبلغ 46.32 
ثانيـــة وبالعالمـــة الكاملـــة 65 نقطـــة مـــع 
جـــواده كابري كولر من إســـطبل صحارى، 
وواصل أصغر تألقه واحتكر المركز الثاني 
لصالحـــه مـــع الجـــواد أنجـــل آي بزمـــن بلغ 
46.54 ثانيـــة و65 نقطـــة، المركـــز الثالـــث 
الفارســـة بيبا فـــوري مع الجواد إيتاتشـــي 
بزمـــن بلـــغ 65.67 ثانيـــة و60 نقطـــة، فـــي 
المركـــز الرابـــع علـــي حســـين العلواني مع 
الجـــواد مـــاي بريشـــيز بزمـــن بلـــغ 48.42 
ثانية و58 نقطة، المركز الخامس الفارس 
ســـلطان الرميحـــي مـــع الجواد بريســـفول 
بزمن بلـــغ 45.53 ثانية و57 نقطة وكذلك 
حقق المركز الثالـــث مع الجواد أرجنتيني 

بزمن بلغ 45.98 ثانية و57 نقطة.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

منافسات قوية ومشاركة واسعة ببطولة “ألبا” لقفز الحواجز

الفائزون في المسابقة األولى للناشئين الرميحي رافعا الكأس

النصف يهنئ جاللة 
الملك وسمو رئيس 
الوزراء وسمو ولي 

العهد بذكرى “الميثاق”

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي 
راشــد للفروســية وســباق الخيل نظم نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل عصر أمس 
الســباق الســادس عشر لهذا الموسم والذي أقيم على كأسي مركز البحرين للمجوهرات 
وكأســي البــورش “برعايــة بهبهانــي للســيارات” وكأس شــركة شــيفرون وكأس الشــركة 

األيرلندية لتسويق الخيول وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

وشـــهد الســـباق منافســـات قويـــة تفوقت 
فـــي  بفوزهـــا  المرشـــحة  الجيـــاد  خاللهـــا 
اغلـــب أشـــواط الســـباق والتـــي تقاســـمت 
اإلســـطبالت المختلفـــة االنتصـــارات فـــي 

األشواط السبعة. 
كأس  علـــى  أقيـــم  األول  الشـــوط  وكان 
مركز البحريـــن للمجوهرات لجياد ســـباق 
 2000 مســـافة  محلـــي(  )نتـــاج  التـــوازن 
متـــر والجائـــزة 2000 دينار، وأســـتطاعت 
الفرس “ غرايب “ إلســـطبل العفو وبقيادة 
لـــي نيومـــان إســـتعادة نغمـــة األنتصارات 
منذ فوزه األول هذا الموســـم في الســـباق 
الثانـــي وذلـــك بـــكل تفـــوق بعدمـــا حلقت 
فـــي المقدمة فـــي األمتار األخيـــرة وأنهت 
عـــن  مريـــح  وبفـــارق  لصالحهـــا  الشـــوط 

الحصان الثاني “دوشانبي”.
وأقيـــم الشـــوط الثانـــي لجيـــاد الدرجـــات 
الثالثـــة والرابعة والمبتدئات )نتاج محلي( 
مســـافة 1200 متر والجائـــزة 2000 دينار، 
وجـــاءت النتائج متماشـــية مـــع التوقعات 
بتحقيق الجياد المرشـــحة المراكز الثالثة 
األولـــى حيـــث أســـتعاد الحصـــان “ شـــاجر 
“ ملـــك ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبدهللا 
بـــن عيســـى آل خليفة أنتصاراته مســـجالً 
أنتصـــاره الثانـــي هـــذا الموســـم وذلك بعد 

الفـــارس  مـــن  وبكفـــاءة  الجيـــد  مســـتواه 
البحريني المتألق عبدهللا فيصل الذي قام 
بأنطالقة قوية في آخر 600 متر ليحســـم 
المنافســـة أمام المرشـــح اآلخر “بلو أنجل” 

لصالحه.

مفاجأة “الصقالوي”

وشـــهد الشـــوط الثالـــث الـــذي أقيـــم علـــى 
كأس شركة شـــيفرون والمخصص للجياد 
المبتدئـــات مـــن خيـــل البحريـــن العربيـــة 
1200 متـــر  “ مســـافة  الواهـــو   “ األصيلـــة 
والجائزة 2000 دينـــار، مفاجأة من جانب 
بقيـــادة   “  1772 الصقـــالوي   “ الحصـــان 
الفارس األيطالي مارتشـــالس يارس الذي 
قـــاد الحصـــان بكفـــاءة نحو تحقيـــق أولى 
أنتصاراتـــه في مشـــاركته الثانيـــة متفوقًا 
على الحصان المرشـــح “ طويســـان 1762 
“ الـــذي جـــاءت محاوالتـــه متأخـــرة وحل 
ثانيـــًا. وأقيـــم الشـــوط الرابـــع علـــى كأس 
البـــورش لجياد ســـباق التوازن “ مســـتورد 
 3000 والجائـــزة  متـــر   1400 مســـافة   “
دينـــار، وأســـتطاع الحصـــان “ فايف أنجلز 
“ إلســـطبل فيكتوريـــوس وبقيادة عبدهللا 
فـــي  أنتصاراتـــه  أولـــى  تســـجيل  فيصـــل 
المضمـــار البحرينـــي وذلـــك بعدمـــا حســـم 

الصراع المثير الذي شهده الشوط في ظل 
المشـــاركة الكبيرة واألداء السريع للشوط 
وحقق المركز األول بعد منافسة قوية مع 
الحصـــان الثانـــي “ غولد ســـبنر “ إلســـطبل 
العفـــو، فيمـــا ظهـــر الحصـــان “ أندرويـــد “ 

بصورة جيدة وخطف المركز الثالث.

عودة “ يعود “

كأس  علـــى  الخامـــس  الشـــوط  وأقيـــم 
البـــورش لجيـــاد الدرجـــة األولـــى “ نتـــاج 
والجائـــزة  متـــر   1400 لمســـافة   “ محلـــي 
3000 دينار، وشـــهد عودة الحصان “ يعود 
“ ملك ســـمو الشـــيخ محمد بن عبدهللا بن 
عيســـى آل خليفة وبقيادة انـــدرو ايليوت 
الى األنتصارات وذلك بصورة قوية باغت 
بهـــا الجميـــع فـــي األمتـــار األخيـــرة عندما 
أندفع بقوة من المركز األخير لينقض على 
المقدمـــة عند خـــط النهاية ويخطف الفوز 
من أمام الحصان “ رماني “ إلسطبل العفو 
الـــذي ظهر بصـــورة قويـــة وكان قريبًا من 
الفـــوز لـــوال الدخـــول المباغـــت ل “ يعود “ 
بعد تفوقه على الفرس المرشحة األولى “ 

صـــدارة “ التي تراجعت للمركز األخير في 
األمتار األخيرة.

تفوق “ جزيل “

كأس  علـــى  الســـادس  الشـــوط  وأقيـــم 
لجيـــاد  للمجوهـــرات  البحريـــن  مركـــز 
جميـــع الدرجـــات والمبتدئـــات )مســـتورد( 
مســـافة 2400 متر والجائـــزة 3000 دينار، 
وأســـتطاع الحصـــان المرشـــح “ جزيـــل “ 
ألســـطبل فيكتوريـــوس وبقيـــادة الفارس 
الهولنـــدي أدري فريـــس أن يؤكـــد تفوقـــه 
ويعلـــن عـــن نفســـه بقـــوة بتحقيقـــه أولى 
أنتصاراتـــه في المضمـــار البحريني ليؤكد 
قدومه القوي بعد مشـــاركته الثانية حيث 
جـــاء الفـــوز مـــن خـــالل الخطـــة الموفقـــة 
بوضـــع الحصـــان اآلخر لنفس األســـطبل “ 
مكاك “ ورقة تكتيكية بتقدمه منذ البداية 
فيما أحتفظ “ جزيل “ بقوته لألنطالق بعد 
خط المســـتقيم ليندفع نحو المقدمة بقوة 
وإصـــرار ويحســـم الفـــوز رغـــم محـــاوالت 
منافســـه الحصان “ بورت دوغالس “ الذي 

جاء ثانيًا.

“ بالسترا “ يستعيد األنتصارات

علـــى  واألخيـــر  الســـابع  الشـــوط  وأقيـــم 
كأس الشـــركة األيرلندية لتســـويق خيول 
الســـباق والمخصص لجياد الدرجة األولى 
“ مســـتورد “ مســـافة 1600 متـــر والجائزة 
3000 دينار، وشـــهد عـــودة قوية للحصان 
“ بالســـترا “ ألســـطبل المحمديـــة وبقيـــادة 
أدري فريـــس الـــى مســـتواه واألنتصارات 
بعـــد غيبـــة والذي جـــاء من خـــالل الخطة 
الموفقـــة بوضـــع الحصـــان اآلخـــر لنفـــس 
المالـــك “ بتـــار “ ورقة تكتيكيـــة بأنطالقته 
الحصـــان  معـــه  وســـحب  المقدمـــة  فـــي 
الـــذي ظـــل   “ كـــوال فورســـت   “ المنافـــس 
متقدمـــًا حتـــى آخـــر 200 متر التـــي أندفع 
خاللهـــا “ بالســـترا “ بقوة ليخطف الصدارة 
الفـــوز  ويحســـم  األخيـــرة  األمتـــار  فـــي 

لصالحه. 

التتويج

وقـــد تم تتويج الفائزين بكؤوس الســـباق 
حيـــث قـــام الســـيد أحمـــد شـــيرازي عضو 
مجلس إدارة مركـــز البحرين للمجوهرات 

بتقديم كأس مركـــز البحرين للمجوهرات 
للشـــوط األول الـــى المالـــك الفائـــز هـــادي 
إبراهيـــم العفـــو، وكأس البـــورش للشـــوط 
الرابـــع الـــى المضمـــر الفائـــز يوســـف طاهر 
وكأس مركز البحرين للمجوهرات للشوط 
الســـادس الى فوزي ناس، كما قام بتقديم 
هدايـــا مركـــز البحريـــن للمجوهـــرات الـــى 
المضمريـــن والفرســـان الفائزيـــن بالمركـــز 
والســـادس،  األول  الشـــوطين  فـــي  األول 
فيمـــا قام الســـيد عباس شـــيرازي بتقديم 
كأس البورش للشـــوط الخامس الى ســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن عبدهللا بن عيســـى آل 
خليفـــة، فيمـــا قـــدم الســـيد خالـــد حجازي 
شـــيفرون  كأس  شـــيفرون  شـــركة  ممثـــل 
الســـيد  قـــدم  ثـــم  البوعينيـــن،  رائـــد  الـــى 
جارمـــي كرين المندوب األقليمي للشـــركة 
األيرلنديـــة لتســـويق خيول الســـباق كأس 
الشـــركة الى ســـمو الشـــيخ ســـلطان الدين 
بـــن محمد بـــن ســـلمان آل خليفـــة بجانب 
هديتيـــن الى المضمـــر والفـــارس الفائزين 

بالمركز األول في الشوط السابع.

ــوق بــانــتــصــاراتــهــا ــفـ ــتـ ــرا” و“جـــــزيـــــل” تـ ــ ــت ــ ــس ــ ــال ــ ــود” و“ب ــ ــعـ ــ الـــجـــيـــاد “يـ

عيسى بن سلمان يشهد السباق ال 16 للخيل
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قـــام مجلس أعمـــال مجموعـــة “ماريوت” 
العالمية في البحرين، المكون من فندقي 
“ويســـتن” و”لو ميريديان ســـيتي ســـنتر” 
البحريـــن، وفنـــدق “شـــيراتون” البحرين، 
وشـــقق “ماريـــوت” الفندقيـــة و”ماريـــوت 
التزامـــه  مـــن  وكجـــزء  إن”،  ريزيدنـــس 
المســـتمر فـــي خدمـــة المجتمـــع المحلي، 
بتســـليم شـــيك مقـــداره 2450 دينارا إلى 

جمعية السنابل لأليتام. 
وحضـــر الحفـــل ممثلون عن دار الســـنابل 
لأليتـــام، ورئيـــس مجلـــس إدارة أعمـــال 
العـــام  والمديـــر  البحريـــن  فـــي  ماريـــوت 
لفندق شيراتون البحرين توماس فلينت، 
لفنـــادق “ويســـتن” و”لـــو  العـــام  والمديـــر 
ميريديان ســـيتي ســـنتر” البحرين سامي 
جانـــي، والمديـــر العـــام لشـــقق “ماريوت” 
إن”  ريذيدنـــس  “ماريـــوت  و  التنفيذيـــة 
حســـين جاران. وحضـــر الحفل مجموعة 
“ماريـــوت”  شـــركة  فريـــق  أعضـــاء  مـــن 

العالمية العاملين في البحرين. 
وفـــي وقـــت ســـابق من هـــذا الشـــهر، قام 
فنـــدق “شـــيراتون” البحريـــن بالتبرع إلى 

جمعيـــة الســـنابل لأليتـــام بمجموعـــة من 
المختلفـــة  األســـرة والمناشـــف  بياضـــات 

األحجام.

للجمعيـــة دينـــارا   2450 مقـــداره  شـــيك  تســـليم 
“مجلس أعمال ماريوت” يتبرع لـ “السنابل لأليتام”
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أطلقــت إدارة العمل النســائي بجمعية اإلصالح، بالتعاون 
مع فريق “استدامة سعادة”، مبادرة تحت شعار “ولسوف 
يعطيــك ربــك فترضــى”، لطالبــات المرحلتيــن اإلعداديــة 
والثانويــة، بمقر جمعية اإلصالح بالمحرق، في الفترة من 

21 وحتى 23 يناير 2020.

علـــى  المبـــادرة  واشـــتملت 
تضمنـــت  محاضـــرات،   3
والرضـــا  القناعـــة  عناويـــن: 
الحيـــاة، والعطاء،  وســـعادة 
إضافة إلى تطبيقات عملية، 
الفضالـــة  هاجـــر  قدمتهـــا 

وعائشة المناعي.
المبـــادرة بتكريم  واختتمت 
المشـــاركات، من قبل رئيسة 
النســـائي  العمـــل  إدارة 
ســـنية  اإلصـــاح  بجمعيـــة 

الصالحي.

“النسائي باإلصالح” تنظم مبادرة لـ “اإلعدادية والثانوية”

للســـيارات،  الحـــداد  شـــركة  فـــازت 
 ”CSI“ بجائزة أفضل خدمـــة عماء
لعـــام 2019، فـــي مؤتمـــر خدمـــات 
عمـــاء “MBCME” الســـنوي، الـــذي 

عقد في دبي.
وقدم الجوائز مدير خدمات العماء 
في “MBCME” تيلو غروسمان، إلى 
مدير شـــركة الحداد للسيارات قسم 
خدمـــة العمـــاء إيان بيتـــي، ومدير 
قطـــع الغيار خورخي رولداو ومدير 

التسويق عمران علي.
ممثلـــي  جميـــع  المؤتمـــر  وحضـــر 
قبـــل  مـــن  المعتمديـــن  الموزعيـــن 
التـــي  بنـــز”،  ســـيارات “مرســـيدس- 
دول  أســـواق  جميـــع  مـــن  تتكـــون 
مجلس التعاون الخليجي والمشرق 
العربـــي، إضافـــة إلـــى ممثلـــي مـــن 

MB-“ و   Daimler“ ”AG  شـــركة
.”CME

واتخذت شـــركة الحداد للســـيارات 
أخيـــًرا، إجـــراءات لتحســـين تجربة 

العماء.
وتم تجديد مركز “مرســـيدس-بنز”؛ 

لخدمة العماء الواقع في ســـلماباد، 
ليعكـــس رؤيـــة “MAR 2020”، التي 

تعزز تجربة العميل.
وأصبـــح مركز الخدمـــة اآلن مجهًزا 
بشكل أفضل للترحيب بالعماء في 

استخدام أحدث التقنيات.

دبي فــي   ”MBCME“ جــوائــز  تــوزيــع  حفل  ــال  خ
”CSI الحداد موتورز” تنال “أفضل خدمة عمالء“

قامـــت عضـــو مجلـــس الشـــورى 
فـــي البحريـــن نانســـي خضوري، 
بزيارة الكلية الملكية للجراحين 
فـــي إيرلنـــدا – جامعـــة البحرين 
فـــي   ،)RCSI Bahrain( الطبيـــة 

البسيتين.
رئيـــس  اســـتقبالها  فـــي  وكان 
الجامعـــة ســـمير العتـــوم وكبـــار 

المسؤولين بالجامعة. 
عرضـــًا  قدمـــت  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
مفصاً عن دور مجلس الشـــورى 
إلـــى  إضافـــة  المملكـــة،  فـــي 
معلومات عامة عن عمل السلطة 
القضائيـــة  التنفيذيـــة والســـلطة 

في البحرين.
ومن ضمن العـــرض تم التعريف 
الوطنـــي،  العمـــل  ميثـــاق  عـــن 

ومجلـــس  البحريـــن  ودســـتور 
الشورى. 

وفـــي الختـــام، قدمـــت خضوري 
للحضور نسًخا من كتاب مفصل 
الشـــورى  مجلـــس  عمـــل  حـــول 

ودوره في المملكة.

وتشـــغل خضوري منصب عضو 
مجلـــس الشـــورى البحريني منذ 

.2010
والـــى جانـــب اللقاء، تـــم مرافقة 
خضوري بجولة شـــاملة للتعرف 

على حرم الجامعة.

الـــشـــورى ــس  ــل ــج م دور  ــن  ــ ع عـــرضـــا  قـــدمـــت 
“الملكية للجراحين” تستضيف خضوري

والــطــالــبــات واإلداري  ــي  ــم ــادي األك الــطــاقــم  بــمــشــاركــة 

“الملكية” تحتفل باليوم الرياضي 

احتفلـــت الجامعـــة الملكية للبنات، 
بفعالية “اليوم الرياضي” السنوية، 
رئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  بمشـــاركة 
الجامعـــة الملكيـــة للبنـــات، ديفيـــد 
الطاقميـــن  وأعضـــاء  ســـتيوارت، 
األكاديمـــي واإلداري، إضافـــة إلـــى 
الطالبـــات، الـــذي أقيم فـــي حرمها 

الجامعي بمنطقة الرفاع الغربي.
واشتملت الفعالية على العديد من 
األنشـــطة والمســـابقات الرياضيـــة، 
منهـــا فعاليـــة المشـــي “واكاثـــون”، 
بدءًا من المركـــز الرياضي وانتهاء 

بالسكن الجامعي.
وأجريـــت مباريات كرة الســـلة في 
ملعب الكرة التابع للمركز الرياضي 
بالجامعـــة فـــي أجـــواء حماســـية، 
جمعـــت فريـــق الطاقـــم األكاديمي 

واإلداري بفريق الطالبات. 
الطالبـــات  شـــؤون  مكتـــب  ووفـــر 
والمعلومـــات  الصحيـــة  األطعمـــة 

الازمة حول حول الغذاء الصحي 
وأهمية الرياضة لحياة صحية.

ومـــن جهتـــه، أعرب القائـــم بأعمال 
للبنـــات  رئيـــس الجامعـــة الملكيـــة 
ســـعادته  عـــن  ســـتيوارت،  ديفيـــد 

بقضـــاء هـــذا الوقـــت المفيـــد فـــي 
الرياضيـــة،  الترويحيـــة  األنشـــطة 
التـــي تعكس اهتمـــام الجامعة في 
خلق بيئة دراسية مفعمة بالحيوية، 
وتعـــزز الجانـــب االجتماعـــي لـــدى 

الموظفين والموظفات والطالبات.
هـــذا  علـــى  ســـتيوارت  أثنـــى  كمـــا 
النشـــاط الـــذي يأتـــي بتنظيـــم من 
مكتـــب شـــؤون الطالبـــات والمركز 

الرياضي بالجامعة.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

شـــارك موظفو المصرف الخليجي 
التجاري، أحد المصارف اإلسامية 
الرائدة بمملكة البحرين، احتفاالت 
عبـــر  الرياضـــي،  باليـــوم  المملكـــة 
فعاليـــة رياضيـــة أقامهـــا المصرف 
بلعبـــة البولنـــغ، حملـــت أجـــواء من 
الحماس والتحدي بين الموظفين.

فـــي  المصـــرف  مشـــاركة  وتأتـــي 

التزامـــا  الرياضـــي  اليـــوم  هـــذا 
الفعاليـــات  فـــي  بالمشـــاركة  منـــه 

والمناسبات الوطنية.
الرئيـــس  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
الخليجـــي  للمصـــرف  التنفيـــذي 
التجاري سطام سليمان القصيبي، 
أن اليوم الرياضي في البحرين هو 
يوم وطني وظاهرة رياضية تحمل 

فـــي طياتهـــا العديـــد من الرســـائل 
التاحـــم  تعزيـــز  أهمهـــا  الهادفـــة، 
وإبـــراز قيـــم المحبة والمـــودة بين 
الجميـــع وبـــث روح الـــوالء للوطن 

عبر ممارسة الرياضة. 
ســـعادته  عـــن  القصيبـــي  وأعـــرب 
اليـــوم  بهـــذا  المصـــرف  لمشـــاركة 
نابـــع  ذلـــك  أن  مؤكـــًدا  الرياضـــي، 

مـــن التـــزام المصـــرف التـــام نحـــو 
مشـــاركة المجتمع البحريني جميع 
مناسباته، مشيرا إلى أهمية تعزيز 
الجميـــع،  لـــدى  الرياضـــة  مفهـــوم 
والعمـــل علـــى بنـــاء مجتمع صحي 
قـــادر على مواصلـــة عملية العطاء 
والتنميـــة؛ لتعزيـــز مكانـــة المملكـــة 

على األصعدة والمستويات كافة.

“المصرف الخليجي” يشارك المملكة احتفاالتها بيوم البحرين الرياضي

حصل مركز إبراهيم خليل كانو للتدريب، 
المجهـــز بأحـــدث تقنيـــات التدريـــب فـــي 
البحرين، على أول شـــهادة اعتماد دولية 
 Institute of the Motor“ مـــن قبل معهـــد
Industry”.  وســـتعزز هـــذه الشـــهادة مـــن 
قدرة مركـــز التدريب علـــى توفير المزيد 
االحترافيـــة  والشـــهادات  التدريـــب  مـــن 
في مجـــال قطاع الســـيارات. ويعد مركز 
المركـــز  للتدريـــب  كانـــو  إبراهيـــم خليـــل 
الخـــاص الوحيـــد الحاصـــل علـــى شـــهادة 

.”IMI“ االعتماد المرموقة من معهد
ويأتـــي حصوله علـــى هذه الشـــهادة بناًء 
علـــى معايير الجـــودة، الحجـــم، المعدات 
والمـــدرب  المؤهـــل  وكادره  المتطـــورة 
محلًيا وعالمًيا، من قبل أفضل الشـــركات 
العاملة في قطاع السيارات حول العالم.

ويعـــد معهـــد “IMI” رابطـــة مهنيـــة تجمـــع 
األفـــراد العامليـــن فـــي قطاع الســـيارات، 
وهو بمثابة الجهة المرجعية لهذا القطاع.

إذ يعمـــل المعهـــد علـــى النهـــوض بقطـــاع 
الســـيارات عبر تحديـــد المعاييـــر المهنية 
لهـــذا المجـــال وتعزيزهـــا، مـــا ُيثمـــر عنـــه 
اكتســـاب المزيد من المهارات وتأســـيس 
مســـارات مهنيـــة واضحـــة وتعزيـــز الثقة 

العامة.
وتأســـس المعهد سنة 1920؛ بهدف تلبية 
احتياجـــات األفـــراد الراغبيـــن بالحصول 
على شهادات توثق إنجازاتهم في مجال 
قطـــاع الســـيارات، وســـاهمت الشـــهادات 
التي حصلوا عليها في تحقيق نمو مطرد 

فـــي العضوية لدى المعهـــد. والزالت هذه 
االحتياجـــات موجودة حتـــى اليوم، وهو 
مـــا يجعل العضويـــة و إصدار الشـــهادات 

المهنية من أهم ركائز المعهد. 
ومن جانبه، هنـــأ الرئيس التنفيذي لمعهد 
“IMI” ســـتيف نـــاش الفريـــق العامـــل فـــي 
المركز، قائًا “نحن ســـعداء للغاية بالعمل 
مـــع كادر مركـــز إبراهيـــم كانـــو للتدريـــب 
وتقديـــم الدعم لهم؛ ليتمكنـــوا من توفير 
البرامـــج التدريبيـــة وتقديـــم الشـــهادات 

العالمية الخاصة بالمعهد”.

”IMI“ مــــــعــــــهــــــد  قـــــــبـــــــل  مـــــــــــن 
“إبراهيم كانو للتدريب” ينال شهادة اعتماد دولية



يزول خالف مستجد حول بعض القناعات.

االنفتاح يؤّدي إلى عالقات ممتازة مع محيطك.

استشر اآلخرين فيما يتعلق ببعض قراراتك 
المهنية.

ال تصحح الخطأ بخطأ أكبر منه وأشد ضررا.

ال تستخف بالنصيحة التي قد يقّدمها إليك 
الزمالء.

تتفاءل في بداية تنفيذك مشروعا جديدا.

زيارات عمل تؤسس لمرحلة جديدة.

عبارات الثناء تكون عنوان المرحلة المقبلة. 

بعض األمور التقنية تعوق تقدمك في العمل.

ال حدود لطاقتك وال من يقف بوجه إبداعك.

المستقبل أمامك، فال تيأس وتتراجع كثيرا.

التزم بالعمل الجاد والناجح في مسيرتك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

15 فبراير

 1898
انفجـــار يدّمر ويغـــرق المدمرة 
األميريكة “يـــو.أس.أس. مين” 
فـــي مينـــاء هافانا بكوبـــا، وقد 
أدى هـــذا الحـــادث إلـــى إعالن 
المتحـــدة  الواليـــات 
الحرب على إسبانيا 
فيمـــا عـــرف باســـم 
الحـــرب األمبركيـــة 

اإلسبانية

تفاجــأت الممثلة المصريــة وفاء عامر من قــرار فصل الطيار 
أشــرف أبو الُيسر من وظيفته، بعد ســماحه للفنان المصري 
محمد رمضــان بالتقاط فيديــو من داخل غرفــة قيادة إحدى 

الطائرات الخاصة.
 وقالــت وفاء إنَّه كان من الممكن تغريــم الطيار أو توجيه إنذار 

إليــه، معتبرة أن قرار فصلــه ووقفه عن مزاولــة المهنة أكبر من 
تفاصيل الواقعة نفسها، مضيفة: “الراجل ميستاهلش كل ده”. ويشار إلى أن الحادثة 

حدثت في أكتوبر، عندما نشر رمضان مقطع فيديو من داخل غرفة قيادة طائرة.

انضمامهــا  ديــاب  مايــا  اللبنانيــة  الفنانــة  أعلنــت 
إلــى أوبريــت “صنــاع األمل”، وهــي مبــادرة أطلقها 
الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم، ونشــرت عددا 
مــن القصص علــى خاصية الســتوري، وهــي تعقد 

الجلسات لالســتماع إلى العمل مع الملحن اإلماراتي 
فايز الســعيد، وعّلقت مايا دياب على صورة نشرتها عبر 

حسابها الخاص من كواليس التحضيرات للعمل: “دولة األمل والسعادة..

اإلمارات التي جعلت من الوطن قدوة للعالم، تنفرد بأوبريت “صناع األمل”.

شّوقت الفنانة الســورية رويدا عطية متابعيها بفيديو ترويجي 
ألغنيتها الجديدة “حدا تاني” وظهرت فيه بحالة حزن وعصبية 

تحطم الزجاج من حولها.
وســبق أن نشــرت رويدا البوســتر الرســمي ألغنيتها المقّرر 

طرحهــا خالل األيــام المقبلة علــى طريقة الفيديــو كليب عبر 
يوتيوب. ويشــار إلــى أن األغنية من كلمات علــي المولى، وألحان 

فضل ســليمان، وتوزيع إيلي نســتا، والكليب من إخراج سامر محمود، وتقول الفنانة 
في مطلع أغنية “حدا تاني” بالفيديو: “ما بعرف إذا إسما خيانة”.

جديد عطيةصناع األملميستاهلش
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أكـــد تقرير نشـــرته صحيفـــة “ديلي 
تايمـــز” أن دبـــي تعتبـــر مـــن أكثـــر 
الوجهات العائلية سحًرا في العالم، 
حيـــث تقّدم كل مـــا يمكن للمرء أن 
يبحـــث عنـــه خـــالل إجازتـــه، مـــن 
األطباق الغريبة الشـــهية واللذيذة، 
إلـــى متحـــف يتغّنى بعبـــق التاريخ 
الغنـــي للمنطقـــة، إلـــى المتنزهـــات 

ومراكز التسوق.
وكشـــف التقريـــر أن عالقـــة الحب 
مـــع دبـــي تبـــدأ فـــي اللحظـــة التي 
يصـــل المـــرء فيهـــا إلـــى المدينـــة، 
فهي أعجوبة من عجائب اإلنســـان 
تطـــأ  إن  ومـــا  ورونقهـــا،  بســـحرها 

قدمـــاك خـــارج المطـــار حتـــى ترى 
بمجموعـــات  الســـحاب  ناطحـــات 
متنوعة رائعة تقف محيية زائريها.
 ووصف التقريـــر دبي بأنها واحدة 
من أكثـــر الوجهات العائلية ســـحًرا 
فـــي العالـــم، وقـــال إن بـــرج خليفة 
األطول واألشـــهر فـــي العالم يوفر 
لهـــذه  بانوراميـــة  إطاللـــة  أفضـــل 

المدينة العالمية المزدهرة.
علـــى  الممتـــد  مـــول  دبـــي  ويعـــد 
مســـاحة 13 مليـــون قـــدم مربعـــة، 
بمثابة واحة لمحبي التســـوق، فهو 
مـــن أي عالمـــة تجاريـــة  ال يخلـــو 

عالمية.

دبي.. أكثر الوجهات العائلية سحًرا في العالم

 1928
سلطة االنتداب الفرنسي على سوريا تعّين تاج الدين الحسني رئيًسا على سوريا

 1936
هي فوكس فاجن هتلر يعلن عن بدء خطة إنتاج سيارة رخيصة الثمن في ألمانيا

 1994
زلزال في جنوب سومطرة بقوة 7.0 على مقياس ريختر قتل فيه 207

 1258
هوالكو يدخل عاصمة الخالفة العباسية بغداد بعد إعالن الخليفة العباسي

2015
ا من العاملين في ليبيا ا قبطيًّ تنظيم داعش ُيعدم 21 مصريًّ

يدخل النجم عمرو سعد 
في فيلم سينمائي جديد 

يحمل اسم “بحب العصابة 
أووووي” من تأليف محمد 
سمير مبروك وأحمد عادل 
سلطان ومن إخراج إيهاب 

عمرو.

دعوة للمخرجين البحرينيين االستعداد وتقديم األفالم والمنافسة

الجونة السينمائي يعلن عن موعد انعقاد دورته الرابعة

 أعلـــن مهرجـــان الجونـــة الســـینمائي 
عـــن موعد انعقاد دورتـــه الرابعة، في 
الفتـــرة مـــا بیـــن 24 ســـبتمبر حتـــى 2 
أكتوبـــر2020، فیمـــا ســـتقام أنشـــطة 
ذراع  الســـینمائیة  الجونـــة  منصـــة 
الصناعـــة الخاصـــة بـــه في الفتـــرة ما 
أكتوبـــر   1 وحتـــى  ســـبتمبر   26 بیـــن 
موعـــد  المهرجـــان  وحـــدد   .2020

استقباله طلبات تقدیم
األفـــالم مـــن كل األنـــواع الســـینمائیة 
الطویلـــة والقصیرة في الفترة ما بین 

1 مارس وحتى 15 یولیو2020.
 یذكـــر أن الدورة الثالثة للمهرجان قد 
ا، ما بین صناع  جذبـــت 740 ســـینمائیًّ
مبیعـــات،  ووكالء  وموزعیـــن  أفـــالم 
معتمـــًدا  مشـــارًكا   750 إلـــى  إضافـــة 
مـــن الصحافـــة العالمیـــة واإلقلیمیـــة 

والمحلیـــة، وُســـجل 
التذاكـــر  عـــدد 

المحجوزة 
 33000

تذكرة، وعـــرض خالل مـــدة انعقادها 
83 فیلًما تمثل 44 دولة، وبلغت قیمة 
جوائـــز األفـــالم الفائـــزة حوالـــي 220 
ألـــف دوالر أميركي في جمیع أقســـام 

المسابقات.
أضحـــى المهرجـــان وبســـبب النجـــاح 
االستثنائي لدوراته السابقة، موضع 
ثقـــة صنـــاع األفـــالم، ولهـــذا یشـــعر 
أبـــرز  مـــن  عـــدًدا  لتقدیمـــه  بالفخـــر 
أعمـــال 2019 مثـــل الفیلـــم الفائـــز 
بنجمـــة الجونـــة الذهبیـــة للفیلـــم 
الروائـــي الطویـــل “ســـتموت في 
العشـــرین” ألمجـــد أبـــو العالء، 
و”عید القربان” لیان كوماســـا 
الحائـــز علـــى جائـــزة نجمـــة 
وفـــوز  الفضیـــة  الجونـــة 
فیلـــم مریـــم توزانـــي “آدم” 
بالبرونزیة فـــي ذات الفئة، 
إضافة إلى “بابیشا” لمونیة 
مدور الحاصـــل على نجمة 
فیلـــم  ألفضـــل  الجونـــة 
روائـــي عربـــي. بینمـــا فـــاز 
الصحـــراء”  طریـــق   143
بنجمـــة  فرحانـــي  لحســـن 
للفیلـــم  الفضیـــة  الجونـــة 
الوثائقـــي الطویـــل، ونـــال 
جعجـــع  لوســـیم  “أمـــي” 
نجمـــة الجونـــة الذهبیـــة 

للفیلـــم القصیر، وحصل “ســـالم” لزین 
دریعـــي علـــى جائـــزة نجمـــة الجونـــة 

ألفضل فیلم عربي قصیر.
  كمـــا تفرد المهرجان بالعرض العالمي 
األول لفیلـــم “لمـــا بنتولـــد” لتامر عزت 
وبـــأول فیلـــم تحریك مصـــري طویل 
“الفـــارس واألمیرة” لبشـــیر الدیك في 

القسم الرسمي -خارج المسابقة.
 كما َكرم المهرجان عدًدا من األســـماء 
النجـــم  مثـــل  البـــارزة  الســـینمائیة 
السینمائي محمد هنیدي والمخرجة/

المنتجـــة المرموقـــة مي مصـــري التي 
ُعرفـــت بأعمالها الوثائقیة ذات الطابع 
الشعري اإلنســـاني كما منح المهرجان 
جائـــزة فارایتـــي للمخـــرج الســـوداني 
صهیب قســـم الباري، الـــذي فاز فیلمه 
“الحدیث عن األشـــجار” بجائزة نجمة 
الوثائقـــي  للفیلـــم  الذهبیـــة  الجونـــة 

الطویل.
 واختـــارت منصة الجونة الســـینمائي 
المشـــاریع  لتطویـــر  محطـــة  وهـــي 
ومســـاحة لإلنتـــاج المشـــترك موجهة 
للعالم العربي 12 مشروًعا في مرحلة 
التطویـــر و6 أفـــالم فـــي مرحلـــة مـــا 
بعد اإلنتـــاج، من أصل 133 مشـــروًعا 
منحتـــه  مـــا  قیمـــة  وبلغـــت  متقدًمـــا 
 240 للفائزیـــن  جوائـــز  مـــن  المنصـــة 
ألـــف دوالر أميركـــي، بینهـــا جائزتـــان 

رســـمیتان بمبلـــغ 15 ألـــف دوالر لـــكل 
منهما، وتـــم تمویل بقیـــة الجوائز من 
ِقبـــل شـــركاء المهرجـــان ورعاتـــه كما 
تضمنـــت المنصـــة طیًفـــا واســـًعا مـــن 
المحاضرات وطاوالت الحوار وورش 
العمـــل احتفـــااًل بمـــرور 100 عام على 
مولد الروائي االستثنائي إحسان عبد 
القـــدوس، وقد نظم المهرجان معرًضا 

ا تخلیًدا لذكراه. تذكاریًّ
 إضافة إلى ذلك، فقد عرض المهرجان 
عدًدا من األفالم الكالسیكیة المرممة 
حدیًثـــا لمخرجین مثـــل فرید بوغدیر 
تروفـــو  وفرانســـوا  ســـالس  ووالتـــر 
قســـم  فـــي  فیللینـــي  وفیدیریكـــو 

العروض الخاصة.
 وتعـــاون المهرجان مـــع ملتقى تعلیم 
صناعة األفالم، وهي مبادرة مستقلة 
الســـینما  صناعـــة  دعـــم  إلـــى  تهـــدف 
قـــدرات طالبهـــا  مـــن خـــالل تطویـــر 
واستضاف المهرجان ألول مرة لجان 
تحكیم فیبریســـي ونیتبـــاك، كما عقد 
شـــراكة ناجحة مع المنظمة اإلیطالیة 
الـ”كونترولوتشـــي”  الحكومیـــة  غیـــر 
بالتعـــاون مـــع الســـفارة اإلیطالیة في 
القاهرة تضمنت الشراكة عرض أفالم 
إیطالیـــة ومشـــاركة 4 مـــن المخرجین 

اإلیطالیین في المهرجان.

تظاهرة سينمائية مهمة انتشال التميمي رئيس المهرجان
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أجمـــــل 100 امـــرأة في العالــم
أصدر موقع TOP BEAUTY WORLD قائمته النهائية للعام الماضي، ألجمل 
100 امــرأة فــي العالم وفًقا لتقييم ثالثة من أشــهر أطبــاء التجميل في لوس 

أنجلوس.

العربيـــات،  النجمـــات   وعلـــى صعيـــد 
فقـــد خرجت كل النجمات اللواتي كّن 
يتنافســـن على اللقب، لتبقى المصرية 
هايدي موســـى، واحتلت نجمة ســـتار 
أكاديمي الجزائرية ســـهيلة بن لشهب 
المرتبة الــــ 97 بعدما كانت في المركز 
79، وغـــادرت المغربية حنـــان الخضر 
القائمـــة التـــي كانـــت ضمـــن األســـماء 
الســـنوات  فـــي  فيهـــا  المطروحـــة 
الماضيـــة، حســـب مـــا جاء فـــي موقع 

“العربية”.
 وجـــاءت هايدي في المركز الســـبعين 
مـــن القائمـــة التـــي تصدرتهـــا الممثلـــة 
إيميلـــي كالرك، وجـــاءت فـــي المركـــز 
والثالـــث  هيـــرد  آمبـــر  منهـــا  الثانـــي 
أليكســـاندرا دادليـــو والرابـــع أنجلينـــا 
جولـــي، والخامســـة ديبيـــكا بادكـــون، 

والسادسة سيلينا غوميز.

فـــي  لورانـــس  جينيفيـــر  حّلـــت  كمـــا 
 12 المرتبـــة  فـــي  تلتهـــا   ،11 المرتبـــة 
الممثلـــة التركية هاندا ارتشـــيل، وفي 
المرتبـــة 13 أدريانـــا ليمـــا. وحلـــت في 
المرتبـــة 22 كانـــدال جينيـــر، تلتها في 
المرتبـــة 23 ريهانـــا، وفـــي المرتبة 27 
توبـــا بويوكســـتون، وفـــي المرتبة 29 
تايلور ســـويفت تلتها فـــي المرتبة 30 
 32 المرتبـــة  روبـــي. وفـــي  مارجـــوت 
ســـكارلي جوهانســـون. وفـــي المرتبة 

54 جيسيكا ألبا، و59 أريانا جراندي.
وحّلـــت مونيكا بيلوتشـــي في المرتبة 
77 وناعومي ســـكوت في المرتبة 79 
وبيونســـيه في المرتبة 87، تلتها كيرا 
نايتلي في المرتبة 88، وحلت الممثلة 
التركيـــة ديميت اوزديمير في المرتبة 
الممثلـــة  اســـم  القائمـــة  وتذّيـــل   89

التركية نسليهان أتاجول.

أطلقت النجمة نيكي ميناج أغنيتها الجديدة )Yikes(، على “يوتيوب”  «
والتطبيقات الموسيقية العالمية، حيث بدأت األغنية بتحقيق رواج 

كبير بين الجمهور على منصات اإلنترنت.  جدير بالذكر، أن ميناج 
أحدثت أخيًرا صدمة كبيرة لمتابعيها، بعد أن كتبت منشورًا غامًضا 

على حسابها الخاص بأحد مواقع التواصل، ثم حذفته بسرعة.
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فـــي مثـــل هـــذا اليـــوم مـــن 15 فبرايـــر العـــام 
2019، رحل عن عالمنا الفنان القدير إبراهيم 
بحـــر، أحـــد العظماء الذيـــن تركـــوا بصماتهم 
على المسرح والدراما محلًيا وعربًيا، ودخلت 

مؤلفاته التاريخ وأصبح لها صدى عالمي.
إبراهيـــم بحر كما عرفناه، وضع نظاًما صارًما 
حيـــال التمثيـــل وأدخـــل نظريـــات جديـــدة، 
وانفرد بدســـتوره الفني الخالق على الخشبة 
وأمـــام الكاميـــرا، وتميـــز بالحذر الشـــديد في 

اختيار أدواره.
وأذكر حينما ســـألته في مقابلة كنت أجريتها 
معه العام 2008 في منزله، “ما الذي يمثله لك 
المســـرح؟ فأجاب: المســـرح حياتـــي، أتنفس 
مسرًحا وأعيش مسرًحا، حتى قبل أن انتمي 
إلي أي مســـرح من المســـارح األهليـــة، فأنا ال 
أســـتطيع أن أبتعـــد عـــن المســـرح، وأريـــد أن 

أشـــارك إخواني في تطوير المسرح وهذا هو 
الحلـــم، ولـــوال وجود هذا الحلـــم النتهينا منذ 

زمن بعيد”. 
وكان الفنان إبراهيم بحر )رحمه هللا(، مبتكًرا 
للطرق الجديدة لفـــن التمثيل، وحياته مليئة 
بالقـــراءات والبحث واالطـــالع والتحليالت، 
ويتعامـــل مع كل ما يعـــرض عليه وما يلتهمه 
من ثقافات فنية مختلفة بالشـــعور والذاكرة، 
وعمليـــة  التقديـــم  إلـــى  بأفـــكاره  والعـــودة 
االســـترجاع لكل هـــذه األشـــياء، وأتصور أن 
من يريد الوصول إلى مســـتواه يحتاج إلى 

جهد كبير وشاق.
غرفـــة  فـــي  عليـــه  دخلـــت  مـــرة،  ذات 
االســـتراحة أيـــام تصوير مسلســـل “الفجر 
المســـتحيل” العـــام 2007، وكان العمـــل 
المطاوعـــة  معصومـــة  تأليـــف  مـــن 
وإخـــراج ياســـر ناصـــر، فوجدتـــه 
يضع خطوطا وتشكيالت وألوانا 
وانطباعـــات على النص الذي كان 
كان  انـــه  وأدركـــت حينهـــا  بيـــده، 
الشـــخصية،  أعمـــاق  فـــي  يغـــوص 
ويريـــد أن يعيـــش دقائـــق حياته في 
المسلســـل بعمـــق ووعـــي نادريـــن، فمـــا 

داللة كل هذا الثراء الفني الخصب؟ 
أوال: تميـــز إبراهيم بحـــر بااللتزام الفني 
والـــرؤى الفلســـفية المتنوعـــة، مـــا جعلته 
يقـــدم أنماط األدوار كافة، في المســـرح وفي 
الدرامـــا التلفزيونيـــة، ومـــرد ذلـــك يعـــود إلى 
العصـــر الـــذي نشـــأ فيـــه، الـــذي كان مشـــحوًنا 
أنجبهـــا  التـــي  والتفســـيرات  األفـــكار  بمئـــات 
الواقـــع الحضـــاري، فبحـــر انطلـــق مـــن فكـــرة 
أساســـية مفادهـــا إمكانيـــة الفـــن أن يغير من 

وجـــه الحيـــاة، وكان من المهم عنـــده أيضا أن 
يتميـــز الممثل بعمق الثقافـــة وأصالة اإلنتاج، 
واألســـس التربوية واللغوية، فناموس البقاء 
للفنان ثقافته وعلمه، ويقول دوستروفيسكي 
“الممثـــل الحقيقي، هـــو الممثـــل المثقف الذي 
تنهش الثقافة والمعرفة صدره، ويقف عمالقا 

يبشر بالخالص ويرفع منارات الهداية”. 
ثانيـــا: جميـــع األعمـــال التـــي قدمهـــا الفنـــان 
إبراهيم بحر الزالت عالقة بشكل أو بآخر في 

أذهان المشاهدين، وهذا هو المهم.
وأعمـــال الفنانيـــن التـــي تعيش، تعيـــش ألنها 
كانـــت جزًءا منهم، وال يحقـــق الفنان أبًدا كل 
رؤيتـــه عن الحيـــاة، وما يتركه لنـــا ليس أكثر 
مـــن بقايـــا مائـــدة حياتـــه التي كانـــت حافلة، 

وبعد ذلك نحن نعيش على تلك الصورة. 
ثالثـــا: يـــرى إبراهيم بحر أن للفـــن دائًما في كل 

ثقافـــة وفـــي كل حضـــارة، دور مهـــم يقـــوم به، 
وهو تفســـير المرحلـــة التاريخية التي يعيشـــها 
اإلنســـان تفســـيًرا يكـــون فـــي متنـــاول الجميع، 
فمـــن “جيوتـــو” إلـــى “هوميـــروس”، كان األمـــر 
كذلك، إعطاء المعنى الحقيقي لألشياء، إعطاء 

مجردا من كل غرض تعليمي. 
رابعا: من عاشر إبراهيم بحر عن قرب، سيدرك 
بـــال شـــك إيمانـــه بالمقولـــة الخالـــدة “إن نخـــاع 
األمـــة يكمن داخل فن الفنـــان، وان الذي يميت 
الفنانين هو الذي يخسر الصفقة ويعرض نفسه 
للخطـــر، لذا فإن مصير األمة ال ينفصل أبدا عن 

مصير فنانيها”.
رحم هللا الفنان الكبير إبراهيم بحر، الذي أنتج 
فنـــا عظيما يلفـــت النظر، وأحـــدث ضجة وترك 
أثرا، فكل أعماله تتسم بمظاهر العظمة والتألق 

والقوة.

الذكـــرى األولـــى لوفـــاة الفنـــان القديـــر إبراهيـــم بحـــر
الكاميـــرا وأمـــام  الخشـــبة  علـــى  الخـــاق  الفنـــي  بدســـتوره  انفـــرد 

أسامة الماجد

يعيش الشخصية بعمق ووعي

مع شقيقة الفنان علي بحر مشاركته في المسرحية العربية الشهيرة واقدساه حياته مليئة بالقرارات والبحث

وتميز بالحذر الشديد في اختيار أدواره

خالل تدشين كتابه األخير مع الرويعي والسعداوي

جنازة الفقيد

قدم كافة انماط االدوار
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دراسة: األخبار الكاذبة تساعد في انتشار األمراض
نشــر علمــاء جامعة إيســت أنجليــا )يو.

الجمعــة،  أمــس  البريطانيــة،  إي.إيــه( 
دراســة تثبــت أن األخبــار الكاذبــة، بمــا 
والنصائــح  الخاطئــة  المعلومــات  فيهــا 
التواصــل  الســليمة علــى وســائل  غيــر 
انتشــار  مــن  تزيــد  قــد  االجتماعــي، 
األمــراض.  وفــي تحليــل لمــدى تأثيــر 
انتشــار  علــى  الخاطئــة  المعلومــات 
األمــراض، قــال علمــاء بجامعة إيســت 
أنجليــا، إن أي جهــود تنجــح فــي منــع 
النــاس من نشــر أخبــار كاذبــة يمكن أن 

تسهم في إنقاذ أرواح.
 وفيمــا يتعلق بفيروس كورونا الجديد 
)كوفيد19-(، المنتشر في الصين حاليا، 
قــال بــول هنتــر، أســتاذ الطــب بجامعة 
يو.إي.إيــه وأحــد قــادة فريــق البحــث: 
“هناك الكثير من التكهنات والمعلومات 
علــى  الكاذبــة  واألخبــار  الخاطئــة 
اإلنترنت... عن كيفية نشــوء الفيروس 
ومسبباته وكيفية انتشاره”، بحسب ما 

.”eurekalert“ ذكر موقع
المغلوطــة  “المعلومــات  قائــاً  وتابــع   
تعني إمكانية انتشار النصائح الخاطئة 
بســرعة شــديدة، وهــي يمكــن أن تغيــر 
الســلوك البشــري بما يفتح المجال أمام 

مخاطر أكبر”.
 وأضــاف “األخبار الكاذبــة ُتختلق دون 
اكتراث بالدقة وتقوم غالًبا على نظرية 

المؤامرة”.
أمــس  نشــرت  التــي  الدراســة،  وفــي   

الجمعــة في دوريات تخضــع للمراجعة 
قــام  المجــال،  نفــس  فــي  نظــراء  مــن 
الباحثون بمحاكاة لتفشي أمراض مثل 
وجــدري  واإلنفلونــزا  النوروفيــروس 
تقليــاً  أن  الباحثــون  ووجــد  القــرود، 
بنســبة 10 % فــي كم النصائــح الضارة 
تفشــي  تفاقــم  مــن  يحــد  المتداولــة 
المــرض، وأن منــع النــاس مــن تــداول 
تلــك النصائــح بنســبة 20 % لــه نفــس 

األثر اإليجابي.

بنــك  ســلوفاكيا  فــي  افتتــح 
طريف للحب يحوي مقتنيات 
الــزواج  خواتــم  مثــل  عزيــزة 
زمــن  مــن  الحــب  ورســائل 
الحرب العالمية الثانية وتذاكر 

أول فيلم شاهده المحبان.
 وأقيــم المعــرض فــي قبو في 
يكســو  “شتياونتســا”  مدينــة 
مــن  بيــت   2900 جدرانــه 
حســبما  رومانســية،  قصيــدة 

نقلت وكالة “رويترز”.
المعــرض  فكــرة  واســتلهمت 
التــي  “مارينــا”،  قصيــدة  مــن 
ترجــع إلــى عــام 1846 وتخلــد 
أبواهــا  أجبرهــا  فتــاة  ذكــرى 
غيــر  رجــل  مــن  الــزواج  علــى 
الطالب والشاعر الفقير آندريه 

سادكوفيتش.

في سلوفاكيا... 
بنك لمقتنيات 

العشاق
ألغــت  المفاجــئ،  اإلفــاس  بســبب 
شــركة حفــات زفــاف أكثــر مــن 3500 
المتحــدة،  الواليــات  فــي  زفــاف  حفــل 
تاركــة اآلالف ممــن ينتظــرون “يومهــم 
الكبيــر” فــي مأزق.  وكانت شــركة “نواه 
 40 مــن  أكثــر  تديــر  التــي  للمناســبات”، 
موقًعــا لحفــات الزفــاف فــي 20 واليــة 
وفًقــا  إفاســها،  أعلنــت  األقــل،  علــى 
لموقــع “فوكــس نيــوز”. وأمــرت محكمة 

اإلفــاس التــي تدير ملف الشــركة التي 
ا لها، بتوقف  تتخذ من مدينة يوتاه مقرًّ
عمليــات “نــواه للمناســبات” فــوًرا، وفًقــا 
لرســالة ُنشــرت على موقع الشــركة على 
اإلنترنت.  ويعني قرار المحكمة خسارة 
مئــات اآلالف مــن الــدوالرات، بالنســبة 
لـــ7500 مــن العرائــس والعرســان، الذين 
حجــزوا بالفعــل مواعيــد وأماكن الحفل 

مع الشركة.

لم تدرك سيدة روسية أن “النوايا الطيبة” 
وخاصــة  خيــر،  أعمــال  إلنجــاز  تكفــي  ال 
عندمــا يتعلــق األمــر بكائنــات ضعيفــة ال 
حــول لهــا وال قــوة. ففــي إحــدى األبنيــة 
الســكنية فــي العاصمــة موســكو، اشــتكى 
الجيــران مــن انبعاث روائــح كريهة للغاية 
الشــقق  إحــدى  مــن  مزعجــة  وضوضــاء 
جعلهــم  ممــا  حياتهــم،  عليهــم  نغصــت 
يلجأون إلى الشــرطة.  وبحســب صحيفة 

“ديلي ميل” البريطانية، فقد فوجئ رجال 
عشــرات  علــى  بعثورهــم  القانــون  إنفــاذ 
الجــوع  مــن  مزريــة  حالــة  فــي  القطــط 
واإلهمــال فــي شــقة صغيــرة تتألــف مــن 
غرفــة وصالــة فقط.  واجتمعت في شــقة 
تلــك الســيدة نحو 130 قطــة على أمل أن 
تقــدم لهم المــأوى والغذاء، ولكن يبدو أن 
دخلهــا لــم يكن كافًيا للقيــام بتلك “المهمة 

النبيلة”، لتنقلب األمور رأًسا على عقب.

“أزمة مباغتة” تلغي حفالت زفاف 7 آالف عريس

امرأة تعيش مع 130 قطة.. قبل أن تقع “المأساة”

بائعة زهور في يوم الـ”فالنتاين” في العاصمة 
الفلبينية، مانيا )رويترز(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اعتقلــت الشــرطة التايلنديــة، صبــاح 
أمــس الجمعــة، رجــاً أطلــق 40 طلقة 
علــى حشــد مــن النــاس بالقــرب مــن 
شــجار  بعــد  شــواللونغكورن  جامعــة 
مــع عائلتــه. وقــال أحد شــهود العيان 
إن الجانــي أطلــق النــار فــي الهــواء، 
ثــم علــى الحشــد، وتمكــن المــارة مــن 
طوقــت  التــي  بالشــرطة  االتصــال 
المنطقــة واحتجــزت الرجــل، وأكــدت 

أنه لم يصب أحد خال الحادث.
إيكاتشــاي  يدعــى  النــار  ومطلــق 
أشــارت  مــا  بحســب  تشارويكســيل، 
صحيفــة “كاو ســود”، أنــه تشــاجر مــع 
حامــاً  المنــزل  مــن  وخــرج  عائلتــه 
مــن  وجيــزة  فتــرة  قبــل  مسدًســا 
باســم  المتحــدث  وقــال  الحــادث. 
الشــرطة، كيتســانا بخاتاناتشــاروين، 
إن الحــادث ال يمكن تصنيفه على أنه 

إطاق نار جماعي.

“القــارة  أنتاركتيــكا  فــي  ســجلت 
فبرايــر  فــي  الجنوبيــة”  القطبيــة 
الحالــي، حرارة قياســية بلغت 20.75 
درجــة مئوية، متجــاوزة للمرة األولى 
عتبــة العشــرين درجــة.  وســجل هــذا 
المســتوى القياســي فــي التاســع مــن 
فبرايــر على جزيرة ســيمور المعروفة 
مــا  بحســب  مارامبيــو،  باســم  أيًضــا 
كارلــوس  البرازيلــي  الباحــث  أوضــح 
شــيفر لوكالة “فرانس برس”، الجمعة. 
فــي تواصــل معــه عبــر  وأكــد شــيفر 
“واتســاب”، “لم يسبق أن سجلت هذه 
أنتاركتيــكا”.  فــي  المرتفعــة  الحــرارة 
وقــال إنــه “ال يمكــن اســتخدام هــذه 
المعلومــة لتأكيــد وجــود توّجــه ناجم 
عن التغير المناخي. إنه مجرد مؤشــر 
بــأن أمــًرا مــا مختلًفا يحــدث في هذه 
ســيمور  جزيــرة  وتضــم  المنطقــة”. 

قاعدة علمية أرجنتينية.

تشاجر مع أسرته.. 
فأطلق الرصاص 

على المارة

أنتاركتيكا تتجاوز 
حاجز الـ20 درجة 

مئوية
جيــف  أمــازون،  شــركة  مؤســس  حّطــم 
ا جديــًدا، واشــترى  بيــزوس، رقًمــا قياســيًّ
أغلــى قصــر فــي لــوس أنجلــوس، مقابــل 

مبلغ ضخم.
وقالــت صحيفــة “وول ســتريت جورنــال” 
إن بيــزوس دفــع مبلــغ 165 مليــون دوالر، 
لشــراء منــزل جديــد فــي لــوس أنجلوس، 
فــي  شــراؤه  يتــم  منــزل  أغلــى  ليصبــح 

المدينة المكتظة باألثرياء والنجوم.
 وحّطــم بيــزوس الرقــم القياســي ألغلــى 
قصر في لوس أنجلوس، والذي كان باسم 

الكان ميــردوخ، رئيــس مؤسســة فوكــس 
نيــوز وابــن المليارديــر المؤســس روبــرت 
مــردوخ، حيث ســبق أن أنفــق 150 مليون 
دوالر لشراء قصره في ضواحي المدينة.

 ويعــود قصــر بيــزوس الجديــد لمؤســس 
شــركة وورنــر بــراذرز إلنتاج األفــام، وتم 
بنــاؤه عام 1937، وقطــن فيه جاك وورنر، 

مؤسس الشركة.
رجــل  أغنــى  هــو  بيــزوس  أن  إلــى  يشــار 
بالعالم، وتقّدر ثروته بـأكثر من 130 مليار 

دوالر.

“إمبراطور أمازون” يشتري أغلى قصر في لوس أنجلوس

ا خال أسبوع الموضة في  ا صيفيًّ ممثلة بوليوود ساي مانجريكار تقّدم زيًّ
مومباي )أ ف ب(

يشار إلى أن بيزوس هو أغنى رجل بالعالم، وتقّدر ثروته بأكثر من 130 مليار دوالر

حســناء  أميركيــة  معلمــة  أثــارت 
مواقــع  رواد  واهتمــام  إعجــاب 
التواصــل االجتماعــي بســبب عــدم 
قدرتهــم علــى التمييــز بينهــا وبيــن 
ابنتهــا الجميلة، رغم أن فارق الســن 

بينهما 23 عاًما.
فجوليــن ديــاز البالغة مــن العمر، 43 
عاًمــا، تتمّتــع بجســم رشــيق للغايــة 
ممــا  الوجــه  تقاســيم  فــي  ورونــق 
يجعــل مــن الصعــب التصديــق أنهــا 
والــدة فتــاة جميلــة يبلــغ عمرهــا 19 
عاًمــا.  وتقــول جوليــن، القاطنة في 
واليــة كاليفورنيــا، إنهــا علــى عاقة 
وثيقــة مــع ابنتهــا ميانــي باركــس، 
األنشــطة  مــن  الكثيــر  وتشــاطرها 
أن  قبــل  والترفيهيــة  الرياضيــة 
ينشــروا بعضها على حســاباتهما في 

مواقع التواصل االجتماعي.
 وذكرت جولين أن السر في الحفاظ 
اتباعهــا  هــو  شــبابها وجمالهــا  علــى 
نمــط حياة صحي، مــن خال حمية 
متوازية، وتفادي شــرب الكحول إال 
نــادًرا، باإلضافــة إلــى المواظبة على 

الرياضة.
 ونقلت صحيفة “ذا صن” عن جولين 
بشــرتها  علــى  تحافــظ  إنهــا  قولهــا 
الحــرص  خــال  مــن  كبيــر  بشــكل 
علــى اســتخدام مراهــم الوقايــة من 
الشــمس وتغذيتهــا بالكريمــات التي 
تحتــوي علــى فيتامينــات وعناصــر 

طبيعية مفيدة.
لــم يســتطع أن  لمــن  النهايــة،  وفــي 
يفــرق بينهمــا فــإن األم جوليــن هــي 

التي على يسار الصورة.

الفارق بينهما 23 عاًما.. هل تستطيع معرفة األم؟

مواقــع  علــى  فيديــو  مقطــع  انتشــر 
التواصــل االجتماعــي، يظهر مشــاجرة 
بالســكاكين بيــن زوجيــن داخــل عربــة 
قطــار. وأظهــر المقطــع قيــام الزوجيــن 
بعضهمــا  علــى  ســكاكين  بســحب 
البعــض أثنــاء شــجارهما، بينمــا يقــف 
طفــل أمامهمــا فــي عربــة بقطــار أنفاق 
مكتــظ فــي بروكليــن بمدينــة نيويورك 

األميركيــة. وذكــرت صحيفــة “نيويــورك ديلي نيــوز” أن الثنائي دخلوا في مشــاجرة 
عنيفة وهما في القطار رقم 2، وسحبت المرأة سكيًنا على زوجها.

ومن جانبه، قام الرجل بإمساك زوجته من معصمها محاوالً إسقاط سكينها، وعندما 
هدد االثنان بعضهما بعًضا بالسكاكين، تم سحب عربة الطفل ببطء بعيًدا عنهما.

 واســتمر الزوجان في شــجارهما لمدة دقيقتين، وخال ذلك الوقت هاجمت المرأة 
بسكينها الرجل لكنه تمكن من تفادي محاوالت طعنه.

مشاجرة بالسكاكين بين زوجين داخل قطار الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 
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