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ش���كا عدد م���ن البحارة اله���واة باأليام 
األخي���رة الماضي���ة منعهم م���ن جانب 
البحري���ة  المراف���ئ  أم���ن  موظف���ي 
م���ن إن���زال قواربه���م ف���ي مزال���ق هذه 

المرافئ.
وخص���وا بالذك���ر مرافئ س���ترة )الدار( 

وسترة القرية، والبديع، وعسكر.
ويأت���ي المنع بع���د قرار حظ���ر الكراف 

الذي صدر أخيرا.
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ش���هدت النس���خة الرابعة من جائزة س���مو الش���يخ عيس���ى بن علي بن خليفة آل خليفة 
للنج���م الواعد الت���ي تنظمها جميعة الكلمة الطيبة بالتعاون مع االتحاد العربي للتطوع 

إقباال كبيرا على المشاركة في فعاليات الجائزة هذا العام.

وتق���ام الجائ���زة عل���ى هام���ش الملتق���ى 
الخليج���ي لألطفال، إذ بلغ عدد األطفال 
تق���ارب  بزي���ادة  طف���ا   35 المش���اركين 
م���ن  الماضي���ة  النس���خة  ع���ن  الضع���ف 

النج���م  لجن���ة  رئي���س  وق���ال  الجائ���زة. 
الجائ���زة  إن  الس���ليمان  أحم���د  الواع���د 
ته���دف إل���ى إع���داد جي���ل متمي���ز م���ن 

المبدعين الصغار.

وجه النائب محمود البحراني أول س���ؤال 
برلماني في دور االنعقاد الحالي إلى وزير 
المالية واالقتصاد الوطني الش���يخ سلمان 
ب���ن خليف���ة آل خليف���ة ع���ن آلي���ة تطبي���ق 

ضريبة القيمة المضافة. 
وقال البحراني في سؤاله: هل تّم تشكيل 
بتول���ي تطبي���ق  الخ���اص  الجه���از اإلداري 
ضريب���ة القيم���ة المضاف���ة، وكي���ف س���يتم 
جبايته���ا، وكم نس���بتها وهل ه���ي ثابتة أم 

متغيرة؟

أول سؤال برلماني 
عن “الضريبة”

برعاي��ة س��مو الش��يخ عيس��ى ب��ن علي

جائزة “النجم الواعد” تشهد إقباال مطر: “اللؤلؤ” يحتاج ماال وصبرا

ُيجّس���د تاج���ر اللؤل���ؤ، وصاح���ب ش���ركة 
مطر للمجوه���رات، إبراهيم مطر تاريخا 
أع���رق  م���ن  تع���د  الت���ي  لعائلت���ه  حاف���ا 
العائ���ات الت���ي عملت في مج���ال اللؤلؤ 
واش���تهرت عل���ى مس���توى المنطقة على 
مدى عش���رات الس���نين. وكشف مطر أنه 
يمث���ل الجي���ل الخامس م���ن العائلة ممن 

توارث هذه المهنة أًبا عن جد

نقطة من أصحاب األرض“Aquaman” بالصدارةإطالق نار بكاليفورنياعجز الميزان التجارينقل نصب الفخار

تباحث وزير األشغال وشؤون  «
البلديات والتخطيط العمراني 

عصام خلف مع النائب األول 
لرئيس مجلس النواب عبدالنبي 

سلمان في عدد من المشاريع 
التي تضمنت نقل نصب الفخار 

إلى داخل منطقة عالي.

بلغت قيمة العجز في الميزان  «
التجاري في نوفمبر الماضي 

207.2 مليون دينار. وبلغ إجمالي 
الواردات السلعية غير النفطية 
في البحرين نحو 455.6 مليون 

دينار في نوفمبر الماضي.

قالت الشرطة إن 3 أشخاص  «
قتلوا وجرح 4 آخرون في إطالق 

نار وقع في وقت متأخر مساء 
أمس األول )الجمعة( بصالة 
للبولينغ في مدينة تورانسي 

بوالية كاليفورنيا.

يحتفل فيلم البطل الخارق  «
Aquaman بحلوله في المركز 

األول في شركة البحرين سينكو 
وفوكس وفي الوقت ذاته يتصدر 
شباك التذاكر في صاالت السينما 

األميركية في األسبوع الثاني 
لعرضه.

تعادل منتخبنا الوطني األول لكرة  «
القدم مع نظيره اإلماراتي بهدف 

للطرفين، في المباراة التي جمعتهما 
أمس على استاد مدينة زايد الرياضية 

بإمارة أبوظبي في اإلمارات، ضمن 
افتتاح منافسات كأس آسيا 2019 

المقامة حتى 1 فبراير المقبل.
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أع���رب رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير خليفة ب���ن س���لمان آل خليفة ع���ن خالص الش���كر والتقدير 
واالمتن���ان إل���ى عاه���ل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة على متابعة جاللته الدائمة لس���موه 
واالطمئنان على صحته، كما وجه س���موه الش���كر والتقدير إلى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة على اهتمام سموه ومتابعته.

وتوج���ه صاح���ب الس���مو الملكي رئي���س الوزراء بالش���كر 
والعرفان والتقدير إلى المواطنين الكرام على مشاعرهم 
الطيبة وما غمروا سموه به من دعوات وسؤال واهتمام 

واطمئنان على صحة سموه.
وأك���د س���موه أن ه���ذه المش���اعر والمحبة الفياض���ة التي 
أظهره���ا ش���عب البحرين تعكس ترابطن���ا والتفافنا قيادة 
وش���عبا، وهي تحفزنا وتزي���د إصرارنا على خدمته وبذل 
الغالي والنفيس؛ من أجل خدمته ورفعة ش���أنه، فش���عب 
البحري���ن نادر ف���ي وفائه ومميز ف���ي أصالته وطيب في 

معدنه.
وطمأن س���موه الجميع إلى أنه بخي���ر ولله الحمد والمنة، 
وإن���ه يس���تلهم الق���وة بع���د هللا م���ن دعائه���م ومواقفه���م 
النبيل���ة، وش���دد س���موه على الع���زم األكيد عل���ى مواصلة 
الجهد والبذل والعطاء؛ لتلبية تطلعات مواطنينا الكرام.

مع ب���دء التطبيق الفعلي لضريبة القيمة 
الع���ام  مطل���ع  البحري���ن  ف���ي  المضاف���ة 
الجدي���د، فق���د فرض���ت بع���ض المتاج���ر 
الضريب���ة على ع���دد من الس���لع المعفاة، 
بينم���ا التزم���ت متاج���ر أخ���رى بالائحة 
التنفيذي���ة لقان���ون الضريب���ة، مما ش���كل 
حالة من اإلرب���اك للمواطنين والمقيمين 
ل���دى تس���وقهم ط���وال األي���ام الماضية؛ 
نظًرا لوجود عشوائية في التطبيق لهذه 
الضريب���ة خصوًصا على الس���لع الغذائية 
مث���ل الحلي���ب واللب���ن واللبن���ة والجب���ن 

وغيرها.

سلع معفاة تخضع لـ “المضافة” مشاعر المحبـة تعكـس الترابـط
سمو رئيس الوزراء يشكر العاهل وسمو ولي العهد لالطمئنان على صحته

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء

سمو الشيخ عيسى بن علي
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المحرر االقتصادي

الحليب وقد احتسبت عليه ضريبة

أنا بخير واستلهم القوة 
بعد اهلل من دعائكم 

ومواقفكم النبيلة

شعب البحرين نادر في 
وفائه ومميز في أصالته 

وطيب معدنه

 جدد مصرف البحرين المركزي تأكيد أهمية تحري  «
جميع المؤسسات المالية العاملة في المملكة أقصى درجات 

الدقة في تحديد نوعية الخدمات المالية التي تنطبق عليها 
ضريبة القيمة المضافة مقابل تلك التي ال تسري عليها الضريبة 

المذكورة.

“المركزي” للبنوك: تحروا الدقة

محرر الشؤون المحلية

علي الفردان من المنامة )تصوير: خليل إبراهيم(

إبراهيم مطر

محرر الشؤون المحلية

المنامة - جميعة الكلمة الطيبة



سمو رئيس الوزراء يشكر العاهل وسمو ولي العهد لالطمئنان على صحته

شعب البحرين نادر في وفائه

أعرب رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة عن خالص الش���كر والتقدير واالمتنان إلى 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة على متابعة جاللته الدائمة لس���موه واالطمئنان على صحته، 
كم���ا وجه س���موه الش���كر والتقدير إلى ولي العهد نائب القائ���د األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة على اهتمام سموه ومتابعته.

وتوجه صاح���ب الس���مو الملكي رئيس 
والتقدي���ر  والعرف���ان  بالش���كر  ال���وزراء 
إلى المواطنين الكرام على مش���اعرهم 
الطيبة وما غمروا سموه به من دعوات 
وسؤال واهتمام واطمئنان على صحة 
س���موه، حيث كان دعاؤه���م خير معين 
بع���د هللا س���بحانه وتعال���ى، وم���ا عبروا 
عن���ه م���ن مش���اعر المحب���ة والوفاء في 
واالتص���ال  اإلع���ام  وس���ائل  مختل���ف 
س���تبقى دائم���ا مح���ل تقدي���ر وعرف���ان 

واعتزاز. 
وأك���د صاح���ب الس���مو الملك���ي رئي���س 
والمحب���ة  المش���اعر  ه���ذه  أن  ال���وزراء 
الفياض���ة التي أظهرها ش���عب البحرين 
تعكس ترابطنا والتفافنا قيادة وشعبا، 
وه���ي تحفزن���ا وتزي���د إصرارن���ا عل���ى 
خدمت���ه وب���ذل الغال���ي والنفي���س؛ م���ن 
أج���ل خدمت���ه ورفع���ة ش���أنه، فش���عب 
البحري���ن ن���ادر ف���ي وفائ���ه وممي���ز في 
أصالت���ه وطيب في معدنه، ومهما بذلنا 
م���ن دون���ه م���ن صح���ة وجهد إلس���عاده 

نتطلع للمزيد والمزيد.
وطم���أن س���موه الجمي���ع إلى أن���ه بخير 
ولله الحمد والمنة، وإنه يس���تلهم القوة 

بع���د هللا من دعائهم ومواقفهم النبيلة، 
وش���دد س���موه عل���ى الع���زم األكيد على 

مواصلة الجهد والبذل والعطاء؛ لتلبية 
تطلعات مواطنينا الكرام.

المنامة - بنا
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ال��ج��وي��ة أن  أف���ادت إدارة األرص����اد 
الطقس المتوقع في مملكة البحرين 

اليوم )األحد( سيكون بارد نسبيًا.
وأش��ارت اإلدارة إلى فرصة لتشكل 
المناطق  بعض  ف��ي  متقطع  ض��ب��اب 
وي��ت��ح��ول إل���ى م��ع��ت��دل ع��م��وم��ا في 

النهار.
األفقية  ال��رؤي��ة  تدني  م��ن  وح���ذرت 
ب��ع��ض  ف����ي  م���ت���ر   1000 م����ن  ألق�����ل 

المناطق أثناء الصباح.

المنامة - بنا

ضباب متقطع 

ببعض المناطق 

اليوم
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ُحرمة الخروج 
على ولي األمر 

أو الحاكم
Û  ُأْدِرُك أن بع���ض الق���راء الكرام قد يتهكم عليَّ الس���تخدامي هذا العنوان بأس���لوبه

ومفرداته، والمنس���وب إلى اإلمام أحمد بن حنبل )رحمه هللا( لعدة أس���باب، أهمها 
أن ه���ذه المقول���ة أو النظري���ة أو الفت���وى أصبح���ت في نظر ه���ؤالء البعض، تمثل 
مفهوم���ا بالي���ا متخلف���ا، بع���د أن تجاوزت���ه وتطاحن���ت حوله مختل���ف االتجاهات 
والمذاه���ب، ويعتبرون���ه مصطلح���ا خرج بالتأكيد عن س���ياق المف���ردات واألفكار 
والمفاهي���م العصري���ة الحديث���ة، مع أنه يش���كل ف���ي الواقع أحد أه���م المبادئ في 
الفكر السياسي اإلسامي والغربي على حد سواء.فقد َأْدَرَك الكثير من المفكرين 
والفاس���فة والعلم���اء ف���ي الس���ابق والاحق، وح���ذروا م���ن مغبة الس���عي لتغيير 
األنظم���ة السياس���ية واالجتماعية بالقوة، وفي القرن الس���ابع عش���ر الميادي برز 
ف���ي هذا المضمار من بين وجوه عديدة المفكر والفيلس���وف البريطاني الش���امخ 
توم���اس هوبس Thomas Hobbes الذي أرس���ى فك���را يدعو إلى ضرورة إطاعة 
سلطة الحكم السيادية؛ حتى ال ينزلق المجتمع إلى هاوية الفوضى. وَحمل الفكر 

نفسه وزاد عليه الكثير من الفاسفة والمفكرين في العصر الحديث.
Û  وقبل ذلك بقرون، وفي التاريخ اإلسامي، في عصر الدولة العباسية، برز اإلمام

أحم���د بن حنب���ل عندما صدح صوته مح���ذًرا من مغبة تغيير األنظمة السياس���ية 
بالقوة أو ما أسماه بالخروج على ولي األمر أو الحاكم، مؤكدا أن البديل األفضل 
واألوج���ب في حالة ُظلم الحاكم هو الصبر والثبات والركون إلى وس���ائل النصح 
والح���وار واإلقن���اع، على الرغ���م من أن اإلمام أحمد كان قد تعرض ش���خصًيا إلى 
مختلف صنوف األذى النفس���ي والجسماني بما في ذلك السجن والضرب المبرح 
بالس���ياط عل���ى يد نظ���ام المأمون والمعتصم، إال أن ذلك ل���م يغير من مواقفه، بل 
���َخ قناعت���ه وإيمان���ه بأن المفاس���د المترتبة عل���ى الخروج عل���ى أولياء األمور  َرسَّ

أعظم وأكبر من المصالح المتوقعة من وراء إسقاطهم بالقوة.
Û  لق���د أثبت التاريخ صحة ورجاحة ه���ذه النظريات، مع األخذ في االعتبار أن لكل

قاعدة ش���واذ، فتعلمت الش���عوب والمجتمعات المتط���ورة المتحضرة، وأصبحت 
اآلن تع���ي وتتجن���ب مخاط���ر وخس���ائر مؤام���رات ومغام���رات ح���ركات التغيي���ر 
بالق���وة والعن���ف لألنظم���ة السياس���ية واالجتماعية، الت���ي يتم التخطي���ط لها في 
المعس���كرات أو خل���ف الكوالي���س والج���دران أو في الحان���ات والمقاهي أو داخل 
الحج���رات المظلمة، ويتم تنفيذها في الش���وارع وعلى جث���ث األبرياء وبدمائهم 
وأرواحهم، وقد ذاقت تلك الشعوب والدول مرارة وقساوة أهوال تلك المؤمرات 

والمغامرات، ودفعت ثمًنا باهًظا لتوفر لإلنسانية دروسا وعبرا ال تقدر قيمتها.
Û  فمازال���ت ش���عوب أوروب���ا، وش���عوب العال���م أجم���ع، تق���رأ وتتذك���ر م���ا حصل في

فرنس���ا بع���د ث���ورة الباس���تيل الماج���دة الت���ي انطلقت ش���رارتها األولى ف���ي العام 
1789، وأطاح���ت بالملكية وأنش���أت الجمهورية التي أصبح���ت على نحو متزايد 
اس���تبدادية وعس���كرية، وُتوج���ت بدكتاتوري���ة نابلي���ون، وجعل���ت فرنس���ا تغ���رق 
لس���نوات طويلة في بحر من الفوضى والتخبط والتصفيات واالقتتال خس���رت 

فيها الكثير قبل أن تصل إلى بر السكينة واالستقرار.
Û  وال���كل يتذكر م���ا قالته، في هذا الص���دد، المرأة الحديدية مرغريت ثاتش���ر، أحد

رؤس���اء وزراء بريطانيا الس���ابقين عندما قالت: “يدهشني أن يحتفل الفرنسيون 
بثورته���م وهي ث���ورة دموية كان فيها ش���نق وإعدام بالمقصلة وس���جون، وليس 

صحيًحا أنها بيضاء من غير سوء، بل كلها سوء!”.
Û  وكلنا يعرف بالطبع ما حصل في روس���يا وكيف قام االتحاد الس���وفييتي وكيف

ته���اوى وانهار بعد س���بعين عاًما م���ن الحكم اآليديولوجي الش���يوعي، وكم كانت 
حجم الخسائر والويات التي نتجت عن ذلك. واألمثلة كثيرة ال مكان أو مجال 

للتطرق إليها ولو بشكل عابر مقتضب.
Û  لكننا في العالم العربي، حتى اآلن كما يبدو أو حتى عهد قريب جدا، لم نس���تفد

بم���ا في���ه الكفاي���ة من تل���ك التج���ارب أو نس���توعب دروس التاريخ عل���ى مراحله 
المختلف���ة، ولذل���ك فإن األمل يبقى معقوًدا على دور الش���باب ووعيهم، وضرورة 
تمس���كهم بقيم الس���لم والاعنف، واحترام الممارسات الديمقراطية والمؤسسات 

الدستورية في حالة الحاجة إلحداث التغييرات واإلصاحات المطلوبة.
Û  إن الش���عوب العربية وباألخص في العراق وس���وريا وليبيا واليمن عانت وال تزال

تعان���ي النتائج الكارثية المدمرة لما س���مي بالربيع العربي الذي أطاحت عواصفة 
العاتي���ة، وبالق���وة، بأنظم���ة الحك���م الت���ي كان���ت قائمة ف���ي تونس ومص���ر وليبيا 

وسوريا واليمن.
Û  وإذا نظرنا إلى الوراء قليًا وعدنا إلى ما قبل س���حابة الربيع العربي، ما علينا إال

أن نتأمل، على س���بيل المثال ال الحصر، كيف كان س���يصير مصير العراق وشعبها 
لو أن التغيير في النظام السياسي واالجتماعي وأسلوب الحكم هناك كان قد تم 
من خال القنوات الدس���تورية وبالوس���ائل الس���لمية تحت ظل الملكية الشرعية 
الت���ي أطي���ح به���ا في إنق���اب دموي ف���ي يوليو/ تم���وز 1958، وانظ���روا إلى حال 

العراق اليوم نتيجة لذلك!
Û  ،وقب���ل انق���اب الضباط األحرار أو ما س���مي بث���ورة 1952، كانت مص���ر أم الدنيا

حًق���ا وحقيق���ة، مدن مزدهرة وراقية، مدينة القاه���رة كانت من أجمل مدن العالم 
وأنظفه���ا، كان���ت مص���ر س���لة غ���ذاء العال���م وحاض���رة العل���م والف���ن والثقافة في 
المنطق���ة، ش���عب مبدع كادح منتج، حي���اة ديمقراطية برلماني���ة ناهضة، اقتصاد 
متين منيع جاذب لاستثمارات األجنبية، كان الجنيه المصري عملة قوية تقارع 
العمات الصعبة األخرى، كانت المملكة المصرية ُتقرض الدول األوروبية وتقدم 
المس���اعدات المالي���ة له���ا، كانت س���وق العمل في مصر جاذبة نش���طة تس���تقطب 
العمال���ة م���ن أوروبا، وكان الجرس���ون اإليطال���ي أو اليوناني يق���دم القهوة للزبون 
المص���ري ف���ي مطاعم ومقاه���ي القاهرة واإلس���كندرية وغيرها م���ن المدن، وقبل 
اإلطاح���ة ب���ه ف���ي الع���ام 1952م كان لق���ب المل���ك ف���اروق رحم���ه هللا؛ ملك مصر 
والس���ودان وصاح���ب النوبة ودارف���ور وكوردوفان، وكان قط���اع غزة واقع تحت 

وصايته ورعايته!
Û  ،في اليمن وقع انقاب عس���كري في العام 1962م وتم تغيير نظام الحكم بالقوة

واإلطاح���ة بحكم اإلمام محمد البدر بن حميد الدين الذي تولى زمام الحكم قبل 
أسبوع واحد فقط من اإلطاحة به، وهذا هو مصير اليمن اليوم أمامكم.

Û  في ليبيا حدث الشيء نفسه في العام 1969، انقاب عسكري أيًضا تم بواسطته
تغيي���ر نظام الحك���م بالقوة، واإلطاحة بحكم الملك التق���ي الوقور محمد إدريس 

السنويي، وها هي ليبيا تركع اليوم أمامكم!!
Û  وح���دث وال ح���رج عن األحوال واألوضاع في س���وريا، وكيف ح���ال جارتنا إيران

بعد تغيير نظام الحكم فيها بالعنف والقوة في العام 1979.

عبدالنبي الشعلة

جائزة “النجم الواعد” تشهد إقباال كبيرا
علي ب��ن  عيسى  الشيخ  سمو  ب��رع��اي��ة  متميز  جيل  إلع���داد  ت��ه��دف 

 ش���هدت النس���خة الرابعة من جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة 
للنجم الواعد التي تنظمها جميعة الكلمة الطيبة بالتعاون مع االتحاد العربي للتطوع 
إقباال كبيرا على المش���اركة في فعاليات الجائزة هذا العام، والتي تقام على هامش 
الملتق���ى الخليج���ي لألطف���ال، حيث بلغ ع���دد األطفال المش���اركين 35 طف���ال بزيادة 

تقارب الضعف عن النسخة الماضية من الجائزة.

وأك���د رئي���س لجن���ة النج���م الواع���د أحم���د 
الواع���د  النج���م  جائ���زة  أهمي���ة  الس���ليمان 
التي تقام برعاية س���مو الش���يخ عيسى بن 
عل���ي ب���ن خليف���ة آل خليفة، والت���ي تهدف 
إلع���داد جيل متميز م���ن المبدعين الصغار، 
يك���ون قادرا على خدم���ة مجتمعه ووطنه، 
وذلك من خ���ال تكريم األطفال المبدعين 
للمحافظ���ة عل���ى روح اإلب���داع والعلم في 
المجتمع، الفتا إلى أن معايير الجائزة تقوم 
عل���ى اختي���ار الطف���ل الذي حق���ق إنجازات 
باسم مملكة البحرين في الخارج. وأوضح 
الس���ليمان أن حجم المش���اركات في جائزة 
هذا العام يعكس مدى التطور الذي شهدته 
األجي���ال الصاعدة في الس���نوات الماضية، 
وال���ذي انعكس عل���ى مش���اركتهم المتميزة 
الخارجي���ة،  والفعالي���ات  المس���ابقات  ف���ي 
مش���يرا إل���ى أن األطف���ال المش���اركين ف���ي 
الجائزة هذا العام حققوا منجزات رياضية 

وثقافية متنوعة.
وأش���ار رئي���س لجن���ة النج���م الواع���د إل���ى 
أن لجن���ة تحكي���م الجائ���زة برئاس���ة فال���ح 
الرويل���ي، وعضوية بدور بوحجي، ش���يخة 
بط���ي، ويوس���ف جناح���ي قام���ت بفح���ص 
إنجازات األطفال المش���اركين في الجائزة؛ 
للتأك���د م���ن انطب���اق المعايي���ر عليها، حيث 
استقرت على اختيار الفائزين، إضافة إلى 
تكري���م 10 أطفال من أصح���اب اإلنجازات 

المتميزة؛ تشجيعا لهم على استمرار التميز 
في المستقبل.

وق���ال إن���ه س���يتم إع���ان أس���ماء الفائزين 
الملتق���ى  افتت���اح  خ���ال  والمكرمي���ن 
الخليج���ي التاس���ع ف���ي 15 يناي���ر الجاري، 
برعاية س���مو الش���يخ عيس���ى ب���ن علي بن 
خليف���ة آل خليف���ة، حيث ت���م التواصل مع 
الفائزين والمكرمي���ن وإباغهم، كما يجري 

العمل على إعداد فيديو خاص للجائزة.
التربي���ة  وزارة  بتع���اون  الس���ليمان  ون���وه 
والتعلي���م م���ع لجنة جائ���زة النج���م الواعد، 
والذي أسهم في تعميم الجائزة على جميع 
م���دارس البحري���ن الت���ي تضم أطف���اال من 
الفئة العمرية 7 إلى 13 س���نة؛ لتش���جيعهم 

على المش���اركة في فعاليات الجائزة، الفتا 
إل���ى أهمي���ة اس���تثمار مث���ل ه���ذه الجوائ���ز 
عل���ى  العمري���ة  الفئ���ة  ه���ذه  تحفي���ز  ف���ي 
اس���تمرار التميز واإلبداع وتنمية المهارات 

والقدرات.
يش���ار إلى أن جائ���زة النج���م الواعد تهدف 
إل���ى التروي���ج لحقوق الطف���ل عموما وفي 
وتطبيقه���ا  خصوص���ا  اإلب���داع  مج���االت 
عل���ى أرض الواق���ع، إبراز إنج���ازات الطلبة 
المتميزين وأصحاب المواهب واإلنجازات 
العالمي���ة تس���ليط الض���وء عل���ى األطف���ال 
الخدم���ات  تكثي���ف  به���دف  المتميزي���ن؛ 
والرعاي���ة لهم م���ن جانب الجه���ات المعنية 
بالمملك���ة،  الموهوبي���ن  للطلب���ة  والداعم���ة 
تحفي���ز جمي���ع األطف���ال بمملك���ة البحرين 

إلب���راز مواهبه���م م���ن خال المش���اركة في 
المملك���ة  داخ���ل  والمس���ابقات  الفعالي���ات 
وخارجها، تش���جيع األس���رة على اكتش���اف 
ورعاي���ة الطفل المب���دع ورعايت���ه أخاقيا 
ح���ول  العلم���ي  البح���ث  تعزي���ز  وعلمي���ا، 
أساليب رعاية المبدعين وتنمية قدراتهم، 
وتمثي���ل البحرين في المحافل الدولية من 

خال إنجازات أطفال هذا الوطن العزيز.
يذكر أن جمعية الكلمة الطيبة بالتعاون مع 
االتحاد العربي للتط���وع، وبرعاية الرئيس 
الفخري للجمعية س���مو الش���يخ عيسى بن 
عل���ي بن خليف���ة آل خليفة تنظ���م فعاليات 
الملتق���ى الخليجي التاس���ع لألطفال تحت 
شعار “باللعب نتعلم الحياة” في الفترة من 

15 إلى 18 يناير 2019.

سمو الشيخ عيسى بن علي أحمد السليمان

المنامة - جميعة الكلمة الطيبة

انضمام مؤسسات تجارية إلى “رايات”
س��مو الش��يخة زي��ن بن��ت خال��د: خط��وة تع��زز م��ن تجرب��ة الجامعيي��ن

أعلنت مؤسسة المبرة الخليفية عن انضمام مؤسسات تجارية جديدة إلى المحالت المعتمدة 
ضمن بطاقة )رايات( التي تم طرحها منذ شهر مارس العام 2016، وتهدف الخطوة الى إثراء 
تجربة الطلبة المنتس���بين لبرنامج رايات للمنح الدراس���ية عبر توسع نطاق الخدمات المقدمة 
له���م بحس���ب احتياجاته���م ومتطلباتهم في المرحلة الجامعية، وذلك في إطار مس���اعيها نحو 

تعزيز ُسبل التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين.

وتس���عى مؤسس���ة المبرة الخليفية إلى التميز 
ف���ي كل م���ا تقدم���ه م���ن برام���ج؛ بغ���رض دعم 
البحري���ن،  مملك���ة  ف���ي  التعليمي���ة  الحرك���ة 
حي���ث أعلن���ت المؤسس���ة مؤخرا ع���ن انضمام 
مؤسسات تجارية جديدة تحت مظلة )بطاقة 
راي���ات( وتش���مل كل من: مطعم الس���ّيم، رقاق 
ستيش���ن، مطعم س���ارية البيرق، سبيس 340، 
مقهى بيبر كاب، مقهى 91 درجة، شركة ويلرز 
لخدمة الس���يارات، حيث تقدم جميعها العديد 
من الع���روض الممي���زة والتخفيض���ات الرائعة 
لحامل���ي بطاق���ة “راي���ات” م���ن ط���اب المب���رة 
الخليفية، كما تتيح لهم فرصة االس���تفادة من 

خدمات تلك المتاجر التجارية المتنوعة.
م���ن جانبه���ا، تقدم���ت رئيس���ة مجل���س أمن���اء 
المب���رة الخليفي���ة  س���مو الش���يخة زي���ن بن���ت 
خال���د ب���ن عب���دهللا آل خليف���ة بجزي���ل الش���كر 
إل���ى جميع المؤسس���ات المش���اركة ضمن هذه 
الحمل���ة الت���ي م���ن ش���أنها أن تعزز م���ن تجربة 
الط���اب الجامعيي���ن اليومية، كم���ا أثنت على 
المؤسس���ة  برام���ج  ف���ي  البن���اءة  مس���اهمتهم 
المختلفة؛ بهدف االرتقاء بالمس���يرة التعليمية 

في المملكة.
ت���م ط���رح برنامج المن���ح الدراس���ية الجامعية 
)رايات( في العام 2011 ليكون برنامجا شاما 

ومتكاما يس���اهم في مج���ال التعليم وتنمية 
المهارات الش���خصية للشباب البحريني، حيث 
يوف���ر منح���ا دراس���ية للطلب���ة ف���ي جامع���ات 
معتم���دة بأنح���اء مملكة البحري���ن، إلى جانب 
تقدي���م العدي���د م���ن المزايا منه���ا حوافز مالية 

وورش عم���ل وف���رص تدري���ب ف���ي القطاعين 
الحكوم���ي والخاص. كما يعزز البرنامج ثقافة 
المسؤولية المجتمعية، وذلك من خال غرس 
قيم���ة التط���وع وخدم���ة المجتم���ع، ف���ي بيئ���ة 

داعمة ومشجعة.

مؤسسة المبرة الخليفية تسعى إلثراء تجربة الطلبة المنتسبين لبرنامج “رايات”

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء

المشاعر 
والمحبة 

الفياضة من 
الشعب تعكس 

ترابطنا والتفافنا

أنا بخير 
واستلهم 

القوة بعد هللا 
من دعائكم 
ومواقفكم 

النبيلة

عازمون على 
مواصلة الجهد 

والبذل والعطاء 
لتلبية تطلعات 

المواطنين
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أك���د نائ���ب رئيس مجل���س الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للمش���اريع التنموي���ة والبنية التحتية الش���يخ خالد بن عبدهللا 
آل خليفة أن الواجهة البحرية ش���مال المنامة وبفضل الرؤية الحكومية المعززة بثقة المس���تثمرين، باتت تش���كل معلما 

حضاريا لمملكة البحرين، وأحد المحركات الرئيسة القتصادها الوطني.

وق���ال الش���يخ خالد بن عب���دهللا لدى 
زيارته مش���روع خلي���ج البحرين “لقد 
س���اهم التوج���ه الحكوم���ي المرتك���ز 
عل���ى أن يلع���ب القط���اع الخاص دور 
الش���ريك الفاع���ل في عملي���ة التنمية 
والتطوي���ر من خ���ال ضمان���ات عدة 
مرون���ة  ب���كل  لتعم���ل  لمؤسس���اته 
وساس���ة كتوفير الغطاء التش���ريعي 
اإلج���راءات  وتس���هيل  المتق���دم 
المقوم���ات  وتعزي���ز  الحكومي���ة، 
للمس���تثمرين  الجاذب���ة  التنافس���ية 
المحليي���ن والدوليي���ن، س���اهم ذل���ك 
نوعي���ة  مش���اريع  إنش���اء  ف���ي  كل���ه 
وإستراتيجية متعددة االستخدامات 
لتلب���ي احتياجات قطاع���ات األعمال 
العق���اري  والتطوي���ر  واالس���تثمار 
والس���ياحة والترفي���ه ف���ي آن واح���د 
وف���ي موقع واح���د كالموق���ع المتميز 
الذي يتبوأه مش���روع خليج البحرين 

ضمن الواجهة البحرية”.
وكان الش���يخ خال���د ب���ن عب���دهللا آل 
خليفة تفضل بزيارة مش���روع خليج 
األش���غال  وزي���ر  يرافق���ه  البحري���ن، 
والتخطي���ط  البلدي���ات  وش���ؤون 
تلبي���ة  خل���ف؛  عص���ام  العمران���ي 
لدع���وة تلقاها من الرئي���س التنفيذي 
لمجموع���ة آركابيت���ا، رئي���س مجلس 
إدارة ش���ركة خليج البحرين للتطوير 
عاط���ف عبدالمل���ك؛ وذل���ك لاط���اع 
على آخ���ر التط���ورات اإلنش���ائية في 

المشروع.
وخ���ال الجول���ة الت���ي أجراه���ا ف���ي 
أرجاء “خليج البحرين” أبدى الش���يخ 
به���ذا  إعجاب���ه  عب���دهللا  ب���ن  خال���د 
المش���روع وعناص���ره المتكامل���ة وما 
أضف���ت إل���ى هذه المنطق���ة من رونق 
وجمال معماري فريد من نوعه حتى 
أصبح���ت نقطة ج���ذب تعكس الوجه 
الحض���اري للمنامة الحديثة التي تقع 
عل���ى مقربة من المنام���ة العتيقة وما 
تزخ���ر به م���ن أصالة وهوي���ة وتاريخ 

تليد.
وق���ال: “إن���ه عل���ى الرغم من س���هولة 
الوص���ول ف���ي الوق���ت الحال���ي إل���ى 
بفض���ل  البحري���ن  خلي���ج  مش���روع 
قوة ومتان���ة البنية التحتية وش���بكة 
الطرق والمواص���ات العامة المؤدية 
أن  إال  التحدي���د،  وج���ه  عل���ى  إلي���ه 

ه���ذا المش���روع والمش���اريع األخ���رى 
المحاذي���ة ل���ه س���يتعزز دوره���ا أكث���ر 
عن���د االنته���اء م���ن مش���روع ش���ارع 
المح���رق الدائ���ري الذي س���يربط بين 
المح���رق والمنام���ة، وال���ذي س���يحمل 
كثاف���ة مرورية عالية بدءا من مدينة 
وس���ماهيج  بقال���ي  م���رورا  الح���د، 
والدي���ر ودي���ار المح���رق وص���وال إلى 

خليج البحرين عبر جس���ر البسيتين، 
وهو الجس���ر الرابع الذي سيربط بين 

المحرق والمنامة”.
وأوض���ح أن البحرين تمتل���ك العديد 
من المقومات التي تجعل من مناطق 
أخرى ف���ي المملكة مهي���أة الحتضان 
خلي���ج  لمش���روع  مماثل���ة  مش���اريع 
البحري���ن الت���ي تؤث���ر بش���كل مباش���ر 

وغير مباش���ر على االقتصاد الوطني 
والناتج المحل���ي اإلجمالي من حيث 
خل���ق وتوفي���ر ف���رص عم���ل جدي���دة 
للمواطني���ن، وتنويع مص���ادر الدخل، 
وتعزيز موقع البحرين على مس���توى 
لألعم���ال  مرك���زا  بوصفه���ا  المنطق���ة 
ومق���را رئيس���ا للعدي���د من الش���ركات 

والمؤسسات اإلقليمية والعالمية.
ويعتبر مش���روع خليج البحرين - أو 
بحري���ن ب���اي - أح���د أه���م المعالم في 
المنام���ة وواجه���ة بحري���ة  العاصم���ة 
مس���احته  وتبل���غ  عقاري���ا.  مط���ورة 
نح���و 450 أل���ف مت���ر مرب���ع. وبقيم���ة 
اس���تثمارية بلغ���ت 2.5 ملي���ار دوالر، 
خدم���ات  البحري���ن”  “خلي���ج  يوف���ر 
س���كنية وتجارية وس���ياحية، إضافة 
إلى مرافق مجتمعية ومرافق عامة.

ع���ن  أع���رب عبدالمل���ك  م���ن جانب���ه، 
ش���كره وتقديره لتفضل الشيخ خالد 
بن عبدهللا آل خليفة، بزيارة مشروع 
خلي���ج البحري���ن لاط���اع عل���ى آخر 
التطورات اإلنش���ائية في المش���روع، 
حيث طورت الشركة أرضا مساحتها 
لاس���تخدام  مرب���ع  مت���ر  أل���ف   20
كمس���احات عام���ة مكش���وفة تش���مل 
أماكن للتنزه وحدائق عامة وماعب 
أطف���ال وممرات للمش���اة، إضافة إلى 
بن���اء العدي���د م���ن المح���ات التي تم 
تأجي���ر 70 % منه���ا عل���ى ع���دد م���ن 
العام���ات التجارية الراقية المش���غلة 
للمطاع���م والمقاهي والمتاجر، عاوة 

على مكاتب األعمال.
وق���ال: “منحتن���ا ه���ذه الزي���ارة دافعا 
طموح���ا للعمل ضمن فري���ق البحرين 
للمس���اهمة ف���ي دف���ع عجل���ة التنمي���ة 
الت���ي تش���هدها المملك���ة، وتحقيق ما 
تصبو إليه الحكومة من تطلعات من 
شأنها أن تساهم مباشرة في تحقيق 
التنمي���ة االقتصادية لمملكة البحرين 

بالشراكة مع القطاع الخاص”.
كما أك���د مواصلة الجهود التي تبذلها 
خلي���ج  وش���ركة  آركابيت���ا  مجموع���ة 
البحرين للتطوير في تعزيز المساعي 
المخلص���ة التي تبذل لمواصلة العمل 
الرفع���ة  لتحقي���ق  وإخ���اص؛  بجه���د 
والخي���ر للوط���ن والمواطني���ن ودعم 
االقتصاد الوطني، مشيدا في الوقت 
نفس���ه بم���ا اس���تمع إلي���ه الحضور من 
توجيه���ات س���ديدة م���ن قب���ل معالي 
نائ���ب رئيس مجل���س ال���وزراء، الفتا 
إل���ى م���ا س���تحظى ب���ه م���ن أولوي���ة 
قص���وى لتنفيذه���ا والعم���ل بها خال 

المرحلة المقبلة.

ش���كا عدد م���ن البحارة اله���واة باألي���ام األخيرة 
أم���ن  موظف���ي  جان���ب  م���ن  منعه���م  الماضي���ة 
المرافئ البحرية م���ن إنزال قواربهم في مزالق 

هذه المرافئ.
وخص���وا بالذك���ر مراف���ئ س���ترة )الدار( وس���ترة 

القرية، والبديع، وعسكر.
ويأت���ي المنع بعد ق���رار حظر الكراف الذي صدر 

أخيرا.
البح���ارة  أح���د  كان  )الجمع���ة(  األول  وأم���س 
يحاول إن���زال قاربه في منطقة س���احلية قرب 
مرف���أ البديع، بعد أن ُمنع م���ن إنزال قاربه هناك 
)بالمرفأ(، إال أنه أنزل القارب في منطقة طينية 
مم���ا أدى لعل���وق الق���ارب والس���يارة مع���ا، ول���م 
يتمك���ن م���ن انتش���ال قارب���ه إال بع���د االس���تعانة 
برافع���ة كبيرة. وكان هذا البحار قد ش���كا حاله، 
ف���ي مقط���ع فيديو بث���ه على وس���ائل التواصل، 
متس���ائا عن الحل، إذ من جه���ة تعتذر له إدارة 
المرف���أ ع���ن توفي���ر موق���ف خ���اص بقارب���ه في 
المرفأ لعدم وجود مكان، ومن جهة أخرى يمنع 
م���ن اس���تخدام المزلق الخ���اص بالمرف���أ إلنزال 

القارب.
وينق���ل البح���ار اله���اوي “ح.ع” معانات���ه أيض���ا، 
قائا “الدول���ة ال توفر لنا االمتيازات التي ينالها 
البح���ارة المحترفون، والبحر متنفس���نا الوحيد 
للترفي���ه ع���ن النف���س وكس���ر روتي���ن أعمالن���ا، 
قاربن���ا  لتجهي���ز  كبي���رة  مبال���غ  لدف���ع  فنضط���ر 
ومعداتن���ا، وبعد كل ه���ذا ُنمنع من إنزال القارب 

في المرفأ، فأين نذهب؟”.
وينق���ل بع���ض البح���ارة كذل���ك تك���رر األم���ر في 
أكثر من مكان، ويخصون بالذكر مرافئ س���ترة، 
حي���ث يواجه���ون المن���ع نفس���ه مم���ا يضطره���م 
للمخاطرة بإنزال القوارب في مزالق غير آمنة.

وبحس���ب متابعي���ن، ف���إن اإلج���راء ق���د يك���ون 
به���دف تش���ديد الرقاب���ة عل���ى المراف���ئ بحيث 
ال يس���تخدمها بح���ارة مخالف���ون ف���ي أغ���راض 
ممنوع���ة كالك���راف، لك���ن ه���ذا م���ن ش���أنه من���ع 
ش���ريحة كبي���رة من البح���ارة اله���واة من دخول 

البحر وممارسة هوايتهم في الصيد.
اله���واة،  البح���ارة  م���ن  مجموع���ة  وناش���دت 
المس���ؤولين بالمملك���ة إنصافه���م بتمكينه���م من 
اس���تخدام المراف���ئ كما جرت الع���ادة، إذ يمكن 
لمفتش���ي الثروة البحرية التحق���ق من وثائقهم 

وع���دم ممارس���تهم أي محظور أثن���اء وجودهم 
ف���ي البحر بتفتي���ش القارب قبل وبع���د اإلبحار 

عوضا عن منعهم من استخدام المرفأ.
يذك���ر أن المن���ع يطال الهواة م���ن البحارة الذين 

ال يملك���ون موقف���ا خاص���ا بالق���ارب )مرَبط( في 
المرف���أ، حي���ث يضط���رون لقط���ر قاربه���م إل���ى 
المزلق إلنزاله، بينما ُيسمح باإلبحار لمن يمتلك 

“مربًطا” دائما لقاربه في المرفأ )البندر(.
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“الخاص” شريك فاعل في عملية التنمية والتطوير 

محرر الشؤون المحلية

Û  خط���اك الش���ر يا أب���ا علي، فالع���ارض الصحي الط���ارئ الذي مررتم ب���ه يا صاحب
الس���مو، ق���د وضعنا جميعا على محط���ات االنتظار، نترقب الخبر اليقين بس���رعة 
الش���فاء، والع���ودة إلى مجلس���كم المهيب ولش���عبكم المحب، وألمتك���م المتابعة، 

ولمسئولياتكم الجسام.
Û  ،الوط���ن ال���ذي بنيتم���وه، والعش���ق الذي زرعتم���وه، واالس���تقرار الذي أرس���يتموه

س���يظل دائما نصب أعيننا يوجه دروبنا ويكش���ف الغمة عن نفوسنا ويؤهلنا إلى 
غٍد أجمل بإذن هللا.

Û  ،لق���د عش���نا أيام���ا نتاب���ع من خاله���ا األخب���ار الت���ي تطمئن���ا على صحة س���موكم
والمعلوم���ات الت���ي تؤك���د تمتعك���م بموفور العافي���ة وعاجل الش���فاء، وبالفعل لم 
تذه���ب دعواتن���ا أدراج الري���اح، فق���د اس���تجاب المولى العل���ي القدي���ر لرجاءات 

محبيك وصاوات مريديك.
Û  أدوات التواص���ل االجتماع���ي، ل���م تهدأ ط���وال األس���بوع الماضي، رج���ال أعمال

ومثقفين ومفكرين وصحفيين ومسئولين وسياسيين من كل حدب وكل صوب، 
جميعهم جميعهم لم يكفوا عن الس���ؤال، ولم يتوقفوا عن الدعاء، ولم يملوا من 
االنتظار، جميعهم جميعهم انتشروا على شبكات التواصل كخايا النحل القلقة، 

كيف حال صحة الرئيس يا ترى؟ ومتى يكون لقاؤنا به حفظه هللا؟
Û .وكان الرد تكهنا أو توقعا أو تمنيا: إن شاء هللا الرئيس بخير
Û  وعندم���ا خرج���ت األخب���ار لتؤك���د أن س���موه قد تج���اوز العرض الصح���ي الطارئ

بألف س���امة وألف خير، لم تكف وس���ائل االتصال عن االستفس���ار عن التأكد عن 
المبارك���ة لس���موه بنعمة الصح���ة وبهاء العافي���ة، ولدرجة أن أمي���ر دولة الكويت 
الشقيقة سمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح قد بادر بمهاتفة رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان حفظه هللا ورعاه، ليطمئن بنفسه 
على صحته، وليؤكد له على دوره الرائد في رفد جسور التعاون بين الدول في 
المنطق���ة، وبالتحدي���د بين مملكة البحرين والش���قيقة الغالية دول���ة الكويت، ولم 
يكن غريبا على س���مو الش���يخ صباح األحمد أن يؤكد خال اتصاله الهاتفي على 
ال���دور الطليع���ي ال���ذي يضطلع به س���مو رئيس ال���وزراء في خدم���ة قضايا وطنه 
وأمته، حيث كان االتصال موصوال مع ولي عهد دولة الكويت سمو الشيخ نواف 

األحمد الجابر الصباح، وغيره من كبار المسئولين في الدولة الشقيقة.
Û  ،هذا االهتمام الرس���مي والش���عبي بصحة سمو رئيس الوزراء لم ينطلق من فراغ

لكنه جاء نتيجة تراكم تاريخي س���اهم حفظه هللا ورعاه خاله في بناء جس���ور 
الثق���ة والمحب���ة بين الش���عوب في المنطقة، كما قام بنفس���ه وس���هر الليالي وبذل 
الغال���ي والنفي���س في س���بيل أن يك���ون له���ذه المنطق���ة مكانتها بي���ن دول العالم 
الجدي���د، وأن يصب���ح لمعش���وقته البحري���ن ذلك الحض���ور الدول���ي المهيب الذي 
تأكدت مشاهده، وتفاعلت بواعثه مع حضارات بزغت، وأخرى تستعد لانطاق 
ف���ي فض���اءات العل���وم الحديث���ة، واالكتش���افات العلمي���ة الفارق���ة، واالنفتاحات 

المسئولة على دول السام العالمي والتعايش السلمي والتسامح اإلنساني.
Û  خط���اك الش���ر يا أبا علي، وجعلك هللا ذخرا وس���ندا ون���ورا وعضدا نحقق فيه من

خالكم عزيز أحامنا، ونتوج به عن طريقكم جميل أيامنا. إنه سميع مجيب.

سالمة الرئيس

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

الواجهة البحرية معلم حضاري جاذب للمستثمرين
خال��د ب��ن عب��د اهلل ي��زور “خلي��ج البحري��ن” ويتفق��د التط��ورات اإلنش��ائية

الشيخ خالد بن عبدالله لدى زيارته مشروع خليج البحرين

المنامة - بنا

ل���ك���ن ال ت��م��ن��ع��ون��ا ال���ب���ح���ري���ة”: ف���ت���ش���ون���ا  “ال�����ث�����روة  ل�����  ال���م���ت���ض���ررون 
م���ن���ع ب����ح����ارة م����ن إن�������زال ق���وارب���ه���م ف����ي ال���م���راف���ئ



رسوم على 
الساحل 

العام!
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تيار

Û .”ولعل ثقبا أصاب قلبك جعله هللا لك عينا تبصر بها الحقيقة“
جالل الدين الرومي

Û  أش���اطر عضو مجلس المحرق البلدي صالح بوهزاع، استغرابه، من التهام
شركة تجارية لساحل عام، وفرضها رسوم دخول.

Û  وم���ا يثير الدهش���ة صمت وزارة األش���غال وش���ؤون البلدي���ات والتخطيط
العمراني عن جنوح الشركة دون تصويب للمسار.

Û  )2008 ت المخط���ط الهيكلي االس���تراتيجي للبحرين )ص���در بالعام لق���د ثبَّ
ح���ق تخصيص 50 % من الواجهات البحرية بالمش���روعات االس���تثمارية 

لتكون متاحة للعامة.
Û  وأتذك���ر أن الوزير عصام خلف أبل���غ البرلمان توجه الحكومة عدم تحويل

الس���واحل العامة لمش���روعات اس���تثمارية خاصة، وأن ال���وزارة تطلب من 
المس���تثمر تخصي���ص نص���ف واجهته البحرية كس���احل ع���ام مقابل منحه 

استعماال استثماريا تجاريا.
Û  وأج���اب الوزي���ر عل���ى س���ؤال برلمان���ي س���ابق أن نس���بة الواجه���ة البحرية

العامة بالمشروعات االستثمارية تتفاوت من مشروع آلخر بسبب معايير 
صت واجه���ات بحرية ونس���بتها، ومنها: نورانا  د جهات خصَّ عدي���دة. وع���دَّ
)69 %(، وخليج البحرين )74 %(، وبحيرة المنامة )78 %(، وديار المحرق 
)47 %(، ودلموني���ا )75.5 %(، ومش���روع بواب���ة البحري���ن )100 %(، ودرة 

البحرين )65 %(.
Û  الشركة المقصودة قضمت كل الساحل، والمطلوب عودة نصفه، والسماح

بدخوله بالمجان، فال يستقيم المنطق أن يكون ساحال عاما بمقابل مادي 
ل���م تق���ره الجه���ة المعني���ة، وإال فت���ح ذلك ش���هية بقي���ة المس���تثمرين لغلق 

السواحل وفرض الرسوم بمبررات غير مقنعة.
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المنامة - وزارة الداخلية

أك���د ع���دد م���ن الضباط خالل مش���اركتهم ف���ي برنام���ج “األم���ن” اإلذاعي ال���ذي تعده 
وتقدم���ه اإلدارة العام���ة لإلعالم والثقافة األمنية بالتعاون م���ع إذاعة البحرين، على 
مواصلة خطط وبرام���ج التطوير والتحديث بمختلف ادارات وزارة الداخلية خالل 

العام 2019 استنادا إلى سجل االنجازات التي تم تحقيقها خالل العام الماضي.

فقد أكد العقيد خالد الخياط رئيس االتحاد 
الرياضي لألم���ن العام على مواصلة االعداد 
لخط���ة متكامل���ة تش���مل جمي���ع الرياض���ات 
الت���ي ينظمها االتحاد بش���راكة مجتمعية مع 
المجتم���ع المدن���ي والمؤسس���ات الرياضي���ة 
س���واء كان على مس���توى إعداد المنتخبات 
خ���الل  م���ن  أو  الداخلي���ة  ل���وزارة  التابع���ة 
المش���اركة ف���ي تنفيذ خط���ط وبرامج اتحاد 
الرياض���ي لألمن العام، مس���تعرضا جانبا من 
االنج���ازات خالل العام الماض���ي، والتي من 
بينها تحقيق 101 العب من وزارة الداخلية 

إنجازات مختلفة في 11 لعبة.
م���ن جهت���ه، أوضح رئيس ش���عبة التخطيط 
والتطوي���ر ب���اإلدارة العام���ة للدف���اع المدني 

المق���دم رك���ن محم���د البنغدي���ر ب���أن اإلدارة 
تقوم بشكل مستمر بعمل دراسات ومراجعة 
البالغ���ات  بأن���واع  المتعلق���ة  لإلحص���اءات 
وأس���بابها، حي���ث تطم���ح اإلدارة أن تحق���ق 
تط���ورا إس���تراتيجيا يخ���دم رؤي���ة مملكتن���ا 
الغالي���ة 2030، م���ن خ���الل وض���ع العوام���ل 
كان���ت  س���واًء  تطوي���ر،  لخط���ة  األساس���ية 
ه���ذه الخط���ة على صعي���د الموارد البش���رية 
أو اآللي���ات، وص���وال إل���ى تحقي���ق االهداف 
المرج���وة، منوها في الوقت ذاته إلى إعداد 
2000 مت���درب م���ن خ���الل م���ا يق���ارب 200 
مكافح���ة  دورة  تضمن���ت  تدريبي���ة  دورة 
الحرائق، التعامل مع المصابين، اإلس���عافات 
األولي���ة، البح���ث واإلنقاذ، ح���وادث الطرق، 

السالمة في المنازل.
وفي سياق متصل، أكد النقيب خالد بوقيس 
رئي���س ش���عبة الش���ؤون القانوني���ة ب���اإلدارة 
العام���ة للم���رور ب���أن اإلدارة تس���تكمل خطة 
الس���المة المروري���ة الت���ي بدأته���ا من���ذ العام 
2015 حت���ى الع���ام 2020 واله���دف منها هو 
خفض معدالت ح���وادث اإلصابات والوفاة، 
منوها إلى تبوؤ اإلدارة العامة للمرور المركز 
األفض���ل عل���ى الش���رق األوس���ط م���ن ناحية 
الس���المة المرورية، كما س���يتم إسناد خدمة 
الفحص الفني إلى القطاع الخاص في العام 
الج���اري، حي���ث س���يتم توزيع كاف���ة المراكز 
توزيع���ا ع���ادال على جميع مناط���ق البحرين، 
للم���رور  العام���ة  ل���إلدارة  الحض���ور  دون 
للحص���ول على ه���ذه الخدمة، كما س���تتولى 
ش���ركات التأمي���ن تنفي���ذ بنود عق���د التأمين 
ف���ي الح���وادث المروري���ة المتصال���ح عليه���ا 
ف���ي حال الحوادث البس���يطة التي لم ينتج 
عنها وفاة أو إصابات أو ارتبطت بمخالفات 
جسيمة، حيث سيتجه أطراف الحادث إلى 

هذه الشركات لمباشرة اإلجراءات.
م���ن جهت���ه، أوض���ح النقي���ب ناص���ر النط���ار 
الش���ؤون  ش���عبة  رئي���س  بأعم���ال  المكل���ف 
الموسيقية بالفرقة الموسيقية للشرطة بأن 
الفرق���ة تطمح في العام الجاري بأن تش���ارك 
ف���ي مس���ابقات دولي���ة؛ إلب���راز دوره���ا ورفع 
اس���م المملكة عالي���ا كما نطمح لزي���ادة عدد 

الفرق المشاركة بالفرقة الموسيقية.
وفي س���ياق متصل، أوضح���ت مدقق مالي 
ب���إدارة الج���ودة والرقابة المالي���ة واإلدارية 
ب���أن اإلدارة حصل���ت عل���ى  ن���ورة جناح���ي 
 ISO 9001““( نظ���ام إدارة الج���ودة اآلي���زو
2008-(، ومؤخ���را ف���ي نوفمب���ر 2018، ت���م 
تجديد المواصفة أو االنتقال إلى المواصفة 
الجدي���دة )9001 2015-(، مش���يرة إل���ى أن 
اإلدارة تطم���ح في العام الج���اري إلى زيادة 
عدد اإلدارات الحاصلة على ش���هادات نظام 
المج���االت ونش���ر  بمختل���ف  الج���ودة  إدارة 
ثقاف���ة الرقابة والتدقي���ق الداخلي لإلدارات 

التابعة للوزارة.

إع��داد 2000 مت��درب للتعامل مع الحرائ��ق والمصابين والبح��ث واإلنقاذ

م��واص��ل��ة ب���رام���ج ال��ت��ط��وي��ر ف���ي “ال��داخ��ل��ي��ة”

إجراءات قانونية تجاه المنشآت المخالفة لالشتراطات
التفتي��ش فري��ق  لتأهي��ل  متكامل��ة  خط��ة  للبيئ��ة:  األعل��ى  رئي��س 

أكد الممثل الش���خصي لجاللة الملك رئيس المجلس األعلى للبيئة س���مو الش���يخ عبدهللا بن 
حم���د آل خليف���ة “أن م���ا يقوم به المجلس في س���بيل تعزي���ز الرقابة على المنش���آت؛ لضمان 
التزامها بالمعايير واالش���تراطات البيئية، هو أحد االلتزامات األساس���ية لتنفيذ السياسات 
واإلس���تراتيجيات التي تحمي البيئة في الوقت الذي تضمن اس���تمرار تدفق االستثمار دون 

معوقات”.

األعل���ى  المجل���س  “أن  إل���ى  س���موه  وأش���ار 
للبيئ���ة ق���د اعتمد خط���ة متكاملة ومدروس���ة 
لتأهي���ل فريق التفتيش مهامه القيام بمراقبة 
الجوان���ب البيئي���ة المتعددة، حيث اس���تطاع 
ه���ذا الفري���ق تنفي���ذ مس���ح ميدان���ي رقاب���ي 
موجه خالل العام 2018، ش���مل 1700 منشأة 
خدمية وصناعية؛ للتأكد من مدى التزام هذه 

المنشآت بالمعايير واالشتراطات البيئية”.
حم���د  ب���ن  عب���دهللا  الش���يخ  س���مو  وأوض���ح 
آل خليف���ة “أن عملي���ات التفتي���ش والمس���ح 
الميدان���ي ق���د تك���ررت بواق���ع زيارتي���ن ل���كل 
منش���أة خالل العام 2018، ونت���ج عنها ضبط 
ومخالف���ة أكث���ر م���ن )530( منش���أة ل���م تلتزم 
باالش���تراطات الممنوح���ة”، مبين���ا س���موه “أن 

فري���ق التفتي���ش قد وض���ع الحلول المناس���بة 
تم���ت  والت���ي  المخالف���ات،  ه���ذه  لتصحي���ح 
المنش���آت  امتث���ال  م���ن  للتأك���د  متابعته���ا؛ 

لالشتراطات البيئية”.
وأك���د س���موه “أن المجل���س األعل���ى للبيئة قد 
اعتمد إستراتيجية جديدة للرقابة والتفتيش 
2019 وترك���زت  الع���ام  ف���ي  المنش���آت  عل���ى 
بالدرج���ة األولى على المنش���آت ذات الطبيعة 
الصناعي���ة واإلنتاجية، وذلك من خالل وضع 
برنام���ج رقاب���ي للتفتي���ش والتدقي���ق تم���ت 
دراس���ته بعناية، وتأهيل عدد من المفتش���ين 
م���ن  للتأك���د  لتنفي���ذه؛  للمجل���س  التابعي���ن 
امتث���ال المنش���آت الصناعي���ة، وتأثيره���ا على 
البيئ���ة في مملك���ة البحرين، حيث س���يراقب 

فري���ق التفتي���ش طبيعة العملي���ات الصناعية 
الم���واد  وحص���ر  ومعاين���ة  المنش���آت،  له���ذه 
الكيميائية المس���تخدمة ف���ي عمليات اإلنتاج 
ومدى س���المتها ومطابقته���ا للوائح المعتمدة 
ف���ي المجل���س، وطريق���ة تخزينه���ا وتداوله���ا 
أثناء العملي���ات االنتاجي���ة، ومراقبة وقياس 
االنبعاث���ات الص���ادرة لله���واء والم���اء خ���الل 

عملي���ات التش���غيل واإلنتاج، وم���دى امتثالها 
للمعايي���ر المعتم���دة ف���ي المملكة، بم���ا يضمن 
الح���د م���ن االنبعاث���ات المض���رة ف���ي اله���واء، 
ويحم���ي البيئ���ة البحري���ة م���ن أي تج���اوزات 
تؤثر على اس���تدامة األمن الغذائ���ي والمائي، 
كما س���يدقق فريق التفتيش عل���ى المخلفات 
الصناعية التي تنتجها هذه المصانع ومراقبة 
آلي���ة معالجتها أو التخلص الس���ليم منها وفق 
اإلج���راءات والق���رارات التي أقره���ا المجلس 
األعل���ى للبيئ���ة له���ذا القط���اع، ووفق���ا اللتزام 
مملك���ة البحرين اتجاه االتفاقات الدولية في 

مجال الحماية من المخلفات الصناعية”.
وأكد س���مو رئيس المجلس األعلى للبيئة “أن 
تفعي���ل هذه الخطة في العام 2019 س���يكون 
له م���ردود إيجابي كبير جدا، على الصعيدين 
البيئ���ي واالقتص���ادي، مش���ددا س���مو رئي���س 
المجل���س األعل���ى للبيئ���ة على قي���ام المجلس 
باتخ���اذ اإلج���راءات القانوني���ة المالئمة تجاه 
المنش���آت الصناعي���ة المخالف���ة لالش���تراطات 
والمعايي���ر، والت���ي من ش���أنها اإلضرار بصحة 

االنسان والبيئة في مملكة البحرين”.

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

المنامة - بنا

نقل نصب الفخار إلى داخل “عالي”

فتح المزيد من قنوات التواصل مع “الخاص”

وزي������ر األش����غ����ال ي���ن���اق���ش م����ع س���ل���م���ان ت���ط���وي���ر ال��م��ن��ط��ق��ة

المؤي��د: ضم��ان التنفي��ذ األمثل لق��رار تموي��ل القط��اع للمراكز والمنش��آت

التق���ى وزير األش���غال وش���ؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمران���ي عصام خلف 
النائ���ب األول لرئي���س مجلس النواب عبدالنبي س���لمان، حي���ث ناقش معه عدد 

من المشروعات الخدمية والمشاريع في سادسة الشمالية. 

وأك����د الوزير خلف خالل اللق����اء على تعاون 
الس����لطتين التش����ريعية والتنفيذي����ة وتقديم 
للمجل����س  والمس����اندة  الدع����م  أوج����ه  كل 
المعني����ة  األخ����رى  الجه����ات  ول����كل  النياب����ي 
وذات العالق����ة ف����ي مملكة البحري����ن، منوها 
إلى أهمي����ة التنس����يق والعمل المش����ترك بين 
ال����وزارة وكاف����ة الجه����ات المعني����ة لتحقي����ق 
رؤى وإستراتيجيات الحكومة الموقرة وبما 

يصب في الصالح العام.
وقد تباحث الطرفان في عدد من المش����اريع 
ف����ي المنطق����ة، والت����ي تضمنت متابعة س����ير 

العمل في تطوير منطق����ة عالي )740-742(، 
ومس����تجدات تطوي����ر ش����ارع الش����يخ زاي����د، 
ونقل نص����ب الفخار إلى داخل منطقة عالي، 
حيث أوضح الوزي����ر خلف على أنه قد تمت 

الموافقة على الترسية”.
 كم����ا ت����م مناقش����ة تطوي����ر مش����روع ممش����ى 
عالي واالهتم����ام بالمزروعات وزيادة الرقعة 
الخضراء وتطوير أرضية الممشى وتحويلها 

الى )أرضية مطاطية( وإنشاء ملعب.
كم����ا ت����م خ����الل اللقاء بح����ث اس����تمالك عقار 
إلنش����اء حديق����ة في منطق����ة عالي من خالل 

أراض  وتخصي����ص  العين����ي،  التعوي����ض 
لمش����روع إس����كاني )امتداد مش����روع الرملي( 
لدراس����ة الموضوع بعد الحصول على كتاب 

رسمي من وزارة اإلسكان بالطلب. 
من جانبه، أشاد النائب األول لرئيس مجلس 
وزارة  بجه����ود  س����لمان  عبدالنب����ي  الن����واب 

والتخطي����ط  البلدي����ات  وش����ؤون  األش����غال 
العمران����ي في تنفيذ المش����اريع الخدمية في 
عم����وم مملك����ة البحرين، والتطوي����ر الحاصل 
على صعيد المش����اريع الخدمية التي تقدمها 
وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 

العمراني.

وأش���ار إلى أن الموافق���ة على القرار يتوافق 
م���ع رؤي���ة عاه���ل الب���الد ف���ي جع���ل القطاع 
الخ���اص يتول���ى مس���ؤولياته الوطنية تجاه 
ش���باب الوطن، كما أن الموافق���ة على القرار 
تأت���ي ضم���ن اهتمام���ات ودعم س���مو رئيس 
الوزراء وسمو ولي العهد نائب القائد األعلى 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.
وبي���ن أن ق���رار مجل���س ال���وزراء بالموافقة 
عل���ى قيام القطاع الخاص بتمويل وإنش���اء 
والرياضي���ة  الش���بابية  المنش���آت  وترمي���م 
يتواف���ق م���ع البرنام���ج الوطني “اس���تجابة” 
ال���ذي أطلق���ه ممث���ل جالل���ة المل���ك لألعمال 
الخيرية وش���ؤون الش���باب رئي���س المجلس 
األعل���ى للش���باب والرياض���ة رئي���س اللجن���ة 
األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن 

حم���د آل خليف���ة، والت���ي تتضمن مب���ادرات 
مهمة تمنح القطاع الخاص مس���احة كبيرة، 
من أجل المساهمة والدخول كشريك أساس 
ف���ي دع���م اإلس���تراتيجيات الموجه���ة إل���ى 
ش���باب الوطن بما فيها إنشاء وترميم وبناء 
البنية التحتية للحركة الش���بابية والرياضية 
في المملكة. وأكد أن وزارة ش���ؤون الشباب 
والرياض���ة حريصة على التعاون مع القطاع 
واالنش���طة  البرام���ج  دع���م  ف���ي  الخ���اص 
الش���بابية بم���ا يوص���ل ال���وزارة إل���ى تحقيق 
مبادراته���ا تج���اه ش���باب الوط���ن والوصول 
إل���ى تنفيذ بن���ود برنامج اس���تجابة. وأش���ار 
أيم���ن بن توفيق المؤي���د أن القطاع الخاص 
بدأ في اآلونة األخيرة يتخذ خطوات مهمة 
ونوعية لدعم الحركة الش���بابية والرياضية 

ف���ي المملكة وبات يض���ع القطاعين المهمين 
على س���لم أولوياته؛ األمر الذي حقق شراكة 
متمي���زة، وحقيقي���ة كان���ت لها آث���ار ايجابية 

عل���ى قط���اع الش���باب والرياض���ة والقط���اع 
الخاص مش���يرا الى أن قرار مجلس الوزراء 
س���يمنح القط���اع الخاص مس���احة أكبر؛ من 
أج���ل تطوير عالقته مع القطاعين الش���بابي 
والرياض���ي ويفتح المج���ال أمامه؛ من أجل 
بم���ا  والترمي���م  والبن���اء  المش���اريع  تموي���ل 
يس���اهم في تطوير البنية التحتية الشبابية 

والرياضية.
وأكد أيمن المؤيد أن وزارة ش���ؤون الشباب 
قن���وات  م���ن  المزي���د  تتفت���ح  والرياض���ة 
التواصل مع القطاع الخاص؛ لضمان التنفيذ 
األمث���ل لقرار مجلس ال���وزراء والدخول مع 
القطاع الخاص في شراكة حقيقية؛ لتمويل 
المش���اريع القادم���ة الت���ي تخ���دم منتس���بي 

الحركة الشبابية والرياضية في المملكة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة:

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

 Capital Club ن���ادي  يس���تضيف 
امس���يته  ف���ي  المال���ي  بالمرف���أ 
االقتصادية بتاريخ 20 يناير الجاري 
وزي���ر الكهرب���اء والماء عبدالحس���ين 
مي���رزا ف���ي تم���ام الس���اعة السادس���ة 
والنصف مس���اء بمقر الن���ادي بالمرفأ 
المال���ي، حي���ث سيس���تعرض الوزي���ر 
الطاق���ة  ومش���اريع  خط���ط  مي���رزا 
البحري���ن،  مملك���ة  ف���ي  المتج���ددة 
واإلنج���ازات الت���ي تحقق���ت في هذا 
المجال وف���رص االس���تثمار المتاحة 

للشركات المحلية والعالمية.
Capi-  ققد عب���ر المدير العام لن���ادي
tal Club ع���ن بال���غ ش���كره وتقدي���ره 
لتجاوب���ه  والم���اء  الكهرب���اء  لوزي���ر 
اإليجابي وموافقته الستضافته في 
ه���ذه األمس���ية االقتصادي���ة وتقديم 
ع���رض متكامل عن مش���اريع الطاقة 
المتج���ددة ل���رواد الن���ادي م���ن رجال 

االعم���ال واالقتصاديين، مش���يدا بما 
يبذل���ه الوزي���ر مي���رزا والمس���ؤولون 
ف���ي قطاع الكهرب���اء والماء والطاقة 
مس���تمرة  جه���ود  م���ن  المس���تدامة 
لتطوير وتحس���ين ج���ودة الخدمات 
مملك���ة  ف���ي  والمؤسس���ات  لألف���راد 

البحرين.

ميرزا يستعرض مشاريع الطاقة المتجددة

عبدالحسين ميرزا

أيمن بن توفيق المؤيد

أش���اد وزي���ر ش���ؤون الش���باب والرياضة أيم���ن المؤيد بقرار مجلس الوزراء، وال���ذي تضمن موافقة المجلس عل���ى قيام القطاع الخاص بتمويل وإنش���اء وترميم أعمال المراكز الش���بابية والهيئات 
واالندية والجمعيات الشبابية والرياضية بما يحقق طلبات األهالي في المدن والقرى، والتي رفعت من خالل الزيارات الميدانية التي أمر بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء القيام.



أطلق����ت جمعية الن����ور للب����ر، وبالتعاون مع 
المبادرة الوطني����ه لتنمية القطاع الزراعي، 
وبحض����ور الش����يخة م����رام بنت عيس����ى آل 
خليفة، ورئيس����ة جمعية النور للبر الشيخة 
لمي����اء بن����ت محم����د آل خليف����ة، وعضوات 
مجل����س إدارة الجمعي����ة، مب����ادرة وطني����ة 
خي����ري  زراع����ي  مهرج����ان  ألول  مش����تركة 

وذلك بمجمع سار التجاري أمس.
وأعرب����ت الش����يخة لمي����اء بن����ت محمد عن 
شكرها للشيخة مرام بنت عيسى لرعايتها 
انط����اق النس����خة األول����ى م����ن المهرج����ان 
ت����م  المهرج����ان  ه����ذا  أن  الزراع����ي، مبين����ة 
تنظيم����ه وأقامت����ه بجه����ود 10عضوات من 
لجن����ة الزراع����ة بالجمعي����ة، وتح����ت رعاي����ة 
المب����ادرة الوطنية لتنمي����ة القطاع الزراعي 
الت����ي تدعمه����ا قرينة جال����ة الملك صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة، مش����يرة إلى أن صاحبة الس����مو 
الملكي هي مص����در اإللهام الذي يصب في 
تنمية القطاع الزراعي، مؤكدة أن س����موها 
ه����ي الداع����م األول لخل����ق األم����ن الغذائ����ي 

بالبحرين، والذي نطمح إليه جميعا.
وأوضح����ت الش����يخة لمياء ف����ي تصريح ل� 
“الب����اد” أن مث����ل هذه الفعالي����ات الزراعية، 
والت����ي تحظى بمش����اركة واس����عة وحضور 
كبير من األسر واألطفال تعمل على تطوير 
معارف أبنائنا، وزي����ادة معلوماتهم التقنية 
المكتس����بة خ����ال مش����اركتهم  وحضورهم 
واالس����تثمار  االنخ����راط  ف����ي  وتش����جعهم 
بالمش����اريع التي تصب حول آليات تطوير 
رواف����د األم����ن الغذائ����ي، والتش����جيع عل����ى 
للمش����اريع  مبتك����رة  حل����ول  ف����ي  التفكي����ر 
التص����دي  وكيفي����ة  المحلي����ة،  الزراعي����ة 

للتحديات التي تواجه المجال الزراعي.
وقال����ت رئيس����ة لجن����ة اإلع����ام والعاقات 
العامة بجمعية النور للبر حنان بنت سيف، 
إن المهرجان األول حظى بمشاركة واسعة 
م����ن األس����ر المنتج����ة، والعديد م����ن التجار 
وه����واة ومحبي الزراعة وحش����د من طلبة 

المدارس.
وأش����ارت إل����ى أن المع����رض وعل����ى الرغ����م 
م����ن أنه في نس����خته األول����ى، احتوى على 
أن����واع متع����ددة من المزروع����ات والثروات 
والني����م  المورينغ����ا  وأش����جار  الطبيعي����ة 
خض����راوات  م����ن  الزراعي����ة  والمنتج����ات 
وفواك����ه، إضاف����ة إلى أنه ش����مل على س����لع 
ومنتج����ات م����ن إنت����اج عض����وات الجمعية، 
الصناع����ات  المش����اركين  م����ن  وع����رض 
التقليدية والتراثي����ة والجابيات والبخور 
والعطور، واإلطباق الش����عبية التي يش����تهر 
بها المطب����خ البحريني، والكثير من الس����لع 

األخرى.

“النور للبر” تنظم أول مهرجان زراعي خيري
األم�������ي�������رة س���ب���ي���ك���ة م�����ص�����در إل������ه������ام ف������ي ت���ن���م���ي���ة ال���ق���ط���اع

كش���ف قائد مستش���فى الملك حمد الجامعي اللواء طبيب الش���يخ س���لمان بن 
عطي���ة هللا آل خليف���ة عن إطالق المستش���فى الكب���ر حملة للكش���ف المبكر عن 
سرطان القولون في مملكة البحرين، وذلك خالل الربع األول من العام 2019.

وقال الشيخ سلمان بن عطية هللا في 
تصري���ح ل� “الب���اد” إن الحملة، والتي 
تعد األكبر واألولى من نوعها في هذا 
المج���ال، س���تكون منظوم���ة صحي���ة 
طبية توعوي���ة، تقدم فرصة الفحص 
المجاني للجميع مواطنين ومقيمين، 
واستكش���اف  معرف���ة  إل���ى  وته���دف 
الحج���م الكل���ي لإلصاب���ات بالبحرين 
م���ن خ���ال الكش���ف المبكر لس���رطان 
القول���ون، وال���ذي يمكنن���ا م���ن ع���اج 
الحاالت قبل تفاقم المرض ووصوله 
إلى المراحل المتقدمة، والتي يصعب 
عاجه فيها، موضحا أن المستش���فى 
اتف���ق مع الش���ركة المختص���ة لتجهيز 
150 أل���ف عينة فح���ص ليتم توزيعها 
بالفح���ص  المش���ارك  الجمه���ور  عل���ى 
بالحمل���ة، مؤك���دا أن الحملة س���تكون 
العين���ات  فح���ص  وس���يتم  مجاني���ة، 
في مختب���ر المستش���فى، ومن خال 
جه���از حديث مخصص له���ذه التقنية 
الحديث���ة ويق���دم نتائ���ج مذهل���ة عن 
الم���رض، مبين���ا أن العين���ات س���تصل 

المستشفى قريبا.
ودع���ا قائ���د مستش���فى المل���ك حم���د 
البحرينيي���ن  المواطني���ن  الجامع���ي 
مم���ن يبلغون 40 عاما وم���ا فوق إلى 
االنخ���راط وعم���ل الفح���وص، والتي 
س���تكون مجاني���ة، والمش���اركة فيه���ا 
للتأك���د م���ن س���امتهم م���ن الم���رض، 
س���يجرى  ال���ذي  الفح���ص  أن  مبين���ا 
للمش���اركين، هو فحص يعد األحدث 
واألدق م���ن نوع���ه في كش���ف وجود 
الورم السرطاني من عدمه من خال 
فحص عينة من “البراز” فقط ، والتي 

ستكشف اإلصابة أو عدمها.
وقال الش���يخ س���لمان ب���ن عطية هللا 
“إن أمراض وس���رطانات القولون تعد 
من أكثر المش���كات الصحية انتشاًرا 
ف���ي البحري���ن، حيث يدرج س���رطان 
المرتب���ة  ف���ي  والمس���تقيم  القول���ون 
الثاني���ة من أس���باب وفيات األمراض 
االكتش���اف  أن  مبين���ا  الس���رطانية، 
المبك���ر للمرض وعاج���ه مبّكًرا يؤدي 
إل���ى الش���فاء من���ه، وبنس���بة قد تصل 

إلى 100 %”.
وأوض���ح أن حمل���ة مستش���فى الملك 
حم���د للفح���ص المبك���ر ع���ن أم���راض 
القول���ون ليس���ت مبني���ة عل���ى فحص 
القولون بالمنظار، وإنما فقط اعتماًدا 
عل���ى فحص عّينة واحدة من “البراز” 
للمش���اركين، مم���ا يرف���ع الح���رج ع���ن 
كثير م���ن المترددين ف���ي إجراء هذا 
الفح���ص الض���روري خصوًص���ا مم���ن 
أو  ش���خصي  إصاب���ة  س���جل  لديه���م 

عائلي بهذا النوع من األمراض.
وأش���ار قائ���د مستش���فى حم���د خال 
إدارة  ف���ي  عق���ده  صحف���ي  مؤتم���ر 
المستش���فى، إل���ى أن حمل���ة الكش���ف 
المبك���ر عن أمراض س���رطان القولون 
الت���ي ينظمه���ا المستش���فى، تتضم���ن 
العدي���د م���ن الرس���ائل الت���ي نح���رص 
م���ن خاله���ا لتوجيه توعية مباش���رة 
خ���ال  م���ن  والمقيمي���ن  للمواطني���ن 
تقدي���م معلوم���ات صحي���ة وتثقيفية 
تع���د  والت���ي  األم���راض  ه���ذه  ح���ول 
ش���ائعة ف���ي البحري���ن وتعريفهم بأن 
الكش���ف والتش���خيص المبكر يس���هم 

في شفاء الحاالت.

وأفاد بأن س���رطان القولون يعد ثاني 
أكث���ر نس���بة إصابة ف���ي البحرين بعد 
س���رطان الثدي، إذ ينتش���ر الس���رطان 
الث���دي بي���ن النس���اء ويش���ّكل أعل���ى 
نس���بة إصابة بالبحرين، يليه سرطان 
القول���ون للذك���ور ف���ي البحرين. وأكد 
المرض���ى  معالج���ة  باإلم���كان  أن���ه 
ح���ال  ف���ي  بالس���رطان  المصابي���ن 
اكتش���افه ف���ي المراح���ل األول���ى م���ن 
انتش���اره، وال���ذي يتس���ّبب في وجود 
لحمي���ات حمي���دة يمك���ن اس���تئصالها 
ف���ي الفح���ص المبك���ر والقض���اء علي 

ا. الورم نهائيًّ
م���ن جانبه، ق���ال مدير مرك���ز األورام 
الجامع���ي  حم���د  المل���ك  بمستش���فى 
إلي���اس فاض���ل إن مسش���فى المل���ك 
حم���د يعد م���ن أحدث المستش���فيات 
س���رطان  اكتش���اف  ف���ي  المتط���ورة 

القول���ون ويعد الفح���ص الذي يجريه 
لبراز المرضى أحدث أنواع التحاليل 
المختبري���ة ف���ي العال���م، حي���ث يت���م 
والتش���خيص  الكش���ف  خاله���ا  م���ن 
المبكر لس���رطان القول���ون قبل تحول 
بطان���ة  ف���ي  الموج���ودة  اللحمي���ات 

القولون إلي خايا سرطانية.
المستش���فى  أطب���اء  أن  إل���ى  وأش���ار 
أج���روا العديد م���ن العملي���ات، والتي 
تم خالها اس���تئصال اللحميات التي 
تتح���ول فيما بع���د ألورام س���رطانية 
خبيث���ة، مؤكدا أن الحمل���ة تدعو إلى 
الكش���ف والفح���ص  ض���رورة إج���راء 
قب���ل  الس���رطانية  ل���أورام  المبك���ر 
تكاثره���ا، وال���ذي ي���ؤدي الس���تئصالها 

مبكًرا والشفاء منه مبكًرا.
وأوضح أن س���رطان القولون يصيب 
النس���اء والرجال بعد سن الخمسين، 
أف���ادت  األخي���رة  الدراس���ات  ولك���ن 
أن البحري���ن ودول الخلي���ج يص���اب 
مواطنوها بهذا المرض تحت سن 45 
عاًم���ا، وأن 75 % من هؤالء المرضى 
ينتش���ر لديه���م الم���رض ويصب���ح من 

الصعب التعامل معه.

وأوضح فاضل أن مستشفى الملك حمد يعد أول مركز طبي يطبق آليات  «
اكتشاف سرطان القولون من خالل الموروثات الجينية في “البراز”، حيث 

إن دقة هذه التحاليل تصل نسبتها ألكثر من 75 %، موضحا أن العديد 
من الدول المجاورة والعالم ال تزال تستخدم تحليل الدم الكتشاف هذا 

النوع من السرطان، مبيًنا أن اللحميات في جدار القولون تتحول إلى ورم 
سرطاني خبيث بعد 10 - 15 سنة.

حملة للكشف المبكر عن سرطان القولون

06local@albiladpress.com
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تتقدم أسرة دار »                   « 

بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميل

باسل الحالل
في وفاة المغفور لها  بإذن اهلل

جدته
سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 
رحمته وأن يسكنها الفردوس األعلى وأن يلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان

قائد مستشفى الملك حمد الجامعي

قائد مستشفى 
“حمد 

الجامعي”: 
150 ألف عينة 
مجانية للفحص

بدور المالكي من سار



في إنجاز جديد ضمن سلس���لة اإلنجازات التي حققتها جامعة العلوم التطبيقية في مش���وارها لتحقيق الريادة وتعزيز مكانتها 
العلمية واألكاديمية على المس���توى المحلي والعالمي، حصدت الجامعة المركز األول على مس���توى الجامعات الخاصة محليا 
والمركز الخامس والعشرين عربيا، و692 عالميا في تصنيف جرين ماترك للجامعات الخضراء للعام 2018، حيث أظهر التقرير 

تفوق الجامعة وحصولها على مراتب متقدمة من بين 719 جامعة عالمية شملها التصنيف، تمثل 81 دولة من حول العالم.

ويأت���ي اإلنج���از في إطار رؤي���ة الجامعة 
للمض���ي نحو مزي���د من التط���ور والتقدم 
بما يخدم إس���تراتيجيتها التي تركز على 
خل���ق طال���ب جامع���ي مؤه���ل أكاديمي���ا 
وفقا لمعايير ضم���ان جودة التعليم، وبما 
يتوافق مع إس���تراتيجية مجلس التعليم 

العالي بمملكة البحرين.
ماتري���ك  جري���ن  تصني���ف  وانطل���ق 
للجامع���ات الخض���راء ف���ي الع���ام 2010 
بمبادرة من جامعة إندونيسيا وبالتعاون 
م���ع هيئ���ات ومنظم���ات أممي���ة ودولي���ة 

العم���ارة  ثقاف���ة  تعزي���ز  به���دف  عدي���دة؛ 
الخض���راء والصديق���ة للبيئ���ة؛ للح���د من 
انبعاث���ات الكرب���ون، وبالتالي المس���اعدة 

في مكافحة تغير المناخ العالمي.
وأوض���ح رئي���س الجامع���ة غس���ان ع���واد 
أن ه���ذا اإلنج���از يش���كل دافع���ا للجامع���ة 
للمض���ي قدمًا نحو التطوي���ر والتحديث؛ 
لتعزي���ز س���معتها وتقدمه���ا العلم���ي ف���ي 
مختل���ف المجاالت، مش���ددا عل���ى أهمية 
���ز  دور الجامع���ات ف���ي نش���ر ثقاف���ة التميُّ
وترس���يخ مفه���وم االس���تدامة والعم���ارة 

التوجه���ات  أح���د  باعتباره���ا  الخض���راء 
الحديثة في البناء.

كم���ا هن���أ رئي���س الجامعة كل م���ن رئيس 
ن���اس  س���مير  الوجي���ه  اإلدارة  مجل���س 
البروفيس���ور  األمن���اء  مجل���س  ورئي���س 
وهيب الخاجة وجميع أعضاء مجلس���ي 
اإلدارة واألمن���اء به���ذا اإلنج���از ال���ذي لم 
يك���ن ليتحق���ق ل���وال االهتم���ام والرعاي���ة 

والمتابعة الحثيثة من قبلهم.
وأش���ار غس���ان ع���واد أن الجامعة جمعت 
التصني���ف  معايي���ر  نقط���ة ضم���ن   2150

الموق���ع والبني���ة  الت���ي تش���تمل:  الس���تة 
المناخ���ي،  والتغي���ر  الطاق���ة  التحتي���ة، 
المخلف���ات، المي���اه، المواص���ات، وأخيرا 
التعلي���م، مؤك���دا ح���رص الجامع���ة عل���ى 

بجمي���ع  المس���تدامة  التنمي���ة  تحقي���ق 
واالجتماعي���ة  االقتصادي���ة  جوانبه���ا 
والبيئية، منوها بأهمية دور التكنولوجيا 
في إح���ال تنمي���ة مس���تدامة اقتصادية 

واجتماعية وبيئية.
مبن���ى  أن  إل���ى  الجامع���ة  رئي���س  ون���وه 
الجامع���ة يراعي في تصميم���ه مجموعة 
من المبادئ واالعتبارات الصديقة للبيئة 
م���ن خال المواد المس���تخدمة في البناء 
والت���ي تضم���ن للجامعة مبدأ االس���تدامة 
من خال العزل الحراري والس���ماح للحد 
األقصى م���ن اإلضاءة الطبيعية للوصول 
م���ن  واالس���تفادة  الجامع���ة  داخ���ل  إل���ى 
الطاقة الشمس���ية لتزوي���د المبنى ببعض 
إل���ى  إضاف���ة  الطاق���ة،  م���ن  احتياجات���ه 
ترش���يد استعمال المياه عن طريق إعادة 
اس���تعمال المي���اه المنص���رف من غس���يل 
األيدي ألعم���ال الزراعة، وأخي���را مراعاة 
متطلب���ات ذوي االحتياجات الخاصة من 
دورات مياه خاصة ومنحدرات ومواقف 

سيارات خاصة بهم.

تنظ���م الجمعية البحرينية الهندية مس���اء اليوم ندوة 
ثقافي���ة بعن���وان “قراءة ف���ي كتاب غان���دي.. وقضايا 
العرب والمس���لمين” لمؤلفه عبدالنبي الش���علة يديرها   
عل���ي فخ���رو، ويقدمها عبيدل���ي العبيدل���ي وذلك في 
نادي “كابتال كلوب” في مرفأ البحرين المالي بحضور 
ع���دد م���ن الكت���اب والمثقفي���ن المهتمي���ن بالعاق���ات 
أعض���اء  م���ن  كبي���رة  ومش���اركة  العربي���ة،  الهندي���ة 

الجمعي���ة البحرينية 
الهندي���ة م���ن الهنود 

والبحرينيين.
 ص���رح بذلك رئيس 
الجمعي���ة البحرينية 
محم������د  الهندي�����������ة 

داداباي.
داداب���������اي:  وق���������ال 
أن  الجمعي���ة  “يس���ر 
تحي���ي ه���ذه الليل���ة 
الثقافية التي تجمع 
كوكبة من المثقفين 
والمفكرين  والكتاب 

لاس���تماع إلى ق���راءة نقدية لكت���اب )غاندي وقضايا 
الع���رب والمس���لمين( لمؤلفه عب���د النبي الش���علة الذي 
يعتبر أحد مؤسس���ي الجمعية ورئيسها خال الدورة 
الس���ابقة. هذه فرصة من أجل تناول المحور الثقافي 
والفك���ري في العاقة بين ش���به الق���ارة الهندية وبين 

العالمين العربي واإلس���امي، وهو محور مهم ال يقل 
أهمي���ة عن التع���اون االقتصادي والسياس���ي المزدهر 

حاليا بين الهند والدول العربية واإلسامية”.
م���ن جانب���ه، ق���ال الش���علة “بفض���ل هللا حظ���ي كتابي 
غان���دي وقضايا العرب والمس���لمين بقبول واس���ع في 

الس���احة الثقافية والفكرية في العال���م العربي، وآمل 
أن تس���اهم مث���ل هذه المؤلفات ف���ي توثيق العاقات 
العميقة بين الهند والعالم العربي واإلسامي، وأشكر 
كل الذين ساهموا في إحياء هذه الليلة الثقافية في 

المنامة عاصمة الثقافة والفكر”.

ندوة عن “غاندي وقضايا العرب والمسلمين” اليوم
ال����ش����ع����ل����ة: ال����ك����ت����اب ح����ظ����ي ب����ق����ب����ول ع����رب����ي واس�����ع

غالف الكتابمحمد داداباي

المنامة - نادي كابتال كلوب

أعلنت هيئة تنظيم س���وق العمل أن االنتقال إلى نظام الحوس���بة الس���حابية لجميع العمليات االلكترونية للهيئة جاٍر على قدم 
وساق، وتم تشغيل أولى خدمات الهيئة على نظام الحوسبة السحابية )أمازون( على أن يتم نقل باقي الخدمات تباعا خالل 

هذا العام، إضافة إلى تدشين النسخة الرابعة المعدلة من نظام الدعم اإللكتروني.

وكشف نائب رئيس هيئة تنظيم سوق العمل 
للعملي���ات عل���ي الكوهج���ي أن نظ���ام الدع���م 
اإللكتروني ال���ذي تقدمه الهيئ���ة الى عمائها 
س���يكون أول نظ���ام يعم���ل ضم���ن الحوس���بة 
الس���حابية، وتم تدش���ين النظ���ام بتحديثات 
نوعي���ة على الس���حابة اعتبارا م���ن الخميس 

الموافق 3 يناير 2019.
وأوض���ح الكوهج���ي أن الهيئ���ة س���تكون من 
أوائل المؤسسات الحكومية التي تنتقل إلى 
استخدام الحوسبة الس���حابية في العمليات 
اليومي���ة انس���جاما م���ع القرار اإلس���تراتيجي 
النقل���ة  ه���ذه  بتفعي���ل  الرش���يدة  للحكوم���ة 
النوعي���ة؛ للوص���ول إل���ى المرون���ة ف���ي زيادة 
للهيئ���ة وس���رعة إنج���از  الس���عة الحاس���وبية 

المه���ام، إضاف���ة إل���ى تحقي���ق وفر ف���ي كلفة 
تشغيل البنية التحتية الحاسوبية من أجهزة 
الكتروني���ة خصوص���ا  ومع���دات وتطبيق���ات 
االس���تفادة من مجموعة األنظمة وتطبيقات 
الحماي���ة األمنية اإللكتروني���ة المتقدمة التي 

توفره���ا “أم���ازون لخدم���ات اإلنترنت” ضمن 
وأض���اف  الس���حابية.  الحوس���بة  خدم���ات 
أن انتق���ال خدم���ات الهيئ���ة إل���ى الحوس���بة 
الس���حابية يتي���ح س���رعات اس���تجابة وطاقة 
اس���تيعابية غير محدودة لمختلف متطلبات 
الهيئ���ة فضا عن توفير حلول تقنية إبداعية 

متنوعة تتوافق مع المتطلبات التقنية.
وكانت “أم���ازون لخدمات اإلنترن���ت” التابعة 
لش���ركة أم���ازون ق���د أعلن���ت منتص���ف 2018 
ع���ن خططه���ا الرامي���ة إل���ى تدش���ين “منطقة 
بني���ة تحتي���ة” ف���ي الش���رق األوس���ط بحلول 
2019 س���تكون فاتحته���ا ف���ي  مطل���ع الع���ام 
مملك���ة البحري���ن، وتتأل���ف منطق���ة أم���ازون 
ف���ي   )AWS Region( اإلنترن���ت  لخدم���ات 

الش���رق األوس���ط )البحرين( عند إطاقها من 
 Availability( عدة مواق���ع لتوفير الخدم���ات
Zones(. وتوف���ر “أمازون لخدمات اإلنترنت” 
حالي���ا 44 موقع���ا للخدمات موزع���ة على 16 
منطق���ة بني���ة تحتية حول العال���م، مع خطط 
الفتت���اح 14 موقعا جدي���دا لتوافر الخدمات 
في خمس مناطق في الصين وفرنسا وهونغ 
AWS Gov�  وونغ والسويد، ومنطقة ثانية ل�

Cloud في الواليات المتحدة األميركية.
وعل���ى صعيد متق���ارب كش���ف الكوهجي أنه 
تزامنا مع االنتقال إلى الحوس���بة الس���حابية 
تم تدش���ين النسخة الرابعة المعدلة من نظام 
الدع���م اإللكترون���ي ال���ذي تقدم���ه الهيئة الى 
عمائها منذ 2009، والذي يتضمن تطويرات 
جوهري���ة ف���ي خدم���ات النظ���ام تق���دم ال���ى 
القطاع التجاري وبس���رعة وس���عة اس���تيعاب 

أكبر بكثير مما هو متاح حاليا.
االلكترون���ي  الدع���م  نظ���ام  يتي���ح  وفيم���ا 
الهيئ���ة  مراجع���ة  األعم���ال  ألصح���اب 
واالستفس���ار منها عن أية معاملة وتس���جيل 
الش���كاوى الخاص���ة بمعاماته���م ع���ن طري���ق 
الحاس���وب، ويغنيه���م ع���ن الزي���ارة الميدانية 
لمراجعة الهيئة، حيث يستقبل النظام سنويا 
نحو 60 ألف تذكرة الكترونية ويوفر للعماء 
نظام���ا متكام���ا للتوثيق اإللكتروني يش���مل 
أكث���ر م���ن 20 خاصي���ة الكتروني���ة خدمي���ة. 

الرابع���ة  النس���خة  أن  الكوهج���ي  وكش���ف 
المط���ورة من النظام يتي���ح للعماء التواصل 
مع الهيئة واس���تخدامه من أي موقع بالعالم، 
كم���ا يتضمن النظام منصة إرش���ادية ومنصة 
إعامية تحيط العماء المستخدمين للنظام 
بآخر المس���تجدات ذات العاق���ة بالهيئة، كما 
يت���م التواص���ل م���ع العماء من خال أرس���ل 
اإللكترون���ي  البري���د  طري���ق  ع���ن  إش���عارات 
الخ���اص بالمس���تخدم، ويعم���ل النظ���ام عل���ى 
م���دار الس���اعة، حيث تت���م االس���تجابة والرد 
عل���ى 91 بالمئة من الطلبات واالستفس���ارات 
خ���ال يوم عمل واحد، كما يتم الرد على 98 
بالمئ���ة خ���ال ثاثة أي���ام عمل كح���د أقصى، 
مش���يرا إلى أن نس���بة رض���ا العماء بحس���ب 
خاصي���ة التقيي���م المتاح���ة بالنظ���ام تبلغ 4.5 
من 5 نق���اط، حيث يقدم النظام خدماته إلى 
280 أل���ف صاحب عمل وش���خص مخول في 

القطاع التجاري و500 الف عامل أجنبي.

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

ســــوق العمــل تنتقـــل إلى الحوسبـــة السحابيــة

علي الكوهجي

فتــــح الترشــــح لـ “أطبــــاء التجميــــل”
ال���م���ق���ب���ل األرب���������ع���������اء  ال������راب������ط������ة  ان�����ت�����خ�����اب�����ات   

أعلن���ت جمعية األطب���اء البحريني���ة عن فتح 
باب الترشيح لرابطة أطباء جراحي التجميل 
البحريني���ة، وطلب���ت م���ن األطب���اء الراغبي���ن 
بالترش���ح لعضوية الرابطة أن يتقدموا بطلب 
يس���لم إل���ى الجمعية مباش���رة أو إرس���اله إلى 
أمين س���ر الجمعية  ن���زار بوكمال حتى موعد 

أقصاه الثاثاء 8 يناير الجاري.
وأك���دت الجمعي���ة ض���رورة أن يتضم���ن طلب 
ب���ه  المرغ���وب  المنص���ب  تحدي���د  الترش���ح 
داخ���ل الرابطة، وهو منص���ب الرئيس، ونائب 

الرئيس، وأمين الس���ر، واألمين المالي، العضو 
اإلداري، مش���يرة إل���ى موع���د انتخاب���ات هذه 
الرابط���ة س���يكون ي���وم األربع���اء 9 يناي���ر في 
تمام الس���اعة الثامنة مساء في مقر الجمعية 

بالجفير.
وأوضحت جمعية األطباء أن الرابطة تهدف 
إلى التعرف على أحدث الممارس���ات العالمية 
وتوطي���ن  التجمي���ل،  جراح���ة  مج���ال  ف���ي 
الممارس���ات ف���ي مملك���ة البحري���ن بم���ا يع���زز 
م���ن تقدمه���ا ف���ي المج���ال، إضاف���ة إل���ى رفع 
معارف ومه���ارات الطبيب والفني والممارس 

البحرين���ي، ونش���ر الوع���ي باألس���س العلمي���ة 
والصحية في مجال طب جراحة التجميل.

وم���ن المرتقب أن تنفذ ه���ذه الرابطة لقاءات 
واجتماع���ات ومؤتم���رات تواك���ب التطورات 
العاجية في مجال جراحة التجميل، إضافة 
م���ن  الخب���رات وإكس���اب مزي���د  تب���ادل  إل���ى 
المه���ارة لألطباء، وع���رض آخر ما توصل إليه 
المجال الطبي من مع���ارف وخبرات وتداوله 
بي���ن أهل االختصاص بما يفتح األفق واس���عا 
أم���ام االرتق���اء بالخدم���ة الطبي���ة وتقديمه���ا 

نزار بوكمالللمواطنين والمقيمين بالشكل األمثل.

الجفير - جمعية األطباء

القبض على آسيويين بتهمة تحويل شقة لمصنع إلنتاج المسكرات

المنامة - وزارة الداخلية

ص���رح مدير ع���ام مديري���ة ش���رطة محافظة 
المح���رق ب���أن ش���رطة المديري���ة تمكن���ت من 
القب���ض عل���ى آس���يويين؛ لقيامه���م بتحوي���ل 
ش���قة س���كنية إلى مصن���ع إلنتاج المس���كرات 

بمحافظة المحرق.
وأوض���ح أن���ه م���ن خ���ال القي���ام بالتحريات 

والمراقبة بحق عدد من اآلس���يويين تمكنت 
م���ن  للمديري���ة  التابع���ة  األمني���ة  الدوري���ات 
القب���ض عل���ى المتورطي���ن بالواقع���ة، حي���ث 
ت���م تحريز المضبوطات ومبال���غ نقدية كانت 
بحوزته���م، مضيفا أنه تم اتخ���اذ اإلجراءات 
القانونية، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

شقة... مصنع إلنتاج المسكرات

Û  يؤمل من أعضاء مجلس النواب، التوجه لس���ن تشريعات اقتصادية تضمن
للمواطن التعويض المناسب من األضرار التي ألمت به، قبالة كومة قرارات 
رف���ع الدعم عن س���ات الكهرباء والم���اء والوقود، ورفع الرس���وم المختلفة، 

وأخيرا تطبيق الضريبة المضافة.
Û  هذه التشريعات العادلة، ستستهم بسد الفراغات المتمددة ما بين المداخيل

والمصروف���ات، والت���ي اس���تنفذ به���ا المواطن جمي���ع الخط���ط االقتصادية، 
ووسائل ربط الحزام، وضرب األخماس باألسداس، با أي نتيجة. 

Û  وتقودن���ا يومي���ات الغ���اء المس���تمر، ألهمية دفع  ممثلي الش���عب لمش���روع
“البطاق���ة التموينية” والذي تعس���ر خروجها لحيز الن���ور، بالرغم من مزاياها 

اإليجابية، والمهمة، والمطمئنة. 
Û  وتق���دم هذه البطاقة الناجحة خليجي���ا، ضمانة آمنة للمواطن بنيل األغذية

والخدمات الحكومية الرئيس���ة بالمجان، مخففة عنه الضغوطات الكابس���ة، 
ومذكرة بأفضليته عن غيره، ألنه مواطن.

Û  ويؤم���ل أيض���ا، الدف���ع بس���ن بطاق���ة أخ���رى تخص���ص للمتقاعدي���ن، عون���ا
ومساعدة لهم لمواجهة ضنك العيش أمام التقلبات والمطبات االقتصادية، 

وموجات الغاء المتسارعة. 
Û  كل هذه المس���اعي المنش���ودة، يتحمل مس���ؤوليتها ممثلو الش���عب والدولة

على حد س���واء، بآثار ايجابية س���تعزز من تماسك األس���رة البحرينية، ومن 
مكانة المجلس التشريعي، ألن يكون صانعا للحدث وليس مراقبا له.
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ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 
منها ما ال يتعارض مع قوانين 
النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد 
اإللكتروني أعاله متضمنة االسم 
والعنوان ورقم الهاتف.

يودع هللا في صدر كل طفل بذرة اإليمان بالخير حتى يشتد عوُد 
اإلنس���ان وتتقاذقه الحياة. يقرر اإلنسان حينها شيئا من اثنين: إما 
أن يعتني بتلك البذرة ويهب حياته لهدٍف أعلى من طينه أو يهمل 

تلك البذرة ليكمل حياته وهو ُيطعم طينه فقط.
نضح���ك كثي���را عندما نتكلم ع���ن المبادئ والقيم بحج���ة أنها “كالم 
الفقراء” لتمر األيام وس���ط اآلخرين الذين نملك معهم ذات الهيئة، 
لكننا نختلف عنهم بأننا كنا حقول تجارب فيما هم يكتبون التاريخ 
ع���ن تجاربنا. صناعة التاري���خ مضحكة وحقيرة.. أليس كذلك؟ كل 
التاري���خ الذي ُي���درس ينتمي إلى أولئك الذي���ن كانوا يدمرون فيما 
تاريخ أولئك الذين ماتوا للسالم اكتفوا بصفحات قصيرة ال تبسط 
كل تلك التجارب التي رفعت أرواحهم عاليا، فيما اس���تقرت أبدان 
اآلخرين في أرض ال تهم أحدا. ما أكتبه ليس سوى قلق قلب فوق 
موج ال أدري كيف انتهيت به وكيف أتجاوزه، حيرة البحار الذي ال 
يدري كيف يؤمن بقبطان الس���فينة وهو يبسط صدره أمام عاصفٍة 
دون أن ينظ���ر لطاقم���ه في الخلف. هل كانت الرحلة تس���تحق حقا 
كل تلك السنوات؟ من يقطع البحر للبحث عن كنٍز مفقود انتهى إما 
غريقا أو ش���ريدًا. من يحارب البحر الذي بداخله يغرق في غياهب 
الكآبة. البحر أكثر من مجرد ماء عميق ولوٍن أزرق وغضٍب أس���ود. 
اإلنسان أكثر من طين وحديث فارغ ومحفظة ممتلئة. لنا أن نضع 
فوق المجاز وجوها أحيانًا، وفي أحيان أخرى نخاطب أنفس���نا عن 

رحلتن���ا حت���ى وجدن���ا أنفس���نا في نقط���ة ال ثبات بها، م���وج في كل 
ناحية ودعاء يلح لليابس���ة. هل كانت الرحلة تستحق حقا كل تلك 
السنوات؟ إلهي اكتبنا في صحف السماء؛ ألن صحف األرض دوما 
تك���ذب. أبهر أرواحنا يا هللا بالصدق مهما تمايلت األيام إلى الطين 
الذي يأكلون. نحن يا هللا نودعك ضعفنا كله، هذا البحر الذي يموج 
بن���ا وه���ذا البح���ر الذي يم���وج بداخلنا، فهي���أه لنا ي���ا رب وأهلك كل 

الطين الذي يريد أن ينمو بداخلنا.

منى العرادي

ال يخف���ى على أحد أهمية وجود المس���كن 
المناسب والالئق لحياة المواطن البحريني 
مع أفراد أسرته، فكيف بالحال إذا كان هذا 
المواطن مم���ن خدموا البلد وأفنوا عمرهم 
كله إلى أن وصل إلى س���ن التقاعد، فطلبي 
اإلس���كاني يعود إلى س���نة 1996م ومازلت 
أنتظر كل هذه الس���نوات، ولعله لم يبق من 
العمر بقدر ما مضى، وأنا اآلن ال أريد سوى 
الحصول على وحدة س���كنية؛ ألضمن فيها 
مس���تقبل عائلت���ي، والوض���ع الذي أعيش���ه 
حاليا على الرغم من راتبي التقاعدي الذي 
يكاد يغطي االحتياجات األساس���ية، يزداد 
س���وءا م���ع االيج���ار الش���هري ال���ذي أدفعه 
على ش���قة متزاحما فيه���ا مع عدد كبير من 
افرد أس���رتي، ناهيكم عن ف���رض الضريبة 
مع الس���نة الجدي���دة، والتي ستش���كل عبئا 
إضافي���ا عل���ى المواطنين م���ن ذوي الدخل 

المحدود.
وعليه أناشد رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة 

النظ���ر ف���ي موضوعي أن���ا وما يق���ارب من 
خمس���ين متقاعدا ممن يقطنون المحافظة 
الجنوبي���ة لم نحصل على مس���كن إلى حد 
اآلن، والرسالة موصولة إلى وزير اإلسكان 
باس���م الحم���ر، وكلن���ا ثقة ب���أن نتوصل إلى 
ح���ل، م���ع العل���م ب���أن هن���اك طلب���ات تحمل 
س���نوات جديدة قد تم تس���ليمهم وحدات 
س���كنية، وأن���ا قد ت���م اس���تدعائي أكثر من 
بالمس���تندات، كم���ا  ال���وزارة  لتزوي���د  م���رة 
)بنف���ت( وكل  بتقري���ر  ال���وزارة  ق���د زودت 

الش���روط والضواب���ط تنطبق عل���ى طلبي، 
وال توج���د أي مخالف���ة أو أس���باب تمنع من 
تمرير طلبي، فلماذا كل هذا التعطيل وإلى 
متى س���وف أبقى على قائم���ة االنتظار، أو 
باألح���رى هل اس���مي موجود ضم���ن قائمة 
المس���تفيدين قريب���ا أم ال، حي���ث إنن���ي لم 

أحصل على رد واضح بهذا الخصوص.

البيانات لدى المحرر

ن���غ���رق أو  م����ن����ه����ا  ن����ن����ج����و  إم��������ا  م�����وج�����ة 

أن��ت��ظ��ر وم���ازل���ت   1996 س��ن��ة  إل����ى  ي��ع��ود  ط��ل��ب��ي 

ال تطعم طينك...

تقاعدنا وقعدنا من غير سكن

أن���ا ش���اب 23 عام���ا ومت���زوج وأبحث عن 
وظيفة تخرجت منذ 7 أعوام من الثانوية 
العام���ة تخص���ص صناع���ي، بحث���ت كثيرا 
وزارة  ف���ي  التوظي���ف  طلب���ات  وقدم���ت 

العمل وديوان الخدمة المدنية
أما نصيبي من وزارة العمل هو ترش���يحي 
ل���� 3 وظائ���ف طيلة ه���ذه الفت���رة ولم أجد 
م���ا يناس���بني علم���ا أنن���ي ال أطل���ب الكثير 
سوء وظيفة تناسب ظروفي االجتماعية 
وتحل مشاكلي االقتصادية ال أستطيع أن 

أعيش حياتي دون حاجة إلى الناس.
دي���وان الخدمة المدني���ة لم يتجاوب معي 
وحالت���ي مع���ه خ���الل س���نوات ال تتع���دى 

تجديد الطلب كل سنتين.
 أن���ا حاليا عاط���ل عن العم���ل تواصلت مع 
نواب ومس���ؤولين ولم يقدم لي أحد منهم 

مساعدة.
أنا مت���زوج ول���دي التزام���ات مادية وعلي 
من الديون الكثير وأناش���د المس���ؤلين في 
هذا البل���د للحصول عل���ى وظيفة تكفيني 

الحاجة ومد يدي للناس.

)البيانات لدى المحرر(

المنامة - وزارة اإلسكان

عطًفا على ما ُنش���ر بصحيفتكم الغراء 
بع���دد ي���وم األح���د المواف���ق 4 نوفمبر 
مب���دأ  أي���ن  “مواط���ن:  بعن���وان   2018
األقدمية في توزي���ع الوحدات؟”، نود 
إفادتك���م بأن���ه بع���د الرج���وع لقاع���دة 
مق���دم  ب���أن  تبي���ن  ال���وزارة  بيان���ات 
الش���كوى لديه طل���ب مقي���د لدينا في 

السجالت كما هو مبين أدناه:  
ل���ه طلب وحدة س���كنية صادر في 23 
س���بتمبر  2002، يس���رنا إفادتك���م ب���أن 
طل���ب الوح���دة الس���كنية م���درج على 
قوائ���م االنتظ���ار للتخصي���ص حس���ب 
األقدمية ضمن المش���اريع المستقبلية 
التي س���تقوم ال���وزارة بتوزيعها وذلك 
م���ن ضم���ن المش���روع األكب���ر لبناء 40 
ألف وحدة س���كنية تنفيذا لتوجيهات 
عاه���ل الب���الد صاح���ب الجالل���ة الملك 
حمد بن عيس���ى آل خليف���ة، علما بأنه 
مس���تفيد م���ن المكرم���ة الملكي���ة لبدل 

السكن.

شاب يبحث
 عن عمل

رد “اإلسكان” على 
شكوى مواطن

ضحايا “النصب 
اإللكتروني”... 
الندم ال ينفع!

saeed.mohamed
@albiladpress.com

سعيد محمد

Û  وق���ع العدي���د م���ن المواطنين والمقيمي���ن ضحايا ألس���اليب االبتزاز
النص���ب اإللكترون���ي المغرية.. فال تزال الرس���ائل النصية والروابط 
اإللكتروني���ة تتوال���ى على هواتفنا الجوالة وفي وس���ائط ووس���ائل 
التواصل اإللكتروني، ترد بالتوالي بين حين وحين لتبلغنا بالتهاني 
والتبري���كات بفوزن���ا بمبال���غ ضخم���ة أو جوائ���ز اس���تثمارية تجع���ل 
البعض منا يرقص فرًحا! وأدناها الفوز بسيارة أو جهاز هاتف نقال 
م���ن أحدث الط���رازات وأعالها تقدًما وتقنيًة، وف���ي الوقت ذاته، ال 
يزال البعض منا يصدق هذه األس���اليب، ويقع في ش���باكها ضحية، 

ثم يندم حيث ال ينفع الندم.

Û  ربما تتجول في حساب التغريد “تويتر” أو تطبيق الصور والمقاطع
“انس���تغرام”، فتج���د الحيلة الجدي���دة، حيث بضع حس���ابات تدعي 
أنه���ا من “أكاب���ر العوائل ف���ي الخليج” وأنه���ا على اس���تعداد لتقديم 
المس���اعدات المالي���ة للمحتاجي���ن، وتض���ع ف���ي بيان���ات الحس���اب 
الش���خصية “البايو” صورا ألس���ماء شخصيات وعوائل حاكمة وكلها 
بيان���ات كاذب���ة، وذات الحيل���ة ت���رد إل���ى بريدن���ا اإللكترون���ي، وم���ن 
بينها تلك الرس���ائل لذلك الش���خص المجهول الذي يريد أن يستثمر 
ماليين الدوالرات، لكنه يريد مني ومنك 2000 دوالر “حزة حاضر”؛ 
ألنه يمر بمش���كلة في فتح حس���ابه الضخم المدهش الواعد بالثراء 
“الغبي”.. ومع ذلك، يصدق البعض ويقوم بالالزم ليجد نفس���ه يردد 

“راحت فلوسك يا صابر”.

Û  بش���كل مستمر - ولها جزيل الش���كر على هذا الجهد - ترسل اإلدارة
العامة لمكافحة الفس���اد واألمن االقتصادي واإللكتروني التنبيهات 
والتحذي���رات س���واء عل���ى هيئ���ة رس���ائل نصي���ة أو رس���ائل توعية 
إعالمي���ة تدعو إلى تجاهل االتصاالت الهاتفية أو الرس���ائل النصية 
القصيرة أو الرسائل اإللكترونية المتكررة التي تفيد بالفوز بجائزة 
يانصي���ب، وتدعو لإلبالغ عنها على الفور عبر الخط الس���اخن 992، 
وتح���ذر أيًضا من إرس���ال مبالغ مالي���ة لمواقع إلكتروني���ة أو جهات 
مش���كوك فيه���ا أو غير معلومة.. ومع ذل���ك، ال يكترث البعض فيأكل 

الطعم.

Û  األس���لوب الجدي���د ال���ذي نالحظ���ه ه���ذه األي���ام، ه���و نش���ر عناوي���ن
صحافي���ة ناري���ة ع���ن “حقيقة تل���ك الواقع���ة أو هذه الحادث���ة” عبر 
“تويت���ر” تحديًدا، ويزي���ف أصحاب تلك المواقع أخباًرا باس���تخدام 
ش���عارات الصحف من قبيل “اعترافات فاضحة للفتاة التي عانقت 
أح���د الفناني���ن”، ليتح���ول الموضوع إل���ى تعليقات نص���ب واحتيال 
ع���ن تحقي���ق أرب���اح خيالية في أي���ام قليلة من الش���ركة العالنية أو 
المؤسس���ة الفالنية، وم���ع أن العديد من الصحف تس���ارع للنفي، إال 
أن البعض يستمر في أكل الطعم ويندم.. حيث ال ينفع الندم أيًضا.

التمس المساندة في وضعي المزمن، حيث قدمت رسالتي إلى المجلس 
األعلى للمرأة قدمت على التقاعد االختياري وانس���حبت لظروف خاصة 

وبسبب بعض المستجدات أريد العودة مجددا تحت البرنامج.

وأناش���د المعنيين قب���ول انضمامي 
التقاع���د  برنام���ج  تح���ت  مج���ددا 
االختياري وذلك بعد انسحابي منه 

لظروف خاصة.
التقاع���د  عل���ى  قدم���ت  فإنن���ي 
بس���بب  وانس���حبت  االختي���اري 
الظ���روف المادية، ولك���ن الموضوع 
أكبر م���ن الماديات، حيث إن أختي 
النخ���اع والعص���ب  الته���اب  تعان���ي 
البص���ري ال���ذي أش���ل حركته���ا وأثر 
عل���ى بصرها وتحت���اج مرافق وكل 
ي���وم أق���وم برعايته���ا بع���د ال���دوام 
المدرس���ي مباشرة، حيث تنتظرني 
الوح���دة  وتعان���ي  الصب���ر  بف���ارغ 

وإلطعامها وتلبية حاجاتها.
للمن���زل  أع���ود  الظ���روف  وله���ذه 
ألطفال���ي ليال، وق���د انتهت طاقتي 

الحاج���ات  تلبي���ة  أس���تطيع  وال 
وال  مقع���دة  وأم���ي  له���م  اليومي���ة 
أس���تطيع جل���ب عاملة أنن���ي أعاني 
م���ن 3 دوام���ات ال���دوام المدرس���ي 
وبع���ده ال���دوام ف���ي الس���لمانية، ثم 
اس���تكمال  أود  وأوالدي  المن���زل 
االختي���اري  التقاع���د  إج���راءات 
المش���لولة  ألخت���ي  التف���رغ  ألج���ل 
الت���ي تنتظرني بف���ارغ الصبر وعند 
الرحي���ل عنها تنهم���ر دموعها وامي 
المقع���دة وأبنائي التم���س يد العون 
من بيده األمر ان يعينني استكمال 
بع���د  وذل���ك  االختي���اري  التقاع���د 

انسحابي.

)البيانات لدى المحرر(

أفض���ل الكائنات البش���ر، أفضل البش���ر م���ن هم على ديني، أفض���ل من هم على 
دين���ي م���ن يتكلم���ون لغت���ي األم، أفض���ل من يتكلم���ون لغتي األم م���ن هم نفس 
لون���ي، أفض���ل من هم نفس لوني من ه���م بدرجة تعليم���ي أو أعلى، أفضل من 
ه���م بدرج���ة تعليمي أو أعلى أبناء وطني، أفضل أبن���اء وطني أبناء منطقتي، 
أفضل أبناء منطقتي أبناء مدينتي، أفضل أبناء مدينتي أبناء قبيلتي، أفضل 
أبن���اء قبيلت���ي أبناء عائلت���ي، أفضل أبناء عائلتي أبن���اء عمومتي، أفضل أبناء 

عمومتي أسرتي، أفضل أسرتي )أنا(!

كل���ه ي���دور حولك في النهاية. كل تعصبك، عنصريتك، تكبرك على الغير، ش���عورك 
باالمتي���از عنه���م؛ ألن���ك تعتقد أنك األفض���ل. ال يعني كون ه���ذه القبيلة أفضل من 
تل���ك، أو أن ه���ذا الل���ون أجمل م���ن ذلك، أو أن هذه اللغة أو الدول���ة أو الدين أو أيا 
كان أفضل ال بل مجرد انتمائك لهذا الش���يء أيا كان عرق، دولة، دين، تش���عر أنه 
األفض���ل. كل ذل���ك يدور حولك باعتقادك أن���ك تمتاز عن غيرك بزيادة عظم أو لتر 

دم أو عضو!!
جميعنا سواس���ية وإن أبيت، جميعنا من نفس األصل وإن تكبرت، جميعنا لنفس 

المآل وإن نسيت أو تناسيت.
أن تش���عر أن كل م���ا يمس���ك ويتعلق بك ه���و األفضل، أن تع���ادي المختلفين عنك 

وتحتقرهم، هو أن توقن أنك لم تحب وتحترم نفسك أصال.

فاطمة الجمعة

أحس���نكم خلق���ا - الرس���ول األعظم )صل���ى هللا عليه وس���لم( خص هللا عز 
وج���ل ورس���وله الكري���م فئة م���ن الن���اس ونعتهم بحس���ن الخل���ق وفضلهم 
عليه���م بم���ا يواكب ذل���ك والدين اإلس���امي الحنيف وتوصيات���ه وتعاليمه 

النيرة للبشرية جمعاء.

الوق���ور  الش���خصية  تل���ك  وم���ا 
والمص���ون الت���ي نحن بص���دد ذكرها 
ف���ي هذا المقام إال واحدة من أولئك 
الذين ميزهم هللا ورس���وله عن بقية 
الن���اس وأيده���م ومدحه���م بحس���ن 
القدي���رة  الممرض���ة  وه���ي  الخل���ق، 
األخ���ت فاطم���ة جابر، الت���ي خدمت 
الوزارة وأهالي مرت���ادي مركز الدير 
الصح���ي ردحا م���ن الزمن، ما يقارب 
خالله���ا  م���ن  اس���تطاعت  عام���ا   34
كس���ب قلوب األهالي بوده���ا وحبها 
له���م، وتميزت األخت فاطمة بس���مة 
فري���دة م���ن نوعها، وهي االبتس���امة 
العريض���ة التي تكس���و وجهها عندما 

تقاب���ل أي مري���ض أو مراف���ق تنتهي 
لش���فائه  بالدع���اء  المقابل���ة  تل���ك 

وبتيسيير األمور.
ام���رأة  تنب���ري  أن  نتمن���ى مس���تقبال 
تحم���ل صف���ات كصف���ات الممرض���ة 
فاطم���ة وتتمت���ع بس���مة من س���ماتها 
النبيلة التي أحب���ت الناس وأحبوها 
ألخالقه���ا والمعامل���ة الحس���نة التي 

تثري بها األهالي.
ب���رداء  العم���ر محفوف���ة  ل���ك ط���ول 
للحي���اة  والعافي���ة  والق���وة  الصح���ة 

الثانية التقاعدية.

مصطفى الخوخي

الممرضة القديرة فاطمة جابر “أنا خير منه”.. بدأها أبليس وتوارثناهاأريد العودة للتقاعد االختياري
مثال الطيبة واألخالق الحميدة



ب���ات االس���تقالل المال���ي للهيئ���ات البلدية على المحك بع���د أن أعادت الحكوم���ة لمجلس النواب تعديال تش���ريعيا يقضي 
بتعويم إيرادات الهيئات البلدية في الحساب العمومي للدولة بدال من إيداعها في صندوق خاص بها.

واعتب���ر رئي���س مجل���س بل���دي المح���رق 
غ���ازي المرباط���ي أن تمري���ر البرلمان لهذا 
التعديل التش���ريعي سيس���حب م���ا تبقى 
للهيئ���ات البلدية من اس���تقاللية، بخالف 
ما ن���ادت به المجال���س البلدية على مدى 
الس���نوات الماضي���ة بالحف���اظ على األقل 
بالحد األدنى من االس���تقالل المالي لهذه 

الهيئات.
ولف���ت إل���ى أن تعويم اإلي���رادات البلدية 
في الحس���اب العمومي للدولة من ش���أنه 
أن يكرس العج���ز الحاصل في ميزانيات 
الهيئ���ات البلدي���ة ف���ي الوق���ت الحاض���ر، 
وم���دى قدرته���ا عل���ى الوف���اء بالتزاماتها 

وإنج���از المش���اريع. وذك���ر أن اعتماد هذا 
التعدي���ل التش���ريعي س���يحرم المجال���س 
البلدي���ة م���ن أداء دوره���ا الرقاب���ي عل���ى 
المصروف���ات، وس���يفوض وزارة المالي���ة 
بتحدي���د حص���ص الهيئ���ات البلدي���ة دون 
تمكن المجال���س البلدية من تقديم طلب 

زيادة ميزانياتها.
وأض���اف أن الميزانية البلدية في وضعها 
الحال���ي تواجه عدة عج���وزات، حيث إن 
الموازن���ات المطلوب���ة لتأدي���ة االلتزامات 
فقط تص���ل إلى مليون دين���ار، فضال عن 

المصروفات األخرى.
ولف���ت إلى أنه ومن هذا المنطلق س���يصر 

المجلس على زيادة الموزانات المرصودة 
للبلدي���ة والمجل���س البلدي للس���نة المالية 
الجدي���دة بواقع 1.9 ملي���ون دينار، وذلك 
بم���ا يغطي التزامات البلدية، ويمكنها من 
إنجاز بعض المشاريع الخدمية اإلضافية 
الت���ي ينفذه���ا الجه���از التنفي���ذي لبلدي���ة 

المحرق.
وتابع أن بلدية المحرق عانت لسنوات من 
اإلجحاف في مقدار الميزانيات المرصودة 
لها بنسبة تقل فيها عن ميزانيات البلديات 

األخرى تصل إلى 35 %.
وبي���ن أن الميزاني���ة الت���ي رص���دت للعام 
2018 لبلدي���ة المح���رق بلغ���ت 4 ماليي���ن 

و570 أل���ف دينار، حيث صرف ما يقارب 
4 ماليي���ن دين���ار عل���ى الب���اب األول م���ن 
الث���وى  بنفق���ات  والمتعل���ق  الميزاني���ة 
العاملة، مما راكم العجوزات على البلدية 
نتيج���ة ع���دم كفاي���ة المبل���غ المتبقي من 

الميزانية ألداء باقي المصاريف.
ولف���ت إل���ى أن الميزاني���ة الت���ي ينبغ���ي 
أن ترص���د لبلدي���ة المح���رق ف���ي الس���نة 
المالي���ة الجدي���دة ينبغ���ي أال تق���ل ع���ن 6 
ماليين و270 ألف دينار لكل س���نة مالية، 
موزع���ة على نفقات القوى العاملة، وأداء 
االلتزام���ات، إل���ى جان���ب تخصي���ص م���ا 
يق���ارب 900 أل���ف دين���ار لتنفي���ذ البلدي���ة 
خطة عملها، حيث عجز الجهاز التنفيذي 
ط���وال الفت���رة الماضي���ة ع���ن تنفي���ذ أي 
مش���روع نتيجة العجز الذي يواجهه في 

الميزانية.
ودع���ا المرباط���ي لجن���ة المراف���ق العام���ة 
البرلماني���ة إل���ى مناقش���ة ه���ذا التعدي���ل 
التش���ريعي م���ع المجال���س البلدي���ة قب���ل 
عرض���ه عل���ى مجل���س النواب، م���ع األخذ 
ف���ي االعتب���ار موق���ف المجال���س البلدية 

السابقة الرافضة لهذا التعديل.
وأك���د ثقت���ه باألعض���اء الج���دد للمجل���س 
الحال���ي بع���دم الس���ماح بتمري���ر مثل هذا 
التعديل التشريعي، خصوصا في الوقت 
ال���ذي تضم فيه اللجنة والمجلس أعضاء 
ورؤس���اء بلديي���ن س���ابقيين كان���ت له���م 

مواقف رافضة لهذا التعديل.
وق���ال: “إنن���ا عل���ى ثق���ة بع���دم مواجه���ة 
م���ن  النوعي���ة  ه���ذه  بوج���ود  تحدي���ات 
األعضاء خصوصا أن هناك أكثر من عضو 
برلمان���ي س���بق ل���ه العم���ل ف���ي المجالس 
له���ذا  رافض���ا  موقف���ا  وس���جل  البلدي���ة، 
التعديل المقترح”. وأبدى أس���فه لضغعف 
اهتمام البرلمانات السابقة نتيجة إهمالها 
لمناقش���ة الموزان���ات المخصصة للهيئات 
البلدية وتفاصيلها عند مناقشة الميزانية 

العامة للدولة.

نرفض التشكيك في نزاهة واستقاللية القضاء البحريني
بجنيف األم��م��ي  ال��م��ت��ح��دث  ت��ص��ري��ح  تستنكر  ال���ش���ورى”  “خ��ارج��ي��ة 

أعربت لجنة الش���ؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس الشورى 
عن اس���تنكارها للتصريحات التي أدلت بها المتحدثة باسم المكتب األممي 
ف���ي األمم المتحدة رافينا شامداس���اني في جنيف حول أحكام صادرة عن 
السلطة القضائية بمملكة البحرين، ووصفها بالقمعية أو التعسفية، معتبرة 
اللجنة هذه التصريحات تدخال غير مبرر وغير مسؤول في الشأن الداخلي 
لمملك���ة البحري���ن، وتش���كيكا ال يمك���ن ألح���د القبول ب���ه فيما يخ���ص نزاهة 

واستقاللية القضاء البحريني الذي نكن له كل االحترام والتقدير. 

وأش���ادت اللجن���ة بالجه���ود الكبي���رة 
مملك���ة  وتبذله���ا  بذلته���ا  الت���ي 
اإلص���الح  مج���ال  ف���ي  البحري���ن 
الدس���توري والسياس���ي واالقتصادي 
واالجتماع���ي، وتحقيقه���ا اإلنجازات 
المتع���ددة ف���ي ه���ذا الش���أن؛ لتعزي���ز 
وحماي���ة حق���وق  اإلنس���ان، انطالًق���ا 
م���ن المش���روع اإلصالح���ي لصاح���ب 
الجالل���ة المل���ك، وال���ذي كان ومازال 

جان���ب  م���ن  واس���عة  إش���ادة  مح���ل 
المجتمع المحلي والدولي. 

الخارجي���ة  الش���ؤون  لجن���ة  وتمن���ت 
والدف���اع واألم���ن الوطن���ي بمجل���س 
الش���ورى م���ن جمي���ع الجه���ات تحري 
الدقة ف���ي إصدار قرارته���ا ومواقفها 
تج���اه البحري���ن، معرب���ة ف���ي الوقت 
نفس���ه عن اس���تنكارها لهذا التصريح 
ف���ي  المس���ؤولين  م���ن  المس���تغرب 

المكتب األممي باألمم المتحدة. 
وأكدت اللجنة أن البحرين ستواصل 
مس���يرتها المبارك���ة المتعلق���ة بضمان 
وف���ق  والحري���ات  الحق���وق  احت���رام 
م���ا نص علي���ه الدس���تور، وف���ي إطار 
التزاماته���ا الدولية ف���ي مجال نزاهة 
وضم���ان  واس���تقالليته،  القض���اء 
حق���وق اإلنس���اْن، والتع���اون مع كافة 
الجهات الدولي���ة ذات الصلة، مؤكدة 
أن المملكة قام���ت باتخاذ العديد من 
الخطوات واإلج���راءات والتعديالت 
التش���ريعية التي اس���تهدفت جميعها 
النه���وض بمنظومة حقوق اإلنس���ان، 
اس���تنادا إل���ى م���ا أس���س ل���ه ميث���اق 
م���ن  والدس���تور  الوطن���ي  العم���ل 
حق���وق وحري���ات لكاف���ة المواطنين 
والمقيمين، وفق أطر وآليات واضحة 

تحفظ للجميع أمنهم واستقرارهم. 
كما أكدت اللجنة ض���رورة وضع آلية 

والمنظم���ات  الجه���ات  م���ع  للتعام���ل 
الت���ي تس���تند إلى معلوم���ات وتقارير 
للح���وار  قن���وات  وفت���ح  مش���بوهة، 
واس���تقاء  والمس���تمر  المتب���ادل 
المعلوم���ات الموثوق���ة م���ن مصاره���ا 
الرس���مية، بم���ا يس���هم ف���ي تصحي���ح 
البحري���ن،  ع���ن  المغلوط���ة  الص���ورة 
الفتة إلى أن المملكة تنتهج سياس���ة 
تق���وم على االحت���رام المتبادل وعدم 
الداخلي���ة  الش���ؤون  ف���ي  التدخ���ل 
لل���دول، متمني���ة م���ن الجمي���ع انتهاج 

هذا النهج. 
كم���ا تثم���ن اللجن���ة الجه���ود الكبي���رة 
الخارجي���ة،  وزارة  به���ا  تق���وم  الت���ي 
ووزارة العدل والش���ؤون اإلس���المية 
ف���ي  الداخلي���ة  ووزارة  واألوق���اف، 
الت���ي  الحضاري���ة  الص���ورة  تعزي���ز 
تمتلكه���ا مملك���ة البحري���ن ف���ي ظ���ل 

العهد الزاهر لجاللة الملك.

القضيبية – مجلس الشورى

المحرق - مجلس المحرق البلدي

المح���رق  مجل���س  رئي���س   انتق���د 
إع���الن  المرباط���ي  غ���ازي  البل���دي 
البلدي���ات  وش���ؤون  األش���غال  وزارة 
والتخطي���ط العمران���ي بأنه���ا س���تبدأ 
العمل بنظام العدادات على الشوارع 
التجاري���ة المتقاطع���ة م���ع المناط���ق 

السكنية. 
األهال���ي  طلب���ات  رف���ع  إن���ه  وق���ال 
الرافضة لهذا التوج���ه مرارا وتكرارا 
متخوفي���ن م���ن تعرضه���م لتكالي���ف 
حينم���ا  وغرام���ات  إضافي���ة  مالي���ة 
ف���ي  الخاص���ة  يوقف���ون  مركباته���م 
بعض الش���وارع التي يصادف أنه تم 
تصنيفه���ا تجاري���ة، مضطري���ن لذلك 
بس���بب ضي���ق الش���وارع الت���ي تق���ع 
فيها مس���اكنهم والصعوبة الش���ديدة 
الت���ي يلقونها في العثور على موقف 
بس���ياراتهم الخاصة، وال يخفى على 
أح���د أن���ه ف���ي كل منزل يوج���د ما ال 

يقل عن س���يارتين لتلبية احتياجات 
أه���ل المن���زل  وفي بع���ض األحيان ال 

يوجد موقف حتى لسيارة واحدة.
وتاب���ع “ما يثير المزيد من العجب أن 
ع���دد من مس���ؤولي ال���وزارة حضروا 
إلى المنطقة في جولة ميدانية العام 
٢٠١٧ بدعوة من عضو الدائرة آنذاك 
)رئي���س المجل���س الحال���ي( واقتنعوا 
ب���أن األهال���ي ه���م مس���تخدمو ه���ذه 
المواقف التي يراد تحويلها اآلن إلى 

مواقف بعدادات”.
وذك���ر المرباط���ي أن���ه م���ن المفترض 
ه���ذه  لتش���جيع  التس���هيالت  إيج���اد 
العائ���الت العريقة عل���ى أن تبقى في 
فرجانها، وقد أصبح أهلها يواجهون 
العديد من التحديات، ومنها مزاحمة 
العمال���ة العازب���ة له���م، وس���وء البنية 
التحتية  بسبب وقوعهم في مناطق 

قديمة ينالها التطوير ببطء.

رفض شعبي للعدادات السكنية في المحرق

محرر الشؤون المحلية

غازي المرباطي
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ال��م��رب��اط��ي: ت��ع��وي��م إي������رادات ال��ب��ل��دي��ات ب��م��ي��زان��ي��ة ال���دول���ة “رص���اص���ة رح��م��ة”

االستقالل المالي للهيئات البلدية تحت وصاية البرلمان

سيد علي المحافظة

وج���ه النائ���ب محمود البحراني أول س���ؤال برلماني في دور االنعق���اد الحالي إلى 
وزي���ر المالي���ة واالقتصاد الوطني الش���يخ س���لمان ب���ن خليفة آل خليف���ة عن آلية 

تطبيق ضريبة القيمة المضافة. 

وق���ال البحران���ي ف���ي س���ؤاله: “ه���ل تّم 
تش���كيل الجهاز اإلداري الخ���اص بتولي 
تطبي���ق ضريبة القيم���ة المضافة، وكيف 

س���يتم جبايته���ا، وكم نس���بتها وهل هي 
ثابتة أم متغيرة؟”.

وأض���اف: “م���ا الس���لع والخدم���ات الت���ي 

ستشملها الضريبة، وما السلع والخدمات 
المس���تثناة م���ن تطبي���ق الضريب���ة، وم���ا 
اآلث���ار المترتب���ة جّراء تطبي���ق الضريبة 
م���ن حيث األس���عار ومع���دالت التضخم 
والقدرة الش���رائية للمواطني���ن واألجور 

والتنافسية والربحية؟”.
وتساءل النائب: “هل توجد آلية رقابية 
بس���بب  األس���عار  ارتف���اع  ع���دم  تضم���ن 

مق���دار  ك���م  كذل���ك  الضريب���ة،  تطبي���ق 
اإلي���رادات والعوائد الس���نوية المتوقعة 
المخول���ة  الجه���ة  وم���ا  تطبيقه���ا،  بع���د 
باس���تخدام العوائد المتحصل���ة وكيفية 

إنفاق هذه العوائد؟”.
المالي���ة  وزي���ر  م���ن  البحران���ي  وطل���ب 
تزويده بالدراس���ات واالستشارات التي 

أجريت في هذا الخصوص.

أول سـؤال برلمانـي عن آليــة تطبيــق “المضافــة”
البحراني لوزير المالية: كم إيراداتها؟ وأين ستنفق؟ وماذا عن األسعار؟

محرر الشؤون المحلية

محمود البحرانيالشيخ سلمان بن خليفة

تطوير نظام “الحقيبة البرلمانية”
التشريعية السلطة  إن���ج���ازات  إلب����راز  ال��ج��ه��ود  ت��وح��ي��د  ال��ع��ص��ف��ور: 

أك����د األمي����ن الع����ام لمجلس الش����ورى أس����امة العصفور “أن األمان����ة العام����ة للمجلس بدأت 
بتطوي����ر آلي����ات الدعم والمس����اندة الت����ي تقدمها لألعضاء، واس����تثمار مختل����ف اإلمكانات 
والخبرات التي يمتلكها منتسبو األمانة العامة، بما يمكن األعضاء من أداء دورهم الوطني 

في العمل التشريعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الشورى علي الصالح”.

وأوض���ح “أن األمانة العام���ة عملت على تطوير 
حزم���ة الخدم���ات اإللكتروني���ة لألعض���اء م���ن 
خالل تطوير نظام )الحقيبة البرلمانية( المثبت 
ف���ي أجه���زة )اآليب���اد( الخاص���ة ب���كل عض���و من 
يتي���ح  “النظ���ام  أن  مبين���ا  المجل���س”،  أعض���اء 
لألعضاء االطالع على جداول أعمال الجلسات 
واجتماع���ات اللجان النوعية الدائمة بالمجلس، 
ومضابط الجلس���ات، وتصفح الملفات الخاصة 
بهم، بما ينس���جم مع سياس���ة الترش���يد المتبعة 
ف���ي المجل���س فيم���ا يتعل���ق بتقليل اس���تخدام 

الورق”.
وأش���ار المستش���ار العصف���ور إل���ى “أن األمان���ة 
العام���ة للمجل���س تعم���ل وفق أعلى مس���تويات 
إنتاجي���ة  تحس���ين  وضم���ان  واألداء،  الج���ودة 
منتس���بي األمانة العامة، خصوصا مع اس���تمرار 
ح���رص المجل���س على ني���ل ش���هادة اآليزو في 

الجودة”.
إل���ى  الش���ورى  لمجل���س  الع���ام  األمي���ن  ولف���ت 
توس���يع نط���اق التعاون والتنس���يق م���ع مجلس 
الن���واب من خ���الل تبني مجموعة م���ن البرامج 

والفعالي���ات المش���تركة؛ بهدف توحي���د الجهود 
إلبراز انجازات السلطة التشريعية، واإلنجازات 
عل���ى  خصوص���ا  تحققه���ا،  الت���ي  والنجاح���ات 
التواص���ل  وتعزي���ز  التش���ريعي،  المس���توى 

المجتمعي.
وق���ال إن “األمانة العامة للمجلس حرصت على 
توقي���ع مذك���رات تفاهم وتنس���يق م���ع عدد من 
الجه���ات الحكومي���ة، وم���ن بينها وزارة ش���ؤون 
والمعاه���د  المؤسس���ات  جان���ب  إل���ى  اإلع���الم، 
للتنمي���ة  البحري���ن  معه���د  ومنه���ا  التدريبي���ة، 
السياس���ية، ومعهد اإلدارة العامة )بيبا(، ومعهد 
الدراس���ات القضائي���ة والقانوني���ة؛ به���دف رف���ع 
كفاءة منتسبي األمانة العامة للمجلس، وتعزيز 
مهاراته���م وخبراته���م، واالط���الع عل���ى أح���دث 
البرام���ج التدريبي���ة والعملي���ة لدعم ومس���اندة 

السادة أعضاء مجلس الشورى”.

“األمان���ة  أن  إل���ى  لف���ت  ذات���ه  الس���ياق  وف���ي 
العام���ة للمجل���س تول���ي التواص���ل المجتمع���ي 
كبي���ر االهتم���ام من خالل إص���دار مجموعة من 
المطبوع���ات والبرام���ج التوعوي���ة والتثقيفي���ة 
الموجه���ة للجمه���ور؛ بهدف تعزي���ز الوعي بدور 
المتواصل���ة  وإس���هاماته  الش���ورى،  مجل���س 
ف���ي النه���وض بالمنظوم���ة التش���ريعية بمملك���ة 
البحري���ن”، مبين���ا أن “المجل���س يس���تقبل خالل 
الم���دارس  طلب���ة  م���ن  أع���دادا  االنعق���اد  أدوار 
مملك���ة  داخ���ل  م���ن  والضي���وف  والجامع���ات، 
البحري���ن وخارجه���ا؛ لتعريفهم بآلي���ة العمل في 
المجل���س، عب���ر فت���ح المج���ال أمامه���م لحضور 
جزء من الجلس���ة األس���بوعية للمجلس، إضافة 
اختصاص���ات  ح���ول  محاض���رة  تقدي���م  إل���ى 
المجل���س، واألدوات الدس���تورية الت���ي يمتلكها 

األعضاء في سن التشريعات والقوانين”.

القضيبية - مجلس الشورى

أشاد النائب بدر الدوسري بالضباط 
الخريجي����ن بمختل����ف التخصصات 
منوه����ا  واألكاديمي����ة،  العس����كرية 
بدوره����م ال����ذي س����يقومون ب����ه إلى 
مختل����ف  ف����ي  إخوانه����م  جان����ب 
القطاعات ف����ي مواصلة صون نهج 
التحدي����ث واإلب����داع والتطوير في 
المس����يرة التنموية الش����املة بقيادة 
عاهل الب����الد القائد األعلى صاحب 
الجالل����ة الملك حمد بن عيس����ى آل 

خليفة.
وهن���أ الدوس���ري الخريجي���ن داعيا 
والفخ���ر  اإلعت���زاز  إل���ى  إياه���م 
بانضمامهم إلى إخوانهم في ميدان 
الرفع���ه والكرامة متس���لحين بحب 
الوط���ن والمعرف���ة واإليم���ان خدمة 
لوطنه���م والنهوض ب���ه إلى مصاف 

الدول المتقدمه عسكريا وأمنيا.
جمي����ع  جه����ود  الدوس����ري  وثم����ن 

عيس����ى  كلي����ة  ف����ي  المنس����وبين 
رف����د  ف����ي  الملكي����ة  العس����كرية 
ووزارة  البحري����ن  دف����اع  ق����وة 
درج����ة  عل����ى  بضب����اط  الداخلي����ة 
والكف����اءة  الفعالي����ة  م����ن  عالي����ة 
بمختل����ف التخصص����ات العس����كرية 
ثق����ة  ب����كل  يحمل����ون  واألكاديمي����ة 
واقت����دار أمان����ة الدفاع ع����ن الوطن 
بنهضت����ه  والمش����اركة  ومكتس����باته 
الظ����روف  مختل����ف  بمواجه����ة 

والتحديات.
وأش����اد بالمس����توى ال����ذي ظه����ر ب����ه 
خريج����و الدفعة الثالثة عش����رة من 
مرش����حي الضباط سرية القادسية، 
والت����ي ضمت ع����ددا من مرش����حي 
الخليجي����ة  ال����دول  م����ن  الضب����اط 
والعربية الش����قيقة والدفعة الثانية 
والعش����رين م����ن مرش����حي الضباط 

الجامعيين.

“الزالق” تحتفي بخريجيها الضباط
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455.6 ملي��ون دين��ار قيمة الواردات الس��لعية ل��دى البحرين

عجز الميزان التجاري في نوفمبر

“المركزي”: أقصى درجات الدقة في “المضافة”

بل���غ إجمال���ي الواردات الس���لعية غير النفطية في البحرين حوالي 455.6 مليون دينار خ���الل نوفمبر الماضي، مقابل 437.6 مليون دينار خالل الفترة ذاتها من العام 2017، أي بارتفاع 
مق���داره 4.1 %، ف���ي حي���ن بل���غ إجمالي الصادرات غير النفطية 248.4 مليون دينار خالل الفترة ذاتها، ما يعني أن قيمة العجز في الميزان التجاري خالل نوفمبر الماضي بلغت 207.2 

مليون دينار، وذلك وفق بيانات أولية مصدرها شؤون الجمارك، وتنشرها هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية المسؤول عن اإلحصاءات الرسمية.

وأشارت البيانات إلى أن الصين جاءت 
ف���ي المرتب���ة األول���ى م���ن حي���ث حجم 
وارداته���ا إل���ى البحري���ن خ���ال نوفمبر 
الماض���ي، إذ بلغت 64.7 ملي���ون دينار، 
وجاءت اإلمارات العربية المتحدة في 
المرتب���ة الثاني���ة ب���� 35.7 ملي���ون دينار، 
وحل���ت ف���ي المرتب���ة الثالث���ة المملك���ة 
العربية السعودية ب� 35.5 مليون دينار، 
أم���ا ف���ي المرتب���ة الرابع���ة فق���د جاءت 
الوالي���ات المّتح���دة األميركّي���ة ب� 31.4 
ملي���ون دين���ار، وج���اءت البرازي���ل ف���ي 
المرتب���ة الخامس���ة بحجم اس���تيراد بلغ 

31.2 مليون دينار.
وفيم���ا يتعل���ق بأه���م الس���لع الت���ي ت���م 
استيرادها خال نوفمبر 2018، جاءت 
خام���ات حدي���د ومركزاتها غي���ر مكتلة 
ف���ي المرتب���ة األول���ى بقيم���ة إجمالي���ة 
بلغت 43 مليون دينار، وثانيا أوكس���يد 
ألمني���وم آخ���ر ب���� 33.4 ملي���ون دين���ار، 
وثالث���ا ج���اءت س���بائك الذه���ب بقيم���ة 

بلغ���ت 11.8 ملي���ون دين���ار، ث���م رابع���ا 
س���يارات جيب، موديل سنة التخليص 

أو الت���ي تليه���ا )تتج���اوز 3000 س���م 3( 
ب�11.1 مليون دينار، ثم خامسًا وحدات 

معالج���ة رقمي���ة ذاتية تتج���اوز قيمتها 
10.9 مليون دينار.

 ج���دد مص���رف البحري���ن المركزي تأكيد أهمية تحري جميع المؤسس���ات المالية العاملة في المملك���ة أقصى درجات الدقة 
ف���ي تحدي���د نوعي���ة الخدمات المالية التي تنطبق عليه���ا ضريبة القيمة المضافة مقابل تلك التي ال تس���ري عليها الضريبة 

المذكورة، والتي تم إرسال تعاميم سابقة بها قبل التطبيق الفعلي للقيمة المضافة في األول من يناير.

لقان���ون  طبق���ًا  وأوضح المصرف أن���ه 
والئحت���ه  المضاف���ة  القيم���ة  ضريب���ة 
م���ن  العدي���د  هن���اك  ف���إن  التنفيذي���ة 
تس���ري  ال  الت���ي  المالي���ة  الخدم���ات 
عليه���ا ضريبة القيم���ة المضافة تتمثل 
ف���ي خدم���ات كالفوائ���د على الودائ���ع 
بطاق���ة  )فوائ���د  ومنه���ا  والق���روض 
الش���خصية  االئتمان، والق���روض 

والره���ن العق���اري وقروض الس���يارات 
وغيره���ا(، وت���داول العم���ات وإصدار 
المالي���ة  الس���ندات  ملكي���ة  نق���ل  أو 
وخدم���ات  الدي���ون(،  أو  )األس���هم 
عب���ر  والس���حب  الي���دوي  الس���حب 
أجه���زة الص���راف اآلل���ي، إضاف���ة إل���ى 
خدم���ات صناديق االس���تثمار كإصدار 
األسهم والسندات والمشتقات المالية 

وخدمات التأمين على الحياة وعقود 
إعادة التأمين. أما العمليات الخاضعة 
لضريب���ة القيم���ة المضاف���ة فه���ي على 
رس���وم الخدم���ات المقدم���ة م���ن قب���ل 
تش���مل  والت���ي  المالي���ة  المؤسس���ات 
على س���بيل المث���ال خدم���ات التأمين 
العام والرس���وم اإلدارية على عمليات 
وإص���دار  األم���وال،  ونق���ل  تحوي���ل 

الش���يكات، باإلضافة الى رس���م توفير 
كشف الحسابات.

ودعا مصرف البحري���ن المركزي كافة 
البنوك والمص���ارف التجارية االطاع 
الخدم���ات  قائم���ة  عل���ى  كث���ب  ع���ن 
المالي���ة الت���ي ال تس���ري عليه���ا ضريبة 
القيم���ة المضاف���ة كم���ا حددته���ا المادة 
لقان���ون  التنفيذي���ة  الائح���ة  م���ن   81
ضريب���ة القيمة المضاف���ة، والموجودة 
عل���ى موقع الجهاز الوطن���ي للضرائب 
الخليجي���ة وتحدي���دًا بالراب���ط التالي 

.)nbt.gov.bh/laws_regulations(

المنامة -  المصرف المركزي

“فيتش”: ضعف 
في سياسة 

الموازنة األميركية

قال���ت وكال���ة فيتش للتصني���ف االئتماني 
إن إغ���اق الحكوم���ة األميركي���ة يبين أن 
هن���اك ضعفا في السياس���ة، وح���ذرت من 
أن اس���تمرار اإلغاق يس���لط الضوء على 
ضعف مرحلي في رسم سياسة الموازنة.
اإلغاق���ات  أن  إل���ى  الوكال���ة  وأش���ارت 
ل���م تؤث���ر بش���كل مباش���ر عل���ى التصنيف 
المتح���دة  للوالي���ات  المس���تقر  الس���يادي 
عن���د   AAA  ، لكنها قالت إن اإلغاق يعطي 
إش���ارة عل���ى أن النزاع���ات بش���أن قضاي���ا 
أخ���رى تش���كل عقبة أمام وضع السياس���ة 

المالية.

واشنطن - رويترز

المنامة - بتك

أعلن���ت جمعي���ة البحرين لش���ركات التقني���ة “ِبِتك” عن فتح باب االش���تراك في 
معرض البحرين الدولي للتكنولوجيا “بيتكس”، والذي يقام على هامش مؤتمر 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت “ميت آي سي تي”، في الفترة من 19 وحتى 
21 م���ارس المقب���ل في فن���دق الخليج، ويقام كل من المع���رض والمؤتمر تحت 
رعاي���ة وزير المواص���الت واالتصاالت كمال أحمد، وتنظ���م “بتك” هذا الحدث 

التقني بالتعاون مع شركة “وورك سمارت” لتنظيم المعارض والفعاليات.

ويق���ام “بيتك���س 2019” ف���ي نس���خته 
التاسعة هذا العام تحت شعار “التحول 
الرقم���ي المبتك���ر المتكي���ف”، ويه���دف 
إل���ى تس���ليط الض���وء عل���ى الخدم���ات 
والمنتج���ات المبتك���رة لش���ركات تقنية 
قي���ادة  ف���ي  واالتص���االت  المعلوم���ات 
التحول الرقمي في البحرين والمنطقة 

والعالم.
كم���ا يوفر نافذة واس���عة أم���ام مختلف 
المعلوم���ات  تكنولوجي���ا  ش���ركات 
المحلي���ة واإلقليمية والدولية لاطاع 
عل���ى االحتياج���ات المتط���ورة للقطاع 
الحكوم���ي وقطاع األعم���ال في مجال 
تقنية المعلومات، وبحث أفضل سبيل 

لتلبيتها، إضافة إلى توقيع االتفاقيات 
والعقود والدخول في شراكات مثمرة.
“وورك  ل����  التنفي���ذي  الرئي���س  وق���ال 
س���مارت”، أحم���د الحجي���ري إن نج���اح 
مع���رض “بيتك���س” للع���ام التاس���ع على 
التوالي في اس���تقطاب كبرى ش���ركات 
تقني���ة المعلومات واالتصاالت األهمية 
المحلي���ة واإلقليمي���ة والعالمي���ة يؤك���د 
الح���دث  له���ذا  المتزاي���دة  األهمي���ة 
التقن���ي المق���ام ف���ي مملك���ة البحري���ن. 
وأض���اف “نحرص على العمل مع جميع 
العارضي���ن لتوفير كل م���ا يلزم لضمان 
حصوله���م عل���ى الفائدة المنش���ودة من 

مشاركتهم في هذا المعرض”.

ولفت الحجيري إلى أن المعرض يكسب أهمية إضافية إلقامته على  «
هامش مؤتمر “ميت آي سي تي”، الذي يعقد بمشاركة خبراء ومهنيين 

من البحرين وجميع أنحاء العالم.

فتح باب المشاركة في “بيتكس”

دبي - العربية.نت المنامة - إن جي إن

صع���دت أس���عار النف���ط حوال���ي 2 %، بعد 
أن خفف���ت محادث���ات تجاري���ة مقترح���ة 
بي���ن الوالي���ات المتح���دة و الصي���ن بعض 
المخ���اوف م���ن تباط���ؤ اقتص���ادي عالمي، 
لك���ن المكاس���ب انحس���رت بع���د أن أعلنت 
الوالي���ات المتح���دة ع���ن زيادة ح���ادة في 
خ���ام  عق���ود  الوقود.وأنه���ت  مخزون���ات 
ألق���رب  برن���ت  مزي���ج  العالم���ي  القي���اس 
اس���تحقاق جلس���ة الت���داول مرتفعة 1.11 
دوالر، أو 1.98 % لتس���جل عند التس���وية 
57.06 دوالر للبرميل.وأغلق���ت عقود خام 
القياس األميركي غرب تكساس الوسيط 
المئ���ة،  ف���ي   1.85 أو  87 س���نتا،  مرتفع���ة 
إل���ى 47.96 دوالر للبرمي���ل. وعن���د أعل���ى 
مس���توياتهما ف���ي الجلس���ة قفزت أس���عار 

الخامين حوالي 4 %.
وبع���د أن أنه���ى الخامان القياس���يان العام 
الماضي على هبوط حاد، سجلت األسعار 
مكاس���ب كبي���رة ف���ي األس���بوع األول من 

2019، عل���ى الرغ���م م���ن بيان���ات مؤخ���را 
زادت القلق من تباطؤ االقتصاد العالمي.

عل���ى مكاس���ب  األس���بوع  برن���ت  وينه���ي 
بحوال���ي 9.3 %، ف���ي حي���ن صع���د الخام 

األميركي نحو 5.8 %.
وتراجع���ت األس���عار ع���ن بعض مكاس���بها 

إدارة  م���ن  بيان���ات  أظه���رت  أن  بع���د 
معلوم���ات الطاقة األميركي���ة زيادة حادة 
ف���ي مخزون���ات البنزين مع قي���ام مصافي 
التكرير برفع معدالت التش���غيل إلى 97.2 
% من الطاقة اإلنتاجية، وهو أعلى معدل 

مسجل لهذا الوقت من العام.

ج���ي  “إن  لمعه���د  التنفي���ذي  الرئي���س  ق���ال 
بص���دد  المعه���د  إن  العوض���ي،  إن”،يعق���وب 
إط���اق برنامج تدريبي خ���اص بتقنية “الواقع 
االفتراضي” به���دف تدريب الكوادر البحرينية 
ف���ي  التقني���ة  ه���ذه  واس���تخدام  إنت���اج  عل���ى 
الفيدي���و  وألع���اب  والعق���ار  التعلي���م  مج���االت 
واإلع���ام وغيره���ا، وبما يس���هم في رفع حصة 
البحرين ف���ي صناعة الواق���ع االفتراضي التي 

يبلغ حجمها مليارات الدوالرات حول العالم.
يأت���ي  البرنام���ج  ه���ذا  أن  العوض���ي  وأض���اف 
ف���ي إطار عم���ل “إن جي إن” الدائ���م على دعم 
الجه���ود الوطني���ة الرامي���ة إل���ى توفي���ر فرص 
عم���ل نوعي���ة للبحرينيي���ن، خصوصا الش���باب 
حديث���ي التخ���رج، ورفع مع���دالت البحرنة في 
مختل���ف القطاع���ات، وتش���جيع الش���باب عل���ى 
ري���ادة األعم���ال واالبت���كار من خال تأس���يس 
مش���روعاتهم الخاصة وتقديم خدمات نوعية 

يتطلبها السوق واالقتصاد الحديث.
وأوض���ح أن البرنام���ج التدريب���ي يعم���ل عل���ى 

تنمي���ة مه���ارات الش���باب البحرين���ي في مجال 
التصمي���م الرقم���ي وبرمج���ة مش���اريع الواق���ع 
االفتراض���ي، وتزوي���د س���وق العم���ل بالك���وادر 
الوس���ائط  مج���ال  ف���ي  المؤهل���ة  البحريني���ة 
وتش���جيع  االفتراض���ي،  والواق���ع  المتع���ددة 
الش���باب البحرين���ي على ري���ادة األعمال وفتح 
شركات بحرينية في مجال الوسائط المتعددة 

والواقع االفتراضي.
وتابع العوضي أن إطاق برنامج تدريبي على 
تقنيات “الواقع االفتراضي” يواكب التوجهات 
الحديثة ل���دى كثير من الجهات والمؤسس���ات 
التي تقدم منتجات وخدمات بطريقة مبتكرة. 
وقال “أظه���رت أبحاثنا أن هن���اك طلبا متزايدا 
ف���ي الس���وق البحرين���ي عل���ى تقني���ات الواق���ع 
االفتراض���ي، مع ترق���ب ارتفاع كبي���ر في عدد 
المنظم���ات والمؤسس���ات الت���ي س���تقبل قريبا 
على االس���تفادة من ه���ذه التقني���ة، لذلك أردنا 
تجهي���ز ش���بابنا البحريني الطموح لاس���تفادة 
م���ن هذه الفرص���ة عبر تزوي���ده بتدريب عملي 
ونظ���ري متق���دم لم���دة 4 أش���هر، وبدع���م م���ن 

صندوق العمل تمكين”.
 ويتضم���ن البرنامج جانبا نظريا يقدمه المعهد 
في مق���ره بمركز التجارة العالم���ي، إضافة إلى 
جانب عملي يخضع فيه المتدربون لتطبيقات 
عملي���ة مكثفة في ش���ركات ذات صل���ة بالواقع 

االفتراضي.

محادث��ات تجارية مقترح��ة خففت مخ��اوف تباطؤ النمو التقني��ة توف��ر فرص عم��ل نوعي��ة في قطاعات ش��تى
نفط برنت يصعد %2 لـ 57 دوالًراتدريب البحرينيين على “الواقع االفتراضي”

يعقوب العوضي
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ذكرت ش���ركة كامكو لالس���تثمار الكویتیة أن أس���واق الخليج المالية حققت خالل 
ع���ام 2018 أفض���ل أداء ب����5 أع���وام. وأوضح���ت “كامك���و” ف���ي تقرير حص���ل موقع  
“مباش���ر” على نسخة منه ، أمس السبت، أن أسواق األسھم الخلیجیة سجلت نموا 

سنویا بنسبة %12 في عام 2018، مقارنة باألسواق العالمیة األخرى.

وأف���اد التقری���ر، أن الع���ام 2018 ش���ھد أفضل 
أداء مجم���ع للمؤش���رات الخلیجی���ة “مؤش���ر 
الخلیج���ي” من���ذ خم���س  مورج���ان س���تانلي 
سنوات س���ابقة، مضيفًا أن ھذه أھم العوامل 
الت���ي أدت إل���ى نم���و الس���وق الكویت���ي بع���د 

الترقیة من األسواق الثانویة إلى الناشئة.
وأش���ار التقري���ر، إل���ى أن س���وق قط���ر تص���در 
قائمة المكاس���ب خال العام الماضي بنس���بة 
ارتف���اع تج���اوزت 20 %، ثم س���وق أبوظبي 
والس���عودية بنس���ب 11.7 % و8.3 % عل���ى 

الترتيب.
وتاب���ع  أن نش���اط الت���داول ف���ي دول مجلس 

التعاون ش���ھد تراجعا بإجمالي قیمة األس���ھم 
المتداولة بنسبة 3.7 %، لتصل ل�293.7 ملیار 
دوالر ف���ي 2018، مقاب���ل 305 ملیارات دوالر 

في العام 2017.
وأكم���ل، أن الس���وق الس���عودي س���جل زی���ادة 
بلغ���ت نس���بتھا 4.8 % في القیم���ة المتداولة، 
لتص���ل إلى 232.2 ملی���ار دوالر، بما یمثل 79 
% م���ن إجمال���ي قیم���ة ت���داوالت البورصات 

الخلیجیة.
وفیم���ا یتعلق باألداء القطاع���ي، ذكر التقریر، 
أن البنوك سجلت أفضل أداء، حیث ارتفعت 
القیمة الس���وقیة اإلجمالیة ألكبر 15 بنكا في 

دول مجل���س التع���اون الخلیج���ي بواق���ع 74 
ملی���ار دوالر في العام ذات���ه، بما یعادل الثلث 

بنھایة 2017.
وأفاد التقرير، بأن األس���واق العالمیة ش���ھدت 

تراجعا على نطاق واس���ع بعد تزاید المخاطر 
الس���لبیة المرتبط���ة بنم���و اقتص���اده، مما أدى 
إلى تقلیص توقعات النمو، مضیفا أن الحرب 
التجاری���ة بی���ن الوالیات المتح���دة األميركیة 

والصی���ن أث���رت عل���ى التب���ادل التج���اري بین 
البلدین بما یقدر بحوالي 350 ملیار دوالر.

كم���ا نش���ر التقري���ر مقارنة بي���ن أداء األصول 
العالمية في العامين الماضيين.

الكويت - مباشر

“كامكو”: بورصات الخليج تحقق أفضل أداء بـ5 أعوام

زينب العكري

أسواق األسهم 
سجلت نموا 

سنویا بنسبة 
12 % في 

2018

الحرب التجاریة 
بين أميركا 

والصين أثرت 
على التبادل 

التجاري
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م���ع ب���دء التطبيق الفعلي لضريب���ة القيمة المضافة ف���ي البحرين مطلع الع���ام الجديد، فقد فرضت 
بع���ض المتاج���ر الضريبة فورا على عدد من الس���لع، بينما نجد ذات الس���لع لم تطب���ق عليها الضريبة 
في متاجر أخرى، مما ش���كل حيرة لدى المواطنين والمقيمين لدى تس���وقهم طوال األيام الماضية؛ 
نظًرا لوجود عشوائية في تطبيق بعض المتاجر لهذه الضريبة خصوًصا على السلع الغذائية، حيث 

خضعت مجموعة منها للضريبة مثل الحليب واللبن واللبنة في حين أحجمت متاجر عن فرضها.

وهنال���ك أيض���ا عش���وائية ف���ي توزي���ع تطبي���ق 
الفواك���ه والخض���راوات فنج���د  الضريب���ة عل���ى 
بعضه���ا معف���اة وأخ���رى طبق���ت عليه���ا ضريب���ة، 
مث���ل الم���وز ال���ذي خض���ع للضريبة بينم���ا التفاح 
مث���ا معف���ي م���ن “القيم���ة المضافة”. والس���ؤال 
الذي يطرح نفس���ه م���ا الحكمة م���ن التفريق في 
والخض���راوات  للفواك���ه  عدم���ه  أو  اإلخض���اع 
ف���ي الضريب���ة، وعلى أي أس���س ت���م اختيار تلك 
واألخ���رى  المضاف���ة  القيم���ة  عليه���ا  المحتس���بة 

المعفاة.
“الب���اد” حصلت على عدد م���ن الفواتير التي تم 

فيها احتس���اب ضريبة على س���لع غذائية معفاة، 
حي���ث تفاج���أ ع���دد م���ن المواطني���ن باحتس���اب 
القيم���ة المضاف���ة عل���ى الس���لع الغذائي���ة، ومنه���ا 
الخب���ز والحلي���ب والجب���ن، وغيره���ا م���ن الس���لع 

الغذائية.
وش���كا أح���د المواطنين من رفع س���عر الخبز في 
أحد المتاجر الكبرى، حيث تجادل مع الش���خص 
المسؤول بالس���وق واستفسر عن سبب عن رفع 
س���عر الخبز رغم أن الحكومة لم تفرض ضرائب 
على المواد الغذائية، ليتراجع المدير المس���ؤول 
أخيرا عن س���عر الخبز و”الك���ود” الموضوع عليه 

ف���ي فاتورت���ه هو  النهائية فقط ، مش���يًرا إلى أن 
عدًدا من البرادات تأخذ ضريبة على الخبز منبها 
في تس���جيل عبر وس���ائل التواصل االجتماعي، 
أن الحكومة لم تفرض هذه الضريبة على المواد 

الغذائية. 
وكانت وزارة المالي���ة واالقتصاد الوطني أكدت 

ع���دم تحصي���ل ضريب���ة القيم���ة الُمضاف���ة عل���ى  
94 س���لعة غذائية أساس���ية وعدد من الخدمات 
والقطاع���ات المعفية بحس���ب الائحة التنفيذية 

لقانون الضريبة.
وتأت���ي جميع أنواع المخب���وزات )الخبز، الفطائر 
والكم���اش  البقص���م  يش���مل  كع���ك  بأنواعه���ا، 

باس���تثناء الجاتوه “الكيك”، البسكويت، وغيرها 
من منتجات المخابز، وإن كانت تحتوي على أي 
حش���وات مالح���ة أو محاة مثل ال���كاكاو( معفاة 
م���ن ضريب���ة القيمة المضاف���ة، وكذل���ك الحليب 
المتوف���رة  بأصناف���ه  األم���د  والطوي���ل  الط���ازج 
ف���ي األس���واق غي���ر محل���ى بالس���كر أو أي مواد 

تحلية أخرى أو منكهة، واللبن الرائب )الزبادي(، 
واألجبان الطازجة )غير منضجة أو غير مخثرة(، 
بما في ذلك بين مصل اللبن وجين اللبن المخثر، 
واألجب���ان المعالجة التي تش���مل ش���رائح الجبن 
وأنواع الجبنة القابل���ة للدهن وجبنة البارميزان 
ومشتقات األلبان األخرى: مثل القشطة واللبنة.

مفاجآت.. سلع معفاة تخضع لـ “القيمة المضافة”
المحللات فللي  الباعللة  مللع  جللدل  وسللط  المتسللوقون  يشللهدها  إربللاك  حالللة 

التزام بعدم خضوع الحليب الطازج للضريبةالخبر وقد أثار جدال في إحدى المحالتخضوع جبنة الفيتا واللبنة للضريبةالحليب وقد احتسبت عليه ضريبة

نيويورك - مباشر

األميركي���ة  األس���هم  مؤش���رات  ش���هدت 
التوظي���ف  بيان���ات  بع���د  قوي���ة  مكاس���ب 
وعق���ب تصريحات لرئيس بن���ك االحتياطي 

الفيدرالي، لتسجل مكاسب أسبوعية.
وتلقت”وول س���تريت” الدعم من تصريحات 
رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي جيرول 
باول، والذي أش���ار إلى إمكان مراجعة خطط 
البنك بشأن السياسة النقدية في حال وجود 
حاجة لذل���ك. وكان قط���اع التكنولوجيا أكبر 
الرابحي���ن في “وول س���تريت”، حي���ث ارتفع 
بأكثر من 4 % بقيادة س���هم “نتفليكس” الذي 

صعد بنحو 9.7 %.
م���ن  إيجابي���ا  األميركي���ة  األس���هم  وتأث���رت 
التف���اؤل بش���أن التجارة بعدم���ا أعلنت وزارة 

التج���ارة الصينية عقد اجتم���اع بين مملثيها 
ووفد أميركي األس���بوع الماضي الس���تكمال 
المحادثات التجاري���ة وبحث القضايا العالقة 
بين الطرفين. وأظهرت بيانات اقتصادية أن 
االقتصاد األميركي أضاف وظائف بأكثر من 

توقعات المحللين بنهاية العام 2018.
العاملي���ن  أج���ور  متوس���ط  تس���ارع  فيم���ا 
األميركيين بأكثر من التقديرات رغم ارتفاع 
معدل البطالة إلى 3.9 % في الفترة نفسها.

قوي���ة  خس���ائر  س���تريت”  “وول  وش���هدت 
الجمع���ة، حي���ث فق���د “داو جون���ز” أكث���ر م���ن 
650 نقط���ة م���ع تزاي���د مخاوف تباط���ؤ النمو 
“آب���ل”  توقع���ات  بع���د  العالم���ي  االقتص���ادي 

السلبية.

“داو جونز” يربح 740 نقطة

تنطل���ق ي���وم 10 يناي���ر الج���اري ف���ي 
دب���ي أعم���ال ال���دورة ال���� 21 لمع���رض 
مع���رض  أكب���ر  يع���د   إذ  “إنترس���ك”، 
متخص���ص لحل���ول وتقني���ات األم���ن 
والسامة في العالم، ويشهد مشاركة 
أكث���ر من 1300 عارض م���ن 59 دولة، 
بم���ا في ذلك 18 م���ن أفضل 20 موردًا 

لألمن التجاري في العالم.
وأكد منظمو المعرض على نمو أدوات 
ومعدات سوق األمن التجاري إقليميا، 
الحرائ���ق  مكافح���ة  س���وق  وتط���ور 

بالمنطقة. وأفادت ش���ركة األبحاث »6 
دبليو آر« بأن األمن التجاري يستحوذ 
عل���ى نصي���ب األس���د م���ن ه���ذا الرقم، 
حيث تقدر قيمة سوق األمن التجاري 
إقليمي���ا بنح���و 2.9 ملي���ار دوالر ف���ي 
الع���ام 2018، لتصل إل���ى 7.4 مليارات 

دوالر بحلول العام 2024.
يذك���ر أن المع���رض يقام تح���ت رعاية 
الش���يخ منص���ور ب���ن محمد بن راش���د 
آل مكت���وم، وتنظم���ه ش���ركة ميس���ي 

فرانكفورت.

قالت مدي���رة إدارة اإلع���ام باتحاد 
التع���اون  مجل���س  دول  غ���رف 
الخليج���ي ن���ورة الس���الم إن مجلس 
 9 ي���درس  الخليج���ي  التع���اون 

معوقات لاتحاد الجمركي.
معوق���ات   9 ال����  أن  وأوضح���ت 
لاتح���اد الجمرك���ي، وه���ي: تكدس 
الش���احنات، والقيود البيروقراطية، 
وتقييم البضائ���ع وبطء اإلجراءات 
التفتي���ش،  ومعام���ات  اإلدراي���ة 
الت���ي  الطويل���ة  التخلي���ص  م���دة 

ت���ؤدي إلى تأخي���ر وص���ول البضائع 
وزي���ادة تكلف���ة النق���ل، فض���ا عل���ى 
س���ريعة  البضائ���ع  تع���رض  إم���كان 
التلف إلى الفس���اد كمنتجات األلبان 
والم���واد الغذائي���ة، كم���ا أن اختاف 
للس���لع  والمقايي���س  المواصف���ات 
الوطني���ة يض���ع مزي���دا م���ن القي���ود 
على اس���تيراد المنتج���ات بين دول 
المجل���س، مم���ا يؤث���ر عل���ى الق���درة 
التنافس���ية للمنتج���ات الوطنية في 

األسواق الخليجية.

دول  اتح���اد  أن  إل���ى  وأش���ارت 
س���نوات   7 من���ذ  طال���ب  المجل���س 
ب���أن تك���ون نقطة عب���ور واحدة في 
المناف���ذ الخليجي���ة؛ لتس���هيل مرور 

المسافرين والبضائع والشاحنات.
مجل���س  دول  اتح���اد  أن  وذك���رت 
ورش   3 عق���د  الخليج���ي  التع���اون 
في الع���ام 2018 مع منظمة الخليج 
لدراس���ة  الصناعي���ة  لاس���تثمارات 
المعوق���ات الجمركي���ة، وق���د ُرفعت 

لمجلس التعاون الخليجي.

بحث 9 معوقات لالتحاد الجمركي2.9 مليار دوالر قيمة سوق األمن التجاري
الدمام - اتحاد الغرفدبي - رويترز

“السيدات” تستعرض المناقصات والمزايدات
ال��ج��م��ع��ي��ة ت��ن��ظ��م ورش����ة ع��م��ل ت��ع��ري��ف��ي��ة ب��رع��اي��ة وزي����ر اإلس��ك��ان

تنظم اللجنة الثقافية في جمعية س���يدات األعمال البحرينية اليوم األحد ورش���ة عمل تعريفية 
عن المناقصات والمزايدات برعاية وزير اإلسكان، رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، باسم 

الحمر  وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس المناقصات والمزايدات. 

 تق���ام الفعالي���ة ف���ي قاع���ة المجل���س ف���ي بيت 
 9.30 الس���اعة  تم���ام  ف���ي  بالعاصم���ة  التج���ار 
 صباح���ا حت���ى 2 ظهرا، وتش���مل ش���رحا مفصا 
ألعم���ال مجل���س المناقص���ات والمزاي���دات  م���ن 
جانب المختصين بالمجل���س وممثلي اإلدارات 
الفنية والقانونية واإلجرائية، كما س���يتم  عرض 
المش���تريات الحكومية المخصصة للمؤسس���ات 
المتوسطة والصغيرة والمتناهية  الصغر، يسبق 
الش���رح كلم���ة لكل من رئيس���ة جمعية س���يدات 
األعم���ال أح���ام جناحي،  ورئي���س غرفة تجارة 
وصناع���ة البحري���ن س���مير ن���اس، وكلم���ة لوزير 
اإلس���كان باس���م الحم���ر بصفته رئيس���ا لمجلس 

المناقصات والمزايدات. 
وأكدت رئي���س اللجنة الثقافي���ة مريم العريض 

أهمية مش���اركة  س���يدات األعم���ال البحرينيات 
بفاعلي���ة ونش���اط في س���وق العمل والمنافس���ة 
ف���ي مش���اريع  الدول���ة والت���ي يت���م طرحه���ا عن 
طري���ق مجلس المناقص���ات والمزاي���دات، ومن 
ه���ذا المنطل���ق  راودت فك���رة تش���جيع س���يدات 
األعم���ال وتعريفه���ن بكيفي���ة دخ���ول المعت���رك 
االقتص���ادي  إدارة الجمعي���ة خصوص���ا أعض���اء 
اللجنة الثقافية بالجمعية، وكذلك السعي دائما 
لدفعهن  إلى مواجهة تحديات الس���وق في ظل 
القواني���ن  المس���تمرة عل���ى صعي���د  التط���ورات 

والرسوم  بالبحرين. 
المناقص���ات  بمجل���س  العري���ض   وأش���ادت 
دع���م  ف���ي  وب���دوره  البحرين���ي  والمزاي���دات 
الحرك���ة  التجاري���ة واالقتصادي���ة ف���ي الس���وق 

عب���ر  امت���از  المجل���س  إن  وقال���ت  البحريني���ة، 
الس���نين  بالش���فافية والنزاهة في معايير تقييم 

وترسيات المناقصات المطروحة.  
أح���ام جناح���ي  بفك���رة  أش���ادت   م���ن جهته���ا، 
الورش���ة وح���رص اللجن���ة الثقافي���ة بالجمعي���ة 
على نشر الوعي التجاري بين سيدات  األعمال؛ 
لاس���تفادة من الف���رص الحقيقي���ة المتاحة في 

الس���وق بشكل عملي. وقالت إن الجمعية تدعم 
دور الم���رأة البحريني���ة ف���ي بحثه���ا الدائ���م عن 
ط���رق وس���بل لتحس���ين  األوض���اع االقتصادية، 
مؤك���دة تش���جيعها لس���يدات األعم���ال لخ���وض 
تجرب���ة المنافس���ة بش���كل  رس���مي م���ن خ���ال 
المناقصات والمزايدات التي يطرحها ويش���رف 

عليها المجلس. 

أحالم جناحيباسم الحمر 

المنامة - سيدات األعمال

“دار القرار” يستعد لـ “تأهيل المحكمين 2019”
وع��م��ان وأب��وظ��ب��ي  وال��ب��ح��ري��ن  وج���دة  بالقصيم  يعقد  ال��ب��رن��ام��ج 

يس���تعد مرك���ز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ل���دول الخليج العربية “دار 
القرار” نس���خة 2019 النط���اق برنامجه االحترافي تأهيل وإع���داد المحكمين في 

كل من القصيم وجدة والبحرين وأبوظبي وعمان. 

وأش���ار األمي���ن الع���ام ل���� “دار الق���رار” أحم���د 
نج���م إل���ى أن المرك���ز مس���تمر في ش���راكاته 
اإلس���تراتيجية ف���ي دع���م تدري���ب وتطوي���ر 
أبن���اء الخلي���ج ف���ي مج���ال التحكي���م وذل���ك 
رس���مية  وأجه���زة  جه���ات  م���ع  بالتع���اون 
وأهلية، حيث س���يعقد البرنامج في س���لطنة 
عم���ان بالتع���اون م���ع وزارة الع���دل العمانية، 
وف���ي القصي���م بالتعاون م���ع غرف���ة القصيم 
وف���ي ج���دة بالتع���اون م���ع الهيئة الس���عودية 
للمهندسين، وفي أبوظبي بالتعاون مع مركز 
أبوظب���ي للتوفيق والتحكي���م التجاري وفي 

البحرين بدعم من “تمكين”.
وإع���داد  “تأهي���ل  برنام���ج  أن  وأوض���ح 
المحكمين” كان وال يزال البرنامج الرائد في 
المنطقة ف���ي مجاله، ويعتبر من أوائل إن لم 
يك���ن أول برنامج يقدم ص���ورة متكاملة عن 
العملي���ة التحكيمية بدءا من اتفاق التحكيم 
وانته���اء بص���دور الحك���م والتأك���د م���ن عدم 

خضوعه للبطان وضمان تنفيذه.
وتاب���ع “يس���عى المرك���ز لارتق���اء بمخرجات 
البرنام���ج لي���س فقط ليتم إعتم���اد المؤهلين 
في قوائم “دار القرار”، بل في وزارات العدل 

ومراك���ز التحكي���م الخليجي���ة، حيث يش���هد 
المرك���ز اهتمام���ا متزايدا من جان���ب وزارات 
وهيئ���ات الدول إلقامة هذا البرنامج بش���كل 
خ���اص لموظفيه���م، ب���ل أصبح هن���اك تكالب 

غي���ر مس���بوق على التس���جيل ف���ي البرنامج 
المنتظ���م، والذي يق���وم المركز بعق���ده بدول 

مجلس التعاون”.
ه���ذه  “مفاهي���م ومعايي���ر  ب���أن  نج���م  وبي���ن 
م���ن  تكريس���هما  ت���م  االحترافي���ة  الش���هادة 
المتناغم���ة  العلمي���ة  الم���ادة  حي���ث صياغ���ة 
م���ع تش���ريعات دول مجل���س التع���اون لدول 
األونس���يترال  وقواع���د  العربي���ة  الخلي���ج 
نيوي���ورك  وإتفاقي���ة  النموذج���ي  وقانونه���ا 
بش���أن اإلعتراف بقرارات التحكيم األجنبية 

وتنفيذها للعام 1958”.
ويأت���ي تنظي���م البرنام���ج في وقت مس���ائي 
مما يتيح فرصة مناسبة للمشاركة بعيدا عن 

أوقات الذروة والعمل.

أحمد نجـم

المنامة - دار القرار

جدة - رويترز

كش���فت هيئة النقل العام عن تفعيل مش���اريع نقل الركاب والمسافرين بحرا 
بين مدن وجزر الس���احلين الغربي والش���رقي في المملكة العربية السعودية 

بعد 6 أشهر.

وأصدرت الهيئ���ة لوائح وأنظمة النظام 
البحري التجاري، وس���تركز مع شركائها 
عل���ى تعزي���ز مكانة المملك���ة كرائدة في 
صناع���ة النق���ل البح���ري إقليمي���ا، ويبلغ 
الوطني���ة  والمنش���آت  الش���ركات  ع���دد 
العامل���ة ف���ي قط���اع النق���ل البح���ري 45 
ش���ركة مرخص���ة لمزاولة أنش���طة النقل 
البح���ري وخدم���ات الماح���ة بأنواعه���ا. 
وأفصحت الهيئة عن تنظيم نشاط بيع 
تذاكر السفر البحرية وإجراءات إصدار 
الترخيص والسماح للمنشآت المختصة 
بممارس���ة نشاط نقل المس���افرين بحرا. 

ووفقا لهيئة النقل العام ستكون تذكرة 
الس���فر بحرا هي السند الذي يثبت عقد 
نق���ل )راكب( بحرا م���ن ميناء معين إلى 
مين���اء آخ���ر طرف���اه الناق���ل والراك���ب، 
وتلت���زم المنش���أة بحج���ز وبي���ع تذاك���ر 
نط���اق  ف���ي  لل���ركاب  البحري���ة  الس���فر 
األع���داد المح���ددة للمكت���ب م���ن جانب 
الناقل لكل رحلة بحرية للس���فن العائدة 
للناقل وبما يتوافق مع حمولة السفينة 
للمنش���أة  يج���وز  وال  نظام���ا،  المق���ررة 
تقاض���ي أي مبالغ من الركاب زيادة عما 

هو محدد بتذكرة السفر.

وحددت اللوائح غرامات مالية بـ 20 ألف ريال لكل منشأة تقوم ببيع تذاكر  «
السفر البحرية باإلنابة عن الناقل من دون الحصول على ترخيص مسبق، 

وغرامة 10 آالف ريال لكل منشأة تحصل على أي مبالغ تزيد عن ما هو محدد 
بتذكرة السفر.

نقل المسافرين بحرا بالموانئ السعودية

المحرر االقتصادي
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حماس تعتقل 5 
أشخاص في غزة

قالت وزارة الداخلية التي تسيطر 
عليها حركة حماس في قطاع غزة 

إن السلطات اعتقلت أمس السبت 5 
فلسطينيين لالشتباه باقتحامهم مكتب 
تلفزيون فلسطين الناطق الرسمي باسم 

الرئيس محمود عباس.
وكان أشخاص قد اقتحموا مكتب 

المحطة بغزة وحطموا كاميرات ومعدات 
تحرير وبث. وأنحى مسؤولو المحطة 
على الفور باللوم على حماس في هذا 

الهجوم. ويتبع تلفزيون فلسطين هيئة 
اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية ويبث 

مواد مؤيدة لعباس.
وأكد هذا الحادث التوترات بين السلطة 

الفلسطينية وحركة حماس.

قائد “حماية الشعب” يجري زيارات سرية إلى قاعدة حميميم وموسكو

األكراد يسعون التفاق مع األسد

قبي���ل أي���ام عل���ى جولة وزي���ر الخارجية األميركي ماي���ك بومبيو إلى المنطقة التي س���تبحث الملف الس���وري بتفرعاته الكثي���رة، تحاول القيادات الكردية الس���ورية 
اختص���ار الوق���ت والمس���افة م���ع النظام الس���وري، لترميم جس���ور التواصل مع نظام األس���د. وعلى ض���وء الترتيبات األميركية الجارية لس���حب قواتهم من س���وريا، 

واستباقا لعملية عسكرية تركية مرتقبة لكن مؤجلة في شرق الفرات، يكثف األكراد السوريون اتصاالتهم العلنية والسرية على السواء مع دمشق.

وف���ي ه���ذا الس���ياق، كش���ف مستش���ار في 
أن  “رويت���رز”  لوكال���ة  الكردي���ة  اإلدارة 
القي���ادات الكردية عرض���ت خارطة طريق 
التفاق مع نظام األسد وتنتظر رد موسكو 
عليه���ا، لكن���ه ل���م يش���ر ف���ي س���ياق إعالنه 
إل���ى رد النظ���ام نفس���ه على الع���رض. ومن 
المعل���وم أن النظ���ام الس���وري رف���ض علن���ًا 
ومرارا أي كيان كردي ش���مال البالد ش���بيه 
بإقلي���م كردس���تان الع���راق، لكن مس���ؤولي 
النظام ألمحوا إلى قبول الس���لطات بإدارة 
محلي���ة أش���به ب�”ال مركزي���ة إدارية” وليس 

سياسية.
وفي معلوم���ات متقاطعة، ذكرت صحيفة 
“الشرق األوس���ط” أن قائد وحدات حماية 
الش���عب الكردية س���يبان حمو يقوم حاليًا 
حميمي���م  قاع���دة  إل���ى  س���رية  بزي���ارات 
وموسكو، كما شملت أيضا لقاء سريا مهما 
في دمش���ق بين حمو نفسه ومدير مكتب 
األمن القومي في نظام األس���د اللواء علي 
ممل���وك. وأش���ارت “الش���رق األوس���ط” إلى 
أن قل���ق األك���راد الس���وريين ينص���ب على 
ض���رورة تجن���ب “عفرين ثاني���ة”، لذا أبدت 
قياداتهم استعدادا لتس���ليم جميع النقاط 
الحدودية ل�”بسط سيادة الدولة السورية”، 

وف���ق وصف حمو. كما طلب قائد وحدات 
حماية الش���عب الكردية ضمانات روس���ية 

وإداري���ة  عس���كرية  ترتيب���ات  تتضم���ن 
لتس���ليم الح���دود إلى جي���ش النظام لقطع 

الطري���ق عل���ى تركي���ا التي تواصل حش���د 
قواتها في مواجهة األكراد.

دبي – قناة العربية

غزة - رويترز

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في منبج )أرشيفية(

أبوظبي - سكاي نيوز عربية دبي - العربية.نتدبي - العربية.نت

ش���نت مقاتات س���اح الجو التركي، أمس الس���بت، أولى غاراتها في عام 2019 
على شمال العراق، مستهدفة ما يعتقد أنها قواعد لحزب العمال الكردستاني.

الغ���ارات  إن  كردي���ة  مص���ادر  وقال���ت 
استهدفت مواقع في وادي نهيل، ضمن 
مرك���ز قض���اء العمادي���ة ف���ي محافظ���ة 

دهوك بإقليم كردستان العراق.
م���ن  مزي���د  الف���ور  عل���ى  تتوف���ر  ول���م 

التفاصيل بشأن الغارات ونتائجها.
وكان الطي���ران التركي قد ش���ن في 14 
ديس���مبر الماضي غ���ارات عل���ى مواقع 
حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره 
أنقرة منظمة إرهابية، في مناطق جبل 
سنجار وجبل كورك بكردستان العراق.
وبع���د أي���ام م���ن ه���ذا الهج���وم الجوي، 
ص���رح وزي���ر الدفاع الترك���ي، خلوصي 
أكار، ب���أن أنق���رة عازم���ة عل���ى القض���اء 
عل���ى مقاتل���ي الح���زب الك���ردي “خالل 
أيام”، مشيرا إلى الغارات التي قال إنها 
اس���تهدفت مخ���ازن أس���لحة المقاتلين 

األكراد.
العم���ال  ح���زب  باس���م  متحدث���ا  لك���ن 
الكردس���تاني اته���م تركي���ا باس���تهداف 
مناط���ق مدني���ة وليس���ت مواق���ع تابعة 

لمسلحيه.

 ولطالما أثارت الغارات التركية  «
داخل األراضي العراقية حفيظة 

بغداد، التي سجلت اعتراضها 
على هذه األعمال العسكرية التي 
استهدفت أراضيها. وفي ديسمبر 
الماضي، استدعت بغداد السفير 

التركي لديها وسلمته مذكرة 
احتجاج على القصف، وقالت 

وزارة الخارجية العراقية في بيان: 
“هذه األعمال تعد انتهاكا لسيادة 

العراق وسالمة أمنه ومواطنيه 
وعمال مرفوضا على الُصعد كافة”.

أكد الخبير األمني األميركي البارز جيم هانسون، في حوار خاص مع “العربية.
نت” أمس السبت، أن قطر وتركيا تسعيان لإلضرار بالسعودية.

ويش���غل جيم هانس���ون حاليًا منصب 
رئيس “مجموعة دراس���ات األمن” في 
واشنطن، وهو عضو سابق في القوات 
األميركية الخاصة لمكافحة اإلرهاب، 
وسبق أن عمل في عشر دول لمكافحة 

عمليات التمرد واإلرهاب.
وانتقد هانسون قرار الدوحة بتشغيل 
المزي���د من الرح���الت الجوية القطرية 
إلى إيران، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة 
س���تجعل العقوب���ات األميركي���ة على 

إي���ران أق���ل فاعلي���ة، معرب���ًا ع���ن 
س���وف  الدوح���ة  ب���أن  توقعات���ه 

تدفع ثمن تلك الخطوة غاليًا.
اإلدارة  هانس���ون  وناش���د 

بض���رورة  األميركي���ة 
أن تتوخ���ى الح���ذر 
م���ع  التعام���ل  ف���ي 

الحكومة القطرية، ودعا واشنطن إلى 
القي���ام بخطوات منها خفض مس���توى 
الدوح���ة،  م���ع  “المح���دود”  التحال���ف 
بسبب إصرارها على تمويل الجماعات 

اإلرهابية في المنطقة.

وقال هانسون: “سعت قطر وتركيا  «
للعب بعض األدوار القوية، ذات 

سيناريوهات محكمة للغاية، بهدف 
إلحاق الضرر بالمملكة العربية 

السعودية، وكسب النفوذ لدى 
واشنطن”. وتابع هانسون: 

“خطوات التحديث 
واإلصالحات، التي يقوم 

بها ولي العهد السعودي 
أدت إلى اكتسابه 

العديد من األعداء 
والحاسدين”.

أثارت تصريحات وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم عن إيمان العراق 
بحل القضية الفلس���طينية من خال إقامة دولتين، جدالً واس���عًا بين األوساط 

النيابية التي دعت إلى مساءلة وإقالة الوزير.

وأع���رب محم���د عل���ي الحكي���م، ال���ذي كان 
يش���غل منص���ب س���فير الع���راق الدائ���م لدى 
صحاف���ي  مؤتم���ر  ف���ي  المتح���دة،  األم���م 
بإقام���ة  إيمان���ه  ع���ن  الماض���ي،  الخمي���س 
الفلس���طينية،  القضي���ة  لح���ل  الدولتي���ن 
مضيف���ًا أن بغداد لعب���ت دورًا محوريًا لرفع 
المتح���دة.  األم���م  ف���ي  الفلس���طيني  العل���م 
وتعليق���ًا على ه���ذا التصري���ح، طالبت كتلة 

“ائت���الف دول���ة القان���ون” النيابي���ة، الت���ي 
يتزعمه���ا رئي���س ال���وزراء األس���بق 

مجل���س  الي���وم  المالك���ي،  ن���وري 
إج���راءات  باتخ���اذ  الن���واب 
صارم���ة بح���ق وزي���ر الخارجي���ة. 

وعّب���ر رئيس الكتل���ة خلف عبد 
الصم���د ف���ي بي���ان عن 

الش���ديد  اس���تغرابه 

“لموق���ف الخارجي���ة العراقي���ة إزاء القضية 
الفلس���طينية”، معتب���رًا أن تصريح���ات وزير 
الخارجية بش���أن ح���ل الدولتي���ن “موقف ال 
يمثل الشعب العراقي وال القوى السياسية”.

ودعا الصمد رئيس الوزراء عادل  «
عبد المهدي لفتح تحقيق عاجل 

ومعرفة مالبسات التصريح الذي 
أدلى به الوزير. واعتبر عبد الصمد 

أنه “لو كان التصريح فرديًا، فما 
على رئيس الوزراء إال إقالته، 
وإذا كان التصريح معبرًا عن 

موقف الحكومة العراقية، فال 
بد من عقد اجتماع عاجل للكتل 

السياسية التخاذ موقف 
موحد إزاء هذا 

التوجه الخطير”.

غارات تركية على شمال العراق  مطالب بإقالة وزير خارجية العراقخبير أميركي: قطر وتركيا تستهدفان السعودية
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دبي - قناة العربية

تورانسي - وكاالت

خ���ال مقابل���ة ضمن برنامج “60 دقيق���ة” على قن���اة CBS األميركية، نفى 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيس���ي وجود أي سجين سياسي أو أي من 

أصحاب الرأي في السجون المصرية.

وأش���ار السيس���ي إل���ى وج���ود س���جناء 
متطرف���ة،  إيديولوجي���ات  أصح���اب 
مؤك���دًا أن جمي���ع الس���جناء يتعرضون 
تس���تمر  أن  يمك���ن  عادل���ة،  لمحاكم���ة 
لسنوات، لكن هذا هو اإلجراء القانوني 
ال���ذي نق���وم ب���ه. وبس���ؤاله ع���ن ادع���اء 
ووت���ش”  رايت���س  “هيوم���ان  منظم���ة 

سياس���ي  س���جين  أل���ف   60 هن���اك  أن 
محتج���زون ف���ي مص���ر، حت���ى لحظ���ة 
اج���راء الحوار، أج���اب السيس���ي أنه ال 
يعرف من أين جاءوا بذلك العدد، “لكن 
نحن نتكلم عن مس���جونين سياسيين.. 
وه���و غي���ر موج���ود بمص���ر ف���ي إط���ار 

القانون مهما كان عددهم”.

قالت الشرطة إن 3 أشخاص قتلوا وجرح 4 آخرون في إطاق نار وقع في وقت 
متأخر مساء الجمعة بصالة للبولينغ في مدينة تورانسي بوالية كاليفورنيا.

وقالت إدارة ش���رطة تورانس���ي، إن 
ح���ول  لمكالم���ة  اس���تجابوا  رجاله���ا 
“إطالق نار” في صالة غيبال هاوس 

بول قبل منتف الليل بقليل.
وعث���ر عل���ى ع���دة ضحاي���ا مصابين 
بأعي���رة ناري���ة داخ���ل صال���ة غيبال 

ه���اوس ب���ول، الت���ي توص���ف عل���ى 
م���كان  بأنه���ا  اإللكترون���ي  موقعه���ا 
لممارس���ة ألعاب البولينغ والليزر تاغ 
وألعاب الفيديو. وتقول الشرطة إن 
3 رج���ال قتلوا في مس���رح الحادث، 

وأصيب 4 ضحايا.

السيسي: ال يوجد سجناء سياسيون بمصر

أعلنت الخارجية األميركية أن جولة وزير  «قتلى ومصابون في إطالق نار بكاليفورنيا
الخارجية مايك بومبيو المرتقبة في 

الشرق األوسط ستشمل دول الخليج 
العربية ومصر واألردن. وقال مسؤول 

أميركي إن بومبيو سيجدد تشديده على 

ضرورة خروج أي قوات إيرانية من سوريا، 
وعلى أن القوات األميركية لن تخرج من 

سوريا قبل انتهاء مهامها. ويبدو أن جولة 
بومبيو ستركز على إصالح ما أفسده 

إعالن ترامب والتأكيد على عدم وجود 

جدول زمني لالنسحاب. وبحسب مسؤول 
أميركي يحمل بومبيو رسالتين؛ األولى 
أن أميركا ال تريد االنسحاب من الشرق 

األوسط، والثانية أن إيران تشكل الخطر 
الحقيقي في المنطقة.

تل أبيب - رويترز: حذر مستشار األمن القومي  «
األميركي جون بولتون، أمس السبت، حكومة 
النظام السوري من مغبة اعتبارها االنسحاب 
العسكري األميركي المتوقع دعوة الستخدام 

األسلحة الكيمياوية.

وقال بولتون للصحافيين على طائرة تقله إلى  «
تل أبيب “ليس هناك تغير على اإلطالق في 
موقف الواليات المتحدة، وأي استخدام من 

النظام السوري ألسلحة كيمياوية سيقابل برد 
قوي للغاية.. كما فعلنا في مرتين سابقتين”.

وأضاف بولتون “فيما نخوض في تفاصيل  «
كيفية تنفيذ االنسحاب ومالبساته ال نريد أن 

يرى نظام األسد أن ما نفعله يمثل أي تخفيف 
لموقفنا المعارض الستخدام أسلحة الدمار 

الشامل”.

جولة بومبيو.. مطالب بانسحاب إيراني “شامل” من سوريا

بولتون يوجه تحذيرا لنظام األسد

باريس - أ ف ب دبي - قناة العربية

اندلع���ت صدامات أمس الس���بت في فرنس���ا وخصوصا في باريس، بين ق���وات األمن ومحتجي “الس���ترات الصفراء” في تحركهم 
الثامن الذي شارك فيه اآلالف في مختلف أنحاء الباد.

وأحصت الش���رطة نحو 25 أل���ف متظاهر 
حت���ى ظه���ر أم���س ف���ي مختل���ف انح���اء 
فرنس���ا، مذكرة ب���أن ذروة التعبئة الس���بت 

الفائت بلغت 32 الف متظاهر.
وبع���د تظاه���رة هادئة صباحا ف���ي باريس 
انطلق���ت من ج���ادة الش���انزليزيه، اندلعت 
مواجه���ات في أحياء عدة بع���د الظهر مع 
اس���تهداف قوات األمن بمقذوفات وردها 
بالغ���از المس���يل للدم���وع، وخصوصا على 

رصيف نهر السين في وسط العاصمة.
واندل���ع حري���ق أيض���ا ف���ي مطع���م صغي���ر 
قرب موزيه دورس���يه. وأضرمت النار في 
دراجات نارية صغيرة وس���يارة وحاويات 
نفاي���ات في حي س���ان جرمان الس���ياحي 
مراس���لي  وف���ق  عوائ���ق،  رفع���ت  حي���ث 

فرانس برس.

ودعا وزير الداخلية الفرنس���ي كريستوف 
كاس���تانير عبر تويتر “كل ف���رد الى تحمل 
مس���ؤوليته واحت���رام القان���ون”، موضح���ا 
أنه اجتمع في ال���وزارة مع ممثلين لقوات 

األمن عبر الدائرة المغلقة.
وف���ي نان���ت )غرب( ضم���ت التظاهرة نحو 
ألفي ش���خص عل���ى االق���ل وتخللتها ايضا 

صدامات واطالق قنابل الغاز.

أجواء التفاؤل التي أشاعها اتفاق ستوكهولم تبددت مع رفض الحوثيين االنسحاب من مدينة الحديدة وموانئها ليتجه المبعوث 
األممي مارتن غريفثس إلى صنعاء إلنقاذ االتفاق الذي كان أول نقطة ملموسة نحو الحل في اليمن.

ف����ي صنع����اء  وس����يجتمع غريفث����س 
م����ع قي����ادات حوثي����ة، وعل����ى جدول 
جول����ة  إخف����اق  أس����باب  المناقش����ات 
المش����اورات الثاني����ة بي����ن الحكوم����ة 
واالنقالبيي����ن بحض����ور متوق����ع م����ن 
رئي����س  كامي����رت  باتري����ك  الجن����رال 
فريق المراقبين الذي سبق غريفثس 

إلى العاصمة اليمنية.
ووف����ق مصادر ل�”العربية”، س����يتطرق 
غريفث����س إل����ى العم����ل عل����ى تعريف 
س����تتولى  الت����ي  المحلي����ة  الس����لطة 
إدارة الحدي����دة ومينائه����ا نظ����را إل����ى 
اتهام����ات الحوثيي����ن بالمراوغ����ة في 
هذه النقطة. وأكدت مصادر ميدانية 
االنقالبي����ة  الحوث����ي  ميليش����يات  أن 
كبي����رة  عس����كرية  تعزي����زات  دفع����ت 

الجنوبي����ة  التخ����وم  مديري����ات  إل����ى 
لمحافظ����ة الحديدة، مس����تغلة توقف 

غارات مقات����الت التحال����ف الملتزمة 
بالهدنة.

محتجون من “السترات الصفراء” يسيرون في شوارع باريس أمس )أ ف ب(

غريفثس يجتمع في صنعاء مع قيادات حوثية

توتر في مدن فرنسية ووزير الداخلية يدعو الحترام القانون الميلشيات تدفع بتعزيزات عسكرية في الحديدة مستغلة الهدنة

“السترات الصفراء” يتظاهرون باآلالف غريفثس يفاوض الحوثيين بصنعاء
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ه���ي حًقا صورة رائعة عميق���ة المعاني والدالالت، وأحاس���يس فياضة نبيلة 
صادق���ة تعبر عن أصدق وأخلص مش���اعر الحب تج���اه القائد والوالد والرمز 
الذي له مكانته الكبيرة في قلوب أهل البحرين، صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه ومتعه 
بالصحة والعافية والعمر المديد، فما إن تلقى الناس خبر تعافي س���موه من 
الوعك���ة الصحي���ة، حتى توالت دعوات الحمد والش���كر لله س���بحانه وتعالى 
على س���امة س���موه، فيما كانت وسائل التواصل االجتماعي تتبادل التهاني 
والصور والعبارات والمقاطع التي تفيض بحب “بو علي”... هذا الحب يعني: 

حب الوطن، وحب قيادة الوطن وحب أهل البلد لبعضهم البعض.
جميلة هي هذه الخصال من التكاتف والمحبة بين أفراد األس���رة البحرينية 
م���ع قيادته���م، واألجم���ل فيه���ا أنه���ا نابعة م���ن صمي���م القلب، وه���ذا موروث 
بحريني أصيل أساسه طيبة وكرم وأخاق ومناقب أهل البلد، ففي الوعكة 
الصحي���ة، حف���ظ هللا “بوعلي” من كل مكروه، كان بع���ض اإلخوة يتواصلون 
م���ع المس���ؤولين ف���ي دي���وان س���موه لاطمئ���ان عل���ى صحت���ه، وكان اإلخوة 
المس���ؤولون يتلق���ون االتص���االت بصدر رحب ويب���ادرون لطمأن���ة الناس بل 
يش���كرونهم على مش���اعرهم الطيبة، وليس هذا فحس���ب، بل تبادل اإلخوة 
االتصاالت مع بعضهم للبش���ارة بس���امة س���موه حفظه هللا ورعاه، وكما هو 
العهد بسموه، فحتى في هذه الظروف، يتابع تفاصيل العمل مع المسؤولين 
ويتاب���ع ش���ؤون المواطني���ن، ويصر عل���ى أن تتقلص فترة راحت���ه ليعود إلى 
مكتبه، ولس���موه س���يرة معروفة في هذا الش���أن، فأمور البلد تأتي دائًما في 
أعل���ى أولويات اهتمامات س���موه، وهذه الس���يرة الطيب���ة واحدة من مامح 

المحبة التي طبعت في قلوب الناس لسموه.

ونحمد الله مرارًا وتكرارًا على سالمة باني نهضة بالدنا، ونسأل الله  «
أن يديم على سموه وعلى قيادتنا الرشيدة وشعب البحرين الكريم 

نعمه وعطاياه الجزيلة، وها نحن نتعلم من سموه اإليثار والبذل في 
كل الظروف، ونستلهم منه سمات القيادة واإلخالص والتفاني في 
خدمة الوطن، ونبتهل إلى المولى عز وجل أن يمد سموه بالصحة 

والعافية والتوفيق ليواصل تحقيق تطلعات المواطنين، ويسير 
بالوطن إلى حيث مراتب الرفعة والتقدم والنهضة.. اللهم آمين يا 

رب العالمين.

أجمل تعابير الحب لسمو األمير خليفة بن سلمان

opinions
@albiladpress.com

عادل عيسى المرزوق

15
أيها التاجر... ال تقارن 

نفسك بالفقراء 
والمطحونين

كي���ف لتاج���ر وصاح���ب أعم���ال أن يقي���م مواطن���ا بس���يطا ال يتع���دى راتبه 
300 دين���ار ش���هريا، ويطل���ب منه تصحيح س���لوكه مع بدء ف���رض ضريبة 
القيمة المضافة، ويذهب أبعد من ذلك حينما يقول “إن الضريبة ال تشكل 
عبئ���ا كبيرا، لكنها قد تس���هم في زيادة وعي المس���تهلك وتنبه إلى ضرورة 
االدخار... ويضيف: نس���بة االدخار في البحرين متدنية وهو األمر الذي ال 

يساعد على بدء أعمال ومشروعات جديدة”.
أعجبتن���ي كلم���ة االدخ���ار... ع���ن أي ادخار تتح���دث والمواطن المس���حوق 
يتبخر راتبه في األس���بوع األول من الش���هر، فإذا كان راتب رب األسرة “يا 
دوب” يكف���ي متطلبات المعيش���ة فكيف تريد منه االدخ���ار، راتبه “لمنتف” 
يتوزع على  القروض ودفع الرسوم وغيرها من االلتزامات ويعيش طوال 
الش���هر في قلق يهدده بالعدم والموت وأنت تطلب منه االدخار وتصحيح 

سلوكه.
م���ا أس���هل التصريح���ات ف���ي الصح���ف، خصوص���ا م���ن قب���ل بع���ض رجال 
األعمال الذين ينطلقون بخيالهم في عالم من األحام، ويقارنون أنفس���هم 
وحياته���م بم���ن ذبلت ع���روق أش���جارهم م���ن المواطنين أصح���اب الدخل 

المح���دود والمطحوني���ن بالضغوط���ات والمعان���اة واآلالم، من من���ا ال يريد 
االدخار وأن يبقي على “جم دينار “ في حس���ابه، لكن يا عزيزي التاجر ألم 
أصحاب الدخل المحدود أعمق من البحر ولن تدرك أس���راره وكيف يس���ير 
المرك���ب والش���راع، ويقولون... الفق���ر والحاجة يعلمانك فلس���فة ما تعرف 

وما ال تعرف.

منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتصريحاتكم أشبه  «
بالرحلة الخيالية، تنظيرات ونصائح ومنكم من قام بعمليات 

حسابية أولية، وقال إن تأثير الضريبة الفعلي ال يتعدى 2 % بالنظر 
إلى العدد الكبير من السلع المعفاة، وأكد في حساباته وكأنه يدور 
على مسرح أصحاب الدخل المحدود أنه في حال كان دخل العائلة 
على سبيل المثال 300 دينار فإن الضريبة ستزيد كلفة بواقع ستة 

دنانير على هذه العائلة فقط، بكل هذه البساطة استنتج وحمل 
على كتفيه هذا التحليل وهو ال يعرف أن مبلغ ستة دنانير يعتبر 

مبلغا كبيرا عند بعض األسر ويؤثر في خط سير حياتهم الشهري.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

السؤال عنك سؤال 
عن الوطن

كل الناس تسأل، طوال الوقت، السؤال ال يتوقف، ما أخبار خليفة بن سلمان؟ 
حب ال حدود له لهذا القائد وخوف على صحته بمجرد أن تس���رب خبر وعكة 
صحي���ة، خطاك الش���ر وحفظك الرحم���ن، ما دفع الكل للس���ؤال والمتابعة، هذا 
أنت دائمًا خليفة بن س���لمان في قلب ش���عبك وفي وجدان الجميع يدعون لك 
دائم���َا ألن���ك منهم ولهم، فقلقهم مش���روع ألن حبهم لك ه���و دافعهم، ووالؤهم 
ل���ك نابع من وج���ودك الدائم بينهم فحق لهم الس���ؤال والقلق فصحتك تهمهم 

أطال هللا بعمرك وحفظك.
الش���وق إلي���ك ناب���ع من الف���ؤاد يجس���د الروابط اإلنس���انية والعاطفي���ة بالقائد 
واألب والحامي، إنك يا صاحب السمو والعزة رمز هذا الوطن ونبراس أبنائه 
بال���والء واإلخ���اص، فالقلق على صحتك يا طوي���ل العمر نابع من قلقهم على 
الوط���ن، فأنت رمز ه���ذا الوطن وال يمكن منع أبنائك من الخوف على صحتك 
فصحتك من صحة هذا الوطن والخوف في قلوب الناس ألنه مرتبط بالحب 

الذي يكنونه لك لوجودك الدائم معهم.
تعطي من وقتك ومن صحتك ومن يومك ومن حياتك فا تتوقف عن العمل 
وال تغي���ب ع���ن الناس بينه���م ومعهم، عمل���ك لهذا الوطن ال يتوق���ف فهو على 

حساب صحتك التي ندعوا هللا تعالى أن يحفظها من كل مكروه.
مجلس���ك الداف���ئ العامر بالمحب���ة مفتوح للجميع كما هو قلب���ك العامر بالحب 
يستمع للجميع فأنت وجه الخير والصفاء والسام تشيعه للجميع بكل زاوية 
من هذا الوطن، أدعو المولى تعالى أن يحفظك فتواجدك مرفأ األمن واألمان 
لمحبي���ك، فصحت���ك م���ن صحة ه���ذا الوطن، فقد بنيت جس���را م���ن الحب مع 
الناس يظهر في س���ؤالك الدائم عنهم، وعن كل فرد بمجلسك عن حاله وحال 
أس���رته وأهل���ه لتطمئن على الجمي���ع ألنك أب الجميع، هذا هو ش���عور الجميع 

نحوك حفظك هللا.
أنت دائمًا بالوجدان، الجميع يس���أل عن أخب���ارك والجواب خليفة بخير والرد 
إذا الوط���ن بخي���ر... هك���ذا هو رد الناس ي���ا طويل العمر. فأنت ال���ذي ال يغادر 

الوطن وال يغادر قلوب الناس، فيك يتجسد الحب كله.

تنويرة: الحب الزاهي كالنبيذ المعتق كلما قدم كلما أصبح أغلى. «

ahmedjuma44@yahoo.com

أحمد جمعة

أحصنة طروادة اإليرانية

أحصن���ة ط���روادة اإليراني���ة هو عنوان معب���ر ودقيق لكتاب صادر ع���ن مركز الفكر 
االس���تراتيجي، يتن���اول في���ه الباحث األذرع العس���كرية والسياس���ية اإليرانية في 
المنطقة العربية واإلسامية وطبيعة هذه األذرع المليشياوية وتكوينها وارتباطها 

الوثيق بإيران ضمن استراتيجية بدأت عقب الثورة الخمينية في إيران.
الكت���اب يتن���اول جمي���ع األذرع اإليراني���ة المس���لحة ف���ي المنطق���ة العربي���ة، رابطا 
إياه���ا بالح���رس الث���وري اإليران���ي، وخص���ص فصا ل���كل ذراع على ح���دة يتناول 
في���ه خصائ���ص ه���ذه المليش���يات المس���لحة ومراحل تش���كلها وأسس���ها العقائدية 
والخصائص الهيكلية التي تميزها ومصادر تمويلها وتسليحها والحروب والمعارك 
الت���ي خاضته���ا وعاقته���ا بمجتمعاته���ا وحكوماته���ا والوس���ائل التي تح���ول دون 

اتساعها.
وق���د انف���رد ه���ذا الكت���اب بفصل حول فيل���ق الق���دس باعتباره أول تنظيم مس���لح 
تاب���ع إلي���ران وله مهام خارجية يقوم بها تحت إش���راف الح���رس الثوري اإليراني، 
وهذا الفيلق هو الذي يقف خلف تش���كيل جميع المليش���يات والتنظيمات المسلحة 

بالمنطقة العربية واإلسامية ويتولى تمويلها وتدريبها والتنسيق فيما بينها.
ثم تعرض للمليش���يات المس���لحة في العراق وخصوصا جيش المهدي الذي تشكل 
بع���د االحتال األميركي للعراق والذي أفرز الحش���د الش���عبي كنس���خة أكثر تطورا 

لعبت دورا كبيرا في العملية السياسية والعسكرية في العراق.

كما تناول ميليش���يا الحوثي في اليمن ودورها وارتباطها بإيران، وانتقل إلى أهم 
ه���ذه األذرع وأقواه���ا وهو ح���زب هللا اللبناني، هيكله التنظيم���ي وعاقته بالدولة 

اللبنانية ودوره في تحقيق المصالح اإليرانية في المنطقة.
ث���م جاء ف���ي النهاية الحديث عن ذراع إيرانية غير عربي���ة وهي لواء “فاطميون” 

األفغاني الذي يمثل تطورا جديدا ألنه تنظيم خارج الدائرة العربية.
وأوض���ح الكت���اب أن هذه المليش���يات تنش���ط بي���ن تصدعات المجتمع���ات العربية 
وتزيد من عمق هذه التصدعات وتخلف ثارات طائفية داخل كل مجتمع، وتنتظر 
الفرص المواتية لانقضاض على أنظمة هذه الدول بحس���ب ما تقتضيه المصالح 

اإليرانية.
كم���ا أش���ار الكت���اب إلى أن ه���ذه التنظيمات ال تعتم���د فقط على التموي���ل اإليراني 
المباش���ر، لكنه���ا تعتمد على تبرع���ات معينة وتعتمد عل���ى زكاة الخمس، بل تقتطع 

جزءا من ميزانية الحكومات في بعض الدول خصوصا في العراق واليمن.
غير أن أهم ما أورده البحث هو أن إيران س���وف تس���تمر في عمل نسخ أخرى من 

هذه المليشيات في باد أخرى، سواء في المدى المتوسط أو البعيد.

“تنشط المليشيات بين تصدعات المجتمعات العربية وتزيد منها وتخلف  «
ثارات طائفية وتنتظر الفرص المواتية لالنقضاض على األنظمة”.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

يعنين���ي كبقي���ة المواطني���ن أن أحص���د معن���ى حقيقيا للقيم���ة المضافة 
يحفظ لي حقوقي وواجباتي في ظل محاوالت بين األفراد لفك رموز 
ش���فرة باغتتهم با هوادة ودون س���ابق إنذار، حي���ث طالبت أنا وغيري 
بض���رورة توضي���ح األم���ر م���ن قب���ل فريق عم���ل مختص والخ���روج إلى 
الفض���اء اإلعام���ي ف���ي حلقات أو تقاري���ر تبعد عنا الحي���رة وتهدئ من 

أجواء الشارع الذي بات ال يعي ما له وما عليه!
ولنفرض أن المس���ؤولين عن هذه الضريبة ل���م يتلقوا تعليمات حقيقية 
بضرورة الخروج إلى العلن والتحدث عن القيمة والمواد التي ستفرض 
عليه���ا وتدري���ج فرضه���ا والش���ركات وأصح���اب األم���وال الذين س���يتم 
جبريا فرض القيمة المضافة على سلعهم أو خدماتهم، فماذا عن نواب 
الش���عب، هل هناك ضرر إذا ما قام النواب باالجتماع مع أصحاب القرار 

وتفهم الموضوع برمته وإيصال الصورة إلى منتخبيهم؟
نحن اآلن لس���نا بصدد مناقش���ة الفكرة من حيث التنفيذ ألنها أصبحت 
واقعا نلمس���ه جميعا، لكننا اآلن بحاجة إلى فكر توعوي تنويري بماهية 
هذه الضريبة حتى ال يقع المواطن فريسة لمن تسوغ له نفسه فرض ما 
ال يجب فرضه، وحتى ننهي حالة العبث التي بتنا نلمسها في صفحات 
التواص���ل االجتماع���ي، ونبتع���د ع���ن نش���ر توضيح���ات غير مس���ؤولة ال 
تتعدى كونها حاالت فردية لمساعدة بعضنا البعض في فهم ما آل إليه 

حالنا.

ومضة «

حاالت التأفف ستنتهي سريعا مع الوقت واالعتياد على دفع  «
الضريبة المضافة، إال أن إشكالية التأكد من الحقوق والواجبات 
لكل فرد على أرض هذه البالد تحتاج توضيحا حقيقيا ينهي حالة 

الال إدراك والتخوف من المستقبل.

أوقفوا العبث!

سمر األبيوكي
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خطوة موفقة من إدارة 
نادي الرفاع بالتعاقد مع 

المدرب األميركي سام فنسنت 
لقيادة الفريق األول لكرة السلة 

للمرحلة القادمة واألكثر أهمية وقوة. 
سام غني عن التعريف وبإمكانه 

إيصال السماوي للمراكز الطموحة في 
ظل وجود العناصر المميزة.

كان من المفترض إقامة 
بطولة غرب آسيا للسيدات التي 

تنطلق منافساتها غدا بمملكة 
البحرين في توقيت أفضل من 

اآلن؛ بسبب انشغال المسؤولين 
واإلعالميين والجماهير البحرينية 

بمنتخبنا الوطني في بطولة أمم 
آسيا للرجال باإلمارات.

تواصلت منافس���ات الش���وط النهائي من مس���ابقة فارس الموروث كبرى مس���ابقات لجنة رياضات الموروث الش���عبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية، والتي تقام 
برعاية كريمة من ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية  س���مو الش���يخ 

ناصر بن حمد آل خليفة.

ويتنافس في الش���وط النهائي من مس���ابقة 
ف���ارس الم���وروث ثالثة فرس���ان ه���م أحمد 
الرميحي، منصور الخالدي ونواف الكعبي.

لمس���ابقة  المنظم���ة  اللجن���ة  وفرض���ت 
ف���ارس الم���وروث على المتس���ابقين خوض 
منافس���ات البطول���ة ف���ي ش���وطها النهائ���ي 
عل���ى مدار 24 س���اعة، حيث يش���مل ش���وط 
التحمل النهائي على رياضة الهجن لمسافة 
70 كيلومت���را، والت���ي انطلق���ت ف���ي س���اعة 
مبكرة من صباح يوم أمس )السبت( بعد أن 
قضى المتس���ابقون ليل���ة كاملة في المخيم، 
ث���م ه���دد الصقور بع���د االنتهاء م���ن رياضة 
الهجن وملء القربة بالمياه وإعادتها لنقطة 
البداية، ثم الرماية بالش���وزن المتحرك على 
األطب���اق الطائرة )صح���ون(، وأخيرا رياضة 
الخي���ل لمس���افة 80 كيلومت���را على فترتين 
بينه���ا راح���ة إجباري���ة لم���دة نص���ف س���اعة، 
إضاف���ة إلى نصب الخي���ام وترتيبها، عالوة 
عل���ى مفاج���آت مختلف���ة وضعته���ا اللجن���ة 
للمتس���ابقين منه���ا البحث ع���ن صناديق في 

الصحراء وحل اللغز.
وتق���ام كل ه���ذه المس���ابقات ف���ي ظرف 24 
ساعة، إذ أنهى المتسابقون رياضتي الهجن 
وه���دد الصق���ور والرماي���ة، لكن المنافس���ات 
س���تكون مس���تمرة حتى س���اعة مبك���رة من 

صباح اليوم )األحد(.
مس���ابقة  م���ن  النهائ���ي  الش���وط  ويعتب���ر 
ف���ارس الم���وروث اس���تثنائيا ومختلف���ا عن 
األش���واط الثالثة التمهيدية التي تقام فيها 
المنافس���ات على م���دى يومين وذلك لزيادة 

حدة التنافس بين الفرسان الثالثة.

شوط الفرسان

وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة فارس 
الموروث فهد المري أن تطبيق اش���تراطات 
جدي���دة ف���ي الش���وط النهائي ج���اء بإجماع 
للمس���ابقة،  المنظم���ة  اللجن���ة  جان���ب  م���ن 
موضحا أن إقامة الشوط النهائي على مدار 
الس���اعة يزيد من المنافس���ة، ويساعد لجنة 
التحكيم على معرفة الفوارق في المهارات 

الرياض���ات  كل  ف���ي  الثالث���ة  للمتس���ابقين 
التراثية المختلف���ة، إضافة إلى القدرة على 
التحمل في ممارس���ة هذه الرياضات لفترة 

زمنية طويلة دون راحة.
وأوض���ح الم���ري أن اللجن���ة المنظمة لجأت 
لعنص���ر المفاجأة في الش���وط النهائي؛ نظرا 
لع���دم وجود ف���وارق بي���ن المتس���ابقين في 
المرحل���ة التمهيدي���ة، حي���ث تأه���ل الثالث���ة 
بع���دد نقاط متق���ارب، وأن هذا الش���وط هو 

شوط الفرسان.

متابعة مستمرة

القع���ود  عب���دهللا  ب���ن  خليف���ة  ويح���رص 
رئي���س لجن���ة رياض���ات الموروث الش���عبي 
التابع���ة للجن���ة األولمبي���ة البحريني���ة عل���ى 
المتابع���ة المس���تمرة لكل مراحل المس���ابقة 
من���ذ االنط���الق بالهجن فج���را وحتى ختام 

الشوط النهائي. 
ويتواج���د القع���ود بصفة مس���تمرة للمتابعة 

واالطمئن���ان عل���ى س���ير المس���ابقة بش���كل 
س���ليم وناج���ح؛ وذلك ك���ون هذه المس���ابقة 
تش���كل أهمي���ة كبي���رة ل���دى لجن���ة رياضات 
الموروث الش���عبي وتحظى باهتمام مباشر 
م���ن جانب س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل 
خليف���ة الذي يس���عى لنش���ر ثقاف���ة رياضات 
الم���وروث الش���عبي وزي���ادة االهتم���ام فيها؛ 
للحفاظ عليها كونه���ا رياضات أصيلة نابعة 

من عادات وتقاليد المجتمع البحريني. 

النتيجة النهائية

لجن���ة  م���ع  المنظم���ة  اللجن���ة  وس���تجتمع 
التحكي���م للمس���ابقة صب���اح الي���وم )األح���د( 
بعد انتهاء المنافس���ات ورحيل المتسابقين 
من موقع المس���ابقة؛ لبحث نتيجة الش���وط 
النهائ���ي م���ن مس���ابقة فارس الم���وروث عن 
ب���كل  الخاص���ة  النق���اط  احتس���اب  طري���ق 
رياض���ة م���ن الرياض���ات األرب���ع، إضافة إلى 

بقية المنافسات.
وس���تعلن اللجن���ة المنظم���ة للمس���ابقة ع���ن 
هوي���ة الفائ���ز وصاحب���ي المركزي���ن الثان���ي 
االجتم���اع  م���ن  االنته���اء  بع���د  والثال���ث 
واحتس���اب المجم���وع الكل���ي للنق���اط ف���ي 

وقت الحق من مساء اليوم.

من منافسات هدد الصقور من منافسات رياضة الهجن

االنهائ��ي ف��ي  مختلف��ة  ومفاج��آت  تراثي��ة  لعب��ات   4

“فارس الموروث” تستمر على مدار الساعة
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أكد فريق مركز شباب أبوقوة تأهله إلى الدور ربع النهائي لدورة التعارف الحادية 
والثالثين لكرة القدم على كأس وزارة شؤون الشباب والرياضة، بفوزه على فريق 
نادي العكر بهدفين دون مقابل يوم أمس األول ضمن مباريات المجموعة الثانية.

تق���ّدم أبوقوة باله���دف األول من ضربة ثابتة 
أبعده���ا ح���ارس مرمى العكر محم���د إبراهيم 
بقبضت���ه فارتطمت في أقدام مهاجم أبوقوة 
ودخل���ت المرم���ى )63(، وأضاف محمد رضي 
اله���دف الثان���ي ف���ي آخ���ر دقيقة من الش���وط 

الثاني )80(.
بدأ أبوقوة المباراة بشكل أفضل وكان األكثر 
وصوالً إل���ى مرمى العكر ع���ن طريق عبدهللا 
الش���جار في الجهة اليس���رى، علي حميد في 
اليمين والس���يد محمد ج���واد في العمق، لكن 
الك���رات البيني���ة لم تك���ن دقيقة رغ���م جهود 

منصور النينون وسلمان عبدالرضا.
 ف���ي المقاب���ل ح���اول فري���ق العك���ر الوصول 
إل���ى المرم���ى عن طري���ق محم���د عبدالحكيم 
يمين���ًا ومحم���ود عبداللطيف يس���ارًا، وعباس 

عبدالرض���ا في العمق لكن عاب���ه فقدان الكرة 
األول  الش���وط  لينته���ي  وس���هولة  بس���رعة 

بالتعادل بدون أهداف.
وفي الش���وط الثان���ي لجأ فري���ق أبوقوة إلى 
التسديدات من الخارج، وفي بعض األوقات 
م���ن  ل���م يتمك���ن  لكن���ه  إل���ى االخت���راق  لج���أ 
التس���جيل إال بعد دخول الشوط في النصف 
األخي���ر، واعتم���د فريق العكر عل���ى الهجمات 
المرتدة بمش���اركة حس���ن محم���ود في الجهة 
اليس���رى ومحم���ود عبداللطي���ف ف���ي العم���ق 
إلى جانب عب���اس عبدالرضا لكنه تراجع في 
أكثر األوقات إثر سيطرة العبي أبوقوة على 

اللعب.
أدار المباراة الحكم محمد مرشد وعاونه بدر 

عبدالباري ومحمد حمود.

تعادل سار والمعامير

وفي المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة 
الثالث���ة انته���ى لق���اء فريق���ي نادي س���ار ونادي 
المعامي���ر بالتعادل بهدف مقاب���ل هدف ليتأهل 
س���ار ب� 4 نقاط في ص���دارة المجموعة ويخرج 

النويدرات من المنافسة بنقطة واحدة.
تق���ّدم س���ار بهدف هش���ام س���عيد )29(، وتعادل 

المعامير عن طريق محمد علي )60(.
وص���ل العب���و المعامي���ر إل���ى مرم���ى س���ار أكثر 
االس���تعجال  بس���بب  الك���رة  لكنه���م يخس���رون 
رغ���م الس���يطرة عل���ى وس���ط الملع���ب بش���كل 
واض���ح، بينم���ا لم يس���تطع س���ار الوص���ول إلى 
المرم���ى، وعلى عكس مجريات اللعب اس���تغل 
العب نادي س���ار هش���ام س���عيد ارتباك مدافعي 
المعامير وس���دد الكرة دون مضايقة وبس���هولة 
ف���ي المرم���ى )29(، وبعد 3 دقائق أش���هر الحكم 
حس���ن  المعامي���ر  لالع���ب  الحم���راء  البطاق���ة 
عيس���ى لتعمده اإلمساك بالعب سار ومنعه من 

الهجوم.

الش���وط  بداي���ة  األفض���ل  س���ار  فري���ق  وكان 
الثاني، لكن  المعامير اس���تعاد الس���يطرة أكثر 
األوق���ات وهاجم معتمدًا التنويع في الهجوم 

مع التركيز على الكرات القصيرة.
وبع���د 9 دقائ���ق م���ن انط���الق الش���وط الثاني 
أش���هر الحك���م البطاق���ة الحم���راء إل���ى العب 

نادي سار حسين علي.
وعن���د انتصاف الش���وط الثاني أرس���ل العب 
إل���ى  المعامي���ر أحم���د الطي���ف ك���رة طويل���ة 
محمد علي الذي س���ددها ف���ور نزولها األرض 
وارتطمت في القائم األيسر ودخلت المرمى 
)60(، وضغط المعامير على مرمى سار وأنقذ 

القائم األيسر شباك سار من هدف ثان قبل 5 
دقائق من النهاية.

أدار المب���اراة الحك���م عل���ي ه���الل وس���اعده 
مبارك الكواري وجاسم حسن.

ختام التمهيدي

وتختت���م الي���وم مباري���ات ال���دور التمهي���دي 
بمباراتين ضمن منافسات المجموعة الرابعة، 
ويلتق���ي ف���ي المب���اراة األول���ى فريق���ا مرك���ز 
ش���باب الهملة ونادي باربار في الس���اعة 5:30 
على س���تاد نادي اتح���اد الريف، تليه���ا مباراة 
ن���ادي اتح���اد الري���ف ومركز ش���باب ك���رزكان 

الساعة 7:15.

اللجنة اإلعالمية

بوقوة وسار إلى ربع نهائي دورة التعارف

لقطة من مباراة سار والمعامير

بورشيد: رقم قياسي بعدد المشاركين والبالغ 175 العبا
م��ن��اف��س��ات ب��ط��ول��ة ال��ع��ي��د ال���وط���ن���ي ل��ب��ن��اء األج����س����ام ح��ق��ق��ت ن��ج��اح��ا رائ��ع��ا

أكد أمين سر االتحاد البحريني لرفع األثقال، رئيس لجنة بناء األجسام جاسم بورشيد 
أن بطولة العيد الوطني لبناء األجسام والتي أقيمت في 28 من شهر ديسمبر الماضي 
ش���هدت مش���اركة 175 العب���ا، وألول م���رة يص���ل ع���دد المش���اركين في بط���والت العيد 

الوطني لهذا العدد الكبير.

وأوض���ح بورش���يد قائ���الً “حقق���ت بطول���ة 
العيد الوطني لبناء األجسام نجاحا منقطع 
النظير سواء على المس���توى التنظيمي أو 
الفني وحتى على مس���توى التحكيم الذي 
أب���دى الجمي���ع رض���اه عن���ه، ه���ذه العوامل 
حرصن���ا بالتركي���ز عليه���ا من أج���ل تحقيق 
أعل���ى درج���ات النجاح ف���ي ه���ذه البطولة 
التي ينتظرها الالعبون بفارغ الصبر وتعد 

من أهم بطوالت بناء األجسام”.
 وأضاف “كش���فت لنا بطولة العيد الوطني 
لبناء األجسام الماضية عددا من المواهب 
والخام���ات، إذ إن مجلس إدارة اتحاد رفع 

األثقال ولجنة بناء األجسام يولون أهمية 
كبي���رة به���ذه البطول���ة؛ م���ن أج���ل اختي���ار 
العناص���ر الممي���زة، فهن���اك مواه���ب س���يتم 
ضمه���ا للمنتخب الوطني ومواهب س���يتم 
العم���ل عليه���ا م���ن قب���ل االتح���اد م���ن أجل 
صقلها، واقامة البطولة في يوم واحد كان 
ناجحًا ولمس���نا رضا واستحس���ان وسعادة 

الالعبين”.
وش���هدت البطول���ة مش���اركة العبي���ن م���ن 
عم���ان،  االم���ارات،  الس���عودية،  البحري���ن، 
اليم���ن، الفلبي���ن، مص���ر، نيجيري���ا، األردن، 
كان���ت  البطول���ة  إن  إذ  وغان���ا،  المغ���رب 

مفتوح���ة للجمي���ع من أجل اتاح���ة الفرص 
س���واء  األجس���ام  بن���اء  العب���ي  لجمي���ع 
المقيمي���ن على أرض المملك���ة من مختلف 

الجنسيات أو من مختلف الدول، وتنافس 
ووزني���ة  طولي���ة  فئ���ة   22 ف���ي  الالعبي���ن 
مختلف���ة، ووزع���ت 66 ميدالي���ة ف���ي هذه 

الفئ���ات، وحصد الالعب���ون البحرينيون 33 
ميدالي���ة ملون���ة، 11 ذهيبي���ة،  12 فضي���ة، 
8 برونزي���ات، وذهبية بط���ل األبطال بودي 

بيلدنغ وذهبية بطل األبطال مسكلر.
وف���ي خت���ام حديث���ه وجه بورش���يد جزيل 
ش���كره وامتنانه عل���ى الجه���ود التي بذلت 
م���ن قبل اللجن���ة المنظم���ة للبطولة وجميع 
المنظمين، مؤكدًا أن هذا النجاح إنما يدفع 
مجلس االدارة لتقدي���م المزيد من الجهود 
لالرتقاء برياضة بناء األجسام البحرينية.

 وأكد في ختام حديثه أيضًا أن مجلس  «
االدارة وضع استراتيجية وخطة 

لرياضيي بناء األجسام بأن يكون هناك 
نشاط مستمر سواء من مشاركات 

في بطوالت محلية كروزنامة االتحاد 
المتواصلة بنشاطها، بطولة العيد 

الوطني البطولة الشاطئية لبناء 
األجسام، بطولة غرب آسيا لبناء 

األجسام، بطولتي العالم لبناء 
األجسام للعموم واألساتذة.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

من منافسات بطولة العيد الوطني لبناء األجسام الماضية جاسم بورشيد

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

وكاالت

كش���ف السويسري جياني إنفانتينو، رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيف���ا( ،ع���ن وج���ود اتجاه ورغب���ة في زيادة ع���دد المش���اركين ببطولة 
كأس العال���م 2022 ، المق���رر إقامتها في قطر، إل���ى 48 منتخبا بدال من 

32 منتخبا.

وق���ال إنفانتين���و: “الزي���ادة تقررت 
في مونديال 2026 وانتهى األمر. 
نعتق���د أن الق���رار الصائ���ب ه���و أن 
منتخب���ا،   48 ب����  البطول���ة  تك���ون 

فالعالم كله يرحب باألمر”.
منتخب���ا   48 ال����  “ق���رار  وأوض���ح: 
بالموندي���ال له إيجابي���ات عديدة، 
ف���ي  األم���ر  لتنفي���ذ  نمي���ل  ونح���ن 
موندي���ال 2022، تحدثن���ا مع قطر 
بهذا الش���أن، وهم منفتحون للنظر 
والتفكي���ر في األمر، ألنه س���يكون 
صعبا للغاية بحس���ب م���ا نرى اآلن 
بش���كل منطق���ي أن تق���ام نس���خة 
قط���ر  ف���ي  منتخب���ا  ب����48   2022

وحدها”.
وأض���اف: “بصفت���ي رئي���س الفيفا، 
وأح���الم  وآم���ال  ل���دي طموح���ات 
بالطب���ع ف���ي التعاط���ي م���ع الق���رار 
وزي���ادة  بالموندي���ال  الخ���اص 
أن  اآلن  وحلم���ي  منتخبات���ه، 

يكتش���ف العالم عام 2022 منطقة 
الخلي���ج كوطن للترحي���ب بالعالم، 
وم���كان لك���رة الق���دم وحي���اة ك���رة 

القدم”.
بع���ض  ننق���ل  ال  “لم���اذا  وأض���اف 
 2022 موندي���ال  م���ن  المباري���ات 
لتق���ام ف���ي اإلم���ارات على س���بيل 
المثال. سيكون أمرا رائعا وأتمنى 
ذل���ك، باإلضافة أيض���ا لدول أخرى 
بالمنطقة ليصبح تنظيما مش���تركا 

يحمل معاني كبيرة للعالم”.
وأوض���ح: “بالتأكيد أنا على اطالع 
بالموق���ف السياس���ي الحال���ي ف���ي 
المنطق���ة واألم���ر ليس س���هال، فأنا 
في موقع اس���تثنائي كرئيس لفيفا 
ومحظ���وظ بذل���ك، ألن ف���ي عال���م 
ك���رة الق���دم يك���ون هن���اك تواص���ل 
مع القيادات السياس���ية أيضا، إلى 

جانب الرياضية”.

48 منتخبًا في مونديال 2022

اليوم مباراتان 
بين شباب الهملة 

وباربار واتحاد الريف 
وشباب كرزكان
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يحتض���ن فن���دق رامادا س���يتي س���نتر بضاحية الس���يف اليوم “األح���د” االجتماع التنس���يقي والمؤتم���ر الصحافي الخ���اص بمدربي 
المنتخبات المش���اركة في بطولة اتحاد غرب آس���يا السادس���ة للس���يدات لكرة القدم، التي تس���تضيفها مملكة البحرين بتنظيم من 
االتحاد البحريني لكرة القدم وبالتعاون مع اتحاد غرب آسيا في الفترة 7 - 15 يناير الجاري على استاد المغفور له بإذن هللا تعالى 

الشيخ علي بن محمد بن عيسى آل خليفة بنادي المحرق الرياضي والثقافي.

وسيعقد االجتماع التنسيقي عند الساعة 
العاش���رة صباحا بقاعة أوريك���س 1، فيما 
للمدربي���ن  الصحاف���ي  المؤتم���ر  س���يعقد 
عن���د الس���اعة 12 ظهرا بقاع���ة أوريكس 2 

بالفندق.

 جاهزة النطالقة المنافسات

م���ن جانبه، قال مدي���ر بطولة اتحاد غرب 
آسيا السادسة للسيدات لكرة القدم حسن 
إس���ماعيل “إن البحرين جاه���زة النطالقة 
منافس���ات البطول���ة. فق���د أنه���ت اللجن���ة 
المنظم���ة بالتع���اون م���ع وفد اتح���اد غرب 
آسيا كافة التحضيرات والترتيبات والتي 

بدأت منذ شهر من اآلن وصوال إلى موعد 
ب���دء أول���ى المباري���ات الت���ي تنطل���ق غدا 

االثنين”.

 دعم الكرة النسائية

 وأض���اف أن ه���ذه البطولة تقام ألول مرة 
عل���ى أرض مملك���ة البحرين، حيث س���عى 
االتح���اد البحرين���ي لك���رة الق���دم برئاس���ة 
الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة 
لتس���خير كل اإلمكانات التي تس���اهم في 
إبرازه���ا عل���ى الش���كل الذي يضم���ن نجاح 
ه���ذا التجم���ع الك���روي النس���ائي، مش���يرا 
إل���ى أن احتض���ان البحرين له���ذه البطولة 

يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة 
النس���ائية باالتح���اد البحريني لك���رة القدم 
برئاس���ة سعادة الش���يخة حصة بنت خالد 
آل خليف���ة، لدع���م الك���رة النس���ائية عربي���ا 

وآسيويا ودوليا.

 تعاون كبير 

 وأشاد مدير البطولة بالتعاون الكبير بين 
اللجنة المنظمة وجميع الجهات الرس���مية 
واألهلي���ة ذات العالق���ة، وال���ذي س���يصب 
ف���ي مصلح���ة إقامة البطولة على الش���كل 
ال���ذي يلب���ي طموحات وتطلع���ات االتحاد 
البحرين���ي لكرة القدم واتحاد غرب آس���يا 

في ظهورها بالصورة المميزة التي تحقق 
الجه���ود  مق���درا  المطل���وب،  النج���اح  له���ا 
الكبي���رة الت���ي بذله���ا روؤس���اء وأعض���اء 

اللجان العاملة.

  اكتمال عقد الفرق

المنتخب���ات  عق���د  أم���س  ي���وم  واكتم���ل   

المش���اركة، بوص���ول منتخب���ات اإلمارات، 
لبن���ان وفلس���طين، إذ كان في اس���تقبالهم 
ل���دى وصوله���م مط���ار البحري���ن الدول���ي 
ومرافق���ي  المنظم���ة  اللجن���ة  أعض���اء 
المنتخب���ات. وكان المنتخب األردني أول 

الواصلين إلى المملكة.

 وصول األطقم التحكيمية

كما وص���ل يوم أمس األطق���م التحكيمية 
التي ستدير منافس���ات النسخة السادسة 
م���ن البطول���ة. واعتم���دت لجن���ة الح���كام 
بالبطولة برئاس���ة الحكم الدولي المتقاعد 
خليفة الدوس���ري حكام الساحة والحكام 
المس���اعدين من الجنسين والبالغ عددهم 
10 حكام باإلضافة إلى حكمين محايدين 

من دولة الكويت الشقيقة.

  اجتماع مثمر

اجتماع���ا  المنظم���ة  اللجن���ة  وعق���دت   
م���ع وف���د اتح���اد غ���رب آس���يا، وناق���ش 
االجتم���اع األم���ور المتعلق���ة بالترتيبات 
النهائية للبطولة، حيث أشاد وفد اتحاد 
غرب آسيا بالجهود الكبيرة التي بذلتها 
والتحضي���ر  لإلع���داد  المنظم���ة  اللجن���ة 

لهذه البطولة.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

اليوم االجتماع التنسيقي والمؤتمر الصحافي

جانب من اجتماع اللجنة المنظمة بوفد اتحاد غرب آسيا

حقق فريق الرفاع فوزا صعبا على حساب االتحاد بنتيجة 88/83، في المباراة التي جمعتهما مساء 
أمس الس���بت، على صالة اتحاد الس���لة، في افتتاح منافسات الجولة الثانية عشر وقبل األخيرة من 

الدور التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى.

ورفع الرفاع رصيده إلى 20 نقطة، فيما رفعت 
نقطة الخسارة رصيد االتحاد إلى 15 نقطة.

وق���ّدم االتح���اد مب���اراة فني���ة جي���دة وكان هو 
المتق���دم حت���ى الدقائق األخي���رة للربع األخير، 

غير أن فارق الخبرة رجح كفة الرفاع.
وض���رب االتح���اد بق���وة ف���ي الرب���ع األول الذي 
ف���از فيه بنتيجة 32/23، قبل أن يقلص الرفاع 

النتيج���ة مع نهاي���ة الش���وط األول إلى 48/46، 
بفوزه في الربع الثاني 23/16.

وس���اد التكافؤ مجريات الش���وط الثاني، حيث 
تبادل الفريقين س���جال التسجيل والتقدم في 
الرب���ع الثال���ث، وتمك���ن االتحاد م���ن المحافظة 

على تقدمه نهاية الفترة بواقع 64/63.
وحافظ االتحاد على تفوقه في النتيجة حتى 

الدقيقة الس���ابعة الت���ي تعادلت فيه���ا النتيجة 
بمناس���بتين، قب���ل أن يخط���ف الرف���اع التق���دم 

والفوز بالمباراة.
وف���ي المب���اراة األول���ى، خ���رج األهل���ي بنتيجة 

الفوز على حساب سترة ب� 81/73.
ورفع األهلي رصيده إلى 18 نقطة، فيما وصل 

رصيد سترة إلى 13 نقطة.
بي���ن  متكافئ���ا  األول  المب���اراة  ش���وط  وج���اء 
الفريقي���ن، إذ اس���تطاع س���ترة مج���اراة األهلي 
والتف���وق عليه ف���ي نتيجة هذا الش���وط بواقع 

43/38 بعد أن فاز في الربعين األول والثاني ب� 
20/16 و23/22.

وبس���ط األهلي س���يطرته على الش���وط الثاني 
انطالق���ا من الفترة الثالثة التي فاز فيها 19/6، 

قبل أن يحسم نتيجة المباراة.

وتقام اليوم مباراتان ضمن الجولة نفسها، إذ  «
يلتقي في المباراة األولى سماهيح ومنتخب 

الشباب في الساعة 5:45 مساًء، وتليها 
مباشرة مباراة الحالة والمنامة في الساعة 

7:45 مساًء.

فوز الرفاع واألهلي في “سالوي زين”

من لقاء الرفاع واالتحاد

أك���د وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة أيم���ن المؤيد أن وجود منظومة العمل الش���بابي والرياضي تحت س���قف واح���د للتباحث وطرح 
االف���كار واآلراء يمه���د الطري���ق ال���ى بناء اس���تراتيجية جديدة للقطاعين الش���بابي والرياض���ي مبنية على أرض الواق���ع ووفق حقائق 
ومعلومات حقيقية وواقعية وتحليل دقيق للوضع والتحديات التي يمر بها القطاع الشبابي والرياضي والعمل على تحديد مجموعة 

من المشاريع والمبادرات التي تحمل صفة األولوية للبدء في تنفيذها.

وأش���ار ال���ى أن بن���اء اس���تراتيجية قط���اع 
الرياض���ة في المملكة تن���درج ضمن التنمية 
الت���ي تش���هدها البحري���ن وبم���ا يتوافق مع 
أهداف برنامج استجابة وفريق البحرين. 

 ج���اء ذل���ك خ���الل حض���ور وزي���ر ش���ؤون 
الش���باب  مجل���س  والرياض���ة  الش���باب 
والرياض���ة الموح���د، بحضور االمي���ن العام 
المساعد للمجلس االعلى للشباب والرياضة 
االمي���ن الع���ام للجن���ة االولمبي���ة البحرينية 
عس���كر وعدد من مس���ؤولي وزارة ش���ؤون 
الشباب والرياضة واللجنة االولمبية وعدد 

من القيادات الشبابية والرياضية. 
 وبي���ن وزي���ر ش���ؤون الش���باب والرياض���ة 
الش���بابية  الحرك���ة  منتس���بي  ح���رص  أن 
والرياضي���ة عل���ى حض���ور المجل���س يؤك���د 
الرق���ي  بتحقي���ق  الحقيق���ي  اهتمامه���م 
للقطاعين الش���بابي والرياضي عبر التالقي 
ومناقش���ة األفكار التي تس���هم في التطوير 
مش���يرا ال���ى أن جميع االفكار والمناقش���ات 
التي تطرح في مجلس الش���باب والرياضة 
وس���تخضع  اهتم���ام  مح���ل  ه���ي  الموح���د 
م���ن أج���ل تطبي���ق  المس���تفيضة  للدراس���ة 
االقتراحات في المس���تقبل والتي تتناسب 

الش���باب  ش���ؤون  وزارة  اس���تراتيجية  م���ع 
والرياضة واللجنة االولمبية البحرينية. 

 اإلشادة بتغيير سن الشباب 

 وخ���الل اللق���اء اش���اد المجتمع���ون بق���رار 
فئ���ة  توس���يع  عل���ى  ال���وزراء  مجل���س 
والفعالي���ات  البرام���ج  م���ن  المس���تفيدين 
ش���ؤون  وزارة  تقدمه���ا  الت���ي  واألنش���طة 
الش���باب والرياضة؛ لتش���مل كاف���ة المراحل 
في الفئة العمرية بين فئات الس���ن 35 سنة 
وم���ا دون وذل���ك عم���الً بأفضل الممارس���ات 
المواط���ن  الس���تفادة  وتعزي���زًا  الدولي���ة 
البحرين���ي م���ن البرام���ج االم���ر ال���ذي يمهد 
الطريق الى تطبيق برامج متميزة تتناسب 
مع فئة الشباب الجديدة التي تم تحديدها 
ويضم���ن وج���ود عدد كبير من الش���باب في 

مختلف القطاعات الشبابية والرياضية. 

  االستثمار في داركليب 

موض���وع  مناقش���ة  اللق���اء  خ���الل  وت���م   
االس���تثمار ف���ي االندية الوطني���ة وأهميته؛ 
باعتباره يمثل مصدرا اضافيا لدخل النادي 
ويمن���ح مجال���س االدارات فرص���ة مثالي���ة 
لتطوير انش���طتها وبرامجها تجاه الش���باب 

والرياض���ة ف���ي المملك���ة، حي���ث ت���م ط���رح 
اس���تثمار نادي دار كليب مث���اال على اهمية 
االس���راع ف���ي عملية الب���دء في االس���تثمار 
واالنته���اء من االج���راءات االدارية المتبعة 
بالشكل الس���ريع، االمر الذي يعطي مجلس 
االدارة قوة مالية اضافية ويجعل المجلس 
يتج���ه ال���ى التطوي���ر بصورة مس���تمرة عبر 
وج���ود وف���رة مالية تس���اعده عل���ى تخطي 

التحديات. 

  لجنة متخصصة في االستثمار 

 وط���رح الحاض���رون مب���ادرة بتش���كيل 
لجن���ة اس���تثمار ف���ي االندي���ة الوطني���ة 
تش���كل داعما لمجل���س االدارة من أجل 
وم���دى  لالس���تثمار  االمث���ل  االختي���ار 
وتقدي���م  الس���وقية  للقيم���ة  مطابقت���ه 
للمش���اريع  مس���تقبلية  ج���دوى  دراس���ة 
المراد تنفيذها، االمر الذي يمهد الطريق 
المناس���بة  المش���روعات  اختي���ار  ال���ى 
لالس���تثمار عل���ى أن تتك���ون اللجنة من 
متخصصي���ن في مجال االس���تثمار من 
اصح���اب الخبرة والدراي���ة والتجار من 

ابناء المنطقة. 

  تفعيل الرقابة المالية على األندية 

تفعي���ل  أهمي���ة  ع���ن  المجتمع���ون  تح���دث   
الرقاب���ة المالية على االندية الوطنية بش���كل 
كبي���ر وح���ث مجال���س ادارات االندي���ة عل���ى 
دوري���ة  بص���ورة  المالي���ة  تقاريره���ا  تقدي���م 
جمي���ع  تتضم���ن  مح���ددة  تواري���خ  ووف���ق 
البيان���ات المالية والمصروفات وأوجه صرف 
المخصصات المالية؛ تحقيقا لمبدأ الش���فافية 
في العمل ومعرفة أوجه صرف المخصصات 
المالي���ة وم���دى مطابقته���ا للوائ���ح واالنظم���ة 
المالية في وزارة ش���ؤون الش���باب والرياضة 

والمحافظة على االموال العامة. 

  دعم االستثمار 

 وناق���ش المجتمعون فك���رة رفع الدعم عن 

االندي���ة الوطني���ة أو تقلي���ص المخصصات 
الش���باب  ش���ؤون  وزارة  تمنحه���ا  الت���ي 
والرياض���ة لألندي���ة ف���ي حال ت���م تعويض 
اس���تثمارية  بمش���اريع  المخصص���ات  تل���ك 
متميزة تضمن للنادي االستثمار في تقديم 

خدماته وتطوير فرقه الرياضية. 

  االندية المتخصصة 

بأهمي���ة  مقترح���ا  الحاض���رون  وق���دم   
التخص���ص ف���ي االندي���ة الوطني���ة ورعاية 
لعب���ة واح���دة، األم���ر ال���ذي يمك���ن مجل���س 
االدارة م���ن التركي���ز عل���ى تطوي���ر اللعب���ة 
بص���ورة مس���تمرة ووضع ج���ل تركيزه على 
لعب���ة واح���دة وفق���ط وهنالك نم���اذج مهمة 
ف���ي االندي���ة الوطني���ة الت���ي تمتل���ك لعب���ة 
رياضية واحدة وحققت نجاحات وقفزات 
نوعي���ة بارزة وتس���تحق الدعم والمس���اندة 
أيضا لتواص���ل تأدية أدواره���ا الطليعة في 
احتضان الش���باب والمس���اهمة في االرتقاء 

بمسيرة الحركة الرياضية. 

  برنامج وطني لمحاربة السمنة

  وط���رح المجتمعون فك���رة إطالق برنامج 
وطني لمحاربة ومواجهة معدالت االرتفاع 
في نسبة الس���منة في المملكة تتشارك فيه 
جميع مكونات الحركة الشبابية والرياضية 
ف���ي المملك���ة وتس���اهم ف���ي نش���ر الوع���ي 
والتثقي���ف ح���ول مخاط���ر الس���منة وكيفية 
التخل���ص منه���ا إضاف���ة ال���ى أهمي���ة نش���ر 
الوع���ي بأهمية ممارس���ة الرياض���ة وجعلها 

اسلوب حياة.

مجلس الشباب والرياضة الموحد
األندي��ة المالي��ة عل��ى  الرقاب��ة  الس��ن.. دع��م االس��تثمار.. تفعي��ل  اإلش��ادة بتغيي��ر 

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

جانب من مجلس الشباب والرياضة الموحد

محمد الدرازي
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تع���ادل منتخبن���ا الوطن���ي األول لك���رة القدم مع نظيره اإلماراتي به���دف للطرفين، في المباراة التي جمعتهما أمس على اس���تاد 
مدينة زايد الرياضية بإمارة أبوظبي في اإلمارات، ضمن افتتاح منافسات كأس آسيا 2019 المقامة حتى 1 فبراير المقبل.

ورغ���م تق���دم منتخبن���ا الوطن���ي به���دف 
لالع���ب محم���د الرميح���ي عن���د الدقيق���ة 
)78(، إال أن منتخ���ب اإلم���ارات تمكن من 
تس���جيل ه���دف التع���ادل عن���د الدقيق���ة 
)88( م���ن ركلة جزاء نفذها الالعب أحمد 

خليل.
وتعتب���ر نقطة التعادل اإليجابي لمنتخبنا 
ف���ي بداية مش���واره باكورة مش���واره في 
االس���تحقاق اآلس���يوي، إذ تنتظره مباراة 
مهم���ة خالل الجولة الثانية يوم 10 يناير 
الج���اري أمام منتخب تايلند على اس���تاد 
ن���ادي النصر بدبي ضمن إطار منافس���ات 
الجول���ة الثاني���ة للمجموع���ة األول���ى م���ن 

البطولة.
وقدم منتخبن���ا أداء جيدا خالل المباراة 
ف���ي  التق���دم  واس���تطاع  االفتتاحي���ة، 
النتيج���ة، إال أن���ه ل���م يوف���ق ف���ي إنه���اء 

المباراة لصالحه.

 الشوط األول

 جاء الش���وط األول متوس���ط المس���توى 
بي���ن الطرفي���ن. منتخ���ب اإلم���ارات كان 
المب���ادر عبر الف���رص المحقق���ة للتهديف، 
بعدم���ا توغل إس���ماعيل الحمادي يس���ارا 
مس���تلما ك���رة من علي مبخ���وت، إذ تقدم 
الحم���ادي منف���ردا بالح���ارس س���يد ش���بر 
عل���وي، وس���دد ك���رة تأل���ق ف���ي إبعاده���ا 
الح���ارس حاميا مرم���ى األحمر من هدف 

محقق وصوال للدقيقة )6(.
 وسدد العب اإلمارات علي مبخوت كرة 
أرضي���ة من جه���ة اليمي���ن، إال أنها جاءت 

ضعيفة خارج الملعب )10(.
 ف���ي الجه���ة المقابلة، ف���إن منتخبنا دخل 
أج���واء المب���اراة واس���تطاع التق���دم إل���ى 

األمام وصنع الفرص السانحة للتهديف.
 ولع���ب الع���ب منتخبنا جمال راش���د كرة 
عرضي���ة تابعه���ا محمد الرميحي برأس���ه، 
إال أن رأس���ية األخي���ر ل���م تكتم���ل بنجاح 

بعد عدم لحاقه بالشكل المطلوب )21(.
وحص���ل منتخبن���ا عل���ى ركل���ة ثابت���ة بعد 
عرقل���ة عل���ي مدن ق���رب منطق���ة الجزاء 
اإلماراتي���ة، وتق���دم للك���رة الالعب كميل 
األس���ود ال���ذي س���دد ك���رة رائع���ة اعتل���ت 
مرم���ى الح���ارس اإلماراتي خالد عيس���ى 
قلي���ال دون أن تج���د موقع���ا ف���ي الش���باك 
)44(، لينته���ي الش���وط األول س���لبيا دون 

أهداف.

 الشوط الثاني 
 كاد منتخبنا أن يسجل الهدف األول في 
بداي���ة الش���وط الثاني بعد أن س���دد علي 
م���دن كرة من خ���ارج المنطق���ة أخطأ في 
إمس���اكها حارس اإلمارات خالد عيس���ى، 
لترت���د إل���ى محم���د الرميحي الذي س���دد 
الك���رة مباش���رة، لك���ن عيس���ى كان يقظ���ا 

وأنقذ الموقف )52(.
وسدد اإلماراتي علي مبخوت كرة قوية 
داخ���ل المنطق���ة، إال أنه���ا ج���اورت القائم 
األيمن لمرمى حارس منتخبنا س���يد شبر 
عل���وي دون أن تج���د موقع���ا في الش���باك 

.)68(
وتوغ���ل العبن���ا محم���د الرميح���ي يمين���ا 
وس���دد كرة م���ن خ���ارج المنطق���ة أبعدها 
الحارس اإلماراتي إلى ركلة ركنية )72(.

وسجل منتخبنا الهدف األول بعدما لعب 
س���يد رض���ا عيس���ى ك���رة عرضي���ة تابعها 
محمد الرميح���ي برأس���ه وأبعدها مدافع 
اإلم���ارات لترتد إل���ى الرميحي مرة ثانية 
الذي س���دد كرة لم يتمكن دفاع اإلمارات 
م���ن منعه���ا لمعانقة الش���باك معلن���ة تقدم 

األحمر بهدف في الدقيقة )78(.
وأج���رى م���درب منتخبن���ا التبدي���ل األول 
عند الدقيقة )81( بدخول عبدهللا يوسف 

مكان جمال راشد.
 وأنقذ حارس منتخبنا س���يد ش���بر علوي 
الش���باك من ه���دف التع���ادل، حينم���ا منع 
العب اإلمارات س���يف راشد من تسجيل 

ه���دف محقق عبر كرة س���ددها من داخل 
المنطقة دون رقابة )85(.

وأج���رى م���درب منتخبنا التبدي���ل الثاني 
بدخول محمد مرهون مكان أحمد جمعة 

.)87(
وس���جل منتخب اإلمارات هدف التعادل 
عبر أحمد خليل من ركلة جزاء احتسبها 
الحك���م األردن���ي أحم���د مخادم���ة بداعي 
مالمس���ة الكرة ليد العب منتخبنا محمد 

مرهون )88(.
وش���ارك س���امي الحس���يني بدال من علي 
مدن في الوقت المحتسب بديال للضائع.
ول���م تش���هد الدقائ���ق التالي���ة أي جدي���د 
يذكر، لتنتهي المباراة بالتعادل اإليجابي 

)1-1(

 حفل االفتتاح 

 أقي���م حف���ل االفتتاح تحت رعاية س���مو 
الش���يخ حم���دان ب���ن محمد بن راش���د آل 
مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي 

الرياضي.
 وش���هد حف���ل االفتت���اح رئي���س االتح���اد 
الش���يخ  معال���ي  الق���دم  لك���رة  اآلس���يوي 

سلمان بن إبراهيم آل خليفة.
 وأقي���م الحف���ل وس���ط أج���واء احتفالية 
رائعة، ومتنوعة بين العروض الموسيقية 
والغنائية واأللعاب النارية المختلفة التي 
حس���ين  اإلماراتي���ون:  الفنان���ون  قدمه���ا 

الجسمي، عيضة المنهالي وبلقيس.

قميص���ي  دخ���ول  االفتت���اح  ش���هد  كم���ا   
منتخبي طرفي االفتت���اح بحجم عمالق 

إلى داخل أرضية الملعب.

  إنفانتنيو في االفتتاح

 ش���هد حف���ل االفتت���اح رئي���س االتح���اد 
الدول���ي جيان���ي إنفانتين���و، ال���ذي تواجد 
في اس���تاد مدينة زايد الرياضية وش���هد 
المب���اراة االفتتاحي���ة لكأس آس���يا 2019 
بين منتخبنا الوطني ومنتخب اإلمارات.
 وتعتب���ر نس���خة 2019 م���ن كأس آس���يا 
تاريخي���ة، ك���ون العديد م���ن األرقام التي 
تس���جل ألول مرة خصوصا عبر مشاركة 
اإلم���ارات  تس���تضيف  إذ  منتخب���ا،   24

البطولة على مدار شهر كامل.

  فقرات تمهيدية

آس���يا  ل���كأس  االفتتاح���ي  الي���وم  ش���هد   
العدي���د من الفق���رات التمهيدية قبل بدء 

حفل االفتتاح.
 وع���رض على شاش���ة االس���تاد الرئيس���ة 
“فيديو” يتضمن معلومات عن مستضيفة 
البطولة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 ودخل العبو منتخبنا الوطني ومنتخب 
اإلم���ارات عمليات اإلحماء قب���ل المباراة 
قام���وا  صغي���رة  ك���رات  معه���م  حاملي���ن 
بتوزيعه���ا عل���ى الجماهي���ر الحاضرة في 
الملعب، وهي الخطوة التي القت تفاعال 

كبيرا من جانب الجماهير.
 كم���ا ت���م ع���رض “فيدي���و” تن���اول تاري���خ 

له���ا  س���بق  الت���ي  والمنتخب���ات  البطول���ة 
التتويج باللقب.

منتخبن���ا  جمه���ور  مدرج���ات  وش���هدت   
بع���ض  اإلم���ارات  منتخ���ب  وجمه���ور 

المسابقات التحفيزية.

سكوب:النتيجة عادلة وراض عنها 

أك���د م���درب منتخبنا الوطني، التش���يكي 
ميروس���الف س���كوب، أن المباراة جاءت 
مفتوح���ة بين الطرفي���ن، مبينا رضاه عن 

النتيجة.
الصحاف���ي  المؤتم���ر  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
ال���ذي أعقب مب���اراة أمس أم���ام منتخب 

اإلمارات في افتتاح كأس آسيا.
وأشار سكوب إلى أن المنتخب لم يخسر 
الكثي���ر رغ���م تعادل���ه بعدم���ا كان متقدما 
المنتخ���ب  به���دف دون رد، موضح���ا أن 

اإلماراتي فريق قوي.
مختلف���ا  كان  المنتخ���ب  أداء  أن  وبي���ن 
%50 ع���ن لق���اءه الس���ابق، والمنتخب لم 
يلع���ب بش���كل جيد خالل الش���وط األول، 
ويمكن أن ذل���ك يعود إلى الضغط القليل 
الواق���ع عليهم بس���بب كث���رة الجماهير أو 
أن بعض الالعبين يخوضون أول تجربة 

لهم في كأس آسيا.
ولف���ت إل���ى أن المنتخ���ب لع���ب بفعالي���ة 
أكب���ر ف���ي الش���وط الثان���ي، مش���يرا إل���ى 
أن المنتخ���ب تط���ور أداؤه ف���ي الش���وط 
الثاني وصنع العديد من الفرص السانحة 

للتهديف، والتي استثمر إحداها من أجل 
التقدم في النتيجة.

وبي���ن س���كوب رض���ا ع���ن النتيج���ة التي 
س���جلت أمس، مش���يرا إلى أن السيناريو 
ال���ذي حدث ه���و أمر ع���ادي وطبيعي في 

كرة القدم.
وبين أن تطور أداء المنتخب في الشوط 
الثان���ي خصوصا بعدما انزاح الضغط عن 
الالعبي���ن. ولفت إل���ى أنه جه���ز الالعبين 
لخ���وض أي مباراة، مش���يرا إل���ى أنه ربما 
وج���د بعض التخوف لدى الالعبين جراء 

أول ظهور في النهائيات اآلسيوية.
وقال:”م���ن الطبيع���ي كن���ا نري���د تحقي���ق 
نتيجة الفوز، لكن أدائنا كما ذكرت مسبقا 
في الش���وط األول لم يكن جيدا، وأعتقد 
وف���ي  الع���ام  مجمله���ا  ف���ي  المب���اراة  أن 

نتيجتها كانت عادلة للطرفين”.
ولف���ت إل���ى أن���ه لس���وء الح���ظ تحص���ل 
منتخ���ب اإلم���ارات على ركلة ج���زاء في 
الدقائق األخيرة، لكن المباريات مفتوحة 

حتى دقائقها األخيرة.
وأشار إلى أنه سيرصد لقاء تايلند والهند 
الي���وم ضم���ن الجولة الثانية، مش���يرا إلى 
أنه���ا فرصة لإلع���داد والتحضي���ر للمباراة 

المقبلة.
وق���ال إن منتخب تايلن���د ومنتخب الهند 
ف���رق قوي���ة ونعل���م كفاءتها، مش���يرا إلى 
أن المباريات المقبلة لن تكون أس���هل من 

لقاء أمس اإلمارات.

“األحمر” ينهي موقعة اإلمارات بالتعادل اإليجابي
حللفللل افللتللتللاح مللبللهللر لللنللسللخللة تللاريللخلليللة ملللن كلللأس آسلليللا فلللي أرض الللسللام
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على متن رحلة طيران الخليج 544 المحلقة في األجواء باتجاه العاصمة اإلماراتية أبوظبي قبل يوم من افتتاح نهائيات كأس 
آسيا لكرة القدم، التقى “البالد سبورت” باألمين العام لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين في الطائرة، ولم يتردد 
على اإلطالق كعادته باإلجابة على أس���ئلتنا بكل ش���فافية ووضوح ودون تردد، مرحبا بالتعاون مع وس���ائل اإلعالم بالقول “إننا 
موجودون في االتحاد لخدمة الكرة البحرينية والرد على استفس���ارات وس���ائل اإلعالم..”، مشيدا بالتعاون الوثيق بين االتحاد 

ورجال اإلعالم.

البحريني���ة  الكف���اءات  أح���د  البوعيني���ن 
الش���ابة الت���ي أثبت���ت كفاءته���ا وبصمتها 
أح���د  الي���وم  ليش���كل  الس���احة؛  عل���ى 
رج���االت بيت الكرة البحريني���ة البارزين، 
أجاب عل���ى العديد من أس���ئلتنا المتعلقة 
بمش���اركة المنتخ���ب ف���ي نهائي���ات كآس 
آس���يا وبعض المواضي���ع األخرى في هذا 

اللقاء المقتضب.

أبعد نقطة

ق���ال البوعيني���ن إن التطلع���ات واآلم���ال 
معق���ودة على المنتخب للذهاب إلى أبعد 
نقط���ة ف���ي الح���دث اآلس���يوي، خصوصا 
أن المنتخب يمتل���ك العديد من مقومات 
النج���اح وعل���ى رأس���ها االس���تقرار الفن���ي 
بقيادة المدرب ميروس���اف س���كوب، مع 
وج���ود نخبة م���ن أب���رز العب���ي البحرين، 
مضيف���ا “الموجودون حاليا في المنتخب 
ه���م م���ن خي���رة الاعبي���ن ولدين���ا جي���ل 
واعد، واالتحاد وكافة الجهات الرياضية 
س���بيل  ف���ي  جه���دا  تدخ���ر  ل���م  األخ���رى 
تقدي���م كافة اش���كال الدع���م للمنتخب� كما 
المباري���ات  ف���ي  والنتائ���ج  المس���توى  أن 
الودية األخي���رة تبعث على التفاؤل وهو 
م���ا يدعون���ا ألن نرف���ع س���قف طموحاتن���ا 
ونتطل���ع ألن يذه���ب المنتخب إل���ى أبعد 
نقط���ة وبل���وغ دور الثماني���ة وربم���ا أكث���ر 

وهو طموح شخصي..”.

نقل الجماهير

وذك���ر البوعيني���ن أن االتح���اد البحرين���ي 

لك���رة القدم سيس���عى لمواصل���ة مخاطبة 
الش���ركات المحلي���ة للحص���ول عل���ى دعم 
لتس���يير طائرات لنق���ل جماهير المنتخب 
إل���ى أبوظبي في المواجهتي���ن المقبلتين 
أم���ام تايلن���د والهن���د، معرب���ا ع���ن جزي���ل 
ش���كره وتقديره لش���ركة طي���ران الخليج 
لنق���ل  خاص���ة  طائ���رة  توفيره���ا  عل���ى 
المش���جعين ف���ي مب���اراة االفتت���اح أمس 
أم���ام اإلم���ارات، متطلعا لتك���رار التجربة 
س���واء مع طيران الخلي���ج أو بدعم باقي 
الش���ركات األخرى لزي���ادة عدد الطائرات، 

مؤك���دا تواص���ل اتحاد الكرة بهذا الش���أن 
للحص���ول  تتكل���ل مس���اعيه  وتطل���ع ألن 
عل���ى طائرات أكث���ر لدع���م المنتخب في 

االستحقاق اآلسيوي.
وأوضح البوعينين أن االتحاد وفر تذاكر 
للجماهير لحضور مباراة االفتتاح تقدر ب� 
1600 تذك���رة بناء على توجيهات رئيس 
االتحاد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، 
معربا عن ش���كره وتقديره لسفارة مملكة 
البحري���ن ف���ي اإلم���ارات على م���ا قدمته 
من دعم وتس���هيات كبيرة للمنتخب كما 

تق���دم بالش���كر الجزيل لمجل���س أبوظبي 
الرياض���ي الذي س���يقوم بتوفير حافات 

لنقل الجماهير إلى الملعب.

مصير سكوب

وذكر البوعينين أن عقد المدرب التشيكي 
ميروس���اف س���كوب ينتهي بش���هر يناير 
الجاري أي بعد منافسات كأس آسيا لكرة 
القدم، وأن اس���تمرار المدرب بيد مجلس 
إدارة االتح���اد، مؤكدا في الوقت ذاته أن 
نتائ���ج المنتخب في نهائيات كأس آس���يا 
الحالي���ة بالتأكي���د س���يكون له���ا دور ف���ي 
تحدي���د مصيره ولكن االتحاد في الوقت 
وال���ذي  الفن���ي  االس���تقرار  ينش���د  نفس���ه 
كان���ت له آث���ار إيجابية كبي���رة على الكرة 
البحريني���ة اب���ان وجود الم���درب األلماني 
س���يدكا والكرواتي ستريش���كو، حيث إن 
الم���درب نج���ح في تكوي���ن منتخب جيد 

وأن قرار بقائه متروك لمجلس اإلدارة.

المشاركة باألساسي           

بغرب آسيا

الك���رة  اتح���اد  أن  البوعيني���ن  وأوض���ح 
وانطاق���ا من حرصه المس���تمر على دعم 
أنش���طة وبرام���ج اتحاد دول غرب آس���يا 

لك���رة الق���دم ق���رر المش���اركة ف���ي بطولة 
غرب آس���يا للرجال والتي م���ن المقرر لها 
أن تق���ام ف���ي مدينة أربي���ل العراقية، بيد 
أن مح���ل اقامتها ربما يتغي���ر إلى كرباء 
والنج���ف أو مدين���ة أخ���رى، موضح���ا أن 
المشاركة بحس���ب توصية االتحاد يجب 
أن تكون باعبي الصف األساسي وليس 

المنتخب الرديف أو االحتياط.

عقد أبوظبي الرياضية

ق���ال البوعيني���ن إن العق���د المب���رم بي���ن 
اتح���اد الك���رة وقن���اة أبوظب���ي الرياضية 
ق���د انته���ى، مش���يرا إلى أن العق���د لم يتم 
ل���م  االتح���اد  وأن  اآلن،  لغاي���ة  تجدي���ده 
يدخل ف���ي مفاوضات جدي���دة مع القناة 
لمواصل���ة العق���د، لكنه أش���ار ف���ي الوقت 
ذات���ه إل���ى أنه ال يوجد مان���ع من الدخول 
ف���ي اتفاقية جديدة مع القناة والتفاوض 
معه���ا خصوصا في ظل وجود مس���ؤولي 
متطلع���ا  ابوظب���ي،  ف���ي  حالي���ًا  االتح���اد 
بم���ا  بي���ن الطرفي���ن  للش���راكة والتع���اون 

يخدم األهداف المشتركة.

مصير سكوب يحسم بعد كأس آسياابراهيم البوعينين

الجماهير البحرينية ستكون حاضرة لدعم األحمر

البوعينين: نتطلع ألبعد من دور الثمانية
ن��س��ع��ى ل��ت��وف��ي��ر ط���ائ���رات ل��ن��ق��ل ال��ج��م��اه��ي��ر ل��م��ب��ارات��ي ت��اي��ل��ن��د وال��ه��ن��د

الش���ركات  م���ن  المب���ادرات  تتواص���ل 
أج���ل  م���ن  واألف���راد،  والمؤسس���ات 
للوق���وف  للجماهي���ر،  الدع���م  تقدي���م 
خلف المنتخب الُعماني في مش���اركته 

ببطولة كأس آسيا.
وبع���د مبادرتي���ن م���ن ش���ركة عمانت���ل 
وبنك مس���قط، أضاف المكرم الش���يخ 
أحمد بن ناصر النعيمي، رئيس مجلس 
كلي���ة البريمي الجامعي���ة، 100 تذكرة 
إضافي���ة للجماهي���ر الُعمانية. كما قدم 
الُعماني علي الحبس���ي حارس الهال، 
150 تذك���رة من أج���ل الحضور مباراة 

الجولة األولى أمام أوزبكستان.
وأعلنت حملة النور في سلطنة ُعمان، 
توفير حافات لنقل الجماهير الراغبة 

في التشجيع إلى دولة اإلمارات .
الش���ورى  ممث���ل  عض���و  ش���ارك  كم���ا 
ف���ي والي���ة نخ���ل، ف���ي توفي���ر حافلة 
للجماهي���ر لحض���ور مباراتي المنتخب 

الُعماني أمام أوزبكستان واليابان.

وكاالت

وكاالت

وكاالت
يس���تعد المنتخ���ب األردن���ي، لمواجه���ة نظي���ره األس���ترالي، الي���وم األحد في 

افتتاح مشوارهما بكأس آسيا 2019 باإلمارات.

والمب���اراة ه���ي األول���ى بينهم���ا عل���ى 
آس���يا، إال  أم���م  صعي���د بطول���ة كأس 
أنهم���ا تقابا في 4 مباريات بتصفيات 

مونديالي 2014 و2018.
وبالع���ودة لنتائج المباري���ات ال�4 التي 
جمعتهما من قبل فإن كل منهما حقق 
الف���وز عل���ى أرض���ه وخس���ر خارجه���ا، 
لتك���ون المحصل���ة هي ف���وز كل فريق 

على منافسه مرتين.
وكان منتخ���ب األردن قد فاز في أول 
مباراة جمعت بين المنتخبين بنتيجة 
1-2، فيم���ا ف���ازت أس���تراليا ف���ي آخر 

مباراة بينهما بنتيجة 5-1.

 4 مواجهات 

تواج���ه المنتخب���ان، ف���ي أول مب���اراة 
النهائي���ة  المرحل���ة  ف���ي  رس���مية 
لتصفيات ق���ارة آس���يا المؤهلة لكأس 
العالم 2014، وكانت يوم 11 س���بتمبر 

عام 2012.

الف���وز  ف���ي  األردن  منتخ���ب  ونج���ح 
بنتيج���ة 1-2، س���جل ل���ه حس���ن عب���د 
الفت���اح من ركلة ج���زاء، وعامر ذيب، 

وسجل ألستراليا أرشي تومبسون.
وأقي���م اللق���اء الثان���ي ي���وم 11 يونيو 
وف���ازت  المرحل���ة،  ذات  ف���ي   ،2013

أستراليا على أرضها بنتيجة 4-0.
أما اللق���اء الثالث، فكان في تصفيات 
كأس العال���م 2018، حي���ث أقي���م يوم 
8 أكتوب���ر 2015، ويومها فاز منتخب 
األردن عل���ى أرض���ه 0-2، وس���جل ل���ه 
حس���ن عب���د الفت���اح م���ن ركل���ة جزاء 

وحمزة الدردور.
اللق���اء الرابع كان ي���وم 29 مارس من 
2016، وفازت يومها أستراليا بأرضها 
ه���دف  أح���رز  حي���ث   ،5-1 بنتيج���ة 

النشامى الوحيد عبدهللا ذيب.
ووفقًا لما سبق فإن منتخب أستراليا 
س���جل 10 أه���داف، مقاب���ل 5 أهداف 

لألردن.

تكافؤ بين األردن وأستراليا دعم الجمهور 
العماني

المنافسة قوية للغاية ومن الصعب توقع من يفوز باللقب

إنفانتينو: مؤشر إيجابي لـ “عام التسامح”

يعتمد بيرند س����تينج مدرب س����وريا على واحدة من أكثر الش����راكات الهجومية المتوقع تألقها في نهائيات كأس 
آس����يا لكرة القدم 2019 عندما يبدأ مش����واره في البطولة القارية بمواجهة المنتخب الفلس����طيني في المجموعة 

الثانية اليوم األحد في الشارقة.

ون����ال عم����ر خربي����ن جائ����زة أفض����ل 
بفض����ل   2017 ف����ي  آس����يوي  الع����ب 
تألق����ه م����ع المنتخ����ب الس����وري ف����ي 
مغامرت����ه المثي����رة بتصفي����ات كأس 
اله����ال  نادي����ه  وم����ع   2018 العال����م 
الخ����ط  ف����ي  الس����عودي، وس����يرافقه 
األمامي عمر السومة مهاجم األهلي 
المتألق وه����داف الدوري الس����عودي 

في 3 مواسم متتالية.
وج����ود  ي����ؤدي  أن  س����تينج  ويأم����ل 
خربين والس����ومة ف����ي الهجوم، إلى 
جانب التصميم والعزم على النجاح 
في تمثي����ل البلد الذي مزقه الحرب، 
ألن تك����ون س����وريا ق����وة ال يس����تهان 

به����ا في المجموع����ة التي تضم أيضا 
األردن وأستراليا حاملة اللقب.

ف����ي  المس����تمرة  الصعوب����ات  ورغ����م 
سوريا، قال ستينج إن التركيز على 
اللع����ب هو مفتاح تجن����ب أي خاف 

محتمل خارج الملعب.
وأض����اف الم����درب األلماني الذي عاد 
من االعتزال ليتولى قيادة المنتخب 
الس����وري في مطلع 2018 “يجب أن 
ترك����ز تماما على مهمتك وال تتدخل 
بالسياس����ة.  يتعل����ق  ش����يء  أي  ف����ي 
ابتع����د عن التعليقات وال تدع الناس 
تكت����ب أش����ياء خاطئ����ة ع����ن مهمتك 

وتحدث فقط عن كرة القدم.

وتاب����ع “ل����و فعل����ت ذل����ك يمكن����ك أن 
تحق����ق ش����يئا ألن الاعبين يمتلكون 
م����ا  أفض����ل  لتقدي����م  كبي����رة  دواف����ع 
لديه����م وأعتق����د أن ه����ذا م����ا تعلمته. 
الحفاظ عل����ى تركيزك بش����كل كامل 

وطوال الوقت”.
إحي����اء  إل����ى  س����تينج  وس����يتطلع 
ذكريات مس����يرة س����وريا الرائعة في 
تصفيات كأس العالم األخيرة حينما 
كانت قاب قوسين أو أدنى من بلوغ 
النهائيات في روس����يا، قبل خسارتها 
بصعوب����ة أمام أس����تراليا بطلة آس����يا 

في ملحق التصفيات.
المنتخ����ب  مواجه����ة  وستكتس����ب 

الفلس����طيني أهمية كبيرة في سباق 
التأه����ل للدور الثاني الذي لم يس����بق 
للس����وريين الوص����ول إليه مطلقا في 

5 مشاركات سابقة بكأس آسيا.
أس����تراليا  تص����در  توق����ع  وم����ع 
للمجموعة الثانية، فإن الصراع على 

بطاقة التأهل الثاني����ة، وربما بطاقة 
ثالث����ة إضافي����ة ع����ن طري����ق المرك����ز 
الثالث، س����يكون بين سوريا وجارها 
الفلس����طيني،  والمنتخ����ب  األردن 
الذي س����يواصل البح����ث عن تحقيق 
انتصاره األول في كأس آسيا بعدما 

انتهت مش����اركته الوحيدة ب�3 هزائم 
في النسخة السابقة.

الفلس����طيني  المنتخ����ب  ويق����ود 
الم����درب الجزائ����ري ن����ور الدي����ن ولد 
عل����ي الذي ُعي����ن في أبريل/ نيس����ان 
خولي����و  للبوليف����ي  خلف����ا  الماض����ي 
س����يزار بالديفييس����و، الذي أقيل بعد 

أقل من 4 أشهر على تعيينه.
وهذه ثالث مرة يتولى فيها ولد علي 
المس����ؤولية بع����د فترتين س����ابقتين 
و2016-2017،   2009-2010 ف����ي 
كما كان مساعدا لعبد الناصر بركات، 
وه����و واح����د م����ن أنج����ح المدربي����ن 
ف����ي تاري����خ المنتخب الفلس����طيني، 
خ����ال قيادت����ه للفري����ق قب����ل تعيين 
بالديفييس����و ف����ي ديس����مبر/ كان����ون 

األول 2017.

وكاالت

شراكة هجومية فتاكة تحفظ حظوظ سوريا

منتخب سوريا لكرة القدم
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أعرب السويسري جياني إنفانتينو، رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( سعادته باستضافة اإلمارات للنسخة 
ال� 17 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، في بداية عام جديد أطلقت عليه “عام التسامح”.

وق���ال إنفانتين���و: “ه���ذا مؤش���ر إيجاب���ي للغاي���ة أن تطلق 
اإلمارات اس���م عام التسامح على 2019 في نفس العام 

الذي تس���تضيف فيه كأس آس���يا، وذل���ك يعتبر فأل 
خي���ر بالتأكي���د للجميع ولإلم���ارات الت���ي تتعامل 

بتس���امح وال���كل يش���عر بذلك هنا عل���ى أرضها.. 
األمر ليس غريبًا على هذا الشعب وال قيادات 

هذا البلد”.
وع���ن التنظيم واالس���تضافة، ق���ال إنفانتينو: 
“بطولة كأس آسيا اآلن يشارك فيها 24 منتخبا، 

ألول م���رة ف���ي التاري���خ، وه���و 
بالفع���ل،  تاريخ���ي  ق���رار 

لديه���ا  واإلم���ارات 
الق���درة عل���ى تنظي���م 

واس���تضافة بطول���ة 
به���ذا الحج���م، وأنا 

للفيف���ا  كرئي���س 

كنت ش���اهدا على م���ا قدمته اإلم���ارات بمونديال األندية 
ف���ي 2017 و2018.. كان هن���اك تنظي���م عل���ى أعلى 

مستوى”.
الفيف���ا:  رئي���س  ق���ال   ، آس���يا  كأس  وع���ن 
وم���ن  للغاي���ة  قوي���ة  المنافس���ة  “س���تكون 
الصع���ب توقع من يفوز، فهن���اك منتخبات 
تألق���ت ف���ي الموندي���ال األخي���ر بروس���يا، 
وقدم���ت أداء قوي���ا للغاي���ة مث���ل الياب���ان 

وكوريا والسعودية وأستراليا وإيران”.
منتخب���ات  ه���ؤالء  إل���ى  “يض���اف  وأكم���ل:   
تط���ورت فنيا ولديها إمكانيات كبيرة في هذه 
البطول���ة مث���ل منتخ���ب اإلم���ارات ال���ذي 
يلعب على أرضه ووس���ط جمهوره 
للمنتخبي���ن الصيني  باإلضاف���ة 
منتخب���ات  وع���دة  والقط���ري، 
أخرى ال يمكن االستهانة بها”.

جياني إنفانتينو



احتفت هيئة البحرين للثقافة واآلثار في العام 2018 بالمحّرق عاصمة للثقافة اإلس���امية، بعد أن تم اختيارها من جانب المنظمة 
اإلس���امية للتربي���ة والعل���وم والثقافة )إيسيس���كو(؛ تقدي���را منها لتنوعه���ا الثقافي الغني، وتراثه���ا العريق، وأهميته���ا التاريخية في 
منطق���ة الخلي���ج العرب���ي كمرك���ز ثقافي وسياس���ي وتجاري واقتص���ادي. وقّدم���ت الهيئة في الع���ام 2018 برنامجا حافا باألنش���طة 

الثقافية والمنجزات الحضارية على المستويات كافة.

ختام العام بحضور                 

العالم اإلسالمي

اختارت هيئة البحرين للثقافة واآلثار أن يكون 
ختام عام “المحرق عاصمة الثقافة اإلس���امية 
2018” عالمي���ا، فبرعاي���ة عاه���ل الب���اد صاحب 
الجال���ة المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة، 
وم���ع نهاية ش���هر نوفمبر افتتح���ت الهيئة مركز 
زوار طري���ق اللؤلؤ المس���جل على قائمة التراث 
العالمي لمنظمة اليونيس���كو بحضور ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة. 
كما وافتتحت الهيئة معرضا للؤلؤ يحتوي على 
مخت���ارات فري���دة م���ن المجوه���رات المرصع���ة 
منتق���اة  مجموع���ة  وه���ي  البحرين���ي،  باللؤل���ؤ 
م���ن مقتني���ات متح���ف البحرين الوطن���ي، مطر 

للمجوهرات، وكارتييه.
وم���ن بع���د ذلك، ش���هدت المنامة خت���ام المؤتمر 
اإلس���امي االس���تثنائي لوزراء الثقاف���ة، والذي 
نظمت���ه المنظم���ة اإلس���امية للتربي���ة والعل���وم 
والثقاف���ة بالتع���اون م���ع هيئ���ة الثقاف���ة، حي���ث 
ش���ارك ف���ي المؤتم���ر وزراء الثقافة ف���ي الدول 
األعض���اء في منظمة التعاون اإلس���امي، وهي 
57 دولة، إضافة إلى رؤساء عدد من المنظمات 
البحري���ن  الدولي���ة واإلقليمي���ة. وف���ي مس���رح 
الوطني، اس���تضافت الهيئ���ة فعالية قرع جرس 
الس���ام بالتع���اون مع االتح���اد العالمي للس���ام 

والحب.

مواسم متجددة

وكعادته���ا ف���ي كل ع���ام، نّظم���ت هيئ���ة الثقافة 
مواس���مها الثقافي���ة الدورية الت���ي انطلقت في 
ش���هر فبراي���ر مع مهرجان تاء الش���باب التاس���ع، 
تب���ع ذل���ك مهرج���ان ربي���ع الثقافة الثالث عش���ر 
ال���ذي قّدمت خاله الهيئ���ة مجموعة كبيرة من 
األنش���طة عل���ى مدار ش���هرين متتاليي���ن، حيث 
تزام���ن اإلعان عن فعالياته مع احتفاء متحف 
موق���ع قلعة البحري���ن بالذكرى العاش���رة، حيث 
ت���م تأسيس���ه الع���ام 2008 بدعم م���ن مجموعة 

أركابيتا.
وش���هد الع���ام 2018 إقام���ة مع���رض البحري���ن 
الدول���ي للكت���اب ف���ي نس���خته الثامن���ة عش���رة 
بمدينة المحرق، وتحديدا بجانب قلعة عراد ما 
بين ش���هري مارس وأبريل، حيث قدم المعرض 
المملك���ة العربي���ة الس���عودية كضي���ف الش���رف، 
واستضاف ما يزيد عن 400 دار نشر ومؤسسة 
ثقافي���ة وفكرية محلية وعربية وعالمية قادمة 
من 26 دولة، إضاف���ة إلى تقديمه جدوال حافا 
المتنوع���ة. وخ���ال م���دة إقامت���ه،  بالفعالي���ات 
اس���تقطب المعرض أكثر من 220 ألف زائر، إلى 
جانب استقطاب سبعة آالف طالب وطالبة، من 

181، مدرسة حكومية وأهلية.
بفعالي���ات  الخاص���ة  الخيم���ة  واس���تضافت 
“المح���رق عاصم���ة الثقاف���ة اإلس���امية” بجانب 
قلع���ة ع���راد كذل���ك مهرج���ان البحرين الس���نوي 
للتراث في نسخته السادسة والعشرين بعنوان 
“ذاك���رة المح���رق”. واس���تقطب المهرج���ان أكثر 
م���ن 35 ألف زائر وقدمت خاله الهيئة برنامجا 
متنوع���ا يتناس���ب م���ع مختلف فئ���ات المجتمع، 

إضافة لزوار المملكة في تلك الفترة.
وخ���ال أش���هر الصي���ف، نّظمت هيئ���ة البحرين 
للثق���اف واآلث���ار مهرجان صي���ف البحرين لمدة 
ش���هرين لتس���تقطب خالها فعالي���ات المهرجان 
أكث���ر من 300 ألف زائر. قب���ل أن يحل مهرجان 
البحرين الدولي للموس���يقى الس���ابع والعشرين 
ف���ي ش���هر أكتوب���ر، حي���ث قدمت الهيئ���ة خاله 
أمس���يات فني���ة أحياه���ا نخب���ة م���ن المبدعي���ن 
الموس���يقيين، وألق���ى المهرج���ان الض���وء عل���ى 
أن���واع موس���يقية متنوع���ة ف���ي مواق���ع ثقافية 
حول المملكة كمسرح البحرين الوطني، الصالة 
مرك���ز  الوطن���ي،  البحري���ن  متح���ف  الثقافي���ة، 

الفنون، ودار المحرق.
وختام المواسم السنوية لهيئة البحرين للثقافة 
واآلث���ار جاء خال ديس���مبر تزامنا م���ع األعياد 
الوطني���ة لمملكة البحرين، حي���ث تم تقديم 18 
فعالي���ة اس���تحضرت أجم���ل اإلبداع���ات الفنية، 
الموس���يقية، والثقافي���ة ف���ي قوال���ب متنّوع���ة 
ورش  المحاض���رات  األمس���يات،  كالمع���ارض، 
االحتفالي���ة  إل���ى  فباإلضاف���ة  العم���ل وغيره���ا. 
الس���نوية “ما نامت المنامة” التي قدمت نشاطا 
ثقافيا لمدة 12 س���اعة متواصلة يومي 15 و16 
ديس���مبر 2018، ش���هد مرك���ز زوار موقع طريق 
اللؤل���ؤ إقام���ة المؤتم���ر الصحف���ي الذي كش���فت 
خاله الهيئة ع���ن النظرة األولى لتصميم جناح 

البحرين المشاركة في إكسبو 2020 دبي.
وكان للمعارض حضور مميز في العام الماضي، 
فق���د ش���هد متح���ف البحري���ن الوطن���ي، وضمن 
برنام���ج االحتف���اء باألعي���اد الوطني���ة، افتت���اح 

مع���رض “متح���ف البحري���ن الوطن���ي: الذك���رى 
الثاث���ون.. نظ���رة اس���تعادية” برعاي���ة رئي���س 
مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي 
الخيري سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد 
آل خليف���ة، حي���ث يأتي هذا المعرض بمناس���بة 
الذك���رى الثاثين لتأس���يس المتحف، ويس���تمر 
اس���تضاف  أن  كم���ا س���بق   .2019 ماي���و  حت���ى 
المتح���ف العام الماض���ي معرض “بي���ن المحرق 
وإش���بيليا.. حوار بول���زا وبوس���عد” الذي تضمن 
أعم���اال فنية مش���غولة بالخ���ط العرب���ي لكل من 
الفن���ان إبراهي���م بوس���عد والفنان���ة إيليزابي���ث 

بولزا.
وكان البد للمحرق أن تس���تضيف معارض فنية 
كذل���ك، فق���د أقي���م بمدرس���ة الهداي���ة الخليفية 
مع���رض “100 ع���ام، 14 بورتري���ه” للفنانة بثينة 
فخ���رو برعاي���ة وحضور وكي���ل وزارة الداخلية 
لش���ؤون الهجرة والج���وازات واإلقامة، الرئيس 
الفخ���ري لجمعي���ة البحري���ن للفنون التش���كيلية 

الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة.

لجنة التراث العالمي 

البداية كانت من نجاح مملكة البحرين في نيل 
عضوي���ة لجنة التراث العالم���ي خال االجتماع 
لل���دول  العام���ة  للجمعي���ة  والعش���رين  الواح���د 
المش���اركة ف���ي اتفاقي���ة الت���راث العالم���ي للعام 
1972، لتف���وز بعده���ا البحري���ن برئاس���ة اللجنة 
الت���ي أقرت الش���يخة هيا بنت راش���د ال خليفة 

رئيسة لها للعام 2018.
وم���ا بي���ن نهاية يوني���و وبداية يولي���و من العام 
الماض���ي، اس���تضافت المنامة االجتم���اع الثاني 
واألربعي���ن للجن���ة الت���راث العالم���ي ف���ي “قرية 
اليونيس���كو” بفندق الريتز كارلتون، حيث شهد 
االجتم���اع حضور ممثلين ع���ن 139 دولة وأكثر 
م���ن 2000 خبي���ر ف���ي مج���ال الت���راث الثقافي 
والطبيع���ي م���ن العال���م. وأدرج���ت اللجن���ة على 
الئح���ة التراث العالمي 19 موقعا، ليصبح العدد 
اإلجمال���ي لمواقع الت���راث العالمي 1092 موقعا 
متواج���دة ف���ي 167 دولة ح���ول العال���م. وعلى 
هام���ش أعم���ال اجتم���اع لجنة الت���راث العالمي، 
اس���تضافت البحري���ن منتديي���ن عالميي���ن هم���ا 
منت���دى الخب���راء الش���باب ف���ي مج���ال الت���راث 
العالم���ي ومنتدى مديري مواقع التراث العالمي 

.2018

حراك فني تشكيلي كبير  

فخال شهر يناير، نظمت هيئة الثقافة معرض 
الراب���ع  التش���كيلية  للفن���ون  الس���نوي  البحري���ن 
واألربعي���ن بجان���ب قلع���ة ع���راد، وال���ذي يق���ام 
س���نويا برعاي���ة رئيس ال���وزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليفة. 
فعالي���ة  الهيئ���ة  أطلق���ت  أيض���ا  يناي���ر  وخ���ال 
“الطع���ام ثقافة”. وبالتزامن مع معرض البحرين 
السنوي للفنون التشكيلية أعادت الهيئة تنظيم 
للم���رة  للنح���ت  الدول���ي  البحري���ن  س���مبوزيوم 
السادس���ة برئاس���ة فخرية من النحات المصري 
العالمي آدم حنين وبمشاركة 12 نحاتا من دول 

عربية وأجنبية.
م���ن  ع���ددا  اس���تضاف  ب���دوره  الفن���ون  مرك���ز 
المع���ارض واللق���اءات الفني���ة ضم���ن المواس���م 
الثقافي���ة أو فيما بينها. ومن بين هذه اللقاءات 
الفني���ة والمع���ارض: مع���رض “عل���ى الطري���ق 2” 
للفن���ان زهير س���عيد، مع���رض “هائم���ون” للفنان 
عل���ي حس���ين مي���رزا، مع���رض “سينكوبيش���ن” 

لعدد من الفنانين البحرينيين، معرض “نس���يج” 
للفنان هش���ام زب���اري الذي افتت���ح برعاية وزير 
النف���ط الش���يخ محم���د ب���ن خليفة ب���ن أحمد آل 
خليف���ة، مع���رض “ه���ذه البوصل���ة تش���ير دائم���ا 
إلى فلس���طين” الذي قّدم ألول م���رة في مملكة 
البحرين أعماال لرس���ام الكاريكاتير الفلسطيني 
ناج���ي العل���ي. وانتقل���ت هيئ���ة الثقاف���ة بالف���ن 
التش���كيلي إل���ى األماك���ن العام���ة، لتدش���ن عن���د 
مدخ���ل مدين���ة المح���رق العم���ل الفن���ي “س���رب 

الطيور” للفنان خليل الهاشمي.

تعاون ثقافي مميز  

عاصم���ة  “المح���رق  الع���ام  ش���عار  م���ع  تماش���يا 
الثقاف���ة اإلس���امية 2018”، اس���تضاف متحف 
البحري���ن الوطن���ي مع���رض الف���ن ف���ي حض���ارة 
مجموع���ة  م���ن  مخت���ارات   - المس���لمين  ب���اد 
الصب���اح بالتع���اون مع دار اآلثار اإلس���امية من 
دول���ة الكوي���ت وبرعاية وحض���ور قرينة جالة 
الملك رئيس���ة المجل���س األعلى للم���رأة صاحبة 
الس���مو الملك���ي األمي���رة س���بيكة بن���ت إبراهيم 
آل خليف���ة، وحض���ور المش���رف الع���ام عل���ى دار 
الش���يخة  الس���مو  صاحب���ة  اإلس���امية  اآلث���ار 
حصة صباح الس���الم الصباح. أما في ديس���مبر، 
فافتتح���ت الهيئ���ة مع���رض “لق���اء الثقافات في 
تصاميم مجوهرات المملكة العربية السعودية” 
برعاي���ة س���مو الش���يخة ثاجب���ة بنت س���لمان بن 
حم���د آل خليفة، وبتعاون م���ا بين هيئة الثقافة 

ومجموع���ة فن���ون الت���راث )الرياض(. ويس���تمر 
هذا المعرض حتى أبريل 2019.

مسرح البحرين الوطني  

م���ع انطاق���ة ع���ام “المح���رق عاصم���ة الثقاف���ة 
اإلسامية 2018” كان لمسرح البحرين الوطني 
دور في الحراك الثقافي خال العام، فاستضاف 
عروض���ا عربية وعالمية مختلف���ة. وجاءت أول 
ع���روض المس���رح بعن���وان “م���ن عب���ق األندلس، 
والت���ي أحيته���ا الفنان���ة اللبنانية جاه���دة وهبة. 
وكان مس���رح البحري���ن الوطن���ي أول محط���ات 
مهرج���ان ربي���ع الثقافة بتزامن م���ع ذكرى مياد 
الرحال���ة العرب���ي اب���ن بطوطة، حيث اس���تضاف 
جلجام���ش”  “ملحم���ة  الموس���يقي  الع���رض 
وبمش���اركة  عزري���ه  عاب���د  العالم���ي  للموس���يقار 
جوقة جامعة س���يدة اللوي���زة بلبنان بقيادة آالن 
جوتار ومجموعة وتريات باريس وفرقة محمد 
ب���ن ف���ارس.  وبمناس���بة ي���وم الس���ياحة العالمي 
اس���تضافت خش���بة مس���رح البحري���ن الوطن���ي 
أمس���ية فنية عالمية استحضرت أجمل عروض 
البالي���ه العالم���ي بعنوان “حفل النج���وم”. وكأول 
حف���ات مهرج���ان البحرين الدولي للموس���يقى، 
شهد المسرح إقامة حفل للفنان العراقي حسين 
األعظمي. وكان المسرح أيضا حاضرا في ختام 
عام “المحرق عاصمة الثقافة اإلسامية”، حيث 
ق���دم عرضا عالميا الفتا بعنوان “أحام مس���افر: 
قصة من المح���رق”، والذي تم العمل عليه ألكثر 

من عام.

مشاركات خارجية  

ف���ي  واآلث���ار  للثقاف���ة  البحري���ن  لهيئ���ة  وكان 
ودولي���ة  إقليمي���ة  مش���اركات   2018 الع���ام 
ف���ي محاف���ل ثقافية مختلف���ة، فالهيئ���ة كانت 
حاض���رة ف���ي مؤتم���رات عالمي���ة مث���ل مؤتمر 
القي���ادات اآلس���يوية ف���ي العاصم���ة الكوري���ة 
س���يول، بورص���ة البح���ر المتوس���ط للس���ياحة 
الدول���ي  الفن���ون  بإيطالي���ا، مهرج���ان  األثري���ة 
المس���ؤولين  ال���وزراء  مؤتم���ر  بش���نغهاي، 
ع���ن الش���ؤون الثقافي���ة ف���ي الوط���ن العرب���ي 
واحتف���االت الذك���رى األولى لتأس���يس متحف 
اللوف���ر أبوظبي. كذل���ك روجت هيئ���ة الثقافة 
للمقوم���ات الثقافي���ة البحريني���ة عب���ر أجنح���ة 
ف���ي محاف���ل دولي���ة، فكان���ت حاض���رة للم���رة 
الخامس���ة عبر جناح خاص في بينالي العمارة 
ف���ي مدينة البندقي���ة بإيطاليا. كذلك تواجدت 
الهيئة عبر أنش���طة متنوعة في منتدى أصيلة 
األربعي���ن بالمملك���ة المغربي���ة، وش���اركت ف���ي 
أس���بوع التصميم بالعاصمة الفرنس���ية باريس، 
مزهري���ة”.   1000“ مع���رض  ف���ي  وبالتحدي���د 
كذل���ك ف���إن هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واآلث���ار 
تنظم مش���اركة مملكة البحري���ن في المهرجان 
الوطني للتراث والثقافة الجنادرية في دورته 
الثالث���ة والثاثين بالعاصم���ة الرياض بالمملكة 
العربية الس���عودية، والذي يق���ام برعاية خادم 
وزارة  م���ن  وبتنظي���م  الش���ريفين  الحرمي���ن 

الحرس الوطني، وذلك حتى 9 يناير 2019.

جواز عبور السياحة  

أطلق���ت هيئ���ة البحري���ن للثقافة واآلث���ار جواز 
عب���ور الس���ياحة الثقافي���ة ف���ي نس���خته الثانية 
مطل���ع أكتوب���ر الماضي ف���ي المكتب���ة الخليفية 
بالمحرق. وكان على كل مش���ارك في المس���ابقة 
خت���م جواز عبور الس���ياحة الثقافية الخاص به 
م���ن كاف���ة المواقع ال���� 18 التي يضمه���ا الجواز. 
وخال الس���حب الذي ترقبه المشتركون الذين 
وص���ل عدده���م إلى أكث���ر من 300 مش���ارك من 
جنس���يات مختلفة م���ن حول العالم، ف���از أربعة 
مش���اركين بتذاك���ر س���فر إل���ى إم���ارة أبوظب���ي 

ُمقّدمة من شركة سفريات داداباي.

 قاعة المدافن بحلٍة جديدة

البحري���ن  بمتح���ف  المداف���ن  قاع���ة  اس���تقبلت 
الوطن���ي ال���زوار ف���ي نهاي���ة يوني���و 2018 بع���د 
خضوعها لعملية تجديد كاملة تم خالها إعادة 
تصميم القاعة بالكام���ل وفق أحدث التطورات 
ف���ي مج���ال المتاح���ف، وتحدي���ث محتوياته���ا 
لتواك���ب آخر ما توصلت إلي���ه البحوث األثرية، 
األم���ر ال���ذي يوف���ر اآلن تجربة متحفي���ة معززة 
الوطن���ي.  المتح���ف  مهم���ة  تدع���م  وجذاب���ة 
وج���اءت أعمال إع���ادة التصمي���م لتحقق ثاثة 
أه���داف رئيس���ة، وه���ي: تعزيز مس���احة العرض 
بش���كل كبير، والس���ماح للمتح���ف بعرض أحدث 
مجموع���ة له���ا بوس���ائل متع���ددة التخصص���ات 
تش���مل آخ���ر البح���وث األثري���ة، والتواص���ل مع 

شريحة أوسع من الجمهور.
ودع���م مش���روع تجديد قاع���ة المدافن كل من: 
ش���ركة البحرين للسينما، المحرق مول، عقارات 
السيف، رتاج، شركة تسهيات البحرين والبنك 
األهل���ي المتحد. كما وس���اهم عدد م���ن الفنانين 
ف���ي دعم تجديد القاعة، وهم: الرئيس الفخري 
لجمعي���ة البحري���ن للفن���ون التش���كيلية الش���يخ 
راشد بن خليفة آل خليفة وعبد الرحيم شريف 
وعل���ي  الموس���وي  وعب���اس  فخ���رو  وبلقي���س 
المحمي���د والش���يخة ها بنت محم���د آل خليفة 
والش���يخة مروة بنت راشد آل خليفة والشيخة 
حنان بنت حسن آل خليفة وعمر الراشد وزهير 
الس���عيد ومياس���ة الس���ويدي وع���ادل العباس���ي 

وعلي حسين ميرزا.

باب البحرين ُيغني 

أطلق���ت هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واآلث���ار ف���ي 
“الخامس���ة  فعالي���ات  سلس���لة   2018 أكتوب���ر 
م���ن  تق���دم مجموع���ة  الت���ي  الب���اب”  بتوقي���ت 
المتنوع���ة م���ا  الثقافي���ة األس���بوعية  األنش���طة 
بين الموس���يقى، الحرف، الت���راث، ورش العمل، 
المحاض���رات، الفن���ون، والمأك���والت، ف���ي تم���ام 
الس���اعة الخامس���ة من مس���اء كل ي���وم خميس 
ف���ي الس���احة األمامية لب���اب البحرين )من جهة 
الس���وق(. وته���دف الهيئ���ة من خال “الخامس���ة 
بتوقي���ت الب���اب” إلى إضافة وجه���ة ثقافية في 
موق���ٍع نابٍض بالحياة من قلب العاصمة، إضافة 
إلى إعادة إحياء منطقة باب البحرين التي تعد 

أحد المعالم الثقافية العريقة في المملكة.

 يوم عالمي للفن اإلسالمي

فبعد جهود كبيرة بذلتها هيئة البحرين للثقافة 
واآلث���ار، أقر المجل���س التنفي���ذي لمنظمة األمم 
المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونيسكو(، 
باإلجم���اع، اعتماد قرار مش���روع “اليوم العالمي 

للفن اإلسامي”، والذي تقدمت به البحرين.
وس���اند ه���ذا المش���روع ف���ي بدايت���ه أكث���ر م���ن 
35 دول���ة م���ن ضمنه���ا مجموعة ال���دول العربية 
ل���دى  ومجموع���ة منظم���ة التع���اون اإلس���امي 
الع���ام  المؤتم���ر  عل���ى  وس���يعرض  اليونس���كو، 
للمصادق���ة علي���ه ف���ي اجتماع���ه الع���ام المقبل. 
وكان���ت الهيئ���ة نّظمت ي���وم 18 س���بتمبر 2018 
أمس���ية في مقر اليونيسكو بالعاصمة الفرنسية 
باري���س دعت خالها إل���ى إقرار مب���ادرة الهيئة 
باعتم���اد يوم عالمي للفن اإلس���امي يوافق 18 

نوفمبر من كل عام.

مهرجان صيف البحرين

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

“الثقافة” تختتم 2018 بسجل حافل من اإلنجازات
االهتم��ام م��ن  األوف��ر  النصي��ب  تن��ال  اإلس��امية”  الثقاف��ة  “عاصم��ة  المح��رق 

شعار اليوم العالمي للفن اإلسالمي

جناح البحرين في إكسبو 2020 دبي

حفل النجوم - مسرح البحرين الوطنيمركز زوار موقع طريق اللؤلؤ

20local@albiladpress.com
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م�������ط�������ر.. ط�����������واش م�������ن ال�����ج�����ي�����ل ال�����خ�����ام�����س ف�������ي ال����ع����ائ����ل����ة
نشأت في عائلة عريقة في تجارة  «

الذهب، فمتى بدأت هذه التجارة؟

وال����دي خليفة بن مطر أرس����له جدي إبراهيم 
ف����ي الع����ام 1937 للدراس����ة ف����ي الهن����د إل����ى 
الع����م  اب����ن  جان����ب عم����ي حس����ين ويوس����ف 
أحم����د، ومحم����د جالل، وجاس����م بهزاد ضمن 
مجموع����ة، وعندم����ا رج����ع الوالد عم����ل فترة 
وجيزة في مستش����فى النعيم، وعمي حسين 
ف����ي إدارة المي����اه، ثم أرس����لهما ج����دي للعمل 
أح����د  م����ع  الغ����وص  ف����ي مج����ال  والتدري����ب 
النواخ����ذة؛ ليت����رك الوالد الوظيف����ة ويمارس 

تجارة اللؤلؤ منذ األربعينات.
لك����ن العائل����ة عملت في مجال تج����ارة اللؤلؤ 
لم����دة تتج����اوز 150 س����نة، فالبداي����ة كان����ت 
للج����د حس����ين ب����ن مط����ر في الق����رن التاس����ع 
عش����ر، بعده����ا تولى الجد س����لمان زمام األمر 
إذ كان أح����د أكب����ر تج����ار اللؤل����ؤ والمعروفين 
على مس����توى الخليج، ول����ه من األبناء 3 هم 
إبراهي����م، أحم����د وعبدالعزيز، واس����تمر جدي 
إبراهي����م ف����ي مج����ال اللؤل����ؤ، وأنج����ب ع����دد 
م����ن األبناء م����ن بينهم وال����دي خليفة وعمي 
يوس����ف، اللذان عمال في مج����ال اللؤلؤ قبل، 
إذ ترك عمي يوس����ف العمل بعد فترة بس����بب 
إصاب����ة في عين����ه، بينم����ا واص����ل الوالد هذه 
التج����ارة، ث����م تولي����ت المهن����ة كالت����زام أدبي 

كوني الولد الوحيد، إلى جانب حبي للؤلؤ.

 حدثنا عن نشأتك في منزل مشبع  «
بصناعة اللؤلؤ.

ول����دت في المح����رق في أبريل الع����ام 1954، 
وعش����ت في منزل اللؤل����ؤ موجود فيه دائما، 
وكن����ا نش����اهده يومي����ا حي����ث كان البح����ارة 
يأت����ون إلى منزلنا كل يوم، كما أن الوالد كان 
لديه س����فينة تدخل للغوص حتى الستينات 

بحًثا عن اللؤلؤ.
وكان م����ع وال����دي أحد النواخ����ذة المعروفين 
ف����ي البحرين وهو حس����ن بن حب����ل، وكان له 
س����يط، فمن����ذ فترة الغ����وص وحت����ى انتهائها 

كان يذهب لصيد اللؤلؤ في سيالن.
كان تجار اللؤلؤ يأتون لمنزلنا بشكل مستمر، 
إذ يعرف الوالد بحبه الآللئ النفيسة الجميلة 
الن����ادرة مث����ل الدان����ات وغيره����ا، والتي كان 

يجمعها ليصوغ أميز وأجمل أنواع العقود.
وكان الوال����د يع����رف بأن����ه “الجي����ون” وه����ي 
الدرجة األولى من اللؤلؤ، ومن غير الواضح 
تماًما س����بب تس����مية هذه القطع بهذا االس����م 
ولكن ربما مش����تقا م����ن اإلنجليزية من حرف 
“ج����ي” ورق����م واح����د “ون” عل����ى اعتب����ار أن����ه 
صن����ف أول. والوال����د عم����ل على عق����د واحد 
اس����تغرق نح����و 14 س����نوات مك����ّون م����ن 79 

لؤلؤة.

هل األجواء تختلف داخل منزل تاجر  «
اللؤلؤ؟

اللؤل����ؤ  إل����ى  النظ����ر  صغ����ري  م����ن  تع����ودت 
ومعاينته����ا ومعرف����ة أنواعها. كن����ا نلمس في 
المن����زل أن هن����اك طقوس����ا للؤل����ؤ، مث����ال يت����م 
“فرد” اللؤلؤ ونش����ره من الصب����اح الباكر على 
نور الش����مس وهو الوقت المفض����ل لمعاينته 
خصوص����ا لفرز األلوان وغيره����ا، ومنذ القدم 
إذا كان الج����و غائم����ا أو في المس����اء ال يكون 

هناك معامالت في اللؤلؤ إال نادرا.
ولذلك الخليج يتميز بوجود فترات مشمسة 
طويل����ة، مما ش����كل فرصة أفض����ل للعمل في 

اللؤلؤ مقارنة مع غيره من المناطق.
وم����ن الطق����وس كذل����ك أنه ف����ي الي����وم الذي 
يتم فيه فرد أو نش����ر اللؤلؤ ينبغي عدم رش 
العطور في المنزل، إذ كان يسود اعتقاد بأن 
العطور يمكن أن تكس����ر بعض أن����واع اللؤلؤ، 
ل����ذا كانت العائلة تحت����رس عند رش العطور 
في المنزل، كما يزورنا “الشكاك” والذي يقوم 

بنظ����م اللؤلؤ في عقد، بين كل فترة وأخرى، 
وكن����ا نراه يق����وم بعملية “الش����ك”. لق����د كبرنا 

وترعرعنا على هذه الطقوس.

هل هذا يعني أن تجارة اللؤلؤ  «
تتضمن شيئا من العاطفة؟

نع����م بالتأكي����د، تجارة اللؤل����ؤ تختلف عن أي 
تج����ارة أخرى، هن����اك عالقة خاص����ة، فبعض 
العق����ود يس����تغرق العمل فيها م����ا بين 6 و10 

سنوات تنشأ عالقة خاصة مع العقود.
كان الوال����د يتغنى حينما يرى اللؤلؤ، وحينما 
بوجه����ه،  الفرح����ة  ن����رى  ش����يئا جمي����ل  ي����رى 

ويحزن عندما يبيع عقدا جميال.
العمل في اللؤلؤ يختلف عن أي مهنة أخرى، 
أواًل تش����عر بفخ����ر وثانًي����ا أن العوائ����ل الت����ي 
تعم����ل في اللؤلؤ، على مس����توى العالم تعتبر 

قليلة معدودة على األصابع.

حدثنا قليال عن مرحلة الدراسة. «

درست في المدرسة الش����مالية حينها والتي 
تس����مى اآلن مدرس����ة عم����ر بن الخط����اب، ثم 
التحق����ت بمدرس����ة الهداي����ة ف����ي المرحلتين 
اإلعدادية والثانوية، ثم درست سنة واحدة 
بالجامع����ة ف����ي لبنان قبل أن أنتقل للدراس����ة 
ف����ي الكوي����ت في الس����بعينات ف����ي تخصص 

اإلحصاء.

هل اتجهت مباشرة للعمل في  «
اللؤلؤ بعد الجامعة؟

عملت ف����ي البداية ف����ي إدارة اإلحصاء قبل 
أن تتح����ول إل����ى الجهاز المرك����زي لإلحصاء، 
حيث توليت مسؤولية إدارة اإلحصاء لمدة 

طويلة من 1977 إلى 1999.
ولكن في هذه األثناء كنا نلتقي بتجار اللؤلؤ 
ونراهم يأتون إلى منزل الوالد، ونشهد كيف 

تتم بالمبايعات، ورغم توقف س����فينة والدي 
عن الغوص في الس����تينات استمر الوالد في 
تج����ارة اللؤلؤ، إذ يقوم بالش����راء من الداللين 

والغواصين.

متى بدأت ممارسة تجارة اللؤلؤ  «
وقيادة الجيل بعد الوالد؟

ف����ي الع����ام 1997 توف����ي الوال����د، وكان الب����د 
م����ن قيام أحد بحمل هذه الراية واس����تكمال 
المس����يرة، خصوًصا أنني كن����ت الولد الوحيد 
ف����ي العائل����ة من بي����ن البن����ات، فتقاعدت من 
الحكوم����ة وفتح����ت مكتب ف����ي مجمع يتيم 
س����نتر قبل أن ينضم إلّي األبناء طالل وريم 
وفات����ن ولبن����ى، كم����ا فتحنا مح����ل في مجمع 

العالي سنة 2004.

 ماذا عن بداية نشاطك في “مطر  «
للمجوهرات” التي أسستها في 

التسعينات، وما الجديد فيها؟

نش����تري اللؤلؤ مباش����رة من البح����ارة، ونقوم 
بصياغ����ة المجوه����رات والعق����ود، إلى جانب 
العم����ل عل����ى المجوه����رات األخ����رى. ربما كنا 
أول الجي����ل ف����ي العائلة الذي يدخل نش����اط 
التجزئ����ة والمنتجات النهائي����ة، إذ بدأنا ننتج 
قطع����ا فري����دة ومهم����ة. وأخذنا عل����ى عاتقنا 
اللؤل����ؤ واألحج����ار  أن����واع  اس����تخدام أج����ود 
الفاخ����رة  التصميم����ات  وإدخ����ال  واللؤل����ؤ 

والجديدة، وهذا ما يميزنا.
أدخلن����ا اللؤل����ؤ ف����ي الخوات����م وغيره����ا كم����ا 

أدخلنا المجوهرات على الحقائب الجلدية.
كم����ا نق����وم بدور ف����ي مج����ال تس����ويق اللؤلؤ 
م����ن  البحريني����ة  والمجوه����رات  البحرين����ي 
خ����الل المش����اركة ف����ي المع����ارض العالمي����ة. 
فمث����ال نتش����ارك اآلن م����ع متح����ف البحرين و 
“كارتي����ه” ف����ي المع����رض المقام ف����ي المحرق 
“طري����ق اللؤلؤ”، إذ ت����م عرض عدد من القطع 

النادرة والنفيسة.

كيف تأثرت صناعة اللؤلؤ سلبا وما  «
أسباب تراجعها؟

الكس����اد  األول  بموضوعي����ن،  تأث����ر  اللؤل����ؤ 
العالمي ال����ذي رافق الح����رب العالمية األولى 
اللؤل����ؤ  ظه����ور  اآلخ����ر  والس����بب  والثاني����ة، 
المس����تزرع الذي أثر على نش����اط اس����تخراج 
اللؤل����ؤ الطبيعي وتجارته. لكن ال يزال اللؤلؤ 

يحمل سحرا.

هل ترى أن نشاط وتجارة اللؤلؤ  «
الطبيعي تنحسر؟

ال على العكس، نرى أن هناك فرصة كبيرة أمام 
اللؤل���ؤ الطبيع���ي، لذا أدعو جميع األش���خاص 
ف���ي البحري���ن والذين له���م عالق���ة باللؤلؤ أن 
يع���ودوا إلى هذه الصناع���ة؛ ألن اللؤلؤ أصبح 
له قيمة واهتمام عالمي، خصوصا أن المملكة 
مش���هورة باللؤل���ؤ الطبيع���ي، والبحري���ن ه���ي 
الدول���ة الوحيدة في العال���م التي تمنع تداول 
اللؤل���ؤ المس���تزرع. أعتقد أن اللؤل���ؤ الطبيعي 
له مس���تقبل واعد. من لدي���ه قليل من الجرأة 
والم���ال أنصح���ه بالدخ���ول ف���ي ه���ذا القطاع 

بجميع مراحل تجارة اللؤلؤ.

 أين ترى الطلب؟ «

الطلب  عالمي ال يقتصر على مكان، ربما مع 
زيادة جهود التس����ويق س����يزداد الطلب على 
اللؤل����ؤ البحرين����ي عالمي����ا. وال ش����ك أن هناك 
اهتمام عالمي، نرى بالمناس����بات الملكية في 
أوروبا جميع الس����يدات ترت����دي عقود اللؤلؤ، 
وهذا دليل أنه ال يزال يكتسب قيمة وأهمية 

اذ يحافظ على شكله على مدى الزمن.

 ما الذي برأيك يحتاجه االستثمار في  «
تجارة اللؤلؤ؟

اللؤل����ؤ من القطاعات الت����ي تحتاج إلى صبر 
فاكتمال عقد واحد يحتاج إلى سنوات قبل 
أن تج����د انس����جاما ف����ي الل����ون والش����كل بين 
قط����ع اللؤل����ؤ الطبيع����ي، وايض����ا يحت����اج إلى 
مال قارون وصبر أيوب وقلب أس����د، وكذلك 
يحتاج جرأة في الشراء. فمثال حينما جلبنا 
المحاس����بين لتنظي����م العم����ل، لم يس����تطيعوا 

وضع نظام لحساب أو جرد المخزون.

في الفترة األخيرة رأينا نشاطا  «
رسميا فيما يتعلق باستخراج اللؤلؤ 

من خالل إصدار تراخيص الصيد 
للهواة والسياح، كيف تقيم أثر هذه 

الجهود؟

بالتأكي����د نح����ن نق����ف مع ه����ذه الجه����ود ولها 
دور كبي����ر في قطاع اللؤل����ؤ البحريني، إذ تم 
إعط����اء قراب����ة ألفي بح����ار رخص����ا، ونرى أن 
هن����اك كميات كبيرة دخلت الس����وق بفضلهم، 
نحن اآلن نشتري كميات بشكل يومي منهم. 
وأم����ا فيما يخ����ص الس����ياح، وتنظيم رحالت 
له����م، أعتق����د أن ه����ذا جان����ب  اللؤل����ؤ  صي����د 
تس����ويق وس����ياحي مهم للبحري����ن. والزالت 

البحرين غنية بالمحار.

كممثل حالًيا للجيل الخامس من  «
العائلة في هذه المهنة، هل أنت 
متفائل باستمرار االجيال في هذا 

النشاط؟

نع����م، فاألبناء طالل وأخواته، لديهم اهتمام 
بمج����ال اللؤل����ؤ والمجوه����رات، وأعتقد أنهم 
مهي����أون الس����تكمال ه����ذه المس����يرة، فاللؤلؤ 
فيه س����حر وبري����ق يجعل مم����ن يعمل فيه ال 

يستطيع تركه.

 ما طموح إبراهيم مطر؟ «

أن تس����ترجع البحري����ن أمجاده����ا في صناعة 
اللؤل����ؤ وأن تحص����ل عل����ى مكانته����ا العالمي����ة 
المطلوب����ة، حي����ث كان����ت مرك����زا للقطاع قبل 
أن يش����هد تراج����ع تدريجًيا منذ العش����رينات، 
متأثرا بالكساد واالستزراع. كان الطلب على 
اللؤلؤ قبل سنوات قليلة محدوًدا، فاالعتقاد 
الس����ائد أن اللؤلؤ الطبيعي بالس����وق هو لؤلؤ 
قديم معاد استخدامه في قطع المجوهرات، 
لكن مع زيادة نشاط االستخراج أخيرا، أدرك 
الناس أنه ال يزال هناك لؤلؤ جديد يستخرج 

من أعماق البحر.

إبراهيم مطر متحدثًا لـ “البالد”

 ُيجّس���د تاج���ر اللؤل���ؤ إبراهي���م مطر، م���ن مواليد المح���رق 1954 وصاحب ش���ركة مطر 
للمجوه���رات، تاريخا حافال للعائل���ة التي تعد من أعرق العائالت التي عملت في تجارة 
اللؤلؤ واشتهرت على مستوى المنطقة على مدى عشرات السنين، حيث تواكبت معها 

قصة صناعة مثلت محور الحياة االقتصادية في الخليج قبل اكتشاف النفط.
يش���ير مطر بفخر، إلى أنه يمثل الجيل الخامس من العائلة ممن توارث هذه المهنة أًبا 
ع���ن ج���د منذ أكثر م���ن 150 عاًما، ومن العائ���الت القليلة التي بق���ت محافظة على هذا 
اإلرث العريق، إذ يفيد مطر أنه من األقوال المش���هورة بشأن اللؤلؤ، أن تجارته تحتاج 
إل���ى مال قارون وصبر أيوب وقلب أس���د، مؤكدا أن تج���ارة اللؤلؤ ال تعتبر مهنة عادية 
أو كغيرها من أنواع التجارة، إذ إن هناك عالقة عش���ق خاصة بين التاجر وبين اللؤلؤ 

تجعل ممارسة هذه المهنة شغًفا أكثر منها تجارة.
ويرف���ض مطر في لقاء مع “البالد” الق���ول إن تجارة اللؤلؤ اندثرت كما يعتقد كثيرون، 
رغ���م األف���ول الذي ش���هدته مطلع الق���رن الماضي مع الكس���اد االقتص���ادي الذي واكب 
الحربي���ن العالميتي���ن األولى والثانية، وقبلهما ظهور اللؤلؤ المس���تزرع، مش���يرا إلى أن 
اللؤلؤ الطبيعي ال يزال يحتفظ برونقه ومكانه وأن االزدهار بدأ في البحرين مع توجه 
عشرات الشباب إلى البحر الستخراج اللؤلؤ، وهو ما يفند االعتقاد السابق بأن العقود 

والحلي تعود إلى آللئ قديمة وليست مستخرجة حديًثا. 
فيما يلي نص اللقاء مع مطر:

علي الفردان من المنامة | )تصوير: خليل إبراهيم(

“اللؤلؤ” يحتاج مال قارون وصبر أيوب وقلب أسد

bussines
@albiladpress.com
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 “اللؤلؤ” يشهد 
ازدهارا.. ودعوة 

البحرينيين إلى 
العودة له

عائلة مطر 
العريقة عملت 

باللؤلؤ ألكثر من 
150 عاًما

الوالد باشر 
العمل على ِعقد 

واحد استغرق 
14 سنة إبــراهــيــم مــطـر

هناك طقوس 
وتقاليد خاصة 

في التعامل مع 
اللؤلؤ

أطمح أن 
تسترجع البحرين 

أمجادها بصناعة 
اللؤلؤ

اللؤلؤ الطبيعي 
ال يزال يحتفط 
بسحره وبريقه 
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ك��ف��اءة األع���ل���ى  واألداء  ري���اض���ة  األك���ث���ر  ال��ت��ص��م��ي��م 

BMW 330e السيدان الجديدة

رس���مت ديناميكية القي���ادة الفائقة والكفاءة التي ال تضاهى المالمح الرئيس���ة 
لس���يارة BMW الفئة الثالثة س���يدان الجديدة، حيث اكتس���بت سيارة السيدان 
الرياضية طابًعا جديًدا مميًزا مع مجموعة الخصائص األساس���ية التي أضيفت 

إليها عبر توسيع مجموعة المحركات بإضافة نظام هجين قابل للشحن. 

 BMW 330e اجتم���ع كذلك في س���يارة
س���يدان الجدي���دة الجي���ل األحدث من 
تقني���ة BMW eDrive مع محرك بنزين 
من 4 اسطوانات مما شّكل إضافة قوية 
إل���ى الطاب���ع الرياض���ي للس���يارة، فضالاً 
ع���ن تجربة قي���ادة كهربائي���ة أكثر قوة. 
 BMW وألول م���رة تقدم في س���يارات
تقنية XtraBoost القياسية التي تعمل 
عل���ى زيادة مؤقتة في الق���درة الناتجة 
ع���ن المح���رك الهجي���ن القاب���ل للش���حن 
185 كيل���وواط/ 252 حصاناً���ا  والبالغ���ة 
حصاناً���ا.  كيل���وواط/ 41   30 بمق���دار 
جان���ب  إل���ى  التقني���ة،  ه���ذه  وتتمي���ز 
اس���تجابتها الفورية بزيادتها المس���افة 
 BMW الت���ي يمكن أن تقطعها الس���يارة
330e س���يدان معتم���دة عل���ى الطاق���ة 
الكهربائية بنسبة 50 % مقارنة بالطراز 
الس���ابق منها؛ ليصبح م���ن الممكن اآلن 
ا دون أّي  الس���ير بها مسافة 60 كيلومتراً
انبعاث���ات كربوني���ة محلية. عالوة على 
ذلك، انخفضت أرقام اس���تهالك الوقود 
واالنبعاثات الضارة بنس���ب تتجاوز 10 

% مقارن���ة بالطراز الس���ابق، لتصل إلى 
1.7 لتر من الوق���ود لكل 100 كيلومتر، 

ا لكل كيلومتر. و39 غراماً
بي���ن  الذك���ي  التفاع���ل  درج���ة  وبلغ���ت 
المح���رك الكهربائ���ي ومح���رك االحتراق 
س���يدان   BMW 330e س���يارة  ف���ي 
���ا،  تماماً جدي���دة  مس���تويات  الجدي���دة 
إذ تس���اهم كهرب���ة المح���رك ف���ي زي���ادة 
كفاءة السيارة إلى درجة غير مسبوقة 
وتس���اعد عل���ى االرتقاء بمفه���وم متعة 
القي���ادة إل���ى أبع���د الح���دود. ويتك���ون 
نظ���ام القي���ادة الهجي���ن القابل للش���حن 
من محرك بنزين من 4 اسطوانات تبلغ 
سعته لترين وزّود بتكنولوجيا التوربو 
الثنائ���ي بحي���ث يوّل���د طاق���ة تبلغ 135 
كيل���وواط/  184 حصاناًا، يعززها محرك 
كهربائي يوّلد طاقة مس���تمرة مقدارها 
50 كيل���وواط/  68 حصاناً���ا، ويمك���ن أن 
يول���د ف���ي ذروة أدائه ما يص���ل إلى 80 
كيل���وواط/ 109 حصاناً���ا؛ ليصب���ح بذلك 
إجمال���ي الق���وة الناتج���ة ع���ن وحدت���ي 
الحرك���ة 185 كيل���وواط/  252 حصاناً���ا 

بع���زم أقص���ى للنظام يبل���غ 420 نيوتن/ 
 BMW 330e متر، وبذلك يمكن لسيارة
س���يدان الجدي���دة االنط���الق م���ن صفر 
إل���ى 100 كلم في الس���اعة ف���ي 6 ثواٍن 
فق���ط وبس���رعة قصوى تبل���غ 230 كلم/  

ساعة. 
وتستطيع سيارة BMW 330e سيدان 
عن���د تش���غيل نم���ط HYBRID الوصول 
إلى س���رعة 110 كلم/  ساعة باستخدام 
الطاق���ة الكهربائية فقط، متفوقة بذلك 
عل���ى الطراز الس���ابق بحوال���ي 30 كلم/ 
ELEC�  سس���اعة، كما يمكن الس���ير بنمط

TRIC واالستمتاع بتجربة قيادة خالية 
ا من االنبعاثات بس���رعة تصل إلى  تماماً
140 كل���م/  س���اعة بع���د أن كان���ت ف���ي 

الطراز السابق 120 كلم/  ساعة فقط.
زودت  الت���ي  التجهي���زات  أه���م  وم���ن 
س���يدان   BMW 330e س���يارة  به���ا 
الجدي���دة تقنية XtraBoost القياس���ية 
الت���ي تص���ل معه���ا الس���يارة إل���ى أعلى 
ب���كل  الديناميك���ي  األداء  مس���تويات 
 SPORT نم���ط  تفعي���ل  عن���د  س���هولة 
بواسطة مفتاح تجربة القيادة. ويعمل 
بتقني���ة  الم���زود  الكهربائ���ي  المح���رك 
XtraBoost عل���ى تقدي���م دع���م مؤقت 
لمح���رك االحت���راق في ظ���روف القيادة 
الديناميكية عبر توليده قوة تصل إلى 
30 كيل���وواط/  41 حصاناًا تكون مخزنة 
ف���ي البطاري���ة عالي���ة الفلطي���ة، إضافة 
إلى القوة المولدة منه باس���تمرار؛ وهي 
بش���كل  المتوف���رة  القي���ادة  خصائ���ص 
الفئ���ة   BMW س���يارات  ف���ي  قياس���ي 
الثالثة سيدان. وللمرة األولى في طراز 
هجي���ن تقدمه BMW، زودت الس���يارة 
بدواس���ة وقود منحنية تمنح الس���يارة 
ا  ���ا رياضياً دق���ة منقطع���ة النظي���ر وطابعاً
Step�  ممثل، ع���الوة على ناقل الحركة

tronic المك���ّون من 8 س���رعات تتكامل 
معه مكابح لتخفيض السرعات.

أعلن���ت فولك���س فاج���ن عن طرح س���يارتها الجدي���دة كلًيا “T-Cross” في ش���هر 
أبريل المقبل.

 وأوضح���ت الش���ركة األلمانية أن س���يارتها 
الت���ي تمث���ل باك���ورة إنتاجه���ا عل���ى صعي���د 
الط���رز الرياضي���ة المتعددة االس���تخدامات 
الصغيرة الحجم، تعتمد من الناحية التقنية 
ا على صعيد  على شقيقتها “Polo” خصوصاً
قاع���دة العجالت، وإنما م���ع خلوص أرضي 
“ارتفاع أس���فل الس���يارة عن سطح األرض” 

أعلى. وتأتي T�Cross” بطول إجمالي يبلغ 
4.11 مت���ر، وتتمتع بقاع���دة عجالت بطولة 
2.56 مت���ر، ويمكن تجهيز مقصورة القيادة 
وف���ق خي���ارات عديدة، مع شاش���ة لمس���ية، 
فض���الاً صن���دوق أمتعة يمكن أن يس���توعب 
ا. وتش���تمل أنظم���ة دف���ع  حت���ى 1281 لت���راً

السيارة على خيارات متنوعة للمحركات.

ُيس���تَمد اس���م UX م���ن النه���ج ال���ذي اتبع���ه فري���ق التصمي���م، ويعكس مهمته���ا التي 
تجمع بين كونها س���يارة مناس���بة لالستخدام اليومي في المدينة )Urban(، وكذلك 

كسيارة كروس - أوفر مناسبة ألسلوب الحياة النشط الحافل بالمغامرات.

 U من حرف UX وتم اس���تمداد مصطلح
X� في كلمة X وحرف ،Urban في كلمة

 ،crossover وهي اختص���ار لكلمة ،over
وبه���ذا فق���د ت���م تصمي���م س���يارة تضفي 
���ا، وته���دف إل���ى تقديم  ���ا ديناميكياً طابعاً
تجرب���ة قي���ادة تفاعلي���ة م���ع مس���تويات 

الراحة واالنس���يابية الفريدة التي لطالما 
اشتهرت بها سيارات لكزس الفاخرة؛ مما 
يجعلها إضافة فريدة إلى فئة الكروس - 
أوفر المدمجة الفاخرة. وتتميز الس���يارة 
بمحرك جديد رباعي األس���طوانات عالي 

الكفاءة.

كش���فت لينكولن النقاب عن س���يارتها أفياتور الجديدة، التي تنتمي للفئة المتوسطة 
من الموديالت الرياضية متعددة األغراض.

وتعتمد الس���يارة عل���ى محرك بنزين تربو 
م���زدوج سداس���ي األس���طوانات س���عة 3 
لت���رات بقوة 400 حصان، مع عزم دوران 
وف���ي  مت���ر.  نيوت���ن/   610 يبل���غ  أقص���ى 
نس���خة غران���د تورين���غ يتع���اون المح���رك 
مع آخر كهربائ���ي ضمن نظام دفع هجين 
بق���وة 450 حصان���ا. وف���ي كال الموديلين 

تتضاف���ر جه���ود المحرك مع ناق���ل حركة 
أوتوماتيكي من 10 سرعات.

ويعتمد نظام الدفع الهجين على بطارية 
ليثي���وم أيون يس���تغرق ش���حنها بالكامل 
م���ن 3 إل���ى 4 س���اعات، وزّودت الش���ركة 
أيقونته���ا على نظ���ام الدف���ع الخلفي، كما 

تتوفر منها نسخة الدفع الرباعي.

T-Cross فولكس فاجن

ما معنى اسم لكزس UX؟

لينكولن أفياتور الجديدة

جاءت ش���احنة رام 1500 الجديدة كليا للعام 2019 بتعديالت ش���املة، مما يجعل هذه المركبة أفضل شاحنة حتى اآلن، ويجعلها 
تحقق المزيد من القدرة والقوة واألداء. 

ولكن حتى هذا التقدم الهائل لم يكن كافيا إلرضاء فريق رام الهندسي، 
وه���ذا هو الس���بب ال���ذي دفعه���م أيضا إل���ى نق���ل االبت���كار والتكنولوجيا 
واألناق���ة آلف���اق جدي���دة تمام���ا، مم���ا أحدث ث���ورة ف���ي المركب���ة الرائدة 
للعالم���ة التجاري���ة، فيم���ا يعد أه���م تصميم له���ا على اإلطالق. وتش���تمل 
الش���احنة عل���ى مي���زات حصرية ف���ي مج���االت معّينة في غاي���ة األهمية 
بالنس���بة إلى المشترين وتجمع بين مس���تويات جديدة تماما من فخامة 
المقص���ورة والراح���ة والتكنولوجيا والق���درة والوظائف، وه���ذه الميزات 
تجع���ل م���ن رام 1500 حلما أصبح حقيقة بالنس���بة إل���ى العمالء الذين ال 

يضطرون إلى تقديم أي تنازالت لقيادة شاحنة رام.
وتض���م رام 1500 ط���راز 2019 الجدي���دة بالكام���ل على أحدث 

التقنيات المبتكرة م���ع الجيل الرابع من نظام يوكونكت 
Uconnect الحائز على الجوائز وشاشة حصرية تعمل 
باللم���س ضمن فئتها قابلة للتش���كيل قياس 12 بوصة 
)305 ملم(، وتتميز بإمكانات تقس���يم الشاش���ة لعملية 
التطبي���ق الثنائ���ي، م���ع أندروي���د أوتو وأب���ل كاربالي 
)المتوافران على كلتا الشاشتين قياس 8.4 بوصات/ 

  213.36 مل���م وقي���اس 12 بوص���ة/   305 ملم(. 

وكمي���زة قياس���ية، يت���م تضمي���ن منافذ USB ن���وع C الجدي���دة متعددة 
الوظائف التي تسمح بشحن األجهزة بسرعة تصل إلى 4 أضعاف سرعة 
مناف���ذ USB القياس���ية، كم���ا يتواف���ر أيضا لوح ش���حن الس���لكي مدمج. 
ويعم���ل نظام إلغاء الضجي���ج الفعال المبتكر والمتط���ور للغاية والزجاج 
الصوتي على تقليل األصوات المحيطة إلى مستوى منخفض يبلغ 67.1 

ديسيبل، مما يجعلها أهدأ شاحنة رام 1500 على اإلطالق.

واألداء الق��وة  م��ن  والمزي��د  واألناق��ة  التكنولوجي��ا 

شاحنة رام 1500 الجديدة

لي���س م���ن الصع���ب العثور على س���يارة تعجبك، فقد يس���تهوي المرء التصميم الج���ذاب أو صوت المحرك القوي، لكن الصع���ب هو الحصول على 
سيارة جذابة وتملك كفاءة عالية في آن واحد. نشرت شركة US News & World Report قائمة بأفضل سيارات “مقابل أسعارها” في مختلف 
الفئ���ات م���ن إص���دارات 2018، ووصفت الط���رازات المختارة بأنها تجمع بين الج���ودة والقيمة المحفوظة للمال. واس���تبعد التقرير الجاري بعض 

الطرازات غير المنتشرة بمنطقة الخليج.

تويوتا أفالون 2018: األفضل في فئة الس���يارات السيدان كبيرة الحجم 
بالنس���بة للس���عر، وحصلت عل���ى 9.1 درجة. كيا س���ورينتو 2018: أفضل 
س���يارة رياضة متع���ددة األغراض )إس.يو.في( بثالثة صفوف “بالنس���بة 
US News & World Re� 8.7 من 10 في تقييم  سسعرها”، وحصلت على
port. أودي A3 2018: أفض���ل س���يارة فارهة صغيرة وحصلت على 8.1 
درج���ة ف���ي التقييم العام. فورد إي���دج 2018: أفضل إس.يو.في بصفين 
من المقاعد، وسجلت 8.4 في التقييم العام الذي شمل األداء والمقصورة 
الداخلي���ة وعالم���ة 
 . ن م���ا أل ا

تويوتا كامري 2018: أفضل س���يارة س���يدان متوسطة الحجم، وسجلت 
9.3 درجة وبلغت العالمة الكاملة )10 درجات( في عوامل األمان. لكزس 
RX 350: أفضل “إس.يو.في” فارهة بصفين من المقاعد، وحصلت على 
 CR�V 8.6 درج���ة م���ن 10 أعاله���ا مع���دالت األم���ان )9.3 درجة(. هون���دا
2018: أفض���ل س���يارة “إس.يو.ف���ي” في الفئة صغيرة الحجم وس���جلت 

8.8 درجة شملت 9.8 درجة لعوامل األمان.
لك���زس ES 2018: أفض���ل س���يارة س���يدان فاره���ة متوس���طة الحج���م، 

وسجلت 8.6 درجة في التقييم العام منها 9.3 درجة لعوامل األمان.
هون���دا أوديس���ي 2018: أفض���ل مين���ي فان “مقابل س���عرها” ف���ي 2018 

وسجلت 9.1 في التقييم العام.
كي���ا س���ول 2018: أفضل س���يارة صغيرة )مدمج���ة( مقابل 
الس���عر وحصل���ت عل���ى 9.1 درج���ة منه���ا 9.8 لعوام���ل 
HR�V 2018: أفض���ل إس.يو.ف���ي  األم���ان. هون���دا 
مدمج���ة )Subcompact( مقاب���ل س���عرها وس���جلت 

8.2 في التقييم العام.

ال��س��ي��دان بفئة  تقييما  األع��ل��ى  أف���ال���ون  ت��وي��وت��ا 

أفضل سيارات 2018 مقابل أسعارها
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ا عبر  يتعزز الش���كل الجانبي الس���لس واالنسيابي لس���يارة MG6 الجديدة كلياً
لمس���ة من ألياف الكربون على المصد األمامي، إضافة إلى األضواء األمامية 
الت���ي تتأّل���ق بمفه���وم تصميم���ي مش���ابه لمعَلم “عي���ن لندن”، ووج���ود أطراف 
أنابيب عادم توأمية وش���بك أمامي بنمط Star Rider المس���توحى من اللغة 

التصميمية التعبيرية لدى العالمة التجارية بريطانية المنشأ.
وتس���تمر تل���ك اللمس���ة الرياضي���ة الراقي���ة ف���ي داخ���ل المقصورة عب���ر لوحة 
ع���دادات وكونس���ول وس���طي بتصمي���م ذك���ي، ويكّم���ل ذل���ك مقاع���د عصرية 
مغّط���اة بالجل���د، مع التمّيز بمقصورة باللونين األس���ود واألحم���ر في طرازات 

الفئة العليا.

MG6 العصرية والجديدة كلًيا



تقرير شباك التذاكر البحريني في فوكس سينكو

احتفلت زوي سالدانا، بانتهاء العام 2018، ونشرت عددا من الوجوه  «
الخاصة بها طوال العام، من كواليس عدد من أعمالها السينمائية، 

أهمها فيلم “Avengers: Infinity War”، إلى جانب عدد من اإلطالالت 
من حياتها اليومية. ُيذكر أن زوي تواصل تصوير األجزاء الجديدة من 

سلسلة الفانتازيا والمغامرات “Avatar”، المقرر طرح الجزء الثاني 
منها بحلول العام 2020.

يحتف���ل فيل���م البطل الخ���ارق Aquaman بحلوله في المركز األول في ش���ركة البحرين 
س���ينكو وفوكس في نفس الوقت يتصدر ش���باك التذاكر في صاالت السينما األميركية 

في األسبوع الثاني لعرضه.

وت���دور أح���داث الفيل���م عندما ُي���درك “آرثر 
كاري” أن���ه وريث مملك���ة “أتالنتيس” تحت 
الم���اء، وعلي���ه أن يرن���و إل���ى قي���ادة ش���عبه 

ليصبح بطلهم األول، ومن َثم بطل العالم.
ويمث���ل الفيلم خامس تع���اون بين المخرج 
جيمس وان والممثل باتريك ويلس���ون بعد 
The Con�( ،2010 العام )Insidious (ففالم 
الع���ام   )Insidious: Chapter 2و  ،juring
الع���ام   )The Conjuring 2( 2013، وفيل���م 
2016. والفيلم قائم على القصص المصورة 
Aquaman، والت���ي كتبه���ا جي���وف جونس 
الع���ام 2011، وه���و ثال���ث أف���الم المخ���رج 
جيم���س وان الت���ي تخال���ف ن���وع الرع���ب، 

وأول أفالمه عن األبطال الخارقين.
وحصد العمل، الذي يؤدي بطولته جايس���ن 
ملي���ون  ال����51  إي���رادات تتخط���ى  موم���وا، 
دوالر، ليصب���ح مجم���وع عائداته نحو 189 

مليون دوالر منذ بدء عرضه. 

وج���اء ف���ي المرك���ز الثان���ي الفيل���م الهن���دي 
“SIMBA” للفنان رانفيير سينج الذي تزّوج 
بالنجم���ة ديبي���كا بودك���ون أخي���را، وت���دور 
أحداث���ه في إط���ار درام���ي اجتماعي، وهو 
م���ن إخ���راج روهيت ش���يتي، ويش���ارك في 
بطولت���ه أج���اي ديفج���ن، س���ارة عل���ي خان 

وسونو سود. 
Mary Pop�  يي المرك���ز الثالث جاء فيل���م
pins Returns  م���ع إميل���ي بالن���ت، الفيل���م 
ت���دور قصت���ه حول ف���ي عصر الكس���اد في 
لندن، تزور م���اري بوبينز المولعة بالحيوية 
م���اري وجاي���ن ماي���كل بانك���س، جنًب���ا إل���ى 
جنب مع أطفال مايكل الثالثة، بعد خسارة 
ش���خصية، ومن خ���الل مهاراتها الس���حرية 
ج���اك،  صديقه���ا  وبمس���اعدة  الفري���دة، 
تس���اعد األس���رة على إعادة اكتشاف الفرح 

وتتساءل عن فقدانها في حياتها.
وت���اله ف���ي المرك���ز الرابع في س���ينكو فيلم 

 Ralph Breaks the األنيميش���ن العائل���ي
Internet وتدور أحداث الجزء الثاني من 
الفيل���م بعد 6 أعوام م���ن إنقاذ المكان من 
 ”Sugar Rush“ إذ كس���رت ،”Turbo“ ث���أر
Vanel�و Ralph  ززانة الممرات، ما دفع
lope للس���فر إل���ى اإلنترن���ت عب���ر جه���از 
Ar� المثب���ت حديًث���ا فى Wi�Fi  ووجي���ه
cade وLitwak الس���ترداد قطعة قادرة 

على إنقاذ اللعبة.
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االحتي���ال اإللكترون���ي جريمة تماثل التمويه، والحيل���ة، والخداع والتغرير أو إبطال الحقوق وإس���قاط الواجبات، تحدث مع 
ش���خص أو جماعة، وهو نوعان مادي ومعنوي، ويكون إلكترونيا متعدد األوجه أو مالًيا كما يحدث بين فرد س���اذج أو يكون 

إنساًنا عادًيا يقتصه آخر شرير صائد ومخادع. 

وُيع���رف أهل القان���ون االحتيال على أنه 
اس���تيالء عل���ى ش���يء ممل���وك أو غي���ره 
اللغ���ة  علم���اء  أم���ا  احتيالي���ة.  بطريق���ة، 
فعرف���وه بالدهاء والح���ذق والقدرة على 
دق���ة التص���رف فالمحتال الب���د أن يكون 
الم���راد  اس���تدراج  ف���ي  وماه���ًرا  حاذًق���ا 
وتقريرن���ا  معلومات���ه.  أو  مال���ه  س���لب 
اإللكترون���ي  االحتي���ال  ح���ول  يتمح���ور 
خدم���ات  تس���تغل  خ���داع  عملي���ة  وه���و 
مث���ل  )االنترن���ت(  العنكبوتي���ة  الش���بكة 
البري���د اإللكتروني وصفح���ات التواصل 
االجتماع���ي ومنتدي���ات الش���بكة مواق���ع 
الوب، لإليقاع بضحايها؛ بهدف الحصول 
الش���خصية  المعلوم���ات  أو  الم���ال  عل���ى 

بصورة غير مشروعة، تضر بالضحايا.
ن���رى أن مفه���وم االحتي���ال غي���ر جدي���د 
ب���ل متوغ���ل ف���ي التاري���خ إذ عَرف���ه ابن 
خل���دون، لكن���ه ازداد وضوًح���ا وانتش���اًرا 
بعد العولمة، إذ صار العالم قرية تتداخل 
مصال���ح أهله���ا. وأول م���ا يلفتن���ا، خ���داع 
البري���د اإللكتروني، وفيه ينتحل مرس���ل 

الرس���الة بأن���ه تاب���ع إلح���دى الش���ركات 
ويطلب بيانات المرسل إليه. 

آخ���ر  احتي���ال  وهن���اك 
تزوير صفحات  وهو 

الويب: فعندما 

صفح���ة  المخ���دوع  المس���تخدم  يفت���ح 
الصفح���ة  ف���ي  بيانات���ه  ليدخ���ل  الوي���ب 
الم���زورة تس���رق معلوماته مباش���رة. هذا 
إضاف���ة إل���ى خ���داع المعام���الت المالية، 
وفي���ه يتلق���ى المخدوع رس���الة بتحويل 
ثروة طائلة إلى حسابه شريطة أن يقوم 
المس���تخدم المخدوع أواًل بالقيام ببعض 
الترتيبات الستالم هذه األموال، تتضمن 
إرس���ال مبلغ من المال إلى الطرف األول 
لس���بب م���ا )م���ن أج���ل معام���الت تحويل 
األم���وال مث���اًل(، وبهذا يكون المس���تخدم 
قد وقع ضحية االحتيال وخس���ر نقوده. 
وقد يحدث الخ���داع عبر التطبيقات كما 
ح���دث معي عب���ر تطبيق “الواتس���اب” إذ 
دخ���ل أح���د الهنود يزع���م أنه من ش���ركة 
فيف���ا وأخبرن���ي أن���ي ق���د ربح���ت جائزة 
كب���رى، وكان يري���د أخ���ذ بيانات���ي لكن���ي 

تغاضي���ت عن ال���رد؛ ألني ق���رأت تحذيًرا 
م���ن ش���ركة فيف���ا بش���أن ذل���ك، ول���م تكن 
تل���ك المرة الوحيدة ب���ل أردفتها محاولة 
احتي���ال م���ن رقم آخ���ر وتجاهل���ت ذلك. 
ون���رى خ���داع اإلعالن���ات وه���ي عمليات 
تس���ويق دعائي���ة مجاني���ة للمواقع مقابل 
“ال شيء” مادي يحصل عليه المستخدم 
المخدوع، بالمقابل، تربح الش���ركات عند 

كل نقر على إعالن من إعالناتها.
الخدمي���ة،  الع���روض  لخ���داع  وبالنظ���ر 
فتطل���ب ه���ذه الخدع���ة م���ن المس���تخدم 
إرس���ال مبل���غ مال���ي معين قد يص���ل إلى 
بض���ع مئات م���ن ال���دوالرات لق���اء المواد 
الالزم���ة لب���دء عمل���ه أو إلرس���الها إلي���ه، 
فيدف���ع المس���تخدم دون أن يحصل على 
ثمنه���ا.  دف���ع  الت���ي  المعلوم���ات  الم���واد/  
يق���وم  الخ���داع:  تس���ويق  خ���دع  وف���ي 
المس���تخدمون بالتس���ويق له���ذه الخ���دع 
)كما ف���ي النوع الس���ابق( وتأكيد صحتها 
ومصداقيته���ا )س���واًء كان���وا عالمي���ن أو 
جاهلين بحقيقتها(، مما يؤدي إلى وقوع 
كان  وإذا  فيه���ا.  الضحاي���ا  م���ن  المزي���د 
االحتي���ال يقوم عل���ى اس���تدراج الطرف 
معلومات���ه  أو  أموال���ه  لتس���ليم  اآلخ���ر 
الخاصة بذرائع شتى يستعملها المحتال 
م���ن  األخط���ر  ف���إن  الضحي���ة،  إلقن���اع 
االحتيال الفردي االحتيال الذي تمارس���ه 
عمالقة الشبكة، مثل الشركات التي تقف 
وراء محركات البحث أو أنظمة التشغيل 
مث���ل google، صاح���ب نظ���ام التش���غيل 
المص���ادر  المفت���وح  المجان���ي  اندروي���د 
المصم���م لألجه���زة ذات شاش���ات اللمس 
كالهواتف الذكية والحواس���يب اللوحية، 
ل���رواد  مجاني���ة  خدم���ات  تق���دم  فه���ي 
الش���بكة ومشغلي الهواتف، ولكنها عندما 
كش���فت ع���ن طريق���ة عمله���ا، تبي���ن أنه���ا 
تم���ارس عملية إحصائي���ة عالية التعقيد، 
المس���تخدمين  بيان���ات  فيه���ا  ت���درس 
وتخ���زن  إحصائي���ة،  بص���ورة  لخدماته���ا 

“س���يرفرات”  ف���ي  عنه���م،  المعلوم���ات 
ضخم���ة، فعلى س���بيل المث���ال تحزن كل 
عملي���ة بح���ث قام به���ا المس���تخدم، ومن 
طبيع���ة  تكش���ف  الكلم���ات  تل���ك  خ���الل 
اهتمامات���ه وتوجهات���ه ومزاجه ورغباته، 
تبي���ع  أن  المث���ال  س���بيل  عل���ى  وممك���ن 
تل���ك المعلوم���ات إلى ش���ركات التجارية، 
جمعه���ا  وف���ي  بالدعاي���ة،  لتس���تهدفه 
وتخزينه���ا ل���كل نش���اط المس���تخدم على 
م���دار الس���اعة، ومن المفت���رض أن تكون 
على دراية باس���مك، وعنوانك، ووس���ائل 
اتصال���ك، وهوايت���ك المفضل���ة، وأغنيتك 
المحببة، وأكلتك المفضلة، وأسماء أفراد 
عائلتك وأصدقائك، توجهاتك السياس���ة 
واالقتصادية واالجتماعية، وكل ش���اردة 
وواردة مهما كانت دقتها وخصوصيتها. 
وكش���ف تقري���ر لصحيف���ة وول س���تريت 
ويحل���ل  يفح���ص  الثال���ث  الط���رف  أن 
صن���دوق ال���وارد من مس���تخدمي خدمة 
البري���د اإللكتروني التابعة له���ا “جيميل”، 
وردت جوج���ل عل���ى ه���ذا االته���ام عب���ر 
نش���ر منشور أكدت فيه الش���ركة التزامها 
باختب���ار تطبيق���ات الطرف الثال���ث التي 
يمكنها الوصول إلى بيانات مس���تخدمي 
جيميل الحساس���ة. وفي سياق الحديث 
ع���ن عمالق���ة الش���بكة وما يمارس���ونه من 
الش���خصية  للمعلوم���ات  جم���ع وتخزي���ن 
للمس���تعملين، وما يمك���ن أن يترتب على 
ذل���ك م���ن س���وء اس���تعمال، يض���ر باألمن 
الش���خصي والقوم���ي والوطن���ي، ممك���ن 
الت���ي  “مايكروس���وفت”  إل���ى  االلتف���ات 
والمراقب���ة،  المتابع���ة  عملي���ات  تم���ارس 

فيكفيه���ا أنه���ا صاحب���ة نظ���ام التش���غيل 
ويندوز الذي يتقاس���م مع اندرويد سوق 

األجهزة الذكية. 
وم���ن عمالق���ة الش���بكة، أيض���ا، فيس���بوك 
الذي لفت انتباه العالم إليه، في فضيحة 
أناليتي���كا”  “كامبري���دج  ش���ركة  حص���ول 
على معلومات عن 50 مليون مس���تخدم 
ل���� “فيس���بوك” دون علمه���م، وقام���ت تلك 
الش���ركة بدورها باستخدام هذه البيانات 
الرئي���س األميرك���ي ف���ي  لصال���ح حمل���ة 
انتخاب���ات 2016. فظهرت حركة “حذف 
فيسبوك” على نحو مطرد على اإلنترنت، 
وعل���ى األث���ر فقد فيس���بوك أكث���ر من 50 
ملي���ار دوالر م���ن قيمته الس���وقية خالل 
 ”CNN“ أس���بوع، نق���اًل عن موق���ع ش���بكة
زوكربي���رغ  م���ارك  وق���ال  األميركي���ة. 
ف���ي بي���ان له عب���ر فيس���بوك إن���ه يتحمل 
مسؤولية اختراق بيانات المستخدمين، 
مؤك���دا القي���ام بكل ما يل���زم لتجنب مثل 
ه���ذه األخط���اء ف���ي المس���تقبل وحماي���ة 
المس���تخدم. وأض���اف م���ارك أن���ه س���يتم 
التحقيق من جمي���ع التطبيقات المتصلة 
بمراجع���ة  والمطالب���ة  فيس���بوك،  م���ع 
حس���ابات أي تطبي���ق وإن كان له���ا صل���ة 
تقيي���د  س���يتم  أن���ه  مؤك���دا  بالحادث���ة، 
لبيان���ات  التطبيق���ات  مط���وري  وص���ول 
المس���تخدمين؛ لمن���ع ح���وادث م���ن ه���ذا 

النوع في المستقبل. 
خاصي���ة  ع���ن  فيس���بوك  مدي���ر  وأعل���ن 
م���ن  رؤي���ة  للمس���تخدم  تتي���ح  جدي���دة 
يح���اول الوصول إلى بياناته الش���خصية 

ومنعه من ذلك. 
وبناء على ذلك، فإن الستعمال االنترنت 
الف���رد،  تبع���ات كبي���رة خ���ارج حس���ابات 
ف���ي  الش���خصية  الخس���ائر  م���ن  وللح���د 
اس���تعمال خدمات الش���بكة كالفيس���بوك، 
يجم���ع الخبراء على وجود س���بيل وحيد 
للبق���اء بعيدا عن “المش���اكل” على صعيد 
ف���ي  يتمث���ل  الش���خصية،  الخصوصي���ة 
ع���دم نش���ر أي ش���يء غي���ر مناس���ب أو 
مثي���ر للج���دل، وأع���دوا تقري���را أف���ردوا 
في���ه 10 معلوم���ات يتوج���ب حذفه���ا من 
على فيس���بوك لتفادي فض���ول الكثيرين، 
وه���ي: تاريخ مي���الدك، رق���م الهاتف، من 
ال تعرفه���م من قائم���ة أصدقائك، مديرك، 
صور أطفالك، مدارس أطفالك، موقعك، 
تفاصيل خطة عطلتك، حالتك العاطفية، 
معلوم���ات تخ���ص بطاقت���ك االئتمانية... 
فهل ستكون شبكة العنكبوت يوًما آمنة؟

االحتيال في العالم االفتراضي

طارق البحار

يقوم على استدراج الطرف اآلخر لتسليم أمواله أو معلوماته
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هل نقلق من استخدام األطفال الهواتف؟
قال���ت توصي���ات أعدها خبراء في طب األطفال إن االعتقاد الس���ائد 
ب���أن هناك خطرا على األطفال من اس���تخدام األجه���زة اإلليكترونية 
ذات الشاش���ات المضيئة ال يس���تند على أدلة علمية كافية. وأش���ارت 
إلى أنه ليس على الوالدين القلق بشأن استخدام األطفال للشاشات 

طالما أنهم يتابعون أوقات استخدام األطفال لهذه األجهزة.
ورغ���م أن هذه التوصي���ات لم تحدد مدة زمنية معينة للجلوس أمام 
أجه���زة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية، فإنها نصحت 
بع���دم اس���تخدامها ف���ي الس���اعات التي تس���بق وقت النوم مباش���رة. 
وق���ال خب���راء إن���ه من المه���م أال يأتي اس���تخدام ه���ذه األجهزة على 
حس���اب س���اعات النوم، والتمرين���ات الرياضية، أو قض���اء الوقت مع 
األس���رة. وتناول���ت التوصي���ات بالنق���د مراجع���ة لألدل���ة العلمية على 
األض���رار المحتمل���ة الس���تخدام األطف���ال الشاش���ات في بحث نش���ر 
تزامن���ا معه���ا، ما أثار جدال ح���ول ما إذا كان ينبغ���ي وضع قيود على 
استخدام األطفال لألجهزة ذات الشاشات. وأصدرت الكلية الملكية 
لط���ب األطفال وصحة الطفل، التي تش���رف عل���ى تدريب أخصائيي 
األطفال، توصيات لمن هم دون سن ال� 18 تضمنت أنه ال وجود ألدلة 

علمي���ة كافية عل���ى أن قضاء الوقت أمام الشاش���ات “مضر بالصحة” 
كما يزعم البعض. لكن التوصيات الصادرة عن الكلية الملكية رجحت 
أنه من غير المؤكد أن يكون للمعدالت المرتفعة الستخدام الشاشات 
عالق���ة بهذه المش���كالت، كم���ا ال تتوافر أدلة عل���ى أن من يعانون من 

هذه المشكالت الصحية يقضون وقتا طويال أمام الشاشات.

أدت لعب���ة “غرف���ة اله���روب” الت���ي 
بدأت تنتش���ر في العالم إلى مقتل 
5 أشخاص اختناقا في بولندا، إثر 
احتجازهم ف���ي غرفة مقفلة بينما 

اشتعلت النيران في محيطها.
وألق���ى رجال اإلطف���اء البولنديون 
باللوم في الحريق الذي أس���فر عن 
مقتل 5 فتيات وإصابة رجل، على 
األس���الك الكهربائية دون المستوى 
واإلج���راءات األمني���ة المتس���اهلة 
ف���ي لعبة “اس���كيب روم” أو “غرفة 

الهروب”.
وعث���ر عل���ى جثث الضحاي���ا الذين 
يبلغ���ون من العمر 15 عاما الجمعة 
في كوزالين بش���مال بولندا بعد أن 
أخمد رج���ال اإلطف���اء النيران في 

غرفة مجاورة.

وتحتوي لعبة “غرفة الهروب”  «
على العبين محاصرين 

داخل غرفة أو مبنى، ويجب 
أن يجدوا خيوطا أو عالمات 

تساعدهم في الخروج.

لـعبــة تـتـحـول 
إلـى مــأســاة اس���تأنفت تايلند أمس الس���بت الرحالت الجوية إلى أقاليمها الجنوبية بعد تباطؤ 

ف���ي س���رعة الري���اح الناجمة ع���ن أول عاصفة مداري���ة تضرب البالد من���ذ 30 عاما 
وتحركها نحو بحر أندامان.

أش���جارا  ف���ي طريقه���ا  العاصف���ة  واقتلع���ت 
وأس���طح بناي���ات وألحق���ت أض���رارا بمن���ازل 
وعطل���ت ش���بكات الكهرب���اء. وقب���ل وص���ول 
العاصف���ة المدارية بابوك إل���ى البر في إقليم 
ناكون س���ي تامارات ي���وم الجمعة قادمة من 
خليج تايلند، أغلقت السلطات المطارات في 
اإلقلي���م وف���ي إقليم س���ورات تان���ي القريب 

وكذل���ك ف���ي جزي���رة كوه س���اموي الش���هيرة 
للعطالت وألغت كل الرحالت.

لكن مسؤولي الطقس قالوا إن  «
العاصفة فقدت زخمها أمس لكنهم 

أبقوا على تحذيرات من هطول 
أمطار غزيرة واحتماالت حدوث 

سيول في 9 أقاليم.

اس���تعرت أمس السبت حرائق غابات في أجزاء من منطقة جنوب شرق أستراليا 
ذات الكثافة الس���كانية المرتفعة، فيما توقع مسؤولو األرصاد الجوية أن تتحسن 

األوضاع في سيدني مع انخفاض درجات الحرارة بحلول الظهيرة.

ودفع حريق اندلع ف���ي والية فيكتوريا، 
الت���ي تقع ش���رق البالد، وه���ي ثاني أكبر 
والية من، حيث عدد الس���كان، س���لطات 
مكافح���ة الحرائ���ق إل���ى إص���دار تحذير 
للس���كان في 14 مدين���ة مختلفة تحثهم 
في���ه عل���ى ترق���ب الوض���ع واالس���تعداد 

التخاذ إجراءات.

وقال مسؤولو مكافحة الحرائق إن  «
حريق غابات في والية تسمانيا التي 

تقع في جزيرة بجنوب البالد أتى 
على نحو 37 ألف فدان في المناطق 

البرية بجنوب غرب الوالية.

استئناف الرحالت بتايلند بعد عاصفة

حرائق غابات تستعر في أستراليا

طفلة مهاجرة تلهو داخل مخزن تم تحويله إلى 
مأوى لالجئين في مدينة تيخوانا المكسيكية، 

حيث ينتظر أبواها الموافقة على طلب اللجوء إلى 
الواليات المتحدة األميركية. )أ ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

شكوى البحارة الهواة
تفاعل متابعو إنستغرام “البالد” 
م����ع ش����كوى ع����دد م����ن البح����ارة 
الهواة منعوا من إنزال قواربهم 
ف����ي مزال����ق المراف����ئ البحري����ة. 

واعتبر صاحب حساب 
م����ن  أن����ه   love_bird_zone@
ف����ي  يك����ون  أال  المنطق����ي  غي����ر 
البحري����ن التي يحيط  بها الماء 
ع����ام؛  مرف����أ  الجه����ات،  كل  م����ن 
لكي ينزل الن����اس في البحر مع 

طراريدهم.

تع���رض رئي���س بلدية أدرن���ة، وه���و إقليم 
م���ع  التركي���ة  الح���دود  م���ن  بالق���رب  يق���ع 
اليونان وبلغاريا، النتقادات واسعة بسبب 
تهنئته للسائحين بالعام الجديد بملصقات 
متع���ددة اللغ���ات، م���ن بينها واح���دة كانت 
صحيف���ة  وذك���رت  باليوناني���ة.  مكتوب���ة 
“حرييت” التركة، أمس الس���بت، أن إحدى 
الملصقات كان مكتوبا عليها اس���م المدينة 
باليوناني���ة “أدريانوبولي���س”، وق���د علق���ت 
على جدران ونوافذ المتاجر في المدينة.

وهاج���م كثير م���ن األت���راك القوميين، عبر 
تص���رف  االجتماع���ي،  التواص���ل  وس���ائل 
العم���دة رج���ب ج���ركان، ال���ذي كت���ب على 
أحد الملصقات باللغة اليونانية أنه “رئيس 

بلدية أدريانوبوليس”.

 ويسافر عدد كبير من السكان في  «
بلغاريا واليونان إلى مقاطعة أدرنة 

التركية الغربية للتسوق، بسبب 
انخفاض األسعار بعد أن فقدت 

الليرة التركية الكثير من قيمتها.

تق���دم محام مص���ري ببالغ عاج���ل للنائب 
الع���ام ض���د المغنية ش���يرين عب���د الوهاب، 
متهم���ا إياها ب� ”التطاول على مصر”، وذلك 
بع���د تصريح���ات أدلت بها ف���ي حفل رأس 
الس���نة. وق���ال المحامي س���مير صبري في 
بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك: 
“مسلسل وضيع وأس���لوب متدني تتعامل 
ب���ه المدعوة ش���يرين عبدالوهاب مع مصر 
العظيم���ة الش���امخة أم الدنيا ومه���د العلم 
والحض���ارة ومدرس���ة اإلب���داع واالبت���كار 

والفن”.

وأضاف: “تتطاول وتخطئ ثم  «
تبكي بكاء المخادعين وتلتمس 
الصفح والسماح. وتابع: “مؤخرا 

أعادت شيرين الكرة من جديد 
وأطلقت كلمات ارتجالية تبدو لها 

مزحة، ولكنها في نظر الجماهير 
إهانة لمصر، حين قالت في حفل 

ليلة رأس السنة )أنا خسارة في 
مصر”.

عمدة تركي تحت 
النار بعد السقطة 

اليونانية

اتهام شيرين 
بـ “التطاول على 

مصر”
دفع صاحب سلس���لة مطاعم ش���هيرة ف���ي اليابان أكثر من 3 ماليين دوالر لش���راء 

سمكة تونة عمالقة في مزاد أقيم بسوق جديد لألسماك في طوكيو.

واشترى كيوشي كيمورا، صاحب شركة 
“كيم���ورا” الت���ي تمل���ك سلس���لة مطاع���م 
“سوش���ي زانم���اي”، س���مكة التون���ة ذات 
 278 وزنه���ا  البال���غ  الزرق���اء،  الزعان���ف 

كيلوغراما، بمبلغ 3.1 مليون دوالر.
وبذل���ك حط���م كيم���ورا، الملق���ب ب�”مل���ك 
التون���ة”، الرق���م القياس���ي األخي���ر، الذي 
دفعه في مزاد عام 2013، حين اش���ترى 

سمكة مقابل 1.4 مليون دوالر.
وغالب���ا ما يدفع تج���ار الجملة وأصحاب 
مطاع���م السوش���ي مبالغ باهظة، لش���راء 
أفضل س���مكة، ف���ي أول مزاد ف���ي العام 

الجديد.
وق���ال كيم���ورا، لوكال���ة فران���س ب���رس، 
عقب المزاد: “لقد اش���تريت س���مكة تونة 

جيدة”.

بيع سمكة تونة بأكثر من 3 ماليين دوالر

أعلنت المغنية األميركية بريتني سبيرز تعليق حفالتها المقررة في مدينة الس فيغاس 
والتزامات فنية أخرى حتى تكون بجوار أسرتها بعد مرض والدها. وقالت سبيرز )37 
عاما( عبر موقع إنستغرام، الجمعة، إن والدها جيمي نقل إلى المستشفى أواخر العام 
الماضي “وكاد يموت”. وكان من المقرر أن تبدأ سبيرز سلسلة حفالت جديدة أطلقت 

عليها اسم )بريتني: دومينيشن( في الس فيغاس يوم 13 فبراير وحتى أغسطس 2019.
رجل األعمال الياباني كيوشي كيمورا يقف إلى جوار سمكة التونة العمالقة

السنة الحادية عشرة - العدد 3736 

األحد
6 يناير 2019 

30 ربيع الثاني 1440

أوصت الكلية الملكية لطب األطفال وصحة الطفل بعدم استخدم 
األطفال الشاشات قبل النوم مباشرة

يستند االعتقاد بأن األطفال ينبغي أال يقضوا وقتا أمام الشاشات قبل النوم إلى أن هناك دليال على ضرر قد يتعرضون له  «
إذا فعلوا ذلك. فهذه األجهزة تنشط المخ، كما يحدث الضوء األزرق المنبعث من تلك األجهزة اضطرابات في إفراز هرمون 

الميالتونين الذي يساعد على النوم. وقالت الكلية الملكية إن “أوضاع الليل” التي تضبط عليها أجهزة الهواتف الذكية 
والكمبيوتر ال يوجد دليل على فاعليتها.

هرمون الميالتونين

ayman.hamam
@albiladpress.com

أيمن همام

Û  عندم���ا س���أل نبي هللا موس���ى )عليه الس���الم( س���يدنا الخض���ر أن يصاحبه
َك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبًرا  ليتعلم من علمه أجابه عبدهللا الصالح قائال: “ِإنَّ
)67( َوَكْي���َف َتْصِبُر َعَلٰى َما َلْم ُتِحْط ِبِه ُخْبًرا )68(” )س���ورة الكهف(. إذا كان 
هذا حال واحد من المرس���لين أولي العزم الخمسة الذين يتصفون بالصبر 

وقوة التحمل، فماذا عن البشر العاديين؟!
Û  اإلنس���ان ال يس���تطيع أن يصب���ر على ما يجهله، وال يمك���ن مطالبته بتحمل

أم���ور ال يس���توعب أس���بابها وال أهدافها. ه���ذا الواقع ينطب���ق على ضريبة 
القيم���ة المضاف���ة، إذ لم تت���م تهيئة المواطنين لها بالش���كل المناس���ب منذ 
توقي���ع البحرين عل���ى االتفاقية الموح���دة لضريبة القيم���ة المضافة لدول 

مجلس التعاون نهاية العام 2016.
Û  مض���ى عام���ان على توقيع االتفاقية وال يزال الغموض س���يد الموقف، مما

يزي���د من قل���ق المواطنين، الذين ال يتوجس���ون من تأثي���ر تطبق الضريبة 
على قدرتهم الشرائية فحسب، بل يشعرون بأنهم أصبحوا معرضين أكثر 

الستغالل بعض التجار.
Û  المتاب���ع للصخب المثار ح���ول الضريبة على وس���ائل التواصل االجتماعي

يج���د كثي���را م���ن التس���اؤالت الت���ي تحت���اج إجابات ش���افية م���ن الجهات 
المس���ؤولة، فهن���اك من يش���كو من احتس���ابها على س���لع غذائية مس���تثناة 
مث���ل الخب���ز والحليب والخض���راوات، وهناك من يع���رض فواتير تظهر أن 
بع���ض المتاج���ر تحصل أكثر من النس���بة المقررة للضريب���ة، وغير ذلك من 

التجاوزات.
Û  رغم أن تطبيق الضريبة يأتي ضمن التزام البحرين الراس���خ تجاه مجلس

التع���اون الخليج���ي أكث���ر من كونه مص���درا مهما لتحقيق الت���وازن المالي؛ 
نظرا للكلفة التأسيس���ية المرتفعة لوسائل الجباية والرقابة، إال أنه ينطوي 
على جوانب إيجابية يمكن أن تنعكس على الخدمات التي تقدمها الدولة 
في المس���تقبل، لكن قب���ل مطالبة المواطنين بالصبر الب���د من إيضاح هذه 

الجوانب لهم بشكل كاف وواف.

“المضافة”... 
تساؤالت 

تحتاج إجابات
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