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مــا زالــت وزارة الصحــة تنفــي نقــص أدويــة مرضــى األورام 
بمخــازن مجمــع الســلمانية الطبــي، علــى الرغــم مــن شــكاوى 
“البــاد” مــن مواطنيــن. وقامــت الصحيفــة  تلقتهــا صحيفــة 
بدورهــا بكشــف الحقائــق مــن خــال حصولها على مراســات 
موقعــة بيــن رؤســاء صيدليــات المراكــز الصحيــة، ومخــازن 
مجمع الســلمانية الطبي مرسلة إلى الجهات المسؤولة بوزارة 
53 دواء  أدويــة خاصــة تحــوي  بقائمــة  أرفقــت  إذ  الصحــة، 
لمرضــى األورام نفــدت مــن مخــازن وزارة الصحة، وكتب في 

عمود عدد األدوية صفر )zero( من هذا الصنف.

“كريــدي مكــس”  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  كشــف 
يوســف علــي ميــرزا، عــن أن الشــركة بصــدد طرح 
حلــول الدفــع الاتامســي قريبــا، وهــي بطاقــات 
تســمح بالدفــع دون الحاجــة إلى التمرير المباشــر 

عبر نقاط البيع.

قيراًطــا   21 عيــار  الذهــب  ســعر  ارتفــع 
بالســوق المحلية إلى 13.66 دينار للغرام 
مقابــل  الســبت،  أمــس  تعامــات  خــال 
الماضــي،  ديســمبر  للغــرام  دينــار   13.14

بارتفاع نسبته 3.95 %.

 24 عيــار  الذهــب  ســعر  زاد  ذلــك،  إلــى 
قيراطــا إلــى 15.61 دينــار للغــرام خــال 
تعامــات أمــس مقابــل 15.02 دينــار في 
ديســمبر الماضــي، بزيــادة بلغــت نســبتها 

.% 3.92

أن  حديثــة  ماحيــة  بيانــات  أظهــرت 
واردات الســيارات إلــى البحرين ارتفعت 
خــال العــام الماضــي 2018؛ لتبلــغ نحــو 
41 ألف ســيارة مدعومة بالنمو الســكاني 

والحركة التجارية.

وبلغــت واردات البحريــن مــن الســيارات 
بنهايــة  نحــو 40982 ســيارة  فــي 2018 
 39600 مــع  مقارنــة  الماضــي  ديســمبر 
ســيارة فــي العــام 2017 أي بنمــو ســنوي 

قدره 3.5 %.

الذهب يرتفع و “عيار 21” بـ 13.66 دينارإطالق الدفع الالتالمسي بالبطاقات البحرين تستورد 41 ألف سيارة 2018

المنامة - بنا

أكــد الرئيس الفخري لجمعية الكلمة 
الطيبة ســمو الشيخ عيسى بن علي 
بــن خليفــة آل خليفة أهمية إفســاح 
المجــال أمــام األطفال؛ الستكشــاف 
مــن  حولهــم،  مــن  والعالــم  أنفســهم 
إكســابهم  علــى  الحــرص  خــال 
المهــارات والقدرات التــي تتيح لهم 
هــذه الفرصة، عبــر أســاليب مبتكرة 
وغير تقليدية، مشــيرا سموه إلى أن 
الملتقــى الخليجــي لألطفــال، الــذي 
ينطلق خال النصف األول من شهر 
يكــون  أن  اســتطاع  الجــاري،  ينايــر 

منصة مهمة لهذه الفئة العمرية.
القيــادة  اهتمــام  إن  ســموه  وقــال 
الرشــيدة باألطفال والنشء هو أحد 
العوامل الرئيســة التي ســاهمت في 
توفيــر الرعايــة الكاملــة لهــذه الفئــة 
المهمة ســواء مــن الناحيــة الصحية 

أو التعليمية أو التنموية؛ باعتبارهم 
أساســا لمســتقبل المملكــة، بما يؤكد 
التوجهــات اإليجابيــة للمملكــة نحــو 
البشــرية  التنميــة  فــي  االســتثمار 

لارتقاء باإلنسان البحريني.

إفساح المجال لقدرات األطفال القضاء على مصادر دخل ايران
ــاءات لــطــهــران ــفـ ــدم مــنــح اعـ ــد عـ ــؤك ــا ي ــرك ــي مــمــثــل أم

الخــاص  المتحــدة  الواليــات  ممثــل  قــال 
الســبت، إن  أمــس  برايــان هــوك،  بإيــران 
بــاده لــن تمنــح أي إعفــاءات أخــرى فيما 
ليؤكــد  اإليرانــي؛  النفــط  بقطــاع  يتعلــق 
بذلك رغبة واشــنطن في القضاء على أي 

مصدر دخل إليران.
صحافــي  مؤتمــر  فــي  هــوك  وأضــاف 
بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي ”تشعر إيران 
االقتصاديــة  بالعزلــة  متزايــد  نحــو  علــى 
التــي فرضتهــا عقوباتنا.. نريــد بالفعل أن 

نحرم النظام من العائدات“.
وقــال ”80 % من عائدات إيران تأتي من 
صــادرات النفــط، وهي الدولــة رقم واحد 
التــي ترعى اإلرهــاب.. نريد أن نحرم هذا 

النظام من األموال التي يحتاجها“.

أبوظبي - رويترز

     برايان هوك: 80 % من عائدات إيران تأتي من صادرات النفط 

جمهور األهلي يستفزمهرجان المسرح العربيأميركا لن تغادر المنطقةإرساء مناقصة دلمونيا2.2 مليون إيرادات “المهن الصحية”

كشفت الرئيس التنفيذي لهيئة  «
المهن والخدمات الصحية 

مريم الجالهمة عن أن الهيئة 
استطاعت خالل العام الماضي 
تحقيق إيرادات بلغت  2237674 

دينارا بزيادة بلغت 25 % عن 
العام المنصرم.

عينت شركة اإلثمار للتطوير  «
المسؤولة عن تطوير جزيرة 

 NSCC دلمونيا البحرين، شركة
إنترناشونال ومقرها أبوظبي؛ 

إلنجاز األعمال األولية من القناة 
المائية الكبرى ومرسى جزيرة 

دلمونيا في المملكة.

أعلن وزير الخارجية األميركي  «
مايك بومبيو أن الواليات 

المتحدة لن تغادر منطقة الشرق 
األوسط، مؤكدا “نقول للشركاء 

إننا لن نغادر المنطقة. نريد 
تحالًفا وقوة عربية قادرة على 

مواجهة التحديات“.

انطلقت من المسرح الكبير  «
بدار األوبرا، الدورة الحادية عشرة 
لمهرجان المسرح العربي الذي 

تنظمه الهيئة العربية للمسرح، 
بالتعاون مع وزارة الثقافة 

المصرية، تحت رعاية الرئيس 
عبدالفتاح السيسي.

أمر مؤسف للغاية،  «
الفعل المشين 

الذي قام به جمهور 
األهلي في تكرار 

الهتافات االستفزازية 
واالستهزائية لطاقم التحكيم في مباراته أمام المنامة 

بختام الدور التمهيدي لدوري زين لكرة السلة.
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النجــاح عوامــل  أهــم  أحــد  دولييــن  بخبــراء  االســتعانة 

الملتقى الخليجي لألطفال منصة للقدرات

أكــد الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة 
ســمو الشــيخ عيســى بن علي بن خليفة آل 
خليفة أهمية إفساح المجال أمام األطفال؛ 
الستكشــاف أنفســهم والعالــم مــن حولهــم، 
مــن خــال الحرص على إكســابهم المهارات 
والقــدرات التــي تتيــح لهــم هــذه الفرصــة، 
عبر أســاليب مبتكرة وغير تقليدية، مشــيرا 
ســموه إلــى أن الملتقــى الخليجــي لألطفال 
الــذي ينطلــق خــال النصف األول من شــهر 
منصــة  يكــون  أن  اســتطاع  الجــاري  ينايــر 

مهمة لهذه الفئة العمرية.
وقــال ســموه إن اهتمــام القيــادة الرشــيدة 
العوامــل  أحــد  هــو  والنــشء  باألطفــال 
الرئيســة التي ســاهمت فــي توفيــر الرعاية 
مــن  ســواء  المهمــة  الفئــة  لهــذه  الكاملــة 
الناحيــة الصحية أو التعليميــة أو التنموية؛ 
باعتبارهــم أســاس لمســتقبل المملكــة، بمــا 
يؤكــد التوجهــات اإليجابيــة للمملكــة نحــو 
التنميــة البشــرية لارتقــاء  االســتثمار فــي 

باإلنسان البحريني.
الخليجــي  الملتقــى  أن  إلــى  وأشــار ســموه 
الــذي يرفــع شــعار “باللعــب نتعلــم الحيــاة” 
بات أحــد البرامج المهمة الموجهة لألطفال 
ليس في مملكة البحرين فحســب، بل وفي 
واليمــن؛  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول 
وتربويــة  علميــة  أســس  علــى  يقــوم  ألنــه 
المعــارف  التوجيــه وتوصيــل  فــي  حديثــة 

والمعلومات بصورة سلســلة وبناءة تساعد 
في تشكيل الوجدان والفكر السليم.

وأوضــح الرئيــس الفخــري لجمعيــة الكلمــة 
الطيبــة أن خلــق الدوافــع وتحفيــز اإلبــداع 
خلــق  فــي  يســهم  والنــشء  األطفــال  لــدى 
المســتقبل  فــي  االبتــكار  علــى  قــادر  جيــل 
ويخــدم مجتمعــه بصــورة إيجابيــة، الفتــا 
إلــى أنــه في ظل طفرة االتصــال والتواصل 

التــي يشــهدها العالــم أصبــح مــن الضروري 
علينــا أن نربــي األجيــال الجديــدة بمهارات 
التحليــل واالختيــار؛ حتــى يكونــوا قادرين 

على التمييز بين ما يقدم إليهم.
وأكد ســموه أن وجود أحد المعايير الدولية 
فــي  والتربوييــن  بالخبــراء  واالســتعانة 
الملتقــى الخليجي لألطفال هو أحد عوامل 
نجاحه، إضافة إلى أن الملتقى يعزز الهوية 

الخليجيــة فــي نفــوس أبنــاء دول مجلــس 
التعــاون مــن خــال االختــاط بينهــم علــى 
مــدار أيــام الملتقــى، باإلضافــة إلــى تنميــة 

روح االنتماء فيهم.
بــن  علــي  بــن  عيســى  الشــيخ  ســمو  ونــوه 
خليفة آل خليفة بجائزة النجم الواعد التي 
تســهم في إعداد جيل متميز من المبدعين 
الصغــار، يكــون قــادرا على خدمــة مجتمعه 
ووطنه، من خال تكريم األطفال المبدعين 
للمحافظــة علــى روح اإلبــداع والعلــم فــي 
المجتمع، وإبراز إنجازات الطلبة المتميزين 
وأصحــاب المواهــب واإلنجــازات العالميــة 
وتســليط الضــوء على األطفــال المتميزين؛ 
لهــم  والرعايــة  الخدمــات  تكثيــف  بهــدف 
مــن قبــل الجهــات المعنية والداعمــة للطلبة 
الموهوبيــن بالمملكــة، بما يســهم في تحفيز 
إلبــراز  البحريــن  بمملكــة  األطفــال  جميــع 
مواهبهم من خال المشاركة في الفعاليات 

والمسابقات داخل المملكة وخارجها.
الكلمــة  جمعيــة  بتعــاون  ســموه  نــوه  كمــا 
الطيبة واالتحاد العربي للتطوع في تنظيم 
الفاعــل  الــدور  يؤكــد  الــذي  الملتقــى،  هــذا 
لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة البناءة 
قيــم  علــى  الجديــدة  األجيــال  تنشــئة  فــي 
وســلوكيات إيجابيــة تســهم فــي اكتشــاف 

المبدعين ورعايتهم.
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المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

العاهل يتلقى تهنئة سلمان بن إبراهيم

شهر  خــال  البحرين  مملكة  تستضيف 
لعمليات  الثاني  المؤتمر  المقبل  فبراير 
بالتعاون  يعقد  الــذي  واإلنقاذ،  اإلطفاء 
والرابطة  السعودية  أرامكو  شركة  مع 

الدولية لرؤساء اإلطفاء. 
للمؤتمر، عقد  الجيد  اإلعــداد  وفي إطار 
ــإدارة الــعــامــة لــلــدفــاع  ــ الــمــديــر الــعــام لـ
نظيره  مــع  تنسيقيا  اجتماعا  الــمــدنــي، 
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من 
منطلق مشاركة الدفاع المدني السعودي 

في المؤتمر كشريك إستراتيجي.
الــمــؤتــمــر عــددا  الــمــقــرر أن يبحث  ومـــن 
العلمية ذات  الموضوعات واألوراق  من 
في  المدني  الدفاع  عمل  بتطوير  الصلة 

مجاالت اإلطفاء واإلنقاذ.

المنامة - وزارة الداخلية

مؤتمر اإلطفاء 
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مجلس المحرق البلدي

أعلن رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي تدشــين برنامج زيارات أعضاء المجلس بأكملهم إلى أهالي المحرق الكرام. وأشــار إلى 
أن البرنامج سيتكرر مرة كل أسبوعين، حتى يغطي جميع دوائر المحرق بدًءا من الدائرة األولى ووصواًل إلى الثامنة، إذ يهدف البرنامج 
إلــى تأســيس مرحلــة مــن العمــل الجماعي يؤكــد فيها وحدة المجلس والصــورة التنموية الشــاملة التي تهدف هذه المؤسســة المنتخبة إلى 

تحقيقها على نطاق المحرق العزيزة وهو ما ال يتحقق سوى بالتفاهم والتفاعل المباشر مع الجمهور.

وأكــد العضو البلدي عــن الدائرة األولى 
اجتمــاع  أول  أن  المناعــي  وحيــد 
ســيعقد بيــن األهالــي وأعضــاء مجلس 
األربعــاء  يــوم  فــي  البلــدي  المحــرق 
بــن  بصالــة   2019 ينايــر   16 الموافــق 

 7:30 الســاعة  البســيتين  فــي  دينــة 
مســاء. ودعــا المناعــي أهالــي الدائــرة 
البســيتين  فــي  المقيميــن  األفاضــل 
وآريف والســاية بمجمعات )225، 226، 
بمرئياتهــم  التقــدم  إلــى   )229  ،228

وماحظــات  وطلبــات  مقترحــات  مــن 
وشــكاوى إلى العضو البلدي قبل موعد 
اللقاء؛ ليتســنى الرد على ما أمكن منها 
اللقــاء  مــن  مثمــرة  بنتائــج  والخــروج 

المرتقب.

ــعــمــل الــجــمــاعــي ــة مـــن ال ــدف تــأســيــس مــرحــل ــه ب

“المحرق البلدي” يدشن زيارات األهالي

المنامة - وزارة الداخلية

أكد مدير إدارة الخدمات الهندسية واالستثمار بالمحافظة الجنوبية خالد حاجي أن المحافظة تحرص على توفير الخدمات والتسهيات 
الازمة لمرتادي البر، وذلك بالمتابعة المستمرة من محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، منوها إلى تخصيص 
مكتــب لــكل جهــة تعمــل علــى تأمين موســم البر وتحديد مناطق آمنــة مخصصة للتخييم وبعيدة عــن آبار النفط والغاز بالتعاون مع شــركة 
“تطوير” للبترول وعمل خريطة تفصيلية واضحة وتحديد مناطق للعوائل ومناطق عامة وأخرى مخصصة لألنشطة التجارية والشركات.

وأشار في برنامج “األمن” اإلذاعي الذي 
لإلعــام  العامــة  اإلدارة  تعــده وتقدمــه 
والثقافــة األمنيــة بالتعــاون مــع إذاعــة 
البحرين، إلى أن سمو محافظ الجنوبية 
دائًما ما يوجه اللجنة العليا لموســم البر 

إلى الزيارات الميدانية وتنظيم حمات 
ونقــاط  للمخيميــن  وتثقيفيــة  توعويــة 
العامــة  اإلدارة  مــع  بالتعــاون  مروريــة، 
للمــرور واإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي 
البــر. الجنوبيــة طــوال موســم  وبلديــة 

شــرطا،   18 هنــاك  أن  حاجــي  وأوضــح 
يجــب أن يلتــزم بهــا المخيمــون، ومــن 
أبرزها أن يتجاوز عمر المخيم 21 ســنة 
وأن يكون التخييم باألماكن المسموحة 

مع الحفاظ على الحياة الفطرية.

ــن علي ــخ خــلــيــفــة بـ ــي ــش ــو ال ــم ــن س بــمــتــابــعــة مـ

“الجنوبية”: تسهيالت لمرتادي البر

رفــع األميــن العــام للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضة الشــيخ ســلمان بن 
إبراهيم آل خليفة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل الباد 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة؛ بمناســبة تقليد جالته 
وسام نجمة األكاديمية الكبرى من الدرجة األولى باسم علماء األكاديمية 

الروسية للعلوم الطبيعية.

وأكد الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم آل 
خليفــة أن هــذا الوســام الرفيــع يعــد 
تقديرا لجهود جالة الملك وحرصه 
مجــاالت  مختلــف  تطويــر  علــى 
العلــوم والتكنولوجيــا ودوره الكبير 
فــي تعزيــز العاقــات الوطيــدة بيــن 
مملكــة البحرين وروســيا االتحادية 
المجــاالت،  مختلــف  فــي  الصديقــة 
والتعــاون  التنســيق  بينهــا  ومــن 
العلــوم  مجــال  فــي  المشــترك 

واألبحاث.
وأشــار إلــى أن حــرص جالــة الملك 
على تنميــة عاقات مملكة البحرين 
يجســد  العالــم  دول  مختلــف  مــع 
الرؤيــة الحكيمــة لجالتــه باالنفتاح 
العالــم وتعزيــز  علــى مختلــف دول 
مكانة المملكة على الســاحة الدولية 
بمــا يعزز من تحقيق أهداف التنمية 

مختلــف  فــي  للمملكــة  المســتدامة 
المجاالت، داعيا هللا عز وجل أن أن 
ينعــم علــى جالتــه بموفــور الصحة 
البحريــن  والســعادة، وعلــى مملكــة 
بمزيٍد من التقدم واالزدهار في ظل 

قيادة جالته الحكيمة.

الشيخ سلمان بن إبراهيم

األمير خليفة والسيد محمود
Û  المغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى ســمو الشــيخ عيســى بــن

يــزال، يوصــف عــن حــق  ســلمان آل خليفــة كان، وال 
وحقيقــة، بأنه أمير التواضع والكرم والوفاء واألخاق 
الرفيعــة الفاضلــة، ولــم َيِحــد عــن هــذا المنحــى أو يقل 
عــن ذلــك القــدر خلفــه الصالــح صاحــب الجالــة الملك 
المفدى، وشــقيقه الوفي صاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء الموقــر، وحفيده البــار صاحب الســمو الملكي 

ولي العهد األمين.
Û  ومن بين المناقب العديدة التي تحلى بها سمو الشيخ

عيســى )طيــب هللا ثــراه( الوفــاء والعرفــان لــكل مــن 
خــدم وأعطــى وضحى مــن أجل البحرين مــن األحياء 

واألموات. 
Û  وقــد رأيت بعيني وســمعت كما ســمع الكثيــرون غيري

لمــرات عــدة، وفي مناســبات متفرقة، المغفــور له بإذن 
هللا تعالــى، فــي مختلــف لقاءاتــه واجتماعاتــه، وهــو 
واإلكبــار  بالتقديــر  وَيتذكــر  ــم  وَيترحَّ وُيشــيد  ُيثنــي 
مواقــف وأفعال وإنجازات رجــال البحرين ممن تفانوا 
المراكــز  بــكل إخــاص فــي مختلــف  وأفنــوا حياتهــم 
والمواقع، ومن شرائح وأطياف المجتمع كافة، وكانت 
ثمة أســماء عدة تتكرر بانتظام ال أســتطيع ســردها هنا 
لضيــق المســاحة وخشــية أن أبخــس أحدا حقــه أو أن 

أغفل أو تخونني الذاكرة عن ذكر أي منهم.
Û  وألن حســن الطالع شــاء أن يضعني في موقع ومسافة

قريبــة مــن األميــر خليفــة بــن ســلمان رئيــس الــوزراء 
الموقر، فقد وجدت، بشــكل مباشــر وبصــورة واضحة، 
الشــيء ذاته يتكرر، ورأيت في ســموه شــخصا تجلت 
فيه صفات الوفاء، وتنضح من وجدانه مكارم وشمائل 
التقديــر والعرفــان لكل إنســان أعطى وســاهم في بناء 
صــروح هــذا الوطن، وهنــا أيًضا ال ينفــك األمير خليفة 
عــن ذكر أســماء محفورة فــي ذاكرته وقلبــه، وأود في 
هــذه الوقفــة القصيــرة أن أشــير إلى واحــد ممن يتكرر 
ذكرهــم علــى لســان خليفــة بــن ســلمان، وهــو المرحوم 
السيد محمود بن السيد أحمد العلوي؛ لما لعاقة هذين 
الرجليــن مــن دالالت ومعــاٍن عميقــة من بينهــا االبتعاد 

والنفور من االصطفاف المذهبي المزعوم.
Û  التحــق الســيد محمــود العلــوي بالجهــاز الحكومــي في

وظيفــة بســيطة، ثــم أصبــح مديــًرا لدائــرة الحســابات 
بحكومــة البحرين وأحد الســواعد المســاندة التي كان 
يعتمــد عليهــا ويثــق بها حاكــم البحرين آنــذاك المغفور 
لــه بــإذن هللا تعالى صاحب العظمة الشــيخ ســلمان بن 
ــا نالــت البحرين اســتقالها أصبح  حمــد آل خليفــة، ولمَّ
الســيد محمــود العلوي وزيًرا للمالية إلــى أن انتقل إلى 

جوار ربه.
Û  وعندما يتحدث األمير خليفة عن الســيد محمود، فإّن

حديثه ينبع من القلب وتنعكس أحاسيسه في نظراته 
وتعابيــر وجهــه التــي تفصــح عن كــم هائل مــن المودة 

والتقديــر التــي يكنهــا ســموه لهــذا الرجــل، فهــو يؤكــد 
دائًمــا أّن الســيد محمــود كان شــخصية متميــزه فريدة 
مــن نوعهــا، كان معروًفــا بالدقــة واالنضبــاط وااللتــزام 
والــوالء  والتفانــي  اإلخــاص  قيــم  بأســمى  ومتحلًيــا 
وروح المســؤولية، كان شــديد الحــرص علــى مصلحــة 

الباد وأهلها ومحل ثقة الجميع.
Û  يقول األمير خليفة لقد كان الســيد محمود نزيًها أميًنا

مخلًصــا ومحًبــا للبحريــن وأهلهــا، وســنظل متشــبثين 
بذكــراه العطــرة وال يمكــن أن ننســى عطــاءه وتفانيــه 

وإخاصه.
Û  هــذا الموقــف النبيــل من قبــل األمير خليفة بن ســلمان

األريحيــة  صــور  أروع  يعكــس  محمــود  الســيد  تجــاه 
والتقدير والوفاء، تلك القيم التي اختفت من مفردات 
وقواميــس السياســيين فــي عصرنــا الحاضــر بالــذات، 
ولــم تعــد تحكــم العاقــات فيمــا بينهــم، ولــم يعــد فــي 
أدبيات السياســة اآلن شــيء اســمه االلتزام أو الوفاء، 
مبــادئ  علــى  ترتكــز  بقواعــد  القيــم  هــذه  واســتبدلت 
األنانية والمصلحة الذاتية والتنكر لألصدقاء والحلفاء 
ورفقــاء الــدرب والتضحيــة بهــم عنــد الضــرورة أو إذا 
لــزم األمــر، كمــا أّن العاقــات اإلنســانية فــي السياســة 
وبين السياســيين أصبحت كبعض الســلع االستهاكية 
لهــا “مــدة صاحيــة” تنتهــي بانتهــاء المصلحــة، وفــي 
السياســة بات كل فرد أو مســؤول كحصان الســباق له 

شــوط يؤديــه ثم يخرج مــن الحلبة بعد أدائــه، انطاًقا 
 A horse( مــن القاعــدة التي تقــول؛ لكل حصان شــوط

.)for a course
Û  راســخة اآلن  صــارت  قاســية  وقواعــد  مبــادئ  وثمــة 

وثابتة في الممارســات السياســية وفي علم السياســة 
واإلدارة، وتزداد رســوًخا وثباًتا مع مرور الوقت، وهي 
تدور حول ضرورة تغليب المصلحة على أية اعتبارات 

أخرى أو أية قيم أخاقية أو عاقات إنسانية. 
Û  فقد تعلمنا وعلمتنا األيام وقال لنا السياسي اإلنجليزي

المحنــك الراحــل ونســتون تشرشــل، بــكل وضــوح، إن 
في السياســة، من حيث المبدأ والتطبيق، ليســت هناك 
صداقــات دائمــة وال عــداوات دائمــة إنما هنــاك مصالح 
دائمــة، ونحــن نرى اليــوم أن الرئيــس األميركي دونالد 
ترامــب، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، هــو من أشــطر 

وأنبه طاب هذه المدرسة بل من أبرع أساتذتها.
Û  إال أن ملــوك وحــكام وأمــراء آل خليفــة الكــرام بشــكل

خــاص، واألســر األخــرى المالكــة والحاكمــة فــي الدول 
العربيــة فــي الخليــج العربــي عموًمــا، ال ينتمــون إلــى 
صفــوف هــذه المدرســة وال يؤمنــون بمبادئهــا، ولذلــك 
فإنهــم يعانــون ويجــدون صعوبــة فــي تقبــل والتفاعل 
والتأقلــم مــع تقلبات السياســيين والسياســات الدولية 
التي لم تعد تمت إلى قيم الوفاء وااللتزام واإلخاص 

ِبصلة.

عبدالنبي الشعلة

مناقشة 117 طلبا حكوميا جديدا
تنفيـذا لـبـرنـامـج الـتـوازن المـالـي

فــي إطار تنفيذ برنامج التوازن المالي، ترأس 
وزيــر اإلســكان باســم الحمــر، اجتمــاع فريــق 
المصروفات التشــغيلية األخرى؛ لبحث خفض 
بمحتــوى  المدرجــة  التشــغيلية  المصروفــات 
المالــي  التــوازن  لبرنامــج  الســت  المبــادرات 
الهــادف إلى تحقيق التــوازن بين المصروفات 

واإليرادات الحكومية بحلول العام 2022.

)مــن  حكوميــا  طلبــا   117 االجتمــاع  وبحــث 
وزارات وهيئــات(، إذ تــم مــن بينهــا إقرار 101 
طلــب؛ ليرصــد الفريــق دراســة إجمالــي 1279 
طلبــا حكوميــا، وإقــرار 1144 طلبــا، واالعتذار 

عن 135 طلبا.
وتمخض االجتماع بعد أن تمت دراســة جميع 
أن  بالفريــق،  المختصيــن  ِقبــل  مــن  الطلبــات 

يتــم تســليم وزارة الماليــة واالقتصاد الوطني 
إعــداد  بعدهــا  ليتــم  المقترحــة؛  التوصيــات 
التقاريــر الازمــة لعرضها على اللجنة الوزارية 

للشــؤون المالية واالقتصادية والتوازن المالي 
التي ســتتخذ القرار النهائي بشأنها، بالموافقة 

أو الرفض أو إعادة التقييم.

المنامة - وزارة اإلسكان
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

التقــى وزيــر التربيــة والتعليم ماجــد النعيمي في مكتبه بديوان الــوزارة مع النائب 
غــازي آل رحمــة، إذ تــم خالل اللقاء بحث المشــاريع اإلنشــائية التعليمية والبرامج 

التطويرية الجديدة التي تهدف إلى االرتقاء بالخدمات التعليمية.

النعيمي وآل رحمة يبحثان 
المشاريع التعليمية

كشف وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني  «
عصام خلف عن ترسية مناقصة المرحلة الثانية من تطوير 
حديقة المحرق الكبرى على شركة حفيرة للمقاوالت بكلفة 

إجمالية تبلغ 3.180 مليون دينار.

وأضاف أن مناقصة المرحلة الثانية تتضمن إعادة تأهيل الرقعة  «
الخضراء وأعمال التشجير والتجميل وإنشاء مرافق عامة، 

كما ستشمل على إنشاء ممشى وجلسات مظللة محيطة 
بالممشى مع تركيب ألعاب لألطفال، كما سيتم توفير ألعاب 

خاصة بفئة ذوي االحتياجات الخاصة”.

وأوضح أن المرحلة الثانية تشمل أعمال تهيئة الموقع وإنشاء  «
شبكة الري، تنفيذ التوصيالت الكهربائية واإلضاءة، مبنى اإلدارة، 
بناء دورات المياه، غرفة الحارس، غرفة المضخة، وهياكل الظل.

وأشار الوزير خلف إلى أن مشروع تطوير حديقة المحرق الكبرى،  «
الذي يعد أحد المشروعات الرئيسة بالنسبة لوزارة شؤون 

البلديات، يتم تنفيذه بتوجيه من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 

ومتابعة واهتمام ومتابعة ولي العهد نائب القائد األعلى 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة وبالتنسيق مع مجلس بلدي 

المحرق.

وقال إن من المؤمل االنتهاء من أعمال المرحلة األولى بالكامل  «
مع نهاية شهر فبراير المقبل؛ لتبدأ على الفور أعمال المرحلة 

الثانية من المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات التي 
تشرف الوزارة على تنفيذها في مدينة المحرق.

وأردف الوزير خلف أن عجلة التطوير والبناء في المملكة تتواصل  «
من خالل مشاريع تنموية تسهم وتعزز مقومات المدينة 

والعمران لتحقيق الرؤية االقتصادية لمملكة البحرين 2030.

يذكر أن مشروع إعادة إنشاء حديقة المحرق الكبرى من أهم  «
المشاريع التي تتطلع وزارة األشغال وشؤون البلديات لتنفيذها؛ 

لما للمشروع من أهمية ولموقع الحديقة اإلستراتيجي قرب 
مطار البحرين الدولي ومساحتها التي تزيد على 9 هكتارات، 

إذ أدرجت الوزارة مشروع تطوير حديقة المحرق الكبرى ضمن 
خطة مشاريع الوزارة، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ 

لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع.

مناقصة المرحلة 2 من تطوير “حديقة المحرق”

Û  حمًدا لله على ســالمتك يا أبا علي.. دعوات نزفها مع معشــر محبيك، أمنيات تســبقنا
إلى سموكم بأن نلتقي معكم على كل الخير دائًما، لحن وفاء تعزفه جماهيرك الغفيرة 
المتعطشــة إلى رؤياك، “نحن نعرف خليفة الخير، ونؤمن بأن ما للصعاب إال خليفة”، 
لكننــا فقدنــا البوصلة، عندما ضللنا الطريق، فســموكم يمر بعارض صحي طارئ تكلل 
بالشــفاء العاجل والحمد هللا، وســموكم عودنا أن يلتقينا كلما الحت في آفاق الوطن 
سحب غير مواتية، وكلما كان للتحدي موقع صارم من اإلعراب تحت شمس بحريننا 
الخالــدة بــإذن هللا، خليفــة هــو القائــد والربــان، هو البطل فــي كل زمان، وهــو الرهان 

الكبير للشعب عندما يتوه بنوه في دوامة البحث عن حقيقة وأي حقيقة.
Û  نحن ندرك يا صاحب الســمو أن القلق الذي ســاورنا، والدعاء الذي تشــبثنا به وتعلقنا

فيه، كان خير وسيلة ونحن ال نعرف بالتحديد إلى أي مدى يمضي بنا قطار العافية، 
وإلــى أي المحطــات يمكن أن يرســو عليها مســبًغا على ســموكم بنعمــة الصحة ودوام 

العافية.
Û  لقــد ضــاع مــن قدمــي الطريــق، مثلمــا يقولــون، فلــم يكــن أمامــي ســوى االستفســار

المتواصــل وشــبه اليومــي عــن صحتكــم، تــارة مــن نجلكــم الوفي ســمو الشــيخ علي 
وأخرى من خالل طاقم ديوان سموكم.

Û  لقــد مضــت أيــام األرق إلــى حــال ســبيلها، ونحمــد هللا ونشــكر فضلــه أن مــّن عليكــم
بنعمة الشفاء، واستجاب جل وعال إلى دعواتنا وأمنياتنا بأن يكون شفاؤكم الطريق 
الســتكمال معاول نهضتنا، والســبيل إلى استنهاض ملكات األمة؛ لكي يصبح لها درع 

وسيف، ُمفكر وحكيم، وقائد من طراز فريد.
Û  أنــا شــخصًيا أدرك كــم هــي معاناتكم يا صاحب الســمو، كــم هو القلق الذي يســاوركم

وأنتم تشاهدون التداعي وهو يصيب دواًل شقيقة؛ ألن شعبها لم يلتف حول قيادته، 
ونحــن نــدرك تمــام اإلدراك، أن الوعــي الجمعي لألمة الذي غرســتموه في نفوســنا هو 
خيــر دليــل علــى أن الوحــدة ال الصــراع هي الســبيل الوحيــد للمرور من عنــق زجاجة 
المؤامــرات التــي تحاك بالمنطقــة، وأن اإليمان بالوطن ودولته المؤسســة على العدل 
وصيانة الحقوق، هو الذي يذود عن مقدراتنا عندما نكون على عظيم المحك، وخطر 

التحدي.
Û  إن شفاءكم من العرض الصحي الطارئ قد أعادنا مرة أخرى إلى تلك األيام الجميلة

التــي عزفــت لحــن الوفــاء بقلب ملــؤه الحب، وبإحســاس ينــدر أن يتملــك أمة أخرى 
سوى أمة العرب، لذلك ال يسعنا إال أن نتذكر في تلك اللحظات، أيامنا الخوالي وهي 

تجود علينا باألرقى واألقدس واألغلى على مر السنين.
Û  ،فهيا بنا نســتلهم مع ســموكم بعد أن مّن هللا عليكم بنعمة الصحة والعافية والشــفاء

لحن الوفاء، وأي وفاء؟

لحن الوفاء

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

“األشغال” تطرح مناقصة الصرف الصحي لتوسعة شارع الفاتح
ــة ــيـ ــنـ ــعـ ــمـ ــق مـــــــع الـــــجـــــهـــــات الـ ــ ــي ــ ــس ــ ــن ــ ــت ــ ــال ــ ــوط الــــــخــــــدمــــــات ب ــ ــ ــط ــ ــ ــل خ ــ ــويـ ــ ــحـ ــ تـ

كشــف وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني عصــام خلف عن طــرح مناقصة 
أعمال إنشــاء شــبكة الصرف الصحي لمشــروع تطوير شــارع الفاتح، إذ تم أخيرا الحصول على 

موافقة الصندوق السعودي على طرح مناقصة األعمال الرئيسة في المشروع.

انتهــى  الصحــي  الصــرف  قطــاع  أن  وأضــاف 
مــن إعــداد التصاميــم التفصيليــة إلنشــاء خــط 
 Trunk Deep( الصرف الصحي الرئيس العميق
Sewer( والخطــوط الموصلــة للصــرف الصحي 
الطــول  يبلــغ  إذ  والعدليــة،  الجفيــر  لمناطــق 
اإلجمالــي لتلــك الخطــوط حوالــي كيلومتريــن، 
بالطريقــة  كيلومتــر   1.3 أول  تنفيــذ  وســيتم 
القياســية بحفــر خنــدق مفتــوح، بينمــا الـــ 700 
آالت  باســتخدام  حفرهــا  ســيتم  األخــرى  متــر 
حفر األنفاق )Microtunneling(، كما أنه ســيتم 
 Lift Pump( إنشــاء محطة عميقة واحدة للرفع
Station( وبالمقابــل ســيتم ســحب 6 محطــات 

للرفع من الخدمة.
وأوضح الوزير أن األعمال التحضيرية لمشروع 

وهــي  حاليــا،  تتواصــل  الفاتــح  شــارع  تطويــر 
مرحلــة مهمة لمعالجة التعارضات مع الشــبكات 
الخدميــة لتنفيــذ العمــل بسالســة وســهولة، إذ 
إن التنســيق قائــم مــع الجهــات الخدميــة لنقــل 
وزارة  وبــدأت  الخدمــات،  خطــوط  وتحويــل 
األشــغال بالتعــاون مــع هيئــة الكهربــاء والمــاء 
الكهربــاء،  نقــل  خطــوط  مســار  لتغييــر  العمــل 
علــى أن يســتمر هــذا العمــل حتــى الربــع الثاني 
مــن العــام 2019؛ تمهيدا لتنفيــذ أعمال الصرف 

الصحي وأعمال توسعة الشارع المقترحة.
وأشــار خلف إلى أن شــارع الفاتح يعتبر شريانا 
رئيســا للحركة المرورية لمنطقة شرق العاصمة 
المنامة، إذ ستتم توسعة الشارع إلى 4 مسارات 
فــي كل اتجــاه لزيــادة الطاقــة االســتيعابية لــه 

وتحريــره مــن االختناقات المرورية، وســيخدم 
المشــروع مناطــق الجفيــر والغريفــة والعدليــة 
والقضيبية، ومن المتوقع االنتهاء من المشروع 

الكلي في يونيو 2022.
ويمتــد المشــروع مــن جســر الشــيخ عيســى بن 
ســلمان  مينــاء  تقاطــع  وحتــى  شــماالً  ســلمان 

جنوبًا، وسيوفر منافذ بديلة لمنطقة الجفير.

عصام خلف

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

إيرادات الهيئة العام 2018
رئيـــس المجلـــس األعلـــى يرعـــى الحفـــل الســـنوي لــــ “المهـــن الصحيـــة”

برعايــة رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا آل 
خليفــة، أقامــت الهيئــة الوطنيــة لتنظيم المهن والخدمــات الصحية حفلها الســنوي في 
فندق ويندهام، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة مريم الجالهمة ومنتسبي الهيئة كافة.

وأشــاد الشيخ محمد بن عبدهللا بإنجازات 
الهيئــة الوطنية لتنظيــم المهن، في مراقبة 
وتحقيــق  الصحيــة  الخدمــات  وتعزيــز 
جودتهــا بما يتســق مــع جهــود المملكة في 
إطــالق برنامــج الضمان الصحــي الوطني، 
إذ ســيكون للهيئــة دور بــارز فــي منظومــة 

الضمان الصحي.
من جانبها، رحبت الجالهمة برعاية رئيس 
المجلــس األعلى للصحة، مؤكدة أّن الهيئة 
علــى  تحــرص  الرئيــس  مــن  وبتوجيهــات 
تعزيــز منظومــة الرقابــة علــى المؤسســات 
الصحيــة فــي البحريــن وفق أعلــى معايير 
الجودة العالمية من خالل برنامج االعتماد 
الوطني للمؤسســات الصحية الذي باشرته 

الهيئة فعلًيا.
وأعربــت عــن الشــكر والتقديــر إلــى عاهــل 
بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب  البــالد 
عيســى آل خليفــة، وإلــى رئيــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
ســلمان آل خليفــة، وإلــى ولــي العهــد نائب 
القائــد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة؛ علــى الدعــم 

الالمحــدود للقطــاع الصحــي وتوجيهاتهم 
بالخدمــات  لالرتقــاء  الدائمــة  الكريمــة 

الصحية.
إنجــازات  أن  إلــى  الجالهمــة  وأشــارت 
الهيئــة فــي العــام 2018 توجــت بالحصول 
ألفضــل  الحكومــي  الملتقــى  جائــزة  علــى 
الممارســات الحكومية فــي تطبيق برنامج 
صاحــب  مــن  بتكريــم  الوطنــي  االعتمــاد 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان 
آل خليفــة، وصاحــب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بن حمد آل خليفة، مؤكدة أّن هذه 
الجائــزة منحت الهيئة مزيــًدا من الحماس 

والمسؤولية لمضاعفة اإلنجاز.
واستعرضت رحلة اإلنجاز في الهيئة للعام 
2018، وكشــفت عــن أن الهيئة اســتطاعت 
مــن   %  92 إنجــاز  الماضــي  العــام  خــالل 
لتحقيــق  الهيئــة  وســعت   .2018 خطــط 
التــوازن المالــي، إذ بلغــت إيــرادات الهيئــة 
2237674 دينــارا بزيــادة بلغــت 25 % عن 
العــام المنصــرف وهو ما يعــادل 80 % من 
الميزانيــة المعتمدة للمصروفــات المتكررة 

لـ 2018. 
موظًفــا   19 توظيــف  الهيئــة  واســتكملت 

مــن  االنتهــاء  تــم  كمــا  بالهيئــة،  جديــًدا 
رفــع الهيــكل الجديــد إلــى ديــوان الخدمــة 

المدنية.
مســؤولية  إلــى  الجالهمــة  تطرقــت  كمــا 
الهيئــة ودورهــا البــارز فــي ضمــان جــودة 
الخدمــات الصحية، وقالت في هذا الصدد 
الهيئــة مســؤولية  فــي  عاتقنــا  علــى  “تقــع 
كبيــرة لضمــان جــودة الخدمــات الصحيــة 
فــي البحريــن ونحــن نعمــل كل يــوم وأمام 
أعيننــا رؤيتنــا التــي تبنيناهــا معكــم وهــي 
خدمــات صحيــة آمنة وذات جــودة عالية، 
ومــن هنا أطلقنا برنامــج االعتماد الوطني، 
ولله الحمد أنهينا في العام الماضي اعتماد 
16 مستشــفى و6 مراكــز طبية، وسنســعى 
المستشــفيات  باقــي  العتمــاد  جاهديــن 
والمراكز الطبية الكبيرة والمتوسطة خالل 

هذا العام”.
نضــع  الوطنــي  اإلنجــاز  “بعــد  وأضافــت 
نصب أعيننا االعتماد الدولي لنا كمؤسســة 
بالهيئــة  نصــل  أن  وطموحنــا  رقابيــة.. 
للتنافسية العالمية؛ لتكون المملكة نموذًجا 
يحتذى به في الرقابة والتنظيم وتحسين 

جودة الخدمات الصحية”. 
فريــق  “نحــن  بقولهــا  كلمتهــا  واختتمــت 
 - العهــد  ولــي  ســمو  قــال  كمــا   - البحريــن 
نحــب التحــدي ونعشــق اإلنجــاز وال نعرف 

المستحيل”.
وفــي ختــام الحفــل قــام رئيــس المجلــس 
األعلــى للصحــة والرئيس التنفيــذي للهيئة 
الوطنيــة لتنظيــم المهــن الصحيــة بتكريــم 
اللجان وفرق العمل والموظفين المتميزين 

في الهيئة.

رئيس المجلس األعلى للصحة يرعى الحفل السنوي لهيئة المهن الصحية

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

2.2
مليون دينار

المنامة - معهد الدراسات القضائية والقانونية

اســتضاف معهد الدراســات القضائية والقانونية، حلقة 
نقاشــية عــن االتجاهــات الدوليــة فــي تطويــر المحاكم 
بالبنــك  القانونيــة  الخبيــرة  فيهــا  التجاريــة، حاضــرت 
الدولــي ماريــا كيســادا، بحضور رئيس محكمــة التمييز 
المستشــار  للقضــاء  األعلــى  المجلــس  رئيــس  نائــب 
عبدهللا البوعينين، ووزير العدل والشــؤون اإلســالمية 
واألوقــاف الشــيخ خالــد بن علــي آل خليفــة، وعدد من 

القضاة والمستشارين القانونيين.
وقدمــت الخبيــرة فــي الحلقــة النقاشــية التــي أدارهــا 
القاضــي رمــزان النعيمــي، عرضا مفصال عــن المبادرات 
التطويرية التي طبقتها بعض الدول وســاهمت بشــكل 
كبيــر فــي تطــور كفاءتهــا في مجــال تطويــر المنظومة 

القانونية الخاصة بتسوية المنازعات التجارية. 
كمــا اســتعرضت المعاييــر التــي يعتمدها تقرير ســهولة 
ممارســة األعمــال الــذي يعــده البنك الدولــي بخصوص 

التجاريــة  العقــود  إنفــاذ  مجالــي  فــي  الــدول  تقييــم 
والتعامل مع قضايا اإلعسار.

ومــن جانبــه، قــدم القاضــي النعيمــي عرضــا عــن أبــرز 
فــي  البحريــن  بهــا  قامــت  التــي  المبــادرات األساســية 
العاميــن الماضييــن فــي إطــار تطويــر نظــام المحاكــم 

التجارية بهدف تعزيز كفاءة فاعلية األداء.
يذكــر أن الخبيــرة كيســادا تعمل مع فريــق بحثي يقوم 
بدراسة كفاءة أنظمة المحاكم التجارية في 190 دولة 
فــي مجالــي إنفاذ العقود التجاريــة والتعامل مع قضايا 

اإلعسار.

كيسادا قدمت عرضا مفصال عن المبادرات التطويرية التي طبقتها بعض الدول 

ــتــجــاريــة” ــمــحــاكــم ال ــر ال ــوي ــط ــرض “ت ــع ــي ت ــدولـ ــبــنــك الـ خــبــيــرة ال

“الدراسات القضائية” يستضيف حلقة نقاشية

وزير التربية والتعليم يستقبل النائب غازي آل رحمة
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نظمت جمعية الشباب والتكنولوجيا، بالتعاون مع مركز المحرق االجتماعي التابع لوزارة العمل والتنمية االجتماعية ورشة عمل 
بعنوان “التطبيقات التعليمية باألجهزة الذكية في حياة أطفالنا”، قدمها نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشباب والتكنولوجيا 

أحمد إسماعيل، وشارك فيها عدد من أولياء األمور وأطفالهم.

وتطــرق نائــب رئيس جمعية الشــباب 
إلــى  الورشــة  خــال  والتكنولوجيــا 
اســتخدام  عنــد  الشــائعة  األخطــاء 
األجهزة الذكية منها البطء في تطوير 
اللغــة، والتأثيــر علــى عمليــة االنتبــاه 
والتأثيــر  النشــاط،  وفــرط  والتركيــز، 
على الســلوك مــن خال زيــادة التوتر، 
ارتــداء  لــدى  الســمع  علــى  والتأثيــر 
والتأثيــر  مســتمر،  بشــكل  الســماعات 
على النظر عند استخدام األجهزة في 
األماكــن المظلمة، إضافــة إلى تأثيرها 

على عملية النوم.
المشــاركين  إســماعيل  وأوصــى 
الســتخدام  وقــت  تحديــد  بضــرورة 
بمــا ال  اليــوم  الذكيــة خــال  األجهــزة 
يتعدى الســاعتين لألطفــال، وضرورة 
االســتخدام،  عنــد  األطفــال  مراقبــة 
لــدى  الخاطئــة  الســلوكيات  وإيضــاح 
األطفــال، إضافــة إلــى إيصــال صــورة 
األطفــال  أمــام  الوالديــن  مــن  حســنة 
لألجهــزة  االســتخدام  وقــت  لكميــة 
الذكيــة ممــا يعكــس صــورة إيجابيــة 

لدى األطفال.
وأشــار إلى أهمية اتبــاع خطوات قبل 
اختيار التطبيقات منها التأكد من عدم 
وجــود إعانات فــي التطبيق، والتأكد 
باشــتراكات  التــزام  وجــود  عــدم  مــن 
شــراء  قائمــة  وجــود  وعــدم  شــهرية، 
داخــل التطبيــق، إضافــة إلــى االطاع 

على آراء المستخدمين له.
العمــل  ورشــة  تقديــم  أن  إلــى  يشــار 
تأتــي اســتمراًرا لسلســلة مــن التعــاون 
مؤسســات  مختلــف  مــع  المشــترك 

والمؤسســات  المدنــي،  المجتمــع 
الحكوميــة والقطاع الخــاص؛ انطاًقا 
مــن رؤيــة الجمعيــة بأهميــة الشــراكة 

التعــاون  وضــرورة  المجتمعيــة، 
المشــترك لزيــادة الوعــي التقنــي فــي 

المجتمع.

إسماعيل: ضرورة مراقبة األطفال عند استخدام األجهزة الذكية

“الشباب والتكنولوجيا” تنظم “التطبيقات التعليمية”

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

والحكومــة  المعلومــات  هيئــة  تقدمــت 
والتبريــكات  بالتهانــي  اإللكترونيــة 
اختصاصــي  البســتكي،  خالــد  لموظفهــا 
إداري بــإدارة المــوارد البشــرية والماليــة 
بالهيئــة، لتحقيقــه جملــة مــن اإلنجــازات 
حصــده  فــي  والمتمثلــة  الرياضيــة، 
للميداليــة الذهبية في البطولة الخامســة 
لرفع األثقال لغرب آســيا في شــهر مارس 
فــي  البرونزيــة  والميداليــة  الماضــي، 
البطولــة األولى لرفــع األثقال لألندية في 
غــرب آســيا التــي أقيمــت فــي البحريــن 

أخيرا.
الرئيــس  اســتقبل  المناســبة،  وبهــذه 
والحكومــة  المعلومــات  لهيئــة  التنفيــذي 
الموظــف  القائــد،  محمــد  اإللكترونيــة 
مــن  حققــه  بمــا  إّيــاه  مهنًئــا  البســتكي، 

نجاحــات خــال مشــاركته فــي عــدد مــن 
البطــوالت المحلية تمكــن فيها من حصد 
ميداليتين، ذهبية وبرونزية، مشيًدا بهذا 
اإلنجــاز الرياضــي المتميــز والفــوز الــذي 
حققه والذي يبعث على الفخر واالعتزاز.
وأّكد القائد أن هذا اإلنجاز ثمرة من ثمار 
دعــم القيادة الرشــيدة للحركة الرياضية، 
ونتــاج للتوجيهــات التــي أطلقهــا ممثــل 
جالــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون 
الشــباب رئيــس المجلس األعلى للشــباب 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفــة، بــأن يكــون هــذا العــام “عــام 
الذهــب”، وهــو مــا حققتــه واقًعــا الكوادر 
الوطنيــة الرياضية فــي مختلف المحافل 

الرياضية.

هيئة المعلومات تكرم البستكي

حميدان: دعم معاهد تأهيل ذوي اإلعاقة
ـــة ـــة االجتماعي ـــة والتأهيلي ـــاالت الرعائي ـــم المج ـــة لدع ـــادرات فاعل ـــاق مب إط

تــرأس وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة رئيــس مجلــس إدارة الصنــدوق االجتماعي 
الوطنــي جميــل حميــدان، اجتماًعــا اســتثنائًيا لمجلــس إدارة الصنــدوق، فــي مكتبــه، 
بحضــور رئيــس مجلــس أمناء المؤسســة الوطنية لخدمات المعاقين الشــيخ دعيج بن 

خليفة آل خليفة، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمسنين حسن كمال.

الموضوعــات  بحــث  االجتمــاع  خــال  وتــم 
ومتابعــة  األعمــال،  جــدول  علــى  المدرجــة 
تــم  للصنــدوق، كمــا  العامــة  تنفيــذ السياســة 
اســتعراض المستجدات في ميزانية محافظ 
الخدمات التي يدعمها الصندوق للعام 2019، 
إضافــة إلــى بحــث المعاييــر والضوابط لدعم 
طــاب معاهــد تأهيــل ذوي اإلعاقــة األهليــة 
والخاصــة بما يتوافــق مع األنظمة والقوانين، 
وبمــا يســهم فــي تخفيــف أعبــاء أوليــاء أمور 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، فضــًا عــن تعزيــز 

قــدرات معاهــد التأهيــل في متابعــة وتطوير 
مهارات وإمكانيات األشخاص ذوي اإلعاقة.

وبهــذه المناســبة، أكــد وزيــر العمــل والتنميــة 
ستشــهد  المقبلــة  المرحلــة  أن  االجتماعيــة 
تعزيــز الجهــود وإطــاق المبــادرات الفاعلــة 
فــي تقديــم الدعم لجميع المجــاالت الرعائية 
والتأهيليــة االجتماعيــة، وفًقــا لخطــة عمــل 
للمشــاريع والخدمــات والبرامــج المســتهدف 
تنفيذهــا ســنوًيا، مشــيًدا بالجهــود المبذولــة 
مــن قبل أعضاء مجلــس إدارة الصندوق في 

ســبيل االرتقــاء بالدور المنــوط به في خدمة 
الفئــات المســتهدفة مــن ذوي اإلعاقــة وكبــار 

السن واألطفال.
الوطنــي،  االجتماعــي  الصنــدوق  ويختــص 
 )84( رقــم  المرســوم  تأســس بموجــب  الــذي 
المشــروعات  وتمويــل  بدعــم   ،2011 لســنة 

الطفولــة،  بتنميــة  الخاصــة  والخدمــات 
ورعايــة كبار الســن، ورعايــة وتأهيل وتعليم 
دعــم  عــن  فضــًا  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص 
وتمويــل الخدمــات الازمــة لتنميــة األســرة، 
الشــهرية  المكافــآت  صــرف  إلــى  إضافــة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة.

من االجتماع

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

Û  ياحــظ بوضــوح االســتهداف الممنهــج والمــدروس، لعــدد من الحســابات
الشــخصية بشــبكات التواصــل االجتماعــي، والتي يحــاول أصحابها النيل 
من مكانة المجلس التشريعي، ومن أعضائه، ليا ونهاًرا، وكأن ليس لديهم 

عمل آخر يفعلونه.
Û  ولــم يتــرك هــؤالء “الحاقــدون” للنــواب الجــدد الفرصــة حتــى ليلتقطــوا

أنفاســهم، فبدأوا مباشــرة ومنذ الجلســة األولى، توجيه مدافعهم الصدئة 
ضدهم، باتهامات اإلفاس السياســي، والضعف، وقلة الحيلة؛ الســتقطاب 

المزيد من المتابعين، والمعلنين، لحساباتهم الفئوية الفاشلة.
Û  ويســتميت هــؤالء الدخاء علــى مدارس الصحافة واإلعــام في االنتقاء

الخبيــث لألخبــار، وللتصريحــات، وفي توظيف اللغة المدغدغة للمشــاعر، 
بطــرح “ملــوث” عــن ملفــات المعيشــة، والغاء، والضرائب؛ إلفســاد ســمعة 
المجلــس النيابــي، وتحبيــط الشــارع منــه، وغــرس القناعــات بأنــه مجلس 

مفلس، وعاجز.
Û  وفي البحرين تختلف المعادلة دائًما في كل شيء، وهي حقيقة معاشة ال

تقبــل الرهــان، أو المزايدة، منها حريــة التعبير، والرأي، وبقية هذا “الباكج” 
الــذي ندعــو إليــه دائًما، ونؤكد أهميته في بناء الفكــر الجديد، لكنه - وفي 

المقابل - يستثمر من البعض لنوايا التدمير والهدم.
Û  إننــا لندعــو الدولــة ألن تضرب بيد من حديد، كل من تســول له نفســه، بأن

يــروج الدعــوات واألفــكار المضللــة والمتصادمــة مــع المصلحــة العليــا، أو 
األمن الداخلي، أو االستقرار المجتمعي، وهو ما يفعله هؤالء “الحاقدون”، 
بمحاوالت دس السم الزعاف بالعسل، وانزعاجهم األول واألخير نجاحات 
الوطــن، واالطمئنــان فــي المجتمع، ووحــدة الصف، ومســاعي العبور نحو 

مستقبل جديد، زاهر، إيران ليست طرفا به، ال من قريب وال من بعيد.

استهداف 
وقح ومرفوض

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

أمانة العاصمة و “النهضة” توقعان تفاهما
ــدة الــمــنــزلــيــة ــمـ ــات لــصــنــاعــة األسـ ــي ــع ــم ــاء ال ــس ــن دعـــم مـــشـــروع ال

العاصمــة  ألمانــة  العــام  المديــر  أكــدت 
شــوقية حميــدان قــرب توقيــع مذكــرة 
نهضــة  وجمعيــة  األمانــة  بيــن  تفاهــم 
فتــاة البحريــن؛ لدعــم مشــروع النســاء 

المعيات لصناعة األسمدة المنزلية.
جــاء ذلــك فــي فعاليــة تدشــين دراســة 
عــن واقــع المــرأة المعيلــة العاملــة الذي 
أقامتــه جمعيــة نهضــة فتــاة البحريــن، 
التابــع  المعيلــة  المــرأة  دعــم  ومكتــب 
لهــا فــي مقــر الجمعيــة بحضــور رئيــس 
وأعضــاء الجمعيــة، والنســاء المعيات 
المسجات بالمكتب وعدد من الجهات 
الداعمــة للجمعيــة والتــي ســاهمت في 

ظهور الدراسة الى النور.
بصــدد  األمانــة  أن  حميــدان  وأكــدت 
دعم النســاء في مشــروع إعادة تدوير 
بقايا األطعمة وتحويلها لســماد طبيعي 
عــن  فضــا  الزراعيــة،  المخلفــات  مــن 
دراســة حاالت البيوت اآليلة للســقوط، 

بالتنسيق مع مجلس أمانة العاصمة.
يذكــر أن هذه الدراســة تعــد األولى من 
نوعها في المنطقة؛ لتناولها فئة النساء 
المعيــات العامــات مــن ذوات الدخــل 
المحــدود، والمــرأة المعيلــة هــي المــرأة 
التي تتحمل المسؤولية كافة في إعالة 
أفراد أســرتها؛ بسبب الطاق أو الترمل 
أو غيــاب الــزوج أو عــدم قدرتــه علــى 
العمــل بســبب ظــرف صحــي، وركــزت 
وواقــع  واقعهــن  علــى  التعــرف  علــى 
بهــن  التــي تحيــط  أبنائهــن والظــروف 
والنفســية  االجتماعيــة  الظــروف  مــن 
أوضاعهــن  إلــى  وصــواًل  واالقتصاديــة 

اإلسكانية.

كمــا اســتعرضت الدراســة دور مكتــب 
بجمعيــة  ممثــل  المعيلــة  المــرأة  دعــم 
نهضــة فتــاة البحريــن فــي تمكيــن هذه 

األعبــاء  حجــم  مــن  للتخفيــف  الفئــة 
الماديــة الملقاة علــى عاتقهن من خال 
3 مشــاريع بيئة تنموية وهي: مشــروع 

إعادة تدوير منتجات الورق واأللمنيوم 
تدويــر  إعــادة  مشــروع  والباســتيك، 
األطعمــة وتحويلها إلى ســماد طبيعي، 

ومشروع جمع المابس المستخدمة.
وبينت الدراسة دور الجهات الحكومية 
ومن أبرزها هيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونيــة وصوال إلــى وزارة الصحة 
الجمعيــات  مــن  األهليــة  والجهــات 
فــي  النســائية  والجمعيــات  الخيريــة 
تــم  التــي  بالعينــة  الجمعيــة  تزويــد 
إجراء المســح الميداني لها وصوال إلى 
اعتمادهــا وإجراء الدراســة،إذ بلغ عدد 
النســاء الاتي أجريت عليهن الدراســة 
370 امــرأة معيلــة عاملة شــملت جميع 

المحافظات.
خديجــة  الدراســة  معــدة  وتفضلــت 
النتائــج  أهــم  باســتعراض  مســعود، 
جــرى  ثــم  ومــن  لهــا،  توصلــت  التــي 
المشــاركات  المعيــات  النســاء  تكريــم 
فــي المشــاريع البيئيــة التنمويــة التــي 
تقــدم الدعم والمســاندة لهــن من خال 

مشاركتهن فيها.

المنامة - أمانة العاصمة



مــا زالــت وزارة الصحــة تنفــي نقــص أدويــة مرضــى األورام بمخــازن مجمــع الســلمانية الطبــي 
علــى الرغــم مــن شــكاوى تلقتها صحيفة “البالد” من مواطنين يعانــون من أزمة حادة في توافر 

األدوية؛ نتيجة وجود نقص كبير.

بكشــف  بدورهــا  الصحيفــة  وقامــت 
علــى  خــال حصولهــا  مــن  المســتور 
رؤســاء  بيــن  موقعــة  مراســات 
صيدليــات المراكز الصحية، ومخازن 
مجمــع الســلمانية الطبــي مرســلة إلى 
الجهات المســؤولة بوزارة الصحة، إذ 
أرفقــت بقائمــة أدويــة خاصــة تحوي 
53 دواء لمرضــى األورام نفــدت مــن 
فــي  وكتــب  الصحــة،  وزارة  مخــازن 
عمــود عــدد األدويــة صفــر )zero( من 

هذا الصنف.
فــي  الصحــة  وزارة  نفــت  أن  وســبق 
سياســة  وجــود  صحافــي  تصريــح 

لترخيــص مرضــى الســرطان مــن مجمــع الســلمانية الطبــي 
وإرســالهم لمنازلهم؛ بســبب عدم توافر األدوية. وأوضحت 
“الصحة” أنه يتم تحضير أكثر من 70 دواًء وريدًيا لمرضى 
األورام، وصــرف أكثــر مــن 80 وصفــة لمراجعــي صيدليــة 
األورام، إضافــة إلى اســتقبال 120 مريًضا يومًيا من خال 
3 عيــادات لاستشــاريين بالوحــدة في العيــادة الخارجية، 
وهنــاك 20 مريًضــا يومًيــا في جنــاح األورام لتلقــي العاج، 
و20 مريًضــا يخضــع للعاج بجرعات الــدواء الكيماوي في 
العيــادة الخارجيــة بوحــدة األورام، علًمــا أن جميــع هــذه 
الحــاالت تخضــع للمتابعة واإلشــراف المباشــر مــن الطبيب 

المعالــج الذي يقيم االحتياجات 
العاجيــة وعــدم تأثــر الحــاالت 
المرضية؛ بسبب التأخر البسيط 

في تلقي جرعات الدواء.
فيمــا بينــت قائمة األدويــة التي 
حصلت “الباد” على نسخة منها 
العــدد الكلــي لألدويــة الناقصــة 
والمتبقية، فبعضها لم يتبق منه 
في مخازن وزارة الصحة ســوى 
28 دواء، مــع تدويــن ماحظــة 
بجانــب عــدد الصنف لمــا يعانيه 
بعــض  كانــت  فيمــا  نقــص،  مــن 
األدويــة قــد كتبــت بجانبهــا أنــه 
“تم الطلب لتوريده منذ أغسطس الماضي”.  ومن أبرز تلك 
األدوية، أدوية تستخدم عاجا كيماويا ألمراض السرطان 
مثل مرض ســرطان الرئة، وســرطان الدم، وســرطان الغدد 
الليمفاوية، وســرطان كابوزيس، وسرطان اوينغ ساركوما، 
ألدويــة  مســاعدة  أخــرى  أدويــة  مــع  يســتخدم  أنــه  كمــا 

السرطان األخرى.
وتبيــن أن نقــص األدويــة، خصوصــا لمرضــى األورام مــن 
مرتــادي مجمــع الســلمانية الطبــي، قــد ســبب الكثيــر مــن 
األزمــات فــي اآلونــة األخيــرة؛ لعــدم بيــع تلــك األدويــة في 

الصيدليات، وال تصرف للمرضى.
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وعــن أســباب أزمــة نقــص األدويــة المــوردة، تشــير المعطيات بحســب تقريــر ديــوان الرقابة الماليــة واإلداريــة لقيام 
لجنــة ضبــط وترشــيد اإلنفــاق وتعزيز الدخل واإلنتاجية بوزارة الصحة برئاســة وكيــل وزارة الصحة، بتقليل كميات 
االحتياجات المخطط لها من جانب قســم إدارة المخزون لمناقصات شــراء األدوية التي تمت خال الســنتين 2016 
و2017 بصــورة جوهريــة بلغــت 100 % فــي إحــدى الحــاالت، والــذي ترتــب عليــه نفــاد مخــزون بعــض األدويــة مــن 

المخازن، وأثر سلًبا على قدرة الوزارة على تلبية احتياجات المرضى لتلك األدوية. 
واســتعرض التقريــر مثــاال ألدوية تم تقليــل كمياتها بصورة جوهرية لمناقصة الشــراء الخليجي الموحد للعام 2016 
ونفد مخزونها خال السنة، ومنها أدوية ألمراض الجهاز العصبي، وكان الفارق بين الكمية المحددة من جانب قسم 

إدارة المخزون والكمية بعد تعديل اللجنة مليونين، و1.85 مليون دواء ألمراض الجهاز الهضمي.
هــذا إلــى جانــب تأخــر االنتهــاء من تخطيط اللجنة لاحتياجات مــن األدوية حتى نهاية شــهر أكتوبر 2017 مما أدى 
إلــى تأخــر إصــدار أوامر الشــراء وعدم اســتام األدوية في الوقت المفترض اســتامه، مما ترتــب عليه نفاد مخزون 
بعض األدوية، وشــارف البعض اآلخر منها على النفاد، مما ترتب عليه عدم توافر 12 دواء من أصل 39 من األدوية 

المعتمدة أدوية أساسية.

تقرير الرقابة

وزيرة الصحة

“^” تنفرد بنشر مراسالت تثبت خلو مخازن “السلمانية” من أدوية “األورام”

 

مجلس النفيعي يحتفل بسالمة سمو رئيس الوزراء
ــد والــعــمــاد ألهـــل الــمــحــرق ــســن ــمــان ال األمـــيـــر خــلــيــفــة بـــن ســل

أقام مجلس النفيعي مســاء أمس، مهرجانا 
ترفيهيــا كبيــرا بحديقــة بالمحــرق؛ احتفــاًء 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  بســامة 
الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 

من الوعكة الصحية التي ألمت به حديثا.
واحتــوت االحتفاليــة على فعاليــات عائلية 
مختلفة، أفرحت األسر واألطفال، وأدخلت 
البهجة في قلوبهم، كبيت األلعاب، وجوالت 
الخيــول، والتلويــن بالوجــه، والشــخصيات 

الكرتونية، وغيرها الكثير.
ســعادتهم  عــن  األهالــي  مــن  عــدد  وعبــر 
بتعافــي ســمو رئيس الــوزراء وخروجه من 
المستشــفى، موضحيــن أن التجاوب الكبير 
الذي أبداه الشــعب لســموه، يعكــس المحبة 
الكبيرة والتقدير لســمو رئيــس الوزراء في 
قلــوب مواطنيــه، عبــر ســنوات مباركــة مــن 

الحكم الرشيد والعادل. 
وقالــوا “إن قرب ســموه من النــاس، ونزوله 
إليهــم، الســيما أهــل المحرق، أوجد لســموه 
شــعبية جارفــة ومميزة، ومتزايــدة، تعكس 
ورمــوز  الشــعب  بيــن  مــا  الكبيــرة  اللحمــة 

الحكم في هذا الوطن الكريم بأبنائه”.
النفيعــي إن لســمو  النائــب إبراهيــم  وقــال 
رئيــس الــوزراء مكانــة خاصــة ومميزة عند 
أهــل المحــرق، الذيــن فرحوا كثيــرا بخروج 
معافــى،  ســالما  المستشــفى  مــن  ســموه 
ولذلــك بادر مجلس النفيعي بهذا المهرجان 
“نقــدر  وأضــاف  ســموه.  بســامة  احتفــاًء 

لرئيــس الوزراء بكل إكبــار وإجال مواقفه 
الكبرى في تأسيس الدولة الحديثة والدفع 
بهــا قدمــا لتصبــح علــى مــا هــي عليــه اآلن 
مــن تحضــر وتمــدن وتطــور، ونقــدر ســهره 
واهتمامــه ورعايتــه الكريمة لكل المشــاريع 
ســموه  “نــرى  وأردف  بالبلــد”.  الناهضــة 
وكبيــرة  صغيــرة  كل  فــي  حاضــرا  الكريــم 

فــي البحريــن، في كل نهضــة وعمران وفي 
الدولــة  وزارات  مفاصــل  مــن  مفصــل  كل 
ومؤسســاتها المختلفــة، خليفــة بــن ســلمان 
هــو الســند والعمــاد لنــا، ونحن نقّدر لســموه 
ونشــيد  البلــد،  هــذا  ألجــل  وفــاءه  الكريــم 
بســنوات عمــره الخيــرة التــي أفناهــا ألجــل 

شعبه المحب له”.

“مونتاج” 
مجلس الشورى

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

راشد الغائب

تيار

Û  القــوة التــي تضع حبــات الرمان، واحدة واحدة داخل قشــرتها، تعلم في“
أّي قلب تضعك، فا تقلق”.

جالل الدين الرومي

Û  .معظم النقاشات بجلسات مجلس الشورى محاضرات مكثفة بالشأن العام
وأديــن بالشــكر لألعضاء، منــذ مجلس 2002 حتى اليــوم؛ ألنهم أثروا وعاء 
معرفتي الشــخصية بأمور أجهلها. وإن لم أكلَّف بحضور الجلســات ميدانيا، 
فا أذيع ســرا حرصي األســبوعي، على متابعة الجلسة، بقناة المجلس على 

“اليوتيوب”.
Û  ل البعــض انطباعات ســلبية عــن المجلس، ويوهم غيــر المتابعين بأنه ُيســجِّ

مــن ألفــه إلى يائــه مؤلف من مجموعة متملقين يكبســون على زرين. األول 
لمداخات كيل المديح للحكومة، واآلخر إلجازة القوانين. وال يكلف هؤالء 
أنفســهم عنــاء اإلصغــاء لمداخــات كشــفت مثالــب التشــريعات أو قّرعــت 

قصورا، لم تنتبه له عين مجلس النواب، مجتمعا، بأعضائه ومستشاريه.
Û  ما ســبب اســتمرار الصورة الذهنية الســلبية عن المجلس؟ اإلجابة ببســاطة

كاآلتي:
Û  ضعــف تغطيــة تلفزيــون البحريــن، واقتصارهــا علــى تقريــر أســبوعي ال -

يتجاوز 3 دقائق.
Û  انكمــاش حجــم التغطيــة بمعظــم الصحــف المحليــة، وجّر زمــاء وافدين -

بالشأن البرلماني الشوريين لتصريحات تستفز الرأي العام، تدخل المجلس 
برمته بقفص اتهامه بالسباحة عكس تيار هموم المواطنين.

Û  اجتزاء بعض منصات “السوشيل ميديا” مقاطع فيديو مبتسرة لمداخات -
بالجلســة، يبــدو فــي ظاهرها العدائيــة للمطالب والحقوق، مــن دون مراعاة 
ألبســط قواعــد الموضوعيــة، وشــرح موجز عــن التشــريع، ومبــررات اتخاذ 

قرار معين بشأنه.
Û  وأقتــرح علــى مجلــس الشــورى االنتقــال مــن موقــع رد الفعــل إلــى صناعــة

الفعل، وليبدأ بمخاطبة المجتمع بلغته الحية، من خال تبسيط المعلومات 
التشريعية، و “مونتاج” مداخات الشوريين واجتماعاتهم، باألنماط التقنية 

م معلومات مركزة وهادفة ومقنعة. الحديثة، مثل “االنفوجرافيك”، لتقدِّ
Û  ،ويمكــن تنشــيط قنــاة “اليوتيــوب”، بإنتــاج برامــج حواريــة قصيــرة شــيقة

بعيدة عن رتابة البروتوكوالت المملة. وليفتح المجلس نقاشــات مســتمرة، 
بمنصاته الرســمية واإلعامية، عما يدور بأروقة اللجان والجلســات، وليكن 

المواطن شريكا بالتشريع برأيه وخبرته.

مروة خميس

محرر الشئون المحلية



اســتقبل وكيــل الزراعــة والثــروة البحرية بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني الشــيخ محمــد بن أحمد آل 
خليفة، في مكتبه بالبديع، عدًدا من أعضاء مجلس النواب وهم هشام العشيري، عمار المختار، وفاضل السواد، وبحث معهم 

حيثيات القرارات الصادرة أخيرا بشأن تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية.

وفي مســتهل اللقاء، رحب الشيخ محمد 
بــن أحمــد بالنواب، مشــيًدا بالجهود التي 
تقــوم بها الســلطة التشــريعية في ســبيل 
الجهــات  مختلــف  مــع  التعــاون  تعزيــز 
الرسمية لتحقيق ما يتطلع له المواطن. 

وتطــرق االجتمــاع إلــى حيثيــات تطبيق 
بهــدف  التــي صــدرت حديثــا؛  القــرارات 
تنظيــم الصيــد وحمايــة الثــروة البحرية، 
والتــي تعكــس مــا يطالــب بــه الصيادون 
مــن أجــل تحقيــق االســتدامة للمخــزون 
عمليــات  جــراء  تضــرر  الــذي  الســمكي 
الصيــد الجائر، مهيًبــا بالصيادين ضرورة 
االلتــزام بجميــع تلــك القــرارات الصــادرة 
إلــى  األول  المقــام  فــي  تهــدف  والتــي 

المحافظة على الثروة البحرية.
وأشــار إلــى أن الــوزارة ممثلــة فــي وكالة 
فــي  البحريــة ماضيــة  الزراعــة والثــروة 
ســبيل تنفيذ القانون والقرارات واللوائح 
المنفذة له على نحو ينعكس إيجاًبا على 
الثــروة البحريــة ويكفــل تحقيــق تعافــي 
تراجًعــا  شــهد  الــذي  الســمكي  المخــزون 
بفعــل  األخيــرة  الســنوات  فــي  ملحوًظــا 
عمليــات الصيــد الجائــر، مشــدًدا على أن 
الحفاظ على ثروة بحرية مستدامة، البد 
أن يتزامــن معــه وضــع ضوابــط وخطــة 
متكاملــة عبــر إصــدار قــرارات وقوانيــن 
لتنظيــم هــذا القطــاع الحيــوي، وتضافــر 

جميع الجهود؛ من أجل تحقيق ذلك.

ونوه إلى أن األبواب مفتوحة لالســتماع 
إلــى الصيادين وممثليهم مــن الجمعيات 
فــي  يســهم  بمــا  معهــم  اآلراء  وتبــادل 
حمايــة  ويضمــن  الصيــد  قطــاع  تطويــر 

الثروة البحرية. 
البحرينــي  النوخــذة  “قــرار  أن  وأوضــح 
جميــع  علــى  العامــة  بالمنفعــة  ســيعود 
البحــارة، إذ تعمــل الوكالــة بالتعــاون مــع 
إطــالق  علــى  تمكيــن  العمــل  صنــدوق 
الشــباب  مــن  عــدد  لقبــول  مشــروع 
البحريني الراغب في شغل هذه المهنة”، 
مشــيًرا إلــى أن وكالــة الزراعــة والثــروة 
التدريــب  بتدريبهــم  ســتقوم  البحريــة 
المناســب لمزاولــة تلــك المهنــة بالتعــاون 

مع خفر السواحل و “تمكين”.
اإلســتراتيجية  االجتمــاع  واســتعرض 
لألعــوام  الســمكي  لالســتزراع  الجديــدة 
القطــاع  مــع  بالتعــاون  المقبلــة  الخمســة 
مــا  إنتــاج  إلــى  تهــدف  والتــي  الخــاص، 
يقــارب 20 % مــن احتياجــات البحريــن 
من األســماك؛ بهدف المساهمة في زيادة 
المخزون الســمكي ووفرة إنتاج األسماك 

المحلية.
الســلطة  أن  النــواب  أكــد  جانبهــم،  مــن 
القــرارات  التشــريعية تدعــم وتقــف مــع 
التــي تنظم الصيد وتحافــظ على الثروة 
البحريــة والمخــزون الســمكي، منوهيــن 
إلــى ضــرورة أن تقــوم الجهــة التنفيذيــة 
ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية 

بإجراء دراسة عن أوضاع الصيادين.

كمــا نقــل النــواب وجهــة نظــر الصيادين 
عليهــم،  وتأثيــره  األخيــر  القــرار  حيــال 
تضمــن  لتفاهمــات  الوصــول  وضــرورة 
البيئــة  علــى  والحفــاظ  مصالحهــم 
أوضــاع  النــواب  واســتعرض  البحريــة. 
المرافئ فــي مناطقهم وآليات تطويرها 
بمــا يخــدم مصلحــة الصياديــن وتوفيــر 

الخدمات لهم.

جانب من اللقاء

بن دينة مشاركا في مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

وكيل “الثروة البحرية” يبحث مع النواب قرارات تنظيم الصيد
“الخــاص” مــع  بالتعــاون  الســمكي  لالســتزراع  الجديــدة  اإلســتراتيجية  اســتعراض 

المنامة - وزارة الصحة المحرق - مجلس المحرق البلدي

ينايــر   10 يــوم  البحريــن  مملكــة  اســتضافت 
الجــاري ورش العمــل التطويرية والمتخصصة 
التي تندرج تحت مبادرة تنفيذ جائزة “وعي”، 
بتنظيــم مــن وزارة الصحــة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية بالشــراكة مع مجلــس الصحة لدول 
مجلس التعاون الخليجي، إذ شــارك فيها أكثر 
مــن 250 مشــاركا مــن البحريــن مــن مختلــف 

التخصصات واألعمار.
العامــة  للصحــة  المســاعد  الوكيــل  وبحضــور 
وعضو الهيئــة التنفيذية مجلس الصحة لدول 
الهاجــري  مريــم  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
الفورســيزن؛  بفنــدق  العمــل  ورش   4 عقــدت 
بهــدف تطويــر مهــارات الممارســين والهاويــن 
فــي مســارات الجائــزة، قبــل التقدم للمشــاركة 
بجائــزة “وعــي”، وهــي إحــدى مبــادرات وزارة 
الصحة الســعودية وتهدف إلى تشجيع األفراد 
مــن مواطنــي ومقيمــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجي واليمن؛ لإلبداع بمحتوى توعوي في 
مجــال الصحة عــن طريق صناعــة فيلم قصير 

أو موشــن جرافيــك أو صــورة فوتوغرافيــة أو 
تصميــم انفوجرافيــك؛ لتحفيــز المجتمــع علــى 
اتبــاع نمــط حيــاة صحــي؛ للحــد مــن اإلصابــة 

باألمراض وزيادة النشاط واإلنتاج الوظيفي.
وفــي نهايــة ورشــة العمــل كرمــت المشــاركين 
فــي ورش العمل وتوزيع الشــهادات التقديرية 
مراكــز  وتحقيــق  الفــوز  لهــم  متمنيــة  عليهــم، 

متقدمة في هذه المسابقة الهادفة. 
يذكــر أن هــذه الــورش عقــدت خالل األســبوع 

والكويــت،  الريــاض،  مــن  كل  فــي  الماضــي 
وأبوظبي، ومســقط، وجــدة، وحظيت بحضور 
فــي  يرغبــون  الــذي  المشــاركين  مــن  الفــت 

المساهمة برفع الوعي الصحي.
يشــار إلى أنه يتم اســتقبال األعمال المشــاركة 
فــي “جائــزة وعــي” في نســختها الثالثــة، حتى 
العاشر من شهر فبراير المقبل، وهو آخر موعد 
الرابــط  علــى  وذلــك  المشــاركات،  الســتقبال 

.)www.w3iaward.com(

يعقــد مجلــس المحــرق البلــدي اجتماعا اســتثنائيا يوم غــد )االثنيــن(؛ لالعتراض على 
طريقة توزيع ميزانية االلتزامات المالية الرئيسية للسنة المالية 2019 التي خصصت 

للمحرق أقل من نصف مخصصات البلديات األخرى وأمانة العاصمة.

“إن  المرباطــي  غــازي  المجلــس  رئيــس  وقــال 
وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 
االلتزامــات  بحجــم  تــام  علــم  علــى  العمرانــي 
المترتبــة علــى بلديــة المحــرق للســنة الماليــة 
2019 والتــي تتطلب توفيــر مبلغ مليون دينار 
كحد أدنى لتغطية تلك االلتزامات، ناهيك عن 
موازنة المشاريع والمصاريف األخرى، وبسبب 
ســوء إدارة ملــف الميزانيــة فــي الــوزارة فمــن 
المتوقــع أن توقــف بلديــة المحــرق عــددا مــن 
الخدمــات العامة ومنهــا خدمة أكياس القمامة 
ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  متنــزه  وصيانــة 
وغيرها من الخدمات العامة المتصلة مباشــرة 

بالجمهور”.
وأضــاف أن “أهالي المحرق والمملكة والقيادة 
السياسية ينظرون إلى المحرق نموذجا لمدينة 

متحضــرة تتمتــع بالمرافــق العامــة والخدمات 
المتطــورة التــي تشــجع على االســتقرار وعلى 
تحريــك عجلــة االقتصــاد كمنظومــة موحــدة 
تســير عليهــا الــدول المتقدمــة، ومن المؤســف 
أن متنزها ذا سمعة قوية كمتنزه األمير خليفة 
بــن ســلمان يتعرض إلى خطــر اإلهمال، ناهيك 
عمــا قــد يحصــل لحدائــق ومرافق أخــرى كون 
الموضوع المالي كالسلسلة المتصلة حلقاتها”.

والنظافــة  البيئــة  ملــف  “إن  المرباطــي  وتابــع 
يأتــي على هرم اختصاصــات البلديات، فكيف 
نواجــه احتمــال توقف خدمة أكيــاس النظافة 
بســبب التخبط في إدارة الموازنات، ونخشــى 
أن يــؤدي ذلــك إلــى حصــول أزمة فــي النظافة 
المحــرق  فــي  العامــة  الصحــة  يهــدد  قــد  ممــا 

والمملكة؟”.

وختــم بالقول “نتهــم الوزارة بــأن تخبطها هذا 
سيســاهم في إضعــاف مســتوى الخدمات في 
بلديــة المحــرق، إذ من المؤســف أنها لم تبد أي 
دعــم لبلديــة المحــرق بخــالف الدعــم الواضح 
للبلديات األخرى، فماذا نســمي تصرف الوزارة 
عندمــا تخصــص مليونــا وثالثمئــة ألف إلحدى 
البلديــات، ومليونــا ومئــة ألــف لبلديــة أخــرى، 

بينما حصة بلدية المحرق 400 ألف فقط!؟”.

تشجيع األفراد بدول التعاون لإلبداع بالمحتوى التوعوي الصحي المرباطي: المجلس يحتاج مليون دينار حًدا أدنى لتغطية االلتزامات

البحرين تستضيف ورش لتطوير جائزة “وعي” “المحرق البلدي” يبحث “إجحاف البلديات”

الــذي  لألطفــال،  الربيــع  مهرجــان  اســتقطب 
نظمته وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
أمــس  بالبديــع  المزارعيــن  بســوق  العمرانــي 
الســبت، نحــو 22 ألــف زائر، وســط أجواء من 
الفرح غمرت العوائل وأطفالهم، شملت توزيع 

بعض الهدايا على األطفال. واستمتع األطفال 
بالتقــاط الصــور مــع الشــخصيات  وعوائلهــم 
الكارتونيــة التي تجّولت وســط زوار الســوق، 
مشــيدين بإقامــة مثــل هــذه الفعاليــات التــي 
تضفــي علــى أجــواء ســوق المزارعيــن مزيًدا 
مــن البهجــة. وقالــت وكالــة الزراعــة والثــروة 
البحريــة في بيان لهــا إن “تنظيم المهرجانات 

ستســتمر  للســوق  المصاحبــة  والفعاليــات 
علــى طــول الموســم، إذ إصبحــت الســوق من 
العوائــل  تقصدهــا  التــي  الترفيهيــة  األماكــن 
والمقيميــن وزوار مملكــة البحريــن”، منوهــة 
إلــى أن مــا مّيــز حديقــة البديــع النباتيــة هــذا 
األســبوع زيــادة عــدد العوائــل التي افترشــت 

محيط المسطحات الخضراء في السوق.

وذكــرت أن تخصيص هذا األســبوع لمهرجان 
إجــازة  بدايــة  مــع  بالتزامــن  جــاء  لألطفــال 
الربيــع؛ ســعيا لتوفيــر األجــواء المرحــة لهــم، 
وحرصــا علــى إطالع األطفال علــى ما ينتجه 
المــزارع البحريني. وأشــارت إلــى أن التعاون 
مــع المبادرة الوطنية لتنميــة القطاع الزراعي 
المجلــس  رئيســة  العاهــل  قرينــة  ورؤيــة 

االستشــاري للمبادرة الوطنيــة لتنمية القطاع 
األميــرة  الملكــي  الســمو  صاحبــة  الزراعــي 
ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة إلنشــاء سوق 
للمزارعين البحرينيين، أعطى دافًعا لمواصلة 
يعكــس  ممــا  عــام،  كل  فــي  الســوق  تطويــر 
الحــرص علــى النهــوض بالقطــاع الزراعي من 
والمشــاريع  للمبــادرات  ســموها  دعــم  خــالل 

التي تســهم فــي رفع الناتــج المحلي. وانطلق 
الموســم السابع لسوق المزارعين في ديسمبر 
2018 ويستمر لغاية 27 أبريل 2019 بحديقة 
البديع، بالتعاون مع المبادرة الوطنية للتنمية 
الزراعية، وأبواب السوق مفتوحة أمام الزوار 
من الساعة 8 صباًحا إلى 1 بعد الظهر كل يوم 

سبت.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

“مهرجـــان الربيـــع لألطفـــال” يسـتقطب آالف الـزوار

البحرين تشارك بالدورة االستثنائية للوزاري العربي عن البيئة

تــرأس الرئيــس التنفيــذي للمجلــس األعلــى للبيئــة محمــد بــن دينــة وفــد مملكــة 
البحرين المشــارك في الدورة االســتثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن 
شــؤون البيئــة، والــذي عقد فــي منطقة البحر الميــت بالمملكة األردنية الهاشــمية 

الشقيقة خالل الفترة 9 - 10 يناير الجاري.

ويأتي هذا االجتماع االستثنائي في إطار 
إعداد وتنسيق مواقف المجموعة العربية 
للــدورة الرابعــة لجمعيــة األمــم المتحــدة 

للبيئة والمقرر عقدها في نيروبي في شهر 
مــارس المقبــل، وكذلــك األخــذ باالعتبــار 
المفاوضــات الجاريــة بشــأن وثيقــة العهــد 

الدولــي للبيئة، والتي تشــكل نقطة تحول 
في مفهوم القانون البيئي الدولي.

ووافــق الــوزراء المشــاركون فــي الــدورة 
االســتثنائية لمجلس الوزراء العرب ضمن 
تقديــم مقتــرح  علــى  المتخــذة  القــرارات 
مشــروعين قرار باســم المجموعة العربية 
في الدورة الرابعة لجمعية األمم المتحدة 

للبيئة.
وتــم انتقاء تلك المشــاريع بحيــث تتناغم 

مع الشــعار العام للدورة هــذا العام بعنوان 
البيئيــة  للتحديــات  المبتكــرة  “الحلــول 
المســتدام”،  لالســتهالك  اإلنتــاج  وأنمــاط 
المقتــرح  األول  القــرار  مشــروع  ويتعلــق 
إدارة  فــي  المبتكــرة  الحلــول  بتعزيــز 
النفايات الصلبة، في حين يتعلق مشــروع 
المبتكــرة  الحلــول  بتعزيــز  الثانــي  القــرار 
للــدول ذات المنــاخ الحــار؛ لغــرض تقليــل 

الفاقد في سياق إنتاج الطعام.

عمان - بنا
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مر عام على إصدار عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
والتنفيذيــة  التشــريعية  للســلطتين  الســامية  توجيهاتــه  خليفــة  آل 
للخــروج بصيغــة توافقية إلعادة هيكلة الدعم الحكومي لمســتحقيه، 
بعد إعالن هيئة النفط والغاز حينها رفع أســعار البنزين بنســبة 25 % 

للممتاز و12 % للجيد.

وأوصدت اللجنة المشــتركة بين 
اجتماعاتهــا  أبــواب  الســلطتين 
التــي امتــدت ألكثــر من 6 أشــهر 
علــى عــرض كل طــرف مرئياتــه 
إلعــادة توجيــه الدعــم، من دون 
التوصــل إلى اتفاق نهائي بشــأن 
المرئيات المطروحة على طاولة 

المناقشات.
الســابقة  اللجنــة  وعلقــت 
مشــروعي تعديل قانون التقاعد 
المدني والعسكري شماعة لتبرير 
توقف أعمال اللجنة األولى، فيما 
لم تتضح بعد األسباب الحقيقية 
وراء توقــف عمــل لجنــة إعــادة 
هيكلــة الدعــم، والتــزام الوفدين 
الصمــت  والبرلمانــي  الحكومــي 

حيال ذلك.
لجنــة  لرئيــس  تصريــح  وفــي 
الســابق  البرلمانيــة  الخدمــات 
عباس الماضي أكد فيه لصحيفة 
“البــاد” أن اجتماعا واحدا للجنة 
بالتوصــل  المشــتركة كان كفيــا 
علــى  نهائيــة  توافقــات  إلــى 

المرئيات المقدمة من الطرفين.
علــى  شــهر  نحــو  مــرور  وبعــد 
األول  االنعقــاد  دور  افتتــاح 

الخامــس،  التشــريعي  للمجلــس 
التــي  اللجنــة  موضــوع  زال  مــا 
ملكيــة  بتوجيهــات  تشــكلت 
ســامية يتوســد قارعــة الطريــق 
مــن  ينتشــله  مــن  بانتظــار 

البرلمانيين الجدد.
يشار إلى أن حصيلة عمل اللجنة 
السابقة انتهت إلى التوافق على 
10 مبادئ أساسية إلعادة هيكلة 
الدعم، وتحفظ الوفد الحكومي 
البرلمانــي  الوفــد  مرئيــات  علــى 
التي اعتمدت في تفاصيلها على 
ميزانيــة الدعم الحكومي البالغة 

382 مليون دينار سنويا.

مرضى سرطان يناشدون سمو رئيس الوزراء
ــل “كــــورســــات” عــاجــنــا ــط ــع ــة ي ــاوي ــم ــي ــك ــا ال ــن ــات ــرع تـــأخـــر ج

ناشــد مرضــى الســرطان رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفــة توفير أدويــة األورام 
الخاصــة بجرعاتهــم فــي مجمــع الســلمانية الطبيــة؛ عقــب تأخــر حصولهــم على الجرعــات لمدة تزيد عن شــهر، فيمــا يخالف 

موجات الجرعات المقررة لهم.

وفــي هــذا الصــدد، نشــرت “البــاد” أحــد تشــخيصات مريضة 
بــاألورام توضــح عــدم وجــود عــاج لهــا حســب تقريــر طبــي 
صــادر مــن مجمــع الســلمانية الطبــي نصــه “أن المريضــة قــد 
شــخصت بســرطان الثدي وهي إحدى المراحل المتقدمة في 
اإلصابــة بمــرض الســرطان، وتــم إخضاعهــا لعملية اســتئصال 
الــورم بالجلســات الكيماويــة كمرحلــة أولــى فــي العــاج فــي 
16 مايــو 2017 قبــل االنتقــال لمرحلــة مــا بعــد االســتئصال 
وإخضاعهــا لجرعــات HERCEPTIN وperjecta وحالًيــا هــذا 
الــدواء غيــر متوفــر علًمــا أن موعــد الجرعــة كان مســتحًقا 

بتاريخ 20 ديسمبر 2018”.

وأشــار مرضــى الســرطان لـــ “البــاد” إلــى أن عــدم توافــر تلــك 
األدويــة وتأخــر توفيــر الســرير للمرضى والمواعيــد العاجية 
بســرعة يعود بأثر ســلبي علــى مراحل الســيطرة على المرض 

ووقف انتشاره.
وبينوا أن انقطاع العاج على المرضى وعدم تحديد مواعيد 
قريبــة لهــم يــؤدي إلــى تصاعــد عــدد الخايــا الســرطانية في 
أجســامهم. وأوضحــوا أن مجمــع الســلمانية الطبي يشــير إلى 
وجــود تلــك األدوية فــي مركز األورام بمستشــفى الملك حمد 
الجامعــي، ممــا يســتدعي علــى ذويهــم الذهــاب إلــى كا مــن 

تقرير طبي لمريضة بالسرطان توضح تأخر جرعتها 22 يوماالمستشفيين؛ للتنسيق فيما بينهما ألخذ جرعاتهم.

فــي مبــادرة تعد األولــى من نوعهــا بالبحرين 
إلعــان الحــرب علــى مــرض الســكري والحد 
مــن انتشــاره، شــارك رئيــس المجلــس األعلى 
للصحــة رئيــس جمعيــة الســكري البحرينيــة 
الفريــق طبيــب الشــيخ محمد بــن عبدهللا آل 
خليفــة، أكثــر مــن 300 مشــارك مــن مختلــف 
شــرائح المجتمــع، مبــادرة “تحــدي المشــي”، 
وذلك مســاء أمس الســبت من الســاعة 4 إلى 
الســاعة 4:30 عصــًرا، وذلك في مضمار عالي 
للمشي، والتي أقيمت بالتعاون بين الجمعية 
واللجنــة الوطنية لمكافحة األمراض المزمنة 
وجمعيــة إســكان عالــي الخيريــة، وعــدد مــن 
بحضــور  الخاصــة،  والمراكــز  المستشــفيات 
نائــب رئيس جمعية الســكري مريم الهاجري، 
وعضو مجلس النواب معصومة عبد الكريم، 

وأعضاء الجمعية.
وأكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفــة فــي تصريحــات خاصة لـــ “الباد”، 
أن انطــاق فعاليــة المشــي المجتمعيــة هــو 
إعان الحرب من جمعية الســكري البحرينية 
علــى انتشــار “وبــاء” الســكري بالبحرين وكما 
أطلــق عليــه، وبعــد تزايــد نســبة اإلصابــة بــه 
فــي مختلف شــرائح المجتمع من أطفال إلى 

بالغين. 
التــي  الســكري  علــى  الحــرب  أن  وأوضــح 
أعلنتهــا الجمعيــة عبارة عن برنامــج متكامل 
أعدتــه الجمعية ويضــم العديد من الفعاليات 
مــن  بالتتابــع؛  ســتقام  التــي  والنشــاطات 
أجــل متابعــة الحــد مــن انتشــار هــذا المرض، 
هدفهــا  إن حققــت  المبــادرة  هــذه  أن  مبينــا 
علــى  الصحيــة  بالفائــدة  فســتعود  المرجــو 
المواطــن والمقيــم بمملكة البحريــن والفائدة 
االقتصادية على المملكة على المدى البعيد.

البحرينيــة  الســكري  جمعيــة  رئيــس  وأكــد 
أنــه يمكــن إلــى حــد بعيــد الوقايــة مــن زيادة 
الوزن والســمنة ومــن األمراض غير الســارية 
نظــام  تبنــي  خــال  مــن  بهمــا  المرتبطــة 
النشــاط البدنــي اليومــي، مؤكــدا أن البيئــات 
والمجتمعــات المحليــة الداعمــة تلعــب دوًرا 
رئيســا فــي تحديــد معالــم اختيــارات الناس، 
لألغذيــة،  أكثــر  صحيــة  باختيــارات  وذلــك 
وممارســة النشــاط البدني بانتظــام؛ باعتباره 
االختيــار األســهل وهــو الخيــار األكثــر إتاحة 
فــي  يســاهم  ممــا  كلفــة،  واأليســر  وتوافــًرا 

الوقاية من الوزن الزائد والسمنة.
وشــدد علــى أن علــى الصعيــد الفــردي يمكــن 
النشــاط  يمارســوا  أن  المجتمــع  فــي  للنــاس 
البدني بانتظام 60 دقيقة لألطفال في اليوم 
و150 دقيقــة للبالغيــن علــى مــدى األســبوع 

واالســتفادة مــن مبــادرة تحــدي المشــي فــي 
خلــق عــادة المشــي، إلــى أن تصبــح نمطا من 

أنماط حياتهم اليومية.
بدورهــا، أشــارت نائب رئيــس الجمعية مريم 
اإلســتراتيجي  الهــدف  أن  إلــى  الهاجــري 
لجمعيــة  التابعــة  واإلعــام  التوعيــة  للجنــة 
الســكري البحرينيــة هــو الحفــاظ على صحة 
الســكان مــن خــال تعزيــز الصحــة والوقايــة 
مــن األمــراض غيــر الســارية ومضاعفاتها إن 

وجــدت هــذه األمــراض، وذلــك بتقليل نســبة 
اإلصابــة بــداء الســكري فــي مملكــة البحرين 
خال األعوام الخمســة المقبلة، عبر تشــجيع 
المجتمــع البحريني على اتبــاع أنماط الحياة 
وخفــض  الصحــة،  علــى  للحفــاظ  الصحيــة؛ 
نســبة األمــراض غيــر الســارية ورفــع الوعــي 
الصحــي عن عوامل االختصار لألمراض غير 
الســارية، وتعزيز التغذية الصحية وممارســة 
التدخيــن  عــن  واالمتنــاع  البدنــي  النشــاط 

وتعزيز الصحة النفسية بين فئات المجتمع.

“منشن” لحساب جمعية السكري 

وأشــارت الهاجــري فــي تصريحات لـــ “الباد” 
إلــى أن إحــدى المبــادرات لتحقيــق ذلــك هي 
أمــام  والمطروحــة  المشــي  تحــدي  مبــادرة 
فئــات الجميــع كافــة، وبمعــدل نصــف ســاعة 
من المشــي المنتظم يومًيا، 5 أيام باألســبوع 
لمــدة 3 أشــهر، وألي شــخص يريــد االنضمــام 
لمســابقة تحــدي المشــي عليــه عمل “منشــن” 
النســتغرام الجمعية أثناء المشي لمدة نصف 
ألي  باإلنســتغرام  اليــف  والتصويــر  ســاعة، 
نــوع مــن أنــواع المشــي منهــا التقليــدي على 
القدميــن، ومنهــا علــى جهــاز المشــي الثابــت، 
أو باســتخدام الدراجــة الهوائيــة أو الدراجــة 

الثابتــة ومنهــا على الكرســي المتحــرك لذوي 
االحتياجات الخاصة.

وأوضحــت أنه يمكن تجزئــة الثاثين دقيقة 
باليوم الواحد إلى 10 دقائق 3 مرات باليوم، 
معنــا  المشــترك  صحــة  علــى  ذلــك  ويعتمــد 
بالتحــدي وطبيعة جســمه، وفي كل مرة البد 
يعمــل  وأن  “اليــف”،  باالنســتغرام  يصــور  أن 
التحــدي  “منشــن” للجمعيــة، ويتــم تســجيل 
بانتظام في ســجل تحدي المشي للمشاركين 
مــن قبــل فريــق العمــل بالجمعيــة القائم على 
متابعــة المســابقة والتحــدي.  وأعربــت نائب 
رئيــس جمعيــة الســكري البحرينيــة عــن جــل 
شــكرها وتقديرهــا لرئيــس الجمعيــة الشــيخ 
محمد بن عبدهللا آل خليفة؛ لرعايته المبادرة 
ولحضــوره شــخصيا؛ ليكون أول المشــاركين 
فــي المبــادرة، ومشــاركته وتقدمــه بالمشــي 
الحملــة، وهــو مجهــود  فــي  المشــاركين  مــع 
مقــدر مــن قبــل كل الحضور، موصلة شــكرها 
لــكل الداعميــن للحملــة ولــكل المستشــفيات 
والمراكــز والعيــادات الخاصــة التي شــاركت؛ 
تقديــرا منهــا للشــراكة اإلســتراتيجية المهمة 
فــي الحــد من انتشــار هــذا المرض. وأشــارت 
عضــو الجمعيــة كوثــر العيــد إلــى أنــه يمكــن 
مــن  االســتفادة  المجتمــع  شــرائح  لجميــع 
للصحــة،  الصديقــة  التجاريــة  المجمعــات 
ومضامير المشــي في مملكة البحرين، مبينة 
أنــه ســوف يتــم حصــر المتحديــن الملتزمين 
لمــدة 3 أشــهر بالمشــي المنتظــم لمــدة نصــف 
ســاعة يومًيــا، 5 أيــام باألســبوع علــى األقــل، 
والذين يرســلون التوثيق بمشيهم عن طريق 
“المنشن”، موضحة أنه سُتقدم جوائز وسيتم 
اختيار الفائز بالقرعة في حفل الختام بعد 3 

أشهر، وسيتم تقديم جائزة خاصة.

الشيخ محمد بن عبداهلل: “تحدي المشي” إعالن حرب على السكري

الشيخ محمد بن عبدالله يتحدث لـ “البالد” رئيس المجلس األعلى للصحة يدشن المبادرة

“النواب” يشكل أول لجنة تحقيق بشأن بحرنة الوظائف
ــيــن ــقــوان ــن الـــتـــزام الــجــهــات الــمــعــنــيــة بــتــطــبــيــق ال ــأكــد مـ ــت ــل ل

تقدمــت مجموعــة مــن أعضــاء مجلــس النــواب، رســمًيا، بطلــب تشــكيل أول لجنــة 
تحقيق برلمانية منذ بداية دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الخامس بشأن 

عدم القيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص.

وضمــت لجنــة التحقيق النــواب أصحاب 
محمــد  بوعنــق،  خالــد  وهــم  الطلــب 
إبراهيــم  عبداألميــر،  زينــب  العباســي، 

النفيعي، وباسم المالكي.
واحتــوى طلــب تشــكيل لجنــة التحقيــق 
البرلمانية على 3 مطالب أبرزها التحقيق 
بشــأن المعوقات التي تحول دون بحرنة 
الوظائف في مملكة البحرين، إضافة إلى 
التأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق 
القوانيــن والقــرارات واللوائــح الداخليــة 
ذات الصلة ببحرنة الوظائف، والتأكد من 
أوضاع العمــال غير البحرينيين، ونوعية 
األعمــال التــي يشــغلونها، وأســباب عــدم 

بحرنة تلك الوظائف.
واســتند الطلــب المقــدم لتشــكيل لجنــة 

تحقيق على المادة 69 من الدستور، التي 
نصــت علــى أنــه “يحــق لمجلــس النــواب 
فــي كل وقــت أن يؤلــف لجــان تحقيــق 
أعضائــه  مــن  أكثــر  أو  عضــًوا  ينــدب  أو 
للتحقيــق فــي أي أمر من األمــور الداخلة 
فــي اختصاصــات المجلــس المبنيــة فــي 
الدســتور، على أن تقدم اللجنة أو العضو 
نتيجــة التحقيــق خــال مــدة ال تتجــاوز 
بــدء التحقيــق  أربعــة أشــهر مــن تاريــخ 
ويجــب علــى الــوزراء وجميــع موظفــي 
والوثائــق  الشــهادات  تقديــم  الدولــة 

والبيانات التي تطلب منهم”.
وأشــار أحد مقدمي الطلب النائب محمد 
عيســى العباســي لـ “الباد” إلى أن اللجنة 
تســعى لتحقيــق البحرنــة فــي القطاعيــن 

العــام والخــاص، إذ لوحــظ أن الكثيــر من 
مقارنــة  األجانــب  يمتلكونهــا  الوظائــف 

بالبحرينيين.
وأشــار العباســي إلى أهمية التحقيق في 
األســباب  مــن  للتأكــد  الوظائــف؛  بحرنــة 
التي يتم اللجوء فيها لتوظيف األجانب.

ستســعى  التحقيــق  لجنــة  أن  وبيــن 
وجــود  تأكيــد  إلــى  الوثائــق  خــال  مــن 
مضــرات حقيقية؛ بســبب االســتغناء عن 

البحرينيين وتوظيف األجانب.
وظائــف  عــدد  فــي  “التحقيــق  وقــال 
األجانــب وبحرنــة الوظائــف كانــت علــى 
أولوية البرامج االنتخابية للنواب؛ وذلك 
لما وصلتنا من شــكاوى عن رفع موضوع 
تزايــد عدد األجانــب المتوظفين في ظل 
البطالــة، فلدينــا أولويــة معالجــة مشــكلة 

البطالة بشكل عام”.
نســبة  نقلــل  أن  هــو  “هدفنــا  أن  وأردف 
البطالــة فــي المجتمع، إذ إننــا بحاجة إلى 
توفيــر فــرص عمــل جديــدة، لمــا يشــغلها 
األجنبي في ظل حاجة البحريني، وذلك 
حســب قوانيــن ديــوان الخدمــة المدنيــة 
بأال يشــغل األجنبي وظيفــة عامة إال في 
حــال تعثــر وجــود البحرينــي”، الفتــا إلى 
وجــود خريجيــن مؤهليــن عاطليــن عــن 

العمل.

محمد العباسي

بدور المالكي من عالي

بعد عام 
على رفع 

أسعار البنزين 
وتشكيل اللجنة 

المشتركة

ر “إعادة هيكلة الدعم”... تعثَّ
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مروة خميس

محرر الشؤون المحلية

ــر مـــن 300 مــشــارك ــثـ ــصــحــة” وبـــحـــضـــور أكـ ــل ــى ل ــ ــل ــ ــيـــس “األع الـــمـــبـــادرة بـــرعـــايـــة رئـ
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رجل الشهامة
ــدول ــ ــ ــن ال ــيـ ــس الـــــــــــوزراء مـــيـــزتـــنـــا بـ ــ ــي ــ ــو رئ ــمـ ــات سـ ــمـ ــصـ بـ

عندمــا نعــود جميًعــا للســابق، ســنرى هنــاك ذكريــات كثيــرة مازالــت مرســومة بعقولنــا، 
وسنرى أشخاصا عديدين مّروا بحياتنا نفتخر بموجودهم. 

هناك شخص لن ينساه الصغير والكبير، ذلك 
الشــخص قد ُكتب اســمه في تاريخ المملكة 
وُغــرس اســمه بقلــب شــعًبا وفًيا احبــُه، ذلك 
الرمز يحمل كل معاني اإلنسانية ونجح في 
أن يملــك قلوبنــا بطيبــة قلبــه وبشــخصيته 
المتألقــة. ذلــك اإلنســان عندمــا أكتب اســمه 
تتيــه األقــام فيــه بهيبتــه. نعم إنــه صاحب 
السمو الملكي األمير الوالد خليفة بن سلمان 

آل خليفة رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه.
أقــرب  أحــد  ســألني  الســمو،  صاحــب  يــا 
شــخصية  اســم  “عطنــي  ســؤاًل  األصدقــاء 
فخــر  بــكل  أجبتــه  وليــش؟”.  فيهــا  تقتــدي 
“خليفة المجد”. السبب واضح وعند الجميع 
سموك قد ضممت الوطن واحتضنت شعبك 
الوفــي بــكل محبة ومــودة ورأينــا تواضعك 

واهتمامك بالكل دون استثناء.

هــذا الوطــن لــه تاريــخ طويل ولــه إنجازات 
تصــدرت المراكــز األولــى، ســموكم الكريــم، 
أنتــم ســبب تلــك اإلنجــازات التــي نعتــز بها، 
بصماتــك التــي تركتها قد جعلتنــا نتميز بين 
الــدول األخــرى. نشــكر هللا ســبحانه وتعالى 
لوجودك، فأنت هدية ثمينة أهدانا هللا إياها 

وتحمل أغلى المواصفات.
نحمد هللا على شفائك وعودتك بعد الوعكة 
الصحيــة، لــو كان األمــر بيدنــا كنــا ضحينــا 
لــن  لســموك.  وأهديناهــا  وعمرنــا  بصحتنــا 
أطيــل عليكــم، أنا لم أكتب هذه المشــاعر إل 

ألنهــا برهــان علــى افتخاري بســموك، وعهدا 
بــأن سيســتمر الــولء واإلخــاص لســموكم 
وللبحريــن التــي لهــا مكانــة كبيــرة بقلوبنــا. 
وأدام هللا عليــك الصحــة والعافيــة وطــول 
العمــر ألّمنــا البحرين. وختاًما أتطلع للســام 
علــى ســموك والســتمرار بزياراتــي لــك عما 

قريب.

عبدالرحمن جليل الشيخ 

رئيس مجلس الطلبة - مدرسة 

عبدالرحمن كانو الدولية.

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.

رسالة إلى أعضاء البلديات الجدد
مشكلة عفا عليها الزمن وال زالت تراوح مكانها ونعاني منها في كل أرجاء البحرين

ثمــة مشــكلة مزمنــة يعانــي منهــا المواطن 
وتؤرقه في كل فصل الشــتاء، وهي تعتبر 
من البنى التحتية لمملكتنا الغالية، أل وهي 
تجمــع ميــاه األمطــار على هيئــة فيضانات 

كما لو كان هناك تسونامي مصغر! 
فعــا مشــكلة عفــا عليهــا الزمــن ول زالــت 
تــراوح مكانهــا ونعاني منها فــي كل أرجاء 
البحريــن. إخواني أعضــاء البلديات الجدد 
نريــد منكــم حينمــا تســتعرضون وتبــدأون 
أفســدته  مــا  فــي  البــت  أعمالكــم  جــدول 
للقضــاء  الســبيل  الســالفة وكيــف  الســنين 
والحــل  وقواعدهــا،  المشــكلة  لــب  علــى 
يكمــن في إنشــاء فتحات لتصريــف المياه 
علــى جانبــي الشــوارع وأماكــن تجمع مياه 
األمطــار واألزقــة أيضا بحيث تــؤدي بمياه 

األمطار إلى المجاري الرئيسة.
وهــذا المنظــر المقــزز الذي يراودنــا منذ أن 
كنــا صبيــة نلعــب ونلهــو فــي ميــاه األمطار 
الغزيــرة آنــذاك رغــم أن ذلــك الزمــن كانــت 
الصــرف  خدمــات  مــن  مملكتنــا  تخلــو 
الصحــي مقارنــة بوضعنــا اليوم ومــا نتمتع 
بــه مــن حداثة وتطــور تكنولوجي، لكن مع 
األسف ل نستفيد منها، ففيضانات األمطار 
وتجمعها في الشوارع والفرجان إلى يومنا 
هــذا، ونحــن اآلن فــي نهايــة العــام 2018، 
وجــاء دور أولدنــا وأحفادنا لتجديد العهد 

باللعــب والســباحة أيضــا في ميــاه األمطار 
الســيارات  تعطــل  عــن  ناهيــك  الغزيــرة، 
الطلبــة  بتأخيــر  والتســبب  الشــوارع  فــي 

والموظفين عن أعمالهم ومدارسهم.

ويجــب اللتفــات للعوائــل ضعيفــة الحــال 
والمــال وإســعادهم بإنشــاء عــازل لألمطار 
فــورا وإصاح منازلهم اآليلة والتشــققات، 
وبذلك يكون حمل الرسالة وتأديتها بشكل 

والمجتمــع  هللا  يرضــي  وصــادق  صحيــح 
كله.

مصطفى الخوخي

في الحديث عن 
“البر”... شكًرا 
سمو الشيخ 

خليفة بن علي

saeed.mohamed
@albiladpress.com

سعيد محمد

Û  فــي الجولــة الميدانيــة التــي قامــت بهــا صحيفــة “البــاد” أواخر

ديسمبر الماضي ونشرت تقريرها يوم األحد 30 ديسمبر 2018، 

جــاءت أحاديــث عــدد مــن المخيميــن بشــأن تقييمهــم لمســتوى 

الســتعداد والتنظيــم مــن جانــب المحافظــة الجنوبيــة وبلديــة 

المنطقــة الجنوبيــة وكذلك الجهات األمنيــة والجهات المختصة، 

لتؤكــد أن خطــوات تطويرية واضحة في أكثر من جانب أخذت 

طريقها للتنفيذ.

Û  ووفق هذا اإلطار، عبر المرتادون عن إدراكهم أهمية الشتراطات

التنظيميــة التــي أســهمت خــال الســنوات القليلــة الماضيــة في 

تطويــر الخدمــات من مختلــف الجوانب، وانخفضــت الكثير من 

المشكات التي كانت قائمة قبل 10 أو 15 سنة، فالموسم اليوم 

أفضــل بكثيــر، والشــكر لجميــع المســؤولين الذين أولــوا اهتماًما 

بالموســم، وعلــى رأســهم محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة 

بــن علــي آل خليفــة، وكذلــك لمرتادي البر ســواء مــن المواطنين 

أم المقيمين.

Û  ومــع العتبــار لمنظومــة الجهــود المتعاونــة والداعمــة لتغطيــة

الخدمــات والمتطلبات طيلة الموســم، والجهود الرامية للحفاظ 

علــى ســامة البــر والمرتاديــن علــى حــد ســواء بــدًءا بمتطلبــات 

األمــن والســامة مروًرا بحمــات التوعية واألنظمــة اإللكترونية 

للتســجيل والتــي كشــفت عدد المخيمين الذي بلــغ 3015 مخيًما 

تقديــًرا  طرحــه  أود  الــذي  الموضــوع  فــإن  إلكترونًيــا،  ســجلوا 

وشــكًرا لســمو الشــيخ خليفة بن علي مرفوًعا من قطاع مهم من 

المواطنيــن، أل وهــم الذيــن فتح لهم موســم البر مصدًرا لكســب 

الــرزق مــن خــال توفير التســهيات لهــم في المناطــق التجارية 

على امتداد مساحة البر.

Û  هذا الجانب على قدر من األهمية، فالكثير من األســر البحرينية

تعتبر هذا الموسم بالنسبة لها موسًما نشًطا يحقق معدًل ل بأس 

به من الربح، والشيء الجميل أن المواطنين يبادرون ويدعمون 

المشــاريع البحرينيــة فــي البــر، ســواء الترفيهيــة أم الخدمية أم 

اإلحصائيــة،  األرقــام  وحســب  والتمويــن،  األغذيــة  قطاعــات 

فــإن هنــاك 122 ترخيًصــا ألصحــاب األنشــطة التجارية، مســجًا 

تصاعــًدا أعلــى من الســنوات الســابقة، واألجمل، أن هنــاك إدراًكا 

مــن جانــب الجميــع بأهميــة اللتــزام باألنظمــة والشــتراطات، 

ا كما عهدناه في  فبارك هللا في جهود الجميع وجعله هللا موســمً

بادنا، اجتماعًيا وترفيهًيا وملتقى لعيال البلد.. موفًقا للجميع.

13 يناير 2019 األحد
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أنــا المواطــن “ح.ع”، أناشــد اإلدارة العامــة للمــرور قبــول طلبــي للحصول على 
“رخصة مدرب سياقة”، راجيا منهم تذليل العقبات التي تواجه المواطنين. 

تقدمــت بطلب ســابق للحصــول على الرخصة 
بتاريــخ 26 أبريــل 2015، وخــال مراجعاتــي 
المســتمرة في اإلدارة العامة للمرور ومدرســة 
ســبتمبر   27 تاريــخ  حتــى  الســياقة  تدريــب 
2018 قيــل لــي إن طلبــي قــد رفــض، مبرريــن 
ذلــك بأننــي متقاعــد ول أملــك شــهادة ثانوية، 
علــى الرغــم مــن أن لــدي خبرة ل تقــل عن 20 
عامــا فــي الســياقة ومــن دون حــوادث، لذلــك 
بعيــن  لــي  ينظــر  يلبــى طلبــي وأن  أن  أرجــو 

العطف لمساعدتي، فأنا أعيل أسرة مكونة من 
6 أفــراد ووضعــي صعب جدا، إذ إنني متقاعد 
وراتبي التقاعدي ل يتجاوز 300 دينار يذهب 
معظمــه علــى القروض وأنا بحاجة ماســة إلى 
توفيــر العيــش الكريــم لهم، وأعدكــم أن أتمتع 
بكامل المسؤولية والحس الوطني، وأن أكون 

بالدرجة األولى خادًما لوطني.

البيانات لدى المحرر

أرجو منحي رخصة مدرب سياقة

أنــا مواطــن من ســكنة محافظة المحــرق، تقدمت بطلب لدى وزارة اإلســكان في 
العام 2001 للحصول على خدمة إســكانية من الوزارة، وكان طلبي حينها “قرض 

بناء”؛ من أجل بناء قطعة أرض قد وهبني إياها والدي.

وبعــد أن قامــت وزارة اإلســكان بتوزيع جميع 
الوحــدات الســكنية فــي المشــروع اإلســكاني 
بمنطقتنــا ولــم ينلنــي نصيــب منها قمــت على 
إثــر ذلــك بتغييــر طلبــي اإلســكاني مــن وحدة 
ســكنية إلى قــرض بناء مرة أخــرى وكان ذلك 

في نوفمبر العام 2016.
تــم قبــول طلبــي فــي الوقت نفســه وأعطوني 

.2016L00340 :رقم طلب
وكإجــراء تقــوم بــه وزارة اإلســكان - بحســب 
الســكن  عــاوة  قطــع  تــم   - الــوزارة  موظــف 
لشــروط  مســتوف  أنــي  علــى  عنــي  مباشــرة 
الحصــول علــى قرض البناء وأن األمور تســير 

وفق خطها الطبيعي.

ولكن ما هو مستغرب أنه ولحد اآلن لم يودع 
فــي حســابي مبلــغ القــرض، وعنــد مراجعتــي 
للــوزارة يتــردد نفــس الجــواب أن  المســتمرة 
اســمك فــي القائمــة وأنــت مســتحق للقــرض 
والقائمــة بانتظــار توقيــع الوزيــر، علما أن مدة 
علــى  الموافقــة  حيــن  مــن  للقــرض  انتظــاري 
طلبي لآلن تشارف على بلوغ الثاث سنوات! 
فــي نهايــة رســالتي هــذه أطلــب مــن وزارتكم 
الموقــرة النظــر فــي طلبــي؛ حتــى يتســنى لي 
الشــروع فــي بنــاء منزلــي ألتخلص مــن ضيق 
المــكان الــذي أعيش فيه اآلن، مع وافر الشــكر 

الجزيل.

البيانات لدى المحرر

ــيــة ــا لـــكـــنـــنـــي قـــمـــت بـــتـــغـــيـــيـــره إلــــــى وحـــــــدة ســكــن ــ ــرض ــ ــلـــبـــي ق كــــــان طـ
متى أحصل على قرض البناء؟
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سياسة سد اآلذان... 
إلى أين ستقود؟

النــواب  ومجلــس  الصحافــة  مــع  والتفاعــل  الــرد  عــدم  أن سياســة  يبــدو 
ومطالبات المواطنين، هذه السياسة يظهر جليًا أنها متفق عليها بين بعض 
الــوزارات واإلدارات الرســمية، فهــذه الجهــات المعنيــة بخدمــات وشــؤون 
المواطنيــن، فقــراء وتجــارا، رجــال أعمــال ومهنيين، عاطليــن ومتقاعدين، 
نســاء ورجــاال، كل هــذه الفئــات والشــرائح التــي ظلــت طــوال عــام 2018 
المنصرم تناشــد وتطالب وتترجى، وبلغ بها األمر أن تتوســل من يســمعها، 
وقد بدا األمر وكأن ال حياة لمن تنادي، فقد تجاهلت جهات رسمية عدة كل 
نــداء صحافــي أو برلماني أو عبر وســائل التواصــل االجتماعي، وتجاهلت 
كل األصــوات ومضــت بطريقهــا وقراراتهــا وتوجهاتهــا مخالفــة توجيهــات 
ســمو األميــر خليفــة بــن ســلمان رئيــس الوزراء حفظــه هللا الــذي دأب على 
توجيــه هــذه الجهــات بضــرورة التجــاوب والتفاعــل مــع مطالب وشــكاوى 
المواطنيــن، وال أعــرف إن كان وزراء ومســؤولو هــذه الجهــات يدركــون ما 
الذي يقودون البلد إليه بتجاهل وعدم التفاعل مع شكاوى المواطنين، فهم 
يدكــون اســفينا بين المواطن والدولــة ويعزلون المواطنين عن قيادتهم بل 
يســهم هؤالء المســؤولون وهم قد ال يدركون ذلك في تحريض المواطنين 
ضد دولتهم بسد آذانهم ووضع جدران وحواجز بين وزاراتهم والمواطنين 

بــكل شــرائحهم، وقــد حذر العالمة ابــن خلدون قبل عدة قرون من اتســاع 
فجوة العالقة بين المواطن والدولة والتي ســببها الحاشــية والبطانة، وهو 
مــا يــؤدي لإلخــالل باألمــم مهمــا كانت قويــة وواثقــة، فعندما تــزداد فجوة 

العالقة بين المواطن ودولته فهذه عالمة خطيرة ال يجب تجاهلها.
أظــن أن الكثيــر مــن الحاشــية والبطانة هنــا ال يقدرون مــا تقوله الصحافة 
المســؤولين  بعــض  ويمضــي  تجلياتهــم  بعــض  فــي  النــواب  يقولــه  ومــا 
متجاهليــن كل صــوت وهــم هنــا ال يقــدرون أن هذا التجاهل هو ما يفســد 
العالقة بين الدولة والمواطن، لهذا لم يكف سمو رئيس الوزراء حفظه هللا 
بكل المناســبات عن توجيه المســؤولين إلى هذه الناحية إلدراكه بحكمته 
وخبرتــه أن المواطــن حجر األســاس في قوة الدولة وما المســؤول إال في 
خدمــة المواطــن، لكــن يبدو أن بعض المســؤولين يعتقدون أن ســد آذانهم 
ووضع جدران أســمنتية وتجاهل مطالب المواطنين سياسة حكيمة توفر 
لهم راحة البال وتجعلهم ينامون قريري األعين وال يدركون خطر الفجوة 

بين الدولة والمواطن.

تنويرة: الدين متى أصبح مصدراً للخوف فقد هيبته. «

opinions
@albiladpress.com
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أحمد جمعة

09
عضو بلدي ال يخرج من 

مكتبه... يخاف من 
الشمس

يقولــون “الكتــاب يبيــن مــن عنوانــه”، وكذلك الشــخص معــدوم الضمير 
سرعان ما ينكشف مع أول موقف، وما أطرحه ال يأتي في سياق األمور 
العاديــة، بــل يمثــل قضية لهــا دالالتهــا وأبعادها على جميع المســتويات 
وينبغــي التوقــف عندهــا بإمعــان والســعي لتحليلهــا وتوضيحهــا وهــي، 
أن يقــوم عضــو المجلــس البلــدي بإحصــاء عدد الســاعات التــي أضاعها 
من يومه في النزول إلى الميدان ومتابعة قضايا ومشــاكل دائرته، إلى 
درجــة إحصــاء اللحظــات والثوانــي وهو يســير في الشــارع ويتمنى أن 
ينتهــي كل شــيء ليعــود إلــى بيتــه لكي ينــام وكأن المواطــن ال يعني له 
شــيئا، ولكــي أكون أكثــر دقة وكماال هنــاك أعضاء بلديــون ونحن مازلنا 
“فــي الحمــد” لــم يخرجــوا إلــى الميــدان قــط، ولــم يطلعوا على مشــاكل 
النــاس فــي الدائــرة وإذا طلــب منهــم التعــرف عــن كثــب وبعمــق علــى 
المشــاكل التــي تعاني منهــا الدائرة يأتي الجواب “مــر علينا المكتب في 

المجلس... احنا حاضرين”.
عالقــة العضــو البلــدي مــع المواطنيــن ال تكــون عبــر المكاتــب والغــرف 
المغلقة يا سادة، بل تكون في الشارع والميدان، فالكم الهائل من المهام 

والمســؤوليات التــي يفتــرض مــن العضو البلــدي تنفيذها منذ اســتالمه 
المســؤولية تحتــم عليــه النــزول اليومــي إلــى الدائــرة والتواصــل مــع 
المواطنين لتصحيح المســار وتحديــد األولويات وتوجيه العمل البلدي 
كمــا ينبغــي أن يكــون، وكذلــك القيام بزيارات شــخصية وجعلهــا عملية 
مســتمرة وليســت وقتيــة، فأنا ألول مرة أســمع أن عضوا فــي المجالس 
البلديــة يتحــدث إلــى أبنــاء دائرته عبــر تلفــون المكتــب أو يطلب منهم 
الحضــور إليــه بدل الذهاب إليهم والوقوف إلى جانبهم واالســتماع إلى 
مالحظاتهــم “اليــف علــى الهــواء”، أمــا إذا كان يخــاف علــى “بشــرته أو 

تخاف على بشرتها” من الشمس فهذا كالم آخر.

في كل الظروف ال يمكن للعضو البلدي أن “يتسمت في مكتبه”  «
ويترك المواطن يلهث وراءه من أجل توصيل مشكلة، ولألسف 
هذا ما حصل في إحدى الدوائر، فبعد أن كان يسمعهم الكالم 

المعسول منذ فترة قصيرة فقط، سأفعل وسأبني وسأكون 
صوتكم، نراه اليوم يحرق أحالم الناس ويتعالى عليهم.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

خليفة المجد والكرامة
قــد يكــون بيــت الشــاعر المتنبــي مقصرًا فــي وصف 
مشــاعرنا، لكــن قــد يحمــل شــيئَا مــن بعضهــا، “المجد 
عوفــي إذا عوفيــت والكرم... وزال عنك إلى أعدائك 
األلــم”، عوفيــت وطبــت يــا خليفــة بن ســلمان وقرت 
عيــن البحريــن بشــفائك وخروجــك بالســالمة الــذي 
هللــت لــه البحريــن واســتهلت وأنورت عندمــا أضاء 
نور جبينك حلكة أصابت قلوب أهلك وشــعبك الذي 
لم يهنأ لهم بال ولم يستقر لهم حال إال بعد علمه بأن 

هللا عافاك وشافاك شفاء تاما بإذنه.
قــد تكــون الكلمــات غيــر قــادرة علــى حمل المشــاعر 
التــي تكنهــا القلــوب لصاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفة بن ســلمان رئيس الــوزراء، لكن إيجاز التعبير 
عــن هــذه المشــاعر أقــل مــا نقدمــه لســموه بمناســبة 
شــفائه، فهــي فرحــة كبيــرة، وشــعب البحرين محب 
لحكامــه، محبــة جبــل عليهــا مــن أجــداده حتــى هذا 
اليــوم، ومازالــت قلوبهــم وستســتمر عامــرة بالمحبة 
والــوالء الــذي ليــس لــه أي حــد أو عــد، بل هــو العهد 
واألمــان الــذي ال ينكــث وال ينقــض، نعم نحن شــعب 
الذيــن ذكرهــم هللا  مــن  نكــون  أن  نرجــوا  البحريــن 
بأنهم من أهل البر والتي شملت صفاتهم “والموفون 
بعهدهــم إذا عاهــدوا”، وخيــر مــا عاهدنا عليــه أمراء 
والهــم هللا علينــا مــن خيــرة النــاس ســمات وصفات 
وأصــالً وكرمــًا، فاللــه ال يولــي علــى عبــاده األخيــار 
إال أخيــر البشــر، فوجــب علينــا الوفاء بالعهــد، فنحن 

الموفون بالعهود بإذن هللا.
ال نخفــي شــعورنا باأللــم إذا مــا آلمــك ألــم، فســلمت 
وســلم المجد وســلم الوطن بسالمتك، وال ندري ماذا 
نقــول فــي هــذا الخبــر الســعيد الــذي اهتــزت لــه مــن 
الفــرح أوتــار القلــوب وســاد الســرور ورفعــت األكــف 
حمدًا وشــكرًا لله رب العالمين الذي يستجيب لدعاء 
الداعي إذا دعاه مخلصًا، ونحن في دعائنا مخلصون 
إن شــاء هللا أن يســلم لنــا خليفــة بــن ســلمان، فلقــد 
اعتــادت قلوبنــا عليــه وعرفنــا البحرين منــه، وعرفنا 
الكرامة والعزة والمكانة إذا جلســنا بمجلســه الطيب 
الــذي ال تمــل منــه النفــس، فما يقــول من رأي ســديد 
ومــن نظــرة ثاقبــة يقــرأ المســتقبل ويربــط الماضــي 
إياهــا جعلــت  ألهمــه هللا  التــي  بالحاضــر، فحكمتــه 
البحريــن مدرســة السياســة واالقتصــاد وواحــة مــن 
األمن واالستقرار، عندما وضع سموه أساس حكومة 
قويــة بمؤسســاتها وشــركاتها الوطنيــة، وجعــل منها 
منــارة حضــارة أضــاءت الخليــج بل أضاءت الشــرق 
كلــه، فمــن الطبيعــي أن تكــون لك في قلوب الشــعب 

مكانة ال حد لها.

نزف إلى نفوسنا بشرى سالمتك يا صاحب السمو  «
الملكي األمير خليفة بن سلمان، وعافاك الله، 

عوفي المجد والكرم وعوفيت البحرين بسالمتك يا 
خليفة المجد والكرامة.  

نجاة المضحكي

“إن التعابير والكلمات غير  «
قادرة على حمل المشاعر التي 

تكنها قلوب جميع المواطنين 
والخليجيين لصاحب السمو 

الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 

الموقر حفظه هللا ورعاه”.

13 يناير 2019 األحد
7 جمادى األولى 1440

الوطــن يعلــي باســمك وأنــت من نفســه وهــب... بوعلي تســلم يمينك دام عزك واحتســب
يــا فخــر كل العــرب... دام عــزك يــا دخرنــا للشــدايد والصعــاب طــال عمــرك يــا خليفــة 
دايم بالعالي اســمك فوق هامات الســحاب... حب من يعرف خليفه بوعلي عالي الجناب.

تلــك األبيــات الجميلــة مــن قصيدة “بوعلي تســلم يمينك”، وهي واحدة مــن أجمل قصائد 
المرحــوم الشــاعر عبدالعزيــز المــداوي، طــرأت علــى بالــي وأنــا أتأمــل فــي كلمــات الشــكر 
والعرفان والتقدير التي رفعها صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعــاه إلــى حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى على متابعة جاللته الدائمة لسموه واالطمئنان على 
صحتــه، وإلــى صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة ولــي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء علــى اهتمام ســموه ومتابعته، وهي 
الرســالة التي عممها ســموه بمشــاعر نبيلة إلى المواطنين الكرام على أحاسيسهم الكريمة 

ودعواتهم لسموه بالصحة والعافية والعمر المديد.
إن معانــي تلــك الرســالة فــي قراءة موجزة ترســخ الثوابــت التي طالما أكد عليها ســموه، 
وهــي تعكــس الترابــط وااللتفــاف بيــن القيــادة والشــعب، وبالتأكيــد، فــإن هــذه المالمــح 
والصفــات التــي تجمــع أهــل البحرين هي ما وصفها ســموه بأنها تحفــز وتزيد من اإلصرار 
علــى خدمــة الوطــن وبــذل الغالي والنفيــس لرفعة شــأنه، وكلنا يعلم أن قــوة الترابط هي 
المحــور األســاس الــذي يحمي الوطن وشــعبه، فأهــل البحرين بوفائهــم وأصالتهم وطيب 
معدنهــم يقدمــون دالالت كبيــرة علــى حبهــم لقيادتهــم، ومــا تلك المشــاعر التــي عبر عنها 
الجميع بســالمة ســمو األمير خليفة بن ســلمان إال حالة من العرفان والتقدير لجهود قائد 

همه األول العمل الدؤوب لتلبية تطلعات المواطنين الكرام.

مضامين تلك الرسالة بما احتوته من أصدق المعاني تمثل عطاًء ال حدود له  «
نتعلمه في كل ناحية من نواحي حياتنا اليومية من “خليفة بن سلمان”، فهو 

القائد واألب والمسؤول الذي يثني على المناقب والسمات الطيبة، ويؤكد على 
توارثها بين أبناء البلد جياًل بعد جيل، ذلك أن أسمى مراتب اإلخالص للوطن 
المحبة واألخوة والتعاضد والتكافل، ومنها تتفرع كل الشمائل الكريمة في 

بالدنا العامرة بالوفاء والتفاني وميثاق األسرة الواحدة... حمًدا لله على سالمة 
سموه، وحمًدا لله على نعمة البذل للوطن وقيادته وشعبه.

قراءة موجزة في رسالة األمير خليفة بن سلمان

عادل عيسى المرزوق

يقــول الدكتــور أكبــر جعفــري فــي آخــر لقــاء أجريتــه معــه، كثيــرون تســول لهم 
أنفســهم رســم أســوأ الســيناريوهات الدراماتيكيــة عنــد مواجهتهــم أي ظــرف 
يعصــف بحياتهــم، ويعتقدون أنهــم في مواجهة جدار عرمــرم في غرفة مظلمة 
وأن خلف الجدار أسدا لكن الحقيقة أنه أسد من ورق! استوقفني تعبيره كثيرا 
والــذي جــاء فــي رده علــى ما يمر بــه الناس حاليا مــن بلبلة جراء فــرض القيمة 

المضافة على بعض السلع والمنتجات والخدمات التي تخص العامة.
وبغــض النظــر عــن موقفــي تجــاه إجابتــه التي قــد أختلــف معها نوعا مــا وقد ال 
تــروق للكثيريــن لكننــي أحببــت تعبيــره وشــدني فــي أن أســقطه علــى كثير من 
المواقــف التــي نمر بها، فتســول لنا أنفســنا الغــوص في أعماق الحــزن واالنهزام 
في مشــهد يحكي الكثير عن تناقضات عصر إيقاعه تكنولوجي ســريع بارد غير 
متناغم قد يسعى إلى فناء ما تبقى لدينا من مشاعر أصبحت باهتة بقدر بهتان 
ضحكاتنــا المرســلة عبر تطبيقات هواتفنــا النقالة، فأصاب الكثيرين وهن الغربة 

وهم في أحضان ذويهم وأهاليهم. 
ورغــم صغــر ســني، لكنني على قناعــة دائمة بأن الصعوبات أيــا كانت في وقعها 
وأيــا كان مصدرهــا ســواء واقعــا حيــا أو فضاء غيــر ملموس، خلقــت كي تخرج 
منــا األفضــل علــى اإلطــالق وال طعــم للحيــاة دون منعطفــات تســاهم في صقل 
شــخصياتنا وتصــل بنــا إلــى حالــة النضــوج الفكــري والشــخصي، وقابلــت فــي 
حياتي الكثيرين ممن تعرضوا ألســوأ حمالت التشــويه والخداع، ولوال إيمانهم 
وصدقهم لما اســتمروا بالعطاء غير آبهين مســتلهمين بذلك إيجابية مطلقة من 
منظور نفســي ســوي وســليم يطغى على جل ما قد يحيط بهم من ظروف غير 
مالئمــة قــد تقودهــا مالمــح مدنيــة مبتذلــة معيارها المزيــد من المتابعــات على 
صفحــات الشــبكات العنكبوتية، غير آبهين بترويــج أكاذيب أو أخبار ناقصة من 

أجل التواجد والتربح غير المسؤول.

ومضة: يعجبني كثيرا الرجال الذين ال تهزمهم المكائد وال ينسون  «
المواقف وال تجرهم األهواء، فقلة هم الذين يستطيعون قراءة 

المواقف بتأني دون بهرجة أو استزادة، وقلة يستطيعون السباحة 
رغم ارتفاع األمواج ذلك أنهم على يقين بأنه ال يصح إال الصحيح في كل 

األحوال.

أسد من ورق

سمر األبيوكي
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%  3.95 بــنــســبــة  يـــصـــعـــد  األصــــفــــر  الـــمـــعـــدن 

لقيراط الذهب عيار ٢١

ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراًطا بالسوق 
المحليــة إلــى 13.66 دينــار للغــرام خــال 
تعامات أمس السبت، مقابل 13.14 دينار 
للغــرام ديســمبر الماضــي، بارتفــاع نســبته 

.% 3.95
إلى ذلك، زاد سعر الذهب عيار 24 قيراطا 
إلــى 15.61 دينــار للغــرام خــال تعامــات 
ديســمبر  فــي  دينــار   15.02 مقابــل  أمــس 

الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 3.92 %.
وفــي تفاصيــل حركــة تغيــر أســعار الذهب 
عيــار 21 قيراطــا خال األســبوع الماضي، 
فقــد ســجل األحــد الماضــي 13.63 دينــار 
 13.65 إلــى  التالــي  اليــوم  للغــرام وارتفــع 
دينــار، وانخفــض الثاثــاء بنســبة طفيفــة 
عــاود  أنــه  إال  دينــار،   13.63 إلــى  جــدا 
 13.72 ســجل  إذ  األربعــاء  يــوم  االرتفــاع 
دينــار، وتراجــع يــوم الخميــس ووصل إلى 
13.66 دينار واستقر على نفس السعر يوم 

الجمعة.
وفيمــا يتعلــق بالذهــب عيــار 24 قيراطــا، 
فقد سجل 15.58 دينار للغرام في 6 يناير، 
وارتفــع يوم االثنين الماضي ليصل 15.60 
فــي  دينــار   15.58 إلــى  وانخفــض  دينــار، 
اليــوم التالي، ثم زاد يوم األربعاء ليســجل 
15.68 دينــار للغــرام، وفــي اليــوم التالــي 
تراجــع ووصــل إلــى 15.61 دينــار واســتقر 

حتى يوم الجمعة الماضي.

أبوظبي: “كونسورتيوم” 
الستكشاف منطقتين

بتــرول أبوظبــي الوطنيــة  قالــت شــركة 
“أدنــوك” يــوم أمــس الســبت إنهــا منحــت 
إينــي  شــركتي  يضــم  كونســورتيوم 
“بي.تي.تي.إي.بــي”  و  اإليطاليــة 
وتطويــر  استكشــاف  عقــد  التايلنديــة 
وإنتاج النفط والغاز لمنطقتين بحريتين 
أن  بيــان  فــي  وأضافــت  أبوظبــي.  فــي 
للمنطقتيــن  المشــغل  ســتكون  “إينــي” 
وستســتحوذ هــي و “بي.تي.تي.إي.بــي” 

على 100 % في مرحلة االستكشاف.
وتابعت أن الشــركتين ستســتثمران 230 
مرحلــة  فــي  األقــل  علــى  دوالر  مليــون 
خيــار  ألدنــوك  وســيكون  االستكشــاف 
الحصــول على 60 % في مرحلة اإلنتاج 

إذا تم التوصل لكشف تجاري.

أبوظبي - رويترز

المنامة - مباشر

مــع مــرور قرابــة أســبوعين من دخــول ضريبــة القيمــة المضافة حيــز التطبيق في 
البحريــن، رصــد موقع “مباشــر” أهــم األرقام واإلحصاءات بشــأن تطبيق الضريبة، 
فــي إطــار الجهــود التــي يبذلهــا الجهــاز الوطنــي للضرائــب الخليجيــة؛ للتأكــد مــن 

التطبيق السليم للقيمة المضافة.

عنهــا  جــاوب  استفســار   1000  -
الجهــاز الوطني للضرائب الخليجية 
خــال األســبوع األول مــن تطبيــق 
الضريبــة، وذلك عبر الخط الســاخن 
لمركز االتصال التابع للجهاز الوطني 
 )80008001( الخليجيــة  للضرائــب 
vat@mof.( اإللكترونــي  والبريــد 
إلــى  حالًيــا  الجهــاز  gov.bh(.ويهــدف 
المســتهلكين  إلــى  المعلومــات  إيصــال 
المؤسســات  أو  الشــركات  وممثلــي 
التجارية المســجلة لــدى الجهاز الوطني 

للضرائب الخليجية.
- 430 حملــة تفتيشــية قــام بهــا الجهــاز 
ضمن حماته التفتيشــية على األســواق 
مــن  األول  األســبوع  خــال  البحرينيــة 

التطبيق الفعلي.
- 224 شــكوى تقــدم بهــا المواطنون في 
البحريــن بعد مرور 7 أيام على التطبيق 

الضريبة، وتمت متابعتها.
أعلنــت  حكوميــة  خدمــة   1400  -

عنهــا البحريــن ضمــن قائمــة الخدمــات 
الحكومية المعفاة من الضريبة.

- 94 سلعة هي السلع الغذائية األساسية 
المعفاة من الضريبة.

- 5 % : 10 %، نســبة تخفيــض رســوم 
القطــاع  لتحفيــز  الفندقيــة  الخدمــات 

السياحي وتنميته.
- 5 % تطبــق البحريــن ضريبــة القيمــة 
المضافــة علــى بعــض الســلع والخدمات 

بتلك النسبة وال تتعداها.
لضريبــة  المتوقعــة  النســبة   %  1.6  -
فــي  بهــا  تســاهم  أن  المضافــة  القيمــة 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي والذي ســجل 

39.3 مليار دوالر خال 2018.
- 500 مليــون دوالر إيــرادات للحكومــة 
متوقعــة مــن التطبيــق الفعلــي للضريبــة 

في البحرين.
- 3.5 % ارتفاًعــا متوقًعــا فــي معــدالت 
2019؛  العــام  بدايــة  خــال  التضخــم 

نتيجة تطبيق “المضافة”.

مؤشرات مهمة بشأن “المضافة”

13.66
ديـــــــــــنـــــــــــار

انطالق “البحرين لالستثمار العقاري ٢0١9” فبراير المقبل
ــن “تـــمـــكـــيـــن” ــ ــم مـ ــ ــدعـ ــ ــداهلل وبـ ــ ــبـ ــ ــن عـ ــ ــان بـ ــمـ ــلـ ــخ سـ ــيـ ــشـ ــة الـ ــ ــايـ ــ ــت رعـ ــحـ تـ

يقــام معــرض البحريــن لالســتثمار العقــاري 2019 في البحرين تحت رعاية رئيس جهاز المســاحة والتســجيل العقاري رئيس مجلس 
إدارة مؤسســة التنظيم العقاري، الشــيخ ســلمان بن عبدهللا بن حمد آل خليفة،  وذلك من 7 إلى 9 فبراير 2019 في مجمع الســيتي 

.Expressions PR & Events سنتر، بتنظيم من شركة

وفي هذا السياق قالت  الرئيس التنفيذي 
المهنــدس  أســيل   ،Expressions لـــ 
“تبلورت فكرة معرض البحرين لاستثمار 
العقاري 2019 قبل 4 ســنوات في الوقت 
الــذي تشــهد فيــه البحريــن قفــزات كبيرة 
في مجــال العقارات، وتماشــيا مع الرؤية 
االقتصاديــة 2030 للمملكــة التــي تدعــم 
االســتثمار االقتصادي في القطاعات غير 
النفطيــة. وتمــت دراســة الجــدوى لفكــرة 
العــام  مصغــر  معــرض  وأقيــم  المعــرض 
الســكنية  المشــاريع  يســتهدف  الماضــي 
والتجاريــة الجاهــزة والمرخصــة وليكون 
بمثابــة منصــة ســنوية اللتقــاء المطورين 

مــع  الحكوميــة  والجهــات  والوســطاء 
الجمهور المستهدف”.

المعــرض  ”حظــي  المهنــدس  وأضافــت 
باهتمــام ودعــم واســع بــدءا مــن الشــيخ 
سلمان بن عبدهللا بن حمد آل خليفة، الذي 
أعرب عن أهمية الفعاليات العقارية وقدم 
لنــا دعمــه الامحــدود إلنجــاح المعــرض. 
كما ينظم المعرض بشــراكة اســتراتيجية 
مــع صندوق )تمكين(، ورعاية ماســية من 
ديــار المحــرق، باإلضافــة إلــى دعــم عــدد 
والخــاص  العــام  القطــاع  مــن مؤسســات 
ذات العاقــة، والرعاية اإلعامية المميزة 
لعدد من القنوات اإلعامية والمطبوعات 

المتصلــة بهــذا المجــال”.  ويضم المعرض 
مختلــف العقــارات الجاهزة والمتاحة في 
الســوق البحريني بأسعار ومقاييس تلبي 
احتياجــات الجميــع في مــكان واحد، مما 
يســهل عمليــة التعامــل مــع العــروض مــن 
شــريحة  المعــرض  يخــدم  إذ  العقــارات، 
االقتصــاد  فــي  المســتثمرين  مــن  مهمــة 
الخدمــات  مــن  والمنتفعيــن  المحلــي، 
المســتثمرين  مــن  والكثيــر  الســكنية، 
لتعزيــز  المعــرض  ويهــدف  الخليجييــن. 
ثقافــة العقــار فــي البحريــن وإلــى تمكين 
جيــل مــن البحرينييــن المؤهليــن لقيــادة 
ولتطويــر  العقــاري،  القطــاع  وتطويــر 

العامليــن والخدمات في القطاع العقاري، 
إلــى جانب ودعوة جميع الجهات المعنية 
مــن  العقــاري  القطــاع  وتنميــة  بتطويــر 
ومطوريــن  وحكوميــة  مرخصــة  جهــات 

المســاندة  الخدمــات  ومــزودي  عقارييــن 
والمؤسسات المالية تحت سقف واحد”.

بهــذا  ســعادتها  عــن  المهنــدس  وعبــرت 
وعــن  عنهــا  بالنيابــة  ورفعــت  المشــروع، 

فريــق العمــل فــي الشــركة أســمى آيــات 
الشــكر والتقديــر والعرفــان إلــى  رئيــس 
جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس 
مجلس إدارة مؤسســة التنظيــم العقاري؛ 

لرعايته ودعمه للمعرض. 
والرعــاة  الشــركاء  جميــع  شــكرت  كمــا 
موصــول  والشــكر  لدعمهــم  والعارضيــن 
لتعاونهــم،  ســنتر  الســيتي  مجمــع  إلدارة 
قنواتهــم  لتســخير  اإلعاميــة  والجهــات 
فــي ترويــج المعــرض، ودعــت الجمهــور 
الكريــم لزيــارة المعــرض واالســتفادة مــن 
العــروض المميــزة خــال فتــرة المعــرض، 
يتكلــل  أن  وجــل  عــز  المولــى  داعيــة 
المعــرض بالنجاح لتوفير أفضل العروض 

والخدمات العقارية للزائرين.

المنامة - بنا

أسيل المهندسالشيخ سلمان بن عبدالله

13 يناير 2019 األحد
7 جمادى األولى 1440

زينب العكري

بداية قوية يحققها الذهب مع انطالق العام  «
الحالي، فالمعدن ربح ما يعادل 10 دوالرات منذ 

بداية العام ووصل ألعلى مستوى في 6 أشهر.

ونجح الذهب في تجاوز مستوى 1300 دوالر  «
في األيام الماضية، قبل أن يتراجع بالقرب من 

هذا المستوى. وليس األداء فقط ما يثبت تفوق 
الذهب ولكن أيًضا توقعات المحللين التي ترى 
أن المعدن النفيس ال يزال أمامه فرصة لحصد 

مزيد من المكاسب.

وتتعدد األسباب وراء مكاسب الذهب، من  «

ضمنها هبوط الدوالر األميركي؛ بفعل تكهنات 
تراجع وتيرة رفع الفائدة، وتباطؤ النمو 

االقتصادي العالمي والبادي في عدد من 
البيانات السلبية حول العالم.

ومنذ نهاية العام الماضي بدأ بنك االحتياطي  «
الفيدرالي يخفف من لهجته التشددية تجاه 
معدل الفائدة، إذ خفض في اجتماعه األخير 
توقعاته لعدد مرات زيادة معدل الفائدة في 

2019 إلى مرتين بداًل من 3 مرات.

وتخدم السياسة النقدية األقل تشددية الذهب  «

مع حقيقة أنها قد تحجم من صعود قيمة 

الدوالر.

وخرج تقرير البنك الدولي األخير مخفًضا  «

تقديراته للنمو االقتصادي العالمي عن العام 

الجاري و2020.

ولعب التراجع في أداء األصول الخطرة منذ  «

نهاية العام الماضي دورًا بارزًا في دعم أسعار 

الذهب، إذ إن العملة األميركية تراجعت مع 

بداية العام الجاري ألدنى مستوى في شهرين.

عوامل تجعل الذهب الحصان الرابح عالميا

        إعداد: 
زینب العکري

        إنفوجرافیک: 
محمد خلیل

األسعار یوم أمس السبت مقابل دیسمبر 2018

استیراد الذهب خالل أکتوبر 2018

غرام الذهب (عیار 24) غرام الذهب (عیار 21) 

کیلو الذهب  

مقابل 467.17 دینار بارتفاع 3.93 %مقابل 15,021 دیناًرا... بارتفاع 3.94 %

مقابل 105.15 دینارا بارتفاع 3.94 %

أوقیۀ الذهب  

جنیه الذهب

محلًیا 
محلًیا 13.66 دینارًا

15.61 دینارًا

محلًیا 
محلًیا 15.613 دینارًا

485.57 دینارًا

محلًیا 
109.30 دینارًا

قطع الحلی والمجوهرات التی أجزاؤها 
من ذهب 448.5 ألف قطعۀ تزن 421 

غراًما بقیمۀ 8.1 ملیون دینار.

استیراد 797.3 ألف سبیکۀ ذهب 
بوزن 806 غراما بقیمۀ 11.7 

ملیون دینار

42 قطعۀ "غیرها من اشکال 
ذهب نصف مشغولۀ اخر" بـ

34.2 ألف دینار

القاهرة - رويترز

يطــرح البنــك المركــزي المصــري، اليوم 
األحــد، نيابــة عــن وزارة الماليــة، أذون 
خزانــة بقيمــة إجمالية تقدر بـــ17 مليار 
دوالر(،  مليــون   948.5 )حوالــي  جنيــه 
ويبلــغ قيمة الطــرح األول ألذون خزانة 
ألجل 91 يوًما، 8.5 مليار جنيه، وأذون 
بقيمة 8.5 مليار جنيه ألجل 266 يوًما.
العجــز  المتوقــع أن تصــل قيمــة  ومــن 

بنهايــة  للدولــة،  العامــة  الموازنــة  فــي 
العــام المالــي الجــاري، إلــى 440 مليــار 
جنيــه، ويتــم تمويلــه عــن طريــق طرح 
البنــك المركزي ألذون وســندات خزانة، 
عــن  نيابــة  الحكوميــة،  الديــن  أدوات 
وزارة المالية، وعن طريق المســاعدات 
والمنــح مــن الــدول العربيــة والقــروض 

الدولية.

مصر: أذونات خزانة بـ 948.5 مليون دوالر

أبوظبي - رويترز

قــال ممثــل الواليــات المتحدة الخاص بإيران برايان هوك، يوم أمس الســبت إن 
بــالده لــن تمنــح أي إعفــاءات أخــرى فيما يتعلــق بقطــاع النفط اإليرانــي؛ ليؤكد 
بذلــك رغبــة واشــنطن فــي القضــاء علــى أي مصــدر دخل إليــران. وأضــاف هوك 
في مؤتمر صحافي بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي ”تشــعر إيران على نحو متزايد 
بالعزلــة االقتصاديــة التــي فرضتهــا عقوباتنــا... نريد بالفعل أن نحــرم النظام من 

العائدات“.

وقال ”80 % من عائدات إيران تأتي 
من صادرات النفط وهي الدولة رقم 
واحد التي ترعى اإلرهاب... نريد أن 
نحــرم هــذا النظــام من األمــوال التي 

يحتاجها“.
إيــران  بيــن  التوتــر  ويتصاعــد 
والواليــات المتحــدة منذ مايو عندما 
دونالــد  األميركــي  الرئيــس  تخلــى 

ترامــب عن االتفاق النــووي اإليراني 
الموقــع في 2015 بين طهران وقوى 
كبرى قائا إن االتفاق معيب ويصب 
فــرض  وأعــاد  طهــران  صالــح  فــي 
عقوبــات علــى إيــران بعــد تخفيفهــا 

بموجب االتفاق.
وقال هوك ”نريد اتفاقا جديدا أفضل 
األثنــاء  تلــك  فــي  لكننــا  إيــران،  مــع 

نحــرم النظــام اإليرانــي مــن مليارات 
ومليارات الدوالرات وهم يتعرضون 

ألزمة سيولة“.

وأضاف أن الجمهورية اإلسامية لن 
تعود لطاولة التفاوض دون ضغوط.

ترحــب  واشــنطن  إن  هــوك  وقــال 
بخفــض الصيــن لوارداتهــا مــن النفط 
اإليرانــي وإنــه يتوقــع انخفاضــا أكبر 
في صادرات النفط اإليراني. وأضاف 

”ما زلنا في البداية فحسب“.
وأشــارت بيانات ناقات ومصادر في 
قطــاع النفــط إلى أن صــادرات إيران 
للشــهر  بشــدة  ســتتقلص  الخــام  مــن 
الثالــث فــي ينايــر، فــي الوقــت الــذي 
تواجه فيه صعوبات إليجاد مشترين 
في ظل العقوبات األميركية الجديدة 
مشــتريها  حصــول  مــن  الرغــم  علــى 

التقليديين على استثناءات مؤقتة.

برايان هوك

لطهران ــل  دخ مــصــدر  أي  على  بالقضاء  رغبتها  تــؤكــد  واشــنــطــن 

ال إعفاءات أخرى من العقوبات على إيران
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أظهرت بيانات مالحية حديثة أن واردات السيارات إلى البحرين ارتفعت خالل العام الماضي 2018؛ لتبلغ نحو 41 ألف سيارة 
مدعومة بالنمو السكاني والحركة التجارية.

وبلغــت واردات البحريــن مــن الســيارات فــي 
بنهايــة ديســمبر  40982 ســيارة  نحــو   2018
الماضــي مقارنــة مع 39600 ســيارة في العام 

2017 أي بنمو سنوي قدره 3.5 %.
وتمــر غالبيــة واردات الســيارات عبــر بواخــر 
عمالقــة ترســو فــي مينــاء خليفة بن ســلمان، 
معظــم  عبــره  تنقــل  الــذي  الحديــث  المينــاء 

الحركة التجارية الرئيسة إلى المملكة.
وتأتي هذه األرقام اإليجابية مع بدء البحرين 
تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافة بنســبة 5 % 
مطلــع هــذا العــام، والتي ســرت علــى مبيعات 
الســيارات للشــركات التي تتجاوز مبيعاتها 5 

ماليين دينار.
وتعد هذه البيانات إيجابية، وذلك بعد اتجاه 
هبوطي شــهدته واردات الســيارات منذ العام 
2015، إذ حققت تلك واردات الســيارات أداًء 
قياســًيا عند 95.5 ألف ســيارة، وتعد البحرين 

مركــًزا إلعــادة تصديــر الســلع والبضائــع إلــى 
فــي  الشــرقية  المنطقــة  خصوًصــا  المنطقــة 
ســهولة  بحكــم  الســعودية؛  العربيــة  المملكــة 
اإلجــراءات الجمركية ما يجعل ميناء خليفة 

بن سلمان مفضاًل الستيراد السيارات.
كل  بيــن  مــن  األفضــل  أكتوبــر  شــهر  ويعــد 
الشــهور، وهــو الشــهر الــذي شــهد فيــه إقــرار 
قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة، الــذي دخــل 
 2019 ينايــر  مــن  األول  فــي  التطبيــق  حيــز 

وشمل مبيعات السيارات.
وقفزت مبيعات الســيارات في شهري نوفمبر 
وديســمبر قبيــل بــدء القيمــة المضافة بنســبة 
30 %، بحسب تقديرات عاملين في القطاع.

يذكــر أن شــركات ســيارات بحرينيــة أطلقــت 
عروض “الضريبة علينا”؛ لتشــجيع المشــترين 
علــى الشــراء دون التفكير في دفــع الضريبة، 
إال أن عامليــن في مبيعات الســيارات توقعوا 

تكــون التأثيــرات جراء فرض ضريبــة القيمة 
المضافــة محــدودة علــى القطــاع وال يتعــدى 
األســابيع األولــى، وأن الســيارات ســلع معمرة 
وهي من األساسات في حياة الناس، وليست 
زخمــا  ســوقها  وستشــهد  الكماليــات،  مــن 

متواصال.
بيد أن الطلب على الســيارات لم يقتصر على 
نهايــة العــام الماضــي قبيــل تطبيــق الضريبة، 
فحتــى الربع األول من 2018 شــهد زيادة في 
المبيعــات، والــذي كان قــد صادف االســتعداد 
وكالء  أفــاد  إذ  الماضــي،  رمضــان  لشــهر 
الســيارات  واردات  بــأن  محليــون  ســيارات 
عادة ترتفع بمناســبة الشــهر الفضيل مما دفع 
مــوردي الســيارات لطلب كميــات إضافية من 

السيارات.

البحرين تستورد 41 ألف سيارة في 2018
2017 الـــــعـــــام  مـــــع  مــــقــــارنــــة   %  3.5 قـــــــــدره  ــوي  ــ ــنـ ــ سـ بـــنـــمـــو 

أعلنــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن عــن افتتــاح مجلســها األســبوعي، الــذي 
مــن المقــرر أن يركــز فــي كل جلســة مــن جلســاته األســبوعية على أحــد القطاعات 
التجارية في البحرين، إذ تبدأ اليوم أولى الجلسات بعد صالة المغرب مباشرة في 

قاعة المجلس ببيت التجار، وسيتم التركيز على قطاع األسواق التجارية.

الغرفــة  رئيــس  وجــه  الصــدد  هــذا  وفــي 
ســمير نــاس دعــوة إلــى أعضــاء مجتمــع 
وإثــراء  المجلــس  لحضــور  األعمــال 
وشــدد  الهادفــة.  بمداخالتهــم  مناقشــاته 
نــاس “إننــا حريصــون جــدا علــى مقابلــة 
القضايــا  بشــأن  ومناقشــتهم  أعضائنــا 

جــو  فــي  التجاريــة  باألســواق  المتعلقــة 
ودي”، مضيفــا أن “الحفــاظ على التواصل 
فــي  هــو  أعضائنــا  مــع  والمباشــر  الفعــال 
صميم إســتراتيجيتنا في الدورة التاسعة 
قائــالً  واختتــم  للمجلــس”.  والعشــرين 
“نقــدر عالًيا إســهام أعضائنا ومداخالتهم؛ 

ألنهــا تشــكل مصــدرا للمعلومات وتســاعد 
علــى تعمقنــا أكثــر فــي قضايــا األســواق 

التجارية”. 
الغرفــة  تســتمر مجالــس  المقــرران  ومــن 
فــي  القطاعــات  أحــد  لتتنــاول  أســبوعيا؛ 
المملكــة، إذ ســيكون ثانــي لقاءاتها األحد 
المقبــل بتاريــخ 20 ينايــر ويســلط الضوء 
علــى قطــاع التعليــم، علــى أن يتــم عقــد 
اجتماعــه  التكنولوجيــا  قطــاع  مجلــس 
الغرفــة  تواصــل  فيمــا  ينايــر،   27 يــوم 
لقاءاتها األســبوعية في شهر فبراير بلقاء 

يــوم  الغذائيــة  الثــروة  بقطــاع  المهتميــن 
األحد 3 فبراير المقبل.

ومــن ثــم القطــاع الصحي بتاريــخ 10 من 
فبرايــر، كمــا ســيتم لقاء المهتميــن بقطاع 
فبرايــر   17 بتاريــخ  والطاقــة  الصناعــة 
المقبــل، كذلــك قطاع الضيافة والســياحة 
العقــار  24 فبرايــر، فيمــا ســيكون قطــاع 
واإلنشــاء بتاريخ 3 مــارس، كذلك القطاع 
المالــي والتأميــن والضرائــب بتاريــخ 10 
النقــل  قطــاع  لقــاء  يعقــد  فيمــا  مــارس، 
والخدمات اللوجســتية بتاريخ 17 مارس 

المقبل.

الغرفة تدشن مجلسها ويركز اليوم على األسواق

إرساء مناقصة األعمال األولية لقناة ومرسى دلمونيا
ــروع    ــشـ ــمـ الـ تـــنـــفـــذ  ــي  ــ ــب ــ ــوظ ــ أب ــا  ــ ــره ــ ــق ــ وم ــال  ــ ــون ــ ــاش ــ ــرن ــ ــت ــ إن  NSCC ــة  ــ ــرك ــ ش

عينت شــركة اإلثمار للتطوير، الشــركة المســؤولة عن تطوير جزيرة دلمونيا البحرين، شــركة NSCC إنترناشــونال ومقرها أبوظبي؛ 
إلنجاز األعمال األولية من القناة المائية الكبرى ومرسى جزيرة دلمونيا في المملكة. وستصل القناة بين طرفي الجزيرة في مسار 
نصف دائري؛ لتجعل منها أكبر قناة مائية في البحرين، كما ستوفر القناة إطالالت رائعة للعقارات المحيطة بها في دلمونيا، وتوفر 

أحد أطول المتنزهات لسكان الجزيرة وزوارها.

اإلثمــار  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
للتطويــر محمــد خليل الســيد “عقــب عملية 
مناقصة ســادتها منافســة حادة، يسر شركة 
 NSCC شــركة  تكلــف  أن  للتطويــر  اإلثمــار 
إنترناشــونال بمهــام تنفيــذ األعمــال األوليــة 
 NSCC شــركة  وتتمتــع  المشــروع.  مــن 
قطــاع  فــي  مرموقــة  بمكانــة  إنترناشــونال 
مجــاالت  فــي  تتخصــص  إذ  المقــاوالت، 
هندسة األساسات، وتحسين خواص التربة، 
واألعمــال المدنيــة البحريــة، والحفر األفقي 
الموجــه. ويتضمــن ســجل الشــركة الحافــل 
تنفيذ العديد من المشــاريع في منطقة دول 

نفــذت  حيــث  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس 
مشــاريع فــي أبوظبــي ودبــي وشــاركت في 

بناء برجين في خليج البحرين”.

4.5 ماليين دوالر قيمة العقد 

وقــال مديــر مشــروع دلمونيــا جــان كلــود 
إلــى  المســندة  األعمــال  “تشــتمل  بيجانــي 
شــركة NSCC انترناشــونال فــي دلمونيــا 
وأعمــال  التربــة  وتســوية  تحســين  علــى 
األعمــال  مــن  وغيرهــا  المتصلــة،  الركائــز 
التــي  الكبــرى،  القنــاة  تمهــد إلنشــاء  التــي 
ســيبدأ العمــل بها الحًقــا بعد تنفيــذ مرحلة 

األعمال األولية. وتبلغ قيمة هذا العقد 4.5 
مالييــن دوالر، وبــدأ العمــل فــي المشــروع 
في منتصف ديسمبر 2018، والمفترض أن 

يكتمل في منتصف مارس 2019”.
وتعتبــر القنــاة المائيــة الكبرى ومرســى دلمونيا 
عنصًرا أساسا لتطوير الجزيرة، حيث ستشتمل 
علــى مســارات للتنــزه ونوافيــر وجــدران مائية 
لتأمــل  ومنصــات  تمشــية  وممــرات  وشــالالت 
اإلطــالالت الرائعــة. ويبلــغ طــول القنــاة المائية 
الكبــرى 1.7 كيلومتــر ويمتد عرضها من 15 إلى 
35 متــًرا علــى طــول القناة. وســيتم ضــخ مياه 
الميــاه  لتنســاب  القنــاة؛  البحــر حــول منتصــف 

بفعــل الجاذبيــة فــي اتجاهيــن متعاكســين فــي 
كامل القناة.

 NSCC لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
إنترناشــونال خليــل النوري “يشــرفنا الفوز 

بهــذا العقد فــي هذه المرحلة بالغة األهمية 
الكبــرى  المشــاريع  المشــروع. وتؤكــد  مــن 
العديــدة التــي نفذتهــا NSCC فــي منطقة 
دول مجلــس التعــاون الخليجي والبحرين 

على خبرتنا العريقة”.
وقــال نائــب رئيــس NSCC إنترناشــونال 
والمشــرف علــى مشــروع األعمــال األوليــة 
 NSCC فريــق  “يحــرص  الخــوري  عصــام 
بقيــادة مديــر المشــروع حــازم نــور، علــى 
وعقــب  تضاهــى.  ال  التــي  قدراتــه  إظهــار 
العمــل عــن كثــب مــع فريــق شــركة اإلثمــار 
الماضيــة،  القليلــة  األشــهر  فــي  للتطويــر 
فإننــي واثــق للغايــة مــن تحقيــق أهــداف 

المشروع”.
واكتملــت المرحلة الثانية من أعمال البنية 
التحتيــة فــي دلمونيــا فــي ديســمبر 2017، 
وأســندت شــركة اإلثمــار للتطويــر المرحلة 
الثالثة واألخيرة من أعمال البنية التحتية 
جميــع  توافــر  لتضمــن  2018؛  بدايــة  فــي 
الخدمــات للمطوريــن في الجزيــرة وأوائل 

المقيمين بها.

المنامة - اإلثمار للتطوير

عقب توقيع العقد 

السنابس - الغرفة

سمير ناس 

علي الفردان

أبوظبي - بنا المنامة - مجمع السيف

وقعــت هيئــة الربــط الكهربائــي الخليجــي 
والــري  الميــاه  وزارة  مــع  تفاهــم  مذكــرة 
ومنظمــة  إثيوبيــا،  لجمهوريــة  والكهربــاء 
الربط العالمي للطاقة بحضور وكيل وزارة 
الطاقــة والصناعة اإلماراتية عضو مجلس 

إدارة الهيئة مطر النيادي. 
وتهــدف المذكــرة التــي تــم توقيعهــا فــي 
أبوظبي أمس الســبت إلى البدء في إعداد 
دراســة جــدوى الربــط الكهربائــي بين دول 
صيــغ  علــى  واالتفــاق  وإثيوبيــا  المجلــس 
للتعــاون بينهمــا خــالل الســنوات المقبلــة. 
ووقع على االتفاقية من جانب هيئة الربط 
التنفيــذي  الرئيــس  الخليجــي  الكهربائــي 
الجانــب  ومــن  اإلبراهيــم،  أحمــد  للهيئــة 
والكهربــاء  والــري  الميــاه  وزيــر  األثيوبــي 
سلشــي بيكيلي، ومــن جانب منظمة الربط 

إدارة  مجلــس  رئيــس  للطاقــة  العالمــي 
المنظمة ليو زينيا.

ويأتــي توقيع هــذه المذكرة للبــدء بإجراء 
لدراســة جــدوى  اقتصاديــة  فنيــة  دراســة 
الربــط مــع إثيوبيــا؛ بهــدف تحقيــق الطاقة 

الدراســات  ضمــن  مــن  وهــي  المســتدامة، 
العالمــي  الربــط  منظمــة  بهــا  تقــوم  التــي 
للطاقــة، وخطــوة مهمــة تأتــي فــي ســياق 
خطط الهيئة المســتقبلية لتطوير ومواكبة 

المستجدات في تأمين الطاقة.

نتيجة لإلقبال الكبير الذي حظي به “مهرجان الثلج” في مجمع الســيف - ضاحية الســيف، تم تمديد فترة إقامة هذه 
الفعالية الترفيهية ذات الطابع الشــتوي لغاية 19 يناير، إذ حققت الفعالية نجاًحا باهًرا منذ انطالقها في 16 ديســمبر 

من خالل اصطحاب زوار المجمع في رحلة ثلجية ممتعة وفريدة من نوعها وحتى اللحظة.

لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
يوســف  أحمــد  الســيف  عقــارات 
“أســعدتنا ردود الفعــل اإليجابية التي 
الثلــج، والــذي منــح  القاهــا مهرجــان 
زواره تجربــة ترفيهيــة مميــزة لقضاء 
أجمل األوقات مع العائلة. لذلك قررنا 
تمديــد المهرجــان لمــدة أســبوع لغاية 
19 يناير استجابة للنجاح الكبير الذي 
حصدتــه الفعاليــة؛ لنوفر للمتســوقين 
فــي مجمع الســيف تجربة اســتثنائية 

تدمج بين المرح والترفيه”.
يتضمــن  الثلــج”  “مهرجــان  أن  يذكــر 

حلبــة  منهــا  المحطــات،  مــن  العديــد 
تســمح  التــي  الجليــد  علــى  للتزلــج 
لجميــع الزوار بقضــاء أجمل األوقات، 
ومنطقة اللعب بالثلج المحاطة بزينة 
خالبة من التشــكيالت الثلجية ورجل 
الثلــج، وهــي مخصصــة للعــب بالثلج، 
إضافــة إلى الزحليقــة والكرة الثلجية 
أو  للعائــالت  يمكــن  التــي  الضخمــة 

األصدقاء التصوير بداخلها.
زينــة  الغربــي  الجنــاح  يضــم  كذلــك 
ثلجيــة،  بأشــكال  جذابــة  ضوئيــة 
ومنطقــة إلقامــة الفعاليــات بهــا عــدد 

مــن األجهــزة المخصصــة لنثــر الثلــج 
شــتوية  أجــواء  لتهيئــة  الصناعــي 
متكاملــة فــي تجربة اســتثنائية لزوار 

المجمع.
وأثبت مجمع السيف نفسه كونه أحد 
العائلــي  والترفيــه  التســوق  وجهــات 
افتتاحــه  منــذ  البحريــن  فــي  البــارزة 
العــام 1997 ويجتذب عدًدا كبيًرا من 
الــزوار؛ نظًرا الحتوائــه على مجموعة 
التجاريــة  العالمــات  مــن  واســعة 
العالمية الشــهيرة والمطاعم المتنوعة 

ومرافق الترفيه للصغار والكبار.

للطاقــة العالميــة  والمنظمــة  أثيوبيــا  جمهوريــة  مــع  الترفيهيــة الفعاليــة  الــذي حظيــت بــه  النجــاح  إثــر 

“الربط الكهربائي” توقع مذكرة تفاهم “السيف” يمدد “مهرجان الثلج” حتى 19 يناير

أثناء توقيع مذكرة التفاهم



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

Opp. Souq Waqif, Hamad Townمقابل سوق واقف، مدینة حمد
P.O.Box: 38634, Opposite Souq Waqif, Bun Road, Hamad Town, Tel: 17602602 973, Fax: 17640391 973

Email: info@alamal-hospital.org, website: www.alamalhospital.me

طب العیون
خدمات ذات جودة عالیة يف مجال طب العیون يف مملکة

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

إعالن بحل وتصفية شركة
كرييتف تيم االنشائية والعقارية تضامن الصحابها عبدالنبي عبدهللا 

الحليه وشريكته - سجل تجاري رقم 102055

الشركة العربية األميريكية للتأمين )البحرين( ش.م.ب )مقفلة( 
معفاه - بشأن التوقف عن مزاولة النشاط

بناء على قرار الش���ركاء في كرييتف تيم االنش���ائية والعقاري���ة تضامن الصحابها 
عبدالنب���ي عب���دهللا الحلي���ه وش���ريكته  المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 102055، 

بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيدة/
 نجاة عبدهللا عبدالنبي حسن الحيله مصفيا للشركة.

بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الش���ركات التجاري���ة البحرين���ي الص���ادر بالمرس���وم بقان���ون رقم )21( لع���ام 2001، 
وعمال بنص المادة 335 من قانون الش���ركات يدعو المصفي جميع دائني الش���ركة 
إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

نجاة عبدهللا عبدالنبي حسن الحيله
)+973(35908978

firstclass75015@hotmail.com

المرك���زي  البحري���ن  مص���رف  قان���ون  م���ن   )50( الم���ادة   بن���ص  عم���ال 
والمؤسس���ات المالية رقم )64( لس���نة 2006 وتعديالته، تعلن الش���ركة 
معف���اه  )مقفل���ة(  ش.م.ب  )البحري���ن(  للتأمي���ن  األميريكي���ة  العربي���ة 
والمسجلة تحت السجل التجاري رقم 1-17800 وهي شركة مساهمة 
بحريني���ة مقفلة معفاه مرخص لها من قبل مص���رف البحرين المركزي 
ع���ن عزمها التوق���ف عن مزاولة النش���اط محل الترخيص المش���ار إليه 

أعاله.
عل���ى كل من لديه اعتراض على التوقف عن مزاولة النش���اط للش���ركة 
المذك���ورة  أع���اله أن يق���دم اعتراضه مكتوب���ًا إلى مدي���ر إدراة مراقبة 
التأمي���ن باإلناب���ة ف���ي مص���رف البحرين المرك���زي خ���الل 30 يومًا من 

تاريخ هذا اإلعالن وذلك على العنوان التالي: 
السيدة/ إلهام إبراهيم طالب

مدير إدارة مراقبة التأمين باإلنابة
مصرف البحرين المركزي

ص.ب: 27
المنامة مملكة البحرين

رقم الهاتف: 17547303/17547302
رقم الفاكس: 17535170

مالحظة:
تج���در اإلش���ارة إن الش���ركة العربي���ة األميركي���ة للتأمي���ن )البحري���ن( 

ش.م.ب )مقفلة( معفاه التزاول أعمال التأمين في مملكة البحرين.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة يونسي لتشييد المباني ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها 
الس���يد/ يون���س عيس���ى احمد حس���ن باعتب���اره المصف���ي القانوني لش���ركة يونس���ي 
لتش���ييد المباني ذ.م.م، المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة بموجب القيد رقم 
103029، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من 
الس���جل التج���اري، وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

30/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدراة التسجيل

)CR2018 -185842( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب تغيير االس���م التج���اري، فعلى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 79290-1

اسم التاجر: منى عيسى احمد الموالي
االسم التجاري الحالي: مؤسسة تالل البحرين للمقاوالت

االسم التجاري المطلوب: تالل البحرين لتغسيل السيارات
االنشطة التجارية المطلوبة: غسيل وتلميع السيارات

القيد: 92144-3  -  تاريخ: 10/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )3525( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة اي ار بي سولوشنز ش.ش.و لمالكها محمد عوني الحديدي

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
اصح���اب ش���ركة اي ار ب���ي سولوش���نز ش.ش.و لمالكه���ا محمد عون���ي الحديدي  ، 
المس���جلة بموجب القيد رقم 92144-3، طالبين تغيير االس���م التجاري من  شركة 
اي ار ب���ي سولوش���نز ش.ش.و لمالكه���ا محم���د عون���ي الحديدي إلى هيكس���اغون 

ديجيتال الب ش.ش.و لمالكها محمد عوني الحديدي
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 106928  -  تاريخ: 8/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )1111( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 3732  -  تاريخ: 9/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )3732( لسنة 2019
بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها السيد نوشين فريد غالم عبدعلي بدر المالك ل� إنر سركل 
للتج���ارة )مؤسس���ة فردي���ة( والمس���جلة بموجب القيد رق���م 106928 
طالبا تحويل المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة 
برأس���مال وقدره 10٫000 لتصبح الش���ركة مملوكة من الس���ادة التالية 

اسمائهم:
1. نوشين فريد غالم عبدعلي بدر

2. ريم محمد شوقي محمد جعفر التاجر

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  
إليه���ا المحامية ليلى عيس���ى احمد عيس���ى رمضان نيابة عن الس���يدة فجر 
ولي���د عبداللطي���ف راش���د الس���ندي المالكة ل� ب���ي ام بي بيوتي س���نتر )الفرع 
الثالث من مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموجب القيد رقم 3-96265 طالبا 
تحوي���ل الف���رع المذك���ور من المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة ذات مس���ئولية 
مح���دودة برأس���مال وق���دره )60٫000( س���تون آل���ف دينار بحرين���ي، لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. فجر وليد عبداللطيف راشد جاسم السندي

2. هاجر ساخي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2018-3757( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا خديجة محمد احمد ناصر علي بطلب تحويل المحل التجاري التالي: 
الى زهراء سعيد عيسى علي عيسى 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
1-114190

االسم التجاري
صالون شيك للتجميل

10/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدراة التسجيل

)CR2018 -170453( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: يونس عبدهللا احمد مرهون

االسم التجاري الحالي: بارسا لتحضير الكيك والحلوى
االسم التجاري الجديد: بارسا للحلويات

قيد رقم: 75295-1

القيد: 79374-1 التاريخ :2018/12/31
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

اعالن رقم )CR2018 -186305( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة تضامن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليه���ا ش���ركة جري���ت ون للمق���اوالت ش.ش.و لمالكته���ا فوزية عبدهللا 
مس���لم ام���ان المس���جلة بموجب القي���د رق���م 79374-1، طالب���ة التنازل 
عن حصصها و تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة الى ش���ركة 

تضامن برأسمال وقدره 50٫000 دينار بحريني، بين كل من:
1- حنان محمد جواد حسين احمد حميد

ANANTHAKRISHNAN RAJENDRAN -2
SAIFUL ABDUR ROHIM -3
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مقتل 4 في انفجار 
مخبز بباريس

قتل 4 أشخاص بينهم رجال إطفاء 
في انفجار ضخم في مخبز في 

وسط العاصمة باريس، تسّبب به 
تسّرب غاز، وفق ما أعلن مكتب 
النيابة العامة في باريس أمس 

السبت.
وأسفر االنفجار عن جرح 37 شخًصا، 

10 منهم بحالة حرجة، وفق النيابة 
العامة.

وقالت شرطة باريس في وقت 
سابق، إن أشخاصا عدة أصيبوا إثر 
انفجار واندالع حريق صباح أمس 

في مخبز يعتقد أنه ناجم عن تسرب 
للغاز، ما أدى إلى تحطم نوافذ 

وانقالب سيارات.

بومبيو للعربية: عالقتنا مع الســعودية أســاس ألمن المنطقة

أميركا لن تغادر المنطقة

أعلن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، في حديث خاص لقناة “العربية” أن “عالقتنا مع السعودية أساسية الستقرار المنطقة وأمنها”. وعن قضية مقتل جمال خاشقجي، قال 
بومبيو “نريد أن تتم محاسبة المتورطين في قضية خاشقجي”. وألمح إلى أن الرئيس األميركي دونالد ترامب أوضح أن “العالقة مع السعودية ال يمكن حصرها بقضية خاشقجي”.

وأكد أن “الســعودية حليف أساس للواليات 
المتحدة وسنستمر في شراكتنا”.

وأشــار إلــى أن الواليــات المتحدة لــن تغادر 
منطقة الشــرق األوســط “نقول للشركاء إننا 

لن نغادر المنطقة”.
وأضــاف “نريــد تحالًفــا وقــوة عربيــة قادرة 
علــى مواجهــة التحديات فــي المنطقة على 
اختالفهــا”. وأكــد أن “تدمير داعــش أولوية 

وسنقوم بذلك بالتعاون مع حلفائنا”.
وفي الملف اإليراني، قال بومبيو “يجب أن 
يعلم الشــعب اإليراني أن تدخل النظام في 

شؤون الدول األخرى غير مقبول”.
وأضــاف “علــى الشــعب اإليرانــي أن يــدرك 
أننا نريد له الحياة الكريمة”، وتابع “نريد أن 

نسمع أصوات الشعب اإليراني”.
وقــال إن “الشــعب اإليرانــي يجــب أن يعلم 

أن تدخل النظام في شــؤون الدول األخرى 
غير مقبول”.

وصــرح بــأن “قمة بولنــدا ســتتطرق لملفات 
عدة على رأسها الملف اإليراني”.

وفي الشــأن السوري، شــدد بومبيو على أن 
“إعالن االنسحاب من سوريا ال يتناقض مع 

إستراتيجيتنا تجاه إيران”. 
ســوريا  مــن  قواتنــا  “انســحاب  أن  وذكــر 

اإلرهــاب”.  مكافحــة  عــن  تراجًعــا  يعنــي  ال 
“تتفهــم  المتحــدة  الواليــات  أن  إلــى  ونــوه 
دوافــع تركيا في حماية حدودها وشــعبها”. 
واستدرك “يجب أن يعلم الجميع أن األكراد 

السوريين ليسوا إرهابيين”.
وكشــف عــن أن أميــركا تعمــل علــى إيجــاد 
مســار سياســي في ســوريا يمّكــن النازحين 

من العودة لبيوتهم.

دبي - قناة العربية

باريس - أ ف ب

بومبيو يلتقط صورة مع فتى خالل لقائه العاملين في السفارة األميركية في المنامة أمس األول )أ ف ب(

لندن - العربية.نتالقاهرة - أ ف ب أعلن الجيش اليمني، أمس السبت، عن إسقاط ثالث طائرة مسيرة تابعة لميليشيات 
الحوثي المدعومة من إيران، في جبهة مران غربي محافظة صعدة، معقلهم الرئيس 

في أقصى شمالي البالد.

ويأتــي ذلــك بعــد أقــل مــن أســبوع علــى 
تابعتيــن  مســيرتين  طائرتيــن  إســقاط 

للميليشيات الحوثية في الجبهة ذاتها.
اليمنــي  للجيــش  الرســمي  الموقــع  وأفــاد 
أنــه تبيــن بعــد فحــص حطــام الطائــرات 
التــي كانت تحمــل متفجرات، أنها إيرانية 
الصنــع، وكانــت تســتهدف مواقــع الجيش 
الجيــش  قــوات  وتواصــل  الجبهــة.  فــي 
العربــي،  بالتحالــف  مســنودة  الوطنــي، 
زعيــم  )معقــل  مــران  جبهــة  فــي  تقدمهــا 
فــي  مســتمر  تراجــع  وســط  الحوثييــن(، 
صفوف الميليشــيات الحوثية التي تتكبد 
خســائر كبيرة فــي العدد والعــدة. وكثفت 
ميليشــيات الحوثي، أخيرا، من استخدام 
الطائــرات المســيرة المفخخــة التــي قــال 
تقريــر للجنــة خبــراء األمــم المتحــدة إنها 
مجمعــة مــن مكونــات مصدرهــا خارجــي 

وتم شحنها إلى اليمن.
الطائــرات  أن  األممــي  التقريــر  وذكــر 
المســيرة من طراز “قاصــف” أو “المهاجم” 
متطابقــة تقريًبــا فــي التصميــم واألبعــاد 
والقدرات التي تتمتع بها الطائرة المسيرة 
مــن طــراز أبابيــل-T، التــي تصنعها شــركة 

إيران لصناعة الطائرات.
 وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد 
أعلــن، الجمعــة، عــن تدميــر مركــز لتوجيه 
الطائــرات المســيرة تابع لجماعــة الحوثي 

المسلحة.

وقال المتحدث العسكري باسم  «
التحالف تركي المالكي في تصريحات 

صحافية، إن غارات للتحالف دمرت 
شبكة اتصاالت عسكرية تابعة 

للحوثيين وكهًفا يختبئ فيه خبراء 
أجانب للتحكم بالطائرات دون طيار.

ُقتــل 6 إرهابييــن بمحافظــة ســوهاج جنــوب مصــر، فجر أمس الســبت، بعد أن 
تبادلوا إطالق النيران مع قوات األمن، حسب بيان الداخلية المصرية.

وقال البيان إن العمليات التمشــيطية التي 
الوطنــي كشــفت  بهــا قطــاع األمــن  يقــوم 
“تمركــز مجموعــة مــن العناصــر اإلرهابيــة 
بإحــدى  األمنيــة  المالحقــات  مــن  الهاربــة 
شــرطة  مركــز  بدائــرة  الجبليــة  المناطــق 
جنــوب  كيلومتــرا   450 )حوالــي  جهينــة 

القاهــرة( واتخاذهــم من خــور جبلي مأوى 
تــم مداهمته”. وتابع “حال اتخاذ إجراءات 
حصــار المنطقة، أطلقت العناصر اإلرهابية 
النيــران تجــاه القــوات ممــا دفعهــا للتعامل 
معهــا، ونتــج عنــه مصــرع 6 مــن العناصــر 

اإلرهابية”.

وضعــت “العربية.نــت” يدهــا علــى مزيــد مــن التفاصيل بشــأن االتفاق العســكري 
الســري المبــرم بيــن أنقــرة والدوحــة، والــذي بموجبــه تنتشــر قوات مــن الجيش 
التركــي علــى األراضــي القطريــة منــذ منتصف العــام 2017، إذ تبيــن أن االتفاق 
ُيلــزم قطــر بتقديم قائمة طويلة جًدا من الخدمات المجانية للجنود األتراك مما 

لم يسبق أن وافقت عليه أية دولة.

الســرية  العســكرية  االتفاقيــة  وكانــت 
قــد أبرمــت بيــن البلديــن يــوم 28 أبريــل 
2016، إال أنــه تم توســيعها في منتصف 
التركــي  البرلمــان  ومررهــا   2017 العــام 
حينهــا، وبموجبهــا وصــل آالف الجنــود 
االتفاقيــة  أن  إال  قطــر،  إلــى  األتــراك 
التــي تحمــل اســم “اتفاقيــة التنفيــذ بين 
الجمهورية التركيــة وحكومة دولة قطر 
األراضــي  علــى  التركيــة  القــوات  لنشــر 
إلــى  الكتمــان  طــي  ظلــت  القطريــة” 
“نورديــك  الســويدي  الموقــع  تمكــن  أن 
مونيتور” من الحصول على نســخة منها 
وقام بنشــرها، فحصلت عليهــا “العربية.
نــت” تبًعــا لذلــك. وتبيــن مــن المراجعــة 

التــي أجرتها “العربية.نت” لالتفاقية أنها 
تفــرض علــى دولــة قطــر قائمــة طويلــة 
مــن الخدمــات التــي يتوجــب أن تقدمها 
مجاًنــا للجيش التركي ابتداء من تأمين 
الســيارات والوقــود والصيانــة ووصــواًل 
إلــى إلــزام القطرييــن بتنظيــف المنــازل 
والمبانــي التي يقيم فيهــا األتراك وجمع 
أكيــاس القمامة التــي يخلفونها وراءهم 

في شوارع الدوحة.

وال تتضمن االتفاقية السرية ما  «
يشير إلى تاريخ انتهاء وجود 

القوات التركية، كما ال يوجد ما 
ينص على إطار زمني لخروجهم.

قطر تقدم خدمات مجانية للجيش التركيالشرطة المصرية تقتل 6 إرهابيينإسقاط ثالث طائرة إيرانية مسيرة للحوثيين
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كوبنهاغن - أ ف ب

أصــدر 3 مــن أعضــاء مــن المجلس الرئاســي، وهــم أحمد معيتيــق وفتحي 
المجبــري وعبدالســالم كاجمــان، بياًنــا، أمــس الســبت، موجًهــا إلــى رئيــس 
المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق فائز الســراج، اتهموه فيه بقيادة البالد 

نحو مجهول قد يدفعها إلى صدام مسلح من جديد.

وتنــاول البيــان أســباب وظــروف إبــرام 
بمدينــة  الموقــع  السياســي  االتفــاق 
انبثــق  والــذي  المغربيــة،  الصخيــرات 
للحــل  كأداة  الرئاســي  المجلــس  منــه 

بهــدف إنهــاء االنقســام وإعــادة توحيــد 
الجهــود  توحيــد  ثــم  ومــن  المؤسســات 
لتحقيق األهداف الحقيقية ألي حكومة 

وطنية يهمها مصلحة ليبيا وشعبها.

مئــات  إلــى  راسموســن  لوكــي  الرس  الدنماركــي  الــوزراء  رئيــس  انضــّم 
احتشدوا في كنيسة صغيرة في الدنمارك؛ للمشاركة في جنازة دنماركية 

قتلت في جبال األطلس في المغرب في ديسمبر.

وقتلت لويزا فيستراغر جيسبيرسن 
)24 عاًمــا( والنرويجيــة مارن أوالند 
رحلــة  فــي  كانتــا  بينمــا  عاًمــا(   28(
منطقــة  فــي  واحــدة  لليلــة  تخييــم 
معزولــة جنوب مراكــش، وعثر على 
جثتيهمــا فــي اليــوم التالــي. وقالت 
تعرضتــا  إنهمــا  المغربيــة  الســلطات 

الجريمــة  وصّنفــت  رأســيهما  لقطــع 
جنــازة  وجــرت  إرهابيــا”.  “عمــال 
كنيســة  فــي  الســبت،  جيسبيرســن، 
الواقعــة  إيكاســت  فــي  فونيســباك 
بمنطقــة ميد جوتالند في الدنمارك. 
ومــن المقرر أن تجــري جنازة أوالند 

في النرويج في 21 يناير.

اتهام السراج بقيادة ليبيا للمجهول

وداع الدنماركية المقتولة بالمغرب

أبوظبي - رويترز أكد وزير الخارجية األميركي  «
أمس أنه متفائل من إمكان تحقيق نتائج 

جيدة بين تركيا والسوريين األكراد بعد 
أن تحدث إلى وزير الخارجية التركي. وقال 
مايك بومبيو في تصريحات للصحافيين 

”ندرك حق الشعب التركي في الدفاع عن 
بالده ضد اإلرهابيين، لكننا أيضا نعلم أن 

هؤالء.. الذين هم ليسوا إرهابيين ويقاتلون 
إلى جانبنا طوال تلك المدة يستحقون 

الحماية“. وخالل تصريحات أدلى بها في 

العاصمة اإلماراتية )أبوظبي( ضمن جولة 
في المنطقة، قال بومبيو إن انسحاب 

القوات األميركية من سوريا ”تغيير 
تكتيكي“ وال يغير قدرة الجيش األميركي 

على التصدي لتنظيم “داعش” وإيران.

بومبيو يتوقع تحقيق نتائج جيدة لتركيا والسوريين األكراد

أنقرة - رويترز عواصم - وكاالت

ذكرت وكالة دمير أورين التركية أن تركيا حملت، أمس السبت، دبابات ومركبات مدرعة على ظهر شاحنات وأرسلت هذه القافلة 
إلى إقليم خطاي التركي على الحدود مع سوريا.

وهــذا اليــوم الثانــي الذي يشــهد تعزيزات 
للوجــود العســكري التركــي علــى الحــدود 
قرب محافظة إدلب بشــمال سوريا والتي 

تعد آخر معقل كبير للمعارضة السورية.
وقــال وزيــر الخارجيــة األميركيــة مايــك 
مــن  إنــه متفائــل  الســبت،  أمــس  بومبيــو 
إمــكان تحقيــق “نتائــج جيــدة” بيــن تركيا 
والســوريين األكــراد بعــد أن تحــدث إلــى 

وزير الخارجية التركي.
وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أن 
الوزير خلوصي أكار تفقد في وقت سابق 
العامــة  األركان  رئيــس  بصحبــة  اليــوم، 
للجيش التركي ورئيس وكالة المخابرات، 
الحدوديــة وناقشــا  العســكرية  الوحــدات 
“إجراءات إرســاء الســالم واالستقرار في 

المنطقة”.
وقال أكار “نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ 
علــى وقــف إطــالق النــار واالســتقرار فــي 

إدلــب بمــا يتوافــق مــع اتفــاق سوتشــي. 
ويتواصل تعاوننا الوثيق مع روسيا”.

طرحت بريطانيا، الجمعة، على مجلس األمن الدولي مشروع قرار لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين المكّلفين باإلشراف على تطبيق وقف 
إطالق النار في مدينة الحديدة اليمنية، والسماح بوصول المساعدات اإلنسانية إلى ماليين السكان الذين يواجهون خطر المجاعة.

المجلــس  يطــرح  أن  دبلوماســيون  وتوّقــع 
األســبوع  التصويــت  علــى  القــرار  مشــروع 

المقبل.
وكالــة  عليهــا  حصلــت  مســّودة  وبحســب 
فرانس برس، ينّص المشــروع على نشر نحو 
75 مراقًبا في الحديدة ومينائها وفي مرفأي 
الصليــف وراس عيســى لفتــرة أوليــة مّدتهــا 
6 أشــهر. يذكــر أن المحادثــات اليمنيــة التــي 
جــرت فــي الســويد بإشــراف األمــم المتحــدة 
توّصلــت فــي 18 ديســمبر إلــى اتفــاق ينــص 
على نشر األمم المتحدة فريًقا من المراقبين 
حالًيــا  الموجــود  الفريــق  أن  إال  الدولييــن، 
صغيــر، ويتألــف مــن 16 مراقًبا دولًيــا، بقيادة 

الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.
واألربعــاء، طالــب موفــد األمم المتحــدة إلى 
غريفثــس طرفــي  مارتــن  البريطانــي  اليمــن 

النــزاع، بالدفــع لتحقيق “تقدم كبير”؛ إلرســاء 
الهدنة قبل انعقاد جولة المحادثات المقبلة.

يشــار إلــى أن األميــن العــام لألمــم المتحــدة 
أنطونيــو غوتيريــس، طلب من مجلس األمن 

األربعــاء الموافقة على نشــر ما يصل إلى 75 
مراقًبا في مدينة وميناء الحديدة في اليمن 
النــار  لمراقبــة وقــف إطــالق  6 أشــهر؛  لمــدة 

وإعادة نشر قوات طرفي الحرب.

التعزيزات العسكرية التركية على الحدود قرب إدلب تتواصل لليوم الثاني

قافلة لفريق األمم المتحدة لمراقبة الهدنة في اليمن في الحديدة )أرشيفية(

عناصر من الشرطة المصرية

أنقــرة ترســل مزيدا مــن اآلليــات إلــى الحدود الســورية مجلس األمن يصوت على المشروع البريطاني األسبوع المقبل

تركيا تعزز قواتها قرب إدلب توسيع مهمة المراقبين بالحديدة
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 ليبرفيل - رويترز

عيــن رئيــس الجابــون علــي بونجــو رئيســا جديــدا للــوزراء، أمــس الســبت، فــي 
محاولــة علــى مــا يبــدو لترســيخ قاعدتــه السياســية بعد أيــام من فشــل محاولة 

انقالب على حكمه.

منــذ  الخــارج  فــي  بونجــو  ويتعافــى 
شهرين من إصابته بجلطة.

مدبــري  كل  قتــل  أو  اعتقــال  وجــرى 
محاولــة االنقــاب يــوم االثنيــن خــال 
ســاعات مــن اســتيائهم علــى محطــة 
اإلذاعــة الوطنيــة، لكــن الخطوة تعكس 
اإلحبــاط المتزايــد مــن الحكومــة التــي 
ضعف موقفها بسبب تعافي بونجو في 

المغرب.
وقــرأ الســكرتير لعام للرئاســة مرســوما 
فــي  الرســمي  التلفزيــون  شاشــة  علــى 

وقــت مبكــر مــن صبــاح أمــس الســبت 
جوليــان  عيــن  بونجــو  أن  فيــه  أعلــن 
للــوزراء خلفــا  كوجيــه بيكاليــه رئيســا 
إليمانويل إســوزيه جونديه الذي تولى 

المنصب منذ العام 2016.

واتسمت فترة تولي إسوزيه  «
جونديه لرئاسة الوزراء بانخفاض 

حاد في إنتاج النفط وأسعاره، مما 
قلص العائدات وزاد من الديون 

وأجج مشاعر االستياء في الدولة 
العضو في “أوبك”.

واشنطن - أ ف ب

صعدت الواليات المتحدة انتقاداتها للرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو الذي 
أعيد انتخابه قبل 8 أشهر، داعية إلى إقامة حكومة جديدة في فنزويال.

وقال المتحدث باسم الخارجية األميركية 
“شــعب  إن  بيــان  فــي  باالدينــو  روبــرت 
فنزويــا يســتحق أن يعيــش بحريــة فــي 

مجتمع ديمقراطي تحكمه دولة قانون”.
وأضــاف “حان الوقــت للبدء بانتقال هادئ 
نحو حكومة جديدة. ندعم دعوة الجمعية 
العمــل  الــى  الفنزويلييــن  الوطنيــة جميــع 
معــا، فــي شــكل ســلمي، لتشــكيل حكومــة 

دستورية وبناء مستقبل أفضل”.
واعتبــر وزيــر الخارجيــة األميركــي مايــك 
بومبيــو الــذي يزور أبوظبــي أن التطورات 

في فنزويا “بالغة األهمية”.
وصــرح للصحافييــن الذيــن يرافقونــه في 

جولتــه بــأن “نظــام مــادورو غيــر شــرعي. 
إن الواليــات المتحــدة تواصــل منذ عامين 
القيــام بمــا فــي وســعها: العمــل بجهــد مــن 
أجــل عــودة ديمقراطيــة فعليــة إلــى هــذا 

البلد”.

والخميس، أعلن مستشار األمن  «
القومي للبيت األبيض جون 

بولتون أن الواليات المتحدة 
لن تعترف بشرعية مادورو، 

وكتب على تويتر “سنواصل 
زيادة الضغط على هذا النظام 

الفاسد، ودعم الجمعية الوطنية 
الديمقراطية والدعوة إلى الحرية 

والديمقراطية في فنزويا”.

كابول - أ ف ب

قتــل 5 أشــخاص علــى األقــل بينهــم طفل، أمــس الســبت، في هجوم علــى مركز 
للشرطة في هرات شرق أفغانستان، وفق ما أفادت السلطات.

لكــن  ُقتــا،  مســلحان،  الهجــوم  ونفــذ 
أي جهــة لــم تتبنــه حتــى اآلن، علمــا أن 
متمــردي “طالبــان” يهاجمــون باســتمرار 

قوات األمن األفغانية.
الواليــة  حاكــم  باســم  المتحــدث  وقــال 
إن  بــرس”  “فرانــس  لـــ  فرهــد  جيانــي 
الشــرطة  مركــز  دخــا  المهاجميــن 
اإلقليميــة قرابــة الســاعة 18:00 )13:30 
وأورد  عناصــر.   10 فيــه  وكان  ت.غ( 
الدفــاع نجيــب  باســم وزارة  المتحــدث 
اإلثــر  علــى  اندلعــت  معــارك  أن  دنيــش 
مــن  إضافيــة  قــوات خاصــة  وانتشــرت 
الشــرطة تمكنــت من حســم الموقف بعد 

ساعتين. وقتل المهاجمان عنصرين في 
الشرطة و3 مدنيين. ويأتي الهجوم على 
وقــع جهــود دبلوماســية كثيفــة إلجــراء 
مفاوضــات ســام تضــع حــدا للنــزاع في 
يقــوم  الســياق،  هــذا  وفــي  أفغانســتان. 
الموفــد األميركي إلى أفغانســتان زلماي 
خليــل زاد بجولــة آســيوية منــذ الثاثاء 

والتقى مسؤولين هنودا الجمعة.

في موازاة ذلك، نظمت روسيا  «
وإيران لقاءات مع “طالبان” على 

أراضيهما. كما دعت الصين 
المتمردين إلى مباحثات؛ في إطار 

سعيها إلى توسيع نفوذها في آسيا.

رئيس الجابون يعين 
رئيسا جديدا للوزراء

واشنطن تدعو إلى تشكيل 
حكومة جديدة في فنزويال

قتلى بهجوم على مركز 
للشرطة غرب أفغانستان

حقوق المرأة في إيران

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف والمواقع العربية 

العالمية. مقال اليوم من 
صحيفة:

قال الكاتب البريطاني سيمون تيسدال إن على إيران أن تعلم أن سجنها للنساء 

يعــود عليهــا بالضرر. وأضاف تيســدال أن الحديث عن اعتقــال نازانين راتكليف 

يجرنا إلى الحديث عن حقوق المرأة في إيران، فاألمر يتعلق بحرب تشنها طبقة 

من رجال الدين على النســاء منذ 1979 تعتمد على التمييز الجنســي والتخويف 

والقهر.

ويذكر الكاتب أن ما تعرضت له نازانين يشــبه ما تعرضت له نســرين ســتوده، وهي 

محامية تدافع عن حقوق اإلنســان وحصلت على جائزة ســخاروف األوروبية العام 

2012، واعتقلت في سجن إيفين.

وكذلــك ســجنت نرجــس محمدي، التــي تعتزم اإلضــراب عن الطعــام بداية من غدا 

االثنين؛ بتهمة نشر “الدعاية ضد الدولة”، وحكم عليها بالسجن 16 عاما؛ ألنها ناضلت 

من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام. وتدهورت حالتها الصحية مثل حالة راتكليف، ومنع 

عنها العاج. وال يعرف مصيرها ومصير غيرها من الناشطات والناشطين.

أفغانستان أميركا الجابون

صرح مستشار الرئيس اإليراني حسن روحاني، حسام الدين آشنا، أمس السبت بأن “من خرجوا في مظاهرات يناير من العام الماضي كانوا 
يهدفون إلى إسقاط الحكومة، لكن مسعاهم خاب واستطعنا السیطرة علی المتظاهرين”. وفي مقابلة مع وکالة أنباء “إيسنا”، قارن حسام 

الدين آشنا بين مظاهرات يناير 2018 وما اشتعلت به شوارع المدن الدينية في إيران في تسعينات القرن الماضي.

الرغــم  “علــى  آشــنا  الديــن  حســام  وأضــاف 
الحتجاجــات  االقتصاديــة  الخلفيــة  أن  مــن 
ينايــر الماضــي كانــت حاضــرة كمــا كانــت في 
احتجاجــات التســعينات، لكــن االحتجاجــات 
أكثــر  اجتماعيــة  لهــا خلفيــة  كانــت  األخيــرة 
عمًقــا، مــا يجعلها أكثر خطًرا على بنية النظام 

اإليراني”.
لكن الافت في تصريحات مستشــار الرئيس 
هنــاك  تــزال  “ال  أنــه  إلــى  إشــارته  اإليرانــي 
احتمــاالت كبيــرة الشــتعال االحتجاجات في 
المــدن اإليرانيــة فــي أي لحظــة، ومــن أدنــى 

شرارة ممكنة”.
ويشــير تحليل مستشــار روحانــي ضمنًيا إلى 
أن أســباب خــروج اإليرانييــن منــذ تســعينات 

القــرن الماضــي مــا زالت موجــودة على أرض 
هــذه  حــل  يســتطع  لــم  أحــدا  وأن  الواقــع، 

المشكات التي باتت تهدد حياة اإليرانيين.
إلــى  هنــا  آشــنا  الديــن  حســام  كام  ويشــير 
فتــرة حكم الرئيــس اإليراني األســبق الراحل 
انتهــاج  حــاول  الــذي  رفســنجاني،  هاشــمي 
سياســات اقتصاديــة تهــدف إلــى إصاحــات 
هيكليــة فــي االقتصــاد اإليرانــي، لكــن هــذه 
اإلصاحــات أرهقــت المواطنيــن مــا أدى إلــى 
خروج مظاهرات في الشــوارع العام الماضي 
قــام بها الفقراء في كثير من المدن اإليرانية، 
فــي مــدن مشــهد وقزويــن  لكــن أصلهــا كان 

وإسام شهر.
الماضــي،  ينايــر  احتجاجــات  أن  إلــى  يشــار 

اشــتعلت من مــدن مذهبية مثل قم ومشــهد، 
وانتشــرت فــي أكثر مــن 100 مدينــة إيرانية، 
واســتهدفت شــعاراتها ألول مرة المرشد علي 

خامنئي، وطالبت بتنحيه عن الحكم.
ومــن جهــة ثانيــة، يشــير المراقبــون إلــى أن 
األســباب التــي دعــت حســام الدين آشــنا إلى 
التحذيــر مــن احتجاجــات قادمــة هي نفســها 
التــي أثــارت االحتجاجــات الماضيــة، وهــي: 

التضخم والغاء والفساد.
األرضيــة  أن  المحلليــن  بعــض  يعتقــد  كمــا 
باتــت مناســبة مــن أي وقــت مضــى النــدالع 
احتجاجات عارمة وشاملة قد تطيح بالنظام 
في حال اندالعها؛ بســبب االســتياء العام من 

النظام بشقيه اإلصاحي واألصولي.

لندن - العربية.نت

ُبنية النظام اإليراني في خطر
لحظة أي  ــي  فـ تــشــتــعــل  ــد  قـ االحـــتـــجـــاجـــات  ــرارة  ــ ــ ش ــي:  ــ ــان ــ روح ــار  ــش ــت ــس م

باريس - رويترز

يســتمر الجــدل بيــن أجنحة النظــام اإليراني حول حظر مواقــع التواصل االجتماعي 
كليــا، إذ انقســمت اآلراء بيــن حكومــة الرئيــس حســن روحانــي التــي تعــارض هــذا 
الحظــر، وبيــن الجهــات المتشــددة المقربــة من المرشــد األعلــى علي خامنئــي، والتي 
تريــد حجــب جميــع مواقع التواصــل والمواقع األجنبية واالنتقال إلى شــبكة إنترنت 

داخلية على الطراز الصيني.

اإليرانــي  األعلــى  المجلــس  ويتجــه 
لإلنترنــت لحجب موقع “إنســتغرام” كليا، 
وهــو آخر منصة تواصــل اجتماعي يمكن 

الوصول إليها بحرية في الباد.
وعلــى الرغم مــن هذا يســتمر المواطنون 
كســر  برنامــج  باســتخدام  اإليرانيــون 
توجــه  التــي   VPN خدمــات  أو  الحجــب 
اإلنترنــت  اتصــاالت  عبــر  المــرور  حركــة 
فــي الخارج ما يجنبهم شــبكات الحكومة 
المنصــات  إلــى  الوصــول  تســتطيع  التــي 
وفيســبوك  تويتــر  مثــل  المحظــورة 
ويوتيوب، ويتيح لهم استخدام تطبيقات 

المراسلة مثل واتساب وتلغرام.
وعــارض وزيــر االتصــاالت فــي حكومــة 
الرئيــس روحانــي، جــواد جهرمــي، إعان 
عليــه  يهيمــن  الــذي  اإليرانــي  القضــاء 
المتشــددون، حظــر “إنســتغرام”، إذ يملــك 
أكثر من 2.2 مليون إيراني حســابات عبر 

تطبيق الصور الشهير.
والمفارقة أن العديد من كبار المسؤولين، 
الحكومــة  وزراء  ذلــك  فــي  بمــن 
الحظــر  عانيــة  ينتهكــون  والبرلمانيــون، 
وتطبيقــات  مواقــع  علــى  المفــروض 
تويتــر  خصوصــا  االجتماعــي  التواصــل 

وتلغرام.
علــي  للنظــام  األعلــى  المرشــد  ولــدى 
خامنئــي، أكثــر مــن 500 ألــف متابــع على 
“تويتــر” باللغــة اإلنجليزيــة، و2.3 مليــون 
باللغــة  حســابه  فــي  “إنســتغرام”  علــى 

الفارسية.
وتظهر الخافات بشأن حجب “إنستغرام” 
أزمة داخل النظام حول وسائل التواصل 
المتصارعــة  األطــراف  تحــاول  إذ  ككل، 
غيــر  الوصــول  بيــن  وســط  حــل  إيجــاد 
المقيد الذي يتمتع به معظم سكان العالم 

وبين نموذج الصين المغلق.

انقسام أجنحة نظام إيران بشأن حظر “التواصل”

اســتخدمت الشــرطة الفرنســية مدافــع الميــاه والغــاز المســيل للدمــوع 
لتفريــق متظاهــري ”الســترات الصفــراء“ فــي محيــط قوس النصــر، أمس 
الســبت، في تاســع موجة من االحتجاجات التي تجري كل يوم سبت ضد 

اإلصالحات االقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون.

كمــا نظــم آالف المحتجيــن مســيرة 
صاخبــة ولكــن ســلمية فــي منطقــة 
شــمال  التجاريــة  بوليفــارد  جرانــد 
وســط  الشــرطة  وأغلقــت  باريــس. 
أعمــال  انــدالع  خشــية  باريــس 
عنــف جديــدة مــن جانــب العناصــر 
الســترات  بحركــة  المتطرفــة 
الصفــراء، حيث تم إغاق الجســور 
على نهر السين، كما أقامت الشرطة 
حواجــز أمام المباني الرســمية مثل 

البرلمان وقصر اإلليزيه.
واحتشــدت مجموعــات فــي شــارع 
باريــس،  فــي  الشــهير  الشــانزليزيه 
الضطرابــات  مســرحا  كان  الــذي 

القليلــة  األســابيع  فــي  واســعة 
الماضيــة، وردد كثيــر منهم هتافات 

تطالب باستقالة ماكرون.
وفــي باريس اعتقلت الشــرطة أكثر 
مــن 50 شــخصا بعضهــم كان يحمل 
أشــياء يمكن أن تســتخدم كســاح. 
المحتجيــن  مــن  آالف  نظــم  كمــا 
بــوردو  مــدن  فــي  أيضــا  مســيرات 
وتولــون بجنوب فرنســا إضافة إلى 
ستراســبورج فــي الشــرق وبورجيه 
في وســط الباد. ونشرت السلطات 
الفرنســية أكثــر من 80 ألف شــرطي 
لمواجهــة االحتجاجــات فــي أنحــاء 

الباد منهم 5 آالف في باريس.
أحد محتجي “السترات الصفراء” يعد دروعا استعدادا لتظاهرة أمس في مدينة بورج الفرنسية )أ ف ب(

الشــرطة تســتخدم مدافع الميــاه والغاز المســيل للدمــوع لتفريــق المحتجين

سبت تاسع من تظاهرات “السترات الصفراء”

من احتجاجات سابقة في إيران
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للمنتخبــات  المســتمرة  متابعتــه  إطــار  فــي 
البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  قــام  الوطنيــة، 
لكــرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي 
آل خليفــة بزيــارة لتجمع منتخب الناشــئين 
الســاوي الذي يســتغل فترة اإلجــازة حالًيا 
إلقامــة تدريبــات يوميــة مســتمرة الختيــار 
للمشــاركات  تحضيــًرا  العناصــر؛  أفضــل 
الخارجيــة الصيــف المقبل، علًما أن منتخب 
الشــباب يتــدرب حالًيــا ويخــوض مباريــات 

دوري زين كذلك.
واستمع سموه لشرح مفصل من ِقبل مدرب 
المنتخبات الوطنية ســلمان رمضان عن كل 
الفتــرة ونوعيــة  هــذه  باإلعــداد  يتعلــق  مــا 
وصــواًل  وتنوعهــا  وتدرجهــا  التدريبــات 
للمشــاركات الخارجيــة فــي فتــرة الصيــف، 
إذ اطلع ســموه على برنامج اإلعداد بشــكل 
الخارجيــة،  للمشــاركات  وصــواًل  متكامــل 
وكذلك طريقة اختيار العناصر المميزة لهذا 

التجمع ومن ثم ضمها للمنتخب.
وتأتي تدريبات منتخبي الشباب والناشئين 
في هذا الوقت ضمن مرحلة انتقاء العناصر 
الهيــكل األســاس  الجيــدة والوقــوف علــى 
الــذي ســيمثل المنتخبيــن فــي المشــاركات 
المقبلة، إذ ســيعمد الجهاز الفني للمنتخبين 
علــى ضــم عــدد مــن الوجــوه الجديــدة مــن 
فئتــي الشــباب والناشــئين، وبعــض مواهب 
الــدوري بعــد متابعــة المدربيــن لمســابقات 
فئات كرة السلة، ألهمية التجمع الذي يعتبر 
المحطة األولى لإلعداد؛ من أجل المشــاركة 

في البطوالت المقبلة.

بطولــة  فــي  الشــباب  منتخــب  وسيشــارك 
المنتخبــات الخليجيــة المؤهلة لكأس آســيا 
التــي ســتقام خــال شــهر أغســطس المقبل 

بدولة الكويت.
الناشــئين  منتخــب  تنتظــر  المقابــل،  فــي 
المشــاركة فــي البطولــة اآلســيوية المؤهلــة 

لكأس العالم التي ستقام الصيف المقبل.
الســلة  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  ويولــي 
برئاسة سمو الشيخ عيسى بن علي اهتماًما 
كبيــًرا بقطــاع الفئــات العمريــة وبمنتخبــات 

ثمــار  تجنــي  باتــت  والتــي  المرحلــة  هــذه 
هــذا االهتمــام، إذ حصــل منتخــب الشــباب 
الصيــف الماضــي علــى المركــز الســابع فــي 

المربــع  يلــوغ  كأس آســيا وكان قريًبــا مــن 
العالــم،  كأس  لنهائيــات  والصعــود  الذهبــي 
وأيًضــا ظفر بالميدالية الفضية في البطولة 
الناشــئين  منتخــب  حقــق  بينمــا  العربيــة، 
وصافــة بطولة الخليج وتأهل لكأس آســيا، 
منتخــب  مــن  العبيــن   3 إشــراك  تــم  فيمــا 
الشــباب مــع المنتخــب األول فــي البطولــة 
العربيــة األخيــرة لمنتخبــات الرجال؛ بهدف 
مــزج الخبــرات بحيوية الشــباب وإعطائهم 

المساحة الكافية لاحتكاك.

سمو الشيخ عيسى بن علي يتحدث مع المدرب سلمان رمضان

سموه يصافح العبي المنتخب 

اطلع على برنامج اإلعداد بشكل متكامل والمشاركات الخارجية

سمو الشيخ عيسى بن علي يزور “تجمع “الناشئين” 16

أمر مؤســف للغاية، الفعل المشــين الذي قام به جمهور األهلي في تكرار الهتافات االســتفزازية واالســتهزائية لطاقم التحكيم في مباراته أمام 
المنامة بختام الدور التمهيدي لدوري زين لكرة السلة.

وبغــض النظر عن األخطاء التحكيمية الواردة 
والمتكــرر حدوثها في أيــة مباراة كانت، إال أن 
جمهــور األهلــي قــد ضــرب األخــاق الرياضية 
نفســه  يحتــرم  أن  دون  مــن  الحائــط  عــرض 
والهيكلة التحكيمية التابعة لاتحاد البحريني 
لكرة الســلة، التي يقودها رئيس االتحاد ســمو 
الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفة، الــذي كان 
بجانــب  الرئيســة  المقصــورة  فــي  موجــودا 
أعضــاء االتحــاد وبعض المســؤولين فضا عن 

أن اللقاء كان منقوال على الهواء مباشرة.
نعم، هناك أخطاء كثيرة ألطقم التحكيم وهذا 
أمــر ال غبــار عليــه، كمــا أن هنــاك طرقــا أخــرى 
الرســالة  إليصــال  وأخاقيــة  حضاريــة  أكثــر 
عــن الجانــب التحكيمي، ولكن جمهــور األهلي 
المنصــة  يســار  علــى  كبيــرة  بأعــداد  الجالــس 

رغــم  الســلبي،  موقفــه  علــى  أصــر  الرئيســة، 
واالســتعانة  مــرة  مــن  ألكثــر  المبــاراة  إيقــاف 
برجال الشــرطة ومحاولة بعض العبي األهلي 
تهدئــة األمــر إال أن ذاك لــم ينفــع بتاتــا. جمهور 
األهلــي اســتفز الحكام واســتهزأ بهــم بالدرجة 
األولى وقلل من شخصيتهم ومكانتهم، ومزج 
أسماءهم بكلمات خارجة عن اإلطار الرياضي 
على أنغام الطرب وكأنهم في مباراة “حواري”، 
ووضــح جليا التقصد بحدوث ذلك حينما كان 
يستأنف اللعب بين فترة وأخرى، وفي األخير 
قاموا بتشــجيع الحكام ولكن بطريقة ســاخرة 
للغايــة، فــي موقــف أثــار حفيظــة الحاضريــن، 
إذ لــم يكــن هنــاك تدخــل حقيقــي للعقــاء مــن 
رجاالت النادي نفسه الجالسين في المقصورة 
بأرضيــة  الفريــق  إداريــي  مــن  أو  الرئيســة 

الميدان؛ إلنهاء هذا األمر. 

الدفاع عن الحكام

االتحــاد البحرينــي ُمطالــب بالتحــرك الســريع 
للدفــاع عــن حكامــه فيمــا تبقى من منافســات 
الموســم، المقبــل على مرحلة أكثــر قوة وإثارة 

لمسابقتي الدوري وكأس خليفة بن سلمان.
الــدور السداســي، ومــن  أيــام قليلــة وينطلــق 
المؤكــد أن المواجهــات ســتكون محتدمــة بين 
الفــرق وجماهيرهــا، وهنــا البد للحكــم أن يجد 
الجــو المناســب للقيــام بــدوره وتأديــة واجبــه 
ُينتَقــص مــن  علــى أكمــل وجــه، مــن دون أن 
حقــه عبر مثل هذه التصرفات التي من شــأنها 
للعبــة  وتســيء  نفســيا خصوصــا  تحبطــه  أن 

الساوية عموما. 

سن القوانين للجمهور

ليــس  التحكيمــي  الطاقــم  أن  يبــدو،  كمــا 
باســتطاعته ســوى إيقاف المباراة واالســتعانة 
برجــال األمــن للبحــث عــن الشــخص المســيء 
حــدث  مــا  ولكــن  المدرجــات،  فــي  الجالــس 
يتــم  لكــي  فــرد  مــن  يكــن  لــم  األول  باألمــس 
اصطيــاده بســهوله، بــل مجموعــة كبيــرة ومن 

األمــن  ورجــال  نفســه  الحكــم  علــى  الصعــب 
التعامــل مــع هــذا الموقــف. على إثــر ذلك، البد 
من ســن القوانين الداخلية التحاد اللعبة بحق 
الجمهــور المســيء كمــا حدث في لقــاء األهلي 
وجــود  عبــر  عمومــا،  المباريــات  أو  والمنامــة 
الغرامــة الماليــة واإلنــذار بحــق النــادي نفســه 
مــع حصــر تكــرار الفعــل، وبعدها تكــون عقوبة 
اإليقاف للشــخص المسيء أو الجمهور بأكمله 

كمــا يقرره ويراه اتحاد اللعبة بحســب الحدث 
نفسه. 

لعدم التكرار

نــدرك جيــًدا أن الجمهــور هو “ملــح المباريات” 
كمــا ُيقــال ونطالــب بوجــوده فــي أيــة مبــاراة 
بالصــورة  ولكــن  الحــدث،  إلنجــاح  كانــت 
الحضاريــة التــي تســتهوي الجميــع وتدل على 
الوعــي الفكــري والثقافــي فــي هــذا الجانــب، 
وبخاف ذلك ســنكون أول من نطالب بإيقاف 
ومعاقبتــه؛ حتى ال تتكرر مثل هذه التصرفات 
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  تتلــوث مســيرة  وال 
الســلة المنتهجــة بإســتراتيجية ســمو الشــيخ 
مختلــف  علــى  التطويريــة  علــي  بــن  عيســى 

األصعدة.. وليكون ِعبرة لغيره.

جمهور األهلي استفز التحكيم واستهزأ به علًنا

لقطة لجمهور األهلي في مباراة المنامة 

اللجنة اإلعالمية

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

يخــوض منتخبنــا الوطنــي لكــرة اليــد مباراتــه الثانيــة فــي بطولــة العالــم 
السادســة والعشــرين المقامــة حالًيــا بألمانيــا والدنمــارك بماقاته منتخب 
مقدونيــا فــي تمــام الســاعة 4 عصــًرا من مســاء اليــوم )األحد( فــي مدينة 
ميونيخ األلمانية، التي تستضيف مباريات المجموعة الثانية بالمونديال.

وتعتبــر مبــاراة اليوم من المواجهات المهمة للمنتخب في تحديد مصيره 
فــي الــدور التمهيــدي والمحافظــة علــى فرصة العبــور إلى الــدور الرئيس 

من البطولة.

منتخبنا يخسر أمام إسبانيا

وكان األحمــر البحرينــي قد تعرض الى الخســارة في مباراته األولى أمام 
المنتخب اإلســباني بنتيجة 33/ 23 في مباراة قدم فيها أداًء رجولًيا في 
معظــم فتــرات اللقــاء، قبــل أن يتراجــع األداء فــي الربــع األخيــر من زمن 
المبــاراة، والــذي افتقــد فيــه التركيــز المطلــوب؛ بســبب المجهــود البدنــي 

الكبير ما أدى إلى زيادة فارق النتيجة إلى 10 أهداف.

اإلصابة تمنع مشاركة شهاب

أدت إلى اإلصابة المفاجئة التي تعرض لها العب منتخبنا حســين شــهاب 
خال المعسكر األخير بالنمسا إلى غيابه عن المباراة األولى؛ لعدم اكتمال 
جهوزيتــه، وفضــل الجهــاز الفنــي إراحتــه فيمــا تبقى مــن مباريــات الدور 

التمهيدي.
ولم تتضح نسبة مشاركته في مباراة اليوم العبا أساسيا، لكن احتماالت 
االســتعانة بــه ســتكون واردة، وهــو مــا ســيتحدد قبــل انطــاق المبــاراة 
بســاعات قليلــة، وهو ما يأمله الجهــاز الفني في ظل ما يمثله الاعب من 

ثقل كبير في التشكيلة األساسية للمنتخب.

“أحمر اليد” يالقي مقدونيا عالميا

وزير الشباب والرياضة يزور مركز رضا للدفاع عن النفس
ــة تـــطـــويـــر األلـــــعـــــاب الـــريـــاضـــة ــومـ ــظـ ــنـ ــن مـ ــ الــــمــــؤيــــد: جــــــزء أســــــــاس مـ

حرص وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد على زيارة مركز رضا للدفاع عن النفس، بحضور مدير المركز عضو مجلس الشــورى رئيس لجنة 
الشباب بالمجلس رضا منفردي، الذي يعتبر واحدا من أهم أبطال ألعاب الدفاع عن النفس في المملكة. 

وخال الزيارة اطلع وزير الشــباب والرياضة على 
مرافق المراكز واألجهزة المتوافرة فيه إضافة إلى 
الطواقــم الفنية واإلدارية ومــا تمتلكه من خبرات 
متراكمة في مجاالت ألعاب الدفاع عن النفس، كما 
قدم منفردي شــرحا وافيا عن البرامج واألنشــطة 
وإســتراتيجياته  وأهدافــه  المركــز  يقدمهــا  التــي 
الراميــة إلــى تخــرج أفــواج متعاقبة مــن الاعبين 
البحرينيين في مختلف ألعاب الدفاع عن النفس. 
كمــا اســتمع المؤيــد إلــى شــرح عــن األلعــاب التــي 
يتضمنهــا المركــز، والتــي مــن بينهــا فنــون القتــال 
المختلطــة والماكمــة التايانديــة والجوجيســتو 
البرازيليــة واللياقــة البدنيــة واأللعــاب الدفــاع عن 
النفس، وشهد جانبا من تدريبات منتسبي المركز، 
والتقــى مــع العبي المركــز وتبادل معهــم الحديث 

عن رياضة الدفاع عن النفس.
وبهــذه المناســبة، أشــاد المؤيد بمركــز رضا للدفاع 
عــن النفس، الذي يعتبر أحــد المراكز المتميزة في 
مملكة البحرين ويمتلك إســتراتيجية موفقة جدا 
في احتضان شــباب البحريــن من محبي رياضات 
الدفــاع عــن النفــس، والعمل على تنميــة مهاراتهم 
وقدراتهــم بطريقــة احترافية ومتميزة وبإشــراف 
نخبــة مــن الكــوادر الفنيــة، األمر الذي يســاهم في 
تخريــج أفــواج متعاقبــة مــن الاعبيــن القادريــن 
علــى تمثيل مملكــة البحرين في مختلف المحافل 

الدولية. 
وبيــن المؤيــد أن مركــز رضــا للدفــاع عــن النفــس 
يعتبــر جــزء أساســا مــن منظومــة تطويــر األلعاب 
ألعــاب  ورياضــة  عموًمــا  البحرينيــة  الرياضــة 

الدفــاع عــن النفس خصوصــا، األمر الــذي يتوافق 
مــع رؤيــة ممثــل جالــة الملــك لألعمــال الخيريــة 
وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب 
البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفــة، والرامية 
إلــى تعاون جميع منظومــة الرياضة وتكاتفها؛ من 
أجــل االرتقــاء بالرياضــة البحرينيــة، كمــا أن مركز 
رضــا يتاقى مــع اهتمامــات النائــب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحرينــي األلعاب القوى الرئيس الفخري لاتحاد 
البحرينــي لفنــون القتــال المختلطــة ســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة، والراميــة إلــى تخريــج 
أفــواج كبيرة مــن الاعبين المتميزيــن في رياضة 

فنون القتال المختلطة.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

 جانب من الزيارة

سبورت

13 يناير 2019 األحد
7 جمادى األولى 1440

الشــركات  دوري  منافســات  اليــوم  تنطلــق 
والمؤسسات لكرة القدم في نسخته السابعة 
والثاثين لموســم 2019، بلقاء صعب ومثير 
بيــن حامــل اللقــب )الكهرمــاء( وجارمكو في 
المبــاراة  5:15 مســاًء. وتقــام  الســاعة  تمــام 

على ملعب نادي بابكو بعوالي.
الجديــد  موســمها  فــي  المســابقة  وتنطلــق 
بمشاركة 5 فرق وهي جارمكو، التطوير، ألبا، 
الكهرمــاء، بابكــو. وبنظــام دوري مــن دوريــن 
جمع النقاط، وبواقع 3 مباريات في األسبوع 
الواحد، على أن تختتم مباريات المســابقة 3 

مارس 2019.
وعــودة للقــاء االفتتاحي، إذ يتوقع أن يكون 
لقاء قويا ومثيرا بين فريقي منافســين على 
لقب المسابقة كما كان في الموسم الماضي.

اللجنة اإلعالمية

افتتاح دوري 
الشركات

البد للحكم أن 
يجد الجو المناسب 

للقيام بدوره 
على أكمل وجه

إطار متابعته 
لمنتخبات الفئات 
العمرية السالوية



حقــق فريــق علي وهارون من قرية بنــي جمرة بطولة 
الماراثــون الخليجــي للحمــام الزاجــل بعــد الفــوز فــي 
الســباق الذي انطلق من منطقة الســلع بدولة اإلمارات 
حمامــة   450 مــن  أكثــر  بمشــاركة  المتحــدة  العربيــة 

بحرينية لمسافة 260 كيلومترا.
وجــاء فــي المركــز الثانــي المالــك محمــد صقــر 

الشمال، بينما حل ثالًثا فريق عباس والمجد، 
خالــد  المالــك  الرابــع  المركــز  فــي  وجــاء 
الدوســري مــن منطقــة البديــع، فيمــا ســجل 
الخامــس،  المركــز  الســيد  حســين  المالــك 

الســادس  المركــز  الكعبــي  صــاح  والمالــك 

والســابع بحمامتيــن مختلفتيــن، ثم جــاء محمد صقر 
أيًضــا  الكعبــي  الثامــن، وصــاح  المركــز  الشــمال فــي 
فــي المركــز التاســع، وفريق علــي وهارون فــي المركز 

العاشر.
وكانت المنافســة على هذا الســباق قوية؛ بســبب 
فــي  المســافة  وطــول  المنافســة  صعوبــة 
األولــى  للمــرة  يقــام  الــذي  الســباق  هــذا 
منذ تأســيس اللجنــة البحرينية للحمام 
لجنــة  مــن  المنبثقــة  والحــوام  الزاجــل 
التابعــة  الشــعبي  المــوروث  رياضــات 

للجنة األولمبية البحرينية.

لــدورة التعــارف  يتحــدد اليــوم )األحــد( طرفــا المبــاراة النهائيــة 
الحاديــة والثاثيــن لكــرة القدم على كأس وزارة شــؤون الشــباب 
والرياضــة، إذ ُتقــام في الســاعة 5:30 مباراة نادي عالي ضد مركز 
شباب كرزكان، وفي الساعة 7:15 يلعب فريق نادي سار مع فريق 
مركــز شــباب الســهلة الجنوبيــة؛ لمعرفــة ثاني الفــرق المتأهلة إلى 

المباراة النهائية.
وتأهــل فريــق نادي عالــي إلى الدور نصف النهائــي بعد فوزه على 
فريــق مركز شــباب الســهلة الشــمالية بهدفيــن دون مقابل، وتأهل 
منافســه كــرزكان بعــد فــوزه علــى فريــق مركز شــباب أبوقــوة بـ 7 

أهداف مقابل 6 بركات الترجيح.
وفي المباراة الثانية يلتقي فريقا نادي ســار ومركز شــباب السهلة 
الجنوبية، إذ تأهل ســار بعد لقاء عصيب أمام مركز شــباب الرفاع 

الشــرقي تمكن من الفوز به بركات الترجيح بـ 8 أهداف مقابل 7 
أهداف، أما مركز شباب السهلة الجنوبية تأهل بفوزه على شباب 

الهملة بـ 4 أهداف مقابل 2.

اليوم نصف نهائي دورة التعارفالمارثون الخليجي للحمام الزاجل

تحــت رعايــة رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل 
خليفــة، تقــام اليــوم )األحــد( قرعــة كأس خليفــة بن ســلمان “أغلى الكــؤوس”، في تمام 
الســاعة 7 مســاء، بصالة البحرين الثقافية في الســاحة المتاخمة لمركز الفنون بالقرب 

من متحف البحرين الوطني.

وشرع اتحاد السلة في توزيع الدعوات 
لحضــور القرعــة لعــدد من الشــخصيات 
الســلة  كــرة  أســرة  وجميــع  الرياضيــة 
البحرينيــة؛ حرصــا منه علــى جعل هذه 
القرعــة احتفاليــة ســاوية تعكس مدى 

أهمية البطولة.
القرعــة  تشــهد  وســوف 
مــن  العديــد 
كمــا  المفاجــآت، 
الســلة  اتحــاد  أن 
القرعــة  ســيقيم 

فــق  عالميــة؛ و مواصفــات 
غيــر  كبيــرا  رياضيــا  حدثــا  لجعلهــا 
تحملــه  مــا  وحجــم  يتناســب  مســبوق 
مــن اســم شــخصية غاليــة علــى قلــوب 

الجميع.

وأنهــى االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة 
القرعــة، وعمــل  لهــذه  كافــة  الترتيبــات 
البروفات الخاصــة بالفعاليات المعتمدة 
أن  علمــا  الماضييــن،  اليوميــن  طــوال 

قناة البحرين الرياضية ســوف 
تنقــل القرعــة علــى الهــواء 

مباشرة.
الســلة  اتحــاد  واعتمــد 
خاصــة  فنيــة  طريقــة 
بالقرعــة، إذ تــم اختيــار 

للــدور  المتصــدرة  الفــرق 
دوري  مــن  التمهيــدي 
للرجــال  الســلة  لكــرة  زيــن 

بالمركزيــن األول والثاني في 
الترتيب 1 و12، فيما سيكون 
ترتيــب بقيــة الفــرق مفتوحــا 
بين 2 لغاية 11 حســب الرسم 
وســيكون  للقرعــة،  الهيكلــي 
فريقــا المنامة والمحرق على 

رأس المجموعتين.

واحــد  دور  مــن  البطولــة  وســتلعب 
مبــاراة  مــن  المغلــوب  إخــراج  بطريقــة 
واحــدة، كما ســيلعب الدور ربــع النهائي 
مــن مبــاراة واحــدة، على أن يقــام الدور 
“Best Of 3”؛  بنظــام  النهائــي  نصــف 

ليتأهل فريقان للمباراة النهائية.
وســتنطلق بطولــة كأس خليفــة 
فبرايــر   18 يــوم  ســلمان  بــن 
المقبــل، على أن تكــون المباراة 
النهائيــة بمســك ختام الموســم 
الساوي الحالي 2018 - 2019.

وســينال الفريــق صاحــب المركز 
األول علــى جائــزة ماليــة قدرهــا 
ســيحصل  بينمــا  دينــار،  ألــف   30
الفريــق الحائز على المركز الثاني 

جائزة مالية 15 ألف دينار.
يذكــر أن فريــق المنامة هو حامل 
لقب النســخة الثانيــة، فيما ظفر 
نســخته  فــي  باللقــب  المحــرق 

األولى.

ــة الـــثـــقـــافـــيـــة ــ ــال ــ ــص ــ ــى ال ــ ــل ــ ــام ع ــ ــق ــ ــت ــ ــة س ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ احـــتـــفـــالـــيـــة اسـ

اليوم قرعة كأس خليفة بن سلمان

سمو الشيخ عيسى بن علي

فوز الرميحي وبن حويل والنعيمي في “اإلبل”
منافســـة قويـــة لبطولتـــي المزايـــن وســـباق التحمـــل لرياضـــة المـــوروث

شــهدت منافســات اإلبــل منافســة قويــة فــي بطولتــي المزاين وســباق التحمــل اللذين 
نظمتهمــا لجنــة رياضات الموروث الشــعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية في قرية 

البحرين الدولية لسباقات القدرة، مقر إقامة منافسات الرياضات التراثية.

وفــي مزايــن اإلبــل فئــة ســن الجذعــة إلى 
الرميحــي  أحمــد  المالــك  تــوج  الحائــل، 
بالمركــز األول بالجمــل )فرحــة(، بينما جاء 
المالــك حمــدان عامر ثانًيــا بالجمل )ورود(، 
بالجمــل  ثالًثــا  أيًضــا  الرميحــي  وأحمــد 

)فرحة(.
أمــا علــى مســتوى فئــة ســن المفــرودة إلى 
اللقيــة حقــق المالك علي بــن حويل المركز 
األول بالجمل )شودة(، ثم عبدهللا النعيمي 
ثالًثــا  حويــل  بــن  علــي  )مصيحــة(،  ثانًيــا 

)أعمار(، راشد الرميحي رابًعا )صيحة(.
وفــي ســباق التحمل، حقــق المالك عبدهللا 
الرميحــي المركــز األول بالجمــل )ســمحه(، 
الثانــي  المركــز  نفســه  المالــك  حقــق  كمــا 

بالجمــل )عرقة(، فيمــا جاء أحمد الرميحي 
في المركز الثالث في الجمل )فرحة(.

المــوروث  رياضــات  لجنــة  رئيــس  وتــوج 
فــي  الفائزيــن  القعــود  خليفــة  الشــعبي 

مسابقات اإلبل.
العربــي  الســلوقي  مهــد  ســباق  أقيــم  كمــا 
الثالــث لحســاب الــدور التمهيــدي لمســافة 
1500 متــر، إذ أســفرت النتائــج عــن تأهــل 
5 مشــاركين فــي فئــة الذكــور هــم فريــق 
فيكتوريــوس أوالً، والمالــك عبــدهللا خالــد 
خالــد  عبــدهللا  والمالــك  ثانًيــا،  الدوســري 
البــادري  عــادل  وعيســى  ثالًثــا،  البلوشــي 

رابًعا، وناصر سعد النعيمي خامًسا. 
وفــي ســباق اإلنــاث الثالــث تأهــل 5 مــاك 

أيًضــا للشــوط النهائــي مــن المســابقة هــم 
أوال،  جــاء  الــذي  المعــاودة  خالــد  ســلمان 

وجمــال  ثانًيــا،  فيكتوريــوس  فريــق  ثــم 
البورشيد ثالًثا.

 من تتويج الفائزين بمسابقات اإلبل

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

األحد 13 يناير 2019 
7 جمادى األولى 1440

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمياللجنة اإلعالمية

بــدأ االتحــاد البحرينــي للمبارزة رفع وتيرة اســتعداداته؛ من أجل منافســات البطولة اآلســيوية وبطولة كأس العالم التي ســتقام 
علــى صالــة االتحــاد البحرينــي لكــرة اليــد بــأم الحصم، حيث ســتقام البطولة اآلســيوية يومــي الخميــس والجمعــة الموافقين 17 
و18 ينايــر 2018 وســتقام بطولــة كأس العالــم يــوم األحــد الموافــق 20 يناير 2018 التي ستشــارك فيها 16 دولــة باإلضافة للدولة 

المستضيفة مملكة البحرين.

للمبــارزة  البحرينــي  المنتخــب  ويواصــل 
فــي  سيشــارك  الــذي  للبطولــة  اســتعداداته 
باالتحــاد  الفنــي  المديــر  بقيــادة  المنافســات 
المــدرب الوطنــي أحمــد الــدرازي علــى صالــة 
االتحــاد البحرينــي للمبارزة بمجمــع الصاالت 
بــأم الحصــم، حيــث سيشــارك 6 العبيــن فــي 
ســاح االبيــه و6 العبات في ســاح الفلوريه 
و7 العبين في كأس العالم في ســاح االبيه، 
واالســتعدادات قائمــة علــى قدم وســاق؛ من 
البطولتيــن؛  لخــوض  الاعبيــن  تهيئــة  أجــل 
البحريــن.  بمملكــة  يليــق  مســتوى  لتقديــم 
وتعتبــر البطولتــان هــي فرصــة لاعبيــن؛ من 
الخبــرات ومســتويات  مــن  االســتفادة  أجــل 

المنتخبات األخرى.

ووصــل العدد الدول المشــاركة إلــى 16 دولة 
اعتمــاد  تــم  إذ  العالــم،  بلــدان  مختلــف  مــن 
الكويــت،  الســعودية،  البحريــن،  وتســجيل: 

لبنــان،  الجزائــر،  األردن،  العــراق،  اإلمــارات، 
البرازيــل،  أذربيجــان،  ماليزيــا،  ســنغافورة، 

التشيك، الدنمارك، أستونيا، بريطانيا،

تســتأنف اليــوم )األحــد( منافســات هــدد الصقــور فــي األســبوع الثالث لموســم ناصر بن حمــد للصقــور والصيد، الذي يقــام برعاية 
كريمة من ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وذلك على كأس ســمو الشــيخ فيصل النجل األكبر للنائب األول لرئيس المجلس 

األعلى للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

ويقــام األســبوع الثالــث مــن هــدد الصقــور فــي فئتــي الفــروخ 
والقرانيــس علــى مــدى 3 أيــام تبدأ مــن اليوم )األحد( وتســتمر 

حتى الخميس المقبل.
وتبدأ عملية التســجيل والتشــبيه للصقور عند الساعة 9 صباح 
اليــوم فــي المخيــم الخاص بلجنــة رياضات الموروث الشــعبي 
بمنطقة الصبخة بقرية البحرين الدولية لسباقات القدرة، التي 

تحتضن معظم منافسات الرياضات التراثية البرية.
وتتواصــل المســابقات اليــوم بإقامة ســباقي التأهيل للجيرات 
فــي فئــة الفــروخ والقرانيــس، بينمــا تســتكمل المســابقات غًدا 
)االثنين( بإقامة ســباقي الحرار والشــواهين فــي فئتي الفروخ 
والقرانيــس أيًضــا، علــى أن يقام الثاثاء ســباقي الجيرات في 
فئتــي الفــروخ والقرانيــس، كمــا تقــام الثاثاء مســابقة الصقار 

الصغير، والخميس تقام مسابقة التحمل بالطائرة.

جانب من استعدادات منتخبنا للمبارزة

بالبحريــن يليــق  مســتوى  لتقديــم  الالعبيــن  الخامســةتهيئــة  بنســخته  حمــد  بــن  ناصــر  موســم  فــي 

منافسات الصقور على كأس فيصل بن خالداستعدادات استضافة “اآلسيوية والعالمية”
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محمد الدرازي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

قــال األميــن العــام لالتحــاد البحريني لكرة القــدم إبراهيــم البوعينين 
إن االتحاد تســلم كتابا رســميا من نادي مدينة عيســى يتضمن وجود 
شــبهة فــي تالعــب بعــض العبيه فــي نتائج الفريــق األول لكــرة القدم 

خالل منافسات كأس االتحاد لهذا الموسم.

وأشار األمين العام إلى أن الكتاب 
االتحــاد  تســلمه  الــذي  الرســمي 
مدينــة  نــادي  إدارة  فيــه  أوردت 
بتاعــب  شــبهة  وجــود  عيســى 
النتائــج تورط فيهــا مجموعة من 
الفريــق  مبــاراة  خــال  الاعبيــن 
مــع  عيســى  مدينــة  لنــادي  األول 
فريــق قالــي، مؤكــدا أن االتحــاد 
وبشــكل احترازي أوقف الاعبين 
المذكورين بشــكل مؤقت، وأحال 
الموضــوع للجنــة مختصــة؛ للنظر 
فــي حيثيــات القضيــة والتحقــق 
الموضــوع  فــي  النــادي  مــن كام 

ذاته.
وأكد البوعينيــن أن العقوبات في 

مثل هذه الحاالت التي يثبت فيها 
التاعــب بنتائــج المباريات تكون 
شــديدة للغاية، إذ تصــل للحرمان 
مــن اللعب مــدى الحيــاة، موضحا 
حيثيــات  ســيدرس  االتحــاد  أن 
المختصــة  اللجنــة  عبــر  القضيــة 
قبــل إصدار أي قــرار نهائي يتعلق 

بالاعبين المتورطين.
نــادي  أن  إلــى  البوعينيــن  ولفــت 
بقضيــة  لــه  عاقــة  ال  قالــي 
التاعب في النتيجة، مشــيرا إلى 
حصر القضية فقط على الاعبين 
الذين أوردهم نادي مدينة عيسى 
في كتابه الرسمي المسلم لألمانة 

العامة لاتحاد.

اتحاد الكرة يدرس قضية التالعب
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“األحمر” يختتم تدريباته استعداًدا لمواجهة الهند
ــا يــــــجــــــري مـــــــرانـــــــه عـــــلـــــى مــــلــــعــــب الــــــمــــــبــــــاراة ــ ــن ــ ــب ــ ــخ ــ ــت ــ ــن ــ م

األحد

يختتم منتخبنا الوطني األول لكرة القدم، اليوم )األحد(، تحضيراته اإلعدادية لمباراة 
الجولــة 3 واألخيــرة مــن المجموعــة األولــى لــكأس آســيا 2019 التــي تســتضيفها دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة حاليــا وحتــى 1 فبرايــر المقبــل، والتــي ســتجمعه بمنتخب 

الهند غدا )اإلثنين( على استاد نادي الشارقة.

علــى  اليــوم  تدريــب  األحمــر  وســيخوض 
المبــاراة؛ ليختتــم بذلــك تدريباتــه  ملعــب 
اإلعداديــة للظهــور الثالث في االســتحقاق 

اآلسيوي.
اليــوم علــى ملعــب  المنتخــب  وســيتدرب 
المباراة الساعة 6 عصرا بتوقيت اإلمارات، 
علمــا أن المبــاراة ســتقام الســاعة 8 مســاء 

بتوقيت اإلمارات.
وكان المنتخــب الوطنــي قــد تــدرب يــوم 
أمــس علــى الملعب الفرعي لنادي الشــرقي 
المــدرب  بقيــادة  الفنــي  الجهــاز  بقيــادة 
والطاقــم  ســكوب  ميروســاف  التشــيكي 

المعاون.
واســتمر التدريــب حوالــي ســاعة ونصــف 
واشتمل على جوانب بدنية وأخرى فنية.

الاعبيــن  جميــع  وجــود  التدريــب  وشــهد 
الـــ 23 فــي القائمــة، وهم ســيد شــبر علوي، 
عبدالكريــم فــردان، يوســف حبيــب، ســيد 
رضــا عيســى، أحمــد ميــرزا، أحمــد جمعــة، 
أحمــد عبــدهللا، وليــد الحيــام، ســيد مهدي 
شمســان،  حمــد  بوغمــار،  أحمــد  باقــر، 
عبدالوهــاب علــي، كميــل األســود، جاســم 
مهــدي  مــدن،  علــي  حــرم،  علــي  الشــيخ، 
محمــد  ســعيد،  ضيــاء  ســيد  حميــدان، 
مرهــون، جمــال راشــد، محمــد الرميحــي، 

عبدهللا يوسف وسامي الحسيني.
والتدريب هو األول للمنتخب في الشارقة، 
بعد أن وصل إليها يوم )الجمعة( قادما من 
دبي بعد ختام الجولة الثانية التي خسرها 
أمــام تايلنــد بهــدف دون رد، حيــث اكتفــى 
المنتخــب يوم أمــس األول بمران صباحي 
في دبي اشــتمل على تدريبات استشفائية 
فــي  الذيــن شــاركوا  لاعبيــن األساســيين 
مبــاراة تايلند، إضافة إلى تدريبات خفيفة 

للمجموعة المتبقية.
يشــار إلــى أن منتخــب اإلمــارات يتصــدر 
جــدول ترتيب المجموعــة برصيد 4 نقاط، 
ثم تايلند والهند بـ 3 نقاط، وأخيرا منتخبنا 
بنقطــة وحيدة، إذ يدخــل المباراة األخيرة 
باعتبارهــا منعطفــا مهمــا نحو بلــوغ دور الـ 
16، حيــث إن نتيجــة الفــوز فقط هي التي 
ستمنحه بطاقة الحضور في الدور المقبل، 

وفيما عدا ذلك، فإنه سيودع المنافسات.

متابعة مستمرة

تشــهد تدريبــات المنتخــب الوطنــي األول 
متابعة مســتمرة من أعضــاء مجلس إدارة 

االتحاد البحريني لكرة القدم.
رئيــس  نائــب  أمــس  يــوم  المــران  وشــهد 
للشــؤون  القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
الفنيــة ورئيــس لجنــة المنتخبــات الشــيخ 

خالد بن ســلمان آل خليفة، وعضو مجلس 
اإلدارة رئيــس لجنة المســابقات عبدالرضا 

حقيقي.

االجتماع الفني

واإلعامــي  اإلداري  الجهــازان  يحضــر 
للمنتخــب الوطنــي االجتمــاع الفنــي الــذي 
غــدا  الهنــد  مبــاراة  قبــل  اليــوم  ســيقام 

)اإلثنين(.
الســتعراض  الفنــي  االجتمــاع  ويخصــص 
إلــى  إضافــة  اإلداريــة،  األمــور  مختلــف 

اعتماد ألوان المنتخبين.
وسيعقد االجتماع الساعة 2 ظهرا بتوقيت 

اإلمارات في ملعب المباراة.

المؤتمر الصحافي

يقــام اليــوم المؤتمر الصحافــي المخصص 
ســتجمع  التــي  الثالثــة  الجولــة  لمبــاراة 
منتخبنــا الوطنــي بمنتخــب الهنــد، وذلــك 
الســاعة 5:15 مســاء بقاعة المؤتمرات في 

ملعب المباراة.
المنتخــب  مــدرب  المؤتمــر  وســيحضر 
أحــد  إلــى  إضافــة  ســكوب،  ميروســاف 

العبي المنتخب.
آخــر  عــن  للحديــث  المؤتمــر  ويخصــص 
المهمــة  للمبــاراة  الفريقيــن  اســتعدادات 

المرتقبة غًدا.

لقاء مصيري

أكــد المنســق اإلعامــي للمنتخــب الوطني 
طــوى  المنتخــب  أن  عبدالغفــار  محمــد 
صفحة المباراة السابقة أمام تايلند، والتي 
تكبد فيها “األحمر” الخسارة بهدف نظيف.

المنتخــب  إن  عبدالغفــار  محمــد  وقــال 
يضــع كامــل تركيــزه علــى المبــاراة المهمــة 
الهنــد، مشــيرا  والمصيريــة أمــام منتخــب 
إلــى وجود 3 أيام للتحضير واإلعداد للقاء 

المرتقب.
وأوضح عبدالغفار أن مباراة الهند ستكون 
مفصلية ونهائية في طريق التأهل إلى دور 
الـ 16، مشيرا إلى أن الجميع شاهد منتخب 
الهند المتطور الذي قدم مستويات مميزة، 
وبالتأكيــد لــن يرضــى بغير الفــوز، مبينا أن 
اللقــاء لــن يكــون أقــل صعوبــة وأهمية عن 
المنتخــب  أن  مؤكــدا  الســابقة،  اللقــاءات 
يتطلع لتحقيــق النتيجة اإليجابية وحصد 
بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من البطولة 

اآلسيوية.

تركيز كامل

جاســم  الوطنــي  منتخبنــا  العــب  أكــد 

الشــيخ أن “األحمر” يضع تركيزه الكامل 
المنتخــب  أمــام  المقبلــة  المبــاراة  علــى 

الهندي.
وقال جاســم الشيخ إن العبي المنتخب 
طووا صفحة المبارتين الســابقتين أمام 
اإلمــارات وتايلند بغض النظر عما حدث 
فيهمــا من مجريات، مشــيرا إلى التركيز 
الكامــل على المبــاراة المهمة والمصيرية 
أمــام منتخب الهند في الجولة األخيرة؛ 
كون “األحمر” سيدخل المواجهة بفرصة 

واحدة هي الفوز وال غيره.
العبــي  أن  إلــى  الشــيخ  جاســم  وأشــار 
المنتخــب يدركــون األهمية الكبرى التي 
تكتســيها المواجهــة، خصوصــا أن الفوز 
فقط يمنح “األحمر” بطاقة الترشــح إلى 

دور الـ 16 من المسابقة.
وأوضــح الشــيخ أن لقاء الهنــد لن يكون 
ســها علــى اإلطاق، مشــيرا إلــى أهمية 
مــا  أقصــى  وبــذل  الجهــود  مضاعفــة 
لدينــا فــي ســبيل تحقيق النقــاط الثاث 
للــدور  والحصــول علــى بطاقــة مؤهلــة 

الثاني.
وبيــن أن المنتخــب ســيكون علــى قــدر 
المسؤولية في تقديم أفضل المستويات 
مشــيرا  اإليجابيــة،  النتيجــة  وتحقيــق 
إلــى أن الجميــع عاقــد العزم على كســب 

نتيجة المباراة والظفر ببطاقة التأهل.

الفوز فقط 

قــال العــب منتخبنــا الوطنــي عبــدهللا 

يوســف إن لقــاء المنتخــب الهنــدي في 
الجولة األخيرة لن يكون سها، مشيرا 
إلى أن العبي المنتخب يدركون أهمية 

المواجهة “المصيرية”.
وتحــدث عبدهللا يوســف فــي تصريح 
إعامــي عــن أهميــة المبــاراة المقبلــة، 
موضحا أن المنتخب ســيدخل بفرصة 
فــي  وتتمثــل  التأهــل  نحــو  وحيــدة 

تحقيق الفوز فقط.
وأشــار إلى أن الدخول للمباراة بفرصة 
التركيــز  الجميــع  علــى  واحــدة يحتــم 
منــذ  بأكملهــا  المبــاراة  مجريــات  علــى 
دقائقهــا األولى، ومضاعفة الجهود في 
ســبيل الحصــول علــى النقــاط الثــاث 

وبالتالي التأهل إلى الدور الثاني.

وأوضــح أن العبي المنتخب ســيكونوا 
إلفــراح  المطلوبــة  الجهوزيــة  عنــد 
الجماهيــر البحرينية عبر تحقيق الفوز 

والتأهل إلى الدور الثاني.
وقــال عبــدهللا يوســف إن المنتخــب ال 
يفكــر فيمــا حــدث خــال أول لقاءيــن 
أمام اإلمارات وتايلند، مشيرا إلى طي 
هــذه الصفحــة والتركيــز علــى المباراة 

المقبلة والمهم أمام المنتخب الهندي.
ختــام  فــي  يوســف  عبــدهللا  وتمنــى 
وزمــاؤه  هــو  يوفــق  أن  حديثــه 
لتقديــم  المنتخــب  فــي  الاعبــون 
أفضــل المســتويات في الجولــة الثالثة 
والحصول على النقاط الثاث المؤهلة 

إلى دور الـ 16.

اتحاد الكرة

محمد عبدالغفار جاسم الشيخ عبدالله يوسف مدرب منتخبنا سكوب



يعتبــر حســين بابــا مــن نجــوم الجيل الذهبــي لكــرة القدم البحرينية، وســطر اســمه 
واحدا من أبرز الالعبين الذين أنجبتهم المالعب في المملكة؛ بفضل مهارته العالية 
في الدفاع والتي حاز من خاللها ثقة المدربين الوطنيين الذين تعاقبوا على تدريب 
األحمر منذ مطلع األلفية الجديدة؛ ليكون ضمن التشكيلة األساسية، وهو من ضمن 
كتيبــة المنتخــب المشــاركة فــي نهائيات كأس آســيا 2004 التي حقق فيهــا منتخبنا 

المركز الرابع ألول مرة في تاريخه.

والزال بابــا وفيــا لمعشــوقته كــرة القــدم 
فــي نــادي المنامــة، وها هو يشــق طريقه 
بنجــاح في عالم التحليل التلفزيوني في 
أول تجربــة لــه مــع قنــاة دبــي الرياضيــة 
بنهائيــات كأس آســيا الحاليــة التــي تقام 
منافســاتها فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة حتــى 1 فبرايــر المقبــل؛ ليمثــل 
البهيــة  بإطاللتــه  تمثيــل  خيــر  المملكــة 
والكاريزمــا الرائعة التي يتمتع بها والثقة 

بالنفس.
فــي  ســبورت”  “البــالد  وجــود  وخــالل 
الــذي  بابــا  التقينــا حســين  دبــي،  مدينــة 
تحــدث فــي هــذا الحــوار المقتضــب عــن 
الكثيــر مــن األمــور التــي تخــص مســيرة 
منتخبنا وتجربته الشخصية مع التحليل 

التلفزيوني.

أسباب الخسارة من تايلند

لــم يتــردد بابــا فــي اإلجابة بــكل صراحة 
بهــا  منــي  التــي  الخســارة  أســباب  عــن 
منتخبنــا أمــام تايلنــد في الجولــة الثانية 
بهــدف نظيف، متحدثا عــن رؤيته الفنية 
لــم  “منتخبنــا  قائــال  الهزيمــة  بخصــوص 
ومســتواه  المطلوبــة  بالصــورة  يظهــر 
لــم  الفنــي  الجهــاز  أن  وأعتقــد  المعهــود، 
يوفــق فــي وضــع الالعب محمــد مرهون 
فــي العمــق بدال من األطــراف، فهو العب 
األفضــل  مــن  وكان  المســاحات  يفضــل 
وضعــه جناحا، كمــا كانت الحلقة مفقودة 
بيــن الوســط والهجــوم، ولــو كان ضيــاء 
ســعيد في االرتكاز وشــارك كميل األسود 
صانــع لعب خلــف المهاجمين لكان شــكل 

المنتخب أفضل...”.
مــن  عانــى  المنتخــب  أن  بابــا  وأضــاف 
البــطء في الحركة وعدم وجود شراســة 
أثنــاء االلتحامــات مثــل مبــاراة اإلمارات 
التايلندييــن  أمــام  الفرصــة  أتــاح  ممــا 

المســاحات  مــن  الكثيــر  وخلــق  للتحــرك 
التي استغلوها بنجاح.

المسؤولية تقع على من؟

التشــيكي  “المــدرب  أن  إلــى  بابــا  أشــار 
يتحمــل  مــن  هــو  ســكوب  ميروســالف 
مســؤولية الخســارة؛ ألنــه هــو مــن يضــع 
التشــكيلة األساسية ويقود المنتخب من 
الناحيــة الفنية ويوظف الالعبين، كما أن 
الالعبيــن والطاقــم الفني واإلداري برمته 
كذلــك يتحمل المســؤولية، واللوم بالطبع 
يقع علــى الجميع ونأمل التعويض، وكلنا 
الظهــور  علــى  وقدرتــه  بالمنتخــب  ثقــة 

بصورة أفضل”.

قادرون على الهند

ويرى بابا أن منتخبنا الوطني بما يمتلكه 
مــن عناصــر متميــزة قــادر علــى تجــاوز 
الهنــد والفــوز عليــه إذا مــا ظهر بمســتواه 
الحقيقــي علــى غــرار أدائــه فــي مبــاراة 
تعــادل  والتــي  اإلمــارات  أمــام  االفتتــاح 
مــن  نقطــة  ليكســب   1 /1 إيجابــا  فيهــا 
المســتضيف علــى أرضــه وبيــن جماهيره 

الكبيــرة التــي مــأت ســتاد مدينــة زايــد 
الرياضيــة بأبوظبي، مشــددا علــى أهمية 
الحذر وعدم اســتعجال تســجيل الهدف؛ 
تفاديــا لتلقــي هدف مباغــت والعمل على 
إغــالق جميــع المســاحات أمــام المنتخب 
المنافس وعدم التهاون إطالقا والتســلح 

بالعزيمة واإلصرار.

أرشح اليابان

وعــن أبــرز المنتخبــات التي لفتــت نظره، 
قــال بابــا إن منتخــب األردن قــدم نفســه 
بصــورة رائعة بعدما أطــاح بحامل اللقب 
ســوريا  علــى  وفــاز  أســتراليا(  )منتخــب 
مــن  أدنــى  أو  قوســين  قــاب  كان  الــذي 
ليكــون  2018؛  روســيا  مونديــال  بلــوغ 
الســتة عشــر، كمــا  لــدور  المتأهليــن  أول 

أوضــح أن المنتخــب اليابانــي هــو اآلخــر 
واحــدا  جعلتــه  متميــزة  عروضــا  قــدم 
النهائيــة  األدوار  لبلــوغ  المرشــحين  مــن 

والمنافسة على اللقب بقوة.

تجربة “دبي الرياضية”

ولــدى ســؤالنا إيــاه عن تجربتــه الجديدة 
عــن  أعــرب  الرياضيــة،  دبــي  قنــاة  مــع 
فــي  الجديــدة  التجربــة  بتلــك  اعتــزازه 
“تربطنــي  مضيفــا  الرياضــي،  مشــواره 
عالقــة وطيــدة مــع اإلعالمــي اإلماراتــي 
حســن حبيب الذي عرض علي المشــاركة 
فــي برنامــج جماهير آســيا فوافقت على 
الفــور.. إنهــا تجربــة رائعــة ومتميــزة مــع 
كأســرة  ســويا  نعيــش  إذ  العمــل،  طاقــم 
واحــدة واألجواء عموما ســاعدتني على 

التأقلم سريعا”.
وقــال بابــا إنــه ال يفكــر كثيــرا فــي مجال 
التحليــل التلفزيوني، فهــو مازال يمارس 
هوايتــه المفضلة العبا فــي نادي المنامة، 
ويرى في نفسه القدرة على العطاء فوق 
يســتبعد  لــم  لكنــه  األخضــر،  المســتطيل 
خوضــه تجربة التحليــل التلفزيوني على 
شاشــات التلفاز مستقبال متى ما أتيحت 
شــكره  جزيــل  عــن  معربــا  الفرصــة،  لــه 
وتقديــره لقنــاة دبي وعلى رأســها حســن 

حبيب على تلك الدعوة الكريمة.

شكرا نادي المنامة

والتقديــر  الشــكر  بجزيــل  بابــا  وتوجــه 
برئاســة  المنامــة  نــادي  إدارة  لمجلــس 
كــرة  جهــاز  ورئيــس  كازرونــي  زهيــر 

القــدم أحمــد جواهــري والمــدرب محمد 
الشــمالن علــى موافقتهــم لــه للمشــاركة 
وإتاحــة  التلفزيونــي  البرنامــج  فــي 
الفرصــة أمامــه للحضــور فــي نهائيــات 
التحليــل  تجربــة  عبــر  آســيا  كأس 
الكثيــر،  لــه  التــي أضافــت  التلفزيونــي، 
مشيدا ومقدرا تجاوب وموافقة النادي 
لرغبته، وتمنى أن يكون عند حسن ظن 
الجماهيــر البحرينية فــي البرنامج على 

امتداد منافسات البطولة.

المدرب سكوب يتحمل خسارة تايلند
بالهند ــة  ــاحـ اإلطـ عــلــى  ــادر  ــ ق “األحـــمـــر”  ــاد ســـبـــورت”:  ــبـ “الـ لــــ  ــا  ــاب ب حــســيــن 

أعتز بتجربة التحليل 
مع قناة دبي 

الرياضية

أرشح اليابان 
للقب اآلسيوي 

والنشامى 
“عجبوني”

مرهون تاه في 
العمق والحلقة 

مفقودة بين 
الوسط والهجوم

أكــد المديــر الفني للمنتخب العماني بيم فيربيك أنه يتطلع لمباراته المرتقبة اليوم 
أمــام المنتخــب اليابانــي في بطولة كأس آســيا 2019 المقامــة حاليا في اإلمارات، 

إذ تمثل تحديا كبيرا للفريق.

واليابانــي،  العمانــي  المنتخبــان  ويلتقــي 
زايــد  اليــوم األحــد، علــى اســتاد مدينــة 
الرياضيــة بأبــو ظبي فــي الجولــة الثانية 
السادســة فــي  المجموعــة  مــن مباريــات 

الدور األول للبطولة.
ويتصــدر المنتخــب اليابانــي المجموعــة 
برصيد 3 نقاط من انتصاره على منتخب 
تركمانستان 2-3 في الجولة األولى، فيما 
أمــام  مباراتــه  العمانــي  المنتخــب  خســر 

منتخب أوزبكستان 1-2.
الصحافــي  المؤتمــر  فــي  فيربيــك  وقــال 
للمواجهــة “نتطلع للمبــاراة التي نخوضها 
أمــام أحد أبرز الفرق في آســيا. إنه فريق 
كبيــر والتحــدي معه ســيكون كبيــرا؛ ألننا 

بحاجــة إلــى الفــوز علــى فريق قــوي مثل 
المنتخب الياباني”.

وعما إذا كان ســيغير إســتراتيجية اللعب 
أو التشــكيلة، قــال فيربيــك “كأس آســيا 
بطولــة كبيــرة وتحتــاج إلــى الـــ23 العبــا. 
التشــكيلة  ونحــدد  خياراتنــا  ســندرس 

ونسعى للفوز بالمباراة بالتأكيد”.
وأضاف “آخر تجربة لي في اليابان كانت 
فــي 2003 ولكننــي أعرف الكــرة اليابانية 
جيدا والعبو المنتخب الياباني متميزون 
ويلعبــون فــي أوروبــا. حاولنــا فــي الفترة 
يمكنــه  قــوي  فريــق  تكويــن  الماضيــة 
المنافسة من العبين يشارك معظمهم في 

الدوري العماني”.

وتابع “أعتقد أن مباراة الغد تجربة جيدة 
لنا. والمنتخب الياباني يسعى أيضا للفوز 
مباراتــه  بالتأهــل حتــى  االنتظــار  وعــدم 

األخيرة أمام أوزبكستان”.
وواصــل “أعــرف مــا يكفــي عــن المنتخب 
اليابانــي. نحــن فــي 2019 واألفضــل هــو 

من يفوز، ولسنا بحاجة لوضع جواسيس 
أو أن يضــع المنافــس جواســيس ليعــرف 

كل منا اآلخر على عكس ما تردد”.
وأكمل “اليابان أحد المنتخبات المرشــحة 
من وجهة نظري لحصد اللقب؛ ألنه فريق 
جيــد ويلعب بشــكل رائع منذ كأس العالم 

كبيــر  تحــد  معــه  والمواجهــة  الماضيــة، 
جهدنــا  قصــارى  ســنبذل  ولكننــا  وجيــد، 
فــي  الضعــف  نقــاط  اســتغالل  ونحــاول 

المنتخب الياباني”.
األشــرطة  مــن  عــددا  “شــاهدنا  وأردف 
للمنتخــب اليابانــي وتعرفنــا عليــه جيــدا 

ال  ولكننــا  اليابانــي،  المنتخــب  ونحتــرم 
نخشاه. مباراة أوزبكستان أفادتنا كثيرا”.
محمــد  العمانــي  المنتخــب  قائــد  وقــال 
المســلمي “المباراة صعبة وأمام أحد أكبر 
المنتخبات في القارة. في المباراة األولى 
)أمــام أوزبكســتان(، قدمنــا مبــاراة كبيرة 
ســنحاول  ولكننــا  الحــظ.  يحالفنــا  ولــم 
تعويــض هذا فــي المباراة غدا. نســتطيع 

الخروج بنتيجة إيجابية”.
الفريــق  يحتــاج  الــذي  الشــيء  وعــن 
لتحسينه في هذه المباراة علق “قلت من 
قبــل إن المنتخــب اليابانــي قــوي ونركــز 
المواجهــة  هــذه  فــي  اآلن  جهودنــا  كل 
مــع معالجــة الســلبيات التــي ظهــرت في 

المباراة األولى.
وأتــم “قدمنــا فــي المبــاراة األولــى أداء 
جيــدا. ولكــن ليــس بالضــرورة أن يفــوز 

الفريق األفضل”.

وكاالت

ُعمان يسعى للتغلب على المنتخب الياباني

منتخب عمان لكرة القدم
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ميروسالف سكوب

حسين بابا

بابا مع محللي قناة دبي الرياضية

من لقاء منتخبنا وتايلند بابا في إحدى الحلقات

حسن علي من أبوظبي



“WAFF 6” تحتفي بالوفود
أقامــت اللجنــة المنظمــة لبطولــة غــرب آســيا السادســة للســيدات لكــرة القدم حفل غــداء على 
شــرف وفود المنتخبات المشــاركة في هذه البطولة. وحضر حفل الغداء األمين العام لالتحاد 
البحرينــي لكــرة القــدم إبراهيــم ســعد البوعينيــن واألميــن العام التحاد غرب آســيا لكــرة القدم 
خليل الســالم، ومدير بطولة اتحاد غرب آســيا السادســة للســيدات لكرة القدم حسن إسماعيل 
محمــد، وأعضــاء اللجنــة المنظمــة وأعضــاء وفــد اتحــاد غرب آســيا وممثلــو وفــود المنتخبات 

المشاركة في البطولة.

العــام  األميــن  قــال  المناســبة،  وبهــذه 
لالتحــاد البحريني لكرة القدم “إن االتحاد 
البحرينــي لكــرة القدم حريص علــى إبراز 
النســوي  الكــروي  الملتقــى  هــذا  وإنجــاح 
أجــل  مــن  البحريــن؛  مملكــة  أرض  علــى 
تأكيــد الجهــود المبذولــة لتفعيــل تنظيــم 
واحتضــان مختلــف بطــوالت اتحاد غرب 

آسيا في البحرين.
 وممــا الشــك فيــه، أن هــذه االســتضافة 
هي في حد ذاتها تأكيد لمســاعي االتحاد 
التعــاون  لتعزيــز  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
والشراكة مع اتحاد غرب آسيا، بما يخدم 
التطلعــات المشــتركة فــي دعــم وتطويــر 
كــرة القــدم بالمنطقة”، موجهــا في الوقت 

اللجنــة  ألعضــاء  والتقديــر  الشــكر  ذاتــه 
فــي  الكبيــرة  جهودهــم  علــى  المنظمــة 
اإلعــداد والتحضيــر إلقامــة هذه النســخة 

بالصــورة التي تســاهم في ظهورها بأبهى 
حلة.

وتجــرى اليــوم )األحــد( مباريــات الجولــة 

الرابعة من البطولة، إذ يلتقي عند الساعة 
للســيدات  البحرينــي  المنتخــب  4 عصــرا 
تليهــا  للســيدات،  اإلماراتــي  بالمنتخــب 

تجمــع  التــي  المواجهــة  مســاء   7 عنــد 
للســيدات  األردنــي  المنتخــب  بيــن 

والمنتخب الفلسطيني للسيدات.

اللجنة اإلعالمية

sports@albiladpress.com

األحد
13 يناير 2019 
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وكاالت

يســعى برشــلونة اإلســباني وآرســنال اإلنجليــزي للتوصــل إلــى اتفــاق نهائي بشــأن رحيل 
مهاجم البارسا دينيس سواريز إلى المدفعجية في فترة االنتقاالت الشتوية الحالية.

ديبورتيفــو”  “مونــدو  صحيفــة  وقالــت 
اإلســبانية المقربــة مــن برشــلونة، إن النادي 
ســواريز،  اســتعارة  فــي  يرغــب  اإلنجليــزي 
خــالل يناير الجاري، في ظــل معاناته ماليا، 
لكن النادي الكتالوني يرغب في بيع الالعب 
نهائيا. وأكدت الصحيفة أنه من المرجح أن 
يكــون االتفــاق بيــن النادييــن قريًبــا، وذلــك 
برحيل دينيس ســواريز على سبيل اإلعارة، 
مع التزام آرســنال بشــراء الالعب في نهاية 

الموســم الحالي. وأكدت مصــادر مقربة من 
المفاوضــات للصحيفــة، أنــه علــى الرغم من 
صعوبــة العمليــة إال أنه مــن المنتظر أن يتم 
التوصــل التفــاق األســبوع المقبل، خصوصا 
أن رغبــة ســواريز هي الرحيــل والبحث عن 
فرصــة جديــدة. ويــرى برشــلونة أن العبــه 
عقــده  يمتــد  والــذي  عاًمــا  الـــ25  صاحــب 
الحالــي حتى صيف 2020، يمكن أن يدخل 

20 مليون يورو لخزائن النادي.

دينيس سواريز إلى آرسنال
وكاالت

أظهر الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، غضبه، بعد قرار 
مدربه بيب جوارديوال، بشــأنه في مباراة بيرتن ألبيون، األربعاء الماضي، ببطولة كأس 

الرابطة.

إن  البريطانيــة  “تايمــز”  صحيفــة  وقالــت 
كيفــن دي برويــن توجــه إلــى غــرف مالبس 
فريقه مباشــرة عقب استبداله في المباراة. 
وتشــير قوانيــن مانشســتر ســيتي، إلــى أنه 
على العبي الفريق أن يســتكملوا المباريات 
مــن مقاعد البدالء، في حال تم اســتبدالهم 
أثنــاء المباريــات، مــا لــم يكــن ذلــك بداعــي 
اإلصابــة. ولفتــت إلــى أن كيفــن دي برويــن 
المبــاراة،  تلــك  فــي  الهــدف األول  صاحــب 
توجــه إلى غرف المالبس؛ ألنه كان مســتاًء 
مــن عدم الحصول علــى المزيد من الدقائق 
في المباراة، إذ تم استبداله في الدقيقة 58 
ودخــل مكانــه فيل فودين. وعقــب المباراة 
لمانشســتر  الفنــي  المديــر  قــال جوارديــوال 
ســيتي “لــم أكــن أعلــم أنــه كان فــي غرفــة 
خلــع المالبس”. وكانت المبــاراة أمام بيرتن 

برويــن  لــدي  الرابعــة  البدايــة  هــي  ألبيــون 
أساسًيا في الموسم الحالي، بعد أن تعرض 

ألكثر من إصابة على مستوى ركبتيه.

جوارديوال ُيغضب بروين
وكاالت

أثيرت في األيام األخيرة العديد من التكهنات بشأن مستقبل مهاجم إنتر ميالن الدولي 
األرجنتيني ماورو إيكاردي، رغم أن عقده مع النادي يمتد حتى صيف العام 2021.

وقالــت صحيفــة “الجزيتــا ديللــو ســبورت” 
اإليطاليــة، إنــه بعــد الشــائعات الكثيــرة في 
الالعــب  مســتقبل  بشــأن  اإلعــالم  وســائل 
مــن  تــام  اســتعداد  هنــاك  األرجنتينــي، 
الطرفين للتوصل إلى اتفاق بشــأن التوقيع 

على عقد جديد يمتد حتى العام 2023.
وأوضحــت أن كل شــيء فــي انتظــار يــوم 
الثالثــاء المقبــل، إذ ســيكون هنــاك اجتمــاع 
ومــاورو  النيراتــزوري  إدارة  بيــن  مرتقــب 
إيكاردي؛ لبحث عملية تجديد عقد الالعب. 
الثالثــاء  يــوم  اجتمــاع  أن  إلــى  وأشــارت 
المقبل لن يكون حاسًما، لكنه سيرسم مسار 
عمليــة تجديد عقد إيكاردي مع النادي، بعد 
أن تدخــل الرئيــس الجديــد لإلنتــر ســتيفن 

تشانج.
وأكــدت الصحيفــة أن تشــانج تدخــل منــذ 
يوميــن وســاهم فــي تخفيــف حــدة التوتــر 

كانــت  إذ  النــادي،  وإدارة  إيــكاردي  بيــن 
وجهات النظر متعارضة تماًما.

وتشــير تقاريــر صحافيــة إيطاليــة إلــى أن 
مــاورو إيــكاردي يريــد الحصــول علــى 10 
ماليين يورو ســنوًيا؛ ليتفوق على جونزالو 
يحصــل  الــذي  ميــالن  مهاجــم  هيجوايــن 
علــى 9.5 مليون يــورو، وباولو ديباال العب 

يوفنتوس )7.5 مليون يورو(.

اجتماع بين اإلنتر وإيكاردي

تحت رعاية النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، اختتمت بطولة سموه 
لقفــز الحواجــز علــى ميــدان االتحــاد الرياضــي العســكري بالرفه بمشــاركة نخبة من 
فرسان وفارسات المملكة من مختلف اإلسطبالت، إذ لم تخل البطولة من عنصري 
التشــويق واإلثارة والمفاجآت؛ نظًرا لالســتعداد المبكر من قبل الفرســان ومختلف 
اإلســطبالت بالبــالد والنوايــا البطوليــة للجميع؛ من أجل تحقيــق المراكز األولى في 
المسابقات المختلفة. وشهدت المسابقات اختالفا في الوجوه التي اعتلت منصات 

التتويج وحققت المراكز األولى.

صابر يخطف لقب المسابقة الكبرى

المســابقة  الكبــرى  المســابقة  لقــب  حقــق 
المســتوى  المتقدميــن  فئــة  الخامســة 
الثالــث بمســابقة التأهــل لمرحلــة التمايــز 
وهــي أهــم وأقــوى المســابقات وارتفــاع 
حواجزها 125 - 135 سم، سرعة المسلك 
350 متــرا/   دقيقة الفارس المتميز أصابر 
ســلمان فــرج من فريق االتحــاد الرياضي 
العسكري مع الجواد الكارو فان بابينغلو، 
منهًيا هذه المسابقة ومحلًقا بلقبها بعدما 
تغلب على جميع منافســيه محقًقا أفضل 
زمــن بلــغ 68.2 ثانيــة ومــن دون أخطــاء 

في الجولتين.
فريــق  مــن  جــاء  الثانــي  المركــز  وفــي 
االتحاد الرياضي العسكري أيًضا الفارس 
محمــود عبدالقــادر مــع الجــواد ألتيكا دو 
فورت بزمن بلغ 69.02 ثانية و4 أخطاء، 
وبالمركز الثالث عاد مجدًدا صابر سلمان 
فــرج ليؤكد علو كعبه وجهوزيته للبطولة 
ليعتلــي منصــة التتويــج مــرة أخــرى مــع 
الجــواد هوليــوود بزمــن 70.31 ثانيــة مع 

7 أخطاء.

مسابقة التأهل لمرحلة التمايز

وضمــن نتائــج مســابقات فئــة الناشــئين 
المســابقات  بأولــى  األول  المركــز  أحــرز 
الناشــئين  لفئــة  األولــى  المســابقة  وهــي 
المســتوى األول )مســابقة التأهل لمرحلة 
التمايــز( وارتفــاع الحواجز 80 - 90 ســم، 
سرعة المسلك 350 مترا/   دقيقة الفارس 
مصطفــى دادهللا مــع الجــواد ملقوف من 
إســطبل دادهللا محقًقــا أفضــل زمــن بلــغ 
الفــارس  الثانــي  والمركــز  ثانيــة،   40.01

مــان  ليديــز  الجــواد  مــع  أصغــر  حســين 
مــن إســطبل صحــارى بزمــن بلــغ 50.49 
ثانيــة، المركــز الثالــث معيــوف الرميحي 
مع الجواد بريســفول من إســطبل عوالي 
بزمن بلغ 36.2 ثانية مع 4 أخطاء، كما أنه 
أحــرز المركز الرابع مع الجواد ماشــاءهللا 
بزمن بلغ 36.77 ثانية مع 4 أخطاء أيًضا.

السرعة ضد الزمن

الناشــئين  فئــة  الثانيــة  المســابقة  وفــي 
المســتوى الثانــي )مســابقة الســرعة ضــد 
 100  -  90 الحواجــز  وارتفــاع  الزمــن( 
ســم ســرعة المســلك 350 متــرا/   دقيقــة 
مــن  الرميحــي  معيــوف  الفــارس  تمكــن 
علــى  والصعــود  مجــدًدا  للتألــق  العــودة 
منصــة التتويج بالمركــز األول مع جواده 
بريسفول، منهًيا المسلك بأفضل زمن بلغ 
أخطــاء،  دون  مــن  ثانيــة   45.52  36.99
للفــارس مصطفــى  الثانــي  تــارًكا المركــز 
دادهللا مــع الجــواد ملقــوف الــذي أنهــى 
ثانيــة ودون   48.92 بلــغ  بزمــن  المســلك 
الــذي  الثالــث  والمركــز  أيًضــا،  أخطــاء 
الفارســة مايلــن ماكــي مــع  جــاءت فيــه 

جوادها تيتوس بزمن بلغ 48.49 ثانية.

التأهل لمرحلة التمايز

مــن  المبتدئيــن  فئــة  الثالثــة  المســابقة 
العمــوم المســتوى األول، وهــي مســابقة 
التأهل لمرحلة التمايز وارتفاع حواجزها 
 350 المســلك  وســرعة  ســم   100  -  90
متــرا/   دقيقــة حقق المركــز األول الفارس 
نــو  جــواده  مــع  دادهللا  محمــد  حســين 
مــور ســويت مــن إســطبل داد هللا بزمــن 
فــؤاد  الثانــي  المركــز  ثانيــة،   33.69 بلــغ 

الريــس مع الجــواد أرجنتيني هورس أند 
هونــد من إســطبل العفو بزمن بلغ 37.39 
ثانيــة، والمركــز الثالث جاء فيــه الفارس 
عبدالعزيــز عبــدهللا مــع الجــواد جنــا مــن 

إسطبل داد هللا بزمن بلغ 40.37 ثانية.

جمع النقاط

المسابقة الرابعة فئة المتقدمين المستوى 
الثالــث )مســابقة جمــع النقــاط( وارتفــاع 
حواجزها 115 - 125 سم، سرعة المسلك 
الفــارس  بطلهــا  كان  دقيقــة  متــرا/     350

حــوار  مركــز  فريــق  مــن  المــالح  كميــل 
للفروســية مع الجــواد باريلو؛ ليعانق لقب 
علــى  ومتغلًبــا  متصــدًرا  المســابقة  هــذه 
جميــع منافســيه بتعديــه جميــع الحواجز 
جامًعــا 44 نقطــة كاملة وبأســرع زمن بلغ 
45.15 ثانيــة، تــارًكا المركــز الثاني لزميله 

مــن نفــس الفريــق الفارس فاضــل الحداد 
مــع الجــواد ايســتريال بزمــن 48.21 ثانية 
جــاء  الثالــث  المركــز  وفــي  نقطــة،  و44 
الفــارس ســيد محمــد خلــف مــع الجــواد 
كانــدي مــن فريــق مركز حــوار للفروســية 
بزمن بلغ 50.19 ثانية وبرصيد 44 نقطة.

“االتحاد العسكري” يكتسح منصة المسابقة الكبرى لقفز الحواجز
ــب وعـــــبـــــدالـــــقـــــادر وصـــيـــًفـــا ــ ــق ــ ــل ــ ــان يـــخـــطـــف ال ــ ــم ــ ــل ــ ــر س ــ ــابـ ــ صـ

اللجنة االعالمية

جانب من التتويج



ــي ــرونـ ــتـ ــكـ ــان والـــــدفـــــع اإللـ ــ ــم ــ ــت ــ ــات االئ ــ ــاق ــ ــط ــ ــرة لـــنـــمـــو ب ــيـ ــبـ ــرص كـ ــ ــ ف
اكتسبت شركة “كريدي مكس” موقعا  «

رياديا في أنظمة حلول المدفوعات 
وبطاقات االئتمان، هل لك إطالعنا 

على نشاطكم من حيث الحصة السوقية 
والخدمات المقدمة ومدى النمو؟

“كريــدي مكس” لهــا حصتها من حجم معامالت 
السوق، ونسعى لزيادتها بشكل دائم مع تحقيق 
المحليــة  الســوق  مازالــت  ســنويا.  جيــد  نمــو 
االئتمــان.  بطاقــات  لنمــو  واعــدة  فرصــا  تقــدم 
تبــذل الشــركة مســاعي كبيــرة لتقليــل اعتمــاد 
المســتهلكين على الدفع نقدا، عن طريق تقديم 
منتجــات وخدمــات متنوعــة بميــزات تتناســب 
مــع جميــع الفئــات واألذواق؛ بهدف دعــم البيئة 
االقتصاديــة وضمــان اســتمرار وتنميــة نمــوذج 

أعمالها لما يعود بالنفع على الجميع. 
إن “كريدي مكس” منذ تأسيسها كانت ومازالت 
لهــا الريــادة والصدارة في ســوق إصدار وقبول 
بطاقــات االئتمــان في البحرين. كما أننا نســعى 
دوما لتوسيع نطاق عروضنا وتقديم المزيد من 
القيــم المضافــة إلــى خدماتنا، إضافــة إلى دعم 
رؤيتنــا الهادفــة لمواكبــة التطــور التكنولوجــي 
والتحــول التقنــي الرقمــي. ومــن هــذا المنطلــق 
تعــد محفظــة MaxWallet مــن أفضــل الحلــول 
واســعة  مجموعــة  تقــدم  كونهــا  اإللكترونيــة؛ 
مــن الخدمــات والمميــزات عــالوة على ســهولة 

استخدامها من جانب العمالء والتجار. 
ســنقدم المزيــد مــن الخدمــات وخيــارات الدفع 
لعمالئنا بالتوازي مع تطوير الخدمات الحالية.

استطاعت “كريدي مكس” أن تحصل  «
على ثقة زبائنها لسنوات طويلة، ما 

نقاط القوة التي تميزكم؟

 ،1999 العــام  فــي  مكــس”  “كريــدي  انطلقــت 
ونحــن نعمل في بطاقات االئتمان منذ 20 عاما 
والشــركة ســباقة ورائــدة في مجــال عملها، كما 
تعــد األولــى فــي هــذا المجــال. احتضنــا الكثيــر 
مــن التقنيــات ودائمــا مــا نعمــل علــى أحــدث ما 
توصلــت إليه التكنولوجيا، فنحن ســباقون في 

منح زبائننا مزيدا من الحماية.
شــركة  نكلــف  أننــا  كذلــك،  قوتنــا  نقــاط  ومــن 
بحيــث  للســوق  اســتطالعات  بعمــل  مســتقلة 
يتــم قياس مســتوى رضا الزبائــن عن الخدمات 
المقدمــة، وتقديــم تقريــر ربع ســنوي، كما نقوم 
لضمــان  ســنوات؛   3 كل  الشــركة  هــذه  بتغييــر 
االســتقاللية والحصــول علــى النتائــج الدقيقة، 
أفضــل  تقديــم  فــي  قــوة  يمنحنــا  أمــر  وهــو 
الخدمــات لزبائننا، خصوصا مــع مركز اتصاالت 

قوي عبر شركة “انفيتا”.
جميــع  أن  مكــس”  “كريــدي  قــوة  نقــاط  ومــن 
موظفينــا 100 % بحرينيــون، وهذا ما نفخر به 
ويميزنــا علــى مســتوى المنطقة، ويجعلنــا أكثر 
فهمــا وارتباطــا بزبائننــا؛ لضمــان حصولهم على 

خدمة متميزة.

كيف ترون مدى اتساع نطاق استخدام  «
المحفظة اإللكترونية؟

المحفظــة  إطــالق  فــي  الســباقين  مــن  كنــا 
الســتخدامها  اتســاع  وهنــاك  اإللكترونيــة، 
إطالقهــا،  يتــم  التــي  العــروض  مــع  خصوصــا 
وعملنا على توســعة نقاط قبولها في المحالت، 
فحتــى اليوم هناك أكثر مــن 700 متجر ونقطة 
MaxWal�  بيــع تقبــل الدفع بالنقــال عن طريــق
let، وهو التطبيق الوحيد الحاصل على شهادة 

Mastercard Masterpass للدفع السريع. 

هناك خطة وطموح من جانب مصرف  «
البحرين المركزي ومجلس التنمية بأن 
ينتشر الدفع اإللكتروني ليشمل حتى 

المحالت الصغيرة، هل ترى ذلك ممكنا؟

تســعى “كريــدي مكس” للريادة دائمــا واالبتكار، 
كعادتهــا طوال العقدين الماضيين، والمســاهمة 
في تحقيــق رؤية البحرين االقتصادية وتوفير 
أفضــل الحلــول لزبائننــا من األفراد والشــركات، 
شــركات  إحــدى  مــع  حاليــا  نعمــل  فإننــا  لــذا 
تكنولوجيــا المعلومــات الماليــة )الفنتك( لتوفير 
حــل يتيــح للمحــالت الصغيــرة مثــل البــرادات 
وغيرهــا إمكان الدفع بالنقــال للزبائن. نحن في 
مرحلة التجربة، ونأمل أن يرى المشــروع النور 

في أقرب وقت ممكن.

أطلقتكم المحفظة اإللكترونية وكنتم  «
السباقين في السوق بهذا اإلطار، ما 
نظرتكم بشأن استخدام حلول التقنية 

المالية )الفنتك(؟

يشــهد العالــم توجًهــا نحــو اســتخدام أســاليب 
الدفع اإللكترونية عوًضا عن النقد؛ بفضل زيادة 
قنــوات وأجهــزة الدفــع اإللكترونــي واالتصــال 
فيمــا بينهــا، ممــا يمنــح الزبائــن والتجــار تجربة 
أكثر بســاطة وأمنا. فسالســة الدفع اإللكتروني 
األمــن  ومســتوى  المختلفــة  القنــوات  عبــر 
والحمايــة العالييــن تمكــن الزبائــن من التســوق 
حيثمــا وأينمــا كانوا. كما يقــدم التحول الرقمي 
الســنوات  منــذ  المالــي  القطــاع  تطــورات  أبــرز 
األولى على إطالق بطاقات الدفع البالستيكية. 
“أفضــل  جائــزة  مكــس”  “كريــدي  حصــدت 
نظــام دفــع عبــر الهاتــف النقــال” عــن محفظتهــا 
ضمــن  وذلــك   ،”MaxWallet“ اإللكترونيــة 
النســخة الثانية من “ملتقى ماســتركارد للريادة 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا”، والتي 
ُعقــدت فــي مدينة باريس في فرنســا في شــهر 
مارس 2018 وجائزة أفضل محفظة إلكترونية 
كابيتــال  قبــل  مــن   2018 للعــام  الخليــج  فــي 

فاينانس إنترناشيونال. 
MaxWal�  كمــا تهــدف كريدي مكس إلى جعــل

البطاقــات،  لحاملــي  الرئيســة  الدفــع  قنــاة   let
إذ ســيحصل العمــالء علــى حوافــز مثيــرة عنــد 
اســتخدام MaxWallet كالخصومات الحصرية 
اشــتر واحــدا واحصــل علــى واحــد  وعــروض 

مجانا.

هناك العديد من التقنيات الخاصة  «
ببطاقات حلول الدفع، ومنها الحلول 

الالتالمسية والبصمة وغيرها، هل لدى 
“كريدي مكس” خطة بهذا النحو؟

“كريــدي مكــس” تحتضــن التكنولوجيــا الرقمية 
ولديهــا خطــة وإســتراتيجية للتحــول الرقمــي 
بغضون 3 سنوات. قمنا بالفعل بتنفيذ المحفظة 
الرقميــة )MaxWallet( التــي تســتخدم أحــدث 
الســريعة(  )االســتجابة   QR مثــل  الدفــع  طــرق 

فــي المتاجــر أو عــن طريق المواقــع اإللكترونية 
 Touch ID مثــل  التحقــق  طــرق  وأحــدث 
بطاقــات  تقديــم  إلــى  نهــدف  كمــا  )بالبصمــة(، 
كريــدي مكــس مزدوجــة مــن دون تالمــس مــن 
Visa Pay� و   Mastercard Paypass )خــالل 

wave( خــالل 2019 متبوعــة تقنيــة NFC علــى 
 .2019 العــام  منتصــف  بحلــول   MaxWallet
وعالوة على ذلك، فإننا نهدف إلى إطالق قبول 
NFC علــى جميــع أجهــزة نقــاط البيــع التابعــة 

لكريدي مكس بحلول الربع األول من 2019.
ونعمل كذلك مع بنك البحرين والكويت إلطالق 
أول تقنيــة رقميــة لتحويــل األموال عــن طريق 
MaxWallet خــالل العــام 2019، والذي ســيوفر 
لعمــالء كريدي مكــس وبنك البحريــن والكويت 
خدمــة ســهلة ووديــة وآمنــة لتحويــل األمــوال 
بــدال  الذكيــة  الفــور باســتخدام هواتفهــم  علــى 
مــن االصطفــاف فــي البنــوك أو شــركات صــرف 

العمالت.

كيف أسهمت “كريدي مكس” في  «
تعزيز تجربة عمالئها من خالل العروض 

وبرامج المكآفات التي تقدمها؟

“كريــدي  التزمــت  طويلــة  ســنوات  مــدى  علــى 
مكــس” بتقديــم كل ما هو مبتكر ومميز لعمالئها 
مما ســاهم في بنــاء عالقات قوية تجعلنا اليوم 
نحــرص علــى االســتمرار بجهودنا لجعــل بطاقة 
“كريــدي مكــس” االختيــار المفضلــة دائمــا. وفي 
هــذا اإلطار أطلقنا برنامــج “ثمين”، وهو برنامج 
المكافــآت الجديــد، إذ يكافئ عمالءنــا بعدد من 
النقاط في كل مرة يســتخدمون فيها بطاقاتهم 
محلًيا أو دولًيا؛ الســتبدالها الحًقا بمجموعة من 
الجوائــز المميــزة التــي تشــمل رحــالت طيــران، 
إقامــة فندقية، أميــال طيران إضافة إلى الكثير 

من المكافآت األخرى.

وســنطلقها  أطلقناهــا  التــي  العــروض  وهنــاك 
“كريــدي مكــس” حملتهــا  إذ أطلقــت  مســتقبال، 
الترويجيــة الرئيســة للعــام 2019 تحــت عنــوان 
“اربــح أكثــر مــع كريــدي مكــس”؛ لمنــح حاملــي 
الفــوز بجوائــز  بطاقــات كريــدي مكــس فرصــة 
قيمــة شــهرية، وهي عبارة عــن مبلغ نقدي قدره 
5000 دوالر، إضافــة إلــى جوائــز ربــع ســنوية، 
وهي عبارة عن سيارة BMW X2 موديل 2019، 
واختتمنــا أخيــرا حملة “كريدي مكس” الرئيســة 
للعام 2018 )نعطي أكثر ما لدينا(، ومنح حاملي 
 12 بـــ  الفــوز  فرصــة  مكــس”  “كريــدي  بطاقــات 
جائــزة قيمــة منها 6 ســيارات لكزس و6 ســبائك 
ذهــب، وأطلقنــا كذلــك حملة ترويجيــة للصيف، 

إلى جانب حملة تسويقية لكأس العالم 2018.
موقعنــا  مــن  المطــورة  النســخة  كذلــك  ودشــنا 
بدايــة  فــي  الجديــد  بتصميمــه  اإللكترونــي 
العــام 2018، والــذي يمتــاز بالبســاطة وســهولة 

االستخدام.
وتم إطالق بطاقة “ماستركارد وورلد للشركات” 
ألول مــرة بالمملكــة فــي منتصــف 2018، وتأتي 
لُتلبــي مختلــف االحتياجــات التجاريــة لعمــالء 
الصغيــرة  الشــركات  مــن  مكــس”  “كريــدي 
الكبيــرة.  الشــركات  جانــب  إلــى  والمتوســطة 
وستســاعد البطاقــة التجاريــة المميــزة واألولى 
مــن نوعها الشــركات فــي تســهيل إدارة النفقات 

للتحكم بالتكاليف بطريقة أفضل.

هل تدرسون التوسع في أسواق  «
مجاورة؟

كانت هناك مســاع للدخول في السوق العراقية 
مــن خــالل كردســتان، ولكــن مــع الظــروف التي 
ولكــن  الفكــرة،  عــن  التراجــع  تــم  هنــاك  طــرأت 
مازلنا في مرحلة النقاش بإمكان دخول الســوق 
الســعودية، وذلــك عبــر إطــالق بطاقــة ائتمانيــة 
بالتعــاون مــع منظمــة الســياحة العربيــة. ولدينا 
دراسة لدخول السوق الخليجي، لكننا لم نستقر 

على رأي بخصوص ذلك.

ماذا بخصوص نشاطكم في بطاقات  «
االئتمان مسبقة الدفع، هل ترون إقباال 

عليها؟

نعــم، مازال الكثير من المؤسســات يســتفيد من 
هذه البطاقات، إذ توفر حال مميزا الســتخدامها 
في الهدايا أو كمكافآت للموظفين في الشركات 
األعمــال  فــي  للتبــرع  اســتخدامها  حتــى  أو 
الخيريــة، ويتم منــح المحتاجين هــذه البطاقة؛ 
لكي يستفيدوا من قيمتها بكل خصوصية ومن 

كل المحالت.

ما تقييمكم لمستقبل النمو في الدفع  «
بالبطاقات االئتمانية واستخدام حلول 
الدفع اإللكترونية والتطبيقات الذكية، 
واتساع استخدامها من جانب الزبائن؟

بطاقــات  مجــال  فــي  كبيــرة  نمــو  فــرص  نــرى 
البحريــن،  فــي  اإللكترونــي  والدفــع  االئتمــان 
المعامــالت  مــن  الكثيــر  تــزال  ال  أنــه  خصوصــا 
اســتخدام  أن  أعتقــد  كمــا  نقــدا،  تتــم  الماليــة 
البطاقــات البالســتكية سيســتمر مــع نمــو حلول 
الدفع اإللكتروني، ومستقبل أنظمة المدفوعات 
يتطــور لألمــام، و “كريــدي مكس” تســير مع هذا 
التوجــه المســتقبلي، إذ ُيعــد إطــالق محفظتنــا 
اإللكترونيــة هــذه أحــد أبــرز إســهامات “كريــدي 
مكس” الرائدة في الســوق الرقمية. شــهدنا نموا 
ثابتــا في قبول محفظتنا الرقمية واســتخدامها 
فــي االســتثمار  علــى نطــاق واســع، وسنســتمر 
فــي إثــراء تجربــة عمالئنــا الكــرام فــي كل مــرة 

يستخدمون فيها بطاقاتنا.

يوسف ميرزا متحدثا لـ” البالد”

بخبرته الطويلة، يقود الرئيس التنفيذي لشركة “كريدي مكس” يوسف علي ميرزا، الشركة الرائدة لالبتكار والتطور في مجال بطاقات 
االئتمــان والدفــع اإللكترونــي، إذ تعتبــر األولــى التي تطلق حلــول الدفع الذكية المعتمدة علــى تكنولوجيا الخدمات الماليــة “الفنتك” إلى 
جانب أحدث التقنيات والحلول المتعلقة ببطاقات االئتمان، كما تواصل ريادتها من خالل عدد من المبادرات التي أطلقتها وســتطلقها 
قريبــا. وكشــف ميــرزا عــن أن الشــركة بصــدد طــرح حلــول الدفــع الالتالمســي، وهــي بطاقــات تســمح بالدفــع دون الحاجــة إلــى التمريــر 

المباشــر عبــر نقــاط البيــع، إذ يكفي فقط إظهار البطاقة أمام جهاز نقطة البيع ليتم قــراءة بياناتها وإجراء العملية 
بســهولة، كما ســيتم اســتخدام تقنية NFC عبر محفظة MaxWallet للدفع عبر النقال في إســتراتيجية جديدة 

بتقنيات الدفع في المملكة. وأوضح في مقابلة مع “البالد” أن الشــركة تعمل على توفير أجهزة الدفع بالتقنية 
الالتالمسية للمحالت بالتزامن مع إطالق البطاقات؛ ليتم تطبيق التقنية على أرض الواقع.

وأشــار إلــى أن “كريــدي مكــس” تعمل حاليا على مشــروع يتم من خالله تطبيق رؤيــة مصرف البحرين 
المركــزي ومجلــس التنمية االقتصادية بإتاحة الدفــع بالنقال لجميع المحالت الصغيرة مثل البرادات 
فــي المملكــة. ورأى ميــرزا أن مســتقبل البطاقــات والدفــع اإللكترونــي فــي البحرين يزخــر بالكثير من 

الفرص والتطوير، خصوصا أن التعامل النقدي ال يزال يشكل نسبة كبيرة من المعامالت المالية.
وتســتحوذ الشــركة على حصة ســوقية معتبرة في ســوق بطاقات االئتمان في البحرين، إذ تتمتع 

بعناصــر قــوة تجعلهــا رائــدة فــي الســوق، من بينهــا خبرتهــا العريقــة وكادرها البحرينــي الذي 
يتفهــم احتياجــات الزبائــن، ويعمــل علــى تطويــر المنتجــات التي تناســبهم، كمــا أنها تقوم 
برصد دوري لمستوى الخدمة من قبل شركة مستقلة بحيث يتم تطوير خدمات الشركة 

باستمرار. وفيما يلي نص اللقاء: 

علي الفردان من المنامة  )تصوير: رسول الحجيري(

الدفع الالتالمسي بالبطاقات والمحفظة اإللكترونية قريًبا

توفير الدفع 
بالنقال لجميع 

المحالت  
الصغيرة قريًبا

100 % من 
موظفي 

“كريدي مكس” 
بحرينيون

خارطة طريق 
للتحول الرقمي 

بغضون 3 
سنوات

إطالق تقنية 
الدفع بالنقال 

”NFC“ بواسطة

وجه للدفع 
اإللكتروني 

وإبقاء البطاقات 
البالستكية 

شهدنا نموا ثابتا 
في محفظتنا 

الرقمية

مــتــجــر   700 مــــن  ــر  ــ ــث ــ أك ويــقــبــلــهــا  ــا  ــاحـ ــجـ نـ تـــحـــقـــق   ”MaxWallet“
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13 يناير 2019 األحد
7 جمادى األولى 1440

يوسف علي ميرزا:



15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438

أعلنت مجموعة فيات 
كرايسلر عبر جيب أن 

رينيجيد ستتحصل 
على فئة هجينة بحلول 

العام 2020. وكشفت 
المجموعة أنه سيتم 

إنتاجها في مصنع 
الشركة في إيطاليا 

.500X بجانب فيات
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يمكــن لــذكاء الســيارات أن يبلــغ هــذا الحــد مــن الجمــال

مرسيدس بنز CLA كوبيه الجديدة

مرسيدس بنز CLA كوبيه الجديدة ليست السيارة األكثر عاطفيًة في فئتها فحسب، بل إنها مزودة بالكثير من أنظمة التحكم الذكية: تقدم سيارة CLA الجديدة 
مجموعــة متنوعــة مــن الحلــول الرائعة، بدًءا من نظام MBUX الذي يتعرف على أوامر التشــغيل من خــال اإليماءات ويجهز المقصورة الداخلية بخصائص ذكية، 
من خال تقنية الواقع المعزز للماحة وفهم األوامر الصوتية غير المباشرة إلى نظام التوجيه ENERGIZING COACH الذي يقدم توصيات لتعزيز الراحة حسب 

الماءمة الفردية.

أكثــر  تفاصيــل  بهــا  تتوافــر  كمــا 
بالكفــاءة  يتعلــق  فيمــا  براعــًة 
والوظائــف  اإليروديناميكيــة 
الجديدة التي تضمها باقة مساعدة 
الســائق Intelligent Drive )القيــادة 
الذكيــة(، هــذا فضــًا عــن التصميــم 
الســيارة  شــخصية  ُيبــرز  الــذي 
الكوبيــه بشــكله الممــدود وعناصــر 
التصميم مثل غطاء محرك السيارة 
بجوانبــه المقببــة القويــة أو لوحــة 
الســيارة الخلفيــة التــي تــم خفضها 
قليــًا. وبهــذا فإنهــا أنصفــت الطراز 
الســالف لهــا وأثبتــت أنــه كان بحــق 
بدايــة بــزوغ نجــم جديــد فــي عالم 

التصميم.
أحدثــت مرســيدس بنــز عبــر نظــام 
كيفيــة  فــي  كبيــرًة  ثــورًة   MBUX
معهــا  والتواصــل  الســيارة  تشــغيل 
ح عضو  منــذ إطــاق الفئــة A. وصــرَّ
دايملــر  مجموعــة  إدارة  مجلــس 
والمســؤول عــن قســم األبحاث في 
فــي  التطويــر  وقســم  المجموعــة 
بنــز،  مرســيدس  ســيارات  شــركة 
أوال كالينيــوس قائــًا “اآلن نرتقــي 
بفئــة الســيارات المدمجــة إلى آفاق 
المســاعدة  نظــام  بفضــل  جديــدة؛ 
الداخليــة.  المقصــورة  فــي  الذكــي 
فمن خال التعرف على اإليماءات، 
ل النظام كثيًرا عملية التشغيل  ُيسهِّ
ليســت  وهــذه  للســيارة.  الطبيعيــة 
التــي  الوحيــدة  الجديــدة  الميــزة 
توفــر  والتــي   CLA ســيار  تقدمهــا 
خصائــص  مــن  كبيــرة  مجموعــة 

التحكم الذكي في السيارة”.
فئــة  مــن  الجديــد  الجيــل  وأســهم 
الســيارات المدمجــة إســهاًما كبيــًرا 
في تجديد شباب عامة مرسيدس 
 CLA بنــز وتغيير صورتها، فســيارة
مهمــة للغايــة في جذب عماء جدد 

خصوصا واالحتفاظ بهم.
 CLA وخــال العــام األول من طرح
الجديدة، ســتكون السيارة متوفرة 

في األسواق كإصدار أول. 
الداخلــي  بالتصميــم  وفيمــا يتعلــق 
الطــراز  هــذا  يتميــز  والخارجــي، 
الخاص من الفئة المحدودة بالعديد 
من التصاميــم البصرية المذهلة، ما 
يســهم فــي إبــراز الطابــع الحصــري 
أن  إلــى  وُيشــار  لــه.  واالســتثنائي 
CLA الجديــدة ســُتصنَّع فــي مصنع 

كيكســكيميت )هنغاريــا( وســُتطرح 
في المنطقة في شهر أكتوبر 2019.
فــي  التصميــم  قســم  مديــر  وقــال 
فاغنــر  غــوردن  دايملــر  مجموعــة 
“تأسر سيارة CLA الجديدة رباعية 
بفضــل  يراهــا؛  َمــن  نظــر  األبــواب 
تصميمهــا األنيــق الجــذاب، كمــا أنها 
تضــع المعاييــر الجديــدة للخطــوط 
األساســية لتصميم )النقاء الحســي 
تتميــز  كمــا   .)sensual purity
تعكــس  التــي  المذهلــة  بأبعادهــا 

غطــاء  األول:  التصميــم  خطــوط 
المحــرك الطويــل الممــدود، والحيــز 
والقاعــدة  المدمــج،  الزجاجــي 
العجــات  أقــواس  ذات  العريضــة 
المكشوفة، وGT الخلفي النموذجي 
والخط الجانبي الذي يشبه زجاجة 
الكوكاكــوال المميز القوي. باختصار، 
كوبيــه   CLA ســيارة  تمتلــك 
اإلمكانــات التــي تؤهلهــا ألن تصبح 

أيقونة التصميم الحديث”.
وال شــك أن التوليفــة الممتــازة مــن 
الخــط الطويل الممتــد فوق النوافذ 
واألبواب التــي من دون إطار تمنح 
CLA كوبيــه شــخصيتها الرياضيــة 
العيــن.  تخطئهــا  ال  التــي  األنيقــة 
الجــزء  األمامــي  الجــزء  ويشــكل 
الافــت للنظر، حيــث ينحدر لألمام 
ويضــم  القــرش  ســمكة  أنــف  مثــل 
غطــاء محــرك طويــًا ممتــًدا عليــه 
جوانــب مقببــة تبــرز عناصــر القــوة 

بالسيارة.

عرضــت مجموعــة هيونــداي موتــور فيديــو ُيظهر نموذًجــا مبتكًرا لنظام شــحن 
آلــي الســلكي للمركبات الكهربائية ونظام آخر ُيســتخدم فــي عملية الركن اآللي 

لهذه المركبات.

للســائقين  الراحــة  النظــام  وســيتيح 
الذيــن يواجهون اكتظاًظــا في مواقف 
ظــّل  فــي  شــحنها  ومواقــع  الســيارات 
التنامــي الثابــت فــي أعــداد المركبــات 
الكهربائيــة. ويعمــل النمــوذج على نقل 
المركبات الكهربائية بعد انتهاء شحنها 
بالكامــل من محطات الشــحن، ســامًحا 
بالبــدء فــي شــحن المركبــات األخــرى 

المنتظرة.
وســُتنقل المركبــة تلقائًيــا إلــى محطــة 
شــحن الســلكية خاليــة عنــد توجيههــا 
إلى الشــحن باســتخدام الهاتف الذكي، 
بالكامــل،  مشــحونة  تصبــح  وعندمــا 
فإنها ســوف ُتنقل إلى مكان آخر شاغر 
لركنهــا فيه باســتخدام نظــام آلي لركن 

المركبات.

 )Huracán EVO تقــدم “أوتوموبيلــي المبورغينــي” طرازهــا الجديد )المبورغينــي
الــذي يشــكل الجيــل المقبــل مــن الســيارة الرياضيــة الخارقــة بمحــرك V10، وهــو 
يرتكز على قوة وأداء سيارة Huracán Performante ويتضمن الجيل المقبل من 

ميزة التحكم بديناميكيات المركبة ومزايا الديناميكا الهوائية.

وعن هذه السيارة، قال الرئيس والمدير 
التنفيذي لشــركة ســتيفانو دومينيكالي 
“نحــن  المبورغينــي”:  “أوتوموبيلــي 
علــى  المبورغينــي  فــي  عازمــون 
إلــى  للوصــول  التقــدم  عمليــة  قيــادة 
أعلــى المراتــب فــي تقنيــات الســيارات 
الرياضية الخارقة ومتعة القيادة. وهذا 

 Huracán EVO ما يكون جوهر ســيارة
الجديدة. 

فهي تأخذ القدرات االســتثنائية لسيارة 
وتجمعهــا   Huracán Performante
للتحكــم  جــًدا  المتطــورة  الميــزة  مــع 
تعزيــز  بهــدف  المركبــة؛  بديناميكيــات 

.”Huracán التجربة اليومية لقيادة طرحــت كاديــاك طــراز 2019 من ATS Coupe. وتحــوي ATS أحدث نظام 
تجربــة مســتخدم كاديــاك؛ لتكــون بذلك واحــدة من أكثر الســيارات اتصااًل 

بفئتها. 

وتــم تطويــر النظام عبــر مزايــا مبتَكرة 
مثــل الواجهــات المخصصــة وفًقــا لكل 
ســائق، وميزة الماحة المدمجة بشكل 
يعــزز  ممــا  الذكيــة،  للهواتــف  مشــابه 
ويقــدم  المســتخدم  اتصــال  إمكانــات 

نظاًما سهًا أكثر لاستخدام.
ضمــن   ATS 2019 عائلــة  وتتوافــر 
 Premium Luxury تجهيــزات  فئــات 

وهــي   ،Premium Performanceو
تقــدم تجربــة قيادة سلســلة عبــر نظام 
المتجــذر  الخلفيــة  بالعجــات  الدفــع 
يكملهــا  الــوزن  ضمــن هندســة خفيفــة 
نظــام شاســيه متطــور ومعــدل بشــكل 
التحكــم  ميزاتــه  ضمــن  ومــن  دقيــق، 
Pre�  المغناطيســي بالقيــادة في طــراز

.mium Performance

نظام شحن آلي

Huracán EVO

ATS Coupe الجديدة

كشفت شركة “نيسان” عن سيارة “ليف إي+” التي تم تزويدها بنظام جديد لقوة الدفع ونطاق استهاك الطاقة، األمر الذي يعزز جاذبية عماء 
هذه السيارة الكهربائية األكثر مبيعا في العالم.

ويشــير الرمــز “إي+” إلــى زيــادة كثافــة الطاقة 
الســيارة  فــي  البطاريــة  توفرهــا حزمــة  التــي 
الجديــدة وارتفــاع قــدرة نظام قــوة الدفع بها. 
وتضيــف قــدرات الدفــع الجديــدة فــي ســيارة 
“ليــف إي+” إلــى إمكاناتهــا بنســبة تصــل إلــى 
حوالي 40 %، بما يضمن أنها تلبي احتياجات 

القيادة لدى طيف أوسع من عماء “نيسان”.
وفــي معــرض تعليقــه، قــال النائــب التنفيــذي 
دانييــل  “نيســان”  شــركة  فــي  للرئيــس 
اســم  فــي  )إي+(  الرمــز  “يشــير  اسكياتشــي 
الســيارة إلــى الميــزات اإلضافيــة فــي ســيارة 
ليــف، إذ تتيــح لعمائنــا المزيــد مــن الخيارات، 
مــن حيــث قــوة الدفع وزيــادة نطاق اســتهاك 
الطاقــة”. وأضــاف “ومــن خال إتاحــة الفرصة 
أمــام العمــاء الختيــار نظــام قــوة الدفــع الذي 
يناســبهم، فقــد باتــت )نيســان ليــف( - الحائــزة 
جاذبيــة  أكثــر   - الجوائــز  مــن  العديــد  علــى 

وماءمًة من أي وقت مضى بالنسبة لهم”.

وتواصل “نيسان” من خال سيارة ليف ريادتها 
لســوق الســيارات الكهربائية على نطاق واسع، 
وهــي تمضي في جهودها اليــوم لتعزيز حلول 
التنقــل البديلة. وتلعب ســيارة ليف الكهربائية 
دورا مهما في مســاعي “نيسان” لبناء منظومة 
تنّقل لدمج السيارات الكهربائية ونظم الطاقة 
النظيفــة فــي حيــاة العمــاء. ومــن بيــن هــذه 

المساعي مبادرة “نيسان للطاقة” التي أطلقتها 
الشــركة، والراميــة إلى تســهيل ربط ســياراتها 
الكهربائيــة بأنظمــة الطاقــة لشــحن بطارياتهــا 
وتزويد المنازل والشركات بالكهرباء، أو إعادة 
تغذيــة شــبكات الطاقة الكهربائيــة، إضافة إلى 
جهودها في مجال إعادة استخدام البطاريات 

المستعملة.

ــاك الــطــاقــة ــهـ ــتـ ــاق اسـ ــ ــط ــ ــع ون ــ ــدف ــ نـــظـــام جـــديـــد لـــقـــوة ال
“نيسان” تكشف النقاب عن “ليف إي+”

أزاحــت “بورشــه” الســتار عــن الوجــه الجديد لمركبات “مــاكان” و “ماكان S” للعام الجديد مــن مدينة مايوركا اإلســبانية بمواصفات حديثة وغير 
مسبوقة في عالم السيارات، بدأت بالشكل الخارجي، مروًرا بالتصميم الداخلي، وأخيرا التقنيات الافتة.

وأصبحت ســيارة مــاكان الجديدة، التي ُكشــف 
للســيارات  باريــس  معــرض  فــي  الســتار  عنهــا 
رباعــي  بنزيــن  بمحــرك  اآلن  تجهــز  مــرة،  ألول 
الســلندرات ســعة لترين مع شاحن توربو، مزود 
بحجــرة احتــراق مطــورة وفلتر تنقيــة جزيئات 
البنزيــن. وتبلــغ قــوة المحــرك في هذه الســيارة 
الرياضية المدمجة المتعددة االستعماالت 252 
حصاًنــا )185 كيلــووات( ويصــل عزمــه األقصى 
إلى 370 نيوتن/ متر. كما ُزودت الســيارة بناقل 
حركة ســباعي السرعات بنظام PDK مع قابض 
مــزدوج لتتســارع مــن الســكون إلــى 100 كــم/ 
ســاعة خال 6.7 ثانية، في حين تصل سرعتها 

القصوى إلى 225 كم/ ساعة.
أمــا معــدل اســتهاك الوقــود فــي ســيارة ماكان 
الجديدة فيبلغ 8.1 ليتر لكل 100 كم وفق دورة 
القيــادة األوروبيــة الجديدة )NEDC(. وتتضمن 
أبــرز المزايــا التــي شــملت التصميــم وتجهيزات 
الراحــة وتقنيات االتصــال وديناميكية القيادة، 

شريط المصابيح الخلفية ثاثية األبعاد بتقنية 
LED ونظــام بورشــه الجديــد المتكامــل إلدارة 
االتصــاالت “PCM” والــذي يشــمل شاشــة لمس 

قياس 10.9 بوصة.
الديناميكيــة  علــى  الجديــدة  مــاكان  وتحافــظ 
الشاســيه  يرتقــي  بينمــا  فيهــا،  أســاس  كميــزة 
المطــّور فــي ســيارة بورشــه الرياضيــة متعددة 

االســتعماالت ذات الحجــم المدمج بمســتويات 
المتعــة  مــن  مزيــًدا  الســائق  ويمنــح  الراحــة، 
أثنــاء القيادة. وكما في جميع ســيارات بورشــه 
الرياضية، تتوفر في ماكان إطارات ذات حجم 
متنوع تتيح للسائق فرصة االستفادة من نظام 
بورشــه الذكــي رباعــي الدفــع للتحكم بالســحب 

واالستمتاع بأسلوب ديناميكي في القيادة.

الديناميكيــة ميزة أساســية مع خصائص األداء المحّســن
S 2019 بورشه ماكان وماكان
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 ”ES6“ الصينيــة النقــاب أخيًرا عــن طرازهــا الجديد ”Nio“ كشــفت نيــو
الســاعية من خالها مزاحمة منافســتها تيســا “Tesla” األميركية على 

صعيد فئة سيارات “الكروس أوفر” الكهربائية.

الســيارة  أن  إلــى  الموقــع  وأشــار 
الصينيــة التــي تعــول علــى محركات 
 544 إنتــاج  علــى  قــادرة  كهربائيــة 
حصاًنــا، مــا يضمــن لها االنطــاق من 
حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر 
فــي أقــل من 5 ثوان، هذا إضافة إلى 
الكهربائيــة  لبطارياتهــا  ســير  مجــال 

فــي  كيلومتــر   500 يتخطــى حاجــز 
الشــحن الكامــل قبــل أن يتــم إعــادة 
الداخــل،  مــن  البطاريــات.  شــحن 
بالشاشــة  زاخــرة   ”ES6“ جــاءت 
مــع شاشــة خلــف  باللمســة،  العاملــة 
المقود، وأخرى كبيرة تشبه الحاسب 

اللوحي في منتصف لوح القيادة.

”ES6“ الصينية تكشف عن ”Nio“



سعيد عبدالغني في المستشفى إثر وعكة صحية

حقق فيلم “Second Act” إيرادات وصلت إلى 40 مليون دوالر، بعد  «
طرحه في 21 ديسمبر الماضي. وانقسمت اإليرادات بين 33 مليون 
دوالر داخل الواليات المتحدة األميركية، و7 ماليين حول العالم في 

3 أيام من طرح الفيلم. وتدور قصة العمل حول عاملة كبيرة في 
شركة تعيد اختراع قصة حياتها بسبب مؤهالتها، في إطار رومانسي 

وكوميدي.

يمــر الفنــان القديــر ســعيد عبدالغنــي، بوعكــة صحيــة دخل علــى إثرهــا العناية 
المركــزة بأحــد المستشــفيات الكبــرى بالقاهــرة، ويرافقه في رحلــة عالجه ابنه 

الفنان أحمد سعيد.

العــام  ينايــر   23 يــوم  عبدالغنــي  ولــد 
1938 فــي قريــة “نوســا البحــر” التابعة 
ثــم  الدقهليــة،  بمحافظــة  أجــا  لمركــز 
التحــق بكليــة الحقــوق جامعــة القاهرة 
وتخــرج منهــا العــام 1958، ثــم التحــق 
قســم  فــي  “األهــرام”  بصحيفــة  للعمــل 
الفــن، ثــم تــدرج فــي المناصــب حتــى 
أصبــح رئيس للقســم الفني في األهرام 
واألهرام المسائي، ومازال مشرفا على 
صفحــة الفــن باألهــرام المســائي حتــى 
اآلن، وكانت هذه وســيلة بداية عالقته 

بالفن.
بــدأ الفنان مشــواره الفنــي منذ 45 عاما 
على خشبة مسرح الطليعة، وشارك في 
مســرحيتي القــرار وجبــل مغناطيســي 
العــام 1973، بينمــا كانــت بداياتــه فــي 
الســينما في العالم التالي 1974 وكانت 
أمــام ميرفت أمين وحســين فهمي في 
توالــت  ثــم  والصعلــوك،  الفاتنــة  فيلــم 

أعمالــه الفنيــة المتنوعــة فــي المســرح 
والتلفزيون والسينما.

وبعــد فيلــم الفاتنــة والصعلــوك توالــت 
أعمالــه الفنيــة حتــى اقتــرب مــن 240 
عمال فنيا متنوعا، واشــتهر بأدوار الشر 
والرخامــة، وكانت أبــرز أفالمه الكرنك، 
اللصــوص،  األتوبيــس،  بتــوع  إحنــا 
حبيبــي دائما، حدوتة مصرية، الكداب، 
المذنبون، زوج تحت الطلب، مهمة في 
تــل أبيــب، وجًهــا لوجــه، عندما يســقط 
الجســد، أين المفر، مع حبي وأشــواقي، 
قيــد  بــال  امــرأة  معــدودة،  العمــر  أيــام 

وغيرها من األفالم.
كما شــارك عبدالغني في مسلسالت بال 
عتاب، صرخة بريء، مبروك جالك ولد، 
المصراوية، أشرار وطيبين، أوالد الليل، 
أحالمنــا المؤجلة، عــدى النهار، إن غاب 
القــط، بينمــا كانت آخر أعماله مسلســل 
للمخــرج   2015 العــام  الســيدة”  “والد 

هانــي إســماعيل، وأيضــا مشــاركته في 
بطولة مسرحيات المهزلة، أنا كريستي، 

الورثة والواد ويكا بتاع أمريكا.
مــن  العديــد  علــى  عبدالغنــي  وحصــل 
الفنيــة، منهــا  الجوائــز خــالل مســيرته 
جائــزة تقديريــة من جمعيــة الفيلم عن 

دوره فــي فيلم “إحنــا بتوع األتوبيس”، 
جائزة “أفضل ممثل دور ثان” عن فيلم 
“أيــام الغضــب”، كمــا حصل على وســام 
الدولــة من الطبقة األولــى للفنون العام 
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ليلــة رائعــة، واســتثنائية، عاشــتها القاهــرة أخيــرا، حيــن انطلقت من المســرح الكبيــر بدار األوبــرا، الدورة الحادية عشــرة لمهرجان المســرح 
العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمســرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيســي. وامتأل المســرح 

عن آخره بفناني المسرح والمثقفين المصريين والعرب الذين احتفلوا بتدشين الدورة الجديدة للمهرجان.

إينــاس  الثقافــة  وزيــرة  الــدورة  افتتحــت 
العربيــة  للهيئــة  العــام  واألميــن  عبدالدايــم، 
للمســرح إســماعيل عبدهللا، ومستشار الهيئة 
يوســف عيدابي، وعدد من القيادات الثقافية 

من مصر واإلمارات.
وحفــل االفتتــاح الــذي أخرجــه خالــد جــالل، 
وجــاء مبهــًرا، تضمــن كلمــات لوزيــرة الثقافــة 
واألميــن العــام للهيئة، وكلمة المســرح العربي 
أحمــد  ســيد  الجزائــري  الفنــان  ألقاهــا  التــي 
أقومي، كما تضمن عرض فيلمين تسجيليين، 
أحدهمــا عــن الهيئــة العربية للمســرح، واآلخر 
اليــوم العربــي  عــن شــخصية صاحــب كلمــة 

للمسرح.
فناًنــا   25 االفتتــاح  خــالل  المهرجــان  وكــرم 
وكاتًبا مســرحًيا مصرًيا، هم أشرف عبدالغور، 
ســميرة  المرشــدي،  ســهير  أيــوب،  ســميحة 
عبدالعزيز، ســمير أحمــد، نعيمة عجمي، نجاة 
علــى، نبيــل منيــب، عــزت العاليلــي، رشــوان 
توفيــق، جالل الشــرقاوي، ثناء شــافع، ســمير 
العصفــوري، فهمي الخولي، يحيى الفخراني، 
بكيــر،  آمــال  غانــم،  ســمير  ياســين،  محمــود 
عبدالرحمن أبو زهرة، كمال الدين عيد، لينين 
الرملــي، محمــود الحدينــي، نبيــل الحلفــاوي، 

هدى وصفي، يسري الجندي.
عبدالدايــم  إينــاس  رحبــت  كملتهــا  وفــي 
بضيــوف المهرجــان مــن المســرحيين والنقاد 
المســرحيين  ســعادة  مؤكــدة  واإلعالمييــن، 
الــدورة  باحتضــان  المصرييــن  والمثقفيــن 
رعايــة  تحــت  للمهرجــان  عشــرة  الحاديــة 
الرئيــس عبدالفتــاح السيســي، ومشــيرة إلــى 
أن احتضــان هذه الدورة مــن المهرجان يؤكد 
فــي شــتى  العربــي  بالفــن  أن مصــر تحتفــي 
مجاالتــه، ألنــه كان وســيظل، همــزة وصــل ال 
تنقطــع، وجســًرا تعبــر عليــه مواكــب اإلبــداع 

والتنوير واالبتكار.
وأعربــت إينــاس عــن ســعادة وزارة الثقافــة 
بالتعــاون مــع الهيئــة العربيــة للمســرح تحــت 
رعايــة عضــو المجلــس األعلــى للدولــة حاكــم 

للمســرح  العربيــة  الهيئــة  مؤســس  الشــارقة 
بــن  ســلطان  الشــيخ  ســمو  األعلــى  ورئيســها 
محمد القاســمي، مشــيدة بما يقدمه من دعم 
غيــر مســبوق للمســرح والثقافــة عموًمــا فــي 

وطننا العربي.
الحاديــة  الــدورة  إقامــة  إن  الوزيــرة  وقالــت 
عشرة ألكبر مهرجان مسرحي عربي في قلب 
القاهــرة، داللــة علــى مكانــة مصر، ومــا تتمتع 
بــه مــن أمــن وأمــان، وثقــة فــي أن جمهورهــا 
محــب للثقافــة عموًمــا وللمســرح خصوصــا، 
متوقعة أن تشــهد فعاليات المهرجان حضوًرا 
نظــًرا  كبيــًرا؛  إعالمًيــا  واهتماًمــا  جماهيرًيــا 

لمكانته وأهميته.
مــن جانبــه، قــال األمين العــام للهيئــة العربية 
للمســرح الكاتب المســرحي إسماعيل عبدهللا 
مــن  عشــرة  الحاديــة  الــدورة  اليــوم  “ندشــن 
مهرجــان المســرح العربــي، في القاهــرة، التي 
منحــت لهــذا المهرجــان شــهادة ميــالده العام 
2009، وراح باألمــل والعمــل يطــوف األقطــار 
العربيــة، ويراكــم النجاحات، يعــود من جديد 
ليشــرب مــن نيلهــا العظيــم )ألــم يقولــوا مــن 

يشرب من نيلها البد أن يعود؟!(”.
مــن  عشــرة  الحاديــة  الــدورة  أنهــا  وأضــاف 
المهرجــان، الــذي تجــاوز مــا تفرضــه مفــردة 

مهرجان من شكل ومضمون؛ ألن الحلم كبير، 
والنظــرة بعيدة، وألننــا ال نرضى بغير النجوم 

بدياًل.
ووجــه كالمــه إلى المســرحيين قائــاًل: يا أهل 
المســرح، لــم يكــن “بتــاح” إله الفــن ينحت كل 
ليســجل  إال  الفرعونيــة  فــي مصــر  أبــدع  مــا 

للتاريــخ أن الفــن هــو اللغة الباقية والشــواهد 
المؤبــدة علــى حضــارة أهــدت العالــم روائــع 
العمارة والموســيقى والرســم وفنون التعبير، 
وهــا نحــن اليــوم بين أحفاد “بتــاح”، في مصر 
العروبــة وقلبها النابض، حجيج مســرحي من 
كل حدب وصوب، جئنا لنرفع في نيلها شراع 

المســرح؛ لنوقد فــي ليلها أنــواره، ونرفع على 

خشباتها ستاره.

المكرمون في الفعالية

انطالق الدورة الحادية عشرة لمهرجان المسرح العربي
ــوم مــصــر ــ ــج ــ ــم لـــكـــبـــار ن ــ ــري ــ ــك ــ ــور وت ــ ــض ــ ــر وســــــط ح ــهـ ــبـ ــاح مـ ــ ــت ــ ــت ــ اف

مطربو حفل االفتتاح

عبدالرحمن أبو زهرةتكريم عزت العاليلي

تكريم سمير غانمتكريم يحيى الفخرانيتكريم نبيل الحلفاوي

الممثل سنا شافعالجزائري أحمد أقومي

“البالد” مع الفنان نبيل الحلفاوي

أسامة الماجد من القاهرة
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مخاوف من تحول اضطراب ألعاب الفيديو لمرض عالمي
تأســر ألعــاب الفيديــو األلباب، لكــن هل تنم ممارســتها بإفراط 
عــن حالــة مرضيــة؟ يحــاول صنــاع ألعــاب الفيديــو الحيلولــة 
دون أن يصبــح ”االضطــراب الناجم عــن اللعب“ مرضا معترفا 

به رسميا.
كانت منظمة الصحة العالمية، التي أمضت سنوات في بحث 
الطبيعــة اإلدمانيــة أللعــاب الفيديــو، قــد أدرجــت ”االضطراب 
الناجــم عــن اللعــب“ علــى قائمتهــا للمشــاكل الصحيــة العــام 
الماضــي، وهــو قــرار مــن المنتظــر أن تصــادق عليــه حكومات 
فــي مايــو ولــه آثــار محتملة علــى سياســات الرعايــة الصحية 
والتأميــن الصحــي علــى ســبيل المثــال. وقــال صنــاع ألعــاب 
فيديــو فــي الواليات المتحــدة ومنظمة الصحــة العالمية إنهم 
بحثــوا المســألة فــي جنيــف الشــهر الماضــي. وقــال ســتانلي 
بييــر لــوي رئيــس جمعيــة البرمجيــات الترفيهيــة فــي بيــان 
”نأمــل أن نتمكــن عبــر الحــوار المســتمر مــن مســاعدة منظمــة 
الصحــة العالميــة علــى تفادي اتخــاذ إجراء متســرع وارتكاب 
أخطاء قد يســتغرق إصالحها ســنوات“. ودعــت الجمعية إلى 
”مزيــد مــن الحوار والدراســة“ قبل اتخاذ رأي نهائي بشــأن أي 
تصنيــف أللعاب الفيديو. وتعّرف منظمة الصحة العالمية هذا 
االضطــراب بأنــه اســتحواذ ألعــاب الفيديــو على حيــاة الناس 
لمــدة عــام أو أكثر على حســاب األنشــطة األخــرى و “مواصلة 
ممارسة اللعب أو زيادة ممارسته برغم ما يخلفه من عواقب 

ســلبية“. وقالــت إن هنــاك اجتماعــا آخــر مــن المقــرر مبدئيــا 
عقــده هــذا العام مع الجمعية، لكن الحوار ال يعني التعاون مع 

صانعي األلعاب.

من المتوقع أن تبدأ حكومات الدول األعضاء في منظمة  «
الصحة العالمية تقديم تقارير عن االضطراب الناجم عن 
ألعاب الفيديو اعتبارا من لعام 2022؛ ليفتح ذلك المجال 

أمام المنظمة لمتابعته في شكل إحصاءات صحية عالمية.

عاتيــة  شــتوية  عاصفــة  اجتاحــت 
منطقــة جبــال روكي والســهول الكبرى 
بالواليات المتحدة يوم الجمعة قبل أن 
تتجه شــرقا مع توقع أن يغطي الجليد 
كيلومتــرات   1609 طولــه  يبلــغ  ممــرا 
خــالل مطلــع األســبوع ممــا يــؤدي إلى 
بوســط  النقــل  حركــة  فــي  ”فوضــى“ 
شــكل  فــي  العاصفــة  وبــدأت  البــالد. 
أمطــار مــن المكســيك ثــم تحولــت إلى 
ثلــوج بعــد التقائهــا بجبهــة مــن الهــواء 
القوميــة  الهيئــة  وتوقعــت  الثلجــي. 
لألرصــاد الجويــة ســقوط ثلــوج يصــل 
ســمكها إلــى 45 ســنتيمترا فــي جبــال 

سانجري دي كريستو جنوبي دنفر.

قال موقع أكيو ويذر لألرصاد  «
الجوية إن من المتوقع سقوط 

ثلوج على كانساس وأركنسو 
وواشنطن العاصمة قبل توجه 

العاصفة إلى البحر في ساعة 
متأخرة من مساء اليوم.

عاصفة ثلجية 
عاتية تجتاح 

أميركا
تقــوم المملكــة المتحــدة بنشــر كاميــرات تعمل باألشــعة تحت الحمــراء؛ الصطياد 

الناس الذين يأكلون ويشربون أو يدخنون أثناء قيادة السيارات.

“النســر  عليهــا  يطلــق  التــي  الكاميــرات 
األصفــر” لديهــا أيضا القــدرة على تصوير 
الملتزميــن  غيــر  والــركاب  الســائقين 
إلــى  إضافــة  األمــان،  حــزام  بارتــداء 
مخالفات السرعة الزائدة طبًعا. وال يشبه 
مظهر هذه الكاميرات الجديدة ما اعتاده 
النــاس، بمــا يعني أن الشــخص لــن يكون 

بمقــدوره أن يعــرف إذا مــا تــم اصطيــاده 
أم ال. كمــا أنهــا تعمــل فــي جميــع ظــروف 
الطقــس والمنــاخ بالليــل والنهــار، بحيــث 
ال تتأثــر بــأي متغيــرات فــي الحــرارة أو 
الثلــوج أو األمطــار وغيرهــا. وتأتــي هذه 
الكاميرات مزدوجة ويتم تركيبها بحيث 

تبعد كل واحدة عن الثانية 200 متر.

قالــت دراســة جديــدة من مجموعــة بحثية أميركيــة إن الصين قد ترفع متوســط 
العمر المتوقع 2.9 سنة إذا حسنت نوعية الهواء إلى المستويات التي أوصت بها 

منظمة الصحة العالمية.

وتعهــدت الصيــن بتحديــد التأثيــر الدقيق 
لتلوث الهواء والماء على الصحة في إطار 
جهودها لزيادة متوسط العمر المتوقع من 
76.3 عــام فــي 2015 إلــى 79 عاما بحلول 
2030. وأظهــرت النتائج التي توصل إليها 
معهد سياســة الطاقة بجامعة شيكاجو أن 

مــن المتوقــع بالفعــل أن ترفع التحســينات 
التــي جرت علــى جودة الهــواء في مدينة 
الدخانــي  للضبــاب  المعرضــة  تيانجيــن 
بشــمال الصيــن خــالل الســنوات الخمــس 
الماضيــة متوســط العمــر المتوقع لســكانها 

البالغ عددهم 13 مليون نسمة 1.2 عام.

كاميرات ببريطانيا لمخالفات األكل أثناء القيادة

الصين قد تزيد متوسط العمر المتوقع

امرأة تجمع عصي البخور في فناء في قرية 
كوانغ فو كاو “قرية البخور” في ضواحي العاصمة 

الفيتنامية هانوي، حيث يقوم العمال في القرية 
بصبغ وتجفيف وربط لحاء البامبو؛ ليصنعوا العصي 

قبل عطلة السنة القمرية الجديدة )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الوزن الزائد

حاز منشور بعنوان “شركات طيران 
تطالــب أصحاب الــوزن الزائد بدفع 
ثمــن تذكــرة إضافيــة.. هل ســتدفع 
أم ســترفض؟” أعلــى معــدل تفاعــل 
على انســتغرام “البالد” في اليومين 
متابعــون  أيــد  وفيمــا  الماضييــن. 
مخالفــة  البعــض  اعتبرهــا  الفكــرة 
لشــروط منظمــة الطيــران المدنــي. 
أن   mr.no_name_09@ واقتــرح 
يدفــع ضعــاف البنيــة نصــف الســعر 

في المقابل.

أظهــرت بيانات أميركية أن جرائم 
خطــف األطفــال من قبــل غرباء ال 
تــزال نادرة في الواليات المتحدة، 
رغــم تصدر أنباء مثل تلك الوقائع 

لعناوين األخبار.
التحقيقــات  مكتــب  ويقــول 
أقــل  إن  آي(  بــي  )إف  االتحــادي 
المتوســط  فــي  شــخصا   350 مــن 
ممــن تقــل أعمارهــم عــن 21 عاما، 
تعرضــوا للخطــف مــن قبــل غرباء 

سنويا منذ العام 2010.
وتــرد مئــات اآلالف مــن البالغــات 
عــن اختفاء قصر كل عام، وال يتم 
تسجيل مالبســات االختفاء سوى 

في نصف الحاالت تقريبا.

لكن في تلك الحاالت المسجلة ال  «
تبلغ نسبة من تعرضوا للخطف 

على يد غرباء سوى 0.1 % فيما 
يتضح أن الغالبية، عادة أكثر من 

95 %، فروا من منازلهم.

المتوســط  البحــر  شــركة  بــدأت 
)إم.إس.ســي(  للشــحن  السويســرية 
تنظيف منطقــة مياه هولندية بعد 10 
أيــام مــن ســقوط مــا يقــرب مــن 300 
حاويــة مــن إحدى أكبر ســفن الشــحن 

التابعة للشركة خالل عاصفة.
ســلطات  باســم  المتحــدث  وقــال 
الهولنديــة،  المائيــة  المســطحات 
التنظيــف  ”عمليــة  إن  الســبت،  أمــس 
األرجــح...  علــى  شــهورا  ستســتغرق 
تــم تحديــد موقــع الجــزء األكبــر مــن 
تــزال  ال  أجــزاء  هنــاك  لكــن  الحطــام 

مفقودة“.

سقطت 291 حاوية، بعضها  «
يحتوي على مواد كيماوية 

خطيرة، من إحدى أكبر سفن 
الشحن في العالم وهي السفينة 

“إم.إس.سي زوي” في الثاني من 
يناير في المياه اإلقليمية األلمانية 

قرب جزيرة بوركوم؛ بسبب 
عاصفة ضربت بحر الشمال.

خطـف األطفـال 
نـادر فـي أميـركـا

تنظيف مياه 
هولندية من 

حاويات غارقة
احتفــل األمازيــع فــي شــمال إفريقيــا والعديــد مــن دول المهجــر، أمــس الســبت، برأس 

السنة األمازيغية الجديدة 2969، والتي يطلق عليها تسمية يناير.

األمازيغيــة  باللغــة  تعنــي  “ينايــر”  وكلمــة 
فــي  شــهر  أول  وهــي  أوســغاس”  “إخــف 

التقويم الفالحي عند األمازيغ.
وانقســم المؤرخــون حــول أصــل االحتفال 
برأس السنة األمازيغية إلى فريقين، فريق 
يــرى أن اختيــار هذا التاريــخ من يناير رمز 
لالحتفــال بــاألرض والزراعــة، ممــا جعلهــا 

بينمــا  الفالحيــة”،  “الســنة  باســم  معروفــة 
يــرى قســم آخــر أن رأس الســنة تشــير إلى 
االحتفــال بذكــرى اليــوم الــذي انتصــر فيه 
الملــك  علــى  شاشــناق  األمازيغــي  الملــك 
المصري رمسيس الثاني في مصر. وتعتبر 
الجزائــر أول دولــة فــي شــمال إفريقيا تقر 

رأس السنة األمازيغية عطلة رسمية.

األمازيغ يحتفلون ببداية العام 2969

بعد أيام من إعالنه االنفصال عن زوجته، انكشفت تفاصيل فضيحة 
جنسية مدوية لمؤسس شركة أمازون وأغنى رجل في العالم، جيف 

بيزوس. وقالت صحيفة “Enquirer” إن بيزوس )55 عاما( أرسل صورا 
جنسية فاضحة له إلى عشيقته نجمة التلفزيون األميركية لورين 

سانشيز، إضافة إلى العشرات من الرسائل النصية الفاحشة. وحسب 
الصحيفة فإن رجل األعمال، صاحب الـ 135 مليار دوالر، أقر بعشقه 
للنجمة األميركية، واستهدفها بصور عارية له ورسائل نصية مثيرة، 

بإيحاءات جنسية فاضحة.

نساء أمازيغيات بالزي التقليدي

زوار معرض أللعاب الفيديو في باريس )رويترز(
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Û  رغــم مــرور أكثــر مــن 25 قرنا على ظهور مصطلــح الديمقراطية، ال يزال الســواد
األعظــم مــن النــاس فــي أعــرق الديمقراطيــات الغربيــة يعجــزون عــن اســتيعابه 
ويخلطون في استخدامه ويخطأون في تطبيقه، بل يعتبر كثيرون الديمقراطية 

سلعة قابلة للتصدير واالستيراد.
Û  ،النظــرة المشوشــة للديمقراطية في الفهم والتطبيق تحــرف الفكرة عن أهدافها

فبــدال مــن أن تكــون الديمقراطية منطلقا لتحقيق األمن الشــخصي واالجتماعي 
واالقتصادي أصبحت سببا للتباعد واالنقسام والتراجع االجتماعي واالقتصادي.

Û  أبرز االنتقادات للديمقراطية تجســدت في اســتفتاء خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي )البريكست(، إذ عزز االستفتاء النعرات اإلثنية وأثار الفوارق القومية؛ 
التاريخيــة والثقافيــة، بيــن اإلنجليــز واالســكتلنديين واأليرلندييــن وغيرهم من 
أبنــاء اإلمبراطورية التي كانت الشــمس ال تغيــب عنها، كما عكس تركيز حكومة 
المحافظين برئاســة كاميرون على مصلحة انتخابية قصيرة المدى على حســاب 

مستقبل األجيال القادمة.
Û  قــد تحيــط بنظريــة االختيار الشــعبي هالــة من التبجيل، لكن ســرعان ما تنقشــع

الهالــة الوهميــة عنــد أول منعطــف يقــود إلــى مواجهة مباشــرة مع الواقــع، وهذا 
مــا يجعــل البريكســت اليوم أكثر الموضوعــات إثارة للجدل فــي بريطانيا، حيث 

تتزايد المطالبات بإعادة التصويت على هذا الخروج المكلف والمؤلم.
Û  في مقال بصحيفة “الفايننشال تايمز” قال الكاتب السياسي فيليب ستيفينز إن

بريكســت هو أســرع طريق لتقســيم بريطانيــا، معتبرا أن الهوة بيــن البريطانيين 
أصبحــت أكثــر عمقــا نتيجــة لالســتفتاء الــذي عكــس اختــالف آراء المواطنيــن 

بحسب توزيعهم الديموغرافي ومستواهم التعليمي.
Û  بعد عامين ونصف من االســتفتاء ال يزال المســؤولون البريطانيون يبحثون عن

أي مخرج ينقذ بلدهم من تبعات البريكست، لكن الخطأ في األساس يكمن 
فــي طــرح موضوع اقتصادي معقد لالســتفتاء العام بدال من أخذ رأي أهل 
االختصــاص، فلــو فعلــو ذلك لجنبوا أنفســهم هــذه الورطة وجنبــوا بالدهم 

خطر االنقسام.

عندما تصبح 
الديمقراطية 

سببا لالنقسام أيمن همام

ayman.hamam
@albiladpress.com
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