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 الشـــريكة ورئيســـة مكتب شـــركة التميمي في 
البحريـــن فتون حجـــار، تعشـــق المحاماة حتى 
النخاع، إذ حولت المكتب إلى مشـــروع تجاري 
ناجـــح مـــن خـــال خبرتهـــا المتراكمـــة، مـــا دفع 
شركة “التميمي” للمحاماة، التي احتفلت أخيرا 
بمرور 30 عاما على تأسيسها، الختيارها لقيادة 

أعمال الشركة في المملكة.

فتون حّجار... شغف 
المحاماة وتراكم الخبرات

)٢١(

ظريف: مستعدون للتفاوض مع واشنطن

جواد 
ظريف 

دبي - العربية.نت

رغـــم التهديـــدات المتاحقة ولهجـــة التصعيد التـــي انتهجها النظام 
اإليراني ضد أميركا، بعد مقتل قاسم سليماني بضربة أميركية، عاد 
وزيـــر الخارجيـــة اإليراني جـــواد ظريف ليؤكد أن إيران ال تســـتبعد 

إجراء مفاوضات مع الواليات المتحدة.
وقـــال محمـــد جـــواد ظريـــف فـــي مقابلـــة مـــع مجلـــة “دير شـــبيغل” 
األلمانيـــة من طهران، إنه “ال يســـتبعد على اإلطاق احتمال أن يغير 
النـــاس نهجهم ويدركوا الحقائق”. وأشـــار إلى أن إيران ال تزال على 
اســـتعداد للحـــوار علـــى الرغم مـــن تكرار مطلـــب باده الســـابق بأن 

)١٦(تضطر الواليات المتحدة أوالً إلى رفع العقوبات.
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الموت يغيب عضوا بمجلس إدارة اتحاد الكرةأفالم فنية وتجاريةتظاهرات بلبنان رفضا للحكومةخزائن خطرة في “إيكيا” إذا لم تثّبت“سوق السبت”.. حضور جماهيري
“بلدنا بلدكم” تحط رحالها بنجاح  «

منقطع النظير بحلة “سوق السبت” 
في باب البحرين، وسط حضور 

جماهيري وشعبي كبير، حرصوا على 
أن يسجلوا وجودهم بوقت مبكر، 
وكذلك كانت عدسة “البالد” والتي 

حضرت منذ بدايات الحدث.

“ثبتيها!” الفتة تحذيرية وضعتها شركة  «
“إيكيا” البحرين على خزائنها من طراز 

“مالم” المعروضة للبيع؛ إذ يمكن 
أن تسبب إصابات خطيرة إذا لم يتم 

تثبيتها بعناية، في أعقاب حادث وفاة 
طفل في الواليات المتحدة األميركية 

جراء سقوط إحدى قطع األثاث.

تظاهر المئات في بيروت،  «
أمس، رفضا للحكومة 

الجديدة برئاسة حسان 
دياب؛ العتقادهم أنها ال تلبي 

مطالب يرفعونها منذ بدء 
الحراك الشعبي قبل 100 يوم 

ضد الطبقة السياسية.

قال رئيس مهرجان العين  «
السينمائي عامر سالمين المري 

في ندوة خاصة عن مشكالت 
السينما بالمنطقة إن هناك ضرورة 

تحقيق معادلة الجمع بين تنفيذ 
أفالم فنية وتجارية في الوقت ذاته، 

تحقق النجاح الجماهيري.

غيب الموت عضو مجلس إدارة  «
االتحاد البحريني لكرة القدم عارف 

العباسي في التاسع والعشرين من 
شهر أكتوبر 2018 لتمر على وفاته 
سنة و3 شهور تقريبا دون أن يفتح 

االتحاد الباب أمام الجمعية العمومية )األندية( لتولي عضوية 
المقعد الشاغر.

الصينيـــة  الجاليـــة  مـــن  تجـــار  أشـــار 
الصحـــة  وزارة  أن  إلـــى  “البـــاد”  لــــ 
البحرينية قامت بفحصهم يوم للتأكد 
من عدم إصابتهـــم بفيروس “كورونا”. 
وقالوا “قامت وزارة الصحة البحرينية 
بإخضاعنا لفحوصات طبية؛ للتأكد من 
عـــدم إصابتنـــا من أي مـــرض؛ للتصدي 

انتشار مرض الكورونا في البحرين”.
وبيـــن مغـــردون أنهـــم متخوفـــون من 
الذهـــاب إلـــى مواقع وجـــود الصينيين 
بـــدأت  الفيـــروس،  وعـــن  بالبحريـــن. 
لعـــاج  بنـــاء مستشـــفى  فـــي  الصيـــن 
مرضـــى تفشـــي فيـــروس كورونـــا في 
مدينـــة ووهان )وســـط البـــاد(، بحيث 
تنتهـــي منه فـــي غضون 6 أيام قبل أن 
يدخـــل الخدمة فـــي 3 فبرايـــر المقبل، 

حسبما نشرته وكالة األنباء الصينية.

“الصحة” تخضع الصينيين للفحص
ــم بــفــيــروس “كـــورونـــا” ــه ــت ــاب ــدم إص ــ ــن ع ــأكــد مـ ــت ــل ل

مسعفون يرتدون مالبس واقية ينقلون أحد المرضى لمستشفى الصليب األحمر بمدينة ووهان الصينية أمس )أ ف ب(

)04(

فض االعتصامات أعقب إعالن الصدر التوقف عن المشاركة في المظاهرات

العراق... مقتل 4 وإصابة العشرات بمداهمات

بغداد - رويترز

قالــت مصــادر فــي الشــرطة وأخرى طبية إن قوات األمن العراقية دهمت مقــر االحتجاج الرئيس في العاصمة بغداد 
أمس الســبت وحاولت تفريق المحتجين في مدن جنوبية وأطلقت الغاز المســيل للدموع والرصاص مما أدى لمقتل 

4 أشخاص وإصابة العشرات.

وجـــاءت محاولـــة فـــض االعتصامات 
بعـــد ســـاعات من إعـــان زعيـــم التيار 
الصدري مقتدى الصدر أنه ســـيتوقف 
المظاهـــرات  فـــي  المشـــاركة  عـــن 

أنصـــار  وبـــدأ  للحكومـــة.  المناهضـــة 
الصدر في مغادرة مخيمات االعتصام 

خال الليل بعد إعان الصدر.
ويبـــدو أن قـــوات األمـــن تحاول فض 

للحكومـــة  المناوئـــة  االعتصامـــات 
بصـــورة نهائيـــة وإنهـــاء االحتجاجات 
الشعبية المستمرة منذ شهور للمطالبة 

بإبعاد النخبة الحاكمة.

سـانـت لورانـس تـفـوز بأكـبـر 
جـائـزة في “ادخـار الوطـنـي”

المنامة - البنك األهلي المتحد

البنـــك  أطلـــق 
األهلـــي المتحـــد 
ترويجية  حملـــة 
لمنـــح  جديـــدة 
فرصـــة  عمائـــه 

الفـــوز بجائـــزة ســـخية بقيمـــة 50 
ألف دوالر مع كل قرض شـــخصي 

يحصلون عليه.

“األهلي المتحد”: 
50 ألف دوالر جائزة 
القروض الشخصية
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علي الفردان من المنامة

نفى بنك اإلســـكان مـــا أوردته “الباد” 
المتقاعديـــن  البنـــك  تهديـــد  بشـــأن 
وإجبارهـــم على دفع مبالغ األقســـاط 
الشـــهرية للخدمـــات اإلســـكانية، بمـــا 
يتجاوز أكثر من ربع دخلهم الشـــهري، 
وإال قام البنك بمقاضاتهم، حســـب ما 

أوردته الصحيفة.
اإلســـكان  ووزارة  إنـــه  البنـــك  وقـــال 
قيمـــة  باســـتقطاع  تماًمـــا  ملتزمـــون 
حددهـــا  التـــي  الشـــهرية  األقســـاط 
نظام وزارة اإلســـكان والمحددة بربع 

الراتب فقط دون أية زيادة.

استقطاعات اإلسكان
ال تتجاوز 25 % من الراتب

المنامة - بنك اإلسكان

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  أعلـــن 
االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان عـــدم 
اســـتغناء شـــركة “كاريدج” عن كوادر 
بحرينية عاملة لديها، إذ أكد الرئيس 
التنفيذي بالشـــركة هشـــام الساعاتي 
عدم صحة ما أشـــيع في هذا الشـــأن، 
بكفاءاتهـــا  متمســـكة  الشـــركة  وأن 

الوطنية.
جاء ذلك في ضوء ما تناقلته وسائل 

التواصـــل االجتماعـــي عن اســـتغناء 
إحـــدى  هيـــرو”،  “دليفـــري  شـــركة 
الشـــركات العاملة في مجال توصيل 
الطلبـــات، عن موظفين مواطنين من 
شـــركة “كاريدج”، بعد قرارها توحيد 
عمليات “كاريدج” التجارية مع شركة 
“طلبات”، وقيام الـــوزارة بإجراءاتها، 
بما في ذلك التواصـــل وعقد لقاءات 

مع المعنيين بالشركة.

ال استغناء عن بحرينيين في “كاريدج”
مدينة عيسى - وزارة العمل

)09(
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مروة خميس

أقر الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس، بأن انتشار وباء االلتهاب  «
الرئوي الفيروسي الذي أودى بحياة 41 شخًصا “يتسارع” ويضع 

الصين في “وضع خطر”، داعيا إلى تعزيز سلطة النظام الشيوعي. 

وأصاب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في ديسمبر بمدينة ووهان 
في وسط البالد نحو 1300 شخص في الصين وُشخصت إصابات في 

العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا والواليات المتحدة.

رئيس الصين: الوضع خطر والوباء ينتشر بسرعة

)16(
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المنامة - بنا

جاللة الملك 
يعزي رئيس 

وزراء أستراليا

ــاد صــاحــب  ــ ــب ــ بـــعـــث عـــاهـــل ال
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
تــعــزيــة  بـــرقـــيـــة  خـــلـــيـــفـــة  آل 
رئــيــس وزراء  إلـــى  ــاة  ــواسـ ومـ
في  مايسون  سكوت  أستراليا 

وفاه والده.

المنامة - بنا

البرلمانيـــة  الشـــعبة  وفـــد  يشـــارك 
اجتمـــاع  فـــي  البحريـــن،  لمملكـــة 
لمؤتمـــر  عشـــرة  الخامســـة  الـــدورة 
األعضـــاء  الـــدول  مجالـــس  اتحـــاد 
اإلســـامي،  التعـــاون  منظمـــة  فـــي 
واالجتماعـــات األخـــرى المصاحبـــة، 
التي ســـتعقد في مدينـــة واغادوغو 
بجمهوريـــة بوركينـــا فاســـو، بالفترة 
من 27 إلـــى 30 يناير 2020.ويرأس 
النائـــب  البرلمانيـــة  الشـــعبة  وفـــد 
األول  النائـــب  ســـلمان  عبدالنبـــي 
لرئيســـة مجلس النـــواب، فيما يضم 
الوفـــد في عضويتـــه كا من: رئيس 
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
محمـــد  النائـــب  النـــواب  بمجلـــس 

عيسى العباســـي نائبا لرئيسا الوفد، 
بمجلـــس  الخدمـــات  لجنـــة  عضـــو 
الشـــورى نوار علـــي المحمود، عضو 
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
بمجلس النواب النائب الســـيد فاح 
هاشـــم فاح، عضـــو لجنة الشـــؤون 
بمجلـــس  والقانونيـــة  التشـــريعية 
واألميـــن  حســـين،  جـــواد  الشـــورى 
العـــام لمجلـــس النـــواب أميـــن ســـر 
اللجنة التنفيذية للشـــعبة البرلمانية 

المستشار راشد محمد بونجمة.
ومـــن المقرر أن يشـــارك الوفد ضمن 
المجموعـــة العربية فـــي اجتماعات 
عدد مـــن اللجان الدائمـــة في اتحاد 

مجالس الدول األعضاء بالمنظمة.

“الشعبة” تشارك في اجتماعات 
“التعاون اإلسالمي” ببوركينا فاسو

هبة الفارس

فــي كل طلــة، وكل مشــهد، يلقــي مــن خالــه الرئيــس القائــد نظــرة حانيــة على 
شعبه، تشعر بأن الدعاء قد استجاب، واألمل قد تحقق، والبعيد أصبح قريًبا.

في كلمتي الماضية لم تكن الجمل المفيدة كريمة للحد الذي ُيشعرني باالكتفاء، 
غيض كان من فيض، والكثير كان أقل من القليل.

األب الرئيس عندما يطل على شــعبه، فإن ســموه يكون حامًا معه كل األماني، 
وكل المعاني وكل اآلمال، كل المحبة، وكل وسائل االتصال، المرئي والمسموع، 
المفهــوم والمعلــوم، اإلحســاس باآلخــر، والضلــوع فــي الدفــاع عــن مصالحــه، 

التماهي مع رغباته، وتحقيق أهم طموحاته.
هكــذا نفهــم مــن رســائل الرئيــس عندمــا يلقــي بتحيتــه علــى الجمــوع، وحيــن 
يلتقــي بالنخــب المؤثرة فيهــم، وهكذا نتواصل جميًعا مع إشــاراته الكريمة، مع 
توجيهاتــه الســديدة، فالفــارس مــازال ممتطًيا جــواده يحارب الدنيــا من فوقه 
دفاًعــا عــن مصالــح أمتــه، ويكابــد األمّريــن فــي نزاالتــه المتواصلة مــن أجل أن 

يكون لباده موطئ قدم في محافل الحضارة والتقدم والرقي.
أتذكــر دائًمــا ونحــن علــى مقربــة مــن لقــاء مهيــب كيــف أن ســموه يدعونــا إلــى 
االلتفــاف، إلــى التكاتــف، إلــى التعاضــد، إلــى لم الشــمل، ونبذ الفرقة واالنقســام 
واالنكسار، ودائًما ما كنت أسأل نفسي لماذا يحرص الرئيس على وحدة أمته؟ 
لماذا يشــدد علينا أن نقف يًدا بيد وكتًفا بكتف مع قادتنا وأولياء أمورنا؟ لماذا 

كل هذا التجلي والتصافح والتصالح مع الجوار البعيد؟
إنهــا بصيــرة محمولة على أســنة المــدى، وهي رؤية مشــفوعة ببصيرة مدججة 
بــاإلرادة والتمســك بالمــوروث العربــي القويــم، تماًمــا مثلمــا هــي المواقــف غير 
المســتغربة مــن ســموه وهــو يدعونــا إلــى كلمة ســواء من أجــل أن ننــأى ببادنا 
عــن التدخــات الخارجيــة فــي شــئوننا الوطنيــة، داعًيــا حفظــه هللا ورعــاه كل 
القــوى الشــعبية بــأن تحتــرز مــن القــادم والدخيــل، وأن تحترم حقوق اإلنســان 
فــي التعبيــر، وليســت حقوقه في التبجيــل والتهليل، الرئيس يحتــرم أمته في 
صمت، ويتحرك نحو شــعبه ببســالة واستبســال، ويدافع عن مقدراته بالحكمة، 
والكلمة الطيبة، والموعظة الحسنة، بالموقف الصلب، واإلصرار على المواجهة 

وتحريك مكنونات الحضارة العربية األصيلة.
هــي نخــوة رئيــس، ويقظة قائد، وســماحة رائــد نهضة وباني وطــن، ال تخونني 
الذاكــرة لــو قلت إن ســموه في مجالســه العتيــدة المتعددة كان دائم الشــرح لنا 
عــن أمــم تعالــت ثــم اندثرت، تعملقت ثــم تراجعت، كبرت مــن دون حق، فضاع 

منها كل الحق.
مــن هنــا تعرفنــا علــى الفكــر الوطني فــي مدلولــه البعيد، وعلــى فلســفة القيادة 

بمفهومها السياسي البسيط، وقدرتها اإلدارية الصارمة.
نحــن علــى مقربــة مــن العــودة الميمونــة لفارســنا المغــوار خليفــة بــن ســلمان، 
هكــذا يحدثنــي قلبــي، وال تأتي لــي المصادر باألخبار، نعم نحــن على مقربة من 
اســتجابة الدعاء بالشــفاء والصحة والعافية لطويل العمر، ونحن على مســافة 
محددة من عودة رجل المراحل الصعبة إلى أهله وعشيرته، إلى وطنه وشعبه 

وقبيلته، إلى باده ووديانه وفرجانه وسريرته.
قائد يفي وشعب يحب، وطن يحتضن، وأمل يتحقق، كلنا ننتظر اليوم القريب 

الذي نقول فيه لسموكم، حمًدا لله على سامتكم، حمًدا لله على سامتكم.

بقلم: د. عبداهلل الحواج

البحرين تهنئ الهند بيوم الجمهورية
البـــاد صاحـــب  عاهـــل  بعـــث 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
الـــوزراء  ورئيـــس  خليفـــة  آل 
صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة 
القائـــد  نائـــب  العهـــد  وولـــي 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
تهنئـــة  برقيـــات  خليفـــة،  آل 
إلـــى رئيـــس جمهوريـــة الهنـــد 
بمناســـبة  كوفينـــد؛  نـــاث  رام 
ذكـــرى يـــوم الجمهوريـــة فـــي 
بـــاده، كمـــا بعث ســـمو رئيس 
العهـــد  ولـــي  وســـمو  الـــوزراء 
برقيتـــي تهنئـــة مماثلتين إلى 
رئيـــس وزراء جمهورية الهند 

ناريندرا مودي.

المنامة - بنا

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد  «
بن عیسی آل خلیفة برقیة تهنئة إلی إیكاتیریني 

ساکیالروبولو؛ بمناسبة فوزها برئاسة الجمهوریة 
الیونانیة.

بعث ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عیسی  «
آل خلیفة برقیة تهنئة إلى الحاكم العام للكومنولث 

األسترالي الجنرال ديفيد هيرلي، بمناسبة العيد 
الوطني لبالده.

... وجاللته يهنئ الحاكم العام للكومنولث األستراليجاللة الملك يهنئ رئيسة اليونان

“السكري” تنظم “تحدي المشي” في نسختها الثانية
“الجنوبية” و  “بــابــكــو”  مــع  وبــالــتــعــاون  عــبــداهلل  بــن  محمد  بــرعــايــة 

دشـــنت جمعية السكري البحرينية مسابقة “تحدي 
المشـــي” فـــي نســـختها الثانيـــة برعايـــة كريمة من 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة رئيـــس جمعية 
الســـكري البحرينيـــة الفريق طبيب الشـــيخ محمد 
بن عبدهللا آل خليفة وبتعاون مشـــترك مع شـــركة 
مشـــروع  ضمـــن  الجنوبيـــة  والمحافظـــة  “بابكـــو” 

مكافحة السمنة في المحافظة الجنوبية.
وصرح الشـــيخ محمد بن عبدهللا بأن العالم يشهد 
ازديادا مضطردا لعدد األشخاص المصابين بزيادة 
الـــوزن والســـمنة والســـكري، وهـــذه الزيـــادة كذلك 
تشـــهدها مملكـــة البحريـــن. وهـــي مشـــكلة صحية 
يعانـــي منهـــا جميـــع فئـــات المجتمـــع مـــن أطفـــال 
وناشـــئة وشـــباب وكبـــار الســـن. ولهـــذه المشـــكلة 
الصحيـــة تبعـــات وأعبـــاء كثيرة على الفـــرد وأهله 
والمجتمع بأكمله. ومن هذا المنطلق، تبنت جمعية 
الســـكري البحرينيـــة مبادرة تحدي المشـــي، إذ بدأ 
تنفيذها في العام الماضي 2019، وتهدف إلى رفع 
الوعـــي الصحي بيـــن جميع أفـــراد المجتمع باتباع 
أســـاليب وأنماط الحياة الصحية خصوصا وتعزيز 
وممارسة النشاط البدني بانتظام لمكافحة السمنة 

والسكري والحد من مضاعفاته.
ووّجـــه الشـــيخ محمد بن عبدهللا الشـــكر والتقدير 
الشـــيخ  المحافـــظ  الجنوبيـــة ولســـمو  للمحافظـــة 
خليفـــة بـــن علـــي آل خليفـــة لتبنيـــه العديـــد مـــن 
البرامـــج الصحية بالمحافظـــة، وإلى فريق الصحة 
المثالية بشـــركة بابكو وشركة البحرين للحاسبات 
اإللكترونيـــة الداعمة للمســـابقة واللجنـــة المنظمة 
وجميـــع  البحرينـــي  األحمـــر  الهـــال  وجمعيـــة 
المشـــاركين مـــن جمعيـــات ومؤسســـات المجتمـــع 

المدني في تحدي المشي.
مـــن جهتها، ذكـــرت نائب رئيس جمعية الســـكري 

البحرينيـــة مريـــم الهاجـــري أن المبـــادرة متاحـــة 
للجميـــع لاشـــتراك بهـــا، للمواطنيـــن والمقيميـــن 
فـــي مملكـــة البحرين، مضيفـــة أن أنواع المشـــي 
بالتحـــدي هـــي المشـــي التقليـــدي علـــى األقـــدام، 
المشـــي على الجهاز )التريدميل(، ركوب الدراجة 
الهوائيـــة، ركـــوب الدراجـــة الثابتـــة، المشـــي مـــع 
الكرســـي المتحـــرك لـــذوي االحتياجـــات الخاصة 
لنشـــجع  يســـاعده(؛  أحـــد  أو  بنفســـه  )الشـــخص 
جميـــع أفراد المجتمع علـــى تبني النمط الرياضي 

اليومي.
مـــن جهتها، نوهـــت عضو مجلـــس اإلدارة بجمعية 
الســـكري البحرينية رئيسة لجنة التوعية واإلعام 
كوثـــر العيـــد إلى آليـــة المبادرة والمطلـــوب تنفيذه 
بأن المشـــي متاح للجميع بمعدل نصف ســـاعة من 
المشـــي المنتظـــم يوميا و5 أيام باألســـبوع لمدة 3 
شهور. وكل سبت هناك مشي جماعي كل مرة في 
أحـــد المـــوالت الصحيـــة/ مضامير المشـــي بمملكة 
البحريـــن وســـيعلن عنـــه في حســـاب “انســـتغرام” 
يحـــدد  زمنـــي  جـــدول  الرئيـــس ضمـــن  الجمعيـــة 

بالتعاون مع المعنيين. 

ويوجـــد مشـــي فـــردي 4 أيـــام باألســـبوع إلتمـــام 
للجميـــع  ويمكـــن  المشـــي.  تحـــدي  متطلبـــات 
االستفادة من الموالت الصحية/ مضامير المشي 
فـــي مملكة البحرين. أما عـــن متطلبات االنضمام 
للمسابقة والتحدي فأضافت العيد أنه يجب أخذ 
الوزن وتصويره قبل وبعد التحدي وإرساله على 
خاص بـ “انستغرام” جمعية السكري، وعمل فيديو 
“اليف” في انســـتغرام المشـــاركين لمشـــيهم لمدة 
نصف ســـاعة وعمل “منشـــن” النســـتغرام جمعية 
الســـكري البحرينيـــة أو إرســـال عـــدد خطواتهـــم 
قبل نهاية اليوم مع صورة لمكان المشـــي لنشـــره 
بانســـتغرام الجمعية لتحفيـــز جميع المتابعين، أو 
صـــورة مدة المشـــي مع التاريـــخ، وبعدها ليدخل 
اســـم الحساب في ســـجل تحدي المشي، وسوف 
يتـــم حصـــر المتحديـــن الملتزمين لمدة 3 شـــهور 
بالمشـــي المنتظـــم لمـــدة نصـــف ســـاعة يوميا و5 
أيام باألسبوع على األقل الذين يرسلون التوثيق 
بمشـــيهم، ويتـــم تســـجيل التحـــدي بانتظـــام في 
ســـجل تحـــدي المشـــي للمشـــاركين ومكافأتهـــم 

حسب عدد الجوائز بالقرعة.

جمعية السكري البحرينية

اللمسات األخيرة لجائزة “األميرة سبيكة لتقدم المرأة”
الجنسين بين  التوازن  سياسات  وتبني  تأهيلها  نسبة  زيادة  األنصاري: 

عقدت لجنة تحكيم جائزة صاحبة الســـمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة لتقـــدم 
المـــرأة البحرينية، اجتماعها األخير ألعمال الدورة 
الحاليـــة، في مقر المجلس األعلـــى للمرأة بالرفاع، 
المتعلـــق  التقريـــر األولـــي  جـــرى خالـــه مناقشـــة 
بتقييـــم المشـــاركات في الدورة السادســـة للجائزة 
وفـــي فئاتهـــا كافة مـــن مؤسســـات القطـــاع العام، 
والقطـــاع الخـــاص ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي 
واألفراد؛ تمهيدا لمنحها في مناســـبة خاصة خال 
النصـــف األول مـــن شـــهر فبرايـــر تحـــت الرعايـــة 
الكريمـــة لقرينـــة العاهـــل رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت 

إبراهيم آل خليفة.
واســـتعرضت األمين العام للمجلـــس األعلى للمرأة 
رئيســـة اللجنة هالة األنصاري في االجتماع نتائج 
استمارات المشـــاركة والتدقيق الميداني للزيارات 
للمجلـــس  العامـــة  األمانـــة  فريـــق  بهـــا  قـــام  التـــي 
اســـتعراض  إلـــى  المشـــاركة، إضافـــة  للمؤسســـات 
عدد من الممارســـات المتميـــزة للجهات الحكومية 
للفـــوز  المرشـــحة  واألفـــراد  واألهليـــة  والخاصـــة 

بالجائزة.
وأكـــدت في هذا اإلطـــار أن اإلقبـــال المتزايد على 
المشـــاركة فـــي هـــذا الجائـــزة النوعيـــة إنمـــا يؤكد 
صحـــة توجههـــا ومعاييرهـــا في تحقيـــق األهداف 
المنشـــودة لدعـــم تقدم المـــرأة البحرينيـــة العاملة، 
وضمـــان أوجـــه التوفيـــق بيـــن واجباتهـــا العمليـــة 
واألســـرية، وزيـــادة نســـبة تأهيل وتدريـــب المرأة، 
ورفـــع نســـبة وجـــود المـــرأة فـــي المراكـــز القيادية 

والتنفيذية، واإلسهام في متابعة الجهود الوطنية 
نحـــو إدمـــاج احتياجات المرأة فـــي خطط التنمية 
الوطنية، والتزام الوزارات والمؤسسات الحكومية 

والخاصة بسياسة عدم التمييز ضد المرأة.
تأثيـــر  عـــن  االجتمـــاع  فـــي  األنصـــاري  وتحدثـــت 
الجائـــزة لناحيـــة االهتمـــام المتزايـــد بالعاقة بين 
دعم االســـتقرار األســـري وزيادة اإلنتاجية، وتبني 
أكبـــر لسياســـات التوازن بيـــن الجنســـين وااللتزام 
بمتطلبـــات الخطـــة الوطنيـــة، وزيادة الممارســـات 
بيـــن  المـــرأة والتـــوازن  لتقـــدم  الداعمـــة  النوعيـــة 
الجنسين، وتعدد منهجيات إدارة المعرفة، وزيادة 
الوعـــي بالتوجهـــات الوطنيـــة فـــي مجـــال تقـــدم 
المـــرأة، وإبـــراز تجربـــة مملكة البحريـــن في مجال 

تقدم المرأة على المستوى الدولي.
كمـــا عرض أوجـــه التطور في آليـــة التقدم للجائزة 
من خال الربط المباشـــر ما بين متطلبات الجائزة 
ومؤشـــرات التقريـــر الوطني وتقاريـــر لجان تكافؤ 
الفـــرص، وجدوى تصنيف الجهات في تشـــجيعهم 

على االســـتمرار في المشـــاركة، إضافة إلى فعالية 
النظـــام اإللكترونـــي في االلتزام بالجـــدول الزمني 
التدقيـــق  منهجيـــة  واســـتثمار  الجائـــزة،  ألعمـــال 
الميدانـــي؛ لضمـــان ســـامة اإلجـــراءات والبيانات، 

وخطة الترويج اإلعامي للجائزة.
الملكـــي  الســـمو  “صاحبـــة  جائـــزة  أن  إلـــى  يشـــار 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة لتقـــدم 
المـــرأة البحرينيـــة”، تعـــد مـــن المبـــادرات النوعيـــة 
فـــي مجال تعزيز مركـــز المرأة في الحيـــاة العامة، 
وآليـــة تحفيزيـــة لترجمـــة الكيفيـــة التـــي يجب أن 
تهيـــأ فيهـــا األرضيـــة التنظيميـــة واإلداريـــة للمرأة 
البحرينيـــة العاملـــة، بمـــا يضمـــن لهـــا القـــدرة على 
التوفيـــق بين واجباتها العملية واألســـرية، وإتاحة 
الفـــرص المتكافئـــة أمامهـــا فـــي مجـــال التدريـــب 
المراكـــز  فـــي  وجودهـــا  نســـبة  لرفـــع  والترقيـــات 
القيادية والتنفيذية، ولتشـــجيع المؤسســـات على 
توجيه مواردها وبرامجها لتلبية احتياجات المرأة 

واألسرة.

لجنة جائزة األميرة سبيكة لتقدم المرأة تناقش المخرجات النهائية للمشاركات

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة
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المنامة - المجلس األعلى للصحة

صــدر عــن رئيــس المجلــس األعلــى الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبــدهللا آل خليفة للصحة قرار رقم 4 لســنة 2020 
بشأن تسمية أعضاء لجنة الجودة والمعايير اإلكلينيكية بالقطاع الصحي.

وجـــاء في القرار أنه تقرر تشـــكيل 
اللجنـــة برئاســـة أميـــن الســـاعاتي 
وتضـــم اللجنـــة األعضـــاء التاليـــة 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  أســـماؤهم: 
عـــن  ممثـــا  خليفـــة  آل  محمـــد 
جمعيـــة األطبـــاء البحرينيـــة )نائبا 
للرئيـــس(، جميلـــة محمد الســـلمان 
األعلـــى  المجلـــس  عـــن  ممثـــا 
آمنـــة  ومقـــرًرا(،  )عضـــوا  للصحـــة 
إبراهيـــم ملـــك ممثـــا عـــن الهيئـــة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحيـــة )عضـــوا(، العميـــد هيثـــم 
إبراهيـــم أميـــن مســـؤول الجـــودة 
بمركز الشـــيخ محمد بن خليفة بن 
سلمان التخصصي للقلب )عضوا(، 
مســـؤول  شـــبر  حســـين  خاتـــون 
الجودة بالرعايـــة الصحية األولية 
)عضـــوا(، نجـــاة محمـــد أبوالفتـــح 
مســـؤول الجـــودة بـــإدارة الصحـــة 
العامـــة بـــوزارة الصحـــة )عضـــوا(، 
قاســـم عمر عرداتي ممثل الجودة 
الخاصـــة  الصحيـــة  بالمؤسســـات 
)عضوا(، سمية حسين عبدالرحمن 
ممثا عن المستشفيات الحكومية 
)عضـــوا(، المقـــدم أمينة علي أحمد 
مســـؤول الجودة بمستشـــفى قوة 
الرائـــد  )عضـــوا(،  البحريـــن  دفـــاع 
منى حسن سعيد مسؤول الجودة 
بمستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعي 

)عضوا(.
أعضـــاء  تســـمية  قـــرار  أن  يذكـــر 
اللجنـــة يأتـــي تنفيذا لقـــرار رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
بإنشـــاء   2019 لســـنة   )29( رقـــم 
وتشـــكيل لجنة الجـــودة والمعايير 
اإلكلينيكيـــة بالقطـــاع الصحي، إذ 
جاء في المادة األولى: ُتنشـــأ لجنة 
تســـمى “لجنـــة الجـــودة والمعايير 
اإلكلينيكية بالقطاع الصحي” تتبع 
المجلـــس األعلـــى للصحة، ويشـــار 
إليها في هذا القرار بكلمة )اللجنة(، 
وتشـــكل مـــن ممثلين عـــن الجهات 

اآلتيـــة: المجلـــس األعلـــى للصحة، 
البحرينيـــة،  األطبـــاء  جمعيـــة 
المستشـــفيات الحكوميـــة، الهيئـــة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية، مســـؤول الجـــودة بمركز 
الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان 
مســـؤول  للقلـــب،  التخصصـــي 
الجـــودة بالرعاية الصحية األولية، 
مســـؤول الجودة بمستشـــفى قوة 
دفـــاع البحريـــن، مســـؤول الجودة 
بمستشـــفى الملك حمـــد الجامعي، 
مســـؤول الجـــودة بـــإدارة الصحـــة 
الصحـــة، وممثـــل  بـــوزارة  العامـــة 
الصحيـــة  بالمؤسســـات  الجـــودة 
الخاصة. وجاء فـــي المادة الثانية 
ونائـــب  رئيـــس  بتســـمية  يصـــدر 
رئيـــس وأعضـــاء اللجنة قـــرار من 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
بناًء على ترشيح كل جهة. وتكون 
مدة العضوية في اللجنة 4 سنوات 
قابلة للتجديـــد لمدد أخرى مماثلة 
القـــرار  صـــدور  تاريـــخ  مـــن  تبـــدأ 
بتســـميتهم، وإذا خـــا محـــل أحـــد 
األعضـــاء ألي ســـبب، يحـــل محله 
وبـــذات  الجهـــة  ذات  عـــن  ممثـــل 
األداة، ويكمـــل العضو الجديد مدة 

سلفه.
وعـــّد القرار مـــن بين مهـــام اللجنة 
ووضـــع  للجـــودة  خطـــة  اقتـــراح 
والنمـــاذج  والمعاييـــر  السياســـات 

والمؤشـــرات  االسترشـــادية 
الصحيـــة الوطنيـــة لقيـــاس جودة 
أداء المؤسســـات الصحية بما فيها 
مقدمي الخدمة واقتـــراح اللوائح 
الخاصة بدعم المؤشرات الصحية 
الوطنية والتي تشـــمل المؤشـــرات 
اإلكلينيكية والتشـــغيلية والمالية، 
التي تتطابق مـــع المعايير الدولية 
الرعايـــة  ألولويـــات  الصلـــة  وذات 

الصحية في مملكة البحرين.
كما تضطلـــع اللجنة بتحديد اآللية 
الازمة لجمـــع البيانات اإلحصائية 
الجـــودة  ألدوات  وفقـــا  المطلوبـــة 
ومتابعـــة  وتحديـــد  وطرقهـــا، 
المؤشرات المهمة لبرنامج الضمان 
أدلـــة  وإعـــداد  الوطنـــي،  الصحـــي 
العمـــل بنـــاء علـــى معاييـــر الجودة 
تنفيـــذ  وإجـــراءات  المعتمـــدة 
علـــى  وتوزيعهـــا  الجـــودة  برامـــج 
جميع المؤسســـات الصحية وذلك 
الوطنيـــة  الهيئـــة  مـــع  بالتنســـيق 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وتقوم اللجنة بإصدار تقرير بيانات 
للمؤشـــرات الوطنيـــة للجودة على 
أســـاس منتظـــم وفًقـــا لمتطلبـــات 
المجلس األعلـــى للصحة، وتقديم 
والدعـــم  والتوجيـــه  المشـــورة 
النهـــج  حاجـــة  بحســـب  التقنـــي 
لتحســـين  العـــام  اإلســـتراتيجي 
الجودة واستدامته، ونشر مفاهيم 
تطويـــر  علـــى  والعمـــل  الجـــودة 
مهـــارات العاملين في المؤسســـات 
الصحية من خال برامج التطوير 

والتحسين المستمرة.
تنظيـــم  علـــى  اللجنـــة  وتعمـــل 
التقـــدم  لمناقشـــة  المنتديـــات 
نوعيـــة  وتحســـين  واإلنجـــازات 
الخدمـــات الصحيـــة، إضافـــة إلـــى 
التنسيق مع كل من المركز الوطني 
وإدارة  الصحيـــة  للمعلومـــات 
المعرفـــة والهيئـــة الوطنية لتنظيم 

المهن والخدمات الصحية.

الشيخ محمد بن عبدالله

وضع معايير صحية وجمــع البيانات اإلحصائية وتطوير العاملين
تسمية أعضاء لجنة الجودة والمعايير اإلكلينيكية

إلى قادة وساسة الجارة إيران.. مع التحية
Û  لمــاذا تســتمر جارتنــا إيــران فــي إصرارهــا علــى امتاك

القــوة النوويــة رغــم اعتــراض جيرانهــا فــي المنطقــة 
ومعارضــة المجتمــع الدولــي بقيادة الواليــات المتحدة، 

وما يسببه لها ذلك من صعوبات وأخطار وأضرار؟
Û  فــي كتابــه “تاريخ األمم والملوك” )ج 3، ص 349( يقول

الطبــري إنه لما أمــر الخليفة أبوبكر الصديق )رضي هللا 
عنــه( القائــد خالــد بــن الوليــد بالتوجــه بجيوشــه لفتــح 
العــراق فــي العــام 12هـــ، كانــت العــراق وقتهــا خاضعــة 
لحكم الدولة الساسانية الفارسية وتقع ضمن حدودها.

Û  ولمــا عبــر خالد الحدود العراقية وعســكر بجيوشــه في
الفارســية  الجيــوش  نحــوه  توجهــت  كاظمــة،  منطقــة 
الفارســي  الحاكــم  مدججــة باألســلحة بقيــادة )هرمــز( 
موقعــه  وأخلــى  بمنــاورة  خالــد  فقــام  آنــذاك،  للعــراق 
وانســحب منــه بســرعة وتوجــه نحــو منطقــة حفيــرة، 
ليجــد هرمــز كاظمــة عندمــا وصلهــا خاويــة وخالية من 
الجيــوش العربيــة اإلســامية، فتوجــه بجيوشــه نحــو 
حفيرة لماحقة ومواجهة خالد وجيوشــه، ولما وصلها 
وجد أن خالد قد غادرها وعاد بجيوشه مرة أخرى إلى 
كاظمــة، فتبعــه هرمــز. وقد قــام خالد بهــذه المناورة أو 
هــذا التكتيــك العســكري عندمــا أدرك أن جيــوش هرمز 
تحمــل معهــا الكثير من العــدة والعتاد واألســلحة، التي 
يصعــب التنقــل والتحرك بهــا بســهولة، وأراد أن يرهقها 
وينهك قواها قبل أن يواجهها وينازلها، وهذا ما حصل 
بالفعــل، ونجحــت الخطة وانهزم هرمز وجيوشــه، رغم 
عددهــا األكبــر وعدتهــا األوفــر فــي تلــك المعركــة، التي 
ُعرفــت بـــ ”معركة ذات الساســل”، والتي كانــت البداية 
النهيــار الدولــة الساســانية وســيطرة الجيــوش العربية 

اإلسامية على كامل أراضيها.
Û  مــا أردنــا أن نتوصــل إليه من ســرد هــذه الواقعة هو أن

التاريــخ ظــل يعلمنا أن قوة الســاح وكثرته وتطوره ال 
تضمــن تحقيــق النصــر، بــل إنهــا قــد تتحول إلــى عبء 
علينــا  يجــب  درس  وهــو  واالنهيــار،  الهزيمــة  يســبب 
جميًعا أال ننســاه، ومن المفترض أن يكون ساســة إيران 

الحاليون أول من تعلمه.
Û  إيــران، كدولة وكشــعب، جارة لنا يجمعنــا معها التاريخ

والجغرافيــا، شــئنا أم أبينــا، يهمنا ويســعدنا اســتقرارها 
ونموهــا وتطورهــا، ونتمنى أن يبــادر قادتها قبل فوات 
األوان بإعادة النظر في مواقفهم ومراجعة حســاباتهم، 

وأن يسارعوا إلى وقف هذا النزيف المتزايد والمتواصل 
لطاقــات بادهــم وإمكاناتهــا ومواردها وثرواتهــا، التي 
ُتبــدد وُتهــدر فــي برامج التســلح ومشــروعات التوســع 

وسياسات التعنت والمواجهة.
Û  إن التاريــخ علمنــا أيًضــا أن انهيــار األنظمــة يبــدأ مــن

الدخــل، وأن التهديــد الداخلي أخطر بكثير من التهديد 
الخارجــي، وأن التهديــدات الخارجيــة توحــد الشــعوب 
عــادة، علــى خــاف التهديــدات الداخليــة التــي تفككها 
وتمزقهــا؛ لــذا فــإن على ساســة وقــادة إيــران الجارة أال 
يتجاهلوا المؤشرات والرسائل التي أخذ شعبها يرسلها 
إليهم، فالشعب اإليراني شعب عريق واع، يدرك إلى أي 
مدى تدهورت أوضاعه المعيشية، وكيف تدنى وتراجع 
اقتصاد باده، وإلى أي مســتوى تهاوت وانحدرت إليه 
قيمة عملته وحجم تصديره، ويعرف أيًضا أن متوسط 
دخــل الفــرد في إيران انخفــض، وأصبح يعادل أقل من 
نصــف متوســط دخــل الفــرد فــي إســرائيل، التــي يقول 
النظــام اإليرانــي إنــه يريــد تدميرهــا، وأقــل مــن ثلــث 
متوســط دخــل الفــرد فــي دول مجلــس التعاون الســت 

مجتمعة.
Û  ويطلــع الشــعب اإليرانــي كذلــك علــى األرقــام الصــادرة

عــن البنــك الدولــي، التــي تشــير إلــى أن اقتصــاد بــاده 
انخفض من المركز الســابع عشــر إلى الســابع والعشرين 
علــى مســتوى العالــم، خــال العقــود األربعــة الماضيــة، 
اإليرانــي  المواطــن  أصبــح  ذاتهــا  الفتــرة  خــال  وأنــه 
العــادي أكثــر فقرا بنســبة 32 %، وأصبحــت تتردد على 
مســامعه أصــداء ما صرح به عضو لجنــة االقتصاد في 
مجلس شورى النظام اإليراني السيد شهاب نادري في 
19 مــارس 2018، عندمــا قــال إن 80 % مــن المجتمــع 

اإليراني يرزحون تحت خط الفقر.
Û  والمواطــن اإليرانــي يجــد صعوبــة فــي الحصــول علــى

تأشــيرة دخــول لمعظــم دول العالــم، وهــو ال يرغب في 
قضــاء عطلتــه الســنوية فــي اليمن أو ســوريا أو العراق 
أو لبنــان ببطــن خــاٍو وجيــب فــاٍض، وقــد ذكــر لــي أحد 
األصدقــاء البحرينييــن، مــن الذيــن يحرصــون كل عــام 
علــى زيــارة العتبــات المقدســة بالعــراق، إنه كان يشــعر 
باأللــم عندما يــرى اإليرانيين يجلبــون معهم بضائع من 
إيــران لبيعهــا في العــراق لتغطية نفقــات زيارتهم؛ مثل 
المكســرات والمخلــات والفواكــه المجففة ومــاء الورد 

والزعفران والســجاد وما شــابه. إن الشــعب اإليراني ال 
يستحق كل ذلك.

Û  إن علــى ساســة وقــادة إيــران أن يعرفــوا عناصــر القوة
الحقيقيــة للــدول والشــعوب، إنهــا بالطبــع ليســت فــي 
اقتنــاء أســلحة الدمــار الشــامل، وعليهــم أن يدركــوا أن 
القنابــل النوويــة ال تجلــب القــوة، بــل قــد تتحــول إلــى 

عبء. 
Û  إن سر قوة إسرائيل في المنطقة، ليس بالقنابل النووية

التي تملكها، بل في قوتها االقتصادية وقاعدتها العلمية 
واإلنتاجية، شــئنا ذلك أم لم نشــأ، وماذا أضاف الســاح 
النووي من قوة إلى كوريا الشمالية بعد أن امتلكته قبل 
14 ســنة؟ أليســت كوريا الجنوبية التي ال تملك ســاًحا 
نووًيا أقوى من كوريا الشمالية؟ ولنستشهد بمثال آخر 
أكثــر وضوًحا وثباًتا، وال يدور حوله الشــك أو الخاف؛ 
فقــد انهــار االتحاد الســوفيتي بعظمته واتســاع رقعته، 
وهو في أوج أو قمة قوته العسكرية، وكانت ترساناته 
متخمــة ومتكدســة بأكثر مــن 4600 قنبلــة نووية، وهو 
ضعــف المخــزون األميركــي مــن القنابــل النوويــة آنذاك 
الــذي كان يبلــغ 2462 قنبلــة، وقتها كان متوســط دخل 
الفــرد األميركــي 48 ألــف دوالر فــي الســنة، بينمــا كان 
متوسط دخل الفرد في االتحاد السوفيتي بالكاد يصل 
إلــى 4 آالف دوالر، أي أن دخــل الفــرد األميركــي يعــادل 
عشــرة أضعــاف دخــل الفــرد الســوفيتي، وهــذا هو أهم 
ســبب لتراجــع وانهيــار االتحــاد الســوفيتي أمــام القــوة 
الحقيقــة للمعســكر الغربــي بقيــادة الواليــات المتحــدة، 

فالمواجهة لم تكن متكافئة.
Û  أن يعتقــدون  طهــران  فــي  والساســة  القــادة  كان  إذا 

والطائــرات  والصواريــخ  والمدافــع  القنابــل  تكديــس 
والبوارج الحربية والغواصات ســتمكنهم من الســيطرة 
علــى المنطقــة فهــم مخطئــون؛ ألن بادهــم مــا زالــت 
تفتقــر إلــى أهــم عنصــر مــن عناصــر القــوة، وهــي القوة 
أو الطاقــة االقتصاديــة، لقــد اســتمر االقتصــاد اإليراني 
فــي التراجــع والتــردي، كمــا ذكرنا، وتورطــت إيران في 
حروب استنزاف، أو إن شئت، فقل في حالة استنزاف 
في لبنان واليمن وســوريا والعراق، وفي تمويل برامج 
لتوســيع نطــاق النفــوذ فــي العديــد من الدول في آســيا 
االتحــاد  بحــال  يذكرنــا  أصبــح  الوضــع  إن  وإفريقيــا، 
الســوفيتي بعد تدخله في أفغانســتان، وما أشبه الليلة 

بالبارحــة، والــدرس لم يتغيــر، وهو أن انهيــار االقتصاد 
يــؤدي حتًمــا إلــى انهيــار النظــام وانهيار الدولــة وانهيار 

أحام النهار.
Û  وإذا كان ساســة وقادة إيران يســعون إلى الهيمنة على

المنطقــة؛ فــإن ذلــك يعتبــر من أحــام النهــار أو أضغاث 
أحــام الليــل، وإذا كانوا يبحثون عــن دور إقليمي؛ فإن 
عليهــم أن يدركــوا أنهــم ال يســتطيعون تحمــل تكاليــف 
والتزامــات وأعبــاء مثل هذا الدور، ولذلــك فإننا نتمنى 
منهــم أن ينتقلــوا بإيــران مــن حالة الثــورة واالضطراب 
والتصــادم إلــى حالة الدولــة الطبيعية المســتقرة؛ دولة 
المؤسسات والقانون التي تعيش بانسجام مع محيطها 

وبسام مع جيرانها ومع مكونات المجتمع الدولي.
Û  إن القــوة والنفــوذ ال يأتيــان من خال تصديــر الثورات

والشــعارات، بل مــن خال تصدير البضائــع والمنتجات 
والمخترعــات واألفــكار والكفــاءات، وأوضــح األمثلــة 
علــى ذلــك جمال عبدالناصــر )رحمه هللا(، الــذي أصابته 
نشوة السيطرة واالنتصار، فقرر تمديد نفوذه وسطوته 
علــى الــدول العربيــة األخــرى مــن خــال تصديــر ثقافة 
الشــكلية  الجمهوريــات  وإقامــة  العســكرية  االنقابــات 
وإلغــاء األنظمــة الشــرعية الملكيــة؛ فكانــت المحصلــة 
النهائيــة والمصيبــة الكبــرى هزيمــة 1967 النكــراء التي 

قضت على أحامه وحطمت طموحات األمة العربية.
Û  ،وعلى قادة وساسة إيران أن يدركوا، قبل فوات األوان

أن الحــروب قد تغيرت أســاليبها وميادينها وأســلحتها؛ 
فاألسلحة البحرية على سبيل المثال لم تعد تتمثل في 
البوارج والغواصات وحامات الطائرات فقط، بل أيًضا 
بعدد البواخر التجارية وما تحمله من حاويات، وليست 
القوة بعدد الجنود فحســب، بــل بأرقام المبيعات أيًضا، 
والقوة تكمن في الكثافة السكانية ودرجة تعلمها، وفي 
توسيع نطاق وحدود المعرفة في المجتمع، وتكمن في 
الجامعــات ومراكز البحوث وفي التنافس واالســتثمار، 
القوة الحقيقية أصبحت أيًضا في القوة الناعمة، عندما 
أصبحــت وســائل اإلعام أهم من فوهــات المدافع، ولم 
تعــد المعــارك الحقيقيــة تــدور بيــن الجيــوش الجــرارة، 
بــل بين الشــركات العماقــة العابــرة للقارات؛ وليســتمع 
وينصت قادة وساســة إيران إلى وطيس المعركة التي 
تدور رحاها اآلن بين أقوى دولة في العالم وبين شركة 

“هواوي” الصينية العماقة. وهللا الموفق.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة



“الصحة” تفحص الصينيين للتأكد من عدم إصابتهم بـ “كورونا”
أشار تجار من الجالية الصينية لـ “البالد” إلى أن وزارة الصحة البحرينية قامت بفحصهم يوم للتأكد من عدم إصابتهم 

بفيروس “كورونا”.

وقالـــوا “قامـــت وزارة الصحـــة البحرينيـــة 
بإخضاعنـــا لفحوصـــات طبيـــة؛ للتأكـــد من 
عدم إصابتنا من أي مرض؛ للتصدي انتشار 
مرض الكورونا في مملكة البحرين”. وبين 
مغـــردون أنهم متخوفون مـــن الذهاب إلى 

مواقع وجود الصينيين بالبحرين.
وعـــن الفيـــروس، بـــدأت الصيـــن فـــي بناء 
مستشـــفى لعـــاج مرضى تفشـــي فيروس 
كورونا فـــي مدينة ووهان )وســـط الباد(، 
بحيـــث تنتهي منه فـــي غضون 6 أيام قبل 
أن يدخـــل الخدمـــة فـــي 3 فبرايـــر المقبـــل 

بحسب ما نشرته وكالة األنباء الصينية.

ويذكر أن المستشفى سُيبنى على مساحة 
25 ألـــف متر مربع؛ ليمكنه اســـتيعاب نحو 

1000 سرير.
وكالـــة  نشـــرتها  جويـــة  صـــور  وأظهـــرت 
معـــدات  الجمعـــة،  الصينيـــة،  شـــينخوا 
ميكانيكيـــة تعمـــل فـــي موقع المستشـــفى 
الغربيـــة  الضاحيـــة  فـــي  قديـــان  بمنطقـــة 

لمدينة ووهان بمقاطعة هوبي.
وأوضحت شـــينخوا أن المستشفى سيتبع 
نمـــوذج بنـــاء مستشـــفى شـــياو تانغشـــان 
المنقولـــة،  الخشـــبية  المنـــازل  الســـتخدام 
بحيـــث يتـــم االنتهـــاء مـــن البناء بســـرعة. 

وفـــي 2003، كانت الصيـــن قد فعلت األمر 
نفسه عندما بنت مستشفى شياو تانغشان 
في 7 أيام في الضاحية الشمالية للعاصمة، 

بكين، للتعامل مع تفشي مرض السارس.
أنـــه يتـــم عـــاج  إلـــى  وأشـــارت شـــينخوا 
مرضـــى فيـــروس كورونـــا فـــي العديد من 
عيـــادة   61 إلـــى  إضافـــة  المستشـــفيات، 
للُحَمى في ووهان، وهي أول مدينة يظهر 
فيهـــا المـــرض قبـــل انتشـــاره فـــي مناطـــق 
مختلفـــة بالصيـــن، فضا عـــن دول أخرى، 
بينها الواليات المتحدة األميركية واليابان 

وتايلند.

local@albiladpress.com
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مروة خميس

        إعــــداد: 

سيد علي المحافظة

إنفوجرافيك: 

محمد خليل

داهـــم فيروس كورونا الجديـــد احتفاالت الســـنة القمرية الصينية 
والتي تصادف هذه السنة عام الفأر، الذي يرمز إلى الثروة والسعادة 
حســـب المعتقدات الصينية، لتعلن الســـلطات إلغـــاء االحتفاالت 

واسعة النطاق لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.
وعبـــرت منظمة الصحـــة العالمية عن اعتقادها أن ســـوق هوانان 

للمأكوالت البحرية تقف وراء انتشار الفيروس.

 25 
ألف متر مربع

6 
أيام

 1000
سرير

 2 
فبراير 2020

 المساحة
 الطاقة 

االستيعابية
فترة

االفتتاح البناء

31 ديسمبر 2019 
تسجيل أول حالة إصابة بالمرض

9 يناير 2020 
اإلعالن عن أول حالة وفاة

20 يناير 2020 
توثيق أول حالة انتقال عدوى 

بين إنسان وآخر

23 يناير 2020 
وضع مدينة ووهان تحت

 الحجر الصحي

 23 يناير 2020 
دراسة اإلعالن عن حالة طوارئ

 صحية دولية

إحصاءات (حتى 25 يناير 2020)

 41 
حالة وفاة

 1300
إصابة

 38
حالة شفاء

 1965
حالة مشتبه بإصابتها

 237
حالة خطرة

كورونا والبحرين

800 طالب بحريني
 يتواجدون في الصين

ال حاالت مشتبه
بإصابتها في المملكة

إجراءات احترازية
للتأهب واالستعداد

إعداد أدلة إرشادية
للعاملين الصحيين

إجراءات احترازية
 بمطار البحرين الدولي

حكومة ووهان الصينية 
تبني مستشفى لعالج المصابين

محطات مهمة

جمعة لـ “^”: “كورونا” ال ينتقل عبر المالبس 
المستوردة من الصين

أشـــار استشـــاري األمراض الجلدية حســـين جمعة إلى أن فيروس كورونا ال 
ينتقل من المابس المستوردة وال عن طريق التعامل العادي مع البائع.

وقال لـ “الباد” إن فيروس كورونا ينتقل في حال هناك إفرازات من المريض 
نفســـه من عينه أو فمه أو يده وقام بمامســـة المكان نفســـه، لذلك ننوه إلى 

االهتمام بالنظافة وغسل اليدين.
وأشـــار إلى أنه ال توجد حاالت مصابـــة بفيروس كورونا في مملكة البحرين، 
وهنـــاك شـــائعات غير صحيحة لتخوفهـــم من زيارة مواقع وجـــود الصينيين 

جراء شراء األقمشة المستوردة من الباعة للجالية الصينية.
ودعا إلى االهتمام بالنظافة الشخصية للمسافر، ويفضل للمصابين بحساسية 

حسين جمعةأو أمراض في الجهاز التنفسي أن يلبسوا كماما.



وتفاجـــأ العالم، وأولهم الشـــاه، بكارتر 
وهـــو يخطـــب ويتحـــدث عـــن حقوق 
اإلنســـان ويعد الشـــعب األميركي بأنه 
ســـيقف بجانـــب الشـــعوب المضطهدة 
مـــن حكامهـــا المســـتبدين مهمـــا كانت 
الواليـــات  تربـــط  التـــي  الصداقـــة 
المتحدة بهـــم. وبالفعل مـــارس كارتر 
ضغوًطـــا شـــديدة على الشـــاه؛ لتغيير 
سياســـاته الداخليـــة، فانصـــاع األخير 
وقـــدم العديـــد مـــن التنـــازالت، ولكـــن 
كانـــت كلهـــا متخبطـــة وفـــي الوقـــت 
الضائع، كما علم األميركان حينها بأنه 
مصاب بالســـرطان ولن يعيش طويًل 
مـــع عدم وجـــود خليفـــة قـــوي يعتمد 
األكبـــر  الهـــم  أن  عليه.والحقيقـــة 
المرحلـــة  تلـــك  فـــي  لألميـــركان 
كان هـــو منع مجـــيء حكم جديد 
فـــي إيـــران يتحالـــف مـــع االتحاد 
ذي  البلـــد  هـــذا  فـــي  الســـوفيتي 
الموقـــع االســـتراتيجي المهم في 
أن  ننســـى  الشـــرق األوســـط، وال 
المحرك العميق للشـــعب اإليراني 
في ثورة 1979 هو امتداد ما جرى 
علـــى “محمـــد مصـــدق” مؤســـس 
حزب الجبهة القومية اليســـارية، 
ومـــا قامت بـــه أميـــركا وبريطانيا 
حينهـــا، وأيًضـــا كان من أبرز قوى 
أحـــزاب  اإليرانيـــة  المعارضـــة 
“حـــزب  رأســـهم  علـــى  شـــيوعية 
تـــوداه”، إضافـــة للقـــوى األخـــرى 
الطلبيـــة والجماعات  كالحركات 
اإلســـلمية على رأسهم الخميني، 

ومجاهدو “خلق” وغيرها. 
بعد تواصل جرى بين الفرنسيين 
والشاه عبر السفارة الفرنسية في 
طهـــران تم االتفـــاق علـــى انتقال 
معتقـــًدا  فرنســـا،  إلـــى  الخمينـــي 
الشـــاه أن ذلك ســـيجعل الخميني 
وبالفعـــل  تأثيـــًرا،  وأقـــل  بعيـــًدا 
وصـــل الخمينـــي إلى فرنســـا في 
جـــرت  وهنـــاك   ،1978 أكتوبـــر   6
المحادثات بينـــه وبين األميركان 
عـــن طريـــق “رمـــزي كلرك” وزير 
العدل الســـابق وأحد أبرز داعمي 
الحريـــات والحقـــوق المدنية، كما 
كانـــت هنـــاك مباحثـــات يجريهـــا 
األميـــركان فـــي الداخـــل اإليراني 
مع عدد من القوى والشـــخصيات 
مـــن ضمنهـــم بـــازركان وهاشـــمي 
رفســـنجاني. فـــي األول من يناير 
اجتمـــاع  حصـــل   1979 العـــام 
“غواديلـــوب”  فـــي  معلـــن  غيـــر 
بيـــن الرئيـــس األميركـــي جيمـــي 
كارتر والرئيس الفرنســـي فاليري 
ورئيـــس  ديســـتان  جيســـكار 
جيمـــس  البريطانـــي  الـــوزراء 
األلمانـــي  والمستشـــار  كاالهـــان 
هيلموت شـــميت، أعلن فيه كارتر 
للحاضريـــن أن الشـــاه انتهى ولن 
نقدم له أي مساعدة وأننا نخطط 
إيـــران،  فـــي  عســـكري  النقـــلب 
)حســـين حقيقـــي، كتـــاب: شـــاهد 
على السقوط الثلثي. وهو ينقل 
كلم الرئيـــس الفرنســـي الســـابق 
ديســـتان في لقـــاء صحافي/  نقًل 
عـــن أنـــور عبدالرحمـــن - صحيفة 

أخبار الخليج، ع: 15228(. 
انفتـــح الخميني في فرنســـا على 

منصـــة  لـــه  شـــكل  الـــذي  الغـــرب 
اإليرانـــي  الشـــعب  لمخاطبـــة 
بتســـجيل  واســـتمر  والعالـــم، 
بدأهـــا  التـــي  الكاســـيت  أشـــرطة 
فـــي العراق، وإيصالها من فرنســـا 
للداخـــل اإليرانـــي بـــكل سلســـة، 
بـــل كانـــت إذاعـــة “بـــي بي ســـي” 
البريطانية باللغة الفارســـية تمثل 
صوت الخميني في إيران وتذيع 
جميع كلماته وتوجيهاته للشـــعب 

اإليراني. 
وفي النهاية ســـقط الشـــاه وحيًدا 
دون أي دعم من حلفائه األميركان 
أو الغربييـــن، رغـــم وجـــود اآلالف 
الذيـــن  الجنـــود األميركييـــن  مـــن 
كانـــوا يســـتطيعون دعمـــه، إال أن 
األميـــركان طلبـــوا منـــه المغـــادرة 
وفاوضـــوا كبار جنـــراالت الجيش 
اإليراني؛ لعدم المقاومة والوقوف 
على الحياد لتأخذ األمور مجراها، 
وذلـــك بلقـــاءات أجرياهـــا معهـــم 
الجنرال األميركي “روبرت هايزر” 

والسفير األميركي في طهران. 
مـــن  إجمـــاع  حصـــل  قـــد  وكان 
أهـــم القـــوى المعارضـــة علـــى أن 
الخمينـــي كرجـــل ديـــن كبيـــر في 
السن لن يســـعى للتمسك والتفرد 
بالســـلطة، فيكون هو الممثل لهم، 
خصوصـــا أنه لم يعلـــن حينها بأنه 
سيؤســـس دولـــة دينية إســـلمية 
أو أنه ســـيطرح نفسه كولي فقيه. 
وبحســـب األحـــداث والكثيـــر من 
الكتابـــات فـــإن الخمينـــي انقلـــب 
بعـــد  علـــى جميـــع هـــؤالء الحًقـــا 
تســـلمه لزمـــام األمور فـــي إيران، 
المتحـــدة.  الواليـــات  خصوصـــا 
ويمكـــن في هذا المجـــال مراجعة 
فرنســـا”  فـــي  “الخمينـــي  كتـــاب: 
لكوشـــنك نهاوندي رئيس جامعة 
طهـــران، ووزيـــر التعميـــر ســـابًقا، 
وكتاب: “الثورة البائســـة” لموسى 
الموســـوي الـــذي كان مقرًبـــا مـــن 
الخميني وصديقا لولده مصطفى، 
وهو معـــارض للشـــاه، أيًضا وكان 
متواصًل مع الخميني من قم إلى 

العراق حتى فرنسا. 
اإلســـلمية  المجتمعـــات  فرحـــت 
والعربية عموما بوصول الخميني 
إلى الحكم فـــي إيران كرجل دين 
ضد الشـــاه “المســـتبد والفاســـق”، 
فتوافدت عليه الوفود من العديد 
مـــن القـــوى السياســـية والحزبية 
العربيـــة، كمـــا بعث لـــه العديد من 
الحكام العرب المجاورين برسائل 
التهنئة والمباركة والسعي لحسن 
الجـــوار، وعلى رأس هؤالء صدام 
حســـين والملـــك خالـــد، اللذين رد 
عليهمـــا الخميني بـــرد متعال بدأه 
بعبـــارة: “الســـلم علـــى مـــن اتبـــع 
الهـــدى”!، )أذيع خبر هذه الرســـائل 
فـــي إذاعة طهران باللغـــة العربية 
واســـتمع لها الكثيـــر ممن عاصروا 

تلك المرحلة(. 
الخمينـــي  أعلـــن  بقليـــل  وبعدهـــا 
مشـــروع تصديـــر الثـــورة إلى كل 
العالـــم وبـــدأ فـــي خطبـــه الرنانـــة 
بمهاجمـــة األنظمـــة التـــي اعتبرها 
عميلـــة لألميـــركان وأعـــداء األمة 

اإلســـلمية. أمـــا الفرحـــة الكبـــرى 
المجتمعـــات  داخـــل  فكانـــت 
البـــلد  فـــي  خصوصـــا  الشـــيعية 
العربيـــة الذيـــن شـــعروا بالنشـــوة 
العارمـــة وهـــم يشـــاهدون عمامة 
شيعية تنزل من الطائرة الفرنسية 
أمام أنظار واهتمام العالم لتعتلي 
ســـلطة دولـــة كبـــرى مثـــل إيـــران، 
فـــي الوقـــت الـــذي كان فيه بعض 
رجـــال الدين في هذه المجتمعات 
الخـــروج  حتـــى  يســـتطيعون  ال 

بعمائمهم إلى الشارع. 

السيد محمد باقر بن حيدر 

الصدر وحزب الدعوة

الصـــدر هو أهم مؤسســـي “حزب 
الدعـــوة اإلســـلمية” فـــي العراق 
العـــام 1959، والـــذي أطلـــق عليه 
إعـــداد  وتولـــى  المســـمى  هـــذا 
المـــادة التثقيفيـــة للحـــزب، وكان 
المحـــرك لهـــم هو المد الشـــيوعي 
ومحاولة مجابهته بتيار إسلمي 
مضاد، وكذلـــك مجابهة العلمانية 
كانـــوا  )كمـــا  العربيـــة  والقوميـــة 
يقولون(، والملحظ لكتب الصدر 
الفكريـــة يجدهـــا تصب فـــي هذا 
االتجاه. المحرك اآلخر لتأســـيس 
الحزب هو أن الكثير من الشـــباب 
الشـــيعة المتدينيـــن فـــي العـــراق 
للتنظيمـــات اإلســـلمية  انضمـــوا 
السنية كحزب التحرير واإلخوان 
المســـلمين، ما جعـــل بعض رجال 
الدين الشـــيعة يفكرون بتأسيس 
حزب يســـتقطبون فيه شـــبابهم، 
)الشـــائع أن تأســـيس الحزب كان 
قـــول  1957 اعتمـــاًدا علـــى  فـــي 
منقول عن صالـــح األديب، ولكن 
الســـيد طالـــب الرفاعـــي فند ذلك 
وصـــّوب التاريخ/  راجع: الشـــرق 

األوسط، ع: 12733(. 
أكثـــر  مـــن  وطلبـــه  الصـــدر  كان 
المتأثرين بفكر اإلخوان المسلمين 
من رجال الدين الشيعة، حتى أن 
البعـــض في النجف كانوا ينبزونه 
بأنـــه “إخواني الشـــيعة”، وبالفعل 
نقل لي ذلك أحد طلبه القدماء، 
كانـــت  اإلخـــوان  كتابـــات  وأن 

تأتيهم ويقرأونها بالخفية. 
وحزب الدعوة كان تأثره واضًحا 
أن  خصوًصـــا  التحريـــر؛  بحـــزب 
بعـــض قيادييه كانـــوا أعضاء في 
التحريـــر وفـــي اإلخـــوان  حـــزب 
المســـلمين مثـــل عـــارف البصري، 
تولـــى  الـــذي  الســـبيتي  ومحمـــد 

قيادة الحزب العام 1964. 
يعـــرف  مـــا  إن  القـــول  يمكننـــا 
باإلســـلم الحركي الشـــيعي على 
الصعيد العربي، كان منشأه محمد 
باقـــر الصدر وبعض المقربين منه 

آنذاك الذين اتخذوا الحًقا خطهم 
المســـتقل كالسيد فضل هللا على 

سبيل المثال. 
 4 مـــن  مخطًطـــا  الحـــزب  وضـــع 
مراحـــل: مرحلـــة العمل الســـري، 
مرحلـــة النشـــاط العلنـــي، مرحلة 
الحكم واستلم السلطة، ومرحلة 
التطبيق العملي لإلســـلم، )عادل 
فـــي  اإلســـلمي  العمـــل  رؤوف، 
العراق بين المرجعية والحزبية(. 
حـــزب  دعـــا  الســـبعينات  فـــي 
الدعـــوة إلســـقاط النظـــام البعثي 
مـــا  إســـلمية،  وإقامـــة حكومـــة 
أدخله في مواجهات مسلحة مع 
الدولـــة. كما قام الصـــدر باإلفتاء 
بحرمـــة االنتمـــاء لحـــزب البعـــث 
حتـــى لـــو كان صورًيا. وبحســـب 
مـــا ينقـــل عـــن الثقافـــة الداخلية 
فـــي تلـــك المرحلـــة لإلســـلميين 
الشـــيعة والســـنة على حد سواء، 
بكفـــر  يعتقـــدون  كانـــوا  أنهـــم 
العربيـــة  الحكومـــات  وإلحـــاد 
التـــي رفعـــت شـــعارات القوميـــة 
والبعثية واالشـــتراكية، وأن هذه 
المســـميات لم تكن ســـوى ســـتاًرا 
علـــى شـــيوعيتهم المتأصلة التي 
كانوا يخفونها، والحديث يطول 
في هـــذا الشـــأن، ولكن مـــا يهمنا 
هنـــا هـــو أن الصدر كان من أشـــد 
المتحمســـين في النجـــف ألفكار 
رجـــال  أوائـــل  ومـــن  الخمينـــي، 
اقتنعـــوا  الذيـــن  الشـــيعة  الديـــن 
بوالية الفقيه بعـــد أن كان يؤمن 
بمبدأ الشـــورى اإلســـلمي والذي 
طبق فـــي حزب الدعـــوة، فما أن 
نجـــح الخمينـــي بالوصـــول إلـــى 
حكـــم إيـــران إال وأعلـــن الصـــدر 
تأييـــده له ودعا أتباعه للوالء له، 
وقـــال مقولتـــه الشـــهيرة: “ذوبوا 
فـــي اإلمـــام الخمينـــي كمـــا ذاب 
هو في اإلســـلم” وبدأت تنتشـــر 
الشـــيعية عبـــارة  فـــي األوســـاط 
“المرجعيـــة الناطقـــة والمرجعية 
بالصامتة  الصامتـــة” والمقصـــود 
التقليديـــة  المرجعيـــة  هـــي 
كالخوئي وغيره الذين لم يعلنوا 
تأييدهـــم للخميني ولـــم يدخلوا 
فـــي مواجهـــة مـــع الدولـــة. فكان 
لموقـــف الصـــدر وجماعتـــه بالـــغ 
األثر فـــي تأييـــد الشـــيعة عموًما 
وفـــي العراق خصوًصـــا للخميني 
وللدولـــة الدينيـــة الشـــيعية التي 
أوجدها فـــي إيران، ثـــم انضواء 
حـــزب الدعـــوة الحًقـــا أو معظـــم 
أعضائـــه تحت عباءة المشـــروع 
المجتمعـــات  وتجييـــر  اإليرانـــي 
الشيعية له في العراق والمنطقة. 
يبدو أن الصدر كان يريد االلتحاق 
بالخميني في إيران بعد تشـــديد 
الحكومـــة  مـــن  عليـــه  الخنـــاق 

العراقيـــة، إال أن الخميني عندما 
علم بذلك أرســـل له برقية يطلب 
منـــه البقاء فـــي النجـــف، فكانت 
)بحســـب شـــهادة  البرقيـــة  هـــذه 
غالب الشابندر(، هي سبب سجنه 
وإعدامه بتهمة الخيانة الوطنية 
كانـــت  إيـــران.  مـــع  والتخابـــر 
األوضاع األمنيـــة متوترة للغاية 
فـــي الداخل العراقي بعد وصول 
الخميني لحكم إيران والتصعيد 
الخطابـــي بيـــن الطرفيـــن، وقـــام 
حـــزب الدعـــوة بتنفيـــذ عـــدد من 
العمليات المســـلحة كان أشـــهرها 
هجوم جامعة المســـتنصرية في 
الثانـــي من أبريـــل 1980 على يد 
أحـــد كـــوادر الحزب )ســـمير نور( 
ضـــد مســـيرة تشـــييع الثنين من 
طلب الجامعة حضرها عدد من 
والتـــي  العراقييـــن،  المســـؤولين 
الخارجيـــة  وزيـــر  فيهـــا  أصيـــب 

األسبق طارق عزيز. 
منســـوب  ارتفـــع  ذلـــك  بعـــد  ثـــم 
العمليـــات اإلرهابيـــة التـــي اتهـــم 
العـــراق  داخـــل  الحـــزب  فيهـــا 
وخارجـــه في الكويـــت وبيروت. 
يذكر أن حزب الدعوة ضم أيًضا 
تفاوتـــت  خليجيـــة  شـــخصيات 
دولـــة  كل  بحســـب  أنشـــطتهم 
للتحـــرك  المتاحـــة  والمســـاحة 
السياســـي، علًمـــا أن الخليجيون 
من حـــزب الدعـــوة كان انتمائهم 
للحزب أمر سري للغاية خصوصا 
الصعيـــد  وعلـــى  البدايـــات،  فـــي 
بعـــض  فـــي  التقيـــت  الشـــخصي 
بأشـــخاص  العامـــة  المناســـبات 
من هـــؤالء ولم يكـــن واضًحا لي 
علقاتهم القديمة بحزب الدعوة 
بعـــض  كشـــف  بعـــد  أخيـــرا  إال 

األوراق. 
هنـــاك  مثـــًل  البحريـــن  ففـــي 
شخصيات انخرطت في الحركة 
السياســـية البحرينيـــة وتشـــكيل 
األحزاب وكان لها زعامة روحية 
ظهرت بشـــكل جلي فـــي أحداث 
البحريـــن 2011. تأســـس الفـــرع 
الدعـــوة  حـــزب  مـــن  البحرينـــي 
العـــام  تامـــة  بســـرية  اإلســـلمية 
1968 علـــى يد الشـــيخ ســـليمان 
عبـــدهللا  أخـــاه  وضـــم  المدنـــي 
والشـــيخ عيسى قاسم وغيرهما، 
وبعد االســـتقلل أسسوا “جمعية 
التوعية اإلســـلمية” التي أدارها 
عيســـى قاســـم، ثم انخرطوا في 
البحرينيـــة  السياســـية  الحركـــة 
ثـــم  التأسيســـي  المجلـــس  مـــع 
المجلـــس الوطني العـــام 1973م 
الذي شـــكلوا فيه الكتلة الدينية، 
“المواقـــف”  مجلـــة  أسســـوا  كمـــا 
األســـبوعية التـــي أدارها عبدهللا 
علـــى  وبهـــذا ســـيطروا  المدنـــي، 
المجتمـــع  كامـــل  فـــي  األنشـــطة 
الشيعي البحريني، مع شيء من 

المنافســـة مـــن التيـــار الشـــيرازي 
االنقـــلب  بمحاولـــة  قـــام  الـــذي 
العـــام 1981 كما ســـيأتي، والتي 
استدعت من الحكومة البحرينية 
اتخاذ خطـــوات الحيطة والحذر 
األحـــزاب  هـــذه  جميـــع  تجـــاه 
الحركية داخل المجتمع الشيعي 
البحرينـــي، كمـــا أن حزب الدعوة 
فـــي الثمانينـــات أصيـــب بضعف 
شديد في مســـقط رأسه العراق؛ 
بســـبب اإلعدامـــات التـــي قامـــت 
بهـــا الحكومـــة العراقيـــة لمعظـــم 
قياداتـــه قبـــل أن يســـتجمع قواه 
مـــرة أخرى في إيـــران. فأثر ذلك 
علـــى الفرع البحرينـــي، خصوًصا 
أن ســـليمان المدنـــي تخلـــى عـــن 
الحزب والعمل السياســـي برمته 
بعـــد تأثره النفســـي بوفـــاة أخيه 

عبدهللا. 
ومـــع مطلـــع العـــام 2001 طـــرح 
“ميثـــاق  البـــلد مشـــروع  عاهـــل 
العمـــل الوطنـــي” وصـــّوت عليـــه 
الشـــعب بغالبية ســـاحقة، وأفرج 
عـــن المعتقليـــن وعـــاد المنفيـــون 
عيســـى  ومنهـــم  والمهاجـــرون 
إيـــران  مـــن  جـــاء  الـــذي  قاســـم 
وأســـس فـــي البحريـــن مـــع أحد 
)علـــي ســـلمان( “جمعيـــة  طلبـــه 
الوفاق الوطني اإلســـلمية”، من 
ضمـــن جمعيـــات أهليـــة متعددة 
تمثـــل االتجاهـــات المختلفة في 
البحريـــن، )راجـــع أيًضـــا: منصور 
الجمـــري، من الدعـــوة إلى أحرار 
البحريـــن إلـــى الوفـــاق/  الوســـط 

البحرينية ع: 1043(. 
يذكـــر أن الدعويون في البحرين 
أنتجـــوا “حركـــة أحـــرار البحرين 
مـــن  عملـــت  التـــي  اإلســـلمية” 
تنظيمـــات  أن  والحقيقـــة  لنـــدن، 
اإلســـلم السياســـي الشـــيعي لـــم 
تختلف عن مثيلتها الســـنية في 
اســـتغلل قوانين الدول الغربية، 
التـــي هم كانـــوا في إيـــران وفي 
بلدهـــم يهتفون ضدهـــا بالموت 
والويل والثبور! لذلك العديد من 
التنظيمات اإلســـلمية الشـــيعية 
عملـــت مـــن أوربـــا وأميـــركا ضـــد 
دولها من خلل مؤسسات رسمية 
أو أفـــراد، بعد أن خلعـــوا العمامة 
وتعلمـــوا  العنـــق  ربطـــة  ولبســـوا 
حقـــوق  مبـــادئ  عـــن  الحديـــث 
والدولـــة  والمواطنـــة  اإلنســـان 
المدنيـــة! وما نـــراه أن جميع تلك 
المعارضـــات في الغرب لم تخرج 
يوًما مـــن تحت العباءة اإليرانية 
في مواقفها مما يجري في داخل 
دولها األصلية والمنطقة والعالم. 

مواقف المعارضات
في الغرب لم تخرج يوما 

من تحت العباءة اإليرانية
المجتمعات 

اإلسالمية والعربية 
فرحت بوصول رجل 

دين ضد الشاه 

الخميني أعلن 
مشروع تصدير 
الثورة إلى كل 

العالم

توقــع الكاتــب والباحــث الســعودي خالــد عبدالعزيــز النــزر أن يكون مصير مشــروعات اإلســام 
السياسي، بنسختيه الشيعية والسنية، إلى األفول قريًبا. وقال إن معارضة اإلسام السياسي 
ال تعني المعارضة للدين اإلســامي نفســه أو لتشــريعاته، مشــيرا إلى أن مفهوم الدولة الوطنية 
الحديثــة قادر على اســتيعاب جميع األديان والمذاهــب وتأطير األفهام المختلفة للدين بحدود 
أصحابهــا. فنحــن المســلمين متفقــون علــى الديــن وأهميــة تطبيــق تشــريعاته، ولكننــا مختلفون 
فــي فهــم هــذا الديــن وفــي طريقــة التطبيق حتــى على المســتوى الفقهي البســيط مــن عبادات 

ومعامات، فكيف بأنظمة وإدارة الدول؟

وذكر النزر أن مواجهة اإلســام السياســي عموما، ســنًيا كان أو شــيعًيا، تتطلب من الدول عمل 
مــا هــو أبعــد مــن الحلول األمنيــة، إذ يجب التركيــز على الجانــب الفكري المنفتــح ودعم مبادئ 
خالد عبدالعزيز النزراإلسام الوسطي المعتدل والمتسامح مع اآلخر، ونبذ الطائفية وخطابات الكراهية وتجريمها.

كاتب وباحث سعودي

أتباع والية الفقيه يعتبرون مشروع إيران التوسعي دينيا في األساس

الصدر وطالبه أكثر المتأثرين بفكر اإلخوان المسلمين من رجال الدين الشيعة

في الحلقة المقبلة
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ختــام تمريـن حمايــة المنشــآت الحيويــة البحريــة
تمرينـــا  الوطنـــي  الحـــرس  اختتـــم 
خاصا في حماية المنشـــآت الحيوية 
حمايـــة  ســـرية  نفذتـــه  البحريـــة  
السواحل بوحدة العمليات الخاصة. 
ويهـــدف التمريـــن إلى تعزيـــز الدعم 
األمني في حماية المنشآت الحيوية 
البحرية والســـواحل للمحافظة على 
األمن والســـامة البحرية، كما يهدف 
التمريـــن إلى رفع جهوزية منتســـبي 
المهـــام  لتنفيـــذ  الوطنـــي  الحـــرس 

والواجبات الموكلة إليهم.
الوطنـــي  الحـــرس  رئيـــس  وأشـــاد 
الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد 

بـــن عيســـى آل خليفـــة بمـــا حققتـــه 
وحـــدة العمليات الخاصـــة من جهود 
مميزة في هـــذا التمرين الذي عكس 
روح العزيمـــة واإلخـــاص في تنفيذ 
مراحـــل التمريـــن الـــذي يختـــص في 
حماية المنشـــآت الحيويـــة البحرية، 
مؤكـــدا ســـموه أن إجـــراء مثـــل هذه 
التماريـــن تعتبـــر بالغـــة األهميـــة لمـــا 
تحققه من أهداف ترفع من مستوى 
الجهوزية واليقظة األمنية لمنتسبي 
الحرس الوطني في حماية المنشآت 
الحيويـــة البحريـــة، التـــي قـــد يمثـــل 
التعـــرض لهـــا تهديـــدا بالغا للســـامة 
العامة ومقدرات ومكتسبات الوطن.

وتابـــع مدير أركان الحـــرس الوطني 
اللـــواء الركـــن الشـــيخ عبدالعزيز بن 
ســـعود آل خليفة مجريـــات التمرين، 
علـــى  المشـــاركين  جميـــع  شـــكر  إذ 
المستوى الرفيع الذي أظهروه خال 
تطبيق مجريـــات ومعاضل التمرين، 
مهنئـــا بنجاح التمرين وما شـــكله من 
نتائـــج مهمـــة علـــى مســـتوى إظهـــار 
الخبرات االحترافية خال مجريات 

التمرين وتحقيق النتائج المتميزة.
وحـــدة  قائـــد  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 
الركـــن  المقـــدم  الخاصـــة  العمليـــات 
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمد بن 
عيســـى آل خليفة عن خالص الشـــكر 

والتقديـــر إلى ســـمو رئيـــس الحرس 
الوطني على توجيهات ودعم سموه 
المســـتمر لتنفيذ مثل هـــذه التمارين؛ 
للوصول إلى أعلى مســـتويات األداء 
وتنفيـــذ المهام الموكلـــة للوحدة بكل 
كفـــاءة واقتـــدار، كمـــا توجه بالشـــكر 
إلـــى مديـــر أركان الحـــرس الوطنـــي 
على متابعته الدائمة في فترة إعداد 
التماريـــن وتنفيذها، كما تقدم ســـمو 
قائد وحدة العمليات الخاصة بالشكر 
لجميع المشـــاركين في التمرين على 
المستوى المشـــرف واإلنجاز المتميز 

الحرس الوطني يختتم تمرين حماية المنشآت الحيوية البحريةفي تنفيذ التمرين.

الصخير - الحرس الوطني
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في الغالـــب، اعتاد الناس ليلة العودة 
إلـــى المدارس، ســـواء في بـــدء العام 
الفصـــل  بـــدء  أو  الجديـــد  الدراســـي 
الدراســـي الثاني بعـــد عطلة منتصف 
العام، على إرســـال الكثير من رسائل 
“الواتس أب” المتنوعة بين الفكاهية 
وأخـــرى  والتشـــجيعية،  والحماســـية 
يرســـلها التاميـــذ وفيهـــا تعبيـــر عـــن 
الحزن لـــوداع اإلجـــازة، وذات الحال 
يمكن مشاهدته في وسائل التواصل 
تحـــوي  تصاميـــم  مـــن  االجتماعـــي 
عبارات خصوًصا على تطبيق الصور 
“انســـتغرام”، غير أن ليلـــة العودة إلى 
25 ينايـــر  الســـبت  المـــدارس مســـاء 
بـــدت هادئة وبعيدة عـــن هذه األمور 

إال فيما ندر.
الغالب على نشـــاط وســـائل التواصل 

االجتماعـــي كمـــا هو منتشـــر اآلن هو 
الحديث عن بعض الموضوعات التي 
تمثل حديث الساعة كانتشار فيروس 
كورونا وحادثة احتراق مطعم شارع 
البديع وموجة البـــرد والغبار المقبلة، 
ومخـــاوف المتقاعديـــن، إضافـــة إلى 
اللبنانيـــة  الحكومـــة  وزيـــرات  صـــور 

الجديدة، وأخرى منوعة.
وينتظـــم الطلبـــة في جميـــع المراحل 
الدراســـية والتعليـــم المســـائي األحد 
26 ينايـــر بعد انتهـــاء عطلة منتصف 
العام في الفترة من 12 إلى 23 يناير، 
وزارة  “انســـتغرام”  حســـاب  وحتـــى 
التربية والتعليم لم أي منشور يتعلق 
ببـــدء الفصـــل الدراســـي الثانـــي فقد 
moe� (كان آخر منشـــور في حســـاب 
bhrain@( يتحـــدث عـــن طلبة خدمة 
المجتمـــع وهم يطبقون المســـاق في 
“بناغاز”، فيما رفعت بعض حســـابات 

االنســـتغرام الشـــهيرة منشـــورات عن 
االســـتعداد للمـــدارس، وكانت معظم 
“الطحنـــة  حـــول  تحـــوم  التعليقـــات 
مـــن الصبـــح” وزحمة الشـــوارع، فيما 
يبـــدو  مـــا  علـــى  التاميـــذ  تعليقـــات 
كانـــت متقاربة في المعنـــى “ما مدانا 
نســـتانس.. ال اســـتعدينا وال شـــي وال 
نمبي انـــروح.. كلش مو مســـتعدين.. 
أنـــا أقول لـــو يعطونا اســـبوع بعد مو 
غلط”، فيما تنوعت رســـائل “الواتس 
أب” بيـــن مقاطع “بكرة دوام” وأخرى 
تتمنى التوفيق للطلبة بفصل دراسي 
موفق، و “ال تنســـون تشـــترون روتي 
من وقت”؛ تحسًبا لنفادها من المخابز 
والبقـــاالت، وعلى العموم، ال بأس من 
أن يتبـــادل البعض عبارات التشـــجيع 
ودعـــوات التوفيـــق للطلبـــة والتهنئة 
والنـــوم مبكًرا، وهي مـــن األمور التي 

ال تعجب الطلبة على كل حال.

ليلة العودة للمدارس... كل شيء طبيعي “وال تنسون تشترون روتي”

من المقرر أن تفتتح وزارة التربية والتعليم أبوابها اليوم )األحد( الستقبال 145 ألف طالب بالمراحل التعليمية االبتدائية واإلعدادية والثانوية 
بالمــدارس الحكوميــة، مــع بدايــة الفصــل الدراســي الثانــي مــن العــام الدراســي الجــاري 2020 -  2019، إذ أنهــت إجــراءات التوظيــف لعــدد مــن 

المعلمات الجدد للعام الدراسي 2021 -  2020 الذين مضى على تخرجهم من الجامعة أكثر من 10 سنوات بمختلف التخصصات التربوية.

وأشـــارت المصادر التربوية لـ “الباد” إلى 
أن وزارة التربية والتعليم قامت بتعيين 
معلمات جـــدد في المـــدارس الحكومية، 
بعدما أنهـــت إجراءات التوظيف لشـــغل 
وظائـــف معلـــم للعـــام الدراســـي الجاري. 
وبينت المصـــادر أن الوزارة تواصلت مع 
العاطـــات عن العمـــل لتخصصـــات عدة 
تحتاجها الوزارة، وســـبق وامتحنَّ بداية 
العـــام الدراســـي، فـــي ضـــوء احتياجات 
الفصـــل  واســـتعدادا الســـتقبال  الـــوزارة 
الدراســـي الثانـــي مـــن العـــام الدراســـي. 
يذكر أن وزارة التربية والتعليم تعلن عن 

التقدم لشغل وظائف في سلك التدريس 
بالـــوزارة؛ ليتقـــدم العاطلـــون لامتحـــان 

التحريري بداية العام الدراسي.
ويشـــترط التعيين فـــي الوظائف العامة 
علـــى المتقـــدم لشـــغل وظيفـــة معلـــم أن 
يكون بحريني الجنسية أو من مواطني 
الخليجـــي،  التعـــاون  مجلـــس  دول 
ويشـــترط حصولـــه علـــى البكالوريـــوس 
شـــهادة  معادلـــة  مـــع  الليســـانس،  أو 
البكالوريوس في حال صدورها من غير 
جامعـــة البحريـــن.  جاء ذلـــك، خصوصا 
فـــي ظل تقاعـــد أكثر مـــن 3700 موظف 

خرجـــوا ضمـــن التقاعـــد االختيـــاري، إذ 
نفـــذت وزارة التربيـــة والتعليـــم برامـــج 
تدريبيـــة متعـــددة لاســـتفادة من القوى 
البشـــرية في قطاعات ومدارس الوزارة 
المختلفـــة لتغطية االحتيـــاج الناجم عن 
التقاعـــد االختيـــاري، ووظفـــت الـــوزارة 
900 معلم بداية العام الدراسي الجاري. 
يذكـــر أن صحيفـــة ”الباد” نشـــرت ألكثر 
من مرة حاجة بعض الفصول الدراســـية 
إلـــى معلمات؛ بســـبب عدد من الشـــكاوى 
لمندوبـــة  أمـــور  أوليـــاء  رفعهـــا  التـــي 

الصحيفة.

“التربيـــة” تنهـــي إجـــراءات توظيـــف معلمـــات عاطـــات منـــذ أكثـــر مـــن 10 ســـنوات

مدارس الحكومــــــة تفتتـــــح أبوابهـــــــا اليـــــــوم

مروة خميس

محرر الشؤون المحلية

تعيــد “البــالد” مجــدًدا طــرح ظاهــرة إغــالق الشــوارع العامــة عبــر اســتغالل 
أطرافها أو أجزاء رئيسة منها؛ لركن السيارات، مضيقة بذلك األمر على بقية 
السائقين الذين يضطرون، من كال االتجاهين، إلى التزاحم في مسار واحد؛ 
بســبب أنانية البعض، يتخلل ذلك تنامي أصوات أبواق الســيارات بضوضاء 

مزعجة تؤرق أهالي الحي، وتؤخر السائقين أنفسهم عن قضاء مصالحهم.

وتتزايـــد هـــذه الظاهـــرة بوضوح في 
األحياء الســـكنية الكثيفـــة، خصوًصا 
قبالـــة العمارات الســـكنية والمســـاكن 
الخاصة التي انحشرت رغًما عنها بين 
البنايات المكدســـة بالشـــقق السكنية، 
العامـــة  الشـــوارع  تحولـــت  حيـــث 
ســـيارات،  خاصـــة  لمواقـــف  قبالتهـــا 
ولمسار واحد بداًل من مسارين اثنين، 

و”بالغصب”.
وكانـــت الصحيفـــة قـــد أثـــارت أخيًرا 
جوانـــب مـــن هـــذه الظاهـــرة بتقريـــر 

مرّكـــز، زود ببعـــض الصـــور لمخالفات 
شـــبيهة في مناطق مختلفـــة بالرفاع 
والمحـــرق، وتبين بوضوح اســـتغال 
وإغـــاق  العامـــة،  للشـــوارع  البعـــض 
أطراف واســـعة منها لركن الســـيارات 
لفتـــرات طويلـــة تمتد حتـــى صبيحة 

اليوم التالي.
المخالفـــة  الظاهـــرة  هـــذه  وتقـــود 
النزاعـــات  حـــدوث  إلـــى  للقوانيـــن 
والخافات والشجارات بين الجيران 
والســـائقين، خصوًصـــا فـــي األحيـــاء 

التـــي تشـــح بهـــا المواقـــف واألراضي 
المفتوحـــة، وهـــو ما يجعـــل الحصول 
على موقف هنالـــك كالبحث عن إبرة 

في كومة قش.
صورتيـــن  نشـــر  “البـــاد”  وتعيـــد 
حديثيـــن لســـيارتين فـــي مجمع 929 
كنمـــوذج   2920 شـــارع  بالحجيـــات 
عـــن هذه الســـلوكيات الدخيلـــة، التي 
تتخطـــى القوانيـــن واألنظمـــة العامة 
بـــأن الشـــارع العـــام هـــو حـــق للجميع 
وليـــس لفـــرد دون غيـــره، آملـــة مـــن 
اإلدارة العامـــة للمرور التجاوب مع ما 
ينشر، والتوجيه لوقف ما يحدث من 

فوضى بالشوارع العامة.
وبحســـب البيانـــات الرســـمية لإلدارة 
أعـــداد  تضاعفـــت  للمـــرور،  العامـــة 
 79 البحريـــن بنســـبة  فـــي  المركبـــات 

% خـــال الســـنوات العشـــر الماضيـــة 
مقارنـــة بأعـــداد المركبـــات المرخصة 
فـــي العـــام 2008 والبالغـــة نحـــو 420 

ألف مركبة.
إلـــى ذلك، قـــال عضو بلـــدي الجنوبية 
عمر عبدالرحمن لــــ “الباد” إن ظاهرة 
ركن الســـيارات في الشـــوارع بشـــكل 
عشوائي قديمة ومســـتمرة خصوصا 

لمن يمتلك سيارتين أو أكثر. 
هـــذا  أن  عبدالرحمـــن  وأوضـــح 
الموضوع لم يتم طرحه في المجلس 
كاقتراح ليقدم حلوال حاســـمة تساعد 
في الحفاظ على الحـــق العام، مؤكدا 
زمائـــه  مـــع  األمـــر  ســـيتباحث  أنـــه 
للتوافـــق علـــى حلحلة هـــذه الظاهرة، 
التـــي تزايـــدت فـــي الفتـــرة األخيـــرة 

بشكل كبير.

الـــعـــامـــة الـــــشـــــوارع  ــى  ــلـ عـ االســــتــــحــــواذ  ظــــاهــــرة  طـــــرح  تـــعـــيـــد   ”^“

مخالفون يقفلون شارع 2920 بسياراتهم والسبب “ما فيه بارك”

إبراهيم النهام



وزير الداخلية: مساع حثيثة لمواكبة الدول المتقدمة بتطوير العمل الجمركي
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  الداخليـــة  وّجـــه وزيـــر 
يـــوم  بمناســـبة  كلمـــة  آل خليفـــة،  عبـــدهللا 
الجمـــارك العالمي الـــذي يوافق 26 من يناير 
من كل عام، مســـتعرضا فيهـــا ما تحقق من 
إنجازات وما تم إطالقه من مبادرات تمثل 
خارطـــة طريق للمســـتقبل، في إطـــار تنفيذ 
توجيهـــات رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، 
وترجمـــة تطلعـــات ولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
الخدمـــات  لتقديـــم  خليفـــة؛  آل  حمـــد  بـــن 
بالنفـــع  تعـــود  التـــي  الفضلـــى  الحكوميـــة 
علـــى الوطـــن والمواطن، مؤكدا فـــي كلمته 
المســـاعي الدائمـــة فـــي ســـبيل مواكبـــة كل 
التطـــورات الجمركية العالمية، واالســـتفادة 

من أفضل الممارسات.
وفيما يلي نص الكلمة: 

“لقـــد دأبـــت المنظمة العالميـــة للجمارك منذ 
تأسيســـها باالحتفال ســـنوًيا باليوم العالمي 

للجمارك في الســـادس والعشـــرين من يناير 
مـــن كل عـــام، ولهـــذا فـــإن وزارة الداخليـــة 
ممثلـــة بشـــؤون الجمـــارك تحتفل فـــي هذا 
اليوم العالمي لقراءة ما أنجز، والبناء عليه، 
وإطـــالق المبـــادرات وتقييـــم أثرهـــا، وفـــق 
منظومـــة شـــاملة ومنهجيـــة عمـــل جمركي 
واضحة؛ في تبسيط اإلجراءات الجمركية، 
وتقديـــم أفضل الخدمـــات، وتحقيق أفضل 
مـــع  الشـــراكة  بتعزيـــز  وذلـــك  الممارســـات، 
والمجتمـــع  الخـــاص  القطـــاع  مؤسســـات 
مملكـــة  رؤيـــة  مـــن  انطالًقـــا  التجـــاري، 
البحريـــن االقتصاديـــة 2030 التـــي حّفـــزت 
والخاصـــة؛  منهـــا  الحكوميـــة  المؤسســـات 
فـــي اتخاذ خطوات عملية ملموســـة لجذب 
أمـــام  العقبـــات  وتذليـــل  االســـتثمارات، 
والقطـــاع  األعمـــال  ورجـــال  المســـتثمرين، 
الجمـــارك  فـــإن شـــؤون  التجـــاري. وعليـــه؛ 
تســـعى لمواكبة الدول المتقدمة، والكيانات 
المتحضرة فـــي تطوير العمل الجمركي عن 
طريـــق توقيعها على العديد من االتفاقيات 
الدولية، والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات، 

والتـــي من شـــأنها االســـتفادة مـــن الخبرات 
العالميـــة التـــي مـــن شـــأنها زيـــادة فاعليـــة 
شـــؤون  تبـــوأت  حيـــث  الجمركـــي،  األداء 
الصعيـــد  علـــى  مرموقـــة  مكانـــة  الجمـــارك 
العالمـــي واإلقليمـــي والمحلي؛ ومـــا هذا إال 
دليـــل علـــى التقديـــر العالمـــي الـــذي أحـــاط 
بالجهـــود البحرينيـــة المتميـــزة بأن شـــغلت 
المقعد الثالث كعضو من بين ثالثين عضًوا 
مـــن أعضـــاء المنظمة في لجنة السياســـات 
العامـــة، وهـــي ترجمـــة حقيقيـــة وصادقـــة 
لتوجيهـــات عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، فـــي 
ضرورة أن نسعى جميًعا أفراًدا ومؤسسات 

في اإلبداع والتميز في المجاالت كافة.
وفـــي هـــذا الســـياق، فـــإن االحتفـــال بيـــوم 
الســـتعراض  ليـــس  العالمـــي  الجمـــارك 
وإنمـــا  فقـــط،  تحققـــت  التـــي  اإلنجـــازات 
التخطيـــط للمســـتقبل بـــكل جـــد واجتهـــاد، 
نظـــام  الجمـــارك،  شـــؤون  أطلقـــت  وقـــد 
التخليـــص الجمركـــي )أفـــق( وحصلت على 
جائـــزة أفضـــل الممارســـات الحكوميـــة في 

الملتقـــى الحكومي الثالث، وهذا ما تســـعى 
إليـــه وزارة الداخليـــة في تنفيـــذ توجيهات 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وترجمة 
لمبـــادرات وتطلعات ولي العهد، نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
الخدمـــات  تقديـــم  فـــي  خليفـــة؛  آل  حمـــد 
علـــى  بالنفـــع  لتعـــود  الفضلـــى  الحكوميـــة 
الوطن والمواطـــن. إن حماية األمن للدول، 

يكون ضمن سياقات متعددة ومنها، بل في 
مجملهـــا حماية االقتصـــاد والحدود، والذي 
يكـــون نتـــاج تنســـيق الجهود بيـــن األجهزة 
األمنيـــة وأجهـــزة الجمارك التـــي تقف على 
ثغـــر هام من ثغور الوطـــن، وال تتحقق هذه 
الحماية لحدود المملكة ومنافذها )البحرية 
والبريـــة والجويـــة(؛ إال باليقظـــة والتطبيق 
والتخطيـــط  واألنظمـــة  للقوانيـــن  الفعلـــي 
االســـتراتيجي على أســـس منهجية قويمة 
واإلجـــراءات،  األهـــداف  تحديـــد  فـــي 
وإنفاًذا لذلـــك، فقد دّشـــنت وزارة الداخلية 
لألعـــوام  الجمـــارك  شـــؤون  اســـتراتيجية 
2017 - 2020 والتي أصبحت قاب قوسين 
أو أدنـــى من بلوغ أهدافها المرســـومة وفي 
وإرســـاء  والتوثيـــق،  التدويـــن،  مقدمتهـــا؛ 
الشـــفافية، والمؤسســـية؛ بمـــا يعني إنشـــاء 
خارطـــة طريـــق لـــكل المســـؤولين، وتبيـــان 
حـــدود اختصاصاتهـــم. ولهـــذا فقد حرصت 
وزارة الداخليـــة علـــى رفـــع كفـــاءة الكوادر 
وزودناهـــا  الجمـــارك،  بشـــؤون  البشـــرية 
بجميع ســـبل التحديث والتطوير ووســـائل 

التكنولوجيا؛ ووصواًل بطرح مناقصة نظام 
الجديـــدة  بصورتـــه  الجمركـــي  التخليـــص 
والتي أصبحت قصة نجاح وتميز، بسواعد 

وطنية تسجل لمنتسبي شؤون الجمارك.
 لقـــد كانـــت وزارة الداخلية، وال تزال، ُتعنى 
بالعمـــل الجمركي في مملكة البحرين، الذي 
يرتبـــط ارتباًطـــا وثيًقـــا بالتجـــارة، ومـــورد 
اقتصـــادي هام للدخل الوطنـــي، والجوانب 
األمنية؛ علـــى اعتبار أن الجمارك إجراءاتها 
احترازية، وتدابيرهـــا وقائية؛ من المخاطر 
والتهريـــب والتهديدات؛ بمختلف أشـــكالها، 
ولهـــذا نســـعى دوًما فـــي ســـبيل مواكبة كل 
التطـــورات الجمركية العالمية، واالســـتفادة 
لرئيـــس  أتمنـــى  الممارســـات.  افضـــل  مـــن 
شـــؤون الجمارك ولجميع منتسبيها؛ المزيد 
مـــن التميـــز والريـــادة في ظل قائد مســـيرة 
النهضـــة والتنميـــة الشـــاملة حامـــي المجد، 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
المفـــدى،  البـــالد  عيســـى آل خليفـــة، ملـــك 
حفظـــه هللا ورعاه. والســـالم عليكم ورحمه 

هللا وبركاته”.

وزير الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - المباحث واألدلة الجنائية

العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  صـــرح 
للمباحث واألدلة الجنائية أن شـــرطة 
وحمايـــة  بالبشـــر  اإلتجـــار  مكافحـــة 
اآلداب العامة تمكنت من القبض على 
عدد من اآلســـيويين مشتبه بقيامهم 
بتصنيـــع مواد مســـكرة وبيعها، حيث 
يتخـــذون مـــن شـــقة مؤجـــرة، مكانـــًا 
لمزاولـــة نشـــاطهم. وأوضـــح أنـــه بعد 
تلقـــي البالغ وفور تأكيـــد المعلومات، 
تـــم مباشـــرة أعمال البحـــث والتحري 
والتـــي أســـفرت عـــن تحديـــد موقـــع 
الشـــقة، واألشـــخاص المشـــتبه بهـــم، 
حيـــث تم القبـــض عليهـــم وبحوزتهم 
كميـــات مـــن المـــواد المســـكرة ومبالغ 
مالية متحصلة من نشاطهم المخالف 

للقانون.
العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  وأشـــار 
للمباحث واألدلة الجنائية، إلى أنه تم 
اتخـــاذ اإلجراءات القانونيـــة، وإحالة 

القضية إلى النيابة العامة.

ضبط آسيويين يصنعون 
مواد مسكرة ويبيعونها بالغ بالشرطة ضد االتحاد الحر لدعوته الباطلة لالنتخابات

التزويـــر وتهمتهـــم  الشـــرعية”  “غيـــر  اإلدارة  مقاضـــاة  “المطـــار”:  نقابـــة 

قالت نقابة عمال شركة مطار البحرين إنها لم تعقد جمعيتها العمومية.
وفيما يأتي بيان النقابة:

اســـتنكرت النقابـــة ادعـــاء انتخـــاب مجلس 
إدارة للنقابـــة بشـــكل غيـــر شـــرعي بالوقـــت 
الـــذي يوجـــد مجلـــس إدارة قائـــم وشـــرعي 
يمارس أعماله، للدورة الثالثة للنقابة )٢٠١٩ 
- ٢٠٢٣( لمدة أربع ســـنوات برئاســـة الســـيد 

عبدالقادر.
وأوضحـــت النقابـــة أن الجمعيـــة المنعقـــدة 
باطلـــة، وتشـــوبها مخالفات جنائيـــة )تزوير 
وانتحـــال صفـــة( وجميـــع ما ترتـــب عن هذا 
الفعـــل غيـــر الشـــرعي يعـــد باطـــال ومخالفـــا 
للقانـــون والدســـتور، حيث إن مـــن اجتمعوا 
باســـم النقابـــة ليســـوا أعضاء فـــي الجمعية 

العمومية بنقابة شركة مطار البحرين.

كما أن الدعـــوة للجمعية العمومية “الباطلة” 
تعد مخالفة للقوانين النقابية سواء المحلية 
أو الدوليـــة، حيـــث إن الدعـــوة انطلقت مما 
ال  الـــذي  للنقابـــات  الحـــر  باالتحـــاد  يســـمى 
يملـــك أي صفـــة للدعوة ألي مـــن اجتماعات 

النقابات،
وكمـــا يعلـــم الجميع بـــأن نقابة شـــركة مطار 
البحريـــن ليســـت عضوا فـــي ما يســـمى باال 
تحـــاد الحـــر للنقابـــات، وانســـحابنا منه كان 
منذ ما يقارب العام، وبناء عليه فإن االتحاد 
المذكور ال يملك أي حق أو أي صفة للتدخل 
في شؤون النقابة، وأن مثل هذه التدخالت 
الشـــخصية  علـــى  جســـيما  اعتـــداء  تعتبـــر 

االعتباريـــة للنقابـــة يعاقـــب عليـــه القانـــون 
ويعد مساســـا بالحقوق التي كفلها الدستور 
والمشروع اإلصالحي لجاللة الملك المفدى 

حفظه هللا ورعاه.
كمـــا ننـــوه بـــأن النقابـــة قـــد رفعـــت شـــكوى 
لـــدى القضـــاء ضـــد تدخـــالت االتحـــاد الحر 
للنقابات وغيره في شؤون النقابة الداخلية 
ومحاولته االســـتيالء على النقابة وأموالها، 
لذلـــك نؤكـــد للجميـــع بـــأن جميـــع الخطوات 
التي يقوم بهـــا االتحاد المذكور وغيره، تعد 

باطلة.
كمـــا أننـــا نحـــذر كل من شـــارك وتعـــاون مع 
االتحـــاد الحـــر للنقابـــات فـــي أي عمـــل غيـــر 
شـــرعي يمـــس النقابة بأننا ســـنواصل اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة ضدهـــم ومقاضاتهم 
علـــى أفعالهـــم، حيـــث إننـــا تقدمنا بشـــكوى 
رسمية حول هذه الواقعة في مركز الشرطة 

إلثبات المخالفة القانونية.
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مسابقة توعوية للحد من استخدام الهاتف أثناء القيادة
أعلنت اإلدارة العامة للمرور عن إطالق مسابقة توعوية للحد من استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة في مجاالت 
اإلعــالم والتصميــم والفنــون، فيمــا يزيــد مجمــوع الجوائــز عــن 3000 دينــار لـــ 20 فائــزا. وقــال مديــر إدارة الثقافــة 
المرورية صالح شــهاب إن المســابقة تركز على التوعية بشــأن مخاطر اســتخدام الهاتف أثناء القيادة وتعزيز هذا 
المفهــوم للمجتمــع مــن خالل 4 مجاالت )أفضل فيديو توعوي، أفضل تصميم جرافيك، أفضل رســم، وأفضل شــعار 
توعوي(، ويتم تقديم األعمال في موعد ال يتجاوز 25 فبراير 2020 بالحضور الشخصي إلدارة الثقافة المرورية أو 

.)trafficweekbh@gmail.com( عن طريق البريد اإللكتروني

وأضـــاف أنه تم تحديد جائزة بقيمة 
1000 دينـــار للمركـــز األول ألفضـــل 
فيديـــو توعوي، و600 دينـــار للمركز 
الثانـــي علـــى أن تكون مـــدة الفيديو 
دقيقـــة واحـــدة، وأن يكـــون العمـــل 
حديًثـــا ولم يعرض ســـابًقا، ويحتوي 
على رسائل هادفة وإيجابية لمفهوم 
الســـالمة على الطريق باالمتناع عن 
اســـتخدام الهاتف أثناء القيادة، وأال 
إيحـــاءات  أو  مشـــاهد  أي  يتضمـــن 

شـــعار  أفضـــل  جائـــزة  أمـــا  عنيفـــة، 
توعـــوي للحد من اســـتخدام الهاتف 
فتصـــل جائزتها إلى 150 دينارا على 
أال يتجـــاوز الشـــعار 4 كلمات ويكون 
باللغـــة العربيـــة ولم يتم اســـتخدامه 

سابًقا ويعزز من أهداف المسابقة.
وأوضـــح أن جائـــزة أفضـــل تصميـــم 
جرافيك تحدد لها جائزة بقيمة 600 
دينـــار يحصـــل فيهـــا الفائـــز بالمركـــز 
والثانـــي  دينـــار   400 علـــى  األول 
علـــى 200 دينـــار، ويشـــترط فيه أن 
يكـــون العمـــل جديـــدا، ولـــم يعـــرض 
إيجابًيـــا  المحتـــوى  ويكـــون  ســـابًقا 
وال يحتـــوي علـــى إيحـــاءات عنيفة. 
وتعزيـــًزا للفنـــون وأهميـــة توظيفهـــا 

فـــي التوعية المرورية، أشـــار صالح 
محمد شـــهاب إلـــى أن اإلدارة العامة 
للمـــرور خصصـــت 15 جائـــزة بقيمة 

50 دينارا لكل فائز تتضمن 3 مراحل 
- ســـنة  - 5 ســـنوات و6   3( عمريـــة 
و12 - 18 ســـنة(، وتقبل جميع أنواع 

الرســـومات بعمـــل جديد لـــم يعرض 
ســـابًقا وبمحتـــوى إيجابـــي بعيد عن 

اإليحاءات العنيفة.

المنامة - وزارة الداخلية

جوائز نقدية تفوق 3 
آالف دينار لـ 20 فائًزا

أشــاد محافــظ الشــمالية علــي العصفور بالجهود التــي بذلها رجال الدفاع المدني في التعامــل مع الحريق، الذي 
وقــع أمــس األول )الخميــس( فــي مطعــم بقرية مقابة، ونتج عنه إصابة 12 شــخصا، مشــدًدا علــى أهمية التقيد 
بإجراءات األمن والسالمة في كل المواقع؛ لتجنب ما قد ينتج عن الحوادث والحرائق من خسائر في األرواح 

والممتلكات.

بالمعاييـــر  األخـــذ  أن  وأوضـــح 
يســـهم  الوقائيـــة،  واالشـــتراطات 
فـــي الحد مـــن الحـــوادث، مشـــيًرا 
إلـــى أهميـــة وجـــود أنظمـــة اإلنذار 
المبكـــر ليـــس للدخـــان فقـــط ولكن 

للغاز أيضـــا، خصوًصا في المطاعم 
مـــن  التأكـــد  وأهميـــة  والمطابـــخ، 
وحفـــظ  الغـــاز  تمديـــدات  ســـالمة 
آمنـــة،  مواقـــع  فـــي  األســـطوانات 
الفحـــص  إجـــراء  ضـــرورة  وعلـــى 

الغـــاز  تمديـــدات  علـــى  الـــدوري 
والصيانة الدورية.

واســـتمع المحافـــظ إلى شـــرح عن 
مالبســـات الحادث وما أســـفر عنه 
ماديـــة،  وخســـائر  إصابـــات  مـــن 

والجهـــود التي بذلها ضباط وأفراد 
الدفاع المدني للتعامل مع الحادث 
والسيطرة على الحريق والحيلولة 

دون انتشاره في المنطقة.
لـــدى تفقـــد المحافـــظ  جـــاء ذلـــك 
المديـــر  برفقـــة  الحـــادث  موقـــع 
العـــام لمديريـــة شـــرطة المحافظة 
الشـــمالية العميـــد خالد الدوســـري 
وعدد من المسؤولين في المديرية 

والدفاع المدني والمحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

محافظ الشمالية يتفقد المطعم الذي تعرض للحريق 

محافـــظ الشـــمالية: التقيـــد بإجـــراءات الســـامة يســـهم فـــي الحـــد مـــن الحـــوادث

وجوب التأكـد من سالمـة تمديـدات الغــاز بالمطاعــم

محرر الشؤون المحلية



بنجـــاح  رحالهـــا  تحـــط  بلدكـــم”  “بلدنـــا 
منقطع النظير بحلة “سوق السبت” في 
باب البحرين، وســـط حضور جماهيري 
وشـــعبي كبير، حرصوا على أن يسجلوا 
وجودهـــم بوقـــت مبكـــر، وكذلـــك كانت 

عدســـة “البـــاد” موجـــودة منـــذ بدايات 
الحدث.

انتشـــرت  الـــزوار،  تزاحـــم  ظـــل  وفـــي 
خشـــبية  زوايـــا  المـــكان  أركان  فـــي 
أنيقـــة للمشـــاركين، اســـتعرضت بجمال 

والعطريـــة  الحرفيـــة  المنتوجـــات 
والقواقـــع  كالمصابيـــح  والتراثيـــة، 
البحريـــة والحلوى البحرينيـــة واألزياء 
والمنســـوجات القماشـــية، ومنسوجات 
الجلديـــة  والقطـــع  النخيـــل،  ســـعف 
والخشـــبية الزاهيـــة، والرســـم بالحناء، 

والبهارات “الخنينة” وغيرها.
وفـــي ظل هـــذا الجو االســـتثنائي الذي 
أخـــذ الـــزوار لوهلـــة إلـــى ليالي الشـــتاء 
البـــارد فـــي ثاثينات وأربعينـــات القرن 
الماضـــي، تســـللت إلـــى أرجـــاء المـــكان 
موســـيقى ناعمة وترية شـــعبية، بعزف 

ماهر ورصين، ذكرت الحاضرين بتاريخ 
البحرين، وشـــعبها الطيب، وكيف كانت 

مراحل التغيير والتطور والبناء.
ومـــا بين هـــذا الحـــدث الجـــاذب، وهذا 
الحضـــور الكثيف، نســـتذكر هنا قصص 
ثمارهـــا  تـــؤكل  باتـــت  التـــي  النجـــاح 

لاســـتراتيجية الوطنيـــة التـــي أعلنـــت 

عنها هيئة البحرين للسياحة والمعارض 

أخيـــرا للترويج عـــن المنتج الســـياحي 

اإلقليمـــي،  المســـتوى  علـــى  البحرينـــي 

وكيف تكون بدايات التغيير الحقيقية.

“ بلدنا بلدكم” تقود زوار “سوق السبت” إلى أربعينات القرن الماضي
ــاب الــبــحــريــن ــ ــن ب ــوط ــت ــس ــل ت ــي ــخ ــن ــر والـــبـــهـــارات وســـعـــف ال ــط ــع يــومــيــات ال
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نفـــى بنك اإلســـكان نفًيا قاطًعـــا ما ورد في 
“البـــاد” بشـــأن تهديـــد البنـــك المتقاعديـــن 
األقســـاط  مبالـــغ  دفـــع  علـــى  وإجبارهـــم 
الشـــهرية للخدمات اإلســـكانية، بما يتجاوز 
أكثر من ربع دخلهم الشهري وإال قام البنك 
بمقاضاتهـــم، حســـب ما أوردتـــه الصحيفة، 
مشـــيرا إلـــى أن الخبر المشـــار إليـــه احتوى 

معلومات مغلوطة جملة وتفصيًا.
وأكـــد البنـــك فـــي بيـــان أصـــدره؛ رًدا علـــى 
مـــا ورد فـــي هـــذا الخبـــر، أنـــه لم يقـــم على 
اإلطـــاق بتكليف أي من شـــركات تحصيل 
التحصيـــل  بإجـــراءات  للقيـــام  الديـــون 
ســـواء  اإلســـكانية  بالخدمـــات  للمنتفعيـــن 
كانـــت خدمات الوحدات أو شـــقق التمليك 
أو التمويـــات اإلســـكانية، وال صحـــة لمـــا 
يتعلـــق بإجـــراء تلـــك الشـــركات اتصـــاالت 

بالمتقاعديـــن لماحقتهـــم بهـــدف تحصيل 
أية فـــوارق تفوق ربـــع المعـــاش التقاعدي، 
كمـــا لـــم يســـبق للبنـــك أن تعاقـــد مـــع تلـــك 
الشركات إلجراء عمليات التحصيل، مفيًدا 
بـــأن إجراءات التحصيـــل تختص بها إدارة 
داخليـــة بالبنـــك فقـــط، وهـــذه اإلدارة على 
علم ودراية بأنظمة اإلســـكان التي ال تجيز 

استقطاع ما يفوق ربع دخل المنتفع.
وقال البنك إنه ووزارة اإلســـكان ملتزمون 
تماًما باســـتقطاع قيمة األقســـاط الشـــهرية 
اإلســـكان  وزارة  نظـــام  حددهـــا  التـــي 
والمحددة بربع الراتب فقط دون أية زيادة، 
منوهة إلى أن نسبة االستقطاع المحددة بـ 
25 % فقط من الراتب مستقاة من مجلس 
الوزراء العام 1979، والقرار رقم 909 للعام 
2015 المنظم للشـــأن اإلســـكاني، وال تملك 
اإلســـكان  وبنـــك  اإلســـكان  وزارة  مـــن  أي 

تجـــاوز هذا النظام والقرارات المنظمة لهذا 
األمر.

وأوضـــح بنـــك اإلســـكان أنـــه حريـــص كل 
الحرص على إنفاذ توجيهات وزير اإلسكان 
ورئيـــس مجلـــس إدارة بنـــك اإلســـكان في 
مراعاة أوضاع المنتفعين وتقدير ظروفهم 
الماديـــة، وااللتزام بعدم تحميلهم ما يفوق 
قدراتهم المالية، والتعامل معهم بمسؤولية 
واحترام، ووفق مقتضيات النظام، مشددا 
البنـــك علـــى انـــه لم يقـــم فـــي أي وقت من 
األوقات بالضغط على المنتفعين خصوصا 
فئـــة المتقاعديـــن بهـــدف تحصيل أقســـاط 
تفـــوق قيمتها أكثـــر من 25 % مـــن دخلهم 
الشهري. ونوه البنك بأنه من منطلق حرصه 
على حماية حقوق المواطنين ومصالحهم، 
فقـــد دعـــا المواطنيـــن الكرام إلـــى مراجعة 
فروعـــه وإدارته المختصة حال تلقيهم أية 

اتصاالت مـــن قنوات اتصـــال غير معروفة 
وغير مخولة بشـــكل رسمي، للتأكد من أية 
معلومـــات أو مطالبـــات، مؤكـــدا أن خدمـــة 
المواطنين الكرام في إطار القانون هو أمر 

ال يمكن أن يحيد عنه البنك.
وأكـــد بنـــك اإلســـكان أنـــه في الوقـــت الذي 
يشـــيد فيـــه بـــدور الصحافـــة المحليـــة في 
تنـــاول المواضيـــع التـــي تهـــم المواطنيـــن، 
إال أنـــه يهيـــب بضـــرورة تحـــري الدقة قبل 
نشـــر أخبار ومعلومات مغلوطة من شـــأنها 
إثـــارة الـــرأي العـــام، كمـــا شـــدد البنـــك على 
المعنيـــة  المصـــادر  إلـــى  الرجـــوع  ضـــرورة 
الســـتقاء المعلومـــات، والتبيـــن مـــن صحة 
المعلومات والحقائق قبل النشر، بما يحقق 
الموضوعيـــة والدقـــة، ال ســـيما أن قطـــاع 
الســـكن االجتماعي يمس شـــريحة عريضة 

من المواطنين البحرينيين.

المنامة - بنك اإلسكان

بنك اإلسكان: ال يمكن تجاوز قيمة االستقطاعات الشهرية 25 %
خارجية شــركــات  مــع  التعامل  يسبق  ــم  ول يخصه  ــر  أم ــاط  ــس األق تحصيل  أن  ــد  أك
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ال استغنــــــــاء عـــــن بحرينييــــن فــــــي “كاريـــــــدج”

في ضوء ما تناقلته وسائل التواصل االجتماعي بشأن استغناء شركة “دليفري هيرو”، إحدى الشركات العاملة 
في مجال توصيل الطلبات، عن موظفين مواطنين من شــركة “كاريدج”، بعد قرارها توحيد عمليات “كاريدج” 
التجاريــة مــع شــركة “طلبــات”، وقيــام الــوزارة بإجراءاتهــا، بمــا في ذلــك التواصل وعقــد لقاءات مــع المعنيين 
بالشــركة، أعلن وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان عن عدم اســتغناء الشــركة عن كوادر بحرينية 
عاملــة لديهــا، إذ أكــد الرئيــس التنفيــذي بالشــركة هشــام الســاعاتي عــدم صحــة ما أشــيع فــي هذا الشــأن، وأن 

الشركة متمسكة بكفاءاتها الوطنية.

وبهـــذه المناســـبة، أكـــد حميـــدان 
العمـــل  وزارة  واهتمـــام  حـــرص 
والتنمية االجتماعية على صون 
حقوق العمالـــة الوطنية وضمان 
استقرارها الوظيفي في منشآت 
فـــي  منوهـــا  الخـــاص،  القطـــاع 
هذا الســـياق بأهميـــة العمل على 

استيعاب جميع الموارد البشرية 
الوطنيـــة خال إجـــراءات إعادة 

الهيكلة في الشركة.
وكان الوكيـــل المســـاعد لشـــؤون 
العمـــل بالوزارة أحمد الحاكي قد 
اجتمـــع فـــي مكتبـــه بالســـاعاتي، 
وتم في اللقاء تأكيد عدم صواب 

مـــا تم تداوله في هذا الموضوع، 
إذ نوه الرئيس التنفيذي لشـــركة 
الشـــركة  بـــأن  هيـــرو  دليفـــري 
متمسكة بالعمالة الوطنية لديها، 
حريـــص  اإلدارة  مجلـــس  وأن 
موظفـــي  جميـــع  إبقـــاء  علـــى 
الشـــركة ضمـــن المجموعة، لذلك 

يتـــم التنســـيق مـــع وزارة العمـــل 
والتنميـــة االجتماعية بما يضمن 
واللوائـــح  القوانيـــن  تطبيـــق 
فـــي  العمـــل  لســـوق  المنظمـــة 
مملكـــة البحريـــن، الفتـــا إلـــى أن 
الشـــركة فـــي نمـــو بفضل توســـع 
لتقديـــم  وســـعيها  اســـتثماراتها، 
خدماتها المتنوعة بشـــكل أوسع 
في الباد، واســـتقطاب مزيد من 
الكوادر الوطنية المؤهلة لتسيير 
أعمالهـــا، فـــي مختلـــف الوظائف 
الفنية واإلدارية لديها، بعد نجاح 
تجربتها، بقيادة كفاءات وطنية 

متميـــزة، منذ عملها فـــي المملكة 
في العام 2011.

وفـــي هـــذا اإلطار، أكـــد الحايكي 
اســـتعداد وزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعية للتنسيق المستمر مع 
الشركة، معربا في هذا الشأن عن 
تقديـــر الـــوزارة للشـــركة وتعاون 
القائميـــن عليهـــا، وحرصهم على 
المنشـــأة  إســـتراتيجية  تطبيـــق 
في اســـتقطاب مزيد من الموارد 
وضمـــان  المؤهلـــة،  الوطنيـــة 

استقرارها وتطويرها مهنيا.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

جميل  حميدان

الفنـــي  الفريـــق  إن  اإلســـكان  وزارة  قالـــت 
المعنـــي بالرقابـــة والتفتيش على مخالفات 
البناء في المشـــروعات اإلسكانية الجديدة 
قام برصد 774 مخالفة بناء جســـيمة تهدد 
ســـامة الوحدات الســـكنية وقاطنيها، وإن 
الـــوزارة أعدت تقريًرا فنًيا مدعوًما بالصور 
لتحويـــل تلـــك المخالفـــات إلـــى البلديـــات 
المختصة؛ التخاذ اإلجراءات الازمة وفًقا 
لقانون تنظيم المباني رقم )13( لسنة 1977 
وقـــرار وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيط العمراني رقم )76( لسنة 2018 
بإصدار االشتراطات التنظيمية التي تطبق 
على المشـــروعات اإلســـكانية؛ مـــن منطلق 
التعاون والتكامل بيـــن الوزارات والجهات 

الخدمية بالمملكة.
رصـــد  تقريـــر  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
المخالفـــات أشـــار إلـــى وجـــود 67 مخالفـــة 
في مدينة ســـلمان، و63 مخالفة في مدينة 
مشـــروع  فـــي  مخالفـــة  و19  الحـــد  شـــرق 
توبلـــي، و79 مخالفـــة في مشـــروع اللوزي، 
فـــي مشـــروع  124 مخالفـــة  إلـــى  إضافـــة 
البســـيتين، و131 مخالفة بمشـــروع شمال 
شـــرق المحرق، و155 مخالفة في مشروع 
مجمـــع 609 بمنطقة ســـترة، فضـــًا عن 49 
مخالفـــة فـــي مشـــروع النبيـــه صالـــح، و51 
مخالفة في مشـــروع المالكيـــة، وأخيًرا 36 

مخالفة في مشروع جدحفص اإلسكاني.
وقالـــت إنها قامت باتخـــاذ خطوات تضمن 
للمســـتفيدين الحق في التوســـع بالمساحة 
ســـامة  يضمـــن  بمـــا  لوحداتهـــم  البنائيـــة 
وجـــودة وحداتهم، عبـــر تزويـــد المنتفعين 
عـــدة  بنمـــاذج  وحداتهـــم  اســـتام  وقـــت 
للتوســـعة بما يوفر خيارات عدة للمنتفعين 
للتوسع عن طريق استخدام النموذج الذي 
يناسب احتياجاتهم بطريقة آمنة، وبمقدار 

الوحـــدة  مـــن مســـاحة   % 30 إلـــى  يصـــل 
الســـكنية، إال أن بعض المنتفعين ال يزالون 
يتعمـــدون إجـــراء مخالفات جســـيمة تهدد 

سامة الوحدة والقاطنين بها.
كمـــا نوهت الـــوزارة إلـــى القيام بالتنســـيق 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  مـــع 
فـــي وقـــت ســـابق  العمرانـــي  والتخطيـــط 
االشـــتراطات  علـــى  تعديـــات  إلجـــراء 
التنظيمية للتعمير في المناطق اإلسكانية، 
منهـــا إلغـــاء البنـــد المتعلـــق بحظـــر البنـــاء 

خال الســـنة األولى من اســـتام الوحدات 
اإلســـكانية، اســـتجابة لرغبـــات المواطنين 
في هذا الشـــأن، مؤكـــدة أن تلك التعديات 
تهـــدف إلـــى منـــح المواطنيـــن المرونة في 
التوسع في الوحدات وفق احتياجاتهم بما 

ال يخالف االشتراطات التعميرية.
وبينت الوزارة أن هناك عددا من مخالفات 
تعديات البناء تضمنت ممارسات هندسية 
خاطئـــة أدت إلـــى حـــدوث تصدعـــات فـــي 
جدران الوحدات، وأخرى تسببت في تضرر 

نظـــم الحماية من تســـربات المـــاء، وأخرى 
تضمنـــت توصيـــات كهربائيـــة خاطئـــة قد 
تـــؤدي إلى حـــدوث تمـــاس كهربائـــي ينتج 
عنـــه حرائـــق، فضـــًا عـــن أعمـــال أدت إلى 
انســـدادات في نظـــم تصريف مياه الصرف 
الصحـــي وشـــبكات تصريف ميـــاه األمطار، 
ما قد يعـــرض المنطقة إلى تجمعات للمياه 

نتيجة انسداد تلك الشبكات.
وقالت الوزارة إن عدًدا من المنتفعين قاموا 
المخالفـــات  لمعالجـــة  لتعديـــل  بمحـــاوالت 

التـــي تم ارتكابها، إال أنهـــم واجهوا صعوبة 
فـــي ذلـــك نتيجة ألســـباب تتعلق بجســـامة 
تلك المخالفـــات والكلفة الماليـــة المرتفعة، 
فيما واجه البعـــض صعوبات في الحصول 
على تراخيص للبناء نتيجة لعدم استيفاء 
ونظـــم  والهندســـية  الفنيـــة  االشـــتراطات 
الحماية وعدم كفاية الطاقة االستيعابية. 

المنتفعيـــن  اإلســـكان  وزارة  وأهابـــت 
المســـتفيدين حديًثـــا بالوحـــدات الســـكنية 
وإصـــدار  البلديـــات  مراجعـــة  بضـــرورة 

رخص البناء قبل مباشـــرة أعمال التوسعة 

واإلضافـــات علـــى الوحـــدة الســـكنية، مـــع 

الخاصـــة  المتطلبـــات  مراعـــاة  ضـــرورة 

خصوصـــا  التعميريـــة،  باالشـــتراطات 

التـــي تتعلـــق بالمحافظـــة علـــى الواجهـــات 

المعماريـــة، وااللتـــزام باالرتـــدادات الازمة 

البنـــاء  ومســـاحات  االرتفاعـــات  وتحديـــد 

المسموح بها.

المنامة - وزارة اإلسكان

ــاذ اإلجــــــــراءات الـــازمـــة ــخـ ــات الــمــخــتــصــة التـ ــدي ــل ــب ــى ال ــ ــا إل ــه ــت ــول الـــــــوزارة ح

774 مخالفة بناء جسيمة بمناطق اإلسكان الجديدة

ــم ــراره ــق ــت ــان اس ــمـ ــون حــقــوق الــعــمــال وضـ ــ ــى ص ــل حـــمـــيـــدان: حــريــصــون ع



أفاد تقرير وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن إنجازات الوزارة في العام 2019 عن أن العام الماضي 
كان حافــًا باإلنجــازات علــى مســتوى وكالــة الزراعة والثــروة البحرية، إذ شــهدت قطاعات الوكالة إنجــازات عديدة 

دعما لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين.

 4 اتفاقات مـــع منظمة األغذية 
والزراعة التابعة لألمم المتحدة

تصّدر إنجـــازات الوكالة توقيع 4 اتفاقات 
التابعـــة  والزراعـــة  األغذيـــة  منظمـــة  مـــع 
لألمم المتحدة )فاو(، ضمن إطار الشـــراكة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  اإلســـتراتيجية 
ووكاالت منظمـــة األمـــم المتحدة لألعوام 

من )2018 - 2022(.
وتختـــص أولـــى االتفاقات بتطويـــر تنوع 
مصـــادر الغـــذاء في دعـــم األمـــن الغذائي 
في مملكة البحرين، وتركز االتفاقية على 
توفيـــر خدمـــات المســـاعدة التقنيـــة فـــي 
تطوير تنويع الغذاء في البحرين، وســـبل 
تعزيز برنامج المخزون اإلستراتيجي من 
الغذاء ضمن إســـتراتيجية األمن الغذائي، 
تحديـــد الخيارات البديلـــة لمصادر الغذاء 
المســـتورد واالســـتثمارات الخارجيـــة في 
مجـــال الغذاء، تحديد أفضل الممارســـات 
لوســـائل اإلنتـــاج المحلي مـــن المحاصيل 
الزراعية بما تتوافـــق مع التغلب الظروف 
المناخيـــة والميـــاه، وتقيم الوضـــع الراهن 
اإلنتـــاج الزراعي المحلي، واالســـتثمارات 
الخارجيـــة في مجاالت اإلنتـــاج الزراعي، 
واإلجـــراءات الطارئـــة فـــي مواجهة نقص 
األغذيـــة  منظمـــة  ســـتتكفل  إذ  الغـــذاء، 
والزراعـــة التابعـــة لألمم المتحـــدة بإعداد 

دراسة مفصلة عن المشروع.
أما االتفاقية الثانية، فتتعلق بتقوية نظم 
وقواعد البيانـــات واإلحصاء الزراعي في 
مملكـــة البحريـــن؛ لدعـــم البنية األساســـية 
المعلوماتيـــة، توضيـــح إســـهامات اإلنتاج 
المحلـــي في دعـــم األمن الغذائـــي، إضافة 
إلـــى تطويـــر القـــدرات فـــي مجـــال إعداد 
الزراعيـــة،  البيانـــات  وتقييـــم  وتحليـــل 
اإلحصائيـــة  البيانـــات  وتحليـــل  وتقييـــم 
القطـــاع  مؤشـــرات  وتحديـــد  الحاليـــة 
الغذائـــي،  األمـــن  ومؤشـــرات  الزراعـــي 
وبموجـــب هـــذه االتفاقية تكـــون المنظمة 
مســـؤولة عـــن توفيـــر الخدمات لمـــدة 24 

شهرا.
فإنهـــا  الثالثـــة،  االتفاقيـــة  وبخصـــوص 
تتعلـــق بدعـــم التنميـــة المســـتدامة لقطاع 
االســـتزراع المائـــي في البحريـــن، ويهدف 
هـــذا المشـــروع إلـــى وضـــع إســـتراتيجية 
المائيـــة  تربيـــة األحيـــاء  لتنميـــة  وطنيـــة 
المستدامة في البحرين وتطوير القدرات 
لتنفيذهـــا. وتركـــز على قـــدرة المجتمعات 
الزراعيـــة والصيـــد بغرض زيـــادة اإلنتاج، 
كما ستركز على القدرة على تعزيز اإلدارة 
المســـتدامة والتنميـــة الزراعيـــة الطبيعية 

والموارد البحرية”.
ونـــوه التقرير إلى أنه “مع تراجع المخزون 
فـــإن  األخيـــرة،  الســـنوات  فـــي  الســـمكي 
فـــي  المائـــي  االســـتزراع  فـــي  االســـتثمار 
البحريـــن سيســـاهم فـــي األمـــن الغذائـــي 
زيـــادة  إلـــى  إضافـــة  الذاتـــي،  واالكتفـــاء 

الفرصة لتصدير المنتجات المائية.

بمكافحـــة  الرابعـــة  االتفاقيـــة  وتتعلـــق 
واســـتئصال أمراض الحيوانات المشتركة 
مع اإلنسان وتحسين السالالت الحيوانية 
انطالقـــا  وذلـــك  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
مـــن رؤيـــة البحريـــن 2030 التـــي تســـعى 
الحيوانيـــة،  الثـــروة  علـــى  بالمحافظـــة 
والحجـــر  البيطريـــة  الخدمـــات  وتطويـــر 
الصحـــي البيطري في حمـــالت التحصين 
لألبقار واألغنام، من خالل هذا المشـــروع 
والزراعـــة  األغذيـــة  منظمـــة  ستشـــرع 
الحيوانيـــة  الثـــروة  مـــع وكالـــة  بالتعـــاون 
فـــي حمـــالت التحصيـــن لألبقـــار واألغنام 
قـــدرات  وبنـــاء  الميدانيـــة  والمختبـــرات 
الموظفين الوطنيين ورفع مستوى الوعي 
لـــدى المجتمعـــات وتطويرها، كمـــا تهدف 

إلى القضاء على مرض السل باألبقار.
االستفادة من بيوت الخبرة 
والتقنيات الحديثة بمجال 

االستزراع السمكي 
وسعيا لتأهيل وتدريب الكوادر البحرينية 
على االســـتزراع السمكي الذي يعد واحدا 
مـــن القطاعـــات الواعـــدة، وقعـــت الوكالة 
مع صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن”، اتفاقية تم 
بموجبهـــا تدريـــب 15 بحرينيـــا في مجال 
اســـتزراع األســـماك المحليـــة داخل مملكة 

البحرين وخارجها.
واختتم البرنامج مع نهاية شـــهر ديســـمبر 
2019، بعـــد أن اســـتمر على مدى 4 أشـــهر 
مـــن التدريـــب النظـــري والعملـــي بالمركـــز 
الوطنـــي لالســـتزراع البحـــري الواقـــع في 
منطقـــة رأس حيان التابـــع لوكالة الزراعة 
والثـــروة البحريـــة، كما حصـــل المتدربون 
علـــى دورة تدريبية خـــارج البحرين لمدة 
شـــهر واحد؛ لالســـتفادة من بيوت الخبرة 

والتقنيات الحديثة.
واتســـاقا مـــع توجهـــات الوكالـــة للنهـــوض 
بالقطـــاع الزراعي وتعزيز قدرات العاملين 
فـــي هـــذا المجـــال، عـــالوة علـــى تدريـــب 
الهـــواة علـــى مجـــاالت الزراعـــة المختلفة، 
أطلقـــت الوكالة خطة خـــالل العام 2019، 
تستهدف تنظيم 31 دورة تدريبية تتعلق 
بشؤون الزراعة، وشملت الدورات التي تم 
تنظيمهـــا فـــي 2019، التدريب على مجال 
العنايـــة بنخيل التمر وإنتـــاج الخضروات، 
وقد حظيت هذه الـــدورات بإقبال متنوع 

من كال الجنسين.
كمـــا عملـــت الوكالـــة علـــى تقديـــم الدعـــم 
النهـــوض  أجـــل  مـــن  للمزارعيـــن؛  المتـــاح 
بالقطاع الزراعي في مملكة البحرين، عبر 
مســـاعدتهم إلدخال نظم الزراعة الحديثة 

وغيرها من التقنيات.
سوق المزارعين نجاح مستمر 

في سبيل “األمن الغذائي” 
حققـــت ســـوق المزارعيـــن التـــي تنظمهـــا 
وكالـــة الزراعـــة والثـــروة البحريـــة بوزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 

العمرانـــي، بالتعاون مع المبـــادرة الوطنية 
للتنمية الزراعية نجاًحا كبيًرا في المواسم 
الســـابقة بما يقدمه من نموذج متقدم في 
دعم المنتج البحريني وتوفير سوقا مهما 

للمزارعين البحرينيين.
ويســـتمر السوق على مدى ١٩ أسبوعا، إذ 
ستختتم فعالياته هذا العام وفي موسمه 

الثامن في ١٨ أبريل 2020.
وتعتبـــر ســـوق المزارعيـــن إحـــدى ركائـــز 
اإلســـتراتيجية  فـــي  الـــوزارة  مبـــادرات 
الوطنيـــة لألمن الغذائي ويشـــارك فيه ٣٨ 
مزارًعا، و4 شـــركات وعـــددا من الفعاليات 
المصاحبـــة، إذ تعتبر ســـوق المزارعين من 
أبـــرز األســـواق في مملكـــة البحريـــن التي 
تضـــم العديـــد مـــن الفعاليـــات واألنشـــطة، 
المنتجـــات  مـــن  عـــددا  أيضـــا  وتضـــم 

البحرينية. 
ومن فعالياته الســـنوية مهرجان الطماطم 
الحـــرف  ومهرجـــان  التـــوت  ومهرجـــان 
التقليدية ومهرجان نهاية الموسم، إضافة 
إلـــى جديـــد الموســـم الثامـــن هـــو أســـبوع 
الوعـــي البيئـــي، وهـــو مبـــادرة مجتمعيـــة 

والهدف منه تعزيز ثقافة التدوير. 
واستطاعت سوق المزارعين أن تستقطب 
أكثر عدد من المزارعين واإلقبال المتزايد 
عليهـــا حتـــى بلغ عـــدد الزائرين لهـــا بمئات 
أصبحـــت  الســـوق  هـــذه  أن  كمـــا  اآلالف، 
مـــن الفعاليـــات الوطنيـــة التـــي ينتظرهـــا 

المواطنون من جميع الفئات.
ومـــن األهداف التي تســـعى إلـــى تحقيقها 
الســـوق في نســـختها الثامنة هي مواصلة 
دعـــم المنتـــج البحرينـــي ودعـــم المـــزارع 

البحريني من خالل تسويق منتجاته.
 إنجازات قطاع الثروة الحيوانية

قامـــت وكالة الثروة الحيوانية عبر قســـم 
بالتالـــي  والدواجـــن  الحيوانـــي  اإلنتـــاج 
بإصـــدار 37 ترخيـــص قيد ســـجل تجاري، 
شـــملت “نشـــاطا جديـــدا، إضافـــة نشـــاط، 
إضافـــة فـــرع، تغيير عنـــوان، نقـــل ملكية، 
تغيير اســـم”، ومتابعة البالغات والتخلص 
 174 وشـــملت  النافقـــة،  الحيوانـــات  مـــن 
بالغـــا وشـــملت الخيـــول واإلبـــل والحمير 
بإصـــدار  قامـــت  كمـــا  والـــكالب،  واألبقـــار 
156 إفـــادة مزرعـــة قائمـــة لطلـــب عمالـــة 
بالتعـــاون مـــع هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل 
و6 إفـــادة مزرعـــة قائمـــة لتقديمهـــا لهيئة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية وإفادة 
لتقديمهـــا  علـــف(  )إفـــادة  قائمـــة  مزرعـــة 
لشـــركة البحرين لمطاحـــن الدقيق، و202 
تصريـــح إذن مســـبق الســـتيراد وتصديـــر 
)أكسســـوارات حيوانيـــة، مضافـــات علفية 
حيوانية، مـــواد تجميل حيوانية( وترقيم 
إنتـــاج  مـــزارع   3 فـــي  الســـجالت  وفتـــح 
حيواني، إضافة إلـــى الرش والتطهير في 
13 مزرعـــة إنتـــاج حيوانـــي وتحريـــر 10 

ضبطية قضائية.
الثـــروة  مـــن جانـــب آخـــر، قامـــت وكالـــة 

رقابيـــة  زيـــارة   537 بتنفيـــذ  الحيوانيـــة 
والبيـــاض  الالحـــم  الدواجـــن  لمـــزارع 
التجارية والمنشـــآت التابعة لها )المســـلخ، 
المفرخـــة ومصنـــع العلف( وســـحب 6055 
عينـــة ســـيرم دم مـــن المفرخـــة للتحليـــل 
ضـــد مـــرض الجمبور، وســـحب 193 عينة 
الطيـــور،  أنفلونـــزا  مـــرض  ضـــد  للفحـــص 
إضافـــة إلى تنفيذ 7 زيارات ميدانية لمنح 
ترخيـــص مبدئي للحصـــول على ترخيص 
قيد إدارة وتشـــغيل مزارع إنتاج حيواني 
وإنتاج 4622 بآلة علف أخضر والمساهمة 
اإلنتـــاج  معـــرض  تنظيـــم  فـــي  الفعالـــة 
الحيوانـــي )مراعـــي 2019( فـــي نســـخته 

الخامسة.
كمـــا تم إعداد إطـــار رصـــد ومتابعة األمن 
الغذائي لمملكـــة البحرين 2018 )بالتعاون 
االقتصاديـــة  المتحـــدة  األمـــم  لجنـــة  مـــع 

واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(.
مكافحة األمراض

قامـــت الوكالـــة خـــالل البرنامـــج الـــدوري 
بتنفيـــذ  الوبائيـــة  األمـــراض  لمكافحـــة 
عمليـــات تحصيـــن الماشـــية ضـــد األوبئـــة 
مـــرض  مثـــل   2019 العـــام  فـــي  المعديـــة 
الحمـــى القالعية بـ 9358 رأس بقر ما بين 
الجرعة األولى والتنشيطية، IBR االلتهاب 
التنفسي المعدي في األبقار بـ 3039 رأس 
بقـــر، االلتهـــاب الرئوي المعدي فـــي الماعز 
واألغنام، جدري الماعز واألغنام والتسمم 
المعـــوي فـــي الماعـــز واألغنـــام، بــــ 43818 

رأس من األغنام والماعز.
 المسوحات الوبائية

الوبائـــي  المســـح  برنامـــج  ضمـــن  مـــن 

لألمـــراض الحيوانيـــة تـــم القيـــام بتجميع 
 PPR عينـــات الســـتقصاء وجـــود مـــرض
طاعـــون المجتـــرات الصغيرة فـــي األغنام 
والماعـــز، إذ بـــدأت عملية المســـح الوبائي 
مـــن  بـــدءا  الصغيـــرة  المجتـــرات  لمـــزارع 
محافظـــة  ثـــم  ومـــن  المحـــرق  محافظـــة 
وأخيـــرا  الجنوبيـــة  ومحافظـــة  العاصمـــة 
الشـــمالية باســـتخدام عينـــات مســـوحات 
أنفيـــة بعـــدد إجمالـــي 706 عينـــات، وتـــم 
اختبارها مباشـــرة فـــي مختبـــر الصيدلية 
والمختبـــرات البيطريـــة، وأظهرت النتائج 
سلبيتها للمرض، ما يدلل على خلو مملكة 

البحرين من المرض.
التقصي الوبائي

حفاظـــا علـــى الوضع الوبائي ســـليما خاليا 
مـــن األمـــراض الوبائيـــة الحيوانيـــة يقوم 
قسم العيادات ومكافحة األمراض بتنفيذ 
زيارات حقلية لمـــزارع اإلنتاج الحيواني. 
واإلســـطبالت لمنع تفشـــي األمـــراض بين 
الحيوانـــات وخالل العام 2019 قام قســـم 
العيـــادات بتنفيـــذ عدد 352 زيـــارة حقلية 
لمـــزارع اإلنتـــاج الحيوانـــي؛ للتحقـــق مـــن 
تفشي أي أمراض وبائية بين الحيوانات.

الرقابة على المنشآت البيطرية
تفعيـــال للـــدور الرقابـــي لقســـم العيـــادات 
ومكافحـــة األمراض، تـــم القيـــام بزيارات 
)عيـــادات  البيطريـــة  للمنشـــآت  تفتيشـــية 
بيطريـــة، مـــأوى حيوانـــات أليفـــة، مراكـــز 
زيـــارة   356 بعـــدد  الحيوانـــات(،  رعايـــة 
تفتيشـــية؛ للوقـــوف علـــى مـــدى االلتـــزام 
الصلـــة  ذات  والتشـــريعيات  بالقوانيـــن 
كقانـــون مزاولة المهـــن الطبيـــة البيطرية، 

رقـــم 17/  2014 وقانـــون المســـتحضرات 
البيطريـــة، رقـــم 19/  2014 وقانون الرفق 

بالحيوان، رقم 52/  2014.

الترخيص للمنشآت واألنشطة 

البيطرية
قام قســـم العيـــادات ومكافحـــة األمراض 
بالترخيـــص المبدئـــي الســـتخراج ســـجل 
تجـــاري خـــاص بممارســـة نشـــاط عيـــادة 
بيطرية بــــ21 ترخيصا خـــالل العام 2019 
الالزمـــة  اإلجـــراءات  اســـتكمال  لحيـــن 

لممارسة األنشطة البيطرية. 

 ترخيص مزاولة مهنة
رّخـــص قســـم العيـــادات مـــن خـــالل لجنة 
التراخيـــص المنبثقة مـــن اللجنة البيطرية 
الدائمة لعدد من األطباء البيطريين للعمل 
فـــي القطـــاع الخاص خالل العـــام 2019 بـ 

12 طبيبا بيطريا.

المختبر البيطري
فحـــص المختبر البيطـــري 1167 عينة تم 
أخذهـــا من 167 شـــحنة، كما قـــام بفحص 
مرض البروســـيال عبـــر 14188 عينـــة. أما 
عينـــات دم الخيـــول، فقد تـــم فحص 596 
عينـــة إضافة إلى فحـــص 464 ضد مرض 
حمى الـــوادي المتصدع وفحص 71 عينة 
ضد مرض الحمى القالعية، وكان مجموع 

عدد عينات الفحص للحيوانات 15331.

انطالق حزمة من الدورات التدريبية - أساسيات إنتاج الخضروات

دورة تدريبية بمجال العناية بنخيل التمر - للقطاع الحكومي

المنامة - وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني

“الزراعة والثروة البحرية”: اتفاقات إستراتيجية مع “الفاو”
ــي ــاع الزراعـ ــوض بالقطـ ــادرات للنهـ ــمكي ومبـ ــتزراع السـ ــى االسـ ــن علـ ــب بحرينييـ تدريـ
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“الجعفرية” تعرض مخزون األرضيات للمزايدة
والــبــازلــت والــجــرانــيــت  الــســيــرامــيــك  ــن  مــربــع م مــتــر  ألـــف   68.8

شــرعت إدارة األوقــاف الجعفريــة عبــر حســابها على “انســتغرام” بعرض 
مخزونهــا من أرضيات الســيراميك والبازلت والجرانيــت للمزايدة للفترة 

من 22 يناير وحتى 29 يناير.

ودعت اإلدارة الراغبين في التقدم 
عــلــى الـــعـــطـــاءات واالطــــــاع على 
مقر  زيــارة  إلى  المعروضة  العينات 
خال  المنامة  في  الرئيس  اإلدارة 
 8 الــدوام الرسمي من الساعة  أيــام 

صباحا وحتى 1 مساًء.
المعروضة  األرضيات  كمية  وبلغت 
 68 بلغت  بمساحة  صندوقا   2553

ألفا و835 مترا مربعا.
“السيراميك  المعروضات  وشملت 
الــقــبــور،  وبـــازلـــت  ــوردر،  ــبـ الـ األزرق 
ــت بــوشــمــر  ــ ــازلـ ــ ــت، وبـ ــيــ ــ ــران ــجــ ــ وال
وجرانيت برينو، إضافة إلى جرانيت 
ملقا والسيراميك المزخرف”. وأثار 
المزايدة تساؤالت عدة  خبر إعان 
األسباب  عــن  العامة  األوســـاط  فــي 
هــذه  التــخــاذ  اإلدارة  دفــعــت  الــتــي 
اإلدارة  ستستثمر  وكيف  الخطوة، 

أموال عائدات بيع هذه الكمية من 
األرضيات؟

يــأتــي ذلـــك فـــي وقـــت أطــلــق فيه 
األوقـــاف  إلدارة  الــســابــق  الــرئــيــس 
حملة  العصفور  محسن  الجعفرية 
ومقبرة  ومأتم  مسجد   900 إلعمار 
ووقــــــف ضـــمـــن الـــخـــطـــة الــشــامــلــة 
من  الــعــبــادة  دور  وإعــمــار  لتطوير 
والحسينيات،  والــمــآتــم  الــمــســاجــد 
ــع الـــذكـــرى الــتــســعــيــن  بــالــتــزامــن مـ

لتأسيس إدارة األوقاف الجعفرية.
ــي ســبــيــل تــأمــيــن الــتــجــهــيــزات  وفــ
عمد  الحملة  هــذه  لتنفيذ  الــازمــة 
لشراء كميات كبيرة من األرضيات؛ 
التطوير  مشروع  في  الستخدامها 
ــار، وتـــخـــزيـــن غير  ــ ــم ــادة اإلعــ ــ ــ وإعـ
ــدد مــن  ــ ــهــا فــــي عـ الــمــســتــخــدم مــن

المواقع التابعة لإلدارة.

تقول الدراسة إن األرقام المستعرضة الخاصة  «
بالصندوقين العام والخاص تظهر أن الهيئة 
العامة للتأمين االجتماعي بحاجة ماسة إلى 

اعتبار إعادة هيكلة ضرورة؛ لضمان االستدامة 
المالية على المدى الطويل.

إن بمقدور الهيئة العامة للتأمين االجتماعي  «
لتحسين االستدامة أن تتبع وتأخذ في االعتبار 

إصالحات حدية متنوعة تتبع حاليا من قبل 
العديد من مخططات التأمين االجتماعي حول 
العالم، ومثل هذه المخططات تعتبر مقاييس 
تتضمن تدابير اإليرادات، تدابير الفائدة و العمل 

لمدة أطول.

حينما تطبق التغييرات اإلصالحية، فإن معظم  «
الدول تسعى إلى تطبيق استراتيجية تجمع عددا 

من اإلصالحات بدال من مقاييس اإلصالح الفردية، 
وهذا من شأنه أن يخفف من المخاطر الناتجة 

عن مقاييس اإلصالح الفردي. كما ستكون خطورة 
مقاييس الصالح الفردي كل على حدة أقل عند 

تطبيقها ضمن إستراتيجية مشتركة جامعة.

إن بمقدور الهيئة العامة للتأمين االجتماعي أن  «
توحد مخططاتها في جميع الصناديق.

نتائج الخبير للعام والخاص

زيادة المتقاعدين وقلة المساهمين بصندوق التأمينات
ــوام ــ أعـ بـــعـــد 4  الـــحـــكـــومـــي  الـــصـــنـــدوق  اســـتـــنـــفـــاد أصــــــول 

على طاولة  اكتوارية  دراســة  آخر  أعلنت 
االجتماعي  للتأمين  العامة  الهيئة  إدارة 
ازديادا في عدد المتقاعدين إلى 1.7 مرة 
الذي  األمر  مرة،   1.2 بـ  المساهمين  وعدد 
الموجود في  الضغط  الضوء على  يسلط 
المقبلة  الــســنــوات  فــي  المخطط  تمويل 

وضرورة اتخاذ اإلجراءات الازمة.
فائدة  أن  إلــى  المالية  التوقعات  وتشير 
مجموع  بالفعل  تــجــاوزت  الــمــصــروفــات 
ــــك مــجــمــوع  ــذل ــل الــمــســاهــمــيــن، وكــ ــ دخـ
خال  المتوقع  ومــن  أيــًضــا،  المصروفات 
األعوام الـ 50 المقبلة أن تزيد المصروفات 
بشكل كبير مقارنة بدخل المساهمين، ما 

سيتسبب بالعجز.
وتــبــيــن الــقــيــمــة الــســوقــيــة لـــأصـــول في 
ديسمبر   31 من  اعتباًرا  العام  الصندوق 
2018 عند 1,025 مليون دينار، كما أعلمنا 
ديــنــار  مــلــيــون   242.1 يــســاوي  مبلًغا  أن 
المخطط  إلــى  الحكومة  مــن  تحويله  تــم 
ببرنامج  والــمــتــعــلــق   2019 فــي  الــمــدنــي 
التقاعد االختياري، لذلك أضفنا هذا المبلغ 
أصــول  فــي  أصــبــح  إذ  المخطط،  ألصـــول 

الصندوق 1,267.1 مليون دينار.
أصــول  تستنفد  أن  ــة  ــدراسـ الـ وتــوقــعــت 
إذ   ،2024 الــعــام  بحلول  الــعــام  المخطط 

فعلًيا  قد تجاوز  المصروفات  إن مجموع 
األصــول  ستستنفد  لــذا  الــدخــل؛  مجموع 

بشكل سريع.
التي  للدراسة  العكسية  النسبة  وتتوقع 
تمثل عدد المرات التي تغطي فيها قيمة 
األصــــول فــائــدة الــمــصــروفــات لــكــل سنة، 
2019 إلى  2.5 % في  أن تنخفض نسبة 
مجموع  إن  إذ   ،2014 الــعــام  فــي  صــفــر 
مجموع  بالفعل  تــجــاوز  قــد  المصروفات 
وبــذلــك ستستنفد جميع  وبــذلــك  الــدخــل، 

األصول بصورة سريعة.

القطاع الخاص

ــدة  ــائـ فـ ــمـــوع  ــجـ مـ أن  ــة  ــ ــدراســ ــ ــ ال تـــبـــيـــن 
مساهمات  مجموع  من  أكثر  المصروفات 
ــخــاص، فــي الــعــام  الــدخــل فــي الــقــطــاع ال
المصروفات  مجموع  فإن   ،2020 الجاري 
ــفــقــات اإلداريــــــــة( مــتــوقــع  ــن )مــتــضــمــنــة ال
)متضمنا  الـــدخـــل  مــجــمــوع  يــتــجــاوز  أن 

تستنفذ  أن  الــمــتــوقــع  ومـــن  االســتــثــمــار(، 
العام  بحلول  بالكامل  المخطط  أصـــول 

.2033
وأفادت بأن من المتوقع أن عدد سنوات 
مجموع المصروفات التي تغطيها أصول 
المخطط الخاص ستقل تدريجًيا من 6.8 
في العام 2019 إلى صفر في العام 2032 
حينما تستنفذ األصول بالكامل، وأنه من 
المتوقع أن نسبة المساهمة الكافية لدفع 
في   %  34 من  ستزيد  سنة  لكل  الفائدة 
العام 2019 إلى 93 % في 2068، منوهة 
مقارنة  المتقاعدين  عــدد  نسبة  أن  إلــى 
لنسبة عدد المساهمين يتوقع أن تزيد من 

39 % في 2019 إلى 133 % في 2068.
وتوقعت الدراسة أن القدرة على التقاعد 
في القطاع الخاص ستبقى في معدالتها 
العالية لسنوات عدة تستمر لحد أكثر من 

35 سنة.
وبــيــنــت أن قــيــمــة األمـــــــوال اإلضــافــيــة 
 50 خــال  المصروفات  لتغطي  المطلوبة 
إلى 100 سنة المقبلة بعد االستنفاد الكلي 
دينار  مليون   5,336 ما  ستكون  لأصول 
 8,510 مــجــمــوعــه  مــا  أو  ســنــة  لخمسين 

مليون لمئة سنة.

لمراسم  السابق  الرئيس  توفي 
األمين  الــنــواب  مجلس  رئــاســة 
البحرين  لجمعية  السابق  العام 
يعقوب  الشاعر  العرضة  لرعاية 

يوسف الخالدي.
بعد  الثرى  المرحوم  وســيــوارى 

صاه الظهر بمقبرة الحنينية.
والـــراحـــل نــاهــز عــمــر 64 عــامــا، 
ووالد كل من يوسف وعبدهللا 
وثامر. تقبل التعازي للرجال من 
واليومين  عصًرا  السبت  اليوم 
التاليين بمجلس أهالي الرفاع، 
وللنساء من يوم السبت عصًرا 
الساعة  التاليين، من  واليومين 
ومن  ظــهــًرا،   1 حتى  صباًحا   9
8 مساًء  4 عصًرا حتى  الساعة 
في  الكائن  المتوفى  منزل  في 
الرفاع الغربي، منزل 73، طريق 
صالة  مقابل   908 مجمع   ،801

أهالي الرفاع بالرفاع الغربي.

الشاعر الخالدي في ذمة اهلل

غبار مساء أمس سينقشع 
البرد  مــوجــة  أمــا  غــد،  ليل 
ــاة  ــمـ ــسـ ــمـ الـــــشـــــديـــــدة، والـ
ــرد  ــ بـــالـــتـــراث الــشــعــبــي “ب
فــإنــهــا ستمكث  األزيـــــرق”، 

ألسبوع.
ــاب “بــحــريــن  ــسـ وأفـــــــاد حـ
بأحوال  المتخصص  وذر” 
الطقس أن الرياح الشمالية 
بنشاطها  ستستمر  الغربية 
ــيــــومــــي األحـــــد  ــ الـــــقـــــوي ب

واالثنين.
ــبــاردة  وتــســّمــى الــمــوجــة ال
األزيــرق؛  ببرد  الفترة  بهذه 
السماء  زرقــة وجــه  بسبب 
أو زرقة األجساد من البرد.

غبار الليلة ينقشع غدا... 
وتحملوا برد األزيرق أسبوعا

الرؤية “2030”.. ليست “أهزوجة”!
Û  مــا إن تجــد تصريًحــا ألحــد المســؤولين أو النــواب أو حتــى بعــض

الهيئات الحكومية واألهلية إال وتجد فيه عبارات من قبيل: ”تماشًيا 
مــع رؤيــة البحريــن االقتصاديــة 2030”.. ”تطبيًقا لمــا ورد في الرؤية 
2030”.. ”اســتناًدا إلــى بنــود الرؤية 2030”، وكأنهــا أصبحت أهزوجة 
لــدى البعــض يكررهــا فــي كل تصريــح صحافــي ومقابلــة تلفزيونيــة 
العمــل  وورش  والمحاضــرات  المجالــس  فــي  حتــى  أو  إذاعيــة  أو 
والمؤتمــرات، والحــال، أن الــازم تطبيــق فعلي ملمــوس لخطط عمل 
وبرامج وأفكار تطويرية يشــعر بها المواطن في هذه الوزارة أو تلك 

الجهة، وليس “بهرجة” تستخدم في الرايحة والياية.
Û  للدولــة مملوكــة  وشــركات  وهيئــات  حكوميــة  أجهــزة  هنــاك  نعــم، 

ومؤسسات تحركت وفق إطار خطط إستراتيجية مدروسة لترجمة 
مــا ورد فــي الرؤيــة 2030، ويمكــن ماحظــة ذلــك مــن خــال التطور 
النوعــي للخدمــات واالرتقــاء بها بل وحتى على مســتوى قياس رضا 
العماء، في حين أن هناك العديد من الجهات “محلك سر”، ال تطوير 
وال تقــدم وال يحزنــون، وكأن هــذا المســؤول أو ذاك حيــن يتحدث أو 
يصرح أو تصدر إدارة عاقاته العامة أخباًرا صحافية تتضمن عبارة 
“وفــق متطلبــات الرؤيــة 2030”، أو يضع شــعار الرؤية في مراســاته 
ومنتجاتــه اإلعاميــة، كأنمــا اكتفــى بذلك، ولو جئت لتســأل: ما الذي 
حققتمــوه؟ مــا النموذج العملي لبرنامج أو مشــروع أو خدمة تتطابق 

مع الرؤية؟ فا تجد إال الكام اإلنشائي الذي ال طائل وراءه.
Û  الرؤيــة 2030، وإذا مــا أعدنــا قراءتهــا بشــكل هادئ ومتعمق، ســنجد

أنها عبارة عن “أهداف إستراتيجية” في كل القطاعات وكل مجاالت 
التنمية والخدمات، يلزم أن يتبعها “أهداف تشغيلية” واضحة المعالم 
ومحــددة من ناحية نوعية الهــدف وأركانه وجدوله الزمني والنتائج 
المتوقعة، إضافة إلى مراحل تقييمه وإعادة دراســة ســير العمل فيه 
ســلًبا أم إيجاًبا، وهذا يلزم كل األجهزة الحكومية حســب تخصصها، 
أن تحول الهدف اإلستراتيجي إلى هدف تشغيلي، وال بأس، البد من 
أن يكــون علمًيــا وصريًحــا وشــفاًفا يضع فــي االعتبار توافــر الموازنة 
الماليــة لتطبيــق الخطــة خصوًصــا فــي ظــل حالــة التقشــف وبرنامج 
التوازن المالي، وأن تكون ثماره واضحة في انعكاســاتها على منفعة 

المواطن.
Û  فــي رأيــي المتواضــع، يلــزم أن نرصــد تصريحــات وبهرجــات بعــض

المســؤولين فــي حديثهــم عــن “وفــق رؤيــة 2030” فــي اإلعــام، ثــم 
تتولــى جهة رســمية قراءة تلك التصريحــات ومخاطبتهم لتقديم ما 
يثبــت أنهــم بالفعــل حققوا عمــًا منجًزا يتطابق مع الرؤيــة.. وإال، فا 
حاجــة لنــا لمثــل هذه األهزوجات.. نبي شــغل ما نبــي كام.. ونترقب 

أيًضا موجة “الذكاء االصطناعي” في الطالعة والنازلة.

saeed.mohamed@albiladpress.com

سعيد محمد

يعقوب الخالدي
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علوي الموسوي

إعالن مزايدة األوقاف الجعفرية

محرر الشؤون المحلية

“سهم الغارمين” فرجت كربة 381 معسرا
االجتماعي  التكافل  لتعزيز  للمبادرة  والصدقات”  “الزكاة  تبني  القطان: 

اإلسامية  للشؤون  المساعد  الوكيل  أكد 
بـــــــوزارة الـــعـــدل والــــشــــؤون اإلســامــيــة 
واألوقــــــاف مــحــمــد الــقــطــان أن صــنــدوق 
الــزكــاة والــصــدقــات بــالــوزارة وبــدعــم من 
أهل  من  واألفــراد  والمؤسسات  الشركات 
أخيرا  أطلق  للصندوق،  الداعمين  الخير 
حقق  التي  التكافلية  المشاريع  من  عــدًدا 
نقلة في خدماته االجتماعية،  من خالها 
صاحب  الــبــاد  عــاهــل  يوليه  بما  مــشــيــًدا 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
الزكاة  صندوق  بمسيرة  بالغ  اهتمام  من 
خدمة  فــي  أهــدافــه  ليحقق  والــصــدقــات 

المجتمع.
للشؤون  المساعد  الــــوزارة  وكــيــل  ــال  وقـ
اإلســامــيــة “انــطــاًقــا مــن دور الــزكــاة في 

ــكــافــل االجـــتـــمـــاعـــي ومـــبـــادئ  ــت ــز ال ــعــزي ت
أطلق  والــعــدالــة،  والشفافية  االســتــدامــة 
صــنــدوق الـــزكـــاة والــصــدقــات فــي الــعــام 
ُتعنى  التي  الغارمين،  سهم  حملة   ،2017
بتسديد ديون عدد من المعسرين، وهو ما 
وساهمت  الّسمحة.  الشريعة  عليه  حثت 
الماضية  ــثــاث  ال الــســنــوات  فــي  الحملة 
إجمالية  بكلفة  معسر،   381 كربة  بتفريج 
بحريني،  ديــنــار  ألـــف   800 بـنحو  تــقــدر 
العدل  بــوزارة  التنفيذ  إدارة  مع  بالتعاون 
والشؤون اإلسامية واألوقاف في تحديد 
سهم  مــشــروع  مــن  المستفيدين  قــائــمــة 
واالشتراطات  المعايير  بحسب  الغارمين، 
ــا في  ــًيـ ــراعـ ــنـــدوق مـ الـــتـــي وضــعــهــا الـــصـ
بهذا  الشرعية  واألحــكــام  الــضــوابــط  ذلــك 

الخصوص”.
الزكاة  صندوق  “تبني  بــأن  القطان  وأفــاد 
والصدقات للمبادرة يهدف بالدرجة األولى 
االجتماعي  التكافل  مفهوم  تعزيز  إلــى 

واقًعا  وتترجمها  المجتمعية،  والــشــراكــة 
ــا مــن  ــمــ ــ ــاه دائ ــهـــدنـ ــا عـ ــو مــ ــ مـــلـــمـــوًســـا وهـ
الداعمين والشركاء للصندوق”، متمنًيا أن 
لذوي  حافزا  الكريمة  المبادرة  هذه  تكون 
اليسار والسعة للقيام بدورهم ضمن إطار 
عليها  حــث  التي  المجتمعية  المسؤولية 

ديننا الحنيف.
وأشاد القطان بحملة “عيدهم في بيتهم” 
التي أطلقها فريق أبواب الخير التطوعي 
ــعــام 2019، عــبــر مــواقــع الــتــواصــل  فــي ال
االجتماعي دعًما لمشروع سهم الغارمين، 
الــعــام  الــتــبــرعــات فــي  ــه وصــلــت  أنـ مبينا 
دينار،  ألــف   600 يــقــارب  مــا  إلــى  الماضي 
وهي أعلى نسبة تبرعات حققتها الحملة 

مقارنًة بالعامين 2017 و2018.

محمد القطان

المنامة - بنا
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 المحرر االقتصادي

المحرق - طيران الخليج

احتفلت شركة طيران الخليج أخيرا بأول سائح يهبط في جزر المالديف في العام 2020 والذي صادف أنه بحريني 
الجنســية؛ حيث حلقت الناقلة بمحمد العامر وزوجته على متن رحلة طيران الخليج رقم GF144 التي وصلت إلى 

مطار ماليه الدولي في األول من يناير في الساعة 0610 صباًحا بالتوقيت المحلي.

وكان العامـــر وزوجتـــه همـــا الفائزيـــن المحظوظين كأول 
ســـائحين يصـــان إلى جـــزر المالديـــف في العـــام الجديد؛ 
إذ كان فـــي اســـتقبالهما وزيـــر الســـياحة فـــي المالديـــف 
والمدير اإلداري لمؤسســـة المالديف للتســـويق والعاقات 
العامـــة. وتلقى الزوجان هدايا خاصة من وزارة الســـياحة 
وقسيمة عطلة مجانية ألحد المنتجعات الفاخرة في جزر 
المالديـــف، إضافة إلى تذكرتيـــن مرجعتين مجانيتين من 

طيران الخليج.
وقـــال العامـــر “كانـــت هـــذه المفاجأة حًقـــا جميلـــة؛ فأنا لم 
أتخيل أبًدا أنني ســـأكون أول سائح يدخل جزر المالديف 
في العام 2020. عندما ســـافرت مـــع زوجتي على طيران 
الخليج، كنا متحمســـين لقضاء عطلة مريحة واالستمتاع 
بالجزر الجميلة، وفوزنا أشعل مزيدا من الحماس فينا في 

تكريم العامر بجزر المالديفاللحظة التي هبطنا فيها”.

مـــحـــمـــد الــــعــــامــــر بـــحـــريـــنـــي الـــجـــنـــســـيـــة
“طيران الخليج” تنقل أول سائح لـ “المالديف”

المنامة - بيتك

حصــد بيــت التمويــل الكويتــي - البحريــن “بيتــك” 4 جوائز مرموقــة أال وهي: جائزة 
أفضــل خدمــات مصرفية إســامية لألفــراد )البحرين(، وجائزة أفضــل خدمة زبائن 
- الخدمــات المصرفيــة للشــركات/   االســتثمارية )البحريــن(، وجائــزة أفضل خدمات 
مصرفية )البحرين(، وجائزة أفضل بنك مبتكر لتجربة المستخدم لقاء تطبيق جزيل 
 Banker Middle للهواتــف الذكيــة فضــًا عــن مبادراتــه األخــرى ضمن حفــل جوائــز

East للعام 2019.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
لــــ ”بيتـــك” عبدالحكيـــم الخياط “يســـتمر 
البنـــك فـــي االرتقـــاء بخدمـــات القطـــاع 
مواكبـــة  عبـــر  اإلســـامي،  المصرفـــي 
التغييـــرات المســـتمرة، وتوفيـــر خدمات 
ومنتجات مصرفية مبتكرة. وعليه، يأتي 
هـــذا اإلنجـــاز الُمشـــرف؛ ليؤكد المســـاعي 
الحثيثـــة، وعلـــى التزامنا الُمطلـــق بتلبية 

متطلبات زبائننا الكرام”.
مـــن  عـــدد  قـــد حقـــق  “بيتـــك”  أن  يذكـــر 
العـــام  خـــال  الُمشـــرفة  اإلنجـــازات 

2019 تمثلـــت فـــي حصولـــه علـــى جائزة 
“أفضـــل تطبيـــق للتكنولوجيا فـــي حلول 
 Global التكنولوجيـــا المالية “فنتـــك” من
Business Outlook لألعمـــال التجاريـــة 
الســـنوية، وجائـــزة “أفضل بنك إســـامي 
الخدمـــات  جوائـــز  ضمـــن  بالبحريـــن” 
األوســـط،  الشـــرق  بمنطقـــة  المصرفيـــة 
فاينانـــس  إيميـــا  مجلـــة  تنظمـــه  والـــذي 

.)EMEA Finance(
كمـــا حصـــل “بيتـــك علـــى شـــهادتي آيـــزو 
مرموقتين، وهما: شهادة نظام إدارة أمن 

وشـــهادة   ،)ISMS( المعلومـــات  وحمايـــة 
 ،)BCMS( نظام إدارة استمرارية األعمال
وحصـــد جائزتين رفيعتي المســـتوى من 
إعاناتـــه  عـــن   AVA Digital Awards
التجاريـــة، وهمـــا: الجائـــزة الذهبيـــة عـــن 
فئـــة أفضل تصويـــر ســـينمائي، والجائزة 

الباتينية عن فئة أفضل إخراج.

عبدالحكيم الخياط

األخــرى مبادراتــه  عــن  فضــا  “جزيــل”  تطبيــق  جــراء 
”Banker Middle East“ بيتك” يحصد 4 جوائز لدى“

المنامة - زين البحرين

وقعت زين البحرين مذكرة تفاهم مع 
فات 6 البز، وهو برنامج مســـرعات 
أعمال إقليمي يضم برنامج تســـريع 
نمو المؤسســـات الناشـــئة مســـتثمرًة 
بذلك أفـــكار رواد األعمال المبدعين 
إضافـــة إلـــى تقديـــم الدعـــم المـــادي 
األساســـي واإلرشـــاد االســـتراتيجي 

ومساحة العمل المبتكرة. 
وســـتتعاون “زيـــن” مع فـــات 6 البز 
في مشـــروعات عـــدة لدعـــم وتعزيز 

فـــي  المبدعـــة  الناشـــئة  الشـــركات 
البحرين بكونها أول شريك اتصاالت 
مـــن خـــال مشـــاركة زيـــن البحريـــن 
فـــي فعاليات فـــات 6 البـــز اليومية 
واســـتخدام مســـاحاتها الديناميكية 

في فعالياتها. 
عـــروض وخدمـــات  زيـــن  وســـتقدم 
خاصة لفات 6 البز كباقات حصرية 
وعـــروض حلول االتصال للشـــركات 

.SIM وبطاقات

“زين” و“فالت 6 البز” تدعمان الشركات الناشئة

القاهرة - رويترز

انخفاض إنتاج ليبيا النفطي 
لـ 320 ألف برميل يوميا

في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  قالت 
انخفض  النفط  إنتاج  إن  أمــس  ليبيا 
إلى 320154 برميا يوميا بحلول 23 
يناير، من 1.2 مليون برميل يوميا قبل 
إغـــاق مــوانــئ وحــقــول منذ أســبــوع. 
الــخــســائــر  أن  ــمــؤســســة  ال ــافــــت  وأضــ
ــاق بلغت  الــمــالــيــة الــنــاجــمــة عــن اإلغــ
 23 ــوم  يـ حــتــى  دوالر  مــلــيــون   256.6

يناير.

المنامة - وركسمارت

قـــال رجـــل األعمال أحمـــد عطيـــة هللا الحجيري إن 
تطبيـــق التوجهـــات الوطنيـــة بشـــأن التحـــول نحـــو 
االقتصـــاد الرقمـــي يتطلـــب تنميـــة مهـــارات جميـــع 
البحرينيين با استثناء في مختلف مجاالت تقنية 
المعلومـــات وتطبيقـــات الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة، 
التي تعتبر أساس هذا النوع من االقتصاد المتقدم.
وفي تصريح له بمناســـبة انضمام البحرين لبرنامج 
منتـــدى دافـــوس لتزويد مليار إنســـان حـــول العالم 

قـــال   ،2030 العـــام  المطلوبـــة لوظائـــف  بالمهـــارات 
الحجيري إن تلك الوظائف ستســـتقطب األشخاص 
ذوي المعرفة والكفاءة في تقنيات الذكاء الصناعي 
والبلـــوك تشـــين والتجـــارة الرقميـــة والتكنولوجيـــا 
الماليـــة “ِفنتك” والبرمجـــة وغيرها، مؤكدا أن نجاح 
هـــذا البرنامـــج في البحريـــن يتطلب تســـريع وتيرة 

تأهيل البحرينيين وتدريبهم على تلك التطبيقات.

أحمد الحجيري

ــب” ــواه ــم ــام الــبــحــريــن لـــ “دافـــــوس تــطــويــر ال ــم ــض بــمــنــاســبــة ان
االقتصاد الرقمي يتطلب التدريب على “التقنية”

“ثبتيهـــا!” عامـــة تحذيريـــة وضعتها شـــركة 
“إيكيـــا” البحريـــن علـــى خزائنهـــا مـــن طـــراز 
“مالـــم” المعروضـــة للبيع في مجمع الشـــركة. 
وجـــاء مـــع العامـــة التحذيرية علـــى إحدى 
خزائـــن “مالـــم” إيضـــاح بـــأن “األثـــاث القابل 
للســـقوط يمكـــن أن يتســـبب فـــي إصابـــات 
خطيرة واألطفال هـــم األكثر عرضة للخطر. 
يمكنـــك منـــع حـــوادث الســـقوط مـــن خـــال 
تثبيت األثاث إلى الحائط، وذلك باستخدام 
أداة التثبيـــت المانعـــة للســـقوط والتي تأتي 

مع المنتج”.
وكان طفـــل قـــد لقـــي حتفـــه فـــي الواليـــات 
المتحـــدة األميركيـــة بعـــد أن وقعـــت خزانة 
من 3 أدراج عليه، لتقوم الشـــركة الســـويدية 
الحقا باســـتعادة وإتاف 420 ألف قطعة من 

خزائن األثاث بعد تلك الحادثة األليمة.
وذكـــرت صحيفـــة “ديلـــي ميـــل” البريطانيـــة 
أخيـــرا أن شـــركة األثـــاث العماقـــة “إيكيـــا” 
ســـتدفع 46 مليـــون دوالر لعائلـــة كانـــت قـــد 
فقـــدت طفلهـــا بعـــد ســـقوط إحـــدى خزانات 

الشـــركة عليـــه فـــي غرفتـــه. وهذه التســـوية 
قـــد تكـــون هي األكبـــر فـــي تاريـــخ الواليات 
المتحـــدة فيمـــا يتعلق بقضايا قتـــل األطفال 

عن طريق الخطأ.

جولة المعرض

إلـــى ذلـــك تجولت “البـــاد” في مقـــر معرض 
الشـــركة لاستفســـار عمـــا إذا كانـــت توجـــد 
القاتلـــة”  “الخزانـــة  المعروضـــات  بيـــن  مـــن 
مثلما اصطلح تســـميتها. وأوضحت موظفة 
بعـــض  أن  الصحيفـــة  لمندوبـــة  بالمعـــرض 
علـــى  تثبيتهـــا  يجـــب  المتوافـــرة  الخزائـــن 
“مالـــم”  أن خزائـــن  تؤكـــد  أن  دون  الحائـــط 
المتوافـــرة بالمعرض هي ذاتها التي تســـببت 
بوفـــاة الطفـــل فـــي الواليـــات المتحـــدة بعـــد 

سقوطها عليه.

إرشادات

ووفًقـــا لدليـــل الشـــراء لمجموعة غـــرف نوم 
“مالـــم”، فقـــد تضمن تحذيـــًرا بمخاطر وقوع 

بعض قطـــع األثاث إذا لم يثبـــت بعناية على 
الحائـــط بواســـطة أدوات التثبيـــت المرفقـــة 
للحماية من ســـقوطها والتســـبب فـــي إيقاع 
اصابـــات لـــدى الزبائـــن. كمـــا تضمـــن الدليـــل 
تحذيـــًرا مـــن تســـلق أو تعلـــق األطفـــال على 

األدراج واألبواب واألرفف.
وأكدت الشـــركة في دليلها “نحن جميًعا نريد 
أن تكـــون منازلنـــا مكاًنـــا آمًنـــا، ولكـــن بعـــض 
الحـــوادث التـــي تقع فـــي منازلنا قـــد تعرض 
األطفـــال للخطـــر. يمكننا مًعا أن نســـاعد في 
منـــع هذه الحوادث وجعل المنزل مكاًنا أكثر 

أماًنا”.

أسعار الخزانة

وبحســـب دليل الشـــراء، فـــإن خزانـــة “مالم” 
دينـــار،   16.5 ســـعرها  يبلـــغ  الدرجيـــن  ذات 
وخزانـــة بـ 3 أدراج يبلغ ســـعرها 27.5 دينار، 
دينـــار،  الامـــع 35.5  األبيـــض  اللـــون  وذات 
و49.5  أدراج،   4 بــــ  للخزانـــة  دينـــار  و42.5 
دينـــار  و55.5  أدراج،   6 بــــ  للخزانـــة  دينـــار 
للخزانـــة بــــ 6 أدراج مزدوجـــة. ووفًقا للدليل 
اإلرشـــادي، فإن جميع المنتجات قد ال تكون 

متوافـــرة في المعـــرض، إال أنه خـــال جولة 
مندوب الصحيفـــة بالمعرض، تمت ماحظة 
الخزانة ذات الـ 3 أدراج والخزانة بـ 6 أدراج، 

والخزانة بـ 6 أدراج مزدوجة.

تسوية الحادثة 

يذكـــر أن صحيفـــة “ديلـــي ميـــل” البريطانية 
ذكـــرت أخيـــرا أن شـــركة األثـــاث العماقـــة 
“إيكيا” ســـتدفع 46 مليون دوالر لعائلة كانت 
قد فقدت طفلها بعد ســـقوط إحدى خزانات 

الشركة عليه في المنزل. وبحسب الصحيفة 
فـــإن محامي عائلة الطفـــل الراحل والقاطنة 
فـــي واليـــة كاليفورنيـــا، قـــد أعلـــن موافقـــة 
األســـرة على ذلـــك المبلغ عقـــب التوصل إلى 

تسوية قضائية مع الشركة السويدية.
وبحســـب عـــدة مصـــادر قضائيـــة، فـــإن تلك 
التســـوية قـــد تكـــون هـــي األكبر فـــي تاريخ 
الواليـــات المتحدة فيما يتعلـــق بقضايا قتل 

األطفال عن طريق الخطأ.
وأعلنـــت شـــركة إيكيـــا عبر متحدث رســـمي 
أن أي تســـوية ال يمكـــن أن تغيـــر األحـــداث 
المفجعـــة التي أصابت تلـــك العائلة، موجهة 
آيـــات الشـــكر واالمتنـــان لكل من ســـاهم في 
الوصـــول إلـــى تلـــك التســـوية. ولقـــي الطفل 
جوزيـــف دودك، حتفـــه فـــي 17 مايـــو 2017 
بعـــد أن وقعـــت خزانـــة مـــن 3 أدراج عليـــه، 
لتقـــوم الشـــركة الســـويدية الحقا باســـتعادة 
وإتـــاف 420 ألـــف قطعة مـــن خزائن األثاث 

بعد تلك الحادثة األليمة.

طفل بـــوفـــاة  ــا  ــ ــداه ــ إح ــوط  ــقـ سـ ــب  ــب ــس ت بــعــد  ــة  ــع ــط ق ألــــف   420 إتـــــاف 

خزائن في “إيكيا” قابلة إلحداث إصابات خطيرة إذا لم تثبت

التحذير من إهمال تثبيت الخزائن

المنامة - دار القرار

تســلم مركــز التحكيم التجاري لــدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربيــة “دار القــرار” 16 طلــب تحكيــم بقيمــة إجماليــة بلغــت نحــو 

62.5 مليون دوالر، بالفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2019.

وشـــملت األطـــراف ســـواء أفراد 
مـــن  كل  جنســـيات  شـــركات  أو 
الهنـــد،  الســـعودية،  )البحريـــن، 
ُعمـــان، واإلمـــارات(. وقال عضو 
مجلـــس اإلدارة ممثـــل البحريـــن 
ســـامي زينل ”تم فحص الطلبات 
والتأكـــد مـــن اختصـــاص المركـــز 
فيهـــا وتـــم تحريـــك معظمها بعد 
أن اســـتوفت جميـــع اإلجـــراءات 
الخصومـــة،  مرحلـــة  ودخلـــت 
المســـجلة  المنازعـــات  وتعلقـــت 
عقـــود  االكتتـــاب،  عقـــود  حـــول 

العقـــود  العقـــاري،  التطويـــر 
الهندسية، عقد بيع )شراء شقة(، 
عقـــود توريـــد البضائـــع، وعقـــود 

تنفيذ المشاريع”.
ونوه زينل بأن “المركز يشهد في 
السنوات األخيرة نمًوا متصاعًدا 
في وتيـــرة تســـجيل المنازعات، 
وهـــو مـــا يعكـــس تنامـــي الثقـــة 
والجهـــات  األعمـــال  ألصحـــاب 
األحـــكام  قـــوة  فـــي  الرســـمية 
الصـــادرة ونفاذها بـــدول مجلس 
التعـــاون، كما يفخـــر المركز وبعد 

25 عامـــا علـــى تأسيســـه أصبـــح 
مرجًعـــا أساســـا يلجـــأ لهـــا العديد 
من مراكـــز التحكيم في منطقتنا 
والدعـــم  المشـــورة  لتقديـــم 
والمساندة. وبين أنه “على الرغم 

مـــن توجـــه بعـــض دول الخليـــج 
إلى إنشاء مراكز تحكيم تجارية 
الـــدول  مســـتوى  علـــى  داخليـــة 
والجمعيـــات المهنية، فإن وتيرة 
مركـــز  يتلقاهـــا  التـــي  الطلبـــات 
التحكيـــم التجاري لدول مجلس 
التعاون الذي يتخذ من البحرين 

مقًرا له في ازدياد مطرد”.
وذكر زينل أن قطاع اإلنشـــاءات 
والمقـــاوالت والتطويـــر العقـــاري 
يتصـــدر القائمـــة مـــن ناحية عدد 
مراكـــز  علـــى  وروًدا  المنازعـــات 

التحكيم.

الخليجيــة الجهــات  مــن  للعديــد  مرجعــا  أصبــح  المركــز 
62.5 مليون دوالر قيمة 16 طلب تحكيم بـ “دار القرار”

“ديلي ميل” البريطانية 
كشفت أن “إيكيا” 

ستدفع 46 مليون 
دوالر للعائلة المنكوبة

سامي زينل
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انتعشـــت تجـــارة األثـــاث المســـتخدم بعد 
العقـــارات  اســـتئجار  مـــن  نـــزوح  حركـــة 
الســـكنية مـــن قبل األجانـــب خصوصا في 
مناطـــق المنامـــة والمحـــرق والجفيـــر، مـــا 
أغرق الســـوق بالثالجات وأجهـــزة التلفزة 
جلـــوس  وأطقـــم  الكهربائيـــة  والمعـــدات 

مستخدمة بأسعار زهيدة.
ويقـــول حســـين أحمـــد، أحد باعـــة األثاث 
المســـتخدم والخردة، إن االتصاالت باتت 
تنهـــال عليهـــم بشـــكل يومـــي؛ مـــن أجـــل 
شـــراء األثاث المستخدم خصوصا للشقق 
والمكاتب، مشيًرا إلى أن العروض كبيرة.

وعزا أحمد ذلك إلخالء األجانب لشـــققهم 
وحتى منازلهم من األثاث؛ بســـبب ارتفاع 
بعـــض  أن  حيـــن  فـــي  الكهربـــاء،  فواتيـــر 
مـــالك العقـــارات يعمدون كذلـــك إلى إزالة 
جميـــع األثـــاث مـــن البنايات إمـــا للتجديد 
أو تحويلهـــا لشـــقق دون أثـــاث مـــن أجـــل 
التأجيـــر؛ بســـبب الركود في قطـــاع تأجير 

الشقق المفروشة.
وبّيـــن أن العمـــارات والشـــقق التـــي يتـــم 
إخالؤها من األثاث ال تقتصر على الجفير 
فحســـب بـــل تمتـــد لمناطـــق أخـــرى مثـــل 
وسط المنامة، وهي المفضلة للسكن عادة 

من قبل األجانب.
وعـــرض أحد األشـــخاص أثاث لـ 74 شـــقة 
بما فيها جميع أثاث غرف النوم وطاوالت 

طعام وتلفزيونات.
وفـــي رســـائل ترويجيـــة تناقلتها وســـائل 
 74 بائـــع  عـــرض  االجتماعـــي،  التواصـــل 
ثالجة بســـعر 70 دينارا للثالجـــة الواحدة 
وهي ثالجات “شـــبه جديـــدة”، إلى جانب 
 70 أطقـــم جلـــوس بحالـــة جيـــدة بســـعر 

دينارا.
وقـــال صاحـــب مكتب عقـــاري فضل عدم 
ذكر أســـمه، إن المستثمرين باتوا يفضلون 
الخروج من قطاع التأجير بعد أن انخفض 
العائـــد االســـتثماري مـــن تأجيـــر العقارات 

مـــن 10 % قبـــل ســـنوات لنحـــو 3 أو 4 % 
حالًيـــا، مـــا جعـــل المســـتثمرين يفضلـــون 
بيـــع العمارات االســـتثمارية وتحويلها إلى 
قنـــوات اســـتثمارية أخـــرى مثـــل الودائـــع 
والتـــي تحقـــق عوائد ثابتـــة دون التعرض 
لمخاطر الســـوق وتكاليـــف صيانة المباني 

وغيرها.
وأوضح العقاري أن مالك المباني يفضلون 
عـــادة تجديـــد جميع األثـــاث فـــي المباني 
قبـــل بيـــع المبنـــى لكـــي ال يقوم المشـــتري 
المفترض أو الوســـيط بتخفيض كبير في 
قيمـــة العقار بحجة أن األثاث قديم، وهذا 
يفســـر زيـــادة تغيير أثاث العمـــارات وذلك 

قبيل عملية عرضها للبيع.
يـــرى صاحـــب  كمـــا  األكبـــر  العامـــل  لكـــن 
المكتـــب المطلـــع علـــى وضـــع الســـوق، هو 
قيـــام األجانب بتســـفير عائالتهم لبلدانهم 
والمشـــاركة مع آخريـــن من مواطنيهم في 
الســـكن، إذ إن الشـــقة التـــي كانـــت تـــأوي 

أفـــراد أســـرة كاملـــة باتت تحتـــوي على 4 
عزاب يمثلون 4 أسر في وقت سابق وهو 
مـــا أدى إلـــى هبوط كبير في نســـبة تأجير 
العقارات؛ بســـبب ارتفـــاع فواتير الكهرباء 
والتي تصل في الشقة الواحدة إلى قرابة 

130 دينارا.
وقـــال العقـــاري إن 60 % وربمـــا أكثـــر من 
العقـــارات في منطقـــة الجفير باتت نصف 

فارغة من القاطنين.
وأوضـــح أن هناك نزوح من شـــقق األبراج 
الســـكنية وإيجاراتها التـــي تصل إلى 800 
دينـــار ســـابًقا قبـــل أن تنخفـــض إلـــى 375 
دينـــارا، إلـــى الشـــقق الصغيـــرة التي تصل 
إيجاراتهـــا إلى 400 دينـــارا، إال أنه وبفعل 
فواتير الكهرباء باتت تؤجر مفروشة اآلن 
بســـعر 250 دينارا، دون فاتـــورة الكهرباء، 

ومـــع الكهرباء بنحـــو 300 دينار، إذ يغطي 
بعض المـــالك فاتـــورة المســـتأجر لحد 50 

دينارا.
وأشـــار إلـــى أن هنـــاك مســـتثمرين لجـــأوا 
إلى تأجير عماراتهم بالكامل لمســـتثمرين 
آخرين؛ لالستفادة من أجل عملية التأجير 
اليومـــي، لكنهـــم وقعـــوا كذلـــك فـــي فـــخ 

فواتير الكهرباء.

شبح فواتير الكهرباء يخلي عمارات ويغرق السوق باألثاث
بالشقق ــوا  ــارك ــش ــت ــي ل مــمــتــلــكــاتــهــم  ــون  ــع ــي ــب وي ــم  ــه ــات ــائ ع ــون  ــل ــرح ي أجـــانـــب 

سانت لورانس تحصد أكبر جائزة في “ادخار الوطني”
أقام بنك البحرين الوطني الســـحب 
علـــى جائـــزة الحلـــم المرتقبـــة ضمن 
برنامج “ادخار الوطني” 2019، الذي 
قـــدم منـــذ تدشـــينه جوائـــز ســـخية 
تجـــاوز مجموعها 20 مليـــون دوالر. 
وتـــم اإلعـــالن عـــن فـــوز ليـــن أدريانا 
سانت لورنس بالجائزة الكبرى للعام 
2019، إلـــى جانب 12 فائًزا بالجوائز 
النقديـــة لشـــهر ديســـمبر، فـــي حفـــل 
توزيـــع الجوائـــز الُمقـــام فـــي مجمـــع 

األفنيوز، أمس 25 يناير 2020.
وأعربت ســـانت لورانـــس عن عميق 
الحلـــم،  بجائـــزة  بالفـــوز  ســـرورها 
المكافـــآت  علـــى  للبنـــك  وامتنانهـــا 
ســـعيدة  “إننـــي  مضيفـــة  الســـخية، 
وفِرحة جًدا بفوزي بجائزة الحلم من 
بنك البحريـــن الوطني، التي تتزامن 

مـــع مرور 20 عاًمـــا على قدومي إلى 
البحرين، وهو شعور ال يمكن وصفه، 
وهـــو يعكـــس تجربتي منـــذ قدومي 
للمملكـــة، حيـــث تمّيزت دوًمـــا بكرم 
الضيافة والشـــعور باالنتماء في هذا 
البلـــد المعطـــاء. ومـــن خـــالل عملـــي 
فـــي مجال الرعاية الصحية للنســـاء 
شـــِهدُت  الـــوالدة،  علـــى  المقبـــالت 
اســـتقبال مواليد جدد علـــى الدوام، 
وطالمـــا حظيـــت بعالقـــة وثيقـــة مع 

هذه األسر“.
“ادخـــار  مـــن  الحلـــم  جائـــزة  تتألـــف 
مذهلـــة  مكافـــآت   3 مـــن  الوطنـــي”، 
تشـــمل جائـــزة نقديـــة تبلـــغ مليـــون 
دوالر، وفيال فخمة في الرفاع فيوز، 
دوالر   5000 بقيمـــة  شـــهريا  وراتبـــا 

على مدى 5 أعوام.

وحـــاز 12 فائـــًزا علـــى جائـــزة نقدية 
بقيمة 25 ألف دوالر لكل منهم، وهم: 
إبراهيم علي أحمد، ومي عبدالعزيز 
سليم، محمد رحمن أميز، ونور علي 
إبراهيـــم، وعلياء عبداألمير ســـعيد، 
وعبدالغفـــور علـــي إبراهيـــم، ورضـــا 
عبـــدهللا  وفاطمـــة  علـــي،  إبراهيـــم 
حســـن، ويوســـف إبراهيـــم يوســـف، 
وصالـــح صالح محمـــد، ومحمد علي 

عباس، وعفارين مير أمان.
وقـــال رئيـــس الخدمـــات المصرفية 
لألفـــراد فـــي البنـــك، صبـــاح الزياني 

“نلتـــزم فـــي بنـــك البحريـــن الوطني 
بمكافـــأة جميـــع زبائننـــا المخلصيـــن 
طيلـــة  بنـــا  ثقتهـــم  وضعـــوا  الذيـــن 

السنوات الماضية”.

وأضـــاف “بالنيابة عن بنـــك البحرين 
الوطني، أغتنم هـــذه الفرصة لتهنئة 
اآلنســـة ســـانت لورانس، التي أسهم 
حيـــاة  بإثـــراء  المملكـــة  فـــي  عملهـــا 

أن  أود  كمـــا  األجيـــال.  مـــن  العديـــد 
أتقدم بالتهنئة لجميع الفائزين”.

المنامة - بنك البحرين الوطني

أثناء تسليم الجائزة

إلى جانب 12 فائًزا 
بالمكافآت النقدية 

لديسمبر 2019
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المنامة - البنك األهلي المتحد

حملـــة  المتحـــد  األهلـــي  البنـــك  أطلـــق 
ترويجيـــة جديـــدة لمنح عمالئـــه فرصة 
الفـــوز بجائـــزة ســـخية بقيمـــة 50 ألـــف 
دوالر مـــع كل قرض شـــخصي يحصلون 
عليـــه، إذ تســـري هـــذه الحملـــة علـــى كل 
التقليديـــة  الشـــخصية  القـــروض  مـــن 
مـــن  المقدمـــة  اإلســـالمية  والتمويـــالت 
البنك األهلـــي المتحد والهالل للخدمات 
برنامجيـــن  مـــع  اإلســـالمية  المصرفيـــة 
منفصليـــن للجائزة التـــي تبلغ قيمتها 50 

ألف دوالر لكل فائز.
التـــزام  فـــي إطـــار  تأتـــي هـــذه الحملـــة 
البنك بتزويد عمالئـــه البحرينيين وغير 
البحرينييـــن بأفضـــل تجربـــة مصرفيـــة 
المصـــرف  امتنـــان  عـــن  لهـــم  والتعبيـــر 
لوالئهـــم ومكافأتهم. ويعود ذلك لســـعي 
لتقديـــم  دائًمـــا  المتحـــد  األهلـــي  البنـــك 
القـــروض والتمويالت الشـــخصية، التي 
تلبـــي احتياجات العمالء المالية وتوفير 
تتناســـب  ماليـــة  ومنتجـــات  خدمـــات 

مـــع احتياجاتهـــم ومتطلباتهـــم، الســـّيما 
عندما يحتاجون إلى تســـهيالت ألسباب 
أو  النفقـــات  مثـــل  النواحـــي  مختلفـــة 
المناســـبات الخاصة، أو ســـداد مصاريف 
التعليـــم الجامعـــي وغيرهـــا، أو الذهـــاب 
فـــي رحلـــة غيـــر مخطط لهـــا مســـبقا، أو 
يصُعب تفويتها. وأخذ البنك على عاتقه 
إضفاء قيمة ممتازة على حزمة قروضه 
وتمويالته الشخصية عبر تقديم فرصة 
لعمالئه تمّكنهم من الفوز بجائزة سخية 

تبلغ 50 ألف دوالر. وتتميز هذه القروض 
والتمويـــالت الشـــخصية بمعـــدالت ربح 
ســـنوي جذابة وتمويالت ســـخية ومدد 
ســـداد مرنـــة ُتصمـــم وفًقـــا الحتياجـــات 

ومتطلبات العمالء.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة 
- الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد بالبنك، 
البنـــك  فـــي  “نتفهـــم  ســـيغال  ســـوفرات 
عمالئنـــا  احتياجـــات  المتحـــد  األهلـــي 
ونحـــرص علـــى الوفـــاء بهـــا عبـــر تقديم 

مـــع  تتناســـب  ومنتجـــات  خدمـــات 
احتياجاتهـــم ومتطلباتهم، مـــع الحرص 
علــــى توفير العديد من الخيـــارات التي 

تتسم بالمرونة واليسر”. 
وُتؤكـــد حملـــة القـــروض الشـــخصية من 
البنك األهلي المتحد التي تقترن بفرصة 
كل  مـــع  دوالر  ألـــف   50 بجائـــزة  للفـــوز 
قـــرض أو تمويـــل شـــخصي على حرص 
البنـــك علـــى تفهـــم احتياجـــات العمـــالء 

وتطلعاتهم.

“األهلي المتحد” يمنح عمالء القروض الشخصية جائزة بـ 50 ألف دوالر

SARKCO - المنامة

إطـــالق  عـــن  أمـــس  الكشـــف  تـــم 
مجموعـــة “SARKCO”، وهي شـــركة 
تجاريـــة جديدة تم تأسيســـها بقيادة 
الشـــيخ ســـلمان بـــن علـــي آل خليفـــة 
الذي يـــرأس مجلـــس إدارتها. وتضم 
هذه المجموعة تســـع شركات عريقة 
تعمـــل منـــذ ســـنوات عـــدة ككيانـــات 
منفـــردة وســـتصبح اآلن تحت مظلة 
فـــي  ذلـــك  “SARKCO”. وسيســـاهم 
توحيـــد جهود ورؤية هذه الشـــركات 
الذي من شـــأنه أن يحقـــق المزيد من 
الفوائـــد لـــكل واحدة منهـــا، مع العمل 
فـــي الوقـــت ذاتـــه علـــى دعـــم رؤيـــة 

البحرين االقتصادية للعام 2030.
علـــي  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  وقـــال 
االقتصاديـــة  البيئـــة  “ســـاهمت 

التنافســـية والصديقـــة لألعمال التي 
تتمتع بها البحرين في تعزيز موقعها 
كوجهـــة تجاريـــة واســـتثمارية رائدة 
فـــي المنطقـــة. إننا ســـعداء ألن نكون 
جـــزًءا مـــن هـــذه األجـــواء اإليجابية 
لنساهم في تقديم خدماتنا وخبراتنا 

التحتيـــة  البنيـــة  لدعـــم  المتنوعـــة 
األعمـــال  مجـــال  فـــي  المتقدمـــة 

التجارية في البالد”.
وأضاف “تواصـــل البحرين لعب دوًرا 
الفـــرص وتعزيـــز  فـــي خلـــق  حيوًيـــا 
المدفوعـــة  االقتصاديـــة  التنميـــة 
باالســـتثمار بمـــا يتماشـــى مـــع مبادئ 
نحـــن   .2030 االقتصاديـــة  الرؤيـــة 
نتشـــارك في نفس القيـــم الرامية إلى 
وضـــع المملكـــة وشـــعب البحرين في 
صميـــم كل ما نقوم به. إن هذه المثل 
العليـــا المشـــتركة والتزامنـــا بالخدمة 
فلســـفتنا  أســـس  هـــي  والجـــودة 
التجاريـــة وتكمـــن في صميـــم كل ما 
نقوم به. ونحن نســـعى ألن نفي بهذا 

الوعد”.

ــد ــ ــان واح ــيـ ــكـ ــد جـــهـــودهـــا كـ ــيـ ــوحـ ــزم تـ ــتـ ــعـ تـ
“SARKCO” تدير 9 شركات رائدة بالبحرين

الجفير - جمعية المهندسين البحرينية

تنظم جمعية المهندسين البحرينية 
الطاقـــة  هيئـــة  مـــع  بالتعـــاون 
المستدامة وبرنامج األمم المتحدة 
بالبحريـــن،   ”UNDP“ اإلنمائـــي 
للطاقـــة  الثانـــي  العالمـــي  المؤتمـــر 
المســـتدامة والمعـــرض المصاحـــب، 
تحـــت رعايـــة رئيـــس هيئـــة الطاقة 
المســـتدامة عبدالحسين ميرزا، في 
الفتـــرة من 13 إلـــى 15 أبريل 2020 
تحت شـــعار “االســـتدامة لمســـتقبل 

أكثر إشراقا” بفندق الخليج.
وقال رئيـــس المؤتمر فؤاد الشـــيخ 
وفـــي  العـــام  لهـــذا  المؤتمـــر  “إن 
نســـخته الثانيـــة ســـيتناول العديـــد 
مـــن الموضوعـــات والمحـــاور التـــي 
تســـلط الضوء على الشعار الرئيس 

للمؤتمر “االســـتدامة لمستقبل أكثر 
إشـــراقا”، منوها إلى أن المشـــاركين 
فـــي المؤتمـــر ســـيحظون بحلقـــات 
نقاشـــية رفيعة المستوى حول هذا 
الموضوع، كما وسيركز المؤتمر في 
جلســـاته المتنوعـــة علـــى 3 محاور 

رئيسة تتناول تسريع تعميم الطاقة 
المتجددة، قيادة كفاءة الطاقة من 
الهامشـــية إلـــى األساســـية، إضافـــة 
إلـــى تمويـــل “االســـتدامة” مـــن قبل 

مجالس اإلدارات والبنوك”.

الشيخ سلمان بن عليعبدالحسين ميرزا فؤاد الشيخ

رئيسة مــحــاور   3 على  جلساته  فــي  سيركز  المؤتمر 
انطالق “العالمي للطاقة المستدامة” أبريل المقبل

سوفرات سيغال

 علي الفردان
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

39696598
مهدي حبيل باراث

17555593
المكتب الرئيسي

36184000Call.

www.grnata.com
Broker's license No. 3 

Property Manager's license No. 23

لإليجار
 for Rent

Manamaالمنامة

محالت تجارية 

Shops

floors

Offices

 40 to 50 Sqm       Rent price: BD 5 Per Sqm

50 to 90 Sqm       Rent price: BD 4 per Sqm

730 to 830  Sqm     Rent price: BD 4 per Sqm

طوابق مفتوحة
| 730 - 830 متر | بسعر 4 دينار للمتر 

مكاتب تجارية 
| 50 - 90 متر |  بسعر 4 دينار للمتر

| 40 - 50 متر | بسعر 5 دينار للمتر

38344464-
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فض االعتصامات أعقب إعالن الصدر التوقف عن المشاركة في التظاهرات

العراق... مقتل 4 وإصابة العشرات بمداهمات أمنية

قالـــت مصـــادر فـــي الشـــرطة وأخـــرى 
طبية إن قوات األمن العراقية داهمت 
مقر االحتجـــاج الرئيس فـــي العاصمة 
بغـــداد أمس الســـبت وحاولـــت تفريق 
المحتجيـــن في مدن جنوبية وأطلقت 
والرصـــاص  للدمـــوع  المســـيل  الغـــاز 
ممـــا أدى لمقتـــل 4 أشـــخاص وإصابـــة 

العشرات.
وجـــاءت محاولـــة فـــض االعتصامات 
بعد ســـاعات مـــن إعـــان زعيـــم التيار 
الصـــدري مقتدى الصدر أنه ســـيتوقف 
التظاهـــرات  فـــي  المشـــاركة  عـــن 

المناهضة للحكومة.
مغـــادرة  فـــي  الصـــدر  أنصـــار  وبـــدأ 
مخيمـــات االعتصـــام خـــال الليل بعد 
إعـــان الصـــدر. ودعـــم مؤيـــدو الصدر 
للحكومـــة  المناهضـــة  االحتجاجـــات 
العراقيـــة وفـــي بعـــض األحيـــان لعبوا 
مـــن  المعتصميـــن  حمايـــة  فـــي  دورا 
ومســـلحين  األمـــن  قـــوات  هجمـــات 

مجهولين.
ووقعـــت االشـــتباكات بعد أن شـــرعت 
الســـلطات في إزالة حواجز خرســـانية 
قـــرب ســـاحة التحرير، حيـــث يعتصم 
المحتجـــون المناهضون للحكومة منذ 
شـــهور، وعلى جســـر رئيس واحد على 

األقل على نهر دجلة في بغداد.
وفـــي مدينـــة البصـــرة بجنـــوب الباد، 
قالـــت مصـــادر أمنيـــة إن قـــوات األمن 
الرئيـــس  االعتصـــام  مقـــر  داهمـــت 
الليـــل  خـــال  للحكومـــة  المناهـــض 
المحتجيـــن  لمنـــع  بكثافـــة  وانتشـــرت 
من االحتشـــاد هناك مجـــددا. وأضافت 
المصادر أن الشرطة اعتقلت ما ال يقل 

عن 16 متظاهرا في البصرة.
وذكرت مصادر أمنية وطبية أن شخصا 
واحدا ُقتـــل وأصيب ما ال يقل عن 30 
شـــخصا في االشـــتباكات بين الشرطة 
والمحتجين قرب ســـاحة التحرير في 
بغـــداد. وقالـــت مصـــادر أمنيـــة وطبية 
إن 3 آخريـــن قتلـــوا وأصيـــب 14 فـــي 

مدينـــة الناصرية بجنـــوب الباد بعدما 
ســـيطرت قوات األمن على جســـر كان 

يحتله المتظاهرون منذ أيام.
بمـــا  باإلطاحـــة  المحتجـــون  ويطالـــب 
الحاكمـــة  العراقيـــة  النخبـــة  يرونـــه 
الفاســـدة وإنهاء التدخـــل األجنبي في 
الشؤون السياسية لبادهم، وخصوصا 
مـــن جانـــب إيـــران التـــي تســـيطر على 
مؤسســـات الدولـــة منذ إســـقاط صدام 
حســـين خـــال غـــزو قادتـــه الواليـــات 

المتحدة العام 2003.

ويبـــدو أن قـــوات األمـــن تحـــاول فض 
للحكومـــة  المناوئـــة  االعتصامـــات 
بصـــورة نهائيـــة وإنهـــاء االحتجاجات 
الشعبية المستمرة منذ شهور للمطالبة 
وبـــدأت  الحاكمـــة.  النخبـــة  بإبعـــاد 
المداهمات بعد ســـاعات فقط من قول 
الصدر إنه سينهي مشاركة أنصاره في 

التظاهرات المناهضة للحكومة.
وكتـــب الصـــدر علـــى تويتر فـــي وقت 
متأخـــر مـــن مســـاء الجمعة ”ســـأحاول 
أن ال أتدخـــل بشـــأنهم )المحتجيـــن( ال 

بالســـلب وال باإليجـــاب حتـــى يراعـــوا 
فـــي  يخـــض  ولـــم  العـــراق“.  مصيـــر 

تفاصيل.
وفي البصرة، ناشـــد المحتجون الصدر 
إعـــادة النظر فيما وصفوه بأنه ســـحب 
ودعـــوا  الشـــعبية.  التظاهـــرات  لدعـــم 
في رســـالة جـــرى تداولها علـــى مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي إلـــى دعـــم مـــن 
أنصار الصدر الذين يخشى المحتجون 
التعرض من دونهم لهجمات من قوات 

األمن.

بغداد - رويترز

أحد أفراد قوات األمن يسير بجوار خيمة محترقة لمعتصمين في البصرة أمس )أ ف ب(
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قصفت ميليشـــيا الحوثي االنقابية، 
مـــن  عـــددا  ضـــم  اجتماعـــا  أمـــس، 
القنـــوات  ومراســـلي  الصحافييـــن 
الفضائية في مدينة الحزم بمحافظة 
الجوف، شمال شرق اليمن، بصاروخ 
المنظمـــة  وأوضحـــت  كاتيوشـــا. 
الوطنية لإلعاميين اليمنيين صدى، 
فـــي بيـــان، أنهـــا تلقـــت باغـــا يفيـــد 
بتعـــرض مكان اجتمـــاع الصحافيين 
ومراسلي القنوات بمحافظة الجوف 
نفذتـــه  كاتيوشـــا  بصـــاروخ  لقصـــف 
هـــذا  الحوثـــي. وأكـــدت أن  جماعـــة 
القصف الحوثي أسفر عن إصابة عدد 
مـــن الصحافيين، فضـــا عن احتراق 
سيارات مراســـلي قناتي عدن ويمن 

شـــباب الفضائيتيـــن فـــي المحافظة. 
وعبـــرت المنظمـــة عـــن إدانتهـــا لهـــذا 
اســـتهدف  الـــذي  المباشـــر  القصـــف 
الصحافييـــن فـــي محافظـــة الجوف 
وعـــرض حياتهـــم للخطـــر، وحملـــت 
االنقابيـــة  الحوثـــي  ميليشـــيات 
المســـؤولية الكاملـــة عـــن ســـامتهم 
وحياتهـــم، بقصف مـــكان اجتماعهم. 
ودعـــت منظمـــة “صـــدى” المنظمـــات 
الحقوقيـــة المحليـــة والدولية إلدانة 
وناشـــدت  البشـــعة،  الجريمـــة  هـــذه 
المجتمـــع الدولـــي ومنظماته للتحرك 
العاجل إلنقـــاذ الصحافيين اليمنيين 
الذين ساءت أوضاعهم وزادت حدة 

االنتهاكات بحقهم.

ميليشيا الحوثي تقصف اجتماعا للصحافيين باليمن
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رغـــم التهديدات المتاحقـــة ولهجة 
النظـــام  انتهجهـــا  التـــي  التصعيـــد 
اإليرانـــي ضـــد أميـــركا، بعـــد مقتـــل 
قاســـم ســـليماني بضربـــة أميركيـــة، 
عـــاد وزير الخارجيـــة اإليراني جواد 
ظريـــف ليؤكـــد أن إيران ال تســـتبعد 
الواليـــات  مـــع  مفاوضـــات  إجـــراء 

المتحدة.
وقال محمد جواد ظريف في مقابلة 
مع مجلة “دير شـــبيغل” األلمانية من 
طهران، إنه “ال يستبعد على اإلطاق 
نهجهـــم  النـــاس  يغيـــر  أن  احتمـــال 

ويدركوا الحقائق”.
وأشـــار إلـــى أن إيران 
ال تزال على استعداد 
للحوار على الرغم من 
تكـــرار مطلـــب بـــاده 
تضطـــر  بـــأن  الســـابق 
المتحـــدة  الواليـــات 

أوالً إلى رفع العقوبات.
وقـــال لدير شـــبيغل: “بالنســـبة لنا، ال 
يهم من يجلس فـــي البيت األبيض، 
مـــا يهم هـــو كيـــف يتصـــرف.. يمكن 
ماضيهـــا  تصحيـــح  ترامـــب  إلدارة 
والعودة إلـــى طاولة المفاوضات. ما 
زلنـــا علـــى طاولـــة المفاوضـــات، هم 

الذين غادروا”.
يشار إلى أن معظم المسؤولين في 
النظام اإليراني والحرس الثوري بل 
المنطقة هــددوا  إيــران في  ووكــاء 
تصريحات  لكن  لسليماني،  بــالــثــأر 
ــــت لــتــؤكــد  ظـــريـــف أت
الــتــهــديــدات  هـــذه  أن 
لــــــــــاســــــــــتــــــــــهــــــــــاك 
ــي داخــــــــل  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـ
إيـــــــــران ومـــنـــاصـــري 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا فــي 

المنطقة.

ظريف: مستعدون للتفاوض مع واشنطن

بيروت - أ ف ب

أعلـــن المرصد الســـوري لحقوق اإلنســـان 
أّن قّوات النظام السوري تقدَّمت الجمعة 
باّتجاه مدينة معّرة النعمان التي ُتشـــكل 
لنظـــام  رئيســـًيا  عليهـــا هدًفـــا  الســـيطرة 
األســـد، وذلـــك بعـــد معـــارك مـــع فصائـــل 
مقاتلـــة أّدت إلـــى مقتـــل 23 عنصـــًرا من 

الطرفين.
وقال المرصد إّن قّوات النظام ســـيطرت 
على بلدتي الدير الشـــرقي والدير الغربي 
بريـــف إدلـــب الجنوبـــي الشـــرقي وباتت 
اآلن علـــى ُبعـــد 4 كلـــم مـــن مدينـــة معّرة 

النعمان.
عليهـــا  ُيســـيطر  التـــي  المدينـــة  وهـــذه 
المقاتلـــون هـــي آِخر معقـــل رئيس خارج 
عن ســـيطرة دمشـــق وُتشّكل اســـتعادته 

هدًفا رئيسًيا للنظام، بحسب المرصد.
الديـــر  بلدتـــي  أّن  إلـــى  المرصـــد  وأشـــار 
الشـــرقي والديـــر الغربـــي ُتعـــّدان “مفتاح 

الســـيطرة على مدينة معـــّرة النعمان من 
الجهة الجنوبية الشـــرقية بســـبب التال 

المرتفعة”.
ولفـــت إلـــى أّن المعـــارك التـــي دارت مـــن 
أجـــل الســـيطرة علـــى البلدتيـــن اّدت إلى 
مقتل 7 من قّوات النظام و16 مقاتاً من 

الفصائل المقاتلة.

وقـــال مديـــر المرصد رامي عبـــد الرحمن 
إّنه ُيمكن لقّوات الرئيس بشار األسد اآلن 
شـــّن هجمات بقذائف الهـــاون على معرة 
النعمان من التال الواقعة في القريتين. 
وكّثفت قّوات النظام السوري، بدعم من 
القوات الجّوية الروســـّية، هجماتها على 

جنوب محافظة إدلب منذ ديسمبر.

دخان يتصاعد بعد غارة جوية شرق مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب أمس األول )أ ف ب(

“المرصد”: مقتل 23 عنصًرا بمعارك للسيطرة على المدنية
قوات النظام السوري تتقدم باتجاه معرة النعمان

بيروت - أ ف ب

تظاهر المئـــات في بيـــروت، أمس، رفضا 
للحكومة الجديدة برئاســـة حســـان دياب 
العتقادهم أنهـــا ال تلبي مطالب يرفعونها 
منـــذ بدء الحراك الشـــعبي قبـــل 100 يوم 

ضد الطبقة السياسية.
وانطلقت عند الثانية بعد الظهر مسيرات 
من نقـــاط عدة في بيروت قبل أن تلتقي 
فـــي ســـاحتي ريـــاض الصلـــح والشـــهداء 
فـــي وســـط العاصمـــة في ظل إجـــراءات 
مشددة اتخذتها القوى األمنية والجيش.

وهتف المتظاهرون “ثورة، ثورة” وحملوا 
الفتات ُكتب عليها “ال ثقة” بالحكومة.

ورغم إصرار دياب على أنه شكل حكومة 
تعبر عن تطلعات الحراك الشعبي المستمر 
منـــذ 17 أكتوبـــر، إال أن متظاهرين يرون 
عكس ذلك. وليســـت الحكومـــة الجديدة 
ألحـــزاب  واجهـــة  ســـوى  لهـــم  بالنســـبة 
سياسية متحالفة، والوزراء الجدد ليسوا 

سوى ممثلين عن تلك األحزاب.
وقـــد تأخـــر تشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة 
نتيجة انقســـام القوى السياسية الداعمة 
لديـــاب علـــى شـــكلها وتقاســـم الحصـــص 
في ما بينهـــا. وفي المقابل، يطالب مئات 
آالف اللبنانييـــن الذيـــن ينزلـــون منذ أكثر 
مـــن 3 أشـــهر الـــى الشـــوارع والســـاحات 

بشـــكل متقطع برحيل الطبقة السياســـّية 
كاملـــة التـــي يحّملونها مســـؤولّية تدهور 
الوضـــع االقتصـــادي ويّتهمونهـــا بالفســـاد 
والعجـــز عـــن تأهيـــل المرافـــق وتحســـين 
الخدمات العامة األساسية. ويؤكد دياب 
أن الحكومـــة الجديـــدة وضعـــت مواجهة 
“الكارثة” االقتصادية على سلم أولوياتها.

متظاهرون يتجمعون أمام حواجز أقامتها قوات األمن إلغالق طريق يؤدي إلى مقر الحكومة أمس )أ ف ب(

المسيرات انطلقت من بيروت وسط إجراءات أمنية مشددة
تظاهر المئات في لبنان رفضا للحكومة الجديدة

بكين - أ ف ب

أقـــر الرئيـــس الصينـــي شـــي جينبينغ، 
أمس السبت، أن انتشار وباء االلتهاب 
الرئوي الفيروســـي الـــذي أودى بحياة 
41 شـــخًصا “يتســـارع” ويضـــع الصين 
فـــي “وضع خطـــر”، داعيـــًا إلـــى تعزيز 

سلطة النظام الشيوعي.
وأصاب فيروس كورونا الجديد الذي 
ظهر في ديســـمبر بمدينـــة ووهان في 
وســـط البـــاد حوالـــي 1300 شـــخص 
فـــي الصيـــن وُشـــخصت إصابـــات في 
العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا 

والواليات المتحدة.
ــي جــيــبــيــنــغ  وأكــــــد شــ
للجنة  اجتماع  خــال 
ــلــمــكــتــب  ــة ل ــ ــمـ ــ ــدائـ ــ الـ
ــلــحــزب  ــي ل ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
ــتــكــون  الـــشـــيـــوعـــي )ت
أعــضــاء وتدير   7 مــن 
الــصــيــن  ان  ــاد(  ــ ــبـ ــ الـ

ضد  المعركة”  فــي  “االنــتــصــار  يمكنها 
فيروس كورونا المستجد، بحسب ما 
الجديدة  الصين  أنباء  وكالة  أوردت 
ــن الـــضـــروري  ــاف “مـ ــ الــرســمــيــة. وأضـ
يــتــســارع  لـــوبـــاء  خــطــر  وضــــع  ازاء 
المركزية  الــقــيــادة  تعزيز  )انــتــشــاره(، 
للحزب”.  المركزية  للجنة  والموحدة 
أول  في  دعــا  الصيني  الرئيس  وكــان 
الفيروس  بشأن  بها  يدلي  تصريحات 
على  “الــقــضــاء”  الــى  الماضي  االثنين 
تصريحاته  وعقب  عــزم.  بكل  الوباء 
فـــرض الــحــجــر الــصــحــي عــلــى مدينة 
ــان مــركــز الــوبــاء  ووهــ
ومقاطعة خوبي التي 
تمثل المدينة مركزها.
ومنـــع إثـــر ذلـــك نحو 
صينـــي  مليـــون   56
من مغـــادرة مناطقهم 

حتى اشعار آخر.

رئيس الصين: الوضع خطر والوباء ينتشر بسرعة
واشنطن - أ ف ب

بـــدأ محامو الرئيـــس األميركي دونالد 
ترامب مرافعتهم صباح أمس الســـبت 
فـــي المحاكمـــة التـــي ترمي إلـــى عزله 
أمـــام مجلس الشـــيوخ بعـــد 3 أيام من 

اتهامات وجهها الديمقراطيون.
وقـــال محامـــي البيـــت األبيـــض بـــات 
أوال  تحـــدث  الـــذي  تشـــيبولونيه، 
خال اجتماع نظم بشـــكل اســـتثنائي 
أمس”ســـترون أن الرئيـــس لم يرتكب 

أي خطأ”.
فـــي  ترامـــب  تبرئـــة  فـــي  شـــك  ال 
مجلـــس الشـــيوخ الـــذي يســـيطر عليه 

 53( الجمهوريـــون 
مقعدا من أصل 100(. 
لكن قبل أقل من 300 
االنتخابات  مـــن  يـــوم 
تعتبـــر  الرئاســـية، 
معركـــة  النقاشـــات 

لكسب الرأي العام.

وقـــد اختتم المدعـــون الديمقراطيون 
مـــن مجلـــس النـــواب الـــذي قـــرر عزل 
ترامـــب فـــي 18 ديســـمبر، مرافعاتهـــم 

بالتفصيل في وقت متأخر الجمعة.
المدعيـــن  ان  تشـــيبولونيه  وأضـــاف 
لـــم  النـــواب  مجلـــس  فـــي  العاميـــن 

ينجحوا في تقديم قضيتهم.
وتابـــع “ال نعتقـــد أنهم اقتربـــوا في أي 
نقطـــة من تلبية عبئهـــم الذين يطلبون 
منكـــم أن تحملـــوه. في الواقـــع، نعتقد 
 ... الحقائـــق  تســـمعون  عندمـــا  أنـــه 
ســـتتأكدون أن الرئيس لـــم يرتكب أي 

خطأ”.
وأكــــــــــــــــــد مـــــحـــــامـــــي 
ــــض أن  ــيـ ــ الـــبـــيـــت األبـ
ــن  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
مجلس  مـــن  يــطــلــبــون 
الشيوخ “إسقاط نتائج 

االنتخابات األخيرة”.

فريق دفاع ترامب يبدأ مرافعاته

مساعدات مركز الملك سلمان 
تجاوزت 4 مليارات دوالر

نفذ مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال 
 2015 مايو  فــي  إنشائه  منذ  اإلنسانية 
 1.130 بتنفيذ   2019 ديسمبر  حتى شهر 
وشعوب  دول  مختلف  شملت  مشروًعا 
 4 تبلغ  إجمالية  بقيمة  المحتاجة  العالم 
دوالر  ألف  و473  مليوًنا  و268  مليارات 
أميركي بالتعاون مع 144 شريًكا محلًيا 
ــاءت فــي مقدمة  ــًيـــا، جـ وإقــلــيــمــًيــا ودولـ
 68.57 بنسبة  اليمن  المدعومة  الـــدول 
 8.34 فلسطين  تليها  المشاريع،  من   %
%، ثم سوريا 6.69 %، بعدها الصومال 

بنسبة 4.32 %.

الرياض - العربية.نت

دبـــي - العربية.نت: اعتبر محتجو العراق، أمس، أن زعيم 
التيـــار الصدري مقتدى الصدر غدر بهم. وفي بيان شـــديد 
اللهجة ضد الصدر، اعتبرت اللجنة التنســـيقية للتظاهرات 

أنه خان “األحرار” في إشارة إلى المتظاهرين.
كمـــا أكـــدت اللجنـــة “أن متظاهري العراق لـــم يخرجوا إلى 
الســـاحات بفتوى دينّية أو تغريدة صدرّية”، داعية الصدر 

أال يراهن وأنصاره على نفاد صبر المحتجين.
إلى ذلك, اتهمت التنســـيقية زعيـــم التيار الصدري بركوب 
موجة الحراك، ومحاولة استغاله. وأكدت أن المتظاهرين 

باقون في الســـاحات حتى تحقيِق المطالب، مشددة على 
أنهم “لن يكونوا ورقة على طاولة المتاجرة السياســـة كما 

فعل الصدر”، بحسب ما جاء في البيان.
الصـــدر وخيانتـــه  إلـــى أن “تخلـــي  التنســـيقية  وألمحـــت 
للمتظاهريـــن ســـيكون ثمنهـــا رئاســـة الحكومـــة القادمـــة، 

بحسب ما وعدته إيران.
وجاء البيان بعد ســـاعات من سحب الصدر دعمه للحراك، 
مخيمـــات  ومغـــادرة  أمتعتهـــم  لحـــزم  أتباعـــه  دفـــع  ممـــا 

االحتجاج.

متظاهرو العراق: مقتدى الصدر غدر بنا
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يقـــول جـــال الدين الرومي “الحب ال يكتـــب على الورق، ألن الورق قـــد يمحوه الزمان، 
وال ُيحفـــر علـــى الحجـــر ألن الحجـــر قد ينكســـر، الحب يوصـــم في القلـــب، وهكذا يبقى 
إلى األبد”، ويقول أيضًا “مرض الحبيب فزرتُه فمرضت من أســـفي عليه، شـــفي الحبيب 
فزارنـــي فشـــفيت من نظـــري إليه”، نعم زارني صوت الحبيب فشـــفيُت من ســـمعي إليه، 
هكـــذا الحب الســـرمدي مع الحبيـــب الجليل، مع اإلنســـان العظيم، مع القائد الرمز ســـمو 
األمير خليفة بن ســـلمان الذي أشـــرقت مع صوته عبر األثير شمس معجزة إنسانية تمأل 
ذرات الكـــون بنـــور اليقيـــن، والذي يمـــأل قلب الحياة بنبـــض األمل وإشـــراقة فجر مفعم 
بالجال، إن هذا القائد اإلنســـان، القائم على بقاء هذا الوطن بأمٍن وســـام... ال مثيل لَك 
يا خليفة العز، ال نظير لك وأنت ال تنســـى أحدا حين تكون بالوطن أو خارجه، ال شـــبيه 
لـــَك، حيـــن يأتي صوتـــك الجليل عبر األثيـــر يعانق روحـــي، فأحتضن الصوت من شـــّدة 
اللهفـــة وكأني أعانق الجســـد، كم كنت عظيًما في حبـــك ألبنائك، ال تكتفي باالتصال بهم 
والســـؤال عنهم واالطمئنان عليهم وأنت بالوطن، فتتفوق على الحب بحٍب ال مثيل له، 
وأنـــت تتصـــل بهم خـــارج الوطن وعلى مســـافات بعيدة وفي ظروف نحـــن الذين يجب 

علينا السؤال واالطمئنان عليك، فتبادر أنت باالتصال والسؤال واالهتمام والرعاية.
كما عهدتك وأنت تســـأل وال تكتفي بالســـؤال عن الشـــخص نفســـه، بل عن أســـرته وعن 
النـــاس فـــي الوطن وعن همك عليهم، بينما نحن من يهمنا أن نســـأل عنك وعن صحتك، 
لكنك تبادر بقلٍب كبير يتســـع للشـــعب كلـــه ولتراب الوطن كله وهمـــوم البلد كلها وكأنك 

سافرت وحملت معك الناس والوطن.

أنت الوفاء الدائم والوالء للشعب والوطن، فتستحق الوفاء والوالء بالمثل، لقد عهدتك 
يا حبيب القلب تســـألني باســـتمرار بصوتك عبر األثير وأنت داخل الوطن فأنشـــر الخبر 
بين األســـرة واألصدقـــاء عن جال حبك ورعايتك، لكنني حلقـــت هذه المرة مع صوتك 
المفعـــم بالجال والقوة والعزيمة حيـــن فاجأني بنبرتِه المعهودة، جعله هللا دوما متألقا، 
عندمـــا جاءني بيوٍم مشـــرق من بدايته حتى نهايته وقد حفـــظ القلب كّل حرٍف نطقَت 
بـــه وكّل عبـــارة حملها األثير، لقد حفر صوتك في روحـــي األمل بهذه الباد التي جعلتها 
عظيمة، وعانق صوتك عبر األثير ذاتي بشغٍف ال حدود له، فعانقت الريح ذبذبات األثير 

وظل الصوت معانقًا حتى اآلن بانتظار لقائك أيها الحبيب.
أذكـــر كلماتـــك لي بأنك بخيـــر وأنك على العهـــد قريبًا باللقاء، فكانت تلـــك والدة جديدة 
لروحـــي التـــي ذبلت من شـــّدة الخـــوف عليك، فقـــد قضيت الشـــهور المنصرمـــة بانتظار 
إشـــراقتك وكلي أمـــل وتفاؤل ورجاء بـــأن الحياة ملهمة بحفظـــك ورعايتك ألن الوطن 
بحاجـــة إليـــك، والناس في الوطن يســـتندون عليك، وهللا تعالى معـــك يحميك ويرعاك 

ويبقيك ذخرًا لهم.
اشـــتقت إليـــك يـــا خليفـــة الخيـــر والحب والســـام، اشـــتقت بعد ســـماعي صوتـــك الذي 
احتضن روحي من ساعتها وأنت تحدثني عن حبك للناس جميعًا فيما تفصلنا مسافات 
وفضـــاءات، وأنـــواء، لـــم تحد عن مجـــيء صوتك يوقظ فّي الحياة مـــن جديد. كم أنت 

عظيم يا خليفة بن سلمان.
تنويرة: أعظم حرية تملكها هي اكتشاف ذاتك. «

الشعوبيون الجدد... قصة تدمير سوريا )2(
لطالمـــا شـــكلت ســـوريا العروبـــة حلمـــا راود الشـــعوبيين، منـــذ أن أخطـــأ البعض 
ووثق بهم واســـتخدمهم مرتزقة لدى الجيوش األموية والعباســـية، فقد انقلب 
الكســـرويون علينا وســـاهموا بإســـقاط الدولة األموية، ثم جاء أبناء عمومتهم - 
الطغرليون العثمانيون أحفاد القوقازيين الوثنيين - وأســـقطوا الدولة العباسية 
واحتلـــوا أمتنـــا العربيـــة المســـلمة، وهاهـــم يعيدون الكـــرة مرة أخـــرى بمحاولة 

احتال سوريا واستعباد أهلها ونهب خيراتها.
وقد اســـتغل الكســـرويون الصفويون ضعف القيادة الســـورية بعد رحيل حافظ 
األســـد، وتغلغلـــوا هنـــاك، وجاهدوا لبـــث الخافات بين ســـوريا والـــدول العربية 
ونجحوا في ذلك، وفي الوقت الذي أدار ودعم ونفذ هؤالء الصفويون مع أبناء 
عمومتهم الطغرليين وسياسة 96 القطرية مؤامرة القرن المسماة بالربيع العربي 
بالبـــاد العربيـــة، تظاهـــر هؤالء الكســـرويون الصفويـــون الشـــعوبيون بالتصدي 
لمؤامرة الربيع العربي بســـوريا، وأوهموا القيادة الســـورية بأن ال شـــأن لهم بهذه 
المؤامـــرة التـــي ضربت األمة العربية، وبأنهم ســـيكونون عونا وســـندا بالتصدي 
لكل من سيشـــارك بهذه المؤامرة، هذا فـــي الوقت الذي كانوا يدعمون فيه هذه 
المؤامـــرة بليبيـــا وتونـــس والبحريـــن والمغرب واليمـــن وبعض البلـــدان العربية 
األخـــرى. وفـــي الحالتيـــن، أي دعم مؤامـــرة الربيع العربـــي بالبلـــدان العربية، أو 
التصدي لها بســـوريا، فإن النتيجة النهائية تمكن هؤالء الصفويين من مبتغاهم 
بالتغلغـــل بهذه البلـــدان العربية، وعليه، كانت مؤامرة الربيع العربي في ســـوريا 
فرصة عظيمة للكسرويين لتثبيت أوتاد االحتال الكسروي الصفوي الشعوبي.

وخالل فترات ضرب مؤامرة الربيع العربي سوريا، كنا نحن العرب بين نارين، نار  «
التصدي لهذه المؤامرة التي أدارها الشعوبيون الكسرويون والطغرليون بدعم من 

سياسة 96 القطرية، والتي إن تم إخمادها والتصدي لجبهة النصرة والدواعش 
والجيش الحر وغيرها من الميليشيات اإلرهابية، فإن المنتصر إيران، التي تغلغلت 

بسوريا وبمفاصل الدولة، ونقلت اآلالف من المرتزقة الموالين للفكر الخميني 
الشاذ، وبين نار السماح لهذه التنظيمات اإلرهابية المدعومة من قبل الطغرليين 

وسياسة 96 القطرية، وتحت حجة ثورة الربيع العربي، بالسيطرة على سوريا 
وأفغنتها لتكون أفغانستان الجديدة. وللقصة بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

خليفة بن سلمان الحب األثير

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

للتواصل: 17111483

العمل في القطاع الصحي يحتاج إلى أمانة وشرف
كل دولة تعطي األولوية دائما لتحسين أوجه الرعاية الصحية للمواطن 
والمقيـــم وتطويرها، ومعروف عن النظام الصحي في البحرين بفضل 
دعـــم الحكومـــة مواكبته التطـــور الطبي والتقني على مســـتوى العالم، 
لكـــن هناك حاالت شـــاذة تثير الدهشـــة وكأنه ليســـت عندهـــا رغبة في 
العمل في القطاع الصحي والعناية بالناس بكل أمانة وشرف، ومؤخرا 
طالعتنـــا الصحافة بخبرين بمثابة نقطـــة ارتطام وضعف لمزوالة مهنة 
الطـــب، الخبـــر األول يقـــول “إحالـــة الطبيبـــة المتســـببة في وفـــاة أحد 
المقيميـــن إلى المســـاءلة، حيـــث امتنعت عن عاج المريض وإســـعافه 
بحجـــة عدم اختصاص المؤسســـة الصحية التي توجـــه إليها المتوفى 
بحالتـــه، فذلـــك يعتبـــر خروجـــا عـــن أصـــول وأخاقيـــات مهنـــة الطب 
البشـــري، فضاً عن كونه متعارضًا مع مبدأ الحق في الصحة المكفول 

لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة با استثناء”.
الخبر الثاني يرســـم أمامنا اتجاها غير مفهوم للمعالجة والتشـــخيص، 
فأحـــد المواطنين يقول إنه ذهب إلى مركز الســـلمانية الطبي وأكدت 
األشـــعة إصابتـــه بخلـــع فـــي كتفـــه األيمـــن، ومـــن ثـــم التقـــى الطبيب 

المسؤول الذي بدوره أكد حاجته إلى إجراء عملية منظار عاجلة من 
دون أن يطلـــع علـــى التقريـــر أو حتى على األشـــعة، لكـــن المفاجأة أن 
الطبيـــب كتب في التقريـــر حاجة المريض إلى عملية منظار في كتفه 
األيسر السليم، وطلب من المريض التوقيع على التقرير والذي بدوره 
ســـارع بالتوقيع، ولحســـن الحظ اكتشـــف المواطن الخطـــأ قبل فوات 

األوان.
الخبر الثاني يذكرني بحالة ابني قبل ســـنوات قليلة، فالمركز الصحي 
أكد وجود “رضة قوية” في ســـاقه، والبد من تحويله إلى الســـلمانية، 
وهنـــاك دخلنـــا على طبيبـــة الطوارئ وبعد أن شـــاهدت األشـــعة قالت 
إن الســـاق تحتـــاج إلى “جبس كامل إلى الفخـــذ”، وفي غرفة الجبس، 
صـــادف وجود أخصائي جـــاء لعمل ما، اندهش الممـــرض المعالج من 
تشـــخيص طبيبة الطوارئ وقال إن ســـاق الولد تحتاج فقط إلى “لف 
موضعي”، فاألمر ال يســـتدعي “تجبيس الساق بالكامل”، ووافقه على 

الفور األخصائي.
أخيرا البد أن نسأل أنفسنا.... لماذا يحدث كل ذلك. «

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

في موقف يعكس توجها بات مألوفا، انبرى عضو مجلس الشورى صادق آل رحمة 
خـــال الجلســـة األخيـــرة دفاعا عن المـــدارس الخاصـــة وإداراتها وقراراتهـــا بزيادة 
الرسوم على أولياء األمور وقتما رغبت، رافضا مشروعا بقانون من مجلس النواب، 

ينص على أن ال تتجاوز الزيادة في هذه الرسوم نسبة الـ 3 % كل 3 سنوات. 
يقول الشوري آل رحمة: “إن كل أولياء األمور يريدون أفضل تعليم ألبنائهم، وهم 
على علم بمســـتوى رســـوم المدارس الخاصة، وعلى علم بمســـتوى الزيادات، هناك 
طلبات قبول لدى بعض المدارس على قوائم االنتظار!”. إذا ما أخذنا منطق السيد 
آل رحمـــة في االعتبار عند تشـــريع القوانين، فهذا يعنـــي أن ما ينصه قانون إيجار 
األمـــاك العقارية النافذ حاليا هو اآلخـــر يتضمن خطأ جوهريا! فهذا القانون ينص 
صراحة على أن صاحب العقار ال يمكن أن يرفع قيمة اإليجار إال بنسبة 5 % كحد 

أقصى وبعد مرور عامين أيضا. 
هل المســـتأجر ال يعلم مســـتوى اإليجارات في المنطقة التي يود االستئجار فيها؟ 
أال يعلم أيضا مســـتوى الزيادة في اإليجارات بهذه المنطقة؟ طبعا يعلم. إذا، لماذا 
وضع هذا القانون الذي وافق عليه مجلس الشـــورى في وقت ســـابق بينما يرفض 
اليوم وضع أي ســـقف قانوني لزيادة رســـوم المدارس الخاصـــة؟ لقد حدد القانون 

ســـقف الزيادة فـــي اإليجار حماية للطرف األضعف )المســـتأجر( مـــن طمع محتمل 
لـــدى بعـــض أصحاب األماك. فبعـــد أن يتحول لإلقامة في العيـــن المؤجرة تصبح 
األخيرة سكنا له ولعائلته، بها حياته وذكرياته وأثاثه وممتلكاته التي يتطلب نقلها 
إلـــى محـــل آخر الكثير من الوقت والجهد والمـــال، وإذا ما تركت اإليجارات لزيادة 
مفتوحـــة وغيـــر مقننة، قد يســـتغل المالك نقاط الضعف هذه ليقفـــز بقيمة اإليجار 

في أي وقت يشاء.
األمـــر ذاته ينطبق على المدارس الخاصة، فالمشـــكلة اليوم ليســـت قيمة الرســـوم 
في هذه المؤسسات، ووزارة التربية تترك لهم حرية كبيرة في تحديدها، وهذا ما 
يثبته التفاوت الكبير في حجمها من مدرســـة ألخرى، وبعض هذه الرســـوم مرتفع 
جدا. المشـــكلة الحقيقية تكمن في احتمالية استغال بعض هذه المدارس الوضع 
القائم، فبعد أن انتظم الطلبة في المدرســـة وكونوا صداقاتهم واعتادوا على نمط 
الدراســـة وأسلوب التعلم والكتب، يصعب نقلهم إلى مؤسسة تعليمية أخرى، وقد 

يرضخ أولياء األمور لزيادات غير مبررة في الرسوم.
ختاما وبعد أن تناولت موضوع الرسوم من زاوية جديدة، أتمنى من اإلخوة أعضاء  «

مجلس الشورى مناقشة أي قانون يعرض عليهم من عدة زوايا ومنطلقات.

Raja.marhoon
@gmail.com

رجاء مرهون

إلى الشوري آل رحمة.. مع التحية

في أثر وسائل التواصل االجتماعي
إلـــى أين ســـتذهب بنا وســـائل التواصـــل االجتماعي، وهـــل التأثير المنوط 
باســـتخدامها إيجابـــي؟ أم أن دخولهـــا حياتنـــا أصبح نقمـــة حقيقية، أميل 
للجانـــب اآلخـــر وأرى أن الكثيـــر من الســـلوكيات الخاطئة تـــم تعزيزها عن 
طريق اســـتخدام وســـائل التواصل االجتماعي، فنحن في الســـابق لم نكن 
نعـــي تمامـــا المعنـــى الحقيقـــي للتنمر، لكننـــا بتنا نـــراه ونعايشـــه من خال 
تلـــك الوســـائل، وقد لمســـت قصة إحـــدى الفتيات البســـيطات قلبي، حيث 
اســـتخدمت وســـائل التواصل االجتماعي لتوثيق فرحتها بخطوبتها لكنها 
واجهـــت ســـيا مـــن التهكم على شـــكلها ومكياجهـــا وثيابها التـــي تصور لنا 
بســـاطتها وضيق ذات اليد، وبدال من ســـماع كلمة “مبروك”، كانت النتيجة 
أن مـــر خطيبهـــا عليها في اليوم الثاني مطالبا إياها بإرجاع خاتم الخطوبة 
وإلغـــاء مشـــروع الـــزواج بعـــد أن أصبحـــت قصـــة زواجهما مصـــدرا للتنكر 
والضحـــك وتقليـــل الشـــأن، لقـــد كســـر قلبهـــا كمـــا فعلـــت وســـائل التواصل 
وكســـرت فرحـــة الفتاة بعبـــارات قاســـية وانتقاد الذع من قبـــل جمهور كل 

عاقتها به هذه الوسيلة!
وتطـــول الحكايات فـــي موضوع وســـائل التواصل االجتماعي، وال أنســـى 
الضجـــة التي أثيـــرت عندما صورت إحـــدى الفنانات كـــوب قهوتها، وأبدى 
الكثيـــرون امتعاضهـــم: كيـــف لهـــا أن تشـــرب في كـــوب عادي وهـــي فنانة 
معروفـــة وغنيـــة ومترفـــة؟! كيف لهـــا أن ترتكب هذا الذنـــب العظيم وكأن 
المطلـــوب ممن يشـــاركونا حياتهـــم أن ينتبهوا إلـــى أدق التفاصيل، وهكذا 
أصبح الحال فرضا ال تفضا وإال فلن تخلو الساحة من التعليقات السلبية 

والتطاول.
آخرون تقمصوا دورا عقائديا وكأنما دخلوا في نوايا الناس ودينهم وباتوا 
قيمين على دخولهم الجنة والنار، متناسين الموعظة تكون بالحسنى، وأن 
الحســـنة بعشـــر أمثالها، واســـتخدموا كلمات نابية وقذفا وســـبا بذريعة أن 
من يتواجدون على الساحة يجب أن يكونوا أكثر دينا وخلقا وإال فا مفر 
من توجيه عبارات ال أخاقية والكثير من الســـب والدعوات بالموت حتى 

يشفي ذلك غليلهم!
ومضة: خلدت لنا وسائل التواصل االجتماعي كلمات تدل على تناقض  «

كاتبيها، وألنني أحبذ دراسة رجع الصدى دخلت مرارا على بعض الحسابات 
التي صدرت منها تعليقات لفتت انتباهي، وغالبا ما أصعق مما أرى، فصاحب 
العبارة السيئة غالبا يعرف نفسه في حسابه الشخصي بجملة عقائدية أو آية 
قرآنية أو مثل تراثي ال يمت بأي حال لما كتبه من تعليق على حادث أو صورة 

أو غيرها، لقد عرت مواقع التواصل االجتماعي الكثير وكشفت الكثير وبتنا في 
دوامة صراع بين العرف واألخالق وما يتاح لك أن تكتبه خلف ستار وهمي.

سمر األبيوكي



تأهــل ناديــا المنامــة والمحرق إلى نصــف نهائي كأس جاللة الملــك لكرة القدم 
)أغلى الكؤوس(، بتخطيهما البسيتين وقاللي على التوالي، بعد مباريات إياب 

ربع النهائي التي أقيمت أمس على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

علـــى  ذهابـــا  تفـــوق  الـــذي  المنامـــة 
البســـيتين كرر فوزه بتســـجيله ثنائية 
فـــي شـــباك حـــارس الســـفنية الزرقاء 
أحمد عبدالرسول، فيما المحرق الذي 
فـــاز ذهابا بخماســـية نظيفة، فإنه كرر 

تفوقه وفاز إيابا بنتيجة )3-1(.
وبناء على ذلك، فإن المنامة والمحرق 
ســـيضربان موعـــدا مرتقبـــا في نصف 
النهائـــي الذي ســـيقام بنظـــام الذهاب 
واإليـــاب، وهـــو تكـــرار لنهائي نســـخة 
العـــام 2017 الـــذي ابتســـم للمنامييـــن 

بهدفين مقابل واحد.

البسيتين والمنامة

تمكـــن المنامـــة مـــن تأكيـــد أفضليتـــه، 
وحقـــق الفـــوز إيابـــا بهدفيـــن دون رد، 

بعد أن فاز إيابا بنتيجة )3-1(.
مـــن  األول  الشـــوط  انتهـــاء  ورغـــم 
المبـــاراة بالتعادل الســـلبي بال أهداف، 
إال أن المنامـــة وقع علـــى هدفه األول 
في الشوط الثاني عبر الالعب عيسى 
موسى وصوال للدقيقة )69( بتسديده 
كـــرة قويـــة في مرمى الحـــارس أحمد 
عبدالرســـول، وهو الهدف الذي صعب 
األمـــور كثيرا علـــى البســـيتين للعودة 

في النتيجة.
وســـجل المحتـــرف البرازيلـــي للمنامة 
مارســـيو الهـــدف الثانـــي لفريقـــه عند 
الدقيقـــة )87( عبـــر كـــرة ســـددها مـــن 

داخل المنطقة.
أدار اللقـــاء الطاقم التحكيمي المكون 
من حكم الســـاحة عبدالعزيز شـــريدة، 
وعاونـــه ياســـر تلفـــت وســـيد جـــالل 
محفـــوظ، والحكم الرابع ســـيد عدنان 

محمد.

المحرق وقاللي

كرر المحرق فـــوزه على قاللي وتقدم 
هذه المـــرة بهدف مبكـــر حمل إمضاء 

الالعـــب حســـين جميـــل فـــي الدقيقة 
الثانية من عمر المباراة.

وأضاف إسماعيل عبداللطيف الهدف 
الثانـــي للمحرقاوييـــن وصوال للدقيقة 
)44(؛ لينتهـــي الشـــوط األول بهدفيـــن 

دون رد.
وفي الشـــوط الثاني، سجل المحترف 
التونســـي محمد منصر الهدف الثالث 
للمحـــرق عنـــد الدقيقـــة )51(. وقلـــص 
لقاللـــي  النتيجـــة  خالـــد  عبدالعزيـــز 
بتسجيله الهدف الوحيد عند الدقيقة 

.)76(
أدار اللقـــاء الطاقم التحكيمي المكون 
من حكم الساحة محمد خالد، وعاونه 
طالســـي،  وســـلمان  شـــاهين  نـــواف 
والحكم الرابع عبدالشهيد عبداألمير.

مباراة اليوم

تقـــام عنـــد 6 من مســـاء اليـــوم مباراة 
وحيـــدة ضمـــن إياب ربـــع نهائي كأس 
الملـــك، وتجمـــع الشـــباب بالحـــد على 

استاد مدينة خليفة الرياضية.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 

بين الطرفين )1-1(.
القسمة  يقبل  ال  بــال شــك  الــيــوم  لقاء 
عــلــى اثــنــيــن؛ ألن الــحــســم ســيــكــون 
الــتــرجــيــح فــي حـــال انتهاء  بــركــالت 

الوقت األصلي بالتعادل.
يــقــود الــفــريــقــيــن مـــدربـــان وطــنــيــان: 
حــســيــن عــلــي )بــيــلــيــه( مـــع الــشــبــاب، 

ومحمد الشمالن مع الحد.
يدخل الحد المباراة منتعشا بتصدره 
حمد  بـــن  نـــاصـــر  دوري  ــمــنــافــســات  ل
فــإن  المعاكسة  الــجــهــة  فــي  الــمــمــتــاز، 
أوضاع نادي الشباب غير جيدة؛ كونه 
يحتل المركز األخير في سلم الترتيب 
بين  وحــذرة  مختلفة  مباراة  للدوري. 
نصف  إلى  للوصول  يسعيان  طرفين 

النهائي؛ خصوصا أن الحد هو وصيف 
من  خــســارتــه  بعد  الماضية  النسخة 
ــرفــاع فــي الــمــبــاراة الــنــهــائــيــة، فيما  ال
للمربع  ــوصــول  ال مــن  الــشــبــاب  تمكن 

الذهبي قبل موسمين.
أحــرزا  كونهما  في  الطرفان  ويشترك 
ــرة واحــــدة فــي تــاريــخــهــمــا،  الــلــقــب مـ
ــنــهــائــي،  ويــســعــيــان لــبــلــوغ نــصــف ال

للمباراة  الــوصــول  عــلــى  والــمــنــافــســة 
النهائية.

ومع ختام مباراة اليوم، يتبقى طرف 

واحـــد فــي الــمــربــع الــذهــبــي سيتحدد 
يوم 29 يناير بلقاء الرفاع الشرقي مع 

الرفاع في آخر مباريات ربع النهائي.

المنامة والمحرق إلى نصف النهائي

فرحة منامية بأحد الهدفين

من لقاء المحرق وقاللي )تصوير رسول الحجيري(

المحرق كرر تفوقه على قاللي

المنامة فاز ذهابا وإيابا على البسيتين

فرحة محرقاوية تكررت 3 مرات

من لقاء المنامة والبسيتين )تصوير سيد علي شبر(

إياب ربع نهائي 
كأس جاللة الملك

الكاميروني كودي يقود المحرق للفوز بالنهائي األول

قــاد المحتــرف الكاميرونــي كــودي فريــق المحــرق إلــى الفوز علــى األهلي بـ 3 
أشــواط مقابــل شــوطين فــي النهائــي األول لــدوري الدرجــة األولــى للكــرة 
الطائرة، الذي أقيم مساء السبت على صالة االتحاد بمدينة عيسى الرياضية؛ 
ليقتــرب المحــرق مــن معانقة درع الدوري، إذ يحتاج إلى الفوز على “النســور” 
فــي النهائــي الثاني الذي ســيقام يوم الثالثاء المقبــل 28 يناير الجاري ليتوج 

بطال.

وشـــهدت المباراة حضـــورا جماهيريا هو 
األكبر طيلة منافســـات الـــدوري وامتدت 
المبـــاراة ســـاعتين ونصـــف مـــن اإلثـــارة 

والندية.
وانتهت اشوط المباراة الخمسة كالتالي: 
 14 /16  ،25 /27  ،25 /19  ،23 /25  ،25 /20
بـــإدارة طاقـــم الحـــكام الدولـــي المكـــون 
مـــن األول محمد منصور والثاني ســـامي 

سويد. 
فـــي الشـــوط األول كانـــت األفضلية منذ 
الهجوميـــة  بالفاعليـــة  لألهلـــي  البدايـــة 
لمحمد عنان من مركز 2، كما عرف الفريق 
أن يحـــد مـــن قـــوة المحـــرق الهجوميـــة 
فاضـــل  صـــوب  اإلرســـاالت  بتوجيـــه 
عبـــاس إلخراجه من جـــو المباراة ليتقدم 
النســـور 6/ 1، ثم 7/ 3، لكـــن المحرق نجح 
فـــي تقليـــص الفـــارق؛ بفضل اإلرســـاالت 
الهجوميـــة لـــكال من كـــودي وفاضل التي 
شـــكلت فارقـــا كبيرا ليتعـــادل 9/ 9، ورغم 
ذلـــك فـــإن األهلـــي واصـــل التألـــق بعدما 
بـــرز ناصـــر عنان في الهجـــوم من مركز 4 
ليتبادل األدوار مع شقيقه ويسطع نجمه.
واتســـم لعب األهلي علـــى األطراف دون 
أن نشـــهد تفعيـــل االرتـــكاز، ومـــن جانـــب 
المحرق كان كـــودي هو المخلص الوحيد 
للكرات الهجومية، وســـط غياب ليعقوب 
وفاضـــل، بينمـــا أضـــاع المحـــرق نحـــو 5 
ســـيطرته  األهلـــي  ليفـــرض  إرســـاالت، 

22/ 17، وختـــم عنـــان الصغيـــر  ويتقـــدم 
الشـــوط بضربـــة ناجحـــة مـــن 4 لينتهـــي 

الشوط 25/ 20.
جماعيـــة  ظهـــرت  الثانـــي  الشـــوط  فـــي 
المحرق في الشـــق الهجومـــي عندما برز 
محمـــد يعقوب إلى جانـــب كودي، ونجح 
صانع األلعاب محمود العافية في تنشيط 
العبي االرتكاز عبر الكرات السريعة على 
فترات، وهو ما منح المحرق التقدم 9/ 6، 
الهجوميـــة  األخطـــاء  مســـتثمرا   ،13 /16
لألهلـــي واالســـتقبال الهـــزوز إلـــى جانب 
هدايا اإلرســـاالت الضائعـــة التي بلغت 5؛ 
ليوســـع المحرق الفارق 24/ 21، ومن كرة 
ســـريعة للخباز 24/ 22 ثم إرســـال مباشر 
مـــن العبار البديل 24/ 23، قبل أن يصوب 
يعقوب ضربة هجومية ناجحة من مركز 
4 ختـــم بها الشـــوط 25/ 23؛ ليمنع األهلي 

من إحراز التعادل.
عـــاد األهلـــي بقـــوة فـــي الشـــوط الثالـــث 
وكان  أفضـــل،  بصـــورة  صفوفـــه  ونظـــم 
األبـــرز  النجـــم  جونـــي  الصغيـــر  عنـــان 
بكراتـــه الهجوميـــة التي ال تـــرد وال تصد 
مـــن مركـــزي 2 و1 مـــع تدخـــالت ريموند 
الجميلة من مركز 6 والطلعات الهجومية 
لناصر عنان من مركز 4؛ ليشـــكل الثالثي 
مصـــدر قـــوة أساســـي بقيادة المايســـترو 

علي حبيب.
بهذا التميز تقدم األهلي 13/8 ثم 15/10 

وســـط محـــاوالت مســـتمرة مـــن المحرق 
لتقليـــص الفارق، بيـــد أن الفريق وقع في 
مصيدة األخطـــاء الدفاعيـــة والهجومية 
مـــع لمـــس الشـــبك، كمـــا كانـــت حوائـــط 
الفريـــق تائهة تمامـــا وكان كـــودي المنقذ 
الوحيـــد، وشـــكل إرســـال الصيرفي فارق 
كبيـــر ليمنـــح األهلـــي التقـــدم 19/ 11، ثم 
23/ 17، قبـــل أن يبصم عنان الصغير على 

نقطة الشوط بضربة ناجحة 25/ 19.

فـــي الشـــوط الرابع فاز المحـــرق بصعوبة 
معتمـــدا بالدرجة األولى علـــى كودي في 
إحـــراز النقاط فيما ظـــل يعقوب وفاضل 
عبـــاس لتأميـــن االســـتقبال مـــع بروزهما 
بصـــورة قليلة جـــدا في الشـــق الهجومي 
ليتقدم المحـــرق 17/ 14 فيما كان األهلي 
نـــدا عنيـــدا فـــي ظـــل التوهـــج الهجومي 
لريمونـــد وناصر وجوني، وكاد األهلي أن 
يقلـــب الطاولة على منافســـه رغم تقدمه 

24/ 22 بإرســـال ضائـــع مـــن كـــودي وصد 
على األخيـــر لتصبـــح 24/ 24، ثم 25/ 25، 
قبـــل أن يضيـــع العبـــار اإلرســـال ويحـــرز 
كـــودي نقطـــة من مركـــز 2 ليهـــدي فريقه 

الفوز 27/ 25.
وشـــهد الشـــوط الخامـــس إثـــارة ونديـــة 
كبيـــرة؛ إذ واصـــل المحـــرق اعتماده على 
هـــو  الجماعـــي  األداء  كان  فيمـــا  كـــودي 
أســـلوب األهلي، واستطاع األخير خطف 

محمـــد  إرســـال  لكـــن   ،4 /7  ،1 /4 التقـــدم 
حبيب شـــكل نقطة فارقة ليحرز المحرق 
التعـــادل 7/ 7، ثـــم 8/ 8، حتـــى تقدم 12/ 9 
بإرســـال محمد يعقوب ثم 14/ 11 ليشعر 
الجميـــع أن المبـــاراة انتهـــت للمحـــرق إال 
أن النســـور عادلوا النتيجة بتفوق جوني 
واإلرسال المباشـــر للصيرفي 14/ 14 قبل 
أن يحســـم المحـــرق الشـــوط بخطـــأ مـــن 

جوني وحائط صد على ريموند 16/ 14.

المحرق فاز بجدارة

محمد عنان يصوب ضربة ساحقة

كودي كان الورقة الرابحة للمحرق

جماهير المحرق خرجت فرحة
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ــب ــق ــل ــرب مــــن ال ــ ــتـ ــ ــرة جـــمـــاهـــيـــريـــة واقـ ــ ــائ ــ ــط ــ ــة ال ــمـ أطـــــــاح بـــاألهـــلـــي فــــي قـ
حسن علي  |  تصوير خليل إبراهيم

أحمد مهدي

الـــــشـــــبـــــاب والــــــحــــــد يــــتــــنــــافــــســــان عــــلــــى الــــبــــطــــاقــــة الــــثــــالــــثــــة الــــيــــوم



ُأخــرج النائــب الثانــي لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة الرئيس الفخري للجنة األولمبية البحرينية الشــيخ عيســى 
بن راشــد آل خليفة من العناية القصوى بالمستشــفى العســكري بعد أن تعرض لوعكة صحية أدخل على أثرها المستشــفى 

قبل نحو أيام عدة.

ووفقـــا لمصـــدر قريـــب مـــن الشـــيخ عيســـى بن راشـــد 
آل خليفـــة أكـــد لــــ “البالد ســـبورت” تعافيه مـــن الوعكة 
الصحيـــة بعد أن تـــم إخراجه من العناية القصوى، وهو 
مـــازال يرقد بالمستشـــفى العســـكري ويخضـــع للرعاية 
الصحيـــة والمالحظة الطبية مع تقنين عملية الزيارات؛ 
بســـبب حالتـــه المرضيـــة، مطمئنـــا الجميـــع عـــن حالته 

الصحية المستقرة.
ونشـــرت صحيفـــة “االتحـــاد” اإلماراتية صورة للشـــيخ 
عيســـى بن راشـــد آل خليفـــة، وهو على ســـرير المرض 
أثنـــاء الزيارة التي قام بها لـــه رئيس االتحادين العربي 
واإلماراتي للمبارزة سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، 
بحضـــور رئيـــس االتحاديـــن العربـــي والبحرينـــي للكرة 
الطائـــرة رئيـــس اللجنـــة التنظيميـــة الخليجيـــة للكـــرة 
الطائرة العميد الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة،، 

والشيخ سلمان بن عيسى بن راشد آل خليفة.
وبدورهـــا تتمنـــى “البالد” للشـــيخ عيســـى بن راشـــد آل 
خليفـــة الشـــفاء العاجـــل، وأن يمـــن هللا عليـــه بالصحة 

والعافية والعمر المديد.

الشيخ عيسى بن راشد

منتخب الشباب لكرة القدم

ــرة ــق ــت ــس ــه م ــ ــت ــ ــال ــ ــن الـــعـــنـــايـــة وح ــ خــــــرج مـ
عيسى بن راشد يتعافى من الوعكة الصحية

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

يستعد االتحاد البحريني لكرة القدم لتنظيم دوري االتحاد لكرة القدم للسيدات للموسم 2019 - 2020، بفترة األسبوع األول من 
فبراير المقبل وحتى شهر أبريل المقبل.

وقال األمين العام لالتحاد البحريني 
لكـــرة القـــدم إبراهيـــم البوعينيـــن إن 
االتحاد فتح مجال التســـجيل للفرق 
الراغبة في المشاركة في الدوري من 

أندية وأكاديميات.
وأوضـــح أن إلـــى التســـجيل يتم عبر 
خطاب رسمي لالتحاد يتضمن طلب 
المشـــاركة، علـــى أن يكـــون يـــوم 31 
ينايـــر الجـــاري موعـــدا أخيرا لتســـلم 
لـــن تقبـــل أي  طلبـــات المشـــاركة، إذ 
طلبـــات بعـــد التاريـــخ المحـــدد، فيما 
ســـيعقد االجتماع التنســـيقي للدوري 

يوم 3 فبراير المقبل.
ويمكـــن للفرق الراغبة في المشـــاركة 
أو  الـــدوري  بخصـــوص   - التواصـــل 

عملية التســـجيل - مع رحاب المالكي 
r.almalki@( عبـــر البريد اإللكترونـــي

 .)bfa.bh
 riffa blue“ فريـــق  أن  إلـــى  يشـــار 

pearls” أحـــرز في الموســـم الماضي 
لقـــب بطولتـــي دوري وكأس االتحاد 

لكرة القدم للسيدات.

إبراهيم البوعينين

التنســيقي لالجتمــاع  موعــًدا  فبرايــر   3 البوعينيــن: 
اتحاد الكرة يستعد لتنظيم دوري السيدات
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حسن علي

أحمد مهدي

مقعد “المرحوم” فارغ باتحاد الكرة
ــة ــي ــل ــي ــم ــك ت ــات  ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ ان يــــجــــِر  لـــــم  اإلدارة  ــس  ــلـ ــجـ مـ

غيب الموت عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم عارف 
العباسي في 29 أكتوبر 2018؛ لتمر على وفاته سنة و3 أشهر تقريبا 
دون أن يفتح االتحاد الباب أمام الجمعية العمومية )األندية( لتولي 

عضوية المقعد الشاغر بمجلس اإلدارة.

هللا  بـــإذن  لـــه  المغفـــور  ويعتبـــر 
تعالى عارف العباســـي، المرشـــح 
عـــن نـــادي البســـيتين، أحـــد أبـــرز 
رجاالت اتحـــاد الكرة الذين مروا 
على مجلـــس اإلدارة بعد أن تبوأ 
مناصب عـــدة من أبرزهـــا األمين 
المالي، قبل أن يتوفاه األجل بعد 

صراع مرير مع المرض.
اجتمـــاع  عقـــد  الكـــرة  اتحـــاد 
الجمعية العموميـــة العادية للعام 
2019 بتاريـــخ 16 يونيو الماضي 
2019 وشـــهد االجتماع مناقشـــة 
المدرجـــة  البنـــود  مـــن  العديـــد 
علـــى جـــدول األعمال، مـــن بينها 
اإلداري  التقريريـــن  اســـتعراض 
والمالـــي، دون أن يفتـــح المجـــال 
أمـــام األنديـــة لترشـــيح ممثليهـــا 

االنتخابيـــة  الـــدورة  الســـتكمال 
التي كان يتبقى عليها آنذاك نحو 

سنتين )2017 -  2020(.
ويتولـــى الشـــيخ علي بـــن خليفة 
االتحـــاد  رئاســـة  خليفـــة  آل 
بالتزكية مرشحا عن نادي قاللي، 
ويضـــم مجلس اإلدارة 8 أعضاء، 
وهم: الشـــيخ خالد بن سلمان آل 
خليفة )نـــادي الرفاع(، علي أحمد 
الشـــرقي(،  )الرفـــاع  البوعينيـــن 
)نـــادي  حقيقـــي  عبدالرضـــا 
المنامـــة(، عـــارف المناعـــي )نادي 
)نـــادي  الرميثـــي  ياســـر  البديـــع(، 
الحالة(، صالح عبدهللا البلوشـــي 
)نادي المحـــرق(، محمـــد إبراهيم 
الحمادي )النجمة(، ســـلطان ناصر 
الســـويدي )البحرين(، فيما يتولى 

إبراهيـــم  الســـر  أمانـــة  منصـــب 
البوعينيـــن بتعييـــن مـــن مجلس 

إدارة االتحاد.
إدارة  مجلـــس  أن  ويبـــدو 
االتحاد فضـــل اســـتكمال الدورة 
االنتخابيـــة مـــن دون فتـــح بـــاب 
جديـــد  وجـــه  لدخـــول  الترشـــح 
لعضوية مجلـــس اإلدارة ليكتفي 

باألعضـــاء الحاليين حتـــى نهاية 
الدورة في العام الجاري 2020.

وبذلك، فإن المـــوت غيب العضو 
السابق عارف العباسي وأدى في 
الوقـــت ذاتـــه إلـــى غيـــاب العضو 
الجديـــد؛ ليســـتمر المقعد شـــاغرا 
حتـــى نهايـــة الـــدورة االنتخابيـــة 

الحالية.

جانب من أحد اجتماعات مجلس إدارة االتحاد

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

تلقــى حكمنــا الدولــي النخبــة لكــرة القــدم نــواف شــكرهللا دعوة مــن االتحاد 
الدولــي لكــرة القــدم “الفيفــا”؛ للمشــاركة فــي ورشــة عمــل الحــكام الدولييــن 
المرشــحين للمشــاركة فــي كأس العالــم 2022. ومــن المقــرر أن تقــام ورشــة 
العمــل فــي الدوحــة، وذلك في الفترة 9 وحتى 13 مارس المقبل. وسيشــارك 
في الورشة 35 حكما دوليا للساحة مرشحين للمشاركة في مونديال 2022.

وتضـــم قائمة المدعويـــن 15 حكما 
من قارة آســـيا، و18 من إفريقيا و3 

حكام من أوقيانوسيا.
العمـــل،  برنامـــج ورشـــة  وبحســـب 
فإنهـــا ســـتتضمن جلســـات تدريبية 
باالســـتعانة  العملـــي  الجانـــب  فـــي 
فيديـــو  واختبـــارات  بالعبيـــن، 
واختبـــارات  تحكيميـــة،  لحـــاالت 
ومحاضـــرات  الفيديـــو،  تقنيـــة 
نظريـــة واختبـــارات اللياقة البدنية 

المختلفة.
بالنســـبة  مهمـــة  الورشـــة  وتعتبـــر 
لحكام الساحة، إذ إنها ضمن عملية 
االختيار للحكام الذين سيشاركون 
فـــي مونديال 2022، إذ من المؤمل 
أن يتـــم اختيـــار 4 أطقـــم تحكيمية 

عن قارة آسيا.
يشـــار إلى أن الحكـــم الدولي نواف 

فـــي  شـــارك  وأن  ســـبق  شـــكرهللا 
إدارة مباريـــات كأس العالـــم 2014 
وكأس العالم 2018، وسجل ظهورا 
عكســـت  مقتـــدرة  وإدارة  إيجابيـــا 
علـــى  البحرينيـــة  الصافـــرة  تميـــز 

جميع األصعدة.

ورشة الحكام المرشحين لمونديال 2022

حقـــق منتخب الشـــباب لكـــرة القدم فوزا على نظيره الســـعودي بهـــدف دون رد، في 
المبـــاراة الوديـــة التـــي أقيمـــت بينهمـــا، مســـاء الجمعة، في مدينـــة الدمـــام بالمملكة 

العربية السعودية، وسجل هدف منتخبنا الالعب عادل الرميحي.
جاءت المباراة الودية ضمن إطار إعداد المنتخب للمشاركة في بطولة كأس العرب 
تحت 20 سنة، التي ستستضيفها السعودية الشهر المقبل، وأوقعت القرعة منتخبنا 

في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات المغرب وقطر وجيبوتي.
ويســـتعد منتخب الشـــباب لالســـتحقاق األكثر أهمية المتمثل في بطولة آسيا تحت 
19 ســـنة 2020، التـــي ســـتقام خـــالل أكتوبر المقبل في أوزبكســـتان، وهـــي البطولة 
المؤهلة إلى كأس العالم للشباب 2021، التي ستقام في إندونيسيا، علما أن أصحاب 

المراكز الثالثة األولى في البطولة اآلسيوية سيتأهلون إلى كأس العالم.

أحمر الشباب يفوز ودًيا على السعودية

الشـــركات  كأس  قرعـــة  ســـحبت 
والمؤسســـات لكـــرة القـــدم لموســـم 
2019 -  2020، فـــي اجتمـــاع اللجنة 
بالرفـــاع  ألبـــا  نـــادي  فـــي  المنظمـــة 
برئاسة نائب الرئيس يوسف سلطان 
وبحضور األعضاء ومندوبي الفرق، 
مواجهـــات  عـــن  القرعـــة  وأســـفرت 
فـــي  يلتقـــي  إذ  ومثيـــرة،  صعبـــة 
المباراة األولى فريـــق بابكو وفريق 

الكهرمـــاء والفائز يتأهل إلى مالقاة 
فريـــق التطويـــر فـــي الـــدور النصف 
نهائـــي. ويجمـــع اللقـــاء الثانـــي بين 
فريـــق جيبـــك وفريـــق ألبـــا والفائـــز 
يتأهـــل إلى مالقـــاة فريـــق جارمكو 

في الدور النصف نهائي.
 وتلعـــب جميـــع مباريات المســـابقة 
بنظـــام إخراج المغلـــوب، ولم تحدد 
مباريـــات  انطالقـــة  موعـــد  اللجنـــة 

موعـــد  فـــي  ســـتحدد  إذ  الـــكأس، 
الحـــق بناء على بعض األمور الفنية 

والتنظيمية.
وخـــالل االجتمـــاع ناقشـــت اللجنـــة 
التقارير المرفوعة من الحكام وعدد 
بشـــؤون  المتعلقـــة  المواضيـــع  مـــن 
ومالحظـــات  الـــدوري  مســـابقة 
الفرق بشـــأن بعض األمـــور المتعلقة 

بالمباريات.

سحب قرعة كأس الشركات والمؤسسات لكرة القدم

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

تقام عند الساعة 7:30 من مساء اليوم األحد، قرعة النسخة الرابعة لبطولة كأس 
خليفة بن سلمان لكرة السلة، على صالة “زين” لكرة السلة بأم الحصم.

وأجرى اتحاد الســـلة في األيام الماضية 
ترتيبات خاصة لهذه القرعة حتى تظهر 
االحتفالية بشـــكل رائـــع؛ ألن البطولة لها 
أهميـــة كبيـــرة كونهـــا تحمل اســـما غاليا 
علـــى قلـــوب جميـــع البحرينييـــن، وهـــو 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، 
إذ أعـــد االتحـــاد برنامجا خاصـــا لعملية 

إجراء القرعة. 
وعمـــل االتحـــاد البحرينـــي لكرة الســـلة 
منـــذ فتـــرة علـــى إعـــداد برنامـــج خاص 
مصاحب للقرعة والعديد من الترتيبات 
المميـــزة؛ لضمـــان نجـــاح هـــذه البطولـــة 

الســـلة  كـــرة  مســـابقات  بيـــن  األغلـــى 
هنالـــك  ســـتكون  وبالتالـــي  البحرينيـــة، 
العديد من الفقـــرات المنوعة ومن بينها 
فيلم وثائقـــي، وســـيكون الحفل منقوال 
على الهواء مباشـــرة عبر قنـــاة البحرين 

الرياضية األولى.
وتم يوم أمس إجراء “البروفة” النهائية 
للقرعـــة فـــي صالـــة االتحـــاد البحرينـــي 
لكرة الســـلة، إذ تـــم االطمئنان على كافة 
األمور الخاصة بالفعالية، وأبدى الجميع 

جاهزية كاملة لحفل اليوم.
وســـيكون الفريقـــان األول والثانـــي من 
الدور التمهيدي لدوري زين هذا الموسم 

وســـتلعب  المجموعتيـــن،  رأس  علـــى 
البطولـــة من دور واحـــد بطريقة إخراج 
المغلوب من مباراة واحدة، كما سيلعب 
الـــدور ربـــع النهائي مـــن مبـــاراة واحدة، 
على أن يقام الدور نصف النهائي بنظام 
“Best Of 3”، ليتأهـــل فريقـــان للمبـــاراة 

النهائية.
بـــن  خليفـــة  كأس  بطولـــة  وســـتنطلق 
ســـلمان يـــوم ٢٩ ينايـــر الجـــاري بإقامـــة 
الـــدور التمهيـــدي الـــذي ســـيختتم يـــوم 

الجمعة ٣١ الشهر نفسه.
ويوجه اتحاد الســـلة الدعـــوة للجماهير 
لحضور مراســـم ســـحب قرعة النســـخة 
إذ  الســـلة،  كـــؤوس  ألغلـــى  الرابعـــة 
ســـتحظى الجماهيـــر بفرصـــة الحضـــور 
مـــرة،  ألول  القرعـــة  أحـــداث  لمتابعـــة 
وأعـــد االتحـــاد جوائز عديـــدة للحضور، 
 ،”VIP“ إذ ســـيتم الســـحب على ٥ تذاكـــر
منافســـات  جميـــع  ومتابعـــة  لحضـــور 
البطولـــة مـــن المنصـــة الرئيســـة، إضافة 
إلـــى جوائـــز مقدمة من شـــركة شـــووت 

ومحالت دايركت سبورت.

ــل ــ ــف ــ ــح ــ ــة لــــلــــجــــمــــاهــــيــــر فــــــــي ال ــ ــمـ ــ ــيـ ــ جــــــــوائــــــــز قـ
اليوم قرعة كأس خليفة بن سلمان

سبورت

من االجتماع وسحب قرعة الكأس

نواف شكرالله



حقـــق فالنســـيا االنتصـــار بنتيجـــة )2-0( 
علـــى برشـــلونة، مســـاء أمـــس الســـبت، 
ضمن منافســـات الجولة الـ21 من الليجا، 

في معقل الخفافيش “ميستايا”.
وســـجل أهـــداف فالنســـيا، جـــوردي ألبـــا 
العـــب برشـــلونة بالخطأ فـــي مرماه في 
فـــي  جوميـــز  وماكســـي   ،48 الدقيقـــة 

الدقيقة 77.
وبهذه الخســـارة يتجمد رصيد برشلونة 
عند 43 نقطـــة في صدارة ترتيب الليجا 
مؤقًتا، بينما رفع فالنسيا رصيده إلى 34 

نقطة في المركز الخامس.
بـــدأت المباراة بســـيطرة لبرشـــلونة على 
الكـــرة دون أي خطـــورة، قبـــل أن يتلقى 
ســـولير العـــب فالنســـيا كرة فـــي منطقة 
بيكيـــه  عليـــه  وتدخـــل  البارســـا،  جـــزاء 
بعنـــف، ليحتســـب حكـــم المبـــاراة ركلـــة 

جزاء ألصحاب األرض في الدقيقة 10.
وانبـــرى ماكســـي جوميـــز لتنفيـــذ ركلـــة 
الحـــارس  يســـار  علـــى  وســـدد  الجـــزاء، 
األلمانـــي تير شـــتيجن، الـــذي تصدى لها 

ببراعة في الدقيقة 12.
األول  الهـــدف  ُيســـجل  أن  بيكيـــه  وكاد 
بالخطـــأ فـــي مرماه، في الدقيقـــة 18، إذ 
مرر جاميرو مهاجم فالنســـيا الكرة تجاه 
الكـــرة  لمســـت  الـــذي  برشـــلونة،  مدافـــع 
قدمه واتجهت نحـــو المرمى، لوال يقظة 
تير شـــتيجن أمســـك بالكرة فـــي الوقت 
جوميـــز  ماكســـي  وأرســـل  المناســـب. 
تســـديدة صاروخية من الطرف األيســـر، 
تصـــدى لهـــا تيـــر شـــتيجن واصطدمـــت 
بالقائـــم لترتـــد أمـــام جاميرو الذي ســـدد 
أيًضـــا، لكـــن شـــتيجن حولهـــا إلـــى ركنية 
في الدقيقة 29. وسدد كوكلين تسديدة 
لكـــن   ،30 الدقيقـــة  فـــي  قويـــة  أرضيـــة 

كالعادة تير شتيجن في الموعد وأمسك 
بالكرة على مرتين. وحصل ميســـي على 
ركلـــة حرة مباشـــرة، علـــى ُبعـــد 29 متًرا 
من مرمى فالنســـيا، وســـدد مباشرة، لكن 
الحارس دومنيك أمسك بها بسهولة في 
الدقيقـــة 35. ورغم اســـتحواذ برشـــلونة 
علـــى الكـــرة، إال أنه لم ينجـــح في تهديد 
مرمـــى فالنســـيا، لينتهـــي الشـــوط األول 
بالتعـــادل الســـلبي. ومـــع بدايـــة الشـــوط 
الثانـــي، مـــرر ليونيل ميســـي كرة ألنســـو 
فاتـــي خلـــف دفاعـــات فالنســـيا، وســـدد 
الالعـــب الشـــاب كرة قوية مـــرت بجانب 
القائـــم األيمـــن فـــي الدقيقـــة 46. ونجح 
ماكســـي جوميـــز مهاجـــم فالنســـيا فـــي 
تســـجيل الهدف األول فـــي الدقيقة 48، 
إذ وصلته كرة عرضية سددها بقوة لكن 
الكـــرة اصطدمـــت بجوردي ألبـــا وتحول 
ميســـي  وأهـــدر  الشـــباك.  إلـــى  مســـارها 

فرصة تسجيل هدف التعادل لبرشلونة، 
إذ اســـتقبل تمريرة من جريزمان، وسدد 
كـــرة قوية يســـارية مرت بجانـــب القائم 

األيسر للحارس دومينيك.
واســـتمرت محـــاوالت ميســـي مـــن أجل 

تســـجيل هدف التعادل، إذ سدد كرة من 
داخـــل منطقة الجـــزاء، لكـــن الكرة مرت 
أعلـــى مرمى حارس فالنســـيا دومينيك. 
وتألـــق الحـــارس دومينيك فـــي التصدي 
لركلة حرة مباشرة، نفذها ليونيل ميسي 

قائد برشلونة على حدود منطقة الجزاء 
في الدقيقة 73.

ونجـــح ماكســـي جوميـــز فـــي تســـجيل 
الهدف الثاني لفالنســـيا في الدقيقة 77، 
إذ اســـتقبل تمريـــرة في منطقـــة الجزاء، 
وســـدد على يســـار حارس برشـــلونة تير 

شتيجن.
وأشرك كيكي سيتين فيدال وراكيتيتش 
وكوالدو بدال من آرثر ودي يونج وأنسو 
فاتـــي، بينمـــا علـــى الجانـــب اآلخـــر دفع 
ســـيالديس برودريجو وخاومي كوســـتا 
وســـوبرينو بـــدال مـــن جاميرو وماكســـي 
جوميـــز وســـولير. واســـتمرت محاوالت 
البلوجرانـــا خصوصـــا مـــن القائد ميســـي 
لتقليـــص الفـــارق فـــي الدقائـــق األخيرة، 
حمـــاس  أمـــام  جـــدوى  أي  دون  لكـــن 
بفـــوز  المبـــاراة  وانتهـــت  الخفافيـــش، 

أصحاب األرض بالنقاط الثالث.

كووورة

سيتين يتجرع الخسارة األولى مع برشلونة

من لقاء فالنسيا وبرشلونة

يخـــوض منتخـــب كـــرة الصـــاالت عنـــد 7 
من مســـاء اليـــوم )األحد( لقـــاء وديا أمام 
نظيـــره اللبنانـــي، علـــى صالة اتحـــاد كرة 

اليد بأم الحصم.
بيـــن  الثانـــي  باعتبـــاره  اللقـــاء  ويأتـــي 
الطرفيـــن، بعـــد أن التقيـــا يـــوم الجمعـــة 
انتهـــت  إذ  الصالـــة،  ذات  علـــى  الماضـــي 
المباراة بالتعادل )2-2(، وســـجل لمنتخبنا 
الالعب محمد رضي الســـندي المعروف بـ 
“موشـــي”. ويعتبر اللقاءان الوديان ضمن 
إطار برنامج إعداد منتخبنا الوطني لكرة 
الصـــاالت نحـــو التحضيـــر للمشـــاركة في 
بطولة آســـيا للصاالت، التي ستقام أواخر 

فبراير في تركمانستان.

ويقـــود منتخبنـــا المـــدرب البرازيلي لينو، 
الذي اســـتدعى قائمة مكونة من 21 العبا 
ســـيتم تقليصهم إلـــى 14 بحســـب لوائح 

البطولة.
وكانـــت قرعـــة البطولـــة اآلســـيوية لكـــرة 

فـــي  منتخبنـــا  أوقعـــت  قـــد  الصـــاالت 
المجموعـــة الثالثـــة إلى جانـــب منتخبات 
أوزبكســـتان، الصين وإندونيسيا، علما أن 
بطولة هذا العام مؤهلة إلى بطولة العالم 

عبر 5 منتخبات من القارة اآلسيوية.

منتخبنا الوطني لكرة الصاالت

تعــادال فــي الودية األولــى بهدفين ســجلهما “موشــي”
منتخب كرة الصاالت يعاود لقاء لبنان

مـــن المؤمـــل أن يســـتقبل الفريق األول لكـــرة القدم بنادي 
الشـــباب محترفيـــن اثنيـــن إفريقييـــن؛ تدعيمـــا لصفـــوف 
المارونـــي فيما تبقى من الموســـم الرياضي الحالي 2019 

.2020 -
وســـيأتي التعاقـــد مـــع المحترفيـــن اإلفريقيين بنـــاء على 
التوصيـــة المقدمة مـــن قبل الجهاز الفنـــي بقيادة المدرب 
الوطني حسين علي )بيليه(، وضمن خطة اإلدارة الشبابية 
لتدعيـــم صفـــوف المارونـــي بشـــكل جيـــد خالل مـــا تبقى 
من الموســـم الحالـــي، خصوصا مع الوضعيـــة غير الجيدة 
للفريـــق الـــذي يقبع في المركز األخير بســـلم ترتيب دوري 
ناصـــر بـــن حمد الممتاز برصيد 4 نقـــاط فقط من أصل 18 

بعد مرور 6 جوالت.
وكانـــت اإلدارة الشـــبابية قـــد أعلنت يوم أمـــس األول عن 
التعاقد مع الالعب اللبناني حسين غملوش؛ ليعزز صفوف 
الفريـــق في فترة االنتقاالت الشـــتوية التـــي تغلق يوم 28 

يناير الجاري.
وتنتظر الشـــباب مهمة صعبة في مهمة االبتعاد عن شـــبح 

الهبـــوط بـــدوري ناصـــر بن حمـــد الممتـــاز، كمـــا أن للفريق 
مباراة في غاية األهمية مســـاء اليـــوم حينما يالقي الحد 

ضمن إياب ربع نهائي كأس جاللة الملك.

ــوش ــل ــم ــا ضــــم الـــلـــبـــنـــانـــي حـــســـيـــن غ ــدمـ ــعـ بـ
“الشباب” يدعم صفوفه بمحترفين إفريقيين

سبورت

أحمد مهدي

سبورت
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استمرار منافسات تصنيفية البليارد والسنوكر
ــة ــدي ــي ــه ــم ــت ال األدوار  ــي  ــ ف العـــبـــا   112 ــة  ــاركـ ــشـ مـ وســـــط 

تتواصل منافســات البطولة التصنيفية للبليارد والســنوكر األولى في العام 
2020، التــي ينظمهــا االتحــاد البحرينــي للبليــارد والســنوكر والدارتس على 
صالــة كيــو إن بالمنامــة، إذ مــازال 112 العبــا يخوضــون مباريــات الــدور 
التمهيــدي والمؤهلــة نحــو األدوار المتقدمــة لمســابقَتي البليــارد والســنوكر. 
وشــهدت مباريــات األيــام الماضيــة تنافســا كبيرا بيــن المتباريــن، ما أضاف 
اإلثــارة والمتعة على الجو التنافســي للبطولــة وللجماهير الحاضرة لمتابعة 
المنافســات. وتشــهد البطولــة مشــاركة فيصــل منــذر البصــري فــي البليارد، 
ويعتبــر أصغــر العــب فــي المنافســات ويتوقــع له مســتقبل مشــرق في هذه 

اللعبة.

ففـــي لعبـــة البليـــارد، أســـفرت نتائـــج 
البليـــارد عن فـــوز خالـــد حاجي علي 
ســـعيد  )6/ 9(، صـــادق  فيصـــل  ســـيد 
علـــى فيصـــل البصري )1/ 9(، حســـين 
الموالنـــي على عبـــدهللا نعمـــة )8/ 9(، 
عمـــر الحرم على محمـــد أحمد )7/ 9(، 
بـــالل نويـــد علـــى عبـــدهللا بوجيـــري 
)0/ 9(، هشـــام ميرزا علـــى أحمد فرج 
زكـــي  علـــى  القاســـمي  وائـــل   ،)9 /0(
علـــى  خلـــف  فهـــد   ،)9 /2( السيســـي 
يونس حافظـــي )6/ 9(، إبراهيم غلوم 
ســـيد   ،)9 /8( الراشـــد  حســـين  علـــى 
يوســـف على علي حسين علي )6/ 9(، 
صادق عبدالعزيز على عبدهللا محمد 
علـــي )2/ 9(، جاســـم صالـــح على علي 

الحمراني )0/ 9(.
وفي اليوم التالي، فاز عبدهللا بوكمال 
 ،)9 /6( القارونـــي  مصطفـــى  علـــى 
حســـين الموالنـــي علـــى بـــالل نويـــد 
)6/ 9(، مرتضـــى بـــدر علـــى أحمد فرج 
)6/ 7(، عبـــدهللا بوجيري على عبدهللا 
نعمة )2/ 7(، أحمد ياســـين على حسن 
الشـــايع )3/ 9(، خليـــل إبراهيـــم علـــى 
ســـيد احمـــد العلـــوي )3/ 9(، إبراهيـــم 
القائـــد على عـــارف الكوهجـــي )6/ 9(، 
عبدهللا عيسى على عمر الحرم )3/ 9(، 
جاســـم ســـعيد علـــى هشـــام الهاجري 
محمـــد  علـــى  العلـــي  عبـــدهللا   ،)7 /1(
التميمي )6/ 7(، علي عبدالكريم احمد 
على محمـــود الكوهجي )0/ 9(، مهدي 

محمد على أحمد هاني )7/ 9(.
خالـــد  فـــاز  الثالـــث،  اليـــوم  وفـــي 
الكوهجي على فيصل البصري )0/ 7(، 

علي حاجي على حسين مروم )2/ 9(، 
أحمـــد فيصل على علـــي مروم )3/ 9(، 
حســـين مروم على سمير عبد الهادي 
علـــى  صبـــاح  يوســـف  أحمـــد   ،)9 /4(
صادق ســـعيد )1/ 9(، حسين السيسي 
على علي حســـن ســـلمان )1/ 7(، زكي 
السيسي على سلمان بو صيبع )1/ 7(، 
خالـــد حاجـــي علـــى حســـين القطـــان 
علـــى  علـــي  محمـــد  عبـــدهللا   ،)9 /8(
عبدالرحمـــن   ،)7 /6( الراشـــد  حســـين 
المحمود على ســـيد نـــادر )0/ 9(، علي 
عبدالكريم أحمد على يوســـف فوزي 
)3/ 9(، إبراهيـــم غلـــوم علـــى صـــادق 
عبدالعزيز )1/ 9(، فهد خلف على علي 

حاجي )6/ 9(.
أحمـــد  فـــاز  الســـنوكر،  لعبـــة  وفـــي 
علـــي  أحمـــد  علـــي  علـــى  الخزاعـــي 
)0/ 3(، يوســـف بوجيـــري على حســـن 

الحايكـــي )2/ 3(، ماجـــد ضيـــف علـــى 
حســـين الحايكي )0/ 3(، حامد ضيف 
على علي محمد عباس )2/ 3(، محمد 
الشـــيخ على عبد الباسط عبدالخالق 
عـــالء  علـــى  الصقـــر  هشـــام   ،)3 /1(
حســـن )2/ 3(، أحمد شـــكري على نزار 
التوبالنـــي )2/ 3(، حميد الشـــعلة على 

صالح حسن )0/ 3(.
وفـــي اليـــوم التالي، أســـفرت النتائج 
عـــن فـــوز عبدالمنعـــم الشـــويخ علـــى 
أحمـــد الخزاعـــي )1/ 3(، محمد الصقر 
خليـــل   ،)3 /2( الشـــعلة  حميـــد  علـــى 

إبراهيم على حســـين عبدهللا حســـن 
)0/ 3(، وقـــاص نيـــازي علـــى حســـين 
العـــرادي )2/ 3(، حســـن الحايكي على 
عزيـــز الحلواچي )0/ 3(، عبدالباســـط 
عبدالخالق على يحيى حســـن )2/ 3(، 
إبراهيـــم  علـــى  مجيـــران  عبـــدهللا 
الســـعدي )1/ 3(، حسن إسماعيل على 
عـــالء حســـن )0/ 3(، خالـــد أحمد على 

حسن سلمان )2/ 3(.
وفـــي اليـــوم الثالـــث، فـــاز عبدالمنعم 
الشـــويخ على علي أحمد علي )0/ 3(، 
علي محمـــد عباس على علي حســـن 
صالـــح )0/ 3(، حســـين عبدهللا حســـن 
علـــى فيصـــل الحصـــار )0/ 3(، فيضان 
أحمـــد علـــى محمـــد نـــزار )0/ 3(، رائد 
أحمـــد على حمد ريـــاض )0/ 3(، عادل 
محمـــود  حســـين  علـــى  األنصـــاري 
)0/ 3(، حســـين بو بشـــيت على محمد 
علـــى  الحايكـــي  حســـن   ،)3 /0( نـــزار 
جاســـم البـــوري )0/ 3(، محمد الشـــيخ 
حســـن   ،)3 /0( حســـن  يحيـــى  علـــى 
ســـلمان علـــى رضـــى العـــرادي )2/ 3(، 
وقـــاص نيازي علـــى محمد العيســـى 
)1/ 3(، يوســـف بوجيـــري علـــى عزيـــز 
الحلواچـــي )1/ 3(، حبيب صباح على 
نـــزار التوبالنـــي )0/ 3(، وحقـــق صباح 

بريك )97 نقطة(.

لقطة لالعب السنوكر حبيب صباح

لقطة لفيصل البصري أصغر العب للبليارد

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

فقد ممثل المملكة فريق الرفاع، فرصة بلوغ مرحلة المجموعات 
لــدوري أبطــال آســيا لكــرة القــدم، بعــد أن خســر أمام فريق شــهر 
خــودرو اإليرانــي بهدفيــن مقابل واحد، في لقــاء المرحلة الثانية 
مــن ملحــق دوري أبطال آســيا لكــرة القدم، الــذي أقيم أمس على 
اســتاد الشــارقة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وســجل 
هدف الرفاع الوحيد الالعب الليبي صالح طاهر في الدقيقة 35، 

فيما سجل الفريق اإليراني هدفيه في الدقيقتين 18 و83.

شهدت المباراة إشـــهار البطاقة 
الحمـــراء لالعـــب الرفـــاع علـــي 

حرم في الدقيقة 86.
وكان المـــدرب الوطنـــي لنـــادي 
الرفـــاع علـــي عاشـــور قـــد بـــدأ 
المبـــاراة بتشـــكيلة مكونـــة مـــن 
فـــردان،  عبدالكريـــم  الحـــارس 
والالعبيـــن: حمد شمســـان، جي 
جـــي، ســـيد رضـــا عيســـى، علي 
حرم، صالح محمد، عدنان فواز، 
فيصـــل غازي، أيمـــن عبداألمير، 

محمد صولة وصالح طاهر.
الســـاحة  حكـــم  اللقـــاء  وأدار 
الكـــوري الجنوبي كيـــم ديونق، 
وساعده مواطناه كانق وجانق، 
فيما كان الحكـــم الرابع الكوري 

الجنوبي شاي.
مراقبـــا  أليـــم  األوزبكـــي  وكان 
للمباراة، والماليزي سوبرامنيام 

مقيًما للحكام.
وبناء علـــى هـــذه النتيجة، فإن 

فـــي  للعـــب  ســـينتقل  الرفـــاع 
مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي 
فـــي  وبالتحديـــد  القـــدم،  لكـــرة 
فـــرق  تضـــم  التـــي  المجموعـــة 
ظفـــار  الكويتـــي،  القادســـية 

العماني والجزيرة األردني.
كما أن المحرق فقد فرصته في 
اللعب بكأس االتحاد اآلسيوي؛ 
كـــون الرفاع لم يتأهـــل لمرحلة 
المجموعـــة بدوري أبطال آســـيا 

لكرة القدم.
وإلى جانب الرفاع، فإن المنامة 
هـــو اآلخر سيشـــارك في مرحلة 
االتحـــاد  لـــكأس  المجموعـــات 
عبـــر  القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي 
المجموعـــة األولـــى التـــي تضم 
فـــرق الجيـــش الســـوري، العهـــد 
اللبنانـــي، إضافـــة إلـــى المتأهل 
من مباراة صور العماني وهالل 

القدس الفلسطيني.

الرفاع يخسر في ملحق “أبطال آسيا”

اللبناني حسين غملوش حامال قميص نادي الشباب

من لقاء الرفاع وشهر خودرو 
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تقديم خدمات 
االستشارة لـ 
5 عمالء في 

“الفنتك”

الشركة تسعى 
لتوسعة أعمال 

فريقها في 
البحرين

الشــريكة ورئيســة مكتب شــركة التميمــي في البحريــن، فتون حجار، 
تعشــق المحامــاة حتــى النخــاع، وحولت المكتب إلى مشــروع تجاري 
ناجــح مــن خــالل عالقاتهــا وتواصلهــا الحثيــث مــع زبائنهــا، مــا دفــع 
بشــركة “التميمــي” للمحامــاة التي احتفلت أخيرا بمــرور 30 عاما على 

تأسيسها، الختيارها لقيادة أعمال الشركة في المملكة.

استطاعت حجار، في قرابة 6 أعوام منذ تأسيس المكتب في 2017، 
كســب ثقــة زبائــن الشــركة من بنــوك ومؤسســات حكومية وشــركات 
كبرى؛ لتحصل على مناقصة من أجل وضع األطر التشــريعية إلنشــاء 

مؤسسة التنظيم العقاري في البحرين.

علي الفردان من المنامة

فــــــــــــتــــــــــــون حـــــــجـــــــار

دول  9 فـــي  ــا  ــب ــت ــك م  14 بــــ  الـــمـــحـــامـــاة  شـــركـــات  ــر  ــبـ أكـ مـــن  “الــتــمــيــمــي” 
وينقل عن حجار أنها شاركت في أول 
صفقـــة اندمـــاج تجاريـــة حيـــن كانـــت 
تتلقـــى التدريب في لندن بين شـــركة 
بريطانيـــة للحلويـــات تم شـــراؤها من 
قبـــل أخـــرى أميركية، كمـــا عملت على 
قضايـــا طريفـــة مثل قضيـــة اختطاف 
طائرة متجهة من السودان إلى األردن 
فـــي أوائل التســـعينات، إذ تم إجبارها 
علـــى الهبـــوط فـــي المملكـــة المتحدة، 
حيث كانت حجار ضمن فريق الدفاع 
أن  وتذكـــر  للمســـاعدة،  ُأرســـل  الـــذي 
المختطفيـــن اســـتخدموا فـــي العملية 
أســـلحة مزيفة؛ ليطلبوا أخيرا اللجوء 

إلى بريطانيا.
“البـــاد” التقـــت حجـــار للحديـــث عـــن 
شركتها والبيئة التشريعية والقانونية 

في البحرين، فإلى مضابط الحوار:

حديثنا قليال عن تاريخ شركة  «
التميمي وشركائه؟

شـــركة التميمـــي تحتفـــل هذه الســـنة 
بمـــرور 30 عامـــا علـــى تأسيســـها، فقد 
تأسســـت فـــي دبـــي مـــن قبـــل عصـــام 
التميمـــي، واليـــوم لدينـــا 14 مكتبا في 
9 دول فـــي كل دول الخليـــج ومكتب 
كبيـــر في القاهـــرة واألردن و3 مكاتب 

في العراق.
بالنســـبة لمكتبنـــا في البحريـــن، يعتبر 
فـــي  للشـــركة  المكاتـــب  أحـــدث  مـــن 
المملكـــة، إذ مضى على تأسيســـه أكثر 

من 5 سنوات.

لماذا اخترتم البحرين لفتح آخر  «
مكاتبكم؟ 

كشـــركة محامـــاة دائمـــا ما نكـــون في 
األماكـــن التـــي يوجـــد فيهـــا موكلـــون، 
فقبـــل افتتـــاح مكتبنـــا فـــي البحريـــن 
كان لدينا أعمـــال كثيرة هنا، ولكن كنا 
نوكلها للمكاتب المحلية؛ بســـبب عدم 
وجـــود مكتـــب خـــاص للشـــركة. ولكن 
بعد فترة وعقب أن توســـعت الشركة، 
أصبح الموكلون يطالبون بفتح مكتب 
في البحرين ولهذا السبب كان خيارنا.

ماذا عن خبرتك بقطاع  «
االستشارات القانونية بالبحرين، 
وكيف بدأِت في قيادة مكتب 

التميمي بالمملكة؟

قبـــل أن تقـــرر شـــركة التميمـــي فتـــح 
مكتـــب لهـــا فـــي البحرين، كنـــت أعمل 
هنا في شركة أخرى، إذ كنت محامية 
ألكبر شـــركة تأمين في إنجلترا، وهي 
انـــد صـــن” للتأميـــن، ولديهـــا  “رويـــال 
مكاتـــب فـــي دبـــي وعمـــان والبحرين، 
فقد عملت في البحرين 15 سنة وأول 
ما ممارســـة المهنـــة كان لدى أســـتاذنا 
الكبير وهـــو محل تقدير مـــن الجميع، 
قيـــس الزعبي، إذ تعلمـــت الكثير منه، 

وجلست معه نحو 4 أعوام.
جاءنـــي اتصـــال يعـــرض علـــيَّ تولـــي 
افتتاح مكتب التميمـــي في البحرين، 
القانـــون،  عالـــم  فـــي  المـــع  وكاســـم 
أســـعدني العمـــل مـــع مكتـــب كبير في 

عالـــم المحامـــاة كالتميمـــي، إذ زاملت 
تاريخـــي  خـــال  قبـــل  مـــن  محاميـــن 

المهني في هذا المكتب.

كم عدد المحامين الذين  «
يعملون لدى شركة التميمي؟

في نهايـــة يونيـــو 2014 عندما فتحنا 
مكتب التميمي للمحاماة، بدأت العمل 
لوحدي في المكتب خال أول 3 أشهر 
من التأســـيس، اآلن لدينـــا 14 محاميا 
ونأمـــل أن تتوســـع األعمـــال، لدينـــا 6 
محامين تقريبـــا من البحرينيين منهم 
خريجون جدد ومنهم من لديهم خبرة 

في قطاع المحاماة.

يقال إنه في الفترة الحالية  «
يعاني القطاع من بعض الركود، 

كيف تستطيعون النمو إًذا؟ 

الحمـــد للـــه، إن رزق المحامـــي واســـع 
ســـواء كانـــت الســـوق التجاريـــة فـــي 
وضـــع صعـــب أو رخـــاء، فالقضايـــا ال 
تتوقـــف. وفـــرص النمـــو فـــي األعمال 

موجودة.

ما أبرز القطاعات التي تعملون  «
عليها؟

قانونيـــة  استشـــارات  شـــركة  نحـــن 
متكاملـــة، نعمل في جميـــع القطاعات، 
تأســـيس  إلـــى  للتجـــارة  البنـــوك  مـــن 
إفـــاس  الجديـــدة وحتـــى  الشـــركات 
الشـــركات، ونعمـــل كذلـــك مـــع الفـــرق 
الرياضيـــة، والعقـــارات وقضايا العمل 

وغيرها.

هل يمكن أن تعطينا بعض  «
القضايا الضخمة التي تولتها 

الشركة؟

القضايا تأخذ عادة منحى سريا للغاية 
وال يمكـــن اإلفصاح عنهـــا خصوصا أن 
زبائننـــا مـــن طيف واســـع مـــن القطاع 

المصرفي وغيره من القطاعات. لدينا 
قضايا كبيرة في جميع دول المنطقة، 
وتـــم منحنا رخـــص في جميـــع الدول 
التي نعمل فيها للدخول إلى المحاكم، 
وهـــذا ما يميـــز الشـــركة، ولدينا مزيج 

بين الخبرة الدولية وخبرة المحلية.

أشرِت أنكم تقدمون  «
خدمات المساعدة القانونية 

للمستثمرين؛ من أجل فتح 
شركات جديدة، بخبرتكم ما 

التحديات التي يواجهها 
المستثمرون لفتح أنشطة 

تجارية في البحرين؟

مـــن المهـــم للمســـتثمرين فهـــم قواعد 
ملكية الشـــركات وممارســـة األنشـــطة 
بعـــض  هنـــاك  يـــزال  فـــا  التجاريـــة، 
الحـــدود للملكيـــة، وفـــي البحريـــن تم 
خفـــض هـــذه المتطلبات بشـــكل كبير، 
والمملكـــة تميـــزت بأنهـــا بيئـــة صديقة 
لألعمـــال وتفـــردت بذلـــك بيـــن جميـــع 

دول الخليج.
وحيـــن نتعامل مع المســـتثمرين لفتح 
أنشـــطة فـــي البحريـــن نـــرى عامـــات 
االنبهار والســـعادة لحجم التســـهيات 
األجنبيـــة  لاســـتثمارات  المقدمـــة 

المقبلة للمملكة.
نحـــو 98 % مـــن األنشـــطة التجاريـــة 
يمكن لألجانب أن يستثمروا فيها، كما 
تم تقليـــل متطلبات رأس المال. عملنا 
مـــع شـــركات عالمية افتتحـــت مرافق 
صناعية فـــي منطقة الحـــد. أعتقد أن 
البحرين في التوجه الصحيح لتسهيل 
االســـتثمارات؛ لتقليـــل االعتمـــاد على 
النفـــط في ظل قلـــة المـــوارد النفطية 
مقارنة ببعض دول الخليج المجاورة.

مع حزمة القوانين التي حدثتها  «
المملكة خصوصا في األمور 

التي تتعلق باالستثمار والتجارة، 
ما دور “التميمي” في هذه 

التطويرات؟

مـــع  بالتعـــاون  باالعتـــزاز  نشـــعر 
صياغـــة  علـــى  عملنـــا  إذ  الحكومـــة، 
القوانين والوثائـــق القانونية المتعلقة 
بتأســـيس وإطـــاق مؤسســـة التنظيم 
بنيـــة  شـــكلت  التـــي  )ريـــرا(،  العقـــاري 
قويـــة  وقانونيـــة  وتنظيميـــة  تحتيـــة 
النطاق القطاع العقاري الذي يشـــكل 
أحـــد القطاعـــات االقتصاديـــة المهمـــة 
للمملكـــة، مـــا يســـاعد على اســـتقطاب 
االستثمارات وتعزيز الثقة والشفافية، 

إذ فزنـــا بالمناقصـــة فـــي العـــام 2017 
وعملنـــا خـــال عاميـــن ونصـــف العـــام 

على التشريعات المتعلقة بذلك.
التنفيـــذي  الرئيـــس  لـــدى  أن  أعتقـــد 
الشـــيخ  العقـــاري  التنظيـــم  لمؤسســـة 
محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة رؤيـــة 
وســـعدنا  للمســـتقبل،  واستشـــراف 

بالتعاون معه. 
وأرى أن القوانيـــن والتشـــريعات التي 
وضعتهـــا المملكة ســـتمنع وقوع أزمة 
كتلـــك التـــي شـــهدها قطـــاع العقارات 

وتعثر المشروعات من قبل.

أصدرت البحرين قانونا جديدا  «
لإلفالس. كيف يمكن أن يغير 

ذلك من البيئة القانونية؟ 

حـــاالت اإلفـــاس تعتبـــر مـــن الحاالت 
الصعبة التي كانت في قطاع األعمال، 
وهـــذا الحال ليـــس مثل ما يحدث في 
بريطانيا والـــدول الغربية، فإن حاالت 
اإلفـــاس هناك تعتبـــر اعتيادية، ولكن 
فـــي منطقتنـــا، فاألمـــر يعتبـــر مختلفا، 
فنـــرى مـــن يهـــرب مـــن البلـــد أو يتـــرك 
العمل نهائيا، أو يتعثر عن سداد أجور 
موظفيه، أعتقـــد أن اإلفاس ال يجب 
أن يكـــون طريق النهاية فـــي التجارة، 

ومـــن المفيد رؤية قوانيـــن تعالج هذا 
الوضع.

بخصوص قطاع التكنولوجيا  «
المالية “الفنتك” هل لديكم 

نشاط في هذا المجال؟ 

نعـــم، مصـــرف البحريـــن المركـــزي بدأ 
خطوات في البيئة الرقابية التشغيلية، 
وهو ما فتح مجال االستثمار لشركات 
أجنبيـــة، لدينا عدد مـــن العماء الذين 
يعتزمون فتح أنشطة ليست موجودة 
فـــي البحريـــن، ومـــن خال إجـــراءات 
المصرف المركزي يمكن الســـماح لهذه 
األنشـــطة لفتـــرة تجريبيـــة، كمـــا لدينا 
نحو 5 عماء قدمنا لهم المساعدة في 
هذا القطاع، إذ ينســـق مجلس التنمية 
االقتصادية مع شـــركات المحاماة في 
هـــذا المجال. أعتقـــد أن الفكرة ثورية 
مـــن قبـــل مصـــرف البحريـــن المركزي 

وتدعم القطاع المالي بشكل كبير.

ما خطط “التميمي”  «
المستقبلية؟

مـــن أهدافنـــا االســـتثمار فـــي التقنية، 
لجميـــع  رقميـــة  إســـتراتيجية  لدينـــا 
لتســـهيل  التميمـــي؛  شـــركة  مكاتـــب 
األمـــور بيننـــا وبيـــن الموكلين، ســـواء 
في تحويل الوثائق إلكترونيا، وأتمتة 
بعـــض العمليـــات وتقليص وقت بعض 
المعامـــات مـــن ســـاعات إلـــى دقائق. 
مهنـــة  حتـــى  المســـتقبل  أن  أعتقـــد 
المحاماة ســـيعتريها كثيـــر من التغيير 
والتطـــور، لكن ال أعتقـــد أن “الروبوت” 
ومـــن  المحامـــي،  دور  عـــن  ســـيغني 
الصعـــب أن يحل الكمبيوتر مكانه، مع 

وجود لمسة إنسانية.

 

شــغــف المحـــامـــاة وتــراكـــم الخـــبرات

إستراتيجية رقمية 
لجميع مكاتب 

شركة التميمي 
مستقبال

المملكة تمتلك 
أحد أكثر البيئات 
التجارية انفتاحا

افتتاح أول مكتب 
لـ “التميمي” 

بالمنامة قبل 6 
سنوات

األجانب يستطيعون 
 االستثمار في

 98 % من األنشطة 
بالبحرين

اإلفالس ال يجب 
أن يكون نهاية 

الطريق في 
ممارسة األعمال

”الروبوت” ال 
يغني عن دور 

المحامي كذلك ال 
تحل التقنية محله

البحرين لديها 
من التشريعات ما 
يمنع وقوع أزمة 
بالقطاع العقاري
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طارق البحار

الشــركات أزاحــت مجموعــة مــن أحــدث الموديــات قدمــت للمــرة األولــى

“سيارات البالد” في المعرض السعودي الدولي للسيارات بجدة

تويوتا

كشـــفت تويوتـــا في المعـــرض عن عدد 
من أحدث موديـــات تويوتا وتقنياتها 
الذكيـــة لعـــام 2020، وقدمت الول مرة 
امـــام الحضـــور موديـــات هايانـــدر و

ســـيتم  واللتيـــن  الجديدتيـــن   CHR
طرحهمـــا في الســـوق الخليجية قريبا، 
 GR موديـــات  أحـــدث  جانـــب  إلـــى 
وميـــراي،   ،RAV4و وكـــوروال،  ســـوبرا، 
 Toyota Auto Bodyو، والنـــد كـــروزر
الفائـــزة برالي داكار 2019 لســـت مرات 

على التوالي.
وكشـــفت عـــن الســـيارة تويوتـــا ميراي 
ســـيارة  أول  ســـتكون  التـــي   ،2021
الخايـــا  بوقـــود  تعمـــل  المنطقـــة  فـــي 
لبنـــاء  االتفـــاق  بعـــد  الهيدروجينيـــة 
محطات الشـــحن الخاصـــة بها من قبل 
شركة أرامكو السعودية، فيما ال تتوافر 
في األسواق بالمملكة حتى اآلن ولكنها 
دشنت في أسواق أخرى منذ 4 أعوام.

جي أيه سي

بقوة نجحت شـــركة ســـيارات جي أيه 

ســـي فـــي خطـــف األنظـــار بالمعـــرض، 
حيث كشفت عن مجموعة جديدة من 
الســـيارات شملت GN6 العائلية، والتي 
تتســـع ل 6 ركاب، وســـيارة GS5 مـــن 
فئة الكروس أوفر المتوسطة، وسيارة 
GE3 الكهربائيـــة وســـيارة GN8 التـــي 
تصنف كأحد أفخم الســـيارات العائلية 

من فئة ال MPV الصينية.
وحصـــدت جي أيه ســـي علـــى عدد من 
الجوائز من جهات إعامية متخصصة 
فـــي عالـــم صناعـــة الســـيارات، حيـــث 
 SUV حصلت على جائزة أفضل سيارة
لعـــام 2019 ل ســـيارة GS8 مقدمة من 
مجلة ســـعودي أوتو. كما قدمت مجلة 
ســـبور موتـــور جائـــزة أفضـــل ســـيارة 
كـــروس أوفـــر صغيـــرة لعـــام 2019 ل 
ســـيارة GS3، فيمـــا قدمـــت مجلة روز 
لســـيارة  جائزتيـــن  كار  وميديـــا  أوتـــو 
GN8 العائليـــة كأفضـــل ســـيارة عائلية 

لعام 2019.

هافال

شاركت ســـيارات هافال وجريت وول 
فـــي التظاهـــرة بإطاق الطـــراز الجديد 
من سيارة H2، الفئة التي القت شعبية 
كبيرة حول العالم لما تتميز به من أمان 
عـــال وراحـــة وأداء اقتصـــادي، إضافة 
الطـــراز  تمّيـــز  األنيـــق.  إلـــى تصميمهـــا 
الجديـــد مـــن ســـيارة H2 بتغييـــر فـــي 
التصميم الخارجي عموما، وتغيير في 
الواجهـــة األماميـــة من شـــكل األضواء 
وشـــبك التهوية لشكل عصري وشبابي 
أكثـــر، لتصبح بذلك شـــبيهة بشـــقيقتها 
الH6، إضافـــة إلـــى تغيير األضواء من 
هالوجين إلـــى LED لرؤيـــة أفضل. أما 
من داخلية الســـيارة فقـــد تمت إضافة 
ميـــزات ترفيهيـــة مثـــل خاصيـــة الـــكار 

باي وفتحة ســـقف بانورامية لرفاهية 
وراحة أكثر للســـائق والـــركاب. وتتوفر 
الســـيارة بلونيـــن للهيـــكل أو لون واحد 

حسب رغبة الضيف.
لســـيارات  بجنـــاح  أيضـــًا  تشـــارك  كمـــا 
جريت وول الرائدة في ســـيارات النقل 
الخفيـــف، وتـــم إطـــاق ونجـــل 7 ذات 
جيل جديد من محركات الديزل تيربو 
بقـــوة 143 حصاًنـــا مزود بناقـــل حركة 
يدوي ذي 6 ســـرعات ونظام قيادة دفع 

رباعي أو دفع خلفي حسب الفئة.

شيفروليه

شـــهد معرض جـــدة الدولي للســـيارات، 
شـــفرولية  لســـيارة  االول  الظهـــور 
الســـعودية  فـــي   C8 2020 كورفيـــت 
وسط اعجاب الحضور واثناء التدشين 
منـــح موقع أريبيان درايف المتخصص 
فـــي قطـــاع صناعة الســـيارات ســـيارة 
ســـيارة  أفضـــل  جائـــزة   C8 كورفيـــت 

رياضية لعام 2020، 
و تعتبـــر الكورفيـــت خاصـــة تجـــارب 
الســـابقة،  الســـبعة  بأجيالهـــا  كورفيـــت 
ســـيارة  أول  بكونهـــا  تتميـــز  حيـــث 
بمحـــرك  شـــفرولية  تنتجهـــا  كورفيـــت 
أســـرع  كونهـــا  الـــى  إضافـــة  وســـطي. 
ســـيارة تنتجها كورفيت، حيث يمكنها 
التســـارع من الصفر إلى 96 كم/س )60 

ميل/س( خال أقل من 3 ثوان.
الســـيدان  ســـيارة  عـــن  كشـــفت  كمـــا 
أونيكـــس،  شـــفروليه  كليـــًا  الجديـــدة 
فـــي  العاليـــة  بكفاءتهـــا  تتميـــز  والتـــي 
اســـتهاك الوقـــود، مع توفـــر حزمة من 
مواصفـــات الســـامة غيـــر المســـبوقة، 
كمـــا قدمـــت الول مـــرة في الســـعودية 
سيارة الكروس اوفر العائلية شفروليه 
كابتيفـــا، والتـــي أعيـــد تصميمهـــا كليـــًا 

لتناســـب جميع احتياجات األسرة على 
اختاف أسلوب حياتها.

فورد

استعرضت فورد في المعرض مجموعة 
رائدة مـــن طرازاتهـــا التي اســـتحوذت 
علـــى قلـــوب الحضـــور، وأبرزهـــا طـــراز 
الرياضـــي متعـــّدد والتـــي  “إكســـبلورر” 
ُتطل بهوية رياضية ولمسات تصميمية 
رشـــيقة، كما تزخر بديناميكية متقدمة 
فـــي  جوهريـــة  بتغييـــرات  مصحوبـــة 
الشـــكل الخارجي تتابـــع إلى المقصورة 
الداخليـــة، وتندفـــع “إكســـبلورر” 2020 
بمحـــرك متقـــّدم األداء ســـعة 2.3 ليتـــر 
بقـــوة 300 حصان، وترتكز على قاعدة 
عجـــات جديـــدة خلفية الدفـــع عكس 
موديـــل 2019، هذا إلى جانـــب العديد 
من طرازات فورد الجديدة لعام 2020، 
مثل “إســـكورت”و”توروس”، اللذين تم 

إطاقهما مؤخًرا. 

MG

شـــهد المعرض طـــرح موديـــل كهربائي 
جديد من شـــركة إم جي موتورز باسم 
رياضيـــة  ســـيارة  وهـــي   MG ZS EV
متعـــددة االســـتخدامات تعمـــل بمولـــد 
وعـــزم  حصـــان   148 بقـــوة  كهربائـــي 
350 نيوتن.متر، لتســـير بســـرعة 100/ 
الســـاعة خال 8.2 ثانية فقط، كما أنها 
تتميز بالشحن السريع، إذ تصل الطاقة 
الكهربائيـــة بالبطاريـــة إلـــى %80 فـــي 
 ZS 40 دقيقـــة فقـــط، كما توفر نســـخة

محرك وقود البنزين بسعة 1.5 لتر.

جي ام سي

كشـــفت جـــي ام ســـي عـــن مجموعـــة 

مـــن ســـياراتها مثل جي ام ســـي يوكن 
واكاديـــا،  وســـييرا  الخـــاص  االصـــدار 
ويأتـــي يوكـــن 2020 االصـــدار الخاص 
“مون اليت” بشـــعار فـــي المقدمة مميز 
واضافـــة حصرية لهذا االصدار وبنفس 
المحرك EcoTec3 V-8 بسعة 5.3 ليتر 
مـــع قـــدرة 355 حصـــان بنظـــام كاميرا 
رؤيـــة مـــن الخلـــف ونظـــام المســـاعدة 
في الركـــن األمامي والخلفي للســـيارة، 
وايضـــا تأتـــي اكاديـــا بتصميـــم عصري 
محـــدث مـــع مصابيـــح LED وبمحـــرك 
4 ســـلندر تيربـــو بناقـــل حركـــة مـــن 9 
ســـرعات يولـــد قـــوة 233 حصـــان، كما 
تضـــم الســـيارة اهـــم المميـــزات منها 2 
بعـــد  مقاعـــد كهربائيـــة وتشـــغيل عـــن 
ونظـــام تحذيـــر الخـــروج مـــن المســـار 

وتحذير النقطة العمياء.
بينما جي ام ســـي ســـييرا 2020 فتأتي 
الجديـــد  األمامـــي  الشـــبك  بتصميـــم 
 LED والكبير واألكثر جرأة مع مصابيح
باإلضافـــة إلـــى تصميـــم أطـــول لغطاء 
المحـــرك وعرض أكبـــر للجوانب. تتمّيز 
المصـــّدات وأغطيـــة المرايـــا والنوافـــذ 

الجانبية بلمسات الكروم.

كيا

مشاركة كبيرة للكورية كيا في معرض 
للمـــرة  الســـتار  ازاحـــت  حيـــث  جـــدة، 
األولـــى عن 4 ســـيارات جديدة موديل 
2020 وهي: K5 والسيلتوس والكاينزا 

والسول.
بطابـــع  الجديـــدة   ”K5 “كيـــا  وتتميـــز 
رياضـــي عصـــري وجـــريء، كمـــا تتميز 
لواجهـــة  الجديـــد  بالتطويـــر  واجهتهـــا 
الســـيارة علـــى هيئـــة “أنف النمـــر” التي 
تتميز بها ســـيارات كيـــا، والمتمثلة في 
تصميـــم واســـع ثاثـــي األبعـــاد يدمـــج 

كاً مـــن الشـــبك والمصابيـــح األماميـــة 
بشكل عضوي أكثر مقارنة بالموديات 

.”K5“ السابقة من سيارة كيا
مثاليـــة  ســـيلتوس”  “كيـــا  وتعتبـــر 
المدينـــة،  داخـــل  القيـــادة  لمحترفـــي 
لكـــن ســـكان المـــدن يحبون فـــي بعض 
التـــي ال  الطـــرق  األحيـــان أن يســـلكوا 
يســـلكها النـــاس عادة لصعوبتهـــا، وهذا 
ما يـــدور حولـــه مفهـــوم “التغلـــب على 
الطـــرق الوعـــرة Trail Attack، وتظهـــر 
“كيـــا كادينـــزا” موديـــل 2020 “الفيـــس 
لفـــت” بمصابيـــح أماميـــة، وقد حصلت 
علـــى تصميـــم جديـــد أنيـــق مســـحوب 
نهاريـــة   LED مصابيـــح  مـــع  للخلـــف 
جديـــدة، وجعـــل المصد األمامـــي أكثر 
بـــروزًا في األســـفل، وإضافـــة زخرفات 
كرومية بعرض السيارة بأكملها. ويأتي 
الموديل الجديد من ســـيارة “كيا سول” 
الجديدة كليًا بأسلوب ال مثيل له وأداء 
مفعم بالحيوية وتقنية مثيرة، وسيارة 
عمليـــة في المناطـــق الحضرية، ما أدى 
إلى تطوير تلك الســـيارة شبه المدمجة 
الشـــهيرة لتصبح أكثر موديات سيارة 
ســـول تقدمـــًا وابتـــكارًا حتـــى الوقـــت 

الحالي.

أوضح الرئيس التنفيذي 
لشركة الحارثي 

للمعارض هادي الحارث 
أن معرض هذا العام 

يشهد تميزا في زيادة 
حجم المشاركة، فيما 
يحتوي على مفاجآت 

جديدة وعشرات 
السيارات الجديدة يتم 
الكشف عنها ألول مرة 
على منصات الفعاليات.

استقطب المعرض السعودي الدولي للسيارات بجدة والذي انطلقت فعالياته مؤخرا في جدة، بحضور “سيارات البالد” في مركز جدة للمنتديات 
والفعاليــات بإقبــال كبيــر مــن الــزوار للتعــرف على الموديالت الجديدة للســيارات في الســعودية، حيث كشــفت الشــركات المشــاركة في المعرض 
أحدث موديالت ســياراتها الجديدة كلًيا في الســوق الخليجية من خالل األجنحة المخصصة لها، بمشــاركة 20 شــركة ووكياًل للســيارات. وافتتح 
مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، وكيل محافظة جدة األمير سعود بن عبدهللا بن جلوي معرض السيارات السعودي الدولي 2019 في نسخته 
الحادية واألربعين بمركز جدة للمعارض وســط حضور كبير من عشــاق الســيارات من داخل وخارج الســعودية لمشــاهدة كل جديد في المعرض 
الذي ضم قرابة 20 شركة ووكيال للسيارات ولمدة 5 أيام في معرض مقسوم بذكاء كبير لجميع السيارات الفردية والتجارية، وتسابقت الشركات 
في المعرض الذي يحتفل بمرور 4 عقود منذ تأسيسه، على تقديم طرازات مبتكرة تحظى بتصاميم رائعة الستقطاب زبائن جدد، وضم المعرض 
20 شــركة ووكيال للســيارات، وفيه تم إطالق طرازات جديدة من الواليات المتحدة االميركية واليابان والصين وكوريا وأوروبا. ونســبت وكالة 
األنباء الســعودية الرســمية )واس( ألمين عام غرفة جدة، حســن دحالن قوله إن “المعرض اســتطاع من خالل نجاحاته المتواصلة طيلة أربعين 
عامــا أن يرّســخ مكانتــه كواحــد مــن أهــم وأكبر معارض الســيارات على مســتوى المنطقة”. وأوضح أن الشــركات العالميــة والمحلية تحرص على 

المشاركة في منّصات الصالون والكشف عن الموديالت الجديدة التي تصنعها لكسب ثقة المزيد من الزبائن.

األمير سعود بن عبدالله بن جلوي في االفتتاح

جي اسه سي

تويوتا سي اتج ار

شفرولية كورفيت

جناح شانجان

شانجان سي اس 95

تويوتا سوبرا 

فورد اكسبلورر

جي ام سيهافال اتج 6

ام جي جس اس الكهربائية

كيا كادينزا

جناح هافال

كيا كي 5
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غرة جمادى اآلخرة 1441 

أمين صالح... ذهن صاف كاأللماس ووعد يغني على باب الفجر

والكتـــاب  األدبـــاء  أســـرة  أصـــدرت 
بمناســـبة احتفالهـــا باليوبيـــل الذهبي 
“دراســـات فـــي أدب البحريـــن” التـــي 
فـــي  مهمـــة  ثقافيـــة  محطـــة  تشـــّكل 
مســـيرة العمـــل األدبـــي البحرينـــي لما 
لهـــا مـــن مســـاهمة فـــي تنميـــة الوعي 
والثقافـــي  االجتماعـــي  الثقافـــي 
واألدبـــي، وتنّوعـــت هـــذه اإلصدارات 
والدراســـات  والســـرد  الشـــعر  بيـــن 
النقديـــة واألطاريـــح األكاديميـــة ذات 
الصلـــة بالفكر والثقافـــة واألدب، ومن 
هذه اإلصـــدارات كتاب “قـــراءات في 
تجربـــة أميـــن صالـــح الســـردية” يقـــع 
في 404 مـــن الحجم المتوســـط ومن 
منشـــورات دار تدوين، ويحتوي على 
22 قـــراءة فـــي تجربـــة أميـــن بأقـــام 
نخبـــة مـــن الكتـــاب واألدبـــاء والنقاد، 
ومنهم “ســـوريالية الترميز في قصائد 
أمين صالح” لوجدان الصايغ، “أســـئلة 
الرواية” رهائن الغيب نموذًجا” لجعفر 

حســـن. “البحـــث عـــن هويـــة ضائعة..
شـــماالً.. إلى بيـــت يحن إلـــى الجنوب 
“الكاتـــب  حســـين.  لفهـــد  نموذًجـــا” 
البحريني أمين صالح، رهائن الغيب..

نصـــوص بين الســـيرة والرواية” لنبيل 
ســـلمان. “الســـير- ذاتـــي، الروائـــي في 
روايـــة: رهائـــن الغيـــب للروائـــي أمين 
صالـــح، لزهـــور كـــرام. ومـــن العناوين 
تجربتـــه  فـــي  صالـــح  أميـــن  أيًضـــا.. 
اإلبداعيـــة.. ســـيمفونية تتحـــاور فيها 
الوجـــوه واألشـــكال والصور، للشـــاعر 
على الشـــرقاوي. “قاســـم حداد وأمين 
صالح في كتاب مشـــترك “الجواشـــن” 
صالح..صانـــع  “أميـــن  وازن.  لعبـــده 
األسطورة” لشاكر عبدالحميد، “عزالت 
البحرينـــي أمين صالـــح ومنازله التي 
أبحرت” ليوسف عبدالعزيز. “كما كتب 
ماهر شـــرف الدين موضوعـــا بعنوان” 
اللغـــة إذا تمكـــر بالنـــوع والمنازل التي 
أبحـــرت الميـــن صالح”. “مـــا تبقى من 
المـــوت” لجاكلين ســـام “لغة كجســـد 

لطيـــف” لمحمد العبـــاس، “أمين صالح 
في موت طفيف” لجعفر حسن، “فتنة 
اللغـــة والدخـــول في الدائـــرة” لفاطمة 

حسمن. وغيرها من الدراسات.
أميـــن صالح، عالم مميـــز ولغة خاصة 
القصـــة  بنـــاء  فـــي  فريـــدة  وطريقـــة 
وكتابتهـــا، وكمـــا يقـــول يحيـــى حقـــي 

“إن الكاتـــب العظيـــم، هـــو فـــي جميع 
وال  متحـــرك  وقـــود  مخـــزن  أوقاتـــه 
ينتظـــر ســـوى عـــود الثقـــاب، والكلمـــة 
العارضـــة أو المنظـــر التلقائـــي هو هذا 
العـــود من الثقاب”. أمين صالح.. ذهن 
صاف كاأللماس ووعٌد يغني على باب 

الفجر.

السينما الخليجية بين الواقع والطموح في “العين السينمائي”
ــع نـــقـــل الـــرســـائـــل مـــثـــل الــســيــنــمــا ــي ــط ــت ــس ــة ال ت ــي ــون ــزي ــف ــل ــت ــا ال ــ ــدرامـ ــ ــد رمــــضــــان: الـ ــريـ  فـ

قال رئيس مهرجان العين الســينمائي عامر ســالمين المري في ندوة خاصة عن مشــكالت 
الســينما بالمنطقــة بعنــوان “الســينما الخليجيــة بيــن الواقــع والطمــوح” إن هنــاك ضــرورة 
تحقيــق معادلــة الجمــع بيــن تنفيــذ أفــالم فنيــة وتجاريــة فــي الوقت ذاتــه، تحقــق النجاح 
الجماهيــري؛ ألن ذلــك األمر ســيؤثر على صناعة الســينما في الخليج واإلمــارات بالتحديد 
وحضورهــا فــي المهرجانــات المختلفــة، إلــى جانــب مطالبــات بوجــود مؤسســات ومعاهد 
أكاديميــة ســينمائية تدعــم جيــل المســتقبل مــن الفنانيــن المحترفين في صناعة الســينما، 
فلــم تعــد هــذه األفــالم الفنية موجهــة للنخبة فقط، إنما تــم تنفيذها بطابــع مختلف تحقق 
المشــاركات فــي المهرجانات وحصد جوائز، وفي الوقت نفســه تحقــق النجاح الجماهيري 

لدى عشاقها في كل مكان.

البحرينـــي  السيناريســـت  المنتـــج  وأكـــد   -
فريد رمضـــان بأن الســـينما الخليجية صعبة 
الفهـــم، فـــكل مـــرة أدخـــل فيهـــا إلـــى قاعـــة 
الســـينما كي أرى مـــا أتمنى، لكني أخرج أكثر 
إحباطـــا، مؤكـــدا أن الســـينما تمثـــل خطابـــا 
ثقافيـــا مهما، وأن من يتملك الســـينما يمتلك 
الصـــورة وقـــوة تأثيرهـــا على اآلخر، مشـــيرا 
إلـــى أن الســـينما تعد قوة عظيمـــة وخطيرة، 
ففي مصـــر وتونس تمت مواجهـــة تحديات 
فوضى الخريف العربي عن طريق الســـينما، 
فالدولـــة تكون أقـــوى دائما بالســـينما والفن، 
وأن المشـــكلة الكبيرة ال يحتملها الســـينمائي 
الموجـــود؛ ألنـــه اصطـــدم بالواقـــع اليائـــس؛ 
بســـبب أن هناك مسؤولين ال يعطون السينما 

حقها لألسف.
موضوع الســـينما الخليجية موضوع خطير 
جدا بالنســـبة لي؛ ألن الدور األساس ينبع من 
دور الدولـــة فـــي تأســـيس معاهد ســـينمائية 
ونشـــر الخطـــاب الســـينمائي بيـــن المجتمـــع، 
فـــإذا أنت تريـــد أن تنقل ما عنـــدك من ثقافة 
وتاريـــخ للعالـــم، يجـــب أوال أن تقدمهـــا عـــن 
طريق السينما، ويجب أن تنحاز إلى السينما 
دائمـــا بســـحرها وقوتهـــا وتآثيرهـــا، ويجـــب 
على السينما أن تعكس ثقافتها خصوصا مع 

الطفرة الحالية بالخليج.
مشـــكلتنا في الدراما التلفزيونية، بأنها فقط 
للخليج وليست موجهة إلى لبنان أو العراق، 
فهـــي أبدا ال تحل مكان الســـينما أبدا، بالرغم 
مـــن فكـــر البعـــض، وال أعتبـــر التلفزيـــون هو 

وسيلة مخاطبة عكس السينما.
- وقـــال رئيـــس مهرجـــان ُعمـــان الســـينمائي 
ا  م ن ي ـ ـ ـ س ل ا ف  ـ ـ ـ ل ت خ ت ن  أ ـ ـ ـ ب ي  م ي ل ـ ـ ـ س ل ا م  ـ ـ ـ س ا ق
الخليجية عن السينما العربية في أنها ليست 

جماهيرية، إلى جانب أن الجمهور الخليجي 
أنفســـهم لم يعتد دخول السينما في السابق، 
لكن حاليا بدأ الحراك السينمائي في المنطقة 
يخطـــو خطـــوة تلـــو األخـــرى، لكـــن ال يـــزال 
الجمهور يحتاج وقتا؛ لكي يعتاد على سينما 
الخليـــج، ومـــن أهـــم المبـــادرات في ســـلطنة 
عمـــان هـــو اســـتقطاب المنتجيـــن للتصويـــر 
فيها؛ نظًرا للمناطـــق المثيرة للتصوير عندنا، 
وأضاف قاســـم بأن هموم السينما الخليجية 
مشـــتركة، ويجـــب أن نتعـــاون فـــي حلهـــا؛ 
الن الهـــدف واحـــد. وأكـــد أن المهرجانـــات 
الســـينمائية تقدم مســـابقات مختلقة لتأهيل 
صنـــاع الســـينما الشـــباب وتحفيزهـــم علـــى 
صناعـــة أفام قصيرة وطويلـــة، ولكن يجب 
علـــى الجهـــات المعنيـــة بالفـــن مســـاعدتهم 
بشـــكل أكبر من خال إنشـــاء مراكز ومعاهد 
ســـينمائية متخصصة، تســـهم في تطويرهم 

في مجاالت مختلفة
- وفـــي مداخاتـــه، قـــال الناقـــد الســـينمائي 
عمـــاد النويـــري إنـــه ألَّـــف العديد مـــن الكتب 
التي تتناول القضيـــة، منذ مهرجان البحرين 
الســـينمائي منـــذ 20 عامـــا، وقـــال إن أبـــرز 
ــاث:  ـي ثـ ـ ـج هـ ـ ـينما بالخليـ ـ ـات السـ ـ ـ صعوب
“الصناعـــة والفـــن والتجـــارة”، ووجـــد أنـــه 
بالنســـبة للصناعـــة فـــي دول الخليج ضعيفة 
بســـبب عـــدم وجود أماكـــن تصلـــح للتصوير 
واســـتديوهات غيـــر مجهـــزة، أما الفـــن الذي 
يتمحـــور في الفكر والمحتـــوى، فهو يتعرض 
للتحجيـــم بســـبب الرقابـــة، ويأتـــي العنصـــر 
األخيـــر وهـــو التجـــارة، وهـــي مرتبطـــة فـــي 
عالم الســـينما بالتوزيع، وهو اإلشكالية األهم 
والمشـــكلة الرئيســـة في الســـينما الخليجية، 
ي  ـ ـ ـ ن ا ع ي ي  ـ ـ ـ ج ي ل خ ل ا م  ـ ـ ـ ل ي ف ل ا ن  أ ا  ـ ـ ـ ص و ص خ

توزيعـــه محليـــا وخارجيـــا وســـط احتـــال 
السوشـــال ميديا اليوم التي ســـاعدت صناع 
الســـينما على تنفيذ أفـــام تعبر عن أفكارهم 

وإبداعاتهم بحرية بعيدا عن مقص الرقابة.
- وعلـــق الفنـــان طـــارق العلـــي قائـــا نحـــن 
كفنانيـــن ننتقـــد كل األوضـــاع، لكـــن أتمنـــى 
ـة  ـ ا حريـ ـ ـ ـ ـيون ويعطون ـ ا السياسـ ـ ـ ـ أن يتركن
الفكـــر، وأطالب بابتعاد الحكومـــة والتيارات 
الدينية عن الفن، فلألســـف بعض المسؤولين 
عندنا عندما ندعوهم لمشـــاهدة مســـرحياتنا 
ـا  ـ ـم، فـ ـ ا هـ ـ ـ ـط، أمـ ـ ـم فقـ ـ ـلون أوالدهـ ـ يرسـ
يحضرون، فالنظرة إلى الفن لدينا أنه كام ال 
معنى له، الموضوع اليوم هو أشـــبه باإلعان 
الجيد عن المنتج، ونحن لألســـف تفتقد ذلك 
في منطقتنا، فا توجد عندنا هذه السياســـة 
بالرغـــم من توافـــر كل المقومـــات، لكن فكرة 
صناعـــة النجـــم مثا، ووضع أشـــخاص ليس 
لهـــم أي بـــاع فنـــي أو ســـينمائي يبعدنـــا عـــن 

التقدم”.
وأوضـــح العلـــي أن الســـينما الخليجيـــة فـــي 
ـم ونتاجاتهـــا أصبحـــت تحقـــق  ـ ـ ئ راك دا ـ ـ حـ
حضورهـــا الفني الـــذي نفتخر به، لكنه شـــدد 
فـــي الوقـــت نفســـه في حاجـــة الشـــباب إلى 
الدعم والتســـويق الجيد لألعمال السينمائية 
الخليجية. وأكد: “لدينا الطاقات والمؤهات 
واإلمكانات التي تســـاعد السينما الخليجية؛ 
لكـــي تكـــون منافســـا قويـــا لألعمـــال العربية 
وكذلـــك األجنبيـــة األخرى، ولكن مـــا ينقصنا 
هو التســـويق الجيد والبحث عن رعاة لدعم 
المنتجين ماليا وتخلف بعض الذين يجلسون 

في كراسي اتخاذ القرارات السينمائية”. 
- وأوضـــح عميـــد المعهد العالي للســـينما في 
القاهـــرة حســـن التونـــي أن صناعـــة االفـــام 
نفســـها تحتـــاج فنانيـــن مؤهليـــن يتمتعـــون 
بالحرفيـــة، فـــإذا أراد صانـــع العمـــل الوصول 
بفيلمـــه إلـــى مهرجـــان، يجـــب عليـــه التركيز 
علـــى المحليـــة واألعمـــال اإلنســـانية؛ ألنهـــا 
األقـــرب جماهيريا، وطلب إلـــى كل مهتم أن 
يتعلم األساســـيات أوال ومن ثم التحدث عن 
صناعـــة ســـينما التـــي اليـــوم أصبحت ســـهلة 
اإلنتـــاج مـــع كل التقنيـــات الموجـــودة عنـــد 
الشباب، فالصورة هي القوة التي ال نستطيع 

تقديمها بقوة.

طارق البحار

أسامة الماجد

بعد تصريحها لمجلة بيلبورد أواخر العام الماضي، وكشفها أن مرض  «
السرطان أصاب والدتها أندريا سويفت من جديد مشددة على رأيها 

بتقليل مّدة جوالتها الغنائية في العام المقبل؛ ألنها تريد البقاء إلى 
جانب والدتها ورعايتها بعد تدهور حالتها الصحية وإصابتها بالمرض. 
ا لرصد ردود الفعل  علًما بأن نجمة البوب تايلور سويفت تستعد، حاليًّ

حيال الفيلم الوثائقي الجديد.
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طفلة تركض باتجاه عاصفة ترابية في والية نيو ساوث 
ويلز األسترالية، حيث تسببت الرياح المدمرة الناتجة 

عن العواصف الرعدية في إثارة العواصف الترابية التي 
حولت النهار إلى الليل في بعض المدن )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ــع  ــواقـ ــلـــى مـ انـــتـــشـــرت تـــقـــاريـــر عـ
ومؤسسات  االجتماعي  الــتــواصــل 
خدمات  بــأن  ُتفيد  رسمية  صحية 
الرعاية الصحية في مدينة ووهان، 
باتت  الصينية،  الــمــدن  أكبر  إحــدى 
كثيرا  وتعاني  شديد  ضغط  تحت 
فــــي جـــهـــودهـــا؛ الحــــتــــواء تــفــشــي 

فيروس كورونا.
غلوبل  مجلة  تحرير  رئــيــس  وقـــال 
ثمة  إن  الرسمية هو شيجين  تايمز 
فشل في احتواء تفشي الفيروس، 
ومــقــاطــع فــيــديــو تـــصـــور طــوابــيــر 
ــتــي تــقــف أمــام  الــنــاس الــطــويــلــة ال
المعاينة  انتظار  في  المستشفيات 

الطبية.
المنصات اإلعالمية األخرى  أن  بْيد 

الصيني  الشيوعي  للحزب  التابعة 
امتدحت استجابة األجهزة الرسمية 

وتعاملها مع تفشي الفيروس.
وتــعــد مــديــنــة ووهــــان، الــتــي يصل 
عدد سكانها لنحو 11 مليون نسمة، 
مركزا رئيسا للنقل العام والتنقل إلى 
وأغلقت  المجاورة،  الصين  مناطق 
ــام مــع مـــدن أخــــرى كبرى  بــشــكــل تـ
التنقل منها، في  في المنطقة ومنع 
انتشار  لوقف  مسبوقة  غير  خطوة 

الفيروس إلى مناطق أخرى.
بتفشي  ــان  ــ ووهــ ــالق  ــ إغـ وتــســبــب 
منظمة  وقالت  المدينة،  داخل  ذعر 
الــعــالــمــيــة إن فـــرض حجر  الــصــحــة 
صحي على مدينة بهذه السعة أمر 

جديد على العلم الطبي.

كيف تعاملت الصين مع تفشي “كورونا” المميت؟
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رجل يمر عبر سرب من الجراد الصحراوي في األدغال بالقرب من إنزيو بمقاطعة كيتوي الكينية، 
حيث تجتاح مليارات من هذه الحشرات مناطق شاسعة من الصومال وإثيوبيا وكينيا منذ 

ديسمبر الماضي )إي بي ايه(


