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الملك  بمستشفى  العظام  وهشاشة  الروماتيزمية  األمــراض  استشاري  أعلنت 
حمد الجامعي سحر سعد، أن المستشفى قام ومع بداية العام 2020، بتخصيص 
أول عيادة “متخصصة” لمرضى “الذئبة الحمراء” لعالج الحاالت التي تحتاج 

لمتابعة على فترات قصيرة.
وأكدت أن العيادة تستقبل مرضاها وتقوم بتشخيص ومتابعة حاالتهم وتقديم 

أفضل رعاية صحية من خالل توفير آخر العالجات واألدوية للمرضى.
وأوضحت سحر أن “الذئبة الحمراء” مرض مزمن يحدث عندما يهاجم الجهاز 
االشتباه  عند  طبيعي  فعل  كــرد  السليمة،  الجسم  وأعــضــاء  أنسجة  المناعي 
بوجود أي عدوى في مجرى الدم تهاجم أعضاء الجسم المختلفة، ما يتسبب 

بتلف بأجزاء الجسم بما في ذلك الكلى، أو الرئة، أو القلب.

أول عيادة لـ “الذئبة الحمراء”

)04(

عالوي يعد بطرح حكومة عراقية “مستقلة” هذا األسبوع
متطوعون 

ينظفون عيادة 
مؤقتة لعالج 
المتظاهرين 

في ميدان 
التحرير 

بالعاصمة 
العراقية بغداد 
أمس )أ ف ب(

بغداد - أ ف ب

محمد  المكلف  الــعــراقــي  ــوزراء  ــ ال رئيس  أعلن 
عالوي، أمس، أنه سيطرح خالل أيام تشكيلته 
الحكومية المنتظرة، متعهدا بأن تكون “مستقلة” 
ما  السياسية، وهو  األطــراف  تدخل  ومن دون 
الصدر.  مقتدى  الصدري  التيار  زعيم  به  طالب 
وقال عالوي في تغريدة على “تويتر”: “اقتربنا 
من تحقيق إنجاز تاريخي يتمّثل بإكمال كابينة 
وزارية مستقلة من األكفاء والنزيهين من دون 

)12(تدخل أي طرف سياسي”.

0608121914

أحمد كريم رئيسا للجنة المصورين في االتحاد العربيترحيل معارض الُكتب للقرىسقوط مقاتلة في اليمنتدشين “ُتّجار البحرين”النائب السابق حاجي في ذمة اهلل
انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر  «

أمس، النائب السابق أحمد 
حاجي، بعد صراع مع مرض 
عضال ألم به في السنوات 

األخيرة، تخللته جوالت عالجية 
عدة، وعملية جراحية معقدة في 

إحدى ساقيه.

وّقعت غرفة تجارة وصناعة  «
البحرين بالتعاون مع كل من 

“تمكين” ومعهد )BIBF( اتفاقية 
تعاون مشترك إلطالق برنامج 

“ُتّجار البحرين” الذي يهدف إلى 
االرتقاء بنمو جميع القطاعات 

التجارية في المملكة.

أعلنت قيادة القوات المشتركة  «
لتحالف دعم الشرعية في اليمن، 
أمس، عن سقوط إحدى طائرات 

التحالف المقاتلة  من نوع 
“تورنيدو” تابعة للقوات الجوية 

الملكية السعودية بمنطقة 
العمليات في محافظة الجوف.

أكد الكاتب والمسرحي المصري  «
الكبير نشأت المصري ضرورة 

نقل معارض الكتب العربية إلى 
األرياف والقرى والمدن الصغيرة، 

موضحا أن المدن الرئيسة 
والعواصم باتت في حالة تشبع 

ثقافي غير مسبوق.

قرر االتحاد العربي للصحافة الرياضية  «
إشهار اللجان المساعدة الدائمة له 

والتي ضمت العديد من الزميالت 
والزمالء الذين يمثلون معظم الدول 

العربية. وبموجب التشكيل يرأس 
لجنة المصورين الزميل رئيس القسم 

الرياضي أحمد كريم.

ــد واح وقـــت  ــي  ف ــال  رجـ  5 ــت  ــزوج ت بحرينية  الـــــذوادي:  الـــمـــأذون 

لـ  أيــد مــأذونــون شرعيون )مـــالچون( 
العدل والشؤون  “البالد” توجه وزارة 
اإلسالمية واألوقاف إلى إبرام عقود 
الـــــزواج إلــكــتــرونــيــا، مــوضــحــيــن أنــه 
سيوفر على األطراف كافة الكثير من 

الوقت والجهد.
وقال الشيخ هشام الرميثي “يتواكب 

حــيــث   ،2030 رؤيــــــة  ــع  مــ ــه  ــوجـ ــتـ الـ
الــعــقــود  عــيــوب  مــن  الــكــثــيــر  سينهي 
اليدوية الشائعة، كتأخر توثيق العقد، 
وسالمة  صحة  مــن  التأكد  وصعوبة 

اإلجراءات”.
مثاال  الـــذوادي  جاسم  الشيخ  وســرد 
غريبا عاصره: “مرت عليَّ في السابق 
حاله شبيه لبحرينية من أصل آسيوي، 
5 رجال دفعة واحدة  حيث تزوجت 

أي  معرفة  دون  نفسه،  الــوقــت  وفــي 
منهم عن اآلخر، بحريني وسعوديين 
وأضاف  وقطري”.  وباكستاني  اثنين، 
“عدم وجود قاعدة بيانات إلكترونية 

كشف ُجرمها بعد وهلة من الزمن”.
وأكد الشيخ بشار العالي أنه من أشد 
المؤيدين للقرار، بقوله “آمل تعجيله؛ 
ــكــثــيــر مـــن الــجــهــود  ألنــــه ســيــوفــر ال

واألوراق، مع السرعة”.

تــــــــجــــــــاوزت مـــجـــمـــوع 
مــــــوجــــــودات مـــيـــزانـــيـــة 
شــــــــركــــــــات األعـــــــمـــــــال 
في  العاملة  االستثمارية 
الــبــحــريــن، بــنــهــايــة الــربــع 
الثالث من العام الماضي 
مليار   11 نــحــو   ،  2019

دينار.

موجودات الشركات االستثمارية

)09(
)٠٦(

جاسم الموسوي
 قصة تحوُّل من 
الخسارة للربحية

)17(

مليار دينار
11

أمل الحامد

إبراهيم النهام

والرافعات والمقاولون  الحافالت  وزبائنهم  منخفضة  أسعارهم 

سوق سوداء لبيع الديـزل في جـرداب

بــعــد رصـــد ومــتــابــعــة قيام  “الـــبـــالد”  كشفت 
مجموعة من اآلسيويين بعمليات بيع خارج 

القانون للديزل في جرداب.
في  الموصوفة  و  الواضحة  الدالئل  وتشير 
السوداء  السوق  من  “الــبــالد”  تحقق  سياق 
نقطة  وجــود  إلى  اآلسيويون،  يديرها  التي 
ــيـــويـــون مـــركـــًزا في  مــعــيــنــة اتــخــذهــا اآلسـ
منطقة جرداب المتاخمة إلى مدينة عيسى 
بها  ويــوجــد  مظللة  منطقة  فــي  وجــدعــلــي، 

مواقف للسيارات.
الــديــزل على  بيع  فــي  اآلســيــويــون  وينشط 
مــادة  على  تعتمد  التي  الخاصة  الــســيــارات 
الديزل كوقود لتشغيل محركها، كالرافعات، 
وســـيـــارات )بــيــك أب( خــصــوًصــا الــحــافــالت 
ــة مــن  ــب ــطــل ــقــل ال ــن ــمــخــصــصــة ل الـــكـــبـــيـــرة ال

المدارس.
بــالــصــور  ــقـــت  ووثـ الــمــوقــع  زارت  ــالد”  ــ ــب ــ “ال
أحد  مــع  والــتــقــت  البيع  عمليات  والــفــيــديــو 
)تنكر  ســيــارة  يمتلكون  الــذيــن  اآلســيــويــيــن 

ديـــزل( تتخذ مــن الــمــوقــع ذاتـــه مــكــاًنــا لبيع 
إلى حضور  اآلسيوي  العامل  الديزل. وأصر 
ولكي  النهائية،  التسعيرة  إلعطاء  “التنكر” 
أضيع  وال  أشــتــري  أن  أريــــد  بــأنــي  يتحقق 

وقتهم باألسئلة.
البالد  “كــامــيــرا”  تابعت  التالي،  الــيــوم  وفــي 

والحافالت  الــســيــارات  تكثر  الموقع،  رصــد 
ــل الــحــصــول  عــلــى الـــتـــردد عــلــيــهــم مـــن أجــ
الالزمة  الديزل  من  الليترات  عشرات  على 
لتحريك سياراتهم، إال أنه تم رصد سيارات 
بالديزل،  كبيرة  خزانات  تشحن  )سكسويل( 

وهي مغطية من الخلف.

“البالد” رصدت مجموعة آسيويين يبيعون الديزل خارج إطار القانون في جرداب

السعودية: لم نرسل أي رسائل إلى إيران
الخليج أمــن  وتضمن  “هــرمــز”  تحمي  واشنطن  بومبيو: 

دبي - العربية.نت

أكد وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان أن السعودية مستعدة لمناقشة موضوع المحادثات 
مــع إيــران عندمــا تعترف طهــران بتصرفاتها العدوانية وتأثيرها على عدم االســتقرار األمني في المنطقة، 

بما فيها شّن هجمات صاروخية على دول مجاورة.

السعودي،  الخارجية  وزيــر  وقــال 
فــي مــؤتــمــر مــيــونــخ لــأمــن أمــس، 
إن السعودية لم ترسل أي رسائل 
خاصة أو سرية إلى إيران، مضيفًا: 
السلوك  تغيير  أن  إليــران  “رسالتنا 

أوالً قبل مناقشة أي شيء آخر”.
ــة الــوحــيــدة التي  ــرســال وتـــابـــع: “ال
كانت  إليـــران  السعودية  أرسلتها 
مــعــلــنــة ومــعــروفــة لـــدى الــجــمــيــع. 
إيران وقبل مقتل قاسم سليماني 
ـــ16  ب النفطية  منشآتنا  هــاجــمــت 
ــا، وشــكــلــت خــطــرا على  ــاروخــ صــ

)١٢(االقتصاد العالمي”.
)٠٤(

وزير الخارجية السعودي متحدثا في مؤتمر ميونخ لألمن أمس )أ ف ب(

 علوي الموسوي

بدور المالكي من المحرق

“مالحون”: العقد اإللكتروني يكشف من يتزوج سرًّا



المنامة - بنا

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
مـــن  تهنئـــة  برقيـــة  خليفـــة،  آل 
رئيـــس الحـــرس الوطنـــي ســـمو 
الفريـــق أول ركن الشـــيخ محمد 
بن عيســـى بن ســـلمان آل خليفة 
بمناســـبة الذكرى التاسعة عشرة 
إلقرار ميثاق العمل الوطني. رفع 
فيها ســـموه إلى صاحب الجالة 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  الملـــك 
المناســـبة  بهـــذه  والتبريـــكات 
الوطنيـــة، التـــي تشـــكل مرحلـــة 
مفصليـــة مـــن تاريـــخ البحريـــن، 
من خال إرســـاء دعائم النهضة 
الوطنية وترســـيخ مبادي العمل 

السياسي والتشريعي للمملكة.
ذكـــرى  أن  إلـــى  ســـموه  وأشـــار 
الغاليـــة علـــى نفوســـنا  الميثـــاق 
تجـــدد اإلجمـــاع الشـــعبي علـــى 
الـــوالء والفـــداء لوطننـــا الغالـــي 
تحـــت قيـــادة صاحـــب الجالة، 
وتجّدد العزم الســـتكمال مسيرة 
ومواصلـــة  الوطنـــي،  العمـــل 
التنميـــة لتعزيـــز مكانـــة المملكة 
كافـــة  فـــي  وتقدمهـــا  وريادتهـــا 
المجـــاالت. وبـــارك ســـمو رئيس 
الحـــرس الوطني لجالـــة الملك 
المناســـبة، ســـائا المولـــى العلي 
القديـــر أن يعيدها علـــى جالته 
يديـــم  والعافيـــة، وأن  بالصحـــة 
لمملكـــة  وعـــزا  ذخـــرا  جالتـــه 
البحرين وشـــعبها الوفـــي، قائدا 
التنمويـــة  لمســـيرتها  حكيمـــا 
والحضارية الزاخرة باإلنجازات 
المشرفة بفضل الرؤية السديدة 
طريـــق  علـــى  وســـدد  لجالتـــه، 

الخير خطاه.
كما تلقى رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة، برقيـــة تهنئة 
من سمو رئيس الحرس الوطني 
بمناســـبة الذكرى التاسعة عشرة 
إلقـــرار ميثـــاق العمـــل الوطنـــي. 
رفـــع فيها ســـمو رئيـــس الحرس 
الســـمو  صاحـــب  إلـــى  الوطنـــي 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء أســـمى 
آيـــات التهانـــي والتبريكات بهذه 
المناسبة الوطنية، سائا المولى 

العلـــي القديـــر أن يعيدهـــا علـــى 
ســـمو رئيـــس الـــوزراء بالصحـــة 
والعافية، والعمـــر المديد، وعلى 
مملكـــة البحرين وشـــعبها الوفي 
بمزيـــد مـــن االزدهـــار تحت ظل 
القيـــادة الحكيمة لســـيدي عاهل 
صاحـــب  األعلـــى  القائـــد  البـــاد 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 

آل خليفة. 
وتلقـــى ولـــي العهد نائـــب القائد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
مـــن  تهنئـــة  برقيـــة  خليفـــة،  آل 
ســـمو رئيـــس الحـــرس الوطني، 
بمناســـبة الذكرى التاسعة عشرة 
إلقـــرار ميثـــاق العمـــل الوطنـــي. 
رفـــع فيهـــا ســـموه إلـــى صاحـــب 
الســـمو الملكي ولـــي العهد نائب 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
لرئيـــس مجلـــس الوزراء أســـمى 
آيـــات التهانـــي والتبريكات بهذه 
المناســـبة الوطنيـــة، التـــي حـــاز 
فيها ميثـــاق العمل الوطني على 
إجمـــاع أبنـــاء المملكـــة وثقتهـــم 
الحكيمـــة.  بقيادتهـــم  الكبيـــرة 
ســـائا المولـــى العلـــي القدير أن 
ُيعيد هذه المناســـبة على ســـموه 
بالصحـــة والعافية، وعلى مملكة 
المخلـــص  وشـــعبها  البحريـــن 
والرفعـــة  التقـــدم  مـــن  بالمزيـــد 
القيـــادة  ظـــل  تحـــت  والنمـــاء 
القائـــد  البـــاد  لعاهـــل  الحكيمـــة 
األعلـــى صاحـــب الجالـــة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.

رئيس الحرس الوطني: ذكرى “الميثاق” 
تجدد العزم الستكمال مسيرة العمل الوطني
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جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون تهاني سمو الشيخ علي بن خليفة

“الميثاق” انطالقة اتحدت فيها تطلعات ملكية سامية وتأييد شعبي

تلقـــى عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية 
تهنئـــة من نائب رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة؛ 
بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة إلقرار 

ميثاق العمل الوطني.
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  ســـمو  ورفـــع 
الوزراء إلى مقام جالة الملك السامي 
بهـــذه  والتبريـــكات  التهانـــي  خالـــص 
المناســـبة الوطنيـــة، مؤكـــًدا ســـموه أن 
ميثـــاق العمـــل الوطني شـــّكل انطاقة 
جديدة للمملكـــة اتحدت فيها تطلعات 
ملكية ســـامية، وتأييد شعبي لما أراده 
جالة الملك للوطن وشـــعبه من نهضة 
وتطور سياسي واقتصادي واجتماعي 
وحقوقي، الفًتا ســـموه إلى أن المملكة 
بقيادة جالة الملك مستمرة في نهجها 
التطويري مستلهمة من مبادئ الميثاق 
قيم المواطنة والعدالة والديمقراطية. 

كما تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، برقيـــة تهنئة مـــن نائب رئيس 
مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة؛ بمناســـبة الذكـــرى 
التاسعة عشرة لميثاق العمل الوطني.

 وأكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء 
فـــي برقيتـــه مـــا شـــّكله الميثـــاق مـــن 
وثيقة ال تـــزال البحرين تقطف ثمارها 
مختلـــف  طالـــت  متعـــددة،  بإنجـــازات 
واالقتصاديـــة  السياســـية  المياديـــن 
والحقوقية. وأكد ســـموه أهمية الدور 
الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب  المحـــوري 
رئيـــس الـــوزراء فـــي االرتقـــاء بالعمل 
الحكومـــي واإلســـراع بخطـــى التنمية 
والتطويـــر في مختلف المجـــاالت، بما 
يعـــزز األســـس والمبـــادئ التـــي ارتكـــز 
ومـــا  الوطنـــي،  العمـــل  ميثـــاق  عليهـــا 
حـــرص عليـــه ســـموه دوما بـــأن يكون 
المواطـــن على الدوام في قلب التنمية 

ومحورها األساس. 
وتلقـــى ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة تهنئة من 
نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو 
الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة؛ 
بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة إلقرار 

ميثـــاق العمل الوطني، رفع فيها ســـمو 
إلـــى  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلـــس الوزراء أســـمى آيـــات التهاني 

والتبريكات بالمناسبة الوطنية.
الوطنيـــة  المناســـبة  أن  ســـموه  وأكـــد 
نســـتحضر فيهـــا تلـــك المعانـــي النبيلة 
لميثـــاق العمـــل الوطنـــي واإلنجـــازات 
التـــي تحققـــت بعـــد انطـــاق الوثيقـــة 
الوطنيـــة التـــي اجمـــع شـــعب البحرين 
الوطنـــي  المشـــروع  لينطلـــق  عليهـــا 
لجالـــة الملـــك ومـــا حملـــه مـــن آفـــاق 
وطموحـــات  آمـــال  لتحقيـــق  واســـعة 
شـــعب البحريـــن. وأشـــاد ســـمو نائـــب 
رئيـــس مجلس الـــوزراء بالـــدور المهم 
الـــذي اضطلع به ســـمو ولـــي العهد في 
دعـــم األفكار والـــرؤى الهادفـــة لميثاق 
العمـــل الوطني، في مزيد مـــن التنمية 

والتطوير للوطن وشعبه.

المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن عيسى

سمو الشيخ علي بن خليفة

الحرس الوطني والجيش الباكستاني يختتمان “بدر 4”
ــال مـــن الــدقــة تــنــفــيــذ عــمــلــيــات مــكــافــحــة اإلرهـــــاب بــمــســتــوى عـ

اختتمـــت مجريات التمرين المشـــترك 
الباكســـتانية  العاصمـــة  فـــي   ”4 “بـــدر 
والـــذي  الصديقـــة،  أبـــاد  إســـام 
والجيـــش  الوطنـــي  الحـــرس  نفـــذه 
مكتـــب  مديـــر  بحضـــور  الباكســـتاني، 
ســـمو رئيس الحـــرس الوطنـــي اللواء 
الركن عبدالرحمن راشـــد السعد، وكبار 
الباكســـتاني  الجيـــش  مـــن  الضبـــاط 

والحرس الوطني.
ويأتـــي إجـــراء هـــذا التمريـــن تنفيـــذا 
لمذكرات التفاهم والتعاون المشـــتركة 
والجيـــش  الوطنـــي  الحـــرس  بيـــن 

الباكســـتاني، والتي أسفرت عن تنفيذ 
“البـــدر”، حيـــث  سلســـلة مـــن تماريـــن 
والثانيـــة  األولـــى  النســـختان  نفـــذت 
مـــن التمرين فـــي جمهورية باكســـتان 
اإلسامية ، فيما نفذت النسخة الثالثة 
منـــه في مملكة البحرين ، وبرعاية من 
القائد العام لقوة الدفاع المشير الركن 

الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة.
وأكـــد رئيس الحرس الوطنـــي الفريق 
أول الركـــن ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة أن سلســـلة تمارين 
“بـــدر 4”، والتـــي تختص فـــي مجاالت 
عكســـت  قـــد  اإلرهـــاب،  مكافحـــة 

المســـتويات العالية والدقة في تنفيذ 
عمليـــات مكافحـــة اإلرهـــاب، وتطبيق 
مختلـــف  فـــي  العســـكرية  العمليـــات 
البيئـــات والتضاريـــس، والتعامـــل مـــع 
التهديدات اإلرهابية، وتنفيذ العمليات 
الليلية والتحركات التكتيكية، إضافة 
إلـــى عدة فرضيات ميدانية عســـكرية 

أمنية مشتركة.
وأشاد سمو رئيس الحرس الوطني بأن 
منتســـبي الحرس الوطني وأشقاءهم 
مـــن الجيش الباكســـتاني علـــى درجة 
عالية من التركيز في تطبيق المهارات 
الميدانيـــة خال فترة إعـــداد التمرين 

وحتـــى المرحلة الختامية التي اعتدنا 
وهـــي  المتميـــزة،  الكفـــاءات  نـــرى  أن 
وتنفذهـــا  التمريـــن  معاضـــل  تجتـــاز 

بأعلى درجات الدقة والتميز.
الحـــرس  أركان  مديـــر  أكـــد  بـــدوره، 
الوطني اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز 
بن سعود آل خليفة أن سلسلة تمارين 
بـــدر قد نجحت بتحقيـــق أهدافها في 
تعزيز التنســـيق العســـكري المشـــترك، 
فيمـــا  العســـكرية  الخبـــرات  وتبـــادل 
اإلرهـــاب،  مكافحـــة  أعمـــال  يخـــص 
ورفع مســـتوى الجاهزية القتالية لدى 

الجانبين.

الحرس الوطني والجيش الباكستاني يختتمان تمرين بدر 4 لمكافحة اإلرهاب في العاصمة الباكستانية إسالم آباد

الصخير - الحرس الوطني

المنامة - وزارة الداخليةالمنامة - وزارة الخارجية

شـــارك المندوب الدائم لمملكة البحرين 
جمـــال  الســـفير  المتحـــدة  األمـــم  لـــدى 
الـــذي نظمـــه  فـــي االجتمـــاع  الرويعـــي 
للحضـــارات  المتحـــدة  األمـــم  تحالـــف 
والمملكة األردنية الهاشـــمية الشـــقيقة، 
فـــي مقـــر األمـــم المتحـــدة بنيويـــورك، 
المتحـــدة  األمـــم  عمـــل  خطـــة  حـــول 
لحماية المواقع الدينية، برئاسة ميغيل 
لألمـــم  الســـامي  الممثـــل  موريتينـــوس 

المتحدة لتحالف الحضارات.
الحريـــة  إن  الرويعـــي  الســـفير  وقـــال 
الدينية جزء ال يتجزأ من تاريخ وثقافة 
مملكـــة البحرين، مشـــيرا إلى أن إنشـــاء 
مركـــز الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايـــش 
السلمي هو تجســـيد لرؤية عاهل الباد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة في تعزيز التعايش والســـام، 
حيث يعقـــد المركز حوارات ومؤتمرات 
وأحـــداث مهمـــة حـــول الحريـــة الدينية 
والحوار بين األديان والتعايش السلمي 
بيـــن الحضـــارات، ومكافحـــة الكراهيـــة 

والتطرف واإلرهاب.
فرصـــة  يعتبـــر  االجتمـــاع  أن  وأشـــار 
مهمـــة؛ لمناقشـــة أهم الســـبل والتجارب 

بشـــأن  المتحـــدة  األمـــم  لتنفيـــذ خطـــة 
العمل لحماية المواقـــع الدينية، وتعزيز 
الحريـــة الدينية في جميع أنحاء العالم، 
وهـــو حق عالمـــي وغير قابـــل للتصرف 
ويصب في إطار جهود تعزيز التســـامح 
بيـــن  الســـلمية  والعاقـــات  والتعايـــش 

األمم.

ضمـــن توجيهـــات محافـــظ الجنوبيـــة 
بـــن  علـــي  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ  ســـمو 
خليفة آل خليفة، لتعزيز أطر الشـــراكة 
المصرفـــي  القطـــاع  مـــع  والتعـــاون 
مبـــادرات  لدعـــم  الخـــاص  والقطـــاع 
المحافظـــة، التقى مديـــر إدارة الموارد 
البشرية والمالية بالمحافظة الجنوبية 
محمد الرميحي، مدير العاقات العامة 
ببنـــك البحريـــن والكويت رفـــا قدورة، 
المحافظـــة  مـــن  مســـؤولين  بحضـــور 

والبنك.
البشـــرية  المـــوارد  إدارة  مديـــر  وأكـــد 
والماليـــة أن حـــرص المحافظـــة علـــى 
فتـــح آفـــاق الشـــراكة والتعـــاون، يأتي 
المحافـــظ  ســـمو  توجيهـــات  ضمـــن 

فـــي مشـــاركة القطـــاع المصرفـــي ومـــا 
يقدمـــه من دعـــم للمبـــادرات والبرامج 
االســـتثنائية التي تقوم بها المحافظة، 
علـــى  مقبلـــة  المحافظـــة،  أن  مضيفـــا 
العديد من المبادرات وفق رؤى هادفة، 

تلبية الحتياجات األهالي. 
مـــن جهتهـــا، أعربـــت مديـــر العاقـــات 

العامة ببنك البحرين والكويت عن بالغ 
شـــكرها وتقديرهـــا لمحافـــظ الجنوبية 
سمو الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خليفـــة على ما يقوم به ســـموه من 
تعـــاون مســـتمر مـــع القطـــاع المصرفي 
لتحقيـــق أهـــداف مجتمعيـــة وتنمويـــة 

بمختلف المجاالت الرائدة.

خالل االجتماع
جانب من اللقاء

والمعابد الــكــنــائــس  قـــرب  الــمــســاجــد  ــي:  ــع ــروي عليال ــن  ب خليفة  الــشــيــخ  ســمــو  ــن  م بــتــوجــيــهــات 

تعزيز أطر الشراكة بين “الجنوبية” و ”BBK”الحرية الدينية جزء ال يتجزأ من تاريخ البحرين

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك
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برلمانيون: “الميثاق” نظرة قائد تستشرف مستقبل البحرين
ــع عــلــى الــــــوالء وحــــب الــوطــن ــم ــج ــا ثـــوابـــت وطــنــيــة ت ــ ــًم ــ راس

النـــواب  بمجلـــس  مشـــرعون  أكـــد 
والشـــورى “أن ميثـــاق العمـــل الوطنـــي 
يعتبـــر إنجـــازا التقت فيـــه إرادة عاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
البحريـــن  عيســـى آل خليفـــة وشـــعب 
الكريـــم ورســـم ثوابت وطنية شـــكلت 
العقد االجتماعي والمشـــترك السياسي 
على صعيد الثوابـــت الوطنية والهوية 

االجتماعية لمملكة البحرين”.
وفـــي هـــذا الجانب، نوه رئيـــس اللجنة 
النائـــب  النـــواب  بمجلـــس  التشـــريعية 
بمخرجـــات  العباســـي  عيســـى  محمـــد 
ميثاق العمل الوطني وأهم ثماره، وهو 
إنشـــاء المجلس النيابـــي المنتخب من 
الشـــعب وانطالق الحيـــاة النيابية التي 
أصـــدرت تشـــريعات وقوانين أســـهمت 
فـــي أن تصبـــح مملكـــة البحريـــن مـــن 
الدول المرموقة على المستوى الدولي 
فـــي تعزيز الديمقراطية، والتعاون بين 
والتنفيذيـــة،  التشـــريعية  الســـلطتين 
وكان مـــن نتائـــج ذلك التعـــاون إصدار 
التـــي خدمـــت  القوانيـــن  مـــن  العديـــد 

الوطن والمواطن. 
ورفع النائب علي النعيمي نائب رئيس 
النـــواب  بمجلـــس  التشـــريعية  اللجنـــة 
أســـمى آيـــات التهاني والتبريـــكات إلى 
قيادة شـــعب مملكـــة البحريـــن الوفي؛ 
الذكـــرى  بهـــذه  االحتفـــال  بمناســـبة 

السعيدة.
وأكد النائـــب النعيمي أن “الميثاق فتح 
البـــاب أمـــام مرحلة جديـــدة ومتطورة 
مـــن الحيـــاة السياســـية واالجتماعيـــة 
أمـــام جميع البحرينيين بجميع فئاتهم، 
من خالل ما رســـمه مـــن ثوابت جامعة 
تجمع بين أبناء البحرين، وتشكل اليوم 
العقد االجتماعي والمشـــترك السياسي 
الوطنـــي، ســـواء علـــى صعيـــد الهويـــة 
السياســـية  الثوابـــت  صعيـــد  علـــى  أو 
واالجتماعيـــة التي تجمع أبناء المملكة 
علـــى الـــوالء للوطـــن والوفـــاء لقيـــادة 
جاللـــة الملـــك والعمـــل من أجـــل رفعة 

وتقدم وطننا العزيز”.
االحتفـــال  غمـــرة  فـــي  “إننـــا  وأضـــاف 
بذكـــرى التصويـــت على ميثـــاق العمل 

الطيبـــة  المعانـــي  نســـتذكر  الوطنـــي 
والخيـــرة التـــي فتحهـــا العهـــد الزاهـــر 
لجاللـــة الملـــك في ربـــوع بلدنـــا العزيز، 
وتعزيـــز دور شـــباب البحريـــن في بناء 
الوحـــدة  وتعزيـــز  الشـــاملة  التنميـــة 
الوطنيـــة كنمـــوذج إنســـاني للتعايـــش 
والتســـامح، وبما يرسخ الوالء الوطني 

لدى األجيال الجديدة”.
التجربـــة  بأهميـــة  النعيمـــي  نـــوه  كمـــا 
التشـــريعية الناجحة التي فتح الطريق 
إليهـــا ميثاق العمل الوطني والدســـتور 
كركيزتين للمشروع اإلصالحي، فكانت 

تجربة برلمانية مثمرة ناجحة ومنتجة 
أسهمت وتسهم في تطوير المملكة من 
خالل المهام التشريعية والرقابية التي 
تمارســـها بحـــس وطني كبيـــر وبتعاون 

فعال مع السلطة التنفيذية.
مجلـــس  عضـــو  أكـــدت  جهتهـــا،  ومـــن 
الشورى رئيسة اللجنة التشريعية دالل 
الزايـــد أن “ذكرى ميثاق العمل الوطني 
يفتخـــر بهـــا كل بحرينـــي، لمـــا حملتـــه 
من تطور شـــامل للحياة فـــي المملكة”، 
مشـــيرة إلى أن “مرحلـــة الميثاق بدأت 
معهـــا المشـــاركة فـــي الحيـــاة النيابية، 

ومباشـــرة الحقـــوق السياســـية للمـــرأة؛ 
لتصـــل عبر مســـيرة الميثاق للمشـــاركة 
فـــي العمـــل التشـــريعي، ثـــم اســـتقالل 
القضاء وإنشـــاء المحكمة الدســـتورية 
التي تعتبر مؤشـــر لجودة التشـــريعات 

في أي دولة وتحديثها”.
وتابعـــت الزايـــد ســـرد نتائـــج الميثـــاق 
ومن أبرزهـــا تفعيـــل األدوات الرقابية، 
بإنشـــاء ديوان الرقابة وترسيخ حقوق 
األفراد وتعزيز حقوق المرأة، وانطلقت 
من خالله تحديث التشريعات وإنشاء 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، الفتـــة إلـــى 
المؤشـــرات المحليـــة والدولية في هذا 
الشـــأن، منوهة بالقوانين الصادرة مثل 
قانـــون األســـرة والطفـــل والتشـــريعات 
االقتصاديـــة، وكذلك آليـــات تنفيذ تلك 
القوانين، وقالت إن البحرين استثمرت 
أدوات الميثـــاق فـــي تفعيل الشـــفافية 
وتعزيـــز مكانـــة البحريـــن االقتصاديـــة 

على المستوى الدولي.
ووصـــف عضـــو مجلس الشـــورى عضو 
اللجنة التشريعية أحمد الحداد ميثاق 
العمـــل الوطني بالمبـــادرة المميزة التي 
علـــى مختلـــف  نوعيـــة  نقلـــة  أحدثـــت 
واالقتصاديـــة  التشـــريعية  الصعـــد 
والسياســـية واالجتماعيـــة فـــي مملكة 
العمـــل  ميثـــاق  “إن  وقـــال  البحريـــن، 
الوطنـــي كان نظـــرة قائـــد لـــه تطلعـــات 
مســـتقبلية، وقد ارتقى بالبحرين ليس 
على مستوى اإلقليمي ولكن العالمي”. 

وأشـــار الحـــداد إلـــى نتائـــج التصويت 
على الميثاق بموافقة شـــعبية ساحقة، 
علـــى الصعيـــد التشـــريعي، إذ أثمـــر عن 
مجلس تشـــريعي منتخب وآخر معين، 
وهـــو ما عـــزز اللحمة الوطنية وأســـس 
مملكـــة  فـــي  الديمقراطيـــة  القاعـــدة 
البحريـــن، وقال “إننـــا فخورون بميثاق 
العمل الوطني وما أحدثه من تطورات 

إيجابية على صعيد التنمية الشاملة”.

المنامة - بنا

الفلسطينيون وصفقة القرن
Û  دعونا نؤكد منذ البداية أنه ليس ثمة فلسطيني أو عربي

واحــد أو أي إنســان بضميــر حــي أو حتــى بضميــر ميــت 
يعتقــد بــأن صفقــة أو خطــة ترامــب التي أعلــن عنها قبل 
أقل من شهر فيها شيء من الحياد أو ذرة من العدالة أو 

اإلنصاف بالنسبة للفلسطينيين.
Û  ،الصفقة فيها بكل وضوح انحياز تام للموقف اإلسرائيلي

ومضمونها يعكس بكل بســاطة محاولة لتصفية القضية 
الفلســطينية ومصــادرة مــا تبقــى مــن الحقــوق الشــرعية 
للشــعب الفلســطيني، فضال عن اســتحقاقاتها السياســية 
للعــرب  بالنســبة  المجحفــة  واألمنيــة  واالقتصاديــة 

والفلسطينيين.
Û  إن الصفقــة تتضمــن باختصــار شــديد التخلــي عــن فكرة

حــل الدولتيــن، وتبقــي علــى القــدس موحــدة وعاصمــة 
إلســرائيل وحدهــا، مــع رفــض عــودة الالجئيــن حتى إلى 
المناطق الفلسطينية، إلى جانب أنها ال تتفق مع الموقف 
العربي الثابت المطالب بحل القضية الفلسطينية بإقامة 
دولــة فلســطينية ذات ســيادة فــي حــدود يونيــو 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية.
Û  هــذه الخطــة بمضامينهــا المجحفــة تأخــذ مــن طــرف كل

شــيء وتعطيــه للطــرف اآلخــر، وهــي بذلــك تقــف علــى 
مســافة بعيدة جًدا عن تحقيق الســالم العادل، وال تصلح 
الفلســطيني  اإلســرائيلي  الصــراع  إلنهــاء  كآليــة  إطالًقــا 

وإحالل السالم في الشرق األوسط.
Û  كل ذلــك ال خــالف عليــه، وال أحــد يلــوم الفلســطينيين

عندما يرفضون هذه الخطة. السؤال هنا حول األسلوب؛ 
لمــاذا تســرع الفلســطينيون ورفضوها علًنــا وبكل صالبة 

وصرامة فور إعالنها وقبل أن تنشر تفاصيلها؟
Û  إن االســتخدام المشــروع بــل المطلــوب للحنكــة والدهاء

السياسي يقتضي عدم التفريط السريع في أوراق اللعبة 
واإلبقــاء علــى “شــعرة معاويــة” واالحتفــاظ بكل أســباب 

الكر والفر.
Û  أليســت هــذه الخطــة رغــم ســوئها تهيــئ فرصــة مطلوبة

القضيــة  وإخــراج  الحــوار  وإحيــاء  مفاوضــات  إلجــراء 
الفلســطينية مــن مســتنقع أو حالة الركــود والجمود التي 

تعاني منها؟
Û  أليس من المحتمل أن يكون ترامب قد وضع في الخطة

سياســية  ألغــراض  إســرائيل  لمصالــح  األعلــى  الســقف 

وانتخابية، وإنه بشغفه المعهود للمساومة على استعداد 
المباحثــات، وهــو  الســقف علــى طاولــة  لتخفيــض هــذا 
فــي أمــّس الحاجــة إلــى تحقيــق اختراقــات ومنجــزات 
وانتخابات الرئاســة على األبواب؟ مع األخذ في االعتبار 
أن الوضــع وراء الكواليــس عــادة مــا يختلــف عــن الوضع 

فوق خشبة المسرح.
Û  ،ويبــدو أن الذيــن وضعــوا هــذه الخطــة درســوا عقليتنــا

فوضعوهــا  المتســرعة؛  فعلنــا  ردود  أســلوب  ويدركــون 
الســلطة  يجبــر  أو  يجعــل  الــذي  بالشــكل  وصاغوهــا 
الفلســطينية على رفضها، مع قناعتهم بأنهم سيرفضونها 
بأســلوبهم المعتــاد؛ أي فــور طرحهــا وقبــل اإلطــالع على 
تفاصيلها وبتســرع وتشــنج بحيث يظهرهــم أمام العالم، 
وكأنهــم الطــرف الــذي ال يرغــب فــي الســالم بجديــة وال 
يســعى إليــه ويضيع فرص تحقيقــه، ويرفض دون تروي 
كل الحلــول والخطــط والمبــادرات، فهل وقعت الفريســة 

في الفخ؟
Û  كان بإمــكان الفلســطينيين أن يعلنــوا عــن عــدم قبولهــم

للخطــة بقوالبها ومضامينها المعلنة، لكنهم يتطلعون إلى 
االطــالع علــى تفاصيلها ودراســتها، ويعلنــون في الوقت 
ذاتــه أنهــم علــى ثقــة تامــة بعدالــة قضيتهــم، ويظهــرون 
حســن نواياهــم واســتعدادهم لمناقشــتها مــع احتفاظهم 
بحقهم في رفضها في حالة عدم توفير الحد األدنى من 
حقوقهم المشروعة. إن اإلعالن عن االستعداد لالنخراط 
فــي مفاوضــات مباشــرة لمناقشــة الخطة ال يعنــي قبولها 

وال يعني تخلي الفلسطينيين عن حقوقهم.
Û  وعلــى مائــدة المفاوضــات يمكــن للفلســطينيين الكشــف

الــرأي العــام  عــن فســاد الصفقــة وتعريــة عوارهــا أمــام 
العالمــي، وإبــداء وجهــة نظرهــم وتحفظاتهــم، وتقديــم 
نســختهم المعدلــة منهــا أو المختلفــة عنهــا، والعمــل مــن 
خــالل الحــوار علــى الصعــود بالمطالــب وطــرح البدائــل، 
وإدخــال التعديــالت، وإلغاء بنــود، والمنــاورة والتكتيك، 
واالســتعانة بدعــم وإســناد األشــقاء واألصدقاء، وحشــد 
التأييد لمواقفهم عربًيا ودوليا، فإذا فشــلت هذه الجهود 
العالــم  ســيتفهم  عندهــا  رفضهــا،  عــن  اإلعــالن  يمكنهــم 

موقفهم ويقدره.
Û  إن مواجهــة الخطــة ورفضها وإســقاطها يتم على طاولة

المفاوضــات، وفــي أروقــة وقاعــات االجتماعــات وبعــد 

استنفاد الوسائل كافة.
Û  إضافة إلى ذلك، فإن تحديد المواقف بالنسبة لمثل هذه

القضايــا المصيريــة ال يتــم إال بعــد مقارنة مــا هو مطروح 
بمــا هــو متاح من حلول وخيارات أخرى، فما هي البدائل 
أو الخيــارات المتوفــرة للفلســطينيين فــي ظــل انســداد 
األفق السياســي وغيــاب التوافق واإلجمــاع بينهم، وفي 
ظــل حالــة التشــرذم والشــلل التــي يعانــي منهــا عــدد ال 
بــأس به مــن الدول العربية مثل ســوريا واليمــن والعراق 
وليبيا ولبنان، وانشغال الباقي منها بخالفات حادة بينها 
وبمواجهــة التحديــات واألخطــار التــي تحــدق بهــا؟ إن 
الواقع العربي والمشهد الدولي ال يشجعان الفلسطينيين 
علــى التمســك بالمواقــف المتشــددة أو ما يمكن تســميته 
بالمواقــف المبدئيــة، وال يوفــران لهــم األرضيــة الصالحة 
والمســاحة الكافيــة المطلوبــة إلدارة الصــراع مــن أجــل 
الحصــول علــى حقوقهــم المشــروعة أو مــا تبقــى منهــا، 
واألهــم من كل ذلك هــو حقيقة أن العالم العربي المثخن 
بالجــراح أصبــح عاجزا أو غير قادر على تبني األســاليب 
والمفردات الفلســطينية، خصوصا في ضوء االختالفات 
الســائدة بينهــم. ممــا جعــل الشــارع العربــي أو قطاعــات 

واسعة منه تمل وتيأس وتتعب من هذه القضية.
Û  إن القضية الفلسطينية أصبحت شائكة وشديدة التعقيد

وتحتــاج إلى الحنكة والصبــر والروية وكثير من المرونة 
قبــل  واألدوات  المفاتيــح  كل  وتحريــك  والدبلوماســية 
غلــق األبــواب، وبحاجــة إلــى أي منفــذ مهمــا كان ضيًقــا 
وخصوًصــا فــي المرحلــة التي تعيشــها األمــة العربية من 

الضعف والتفكك والتشرذم.
Û  المبــادرات إن لدينــا تجــارب مؤلمــة كثيــرة فــي رفــض 

بالقضيــة  المتعلقــة  والخطــط  والمشــاريع  واالقتراحــات 
الفلســطينية مــن أبرزهــا: رفــض أشــقاؤنا الفلســطينيون، 
ورفضنا نحن معهم، بالقدر نفسه من االنفعال واالمتعاض 
والتشــنج، قــرار األمــم المتحــدة لتقســيم فلســطين فــي 
العام 1947 والقاضي بإعطاء الفلسطينيين 42.3 % من 
كامــل األراضــي الفلســطينية ووضــع القــدس وبيت لحم 
واألراضــي المجــاورة تحــت وصايــة دوليــة، وكلنــا يقول 
اآلن يا ليتنا قبلنا به، بينما قبل اإلســرائيليون القرار رغم 
أنه بعيد كل البعد عن طموحاتهم أو أطماعهم بدولة من 
النهــر إلــى النهر؛ قبلوه علــى قاعدة “خذ وطالب” وهذا ما 

حصــل، أما نحــن فقررنا قتالهم وإخراجهم وإلقاءهم في 
البحــر؛ وكلنــا أيًضــا يعــرف النتيجــة! فإلى جانــب هزيمة 
الجيــوش العربيــة حصــل الفلســطينيون علــى أقــل ممــا 

كانت األمم المتحدة قد خصصته لهم.
Û  ورفضنــا أيًضــا مبادرة الرئيس التونســي الراحل الحبيب

بورقيبة، أو مشــروعه لتســوية النزاع العربي اإلسرائيلي 
الذي أطلقه في العام 1965 ودعا فيه الفلســطينيين إلى 
بــاع سياســة المراحــل، واألخذ  قبــول قــرار التقســيم، واتِّ
بأســلوب “خــذ وطالب” بالنســبة إلى تحقيــق آمال العرب 
فــي فلســطين. فأقمنــا الدنيا عليــه ولم نقعدهــا، ورفضنا 
مشــروعه واتهمناه بالعمالة واعتبرنا مبادرته أكبر خيانة 
وأكبــر تفريــط فــي حقــوق الفلســطينيين وكرامــة األمــة 
العربيــة، وليتنــا اســتمعنا إليــه ولــم نضيــع تلــك الفرصــة 

أيًضا.
Û  وجــاء دور الرئيــس المصــري الراحل أنور الســادات الذي

قبــول  ديفيــد”  “كامــب  اتفاقيــة  تتضمــن  أن  علــى  أصــر 
اإلســرائيليين بالشــروع بالمفاوضــات مــع الفلســطينيين 
غــزة  الضفــة وقطــاع  فــي  ذاتــي  إلنشــاء منطقــة حكــم 
كمرحلة انتقالية لتنتهي بإنشاء دولة فلسطينية، ونصت 
األمــن  لقــرار مجلــس  الكامــل  التطبيــق  علــى  االتفاقيــة 

الدولي رقم 242.
Û  إال أن القيــادة الفلســطينية، وبتشــجيع مــن بعــض الدول

هــاوس  مينــا  “مؤتمــر  إلــى  الحضــور  رفضــت  العربيــة، 
للســالم” الــذي عقــد في القاهرة في شــهر ديســمبر 1977 
لمناقشــة قضية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين 
وشاركت فيه كل من إسرائيل والواليات المتحدة، وبهذا 
الرفض والمقاطعة انقطع األمل في وجود تقدم ملموس 

في القضية الفلسطينية.
Û  لقــد نجــح الســادات مــن خــالل المفاوضات في اســترداد

كل شبر من أراضي مصر التي كانت إسرائيل قد احتلتها 
فــي حرب األيام الســتة، أما نحن فقــد حاربناه وقاطعناه 
وشــتمناه ووصمنــاه بالتهــم المعلبة الجاهــزة مثل العمالة 
والخيانــة، وشــكلنا “جبهــة الرفــض” لمواجهتــه، وســحبنا 
ســفراءنا من عاصمته، وعلقنا عضوية مصر في جامعتنا 
العربيــة المريضــة التــي نقلناهــا مــن القاهــرة إلــى تونس 
عاصمة الرئيس بورقيبة؛ فيا لحكمة أو سخرية األقدار!

Û .لكننا لم نتعلم الدرس كما يبدو

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

الجنبية - المحافظة الشمالية

شهد محافظ المحافظة الشمالية 
علي العصفـــور فعاليات مهرجان 
“الميثـــاق يجمعنـــا 2020”، الـــذي 
الخارجيـــة  الســـاحة  فـــي  أقيـــم 
لسوق المزارعين في هورة عالي 
فـــي الفتـــرة مـــن 13 ولغايـــة 15 
فبراير الجـــاري، وتضمن معرض 
صور في حب الوطن ومســـابقة 
الميثـــاق للتصويـــر، إضافـــة إلـــى 
وترفيهيـــة  احتفاليـــة  فعاليـــات 

وألعاب لألطفال، وســـوق لألســـر 
المنتجـــة، والمنتجـــات المحليـــة 

للمزارعين، وعربات األطعمة.
وعلـــى هامـــش المهرجـــان، كـــرم 
والرعـــاة  المشـــاركين  المحافـــظ 
مســـابقة  فـــي  الفائزيـــن  وتـــوج 
الميثـــاق للتصويـــر، التـــي شـــارك 
المصوريـــن  مـــن  عـــدد  فيهـــا 
البحرينييـــن بلقطـــات تعبـــر عـــن 

حب الوطن.

مسابقات ومعرض للصور في 
مهرجان “الميثاق يجمعنا”

المنامة - محافظة العاصمة

العاصمـــة  محافظـــة  احتفلـــت 
بذكـــرى يوم ميثـــاق العمل الوطني 
بحضـــور المســـؤولين والموظفيـــن 
فاعلـــة  وبمشـــاركة  بالمحافظـــة، 
األنصـــاري  إبراهيـــم  الشـــاعر  مـــن 
الـــذي ألقى قصائـــد الشـــعرية بهذه 

المناسبة الوطنية.
وأكـــد الحضـــور أن االحتفـــال بيوم 
والـــذي  الوطنـــي،  العمـــل  ميثـــاق 
حـــاز علـــى توافـــق شـــعبي بنســـبة 
بلغـــت 98.4 %، يعـــد فرصة جميلة 
الســـتذكار يوم الوفـــاء واإلخالص 
الوطـــن  حـــب  علـــى  والتوافـــق 
والوالء لقيادته الحكيمة والترابط 
والتســـامح بين أبنائه، واستعراض 

واإلنجـــازات  التنميـــة  مســـيرة 
والمكتســـبات التي حققتها المملكة 
علـــى مختلـــف األصعـــدة، وحـــازت 
مـــن خاللهـــا البحريـــن علـــى مراكـــز 
مرموقة يشـــهد عليها حجم التطور 

المتنامي.
وأجمع الحضور على أن الرغبة في 
التطويـــر واإلصرار علـــى التحديث 
تعتبر من أولويات القيادة الرشيدة، 
إذ ســـعت لبذل كل الجهـــد لصياغة 
ذلك على أرض الواقع عبر مختلف 
األجهـــزة والمؤسســـات الحكومية، 
مهنئيـــن القيادة الرشـــيدة وشـــعب 

البحرين الوفي بهذا اليوم األغر.

“العاصمة “تحتفي بذكرى “الميثاق” 
بحضور المسؤولين والموظفين

علي النعيمي

أحمد الحداد

محمد العباسي

دالل الزايد

إحداث نقلة 
نوعية على جميع 
الصعد السياسية 

واالجتماعية

تعزيز اللحمة 
الوطنية 

والتأسيس لقاعدة 
ديمقراطية راسخة



local@albiladpress.com

األحد 16 فبراير 2020 - 22 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4142
04

أعلنت استشاري أألمراض الروماتيزمية وهشاشة العظام بمستشفى الملك حمد الجامعي سحر سعد، أن المستشفى قام ومع بداية العام 2020، بتخصيص أول عيادة “متخصصة” 
لمرضــى “الذئبــة الحمــراء” لعــاج الحــاالت التي تحتاج لمتابعة على فترات قصيرة، مؤكدة أن العيادة تســتقبل مرضاها وتقوم بتشــخيص ومتابعــة حاالتهم وتقديم أفضل رعاية 

صحية من خال توفير آخر العاجات واألدوية للمرضى الذين يعانون من هذا المرض، مؤكدة أن مستشفى الملك حمد لديه جميع التحاليل الطبية التي تكشف المرض فورا.

الحمـــراء”  “الذئبـــة  أن  ســـحر  وأوضحـــت 
هـــو مـــرض مزمـــن يحـــدث عندمـــا يهاجم 
الجهاز المناعي أنســـجة وأعضاء الجســـم 
الســـليمة، كرد فعل طبيعي عند االشـــتباه 
بوجـــود أي عدوى فـــي مجرى الدم تهاجم 
أعضاء الجسم المختلفة، ما يتسبب بتلف 
بأجـــزاء الجســـم بمـــا في ذلـــك الكلـــى، أو 
الرئة، أو القلب، مبينة أن األدوية الحديثة 
والمتوافـــرة فـــي مستشـــفى الملـــك حمـــد 
الجامعي تسيطر على المرض، منوهة إلى 
أن هـــذا المرض يعد من األمراض المزمنة؛ 
ألن على المريض أن يتناول عالجه طول 
حياتـــه، مؤكدة أن الكشـــف المبكر للمرض 
يســـاعد فـــي عـــالج المـــرض وفـــي حماية 

أعضاء الجسم من مضاعفاته.
وفـــي هذا اإلطـــار، أشـــادت ســـحر بالدعم 
الكبيـــر والمســـتمر لقائد مستشـــفى الملك 
الشـــيخ  طبيـــب  اللـــواء  الجامعـــي  حمـــد 
ســـلمان بـــن عطيـــة هللا آل خليفـــة الـــذي 
ارتقى بمستوى الخدمة العالجية المقدمة 
في المستشـــفى نحـــن المصـــاف العالمية، 
مؤكـــدة أن توجيهات ومتابعـــة قائد حمد 
الجامعي وما يمتلكه شخصيا من خبرات 
طبيـــة وإداريـــة مكنت المستشـــفى من أن 

يكون صرحا طبيا متميزا.
وأكـــدت استشـــارية أمـــراض الروماتيـــزم 
فـــي تصريحات صحفية خاصـــة لـ “البالد” 
أن للمستشـــفى تجربـــة متميـــزة فـــي فتح 
العيـــادات المتخصصـــة لجميـــع األمـــراض 
المعروفـــة منـــذ انطالقـــه، ونظرا النتشـــار 
البحريـــن  فـــي  الروماتيزميـــة  األمـــراض 
فقد عمد المستشـــفى إلى تأســـيس وحدة 
األمراض الروماتيزمية؛ تزامنا مع افتتاح 
مستشـــفى الملك حمد الجامعي، لتستقبل 
جميـــع مرضـــى الروماتيـــزم مـــن المراكـــز 

الصحية.
وقامت إدارة المستشـــفى بعدها بتأسيس 
وحـــدة اإلقامـــة القصيـــرة التي يتـــم فيها 
بالعقـــارات  الروماتيـــزم  مرضـــى  عـــالج 
البيولوجيـــة وعقـــارات أخـــرى عـــن طريق 

الحقن، وأيضا مرضى هشاشة العظام.

تـــم   ،2012 أبريـــل  وفـــي  أنـــه  وأضافـــت 
تأســـيس عيادة خاصة بالتشخيص المبكر 
وهـــي  المفصلـــي”،  “الروماتويـــد  لمـــرض 
تســـتقبل المرضـــى مرتين شـــهريا، منوهة 
إلى أنه تم اختيار هذه العيادة؛ لتكون من 
ضمن المراكز المتميزة على مســـتوى دول 
مجلس التعاون الخليجي وبعد المشاركة 

في برنامج “انهانس” بجامعة برمنغهام.
وذكرت استشارية األمراض الروماتيزمية 
هشاشـــة  بمرضـــى  الخاصـــة  العيـــادة  أن 
العظام تأسســـت في ينايـــر 2013؛ لتكون 
أول عيـــادة متخصصـــة بهـــذا النـــوع مـــن 
التشـــخيص والعالج فـــي مملكة البحرين، 
مردفـــة “نجـــري فـــي هـــذه العيـــادة جميع 
هشاشـــة  عـــن  للكشـــف  التقييـــم  أشـــكال 
العظـــام وتشـــخيصها ومـــن ثـــم عالجهـــا، 

إذ تســـتقبل هـــذه العيادة جميـــع المرضى 
المحولين من المراكز الصحية ومن جميع 
أقسام المستشفى بمختلف التخصصات”.
وأردفـــت “تـــم تأســـيس العيـــادة الخاصـــة 
أســـفل  وآالم  الفقـــري  العمـــود  بالتهابـــات 
الظهـــر المزمنـــة ومرضـــى الفقـــار الالصق 
يصاحـــب  الـــذي  الصدفـــي  والروماتيـــزم 
أنـــه  مشـــددة  الجلـــد،  صدفيـــة  مـــرض 
وبتواصل الدعم من قائد المستشفى فأنه 
يتـــم توفيـــر جميـــع العقـــارات البيولوجية 
إضافـــة  المفصلـــي  الروماتويـــد  لعـــالج 
األخـــرى  الروماتيزميـــة  األمـــراض  إلـــى 
للمرضـــى والمترددين علـــى هذه العيادات 
بالمستشـــفى”، موضحـــة “وفـــي حال عدم 
توافـــر بعـــض أنـــواع العـــالج فـــإن اإلدارة 
تتكفـــل بطلـــب العقـــار وتوفيـــره للمرضى 

بأقصر فترة ممكنة”.
وأكـــدت ســـحر أن عمـــل المستشـــفى فـــي 
عـــالج األمراض يترافق ويتزامن دوما مع 
تنظيم وإطـــالق حمالت توعيـــة بانتظام، 
خصوصا خالل األيـــام العالمية لألمراض، 
ومنهـــا األمـــراض الروماتيزميـــة بأنواعها، 
وبدعم من اإلدارة؛ من أجل رفع مســـتوى 
الوعـــي لـــدى المرضـــى والمجتمـــع، ويتـــم 
مالحظـــة التغيـــر فـــي درجـــة الوعـــي لدى 
المجتمـــع من خالل اســـتبانات دورية يتم 
علـــى ضوء نتيجتها التغيير والتطوير في 

الحمالت التي تنظم بعدها.

“^” ترصد سوقا سوداء لبيع الديزل في جرداب
ـــات المقاوليـــن والرافعـــات أســـعارها منخفضـــة وزبائنهـــا الباصـــات وخزان

كشـــفت “البالد” بعد رصد ومتابعة قيام 
مجموعـــة من اآلســـيويين بعمليات بيع 
خارج القانون للديزل في إحدى مناطق 
جرداب، منذ أســـابيع عدة، إذ تقوم هذه 
الفئة من خالل عمليات التظليل باتخاذ 
المنطقـــة التـــي تعمـــل فيهـــا مكاًنـــا آمًنا 
للقيام بعمليـــات التهريب والبيع المنظم 
فـــي عالمـــة بـــارزة لســـوق ســـوداء لبيع 

الديزل.
وتشـــير الدالئل الواضحـــة والموصوفة، 
في سياق تحقق “البالد” من هذه السوق 
الســـوداء التي يديرها اآلسيويون، إلى 
وجود نقطة معينة اتخذها اآلســـيويون 
مركًزا في منطقة جرداب المتاخمة إلى 
مدينـــة عيســـى وجدعلـــي، فـــي منطقة 

مظللة ويوجد بها مواقف للسيارات.
وينشـــط اآلســـيويون فـــي بيـــع الديـــزل 
علـــى الســـيارات الخاصـــة التـــي تعتمـــد 
لتشـــغيل  كوقـــود  الديـــزل  مـــادة  علـــى 
محركهـــا، كالرافعـــات، وســـيارات )بيـــك 
الكبيـــرة  الباصـــات  خصوًصـــا  أب( 

المخصصة لنقل الطلبة من المدراس.
“البـــالد” زارت الموقـــع ووثقـــت بالصور 
والفيديو عمليات البيع والتقت مع أحد 
اآلسيويين الذين يمتلكون سيارة )تنكر 
ديـــزل( تتخذ من الموقع ذاته مكاًنا لبيع 

الديزل وكانت الوقفة كالتالي:
السالم عليكم هل يوجد لديكم ديزل؟

نعم في، جم يبي؟
لـــدي “تانكـــي” أريـــد أن أشـــحنه يوجـــد 

لديكم كفاية؟
إي أربـــاب فـــي ديـــزل، انـــت جيـــب وأنا 

يخلي.
بكم سعركم؟

سعر الزم أرباب يقول أنا ما في يقول.
لكني أخاف أن يرصدونا الشرطة؟

ال بياه، ما في خوف، أنا ما في خوف.
العامـــل  أصـــر  الحديـــث  ختـــام  وفـــي 
اآلســـيوي إلى حضـــور “التنكـــر” إلعطاء 
يتحقـــق  ولكـــي  النهائيـــة،  التســـعيرة 
بأنـــي أريد أن أشـــتري وال أضيع وقتهم 

باألسئلة.
وفي اليوم التالي، تابعت “كاميرا” البالد 
رصد الموقع، تكثر السيارات والباصات 
على التـــردد عليهم؛ مـــن أجل الحصول 
الديـــزل  مـــن  الليتـــرات  عشـــرات  علـــى 
الالزمـــة لتحريـــك ســـياراتهم، إال أن تم 
رصد ســـيارات )سكسويل( تقوم بشحن 
خزانـــات كبيـــرة بالديزل، وهـــي مغطية 

في الخلف.
توجهنـــا لهـــم وســـألنا الموجوديـــن، هل 
نســـتطيع أن نشـــحن خـــزان بحجم هذا 
الخـــزان من الديزل، فأجـــاب البائع نعم، 
ولكـــن ال يوجـــد لدينـــا اآلن كفاية انتظر 

ساعة وسنجلب لك.
أوقفنـــا أحـــد الزبائـــن المواطنين بعد أن 
قام بمـــلء خزانـــات ســـياراته )الرافعة( 
أن  نســـتطيع  هـــل  فســـألنا:  بالديـــزل، 
نشـــتري ديزل لشحن خزان سيارتنا من 
هذه المجموعة مباشـــرة، أو نحتاج إلى 

تزكية أحدهم؟ 
فأجـــاب: يمكنكـــم ذلك مـــن دون تزكية، 
إذا كانت لديكم سيارة واستشعر هؤالء 
أنكـــم تطلبـــون الديـــزل لشـــحن خـــزان 

سيارتكم.
وبشـــأن شـــرائه الديـــزل منهـــم بـــدال من 
أنـــا أشـــتري منهـــم ألن  المحطـــة قـــال: 

الســـعر ينخفـــض عـــن ســـعر المحطـــات 
الرســـمية بما يصل إلى نحو 30 %، وأنا 
في أمـــس الحاجة لحفظ هـــذه األموال 

بدال من دفعها للمحطات.
وأضاف “المســـتفيدون من هؤالء ليس 
أنـــا أو مـــن لديهـــم ســـيارات أو باصـــات 
تعتمـــد علـــى الديـــزل كوقـــود لمحركات 
هـــم  المســـتفيدون  بـــل  ســـياراتهم، 
المقاولون الذي يشترون الديزل بأسعار 
مخفضـــة جًدا لديهم؛ لتشـــغيل مولدات 
الكهربـــاء التي توفر الطاقة إلى اآلليات 
الكهربائية المختلفة التي يستخدمونها 

في مواقع البناء واإلنشاء”.
وفـــي نهايـــة الحديـــث طلـــب منهـــا هذا 
المواطـــن بأال “نخرب عليهم” بالشـــكوى 
أو تمريـــر معلومـــات للصحافة؛ من أجل 

أن يستمر األمر ويستفيد الجميع!
ولـــم يكشـــف القائمـــون علـــى عمليـــات 
عـــن مصـــدر  الســـوداء  البيـــع والســـوق 
حصولهـــم على الديـــزل، إال أنهم اكتفوا 
بأنهم يبيعون الديزل بأســـعار منخفضة 
وأقـــل ممـــا هو موجـــود فـــي المحطات، 
وأنهـــم يحصلون عليه بأســـعار مخفضة 
جـــًدا، ومـــن ثم يقومـــون ببيعه بأســـعار 
“البـــالد”  ورصـــدت  للعامـــة.  منخفضـــة 
رقـــم أحـــدى ســـيارات الخزانـــات التـــي 
الموجوديـــن  والعنـــوان  يســـتخدمونها 
فيـــه، وبعـــض لوحـــات الزبائـــن، ورقـــم 
“التنكر” الذي يشـــحن نظيـــره الذي يبيع 

الزبائن يومًيا.

روح البهجة في عالي

Û  كأنــه بيننــا يناجينــا، ويتحســس حاجاتنــا، وكأن مســافة الُبعــد لــم تحــل دون
لقائه بشــعبه وناســه، بمشــكالتهم ومعاناتهــم اليومية، بأحالمهــم وتطلعاتهم 

المستقبلية.
Û  عندمــا علــم رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان

حفظــه هللا ورعــاه بــأن جمعية عالي الخيرية تحتــاج مقرا يالئم عملها، وأنها 
تتطلــع إلــى دعم حكومي أو مكرمــة تريح أهاليها المؤمنيــن بالعمل الخيري، 
وأن حلقة مهمة من الحلقات التي تستكمل بها الدولة أدوارها ومسؤولياتها 
التنموية الكبيرة، قرر سموه على الفور تخصيص بل وتسجيل عقار حكومي 
لصالح جمعية عالي الخيرية، مشــكاًل بذلك اســتكمااًل قيادًيا وطنًيا لمشــاريع 

الدولة المتعددة في مختلف أنحاء المناطق والقرى.
Û  هــذه المكرمــة الســامية ســوف تســهم فــي إنشــاء دار لرعايــة الوالديــن، بــل

وإقامــة مشــروع اســتثماري لتنميــة مــوارد الجمعية؛ حتى تتمكــن من القيام 
بواجبها تجاه المحتاجين والمعوزين من أبناء المنطقة.

Û  البهجــة والســعادة التي أشــاعها قرار ســمو رئيــس الوزراء في نفــوس أهالي
عالي لم يكن لها نظير حيث الحاجة الماسة، والضرورة الحتمية، واألمل في 
القيــادة بعــد هللا، وحيث العمل الخيري الســاكن في نفــوس أصحاب األيادي 
البيضــاء مــن أبنــاء بالدنــا، والمســتوطن مشــاعرهم التواقــة للمســاهمة فــي 
بنــاء هــذا الوطــن، وتخفيف األعباء قــد اإلمكان على الحكومة بمســؤولياتها 
الجســام، وأدوارهــا المركبة المتنوعة الممتــدة، من رعاية المواطن أينما كان، 
وتوفير البنى األساسية الالزمة لنمائه وعالجه وتعليمه واالرتقاء بمخرجاته 
العلميــة، إلــى القضايــا الوطنيــة الكبــرى المتمثلــة فــي الــذود عــن الحــدود، 
واالرتقاء بالمنتج البشــري البحريني الخالص، واســتنهاض عزيمة المبدعين؛ 
مــن أجــل تحديــث المنجــزات والبنــاء علــى ما فــات، وتعميق أواصــر المحبة 
بنشــر ثقافــة الوعــي المؤمــن بالتســامح والتعايــش واحتــرام اآلخــر وصــون 

عباداته ومناسكه.
Û  ،كل ذلــك يأتــي ضمــن أولويــات الدولــة فــي الدفــاع عــن ثوابتهــا المؤسســية

واالضطالع بمسؤولياتها اليومية، واالرتقاء بمستوياتها المعيشية.
Û  إن اللفتــة الكريمــة مــن األب الرئيس لهي غيض من فيض، حلقة في سلســلة

المدى من دعم سموه ألعمال الخير في كل مكان.
Û  إنــه القائــد المؤمــن بــأن وطنــه ال ُيبنــى إال بســواعد بنيــه، وأن اســتقراره ال

يتحقق من دون أمان واطمئنان فارًدا ظالله على كل ربوع الوطن، ال شاردة 
وال واردة يتم تركها من دون تغطية، من غير اهتمام ومراعاة ورؤية تتبعية.

Û  العمــل الخيــري جــزء مــن ثقافــة بالدنــا، حجــر أســاس فــي بنيتهــا اإلنســانية
والفكريــة والعقائديــة، ضرورة ملحة تضع الدولة أيديها من خاللها في أيدي 
المواطــن، تســاعده علــى الوقــوف إذا تعثــر، وعلــى اإلبــداع إذا تجلــى، وإلــى 

العودة سريًعا عندما يذهب بعيًدا.
Û  األمانــي مــن  واٍد  والكفايــات،  الضمانــات  مــن  واحــة  البحريــن  هــي  هكــذا 

المتوهجة، واألحالم المتعددة، والبراكين المتسامحة الهادئة.
Û  هكذا هي البحرين أعمال خير في كل مكان، قدوة حسنة تجسدها مكرمات

قادتهــا، أســوة مباركــة فــي كل مشــروع، وكل طريــق، وكل صمــود مــن أجــل 
بحرين غالية.

Û  إنهــا عملتنــا الجيــدة االرتقــاء بالخير، أن نزرعه فــي كل بقعة من هذه األرض
المعطــاءة، وأن نلــوذ به في عثراتنا ونلتحف بأفضاله في صوالتنا وجوالتنا، 
وأن ندعــو بــه إلــى أصحابــه رافعيــن يدينــا إلــى الســماء بأن يحفــظ هللا هذه 
البــالد، وأن يــرزق أهلهــا وبنيهــا، وأن يمتــع قادتهــا بنعمــة الصحــة والعافيــة 

وطول العمر، إنه سميع مجيب.

بقلم: د. عبداهلل الحواج
علوي الموسوي

المستهلكون: “ال تخربون 
علينا”... واآلسيويون يتحّدون 

القانون: “ما في خوف”

أول عيادة متخصصة بـ “الذئبة الحمراء” في “حمد الجامعي”
االستشارية سعد لـ “^”: توفير جميع العقارات البيولوجية لعالج األمراض الروماتيزمية

بدور المالكي من المحرق

سحر سعد

مستشفى الملك حمد الجامعي



شــكا أوليــاء أمــور مــن ارتفــاع األســعار مراكــز األلعــاب فــي المجمعــات 
د  التجارية، إذ تصل قيمة اللعبة الواحدة فيها إلى 3 دينار وأكثر، مما يكبِّ
“مخابــي” ولــي األمــر خســائر مالية لمــن يعيل أكثر من 3 أطفــال، وبالرغم 
مــن أن مراكــز ألعــاب األطفــال فــي المجمعــات تشــهد إقبــاال كبيــرا فــي 
العطــات وإجــازة نهاية األســبوع، إال أن الحدائق الترفيهية والســواحل 
تشــهد أقباال أيضا مع اعتدال الجو فيما تّصفر أعداد مرتاديها في فصل 
الصيــف لحــرارة الجــو، ممــا يســتدعي ولــي األمــر لزيــارة أماكــن األلعــاب 

المغلقة ألطفالهم.

وفـــي زيارة “البالد” مقـــر أحد مراكز 
األلعـــاب بأحد المجمعـــات التجارية، 
أشـــارت أم حنيـــن وهـــي أم ألربعـــة 
أطفـــال إلـــى أن العادة جـــرت بنهاية 
األســـبوع بـــأن تقـــوم بزيـــارة مراكز 
األلعـــاب الترفيهيـــة، وذلـــك تعويضا 
ألبنائها األربعة عن أسبوع المدرسة 
ونهايـــة عملها وذلـــك لتكوين األلفة 
فـــي  طاقاتهـــم  وإخـــراج  والمحبـــة 
مركز األلعـــاب بخالف مكوثهم بمقر 
ســـكنهم،  حيث إن مســـاحة شقتهم 
اللعـــب،  عليهـــم  تعـــوق  الســـكنية 
وال يمكـــن أن تخـــرج طاقتهـــم بيـــن 
األربعـــة جدران، مردفـــًة، إلى جانب 

أن مدخولي متوسط.
باتـــت  التكلفـــة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
مرتفعـــة في اآلونـــة األخيـــرة للعب 
بالمجمعـــات  الترفيـــه  مراكـــز  فـــي 
التجاريـــة، وبات األمـــر مكلفا ويؤثر 
علـــى ميزانية المنزل باألخص لذوي 
الدخل المحدود، ففي فصل الصيف 
الصيفيـــة  األماكـــن  بزيـــارة  نقـــوم 

كبحر”كرباباد” وبحر “المالكية”.
وبينت أم عيســـى بـــأن فكرة وجود 
المجمعـــات  فـــي  لألطفـــال  ألعـــاب 
التجارية جيـــدة، ويمكن لولي األمر 
أن يضـــع أطفاله فـــي مراكز األلعاب 
وتقوم األم بالتســـوق، ولكن أســـعار 
الدخول وقيمـــة األلعاب في المراكز 
الترفيهيـــة عاليـــة جدا بالنســـبة إلى 
وتعيـــل  الدخـــل  متوســـطة  عائلـــة 
 9 أعمارهـــم  يتجـــاوز  ال  أطفـــال   3
وجودهـــم  يتعـــدى  فـــال  ســـنوات، 
بمنطقة األلعاب ساعة كاملة وأكون 

قد صرفت أكثر من 30 دينارا.

200 فلس 

وأشـــارت والـــدة الطفلـــة نـــورة علي 
إلـــى أن بعـــض المجمعـــات التجارية 

تحتـــوي علـــى مركـــز ترفيهـــي يتـــم 
احتضـــان الطفـــل فيـــه لمدة ســـاعة 
وبقيمة تصل إلى 5 دنانير والســـاعة 
اإلضافية تكون 3 دنانير، مبينة بأن 
المبلغ مناسب لمن عنده طفل واحد، 
ولكـــن المبلـــغ كبير إذا كانـــت العائلة 

تملك عددا كبيرا من األطفال.
أحمـــد  الطفليـــن  أمـــر  ولـــي  وقـــال 
ويوســـف، في الســـابق كانـــت اللعبة 
تتجـــاوز  ال  الترفيهيـــة  الواحـــدة 
قيمتهـــا 200 فلـــس وال تتجاوز 500 
فلـــس، ويمكن للطفـــل أن ال يتجاوز 
لعبـــه بقيمـــة 5 دنانيـــر، وهـــذا مبلـــغ 
مناســـب فـــي الوقـــت الحالـــي، فيما 
وصلـــت اآلن اللعبـــة الواحـــدة إلى 2 

دينار وتعمل ألقل من 5 دقائق.
مـــن جهته، قـــال والد الطفـــل أمجد 
ناصر “ابني يبلغ من العمر 8 سنوات، 
اإللكترونيـــة  األلعـــاب  بـــأن  ويـــرى 
فـــي المجمعـــات  والتـــي يصل قيمة 
بعضهـــا والمناســـبة لعمـــره إلى دينار 
واحد، بأنها ألعاب مملة وغير ممتعة 

لعـــدم وجود  تحدٍّ فيها، وخوف، وال 
تجذبـــه إال األلعـــاب المناســـبة لعمـــر 
الكبـــار والتـــي تصـــل قيمتهـــا إلى 3 
دنانيـــر للعبـــة الواحـــدة، إذ يتجـــاوز 
برنامـــج اللعـــب والترفيـــه نحـــو 25 
دينارا فـــي أقل من ســـاعتين، وهذا 

يؤثر على ميزانية المنزل”.

نادي ترفيه

ومـــن جهة أخرى، دعـــت ريم الزيرة 
 bundle of أطفـــال  نـــادي  صاحبـــة 
joy  إلى ان تكون هناك مراقبة على 
أســـعار األلعاب  كما يحدث في رفع 
األســـعار بالمدارس الخاصة، فســـعر 

الســـاعة الواحـــدة فـــي النـــادي تبلـــغ 
 3 والســـاعات اإلضافيـــة  دنانيـــر،   5
دنانير فقط، وتعتبر مناســـبة للوضع 

المادي لألسرة.
ولفتت إلى أن صاحب النادي يضطر 
ر الســـاعة الواحـــدة بهـــذا  بـــأن يســـعِّ
المبلـــغ، وذلك جّراء ارتفاع الرســـوم 
كاإليجـــارات  األســـعار  وارتفـــاع 
ورســـوم الكهربـــاء والبلديـــة وبقيـــة 

المصاريف الشهرية.
وقالـــت إن فكـــرة  النادي  تقوم على 
تثقيف األطفال وتعليمهم من خالل 
اللعـــب والترفيـــه وتقديـــم أنشـــطة 
يومية وشـــهرية، فيمكن لولي األمر 

أن يقضي مشـــاويره بعـــد أن يضعه 
في نادي األطفال ليستمتع باأللعاب 

الترفيهية المختلفة.
وأردفـــت بأن مركـــز األلعاب يحتوي 
علـــى ركـــن للســـينما، وركـــن أللعـــاب 
التســـلق،  وألعـــاب  الهـــزاز”  “البيـــت 
وصالـــون للفتيـــات، كما يضـــم مركز 
تســـوق يتم تعليم الطفل فيه كيفية 
التســـوق بأنفســـهم، إلـــى جانب ركن 

لألعمال اليدوية كالرسم والتلوين.
فـــي  توجـــد  الزيـــرة،  وأضافـــت 
المركـــز مشـــرفات لمراقبـــة األطفال 
لمســـاعدتهم في النادي، فال يســـمح 
بخروج الطفـــل من النادي إال عندما 

يتم استالمهم من أولياء أمورهم.

الظروف المادية

نـــادي  صاحـــب  أفـــاد  جهتـــه،  مـــن 
 bubbles لأللعـــاب  األطفـــال 
بمراعـــاة  قـــام  المركـــز  بـــأن   game
مـــن  أكثـــر  تمتلـــك  التـــي  العائـــالت 
عـــروض  علـــى  ويحصلـــون  طفـــل 
األطفـــال  عـــدد  زاد  كلمـــا  تخفيـــض 
باألسرة، وأسعارنا منخفضة مقارنة 
باألندية ومراكز األلعـــاب الترفيهية 

بالمجمعات التجارية.
وقال: يمكن للطفـــل أن يقضي لعبه 
فـــي النادي لمدة ســـاعة كاملة بمبلغ 
3 دنانيرفقط، فيوجد عرض لألســـر 
التـــي تملـــك أكثـــر مـــن طفـــل، فيتم 
5 دنانيـــر للطفليـــن، وإذا  احتســـاب 

كان في األسرة 3 أطفال، فيحتسب 
سعر للطفل الواحد 2 دينار”.

وأضاف: قمنـــا بعمل العرض مراعاًة 
للظـــروف الماديـــة ألصحاب األســـر، 
وبـــدالً مـــن أن يدفـــع ولـــي األمر 10 
دنانيـــر علـــى الســـاعة الواحـــدة في 
مجمع تجـــاري، قمنا بتوفير عروض 
لكســـب الزبون الـــذي يعول أكثر من 

طفل.
وأوضـــح بان نـــادي األطفال يشـــمل 
أكثـــر مـــن 50 لعبـــة، ويوفـــر جميـــع 
األلعاب الترفيهية التي تكون بمراكز 
المجمعات التجارية، إذ يوجد اللعب 
وركـــن  المتاهـــات،  ولعبـــة  بالرمـــل 
للرســـم، ومســـرح العرائس وشاشـــة 
عـــرض للســـينما، ودروس الســـباحة 

في فصل الصيف.
ولفت إلى أننا نقوم بتقديم عروض 
مجانيـــة للجمعيات الخيرية لأليتام 
باللعب مجاًنا في النادي، إلى جانب 
تقديـــم عـــروض للمـــدارس ورياض 

األطفال.
ودعـــا أولياء األمـــور عبر”البالد” إلى 
مراعاة تســـعيرة األلعاب في المراكز 
الترفيهيـــة  بالمجمعـــات التجاريـــة؛ 
كونهـــا مكلفـــة، وال يمكـــن لألهـــل أن 
يمنعوا أطفالهم من اللعب واالكتفاء 
إن  إذ  األلعـــاب،  مـــن  معيـــن  بعـــدد 
األلعـــاب الترفيهية تســـتنزف أموال  
أولياء األمور، مينين بأن هذا يعتبر 

استغالال للمستهلك.

أولياء األمور يدفعون فاتورة كهرباء ألعاب المجمعات
ــوالت” “مـ بــالـــ  ــال  ــف األط ــة  ــدي أن ومــراقــبــة  حكومية  بتسعيرة   ”^“ عبر  طــالــبــوا 

 أم حنين: لدي 3 
أبناء ومدخولي 

متوسط

والد أحمد ويوسف: 
في السابق اللعبة 

بـ 200 فلس وكانت 
ممتعة

والد أمجد: لماذا 
نتكلف 3 دنانير 
على لعبة غير 

ممتعة؟

أم عيسى: في 
ساعة واحدة 

أصرف 30 ديناًرا 
على األلعاب

صاحب نادي بابلز: 
أقدم عروًضا 

مجانية لجمعيات 
األيتام وتخفيضات 

ألطفال العائالت

الزيرة: مرغمون 
على زيادة 

األسعار بسبب 
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مروة خميس

المنامة - بنا

قـــام وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء والماء 
وائـــل المبـــارك بزيـــارة ميدانيـــة إلى 
مراكـــز خدمـــات المشـــتركين )مزايا( 
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  بحضـــور 
لخدمـــات المشـــتركين عدنـــان فخرو 
واللجنـــة المعنيـــة ببرنامـــج “تقييم”، 
بـــه  حظـــي  الـــذي  الـــدرع  لتعليـــق 
المركـــز ضمن برنامج تقييـــم المراكز 

الحكومية.
وعبـــر المبارك عن امتنانه لولي العهد 
النائـــب األول  القائـــد األعلـــى  نائـــب 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة علـــى ما يوليه ســـموه من 
اهتمام في تطويـــر نوعية الخدمات 
خـــالل  مـــن  وجودتهـــا  الحكوميـــة 

أنهـــا  إلـــى  الفتـــًا  الجائـــزة،  إطـــالق 
محـــل اعتـــزاز جميـــع العامليـــن فـــي 
هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء وبالتحديـــد 
مركـــز مزايا. وأبدى المبـــارك اعتزازه 
وتقديره بالجودة والتمّيز في األداء 
اللذيـــن أوصال مركـــز مزايا للحصول 

على تصنيف الفئة الذهبية.
وأكـــد الحرص المســـتمر الـــذي توليه 
الهيئـــة فـــي تقديـــم خدمـــات مميزة 

للمشـــتركين، مؤكـــدا “أن صلب عملنا 
في هيئـــة الكهرباء والماء هو خدمة 
واالرتقـــاء  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
بخدماتنا المقدمة لهم، ونحن نطمح 
دائمـــًا ألن نقـــدم خدمـــات مميزة في 
جميـــع مراكـــز الخدمـــة التابـــع للهيئة 
ونعمل جاهدين لتطوير هذه المراكز 
جميـــع  واحتياجـــات  رضـــى  لتلبـــي 

المشتركين”.

“مــزايــا” بــمــركــز  األداء  بتميز  ــزازه  ــتـ اعـ مــبــديــا 
المبارك: نطمح لتقديم خدمات مميزة للمشتركين

مدينة عيسى - وزارة العمل

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  وكيـــل  أكـــد 
االجتماعيـــة صبـــاح الدوســـري اهتمام 
الحكومة بتطبيق اشـــتراطات السالمة 
علـــى  للمحافظـــة  المهنيـــة  والصحـــة 
حيـــاة العامليـــن من مخاطـــر اإلصابات 
مختلـــف  فـــي  المهنيـــة  واألمـــراض 
القطاعات اإلنتاجية، بما يؤمن لهم بيئة 
عمـــل آمنة وســـليمة تعكـــس إلى جانب 
ذلك حرص أطراف اإلنتاج الثالثة على 
االلتزام بالتشـــريعات العمالية الوطنية 

في مملكة البحرين.
 جاء ذلك في تصريح للدوســـري خالل 
الحفـــل الـــذي نظمتـــه شـــركة ألمنيـــوم 
البحريـــن )ألبـــا( بمقرها، وذلك بمناســـبة 
اإلنجـــازات التـــي حققتهـــا فـــي مجـــال 

السالمة والصحة المهنية.

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  وكيـــل  ونـــوه 
االجتماعية بتحقيق الشـــركة لعام خال 
من الحوادث المضيعة للوقت وتحقيق 
أكثر مـــن )15( مليون ســـاعة عمل آمنة 
 ،2019 المصنـــع خـــالل  علـــى مســـتوى 
والـــذي تحققه للمـــرة األولى، ما يعكس 
اهتمـــام هذه الشـــركة الوطنيـــة بتعزيز 
ثقافـــة الســـالمة المهنيـــة، بمـــا في ذلك 
اتخـــاذ كافة اإلجـــراءات واالحتياطات 

وتأميـــن  العمـــال  لحمايـــة  الوقائيـــة 
ســـالمتهم. ولفت الدوســـري إلى أهمية 
تطبيـــق اشـــتراطات الســـالمة والصحة 
المهنيـــة ودورهـــا في تعزيز مســـتويات 
اإلنتاجيـــة لـــدى المنشـــآت العاملـــة في 
القطـــاع الخـــاص، وهـــو مـــا نتطلـــع لـــه 
الســـليمة  العمـــل  بيئـــة  لتعزيـــز  جميعـــا 
واآلمنة والخالية من اإلصابات وحماية 

العمال في مواقع العمل.

“ألبا” تحقق 15 مليون ساعة عمل دون حوادث في 2019
الدوسري: إجراءات السالمة تعزز اإلنتاجية



المنامة - وزارة األشغال

البلديات  وشؤون  األشغال  وزير  صرح 
ــعــمــرانــي عــصــام خلف  والــتــخــطــيــط ال
االنتهاء من مرحلة  الــوزارة بصدد  بأن 
من  عدد  لصيانة  والتصميم  التخطيط 
في  األولوية  ذات  الحكومية  المدارس 
بكلفة  الــمــمــلــكــة،  مــحــافــظــات  مختلف 
ديـــنـــار،  ــيــون  مــل  3.5 بــلــغــت  تــقــديــريــة 
ضــمــن بــرنــامــج الــصــيــانــة لــلــعــام 2020، 
وزارة  مع  عليها  المتفق  الخطة  ووفــق 
أنه  إلــى  خلف  والتعليم.وأشار  التربية 
ــداد وصـــف العمل  تـــّم االنــتــهــاء مــن إعــ
ــرســومــات  الــتــفــصــيــلــي، إضـــافـــة إلـــى ال
المدارس  لبعض  التفصيلية  الهندسية 
الــحــكــومــيــة مـــن مــهــنــدســي الـــــــوزارة، 
وزارة  فــي  المختصين  مــع  بالتنسيق 
لالنتهاء  جاٍر  والعمل  والتعليم،  التربية 
مـــن الـــرســـومـــات الــتــفــصــيــلــيــة لــبــاقــي 

أنه  فــي تصريحه  الــمــدارس. وأوضـــح 
الصيانة  أعمال  تنفيذ  في  البدء  سيتّم 
الشهر  الحكومية  الــمــدارس  بعض  فــي 
الجاري، فيما سيتّم البدء بتنفيذ أعمال 
الصيانة في باقي المدارس في العطلة 
االنتهاء  يتّم  أن  المقبلة، على  الصيفية 
بداية  قبل  وتسليمها  األعمال  تلك  من 

العام الدراسي الجديد 2020 - 2021.

“األشغال” تبدأ صيانة عدد من المدارس
3.3 ماليين دينار إيرادات عقود إعالنات المحرق
الــــــمــــــزايــــــدات فـــــــي  و7  ســـــــاريـــــــة  مــــنــــهــــا   5

أظهــر جــدول عقود اإلعالنات التجارية ببلديــة المحرق أن إجمالي مبالغ 
العقــود الســارية، والتي هي في مرحلة المزايــدات بلغت 3 ماليين و313 

ألفا و883 دينارا.

وأظهر الجدول المرفق بردِّ المدير العام 
للمجلس  ســـؤال  عــلــى  الــمــحــرق  لبلدية 
عدد  أن  اإلعــالنــات،  عقود  بشأن  البلدي 
في  منها   3 ينتهي   ،5 الــســاريــة  الــعــقــود 
وأن   ،2024 فــي  مــنــهــا  واثـــنـــان   ،2023
ــعــقــود بلغت  إجــمــالــي إيــــــرادات تــلــك ال

مليونا و801 ألفا و597 دينارا. 
وأشار المدير العام إبراهيم الجودر إلى 
إعالنية  مــواقــع  لتأجير  عقود   7 وجــود 
ألفا  و512  مليون  بنحو  تقدر  بإيراداتها 
 5 الــمــزايــدات،  ديــنــارا في مرحلة  و286 

تم االنتهاء من تقييم مزايدتها، وعقدان 
ن أنه حسب  تم تسليم عطاءاتهما.  وبيَّ
اإلجـــراء تــطــرح مــزايــدة اإلعــالنــات في 

بفترة  العقد  انتهاء  قبل  عامة  مزايدات 
3 أشهر. ولفت إلى أنه في حال تقدمت 
العقد  تجديد  بطلب  المتعاقدة  الشركة 

يتم مخاطبة مجلس  فإنه  انتهائه،  قبل 
على  للحصول  والمزايدات؛  المناقصات 

الموافقة على التجديد.

إبراهيم الجودر 

local@albiladpress.com
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ــال وشـــؤون  ــغـ قـــال وزيــــر األشـ
العمراني  والتخطيط  البلديات 
عصام خلف إن مجموع مواقف 
الوزارة  أنشأتها  التي  السيارات 
بين األعــوام من 2012 و2015 

بلغت 4300 موقف للسيارات.
قامت  الطرق  شــؤون  أن  ن  وبيَّ
ــارات  ــســي ــل ــواقــــف ل ــاء مــ ــإنـــشـ بـ
عــلــى عـــدد كــبــيــر مـــن الــمــواقــع 
الحرص  تــم  وقــد  بالمحافظة، 
عـــلـــى اســـتـــغـــالل الـــمـــســـاحـــات 
الطريق  حــرم  ضمن  المتوفرة 
ــســيــارات،  ــل ــتــوفــيــر مـــواقـــف ل ل
ــمــواقــف الــعــامــة  إضــافــة إلـــى ال
العديد  على  إنشاؤها  تم  التي 
مـــــن األراضـــــــــــي الـــحـــكـــومـــيـــة 
للسيارات  كمواقف  المخصصة 

ــعــامــة،  حــســب الــمــخــطــطــات ال
القديمة  والــمــنــازل  ــي  ــ واألراضـ
الــتــي تـــم اســتــمــالكــهــا لــلــغــرض 

ذاته.
ولــفــت إلـــى أن عـــدد الــمــواقــف 
التي تم إنشاؤها خالل العامين 
2012 و2013 بلغ 1900 موقف، 
في حين بلغ عدد المواقف في 
نحو  و2015   2014 الــعــامــيــن 
عــلــى  مــــوزعــــة  ــوقـــف  مـ  2400

عموم المجمعات بالمحافظة.
أن  إلــى  البلدي  المجلس  ودعــا 
يقوم بتحديد المواقع الجديدة 
ــوزارة  الــمــقــتــرحــة ومـــوافـــاة الـــ
استمالكها  إمكان  لــدراســة  بها؛ 
ومدى مالءمتها لتوفير مواقف 

سيارات.

4300 حصيلة المحرق 
من “باركات األشغال”

ورشة لرصد المخالفات البلدية باألجهزة الذكية
التفتيش عملية  لتسهيل  الــبــيــانــات  ــدة  ــاع ق ــي  ف مــبــاشــرة  تحفظ 

بـــوزارة  الــمــعــلــومــات  نــظــم  إدارة  أقــامــت 
والتخطيط  البلديات  وشـــؤون  األشــغــال 
للمفتشين  تدريبية  عمل  ورشة  العمراني 
لتدريبهم  والبلديات؛  العصمة  أمانة  في 
عــلــى اســتــخــدام الــنــظــام الــجــديــد لرصد 
البلدية  المخالفات  أنــواع  جميع  ومتابعة 

عبر األجهزة الذكية.
ــة فـــي مــركــز الــتــدريــب  ــورشـ وأقــيــمــت الـ
المفتشين  بــحــضــور  تــوبــلــي  فــي  الــبــلــدي 
مدير  فيها  وتحدث  البلديات،  جميع  من 
محمد  بـــالـــوزارة  المعلومات  نظم  إدارة 
ــًا مــفــصــالً عن  ـــان مــقــدمــًا شـــرحـ أبـــوحـــسَّ
قامت  الذي  الجديد  اإللكتروني  التطبيق 
بتصميمه من أجل تسهيل عملية  اإلدارة 
رصد المخالفات ومتابعتها وكذلك توفير 
جميع  لتسجيل  متكاملة  بيانات  قــاعــدة 

المخالفات.

اإللكتروني  النظام  أنَّ  ان  أبوحسَّ وأوضح 
خالل  من  داخليًا  وتطويره  تصميمه  تم 
كوادر إدارة نظم المعلومات، مؤكدًا جهود 
الرقمي نحو تحويل  ل  التحوُّ الوزارة في 
جميع المعامالت والخدمات التي تقدمها 

الوزارة.
ــوزارة جــهــودًا كبيرة  ــ وأضــــاف: “تــبــذل الـ
تقديم  نحو  الرقمي  ل  التحوُّ مجال  فــي 
لتسهيل  إلكترونيًا وذلك  الخدمات  جميع 
وكذلك  الموظفين  وتمكين  اإلجــــراءات 
تقدمها  التي  الخدمات  من  المستفيدين 
ــوزارة مـــن ســرعــة إنـــجـــاز الــمــعــامــالت  ــ ــ الـ
ــى الـــبـــيـــانـــات  ــلـ ــــحــــصــــول عـ ــة ال ــ ــول ــهــ وســ
البحرين  مملكة  رؤية  ضمن  والمعلومات 
نحو  الــحــكــومــة  عــمــل  وبـــرنـــامـــج   2030
التحّول الرقمي وفي ظل توجيهات وزير 
والتخطيط  البلديات  وشـــؤون  األشــغــال 

ل”.  العمراني لهذا التحوُّ
ــــه بــمــوجــب الــنــظــام  ـــــد أبـــوحـــســـان أنَّ وأكَّ
اإللكتروني الجديد سيتمكن المفتش في 
المخالفة مباشرة في  البلديات من حفظ 
المخالفة  تسجيل  حــال  البيانات  قــاعــدة 
إلى جانب القدرة على استخدام البرنامج 

عبر مختلف أنواع األجهزة المحمولة مما 
المخالفة  ورصــد  التفتيش  عملية  يسهل 
وكذلك عملية المتابعة، كما سيمكنه ذلك 
أي  التخاذ  الالزمة  المعلومات  توفير  من 
الحاجة  دون  التفتيش  موقع  في  إجــراء 

للرجوع إلى موقع العمل.

جانب من الورشة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

الذوادي: بحرينية تزوجت 5 رجال في نفس الوقت
ســرًّا يــتــزوج  مــن  سيكشف  اإللــكــتــرونــي  العقد   :”^“ لـــ  ــاچون”  ــ “م

ــون  ــيـ ــرعـ ــون شـ ــ ــ ــأذونـ ــ ــ ــمــــن مـ ــ ث
)مالچون( لـ “البالد” توجه وزارة 
الـــعـــدل والـــشـــؤون اإلســالمــيــة 
ــرام عــقــود  ــ ــ ــى إب ــ واألوقـــــــاف إل
موضحين  إلكترونيا،  ــزواج  ــ ال
ــراف  ــ بـــأنـــه ســيــوفــر عــلــى األطـ
كافة الكثير من الوقت والجهد، 
لهم  اآلمــنــة  الضمانة  وسيقدم 
بــعــدم إقـــدام أي طــرف متقدم 
لــــلــــزواج، بــتــقــديــم مــعــلــومــات 
مضللة للطرف اآلخر أو لممثلي 

الجهاز القضائي.
 

خطوة محمودة

الرميثي  هــشــام  الشيخ  وقـــال 
“يتواكب هذه التوجه مع رؤية 
2030، حيث سينهي الكثير من 
عيوب العقود اليدوية الشائعة، 
وصعوبة  العقد،  توثيق  كتأخر 
ــن صـــحـــة وســـالمـــة  ــد مــ ــأكـ ــتـ الـ

اإلجراءات”.
الجديد،  النظام  “فــي  ويضيف 
إدخــال  مــحــاوالت  أي  ستتعثر 
لمعلومات غير صحيحة، حيث 
عن  ناهيك  آليا،  رفضها  سيتم 
القاضي  ســواء  الــوقــت،  توفير 
الطرفين  كــال  أو  ــلــمــأذون،  ل أو 
اعتبار  وعلى  العقد،  بموضوع 
أنه سيسهل على القاضي التأكد 
المرسلة،  المعلومات  دقــة  مــن 

وبأن أركان العقد مكتملة”.
خلل  “أي  الــرمــيــثــي  ويـــواصـــل 
سيكون بائنا مع وجود أكثر من 
العدل  وزارة  في  رقابي  جهاز 
لضمان  اإلسالمية؛  والشئؤون 
ــوق كــــل األطــــــــراف ومــنــع  ــقـ حـ
والــذي قد يطال  الضرر،  وقوع 
ستكون  حيث  نفسه،  الــمــأذون 
منه  المعلومات  إرســال  عملية 
بأول من دون  إلى الوزارة أوالً 
الــوزارة  إلى  الذهاب  يتعنى  أن 
حاصل  هــو  كما  دوري،  بشكل 

اآلن”.
ويــــــــردف “ســـيـــســـهـــل الـــنـــظـــام 
الطرفين  عــلــى  األمـــر  الــجــديــد 
الحصول على  ــزواج في  ال في 
العقد بصورته النهائية مختوما 
وموثقا من قبل الوزارة متمثال 
بــالــقــاضــي، والــحــق الـــذي يقال 
إن الفترة األخيرة بعهد الشيخ 
بــأن  آل خليفة  عــلــي  بــن  خــالــد 
شهدت نقلة في تطوير الجهاز 
ــي بــجــانــبــيــه الــجــانــب  ــقــضــائ ال
وســن  ــتــنــظــيــمــي،  وال اإلداري 
واألنظمة  القوانين  من  العديد 
ــة  ــدول الــمــنــســجــمــة مـــع رؤيــــة ال

ومنظومتها اإلليكترونية”.
 

كشف الحقيقة

الشيخ جاسم  بـــدوره، وصــف   
الـــذوادي مــبــادرة تحول  مطلق 
ــود الـــــى اإللــيــكــتــرونــيــة  ــقـ ــعـ الـ
مبينا  والمطلوبة،  باإليجابية 
ــلـــتـــطـــورات  ــة لـ ــ ــب ــواكــ بـــأنـــهـــا مــ
ــة تــمــريــر  ــرعـ ــسـ ــة، ولـ ــثـ ــديـ ــحـ الـ
الــمــعــامــالت، وعـــدم حــجــب أي 

منها”.

ــا ســتــعــزز إمــكــان  ــمـ ويـــزيـــد “كـ
ــى اإلحــــصــــاءات  ــ الــــوصــــول الـ
العالقة، وبذلك  ذات  والبيانات 
ــلــبــاحــثــيــن والـــدراســـيـــن  نـــفـــع ل
يلجأ  الــكــل  وعالميا  والــُكــتــاب، 
إلـــى الــمــنــصــات اإللــيــكــتــرونــيــة 
عن  عــوضــا  الــمــعــامــالت  لتمرير 
الورقية، وهنالك دول أوروبية 
المجال  بــهــذا  وغــيــرهــا ســبــاقــه 

تحديدا”.
ويـــزيـــد “مــــن األهــمــيــة مــعــرفــة 
خلفيات المتقدم للزواج )سواء 
رجل أو امرأة(، والذي قد يزود 
الكاذبة  بالمعلومات  ــمــأذون  ال
لبس،  فــي  فيقع  المغلوطة،  أو 
ــاالت تــعــدد  ــ خـــصـــوصـــا فــــي حــ

الزيجات”.
ويــســتــشــهــد الــــــــــذوادي بــأحــد 
عاصرها  التي  الغريبة  األمثلة 
السابق  فــي  عليَّ  “مــرت  بقوله 
لبحرينية من أصل  حاله شبيه 
خمسة  تزوجت  حيث  آسيوي، 
رجال دفعة واحدة وفي الوقت 
نفسه، دون معرفة أي منهم عن 
اآلخـــــر، بــحــريــنــي وســعــوديــان 
ــنـــان، وبــاكــســتــانــي وقــطــري،  اثـ

بيانات  ولقد منع وجود قاعدة 
إلكترونية كشف ُجرمها إال بعد 

وهلة من الزمن”.

تسهيل وسرعة

بأنه  العالي  بشار  الشيخ  وأكــد 
القرار،  لهذا  المؤيدين  أشد  من 
بقوله “آمل تعجيله؛ ألنه سيوفر 
واألوراق،  الجهود  مــن  الكثير 
ــة إمــــــالء الــبــيــانــات  ــرعـ ــع سـ مــ
كــان  مــا  إذا  عليها  والــحــصــول 
)إلكترونًيا(، فالزوج مدعو حاليا 
- عــلــى ســبــيــل الــمــثــال - ألخــذ 
الورقة للمحكمة وتصديقها، هو 

أمر يتطلب جهدا ووقتا”.
ــــي “الــمــلــجــة  ــال ــعــ ــ ــف ال ــيـ ــضـ ويـ
على  تسهيل  بها  اإللــكــتــرونــيــة 
الناس، كما أنها أفضل للمأذون 
وبطاقة  الــجــواز  يطلب  والـــذي 
الــهــويــة مــن كــال الــطــرفــيــن، مع 
ال،  أو  منتهية  كونها  من  التأكد 
إضافة إلى طلب ورقة الفحص 
أن  حين  فــي  وغــيــرهــا،  الطبي 
إلكترونيا  الــمــعــلــومــات  ــرت  وفـ
ستكون أمرا ممتازا ومتكامال”.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ــمــيــن  ــمــعــل ال مـــــن   105 ــاد  ــ ــف ــ ــت اســ
التدريبي  البرنامج  من  والمعلمات 
“الــتــقــويــم ودعـــم الــتــعــّلــم”، والـــذي 
والتطوير  الــتــدريــب  إدارة  نفذته 
والتعليم،  التربية  بـــوزارة  المهني 
كفاءة  لــرفــع  الــــوزارة  خطة  ضمن 
مــنــتــســبــيــهــا، حــســب احــتــيــاجــاتــهــم 

التدريبية.
وقــد تــنــاول الــبــرنــامــج الــعــديــد من 
مــجــاالت  تصنيف  منها  ــمــحــاور،  ال
ــي مــــن مــنــظــور  ــدرســ ــمــ ــ ــمـــل ال ــعـ الـ

الجودة، ومفهوم التقويم، وأنواعه، 
في  أهميته  توضيح  مع  ومبادئه، 
اكتساب  جانب  إلــى  التعّلم،  دعــم 
آليات وفنيات االستفادة من نتائج 

التقويم داخل الدروس وخارجها.
اخــتــيــار وتصميم  يــتــم  ــه  أنـ يــذكــر 
ــيــة بما  ــب ــتــدري ــج الــــــــوزارة ال ــرامـ بـ
ينسجم مع مشروعاتها التطويرية، 
في  العاملين  احــتــيــاجــات  ويــلــبــي 
وشــاغــلــي  الــتــخــصــصــات،  مختلف 

الوظائف التعليمية خصوصا.

105 معلمين يستفيدون من 
“التقويم ودعم التعّلم”

سيدعلي المحافظة

7 عقود لتأجير 
مواقع إعالنية بـ 
1.5 مليون دينار 
بمرحلة المزايدات

عصام خلف
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بشار العالي جاسم الذوادي هشام الرميثي

إبراهيم النهام

رفض آلي لمن 
يدخل معلومات 

غير صحيحة

المأذون لن يطلب 
البطاقة والجواز 
والفحص الطبي

سيوفر الكثير 
من الجهود 

واألوراق

فجر  تعالى  هللا  رحمة  إلــى  انتقل 
أمس، النائب السابق أحمد حاجي، 
ــراع مــع مـــرض عــضــال ألــم  بــعــد صـ
تخللته  األخــيــرة،  السنوات  في  به 
ــدة، وعــمــلــيــة  ــ ــوالت عــالجــيــة عـ ــ جـ
جراحية معقدة في إحدى ساقيه.

وكان المرحوم حاجي عضوا فاعاًل 
الــدائــرة  عــن  البرلمان  فــي  ونــشــًطــا 
الشمالية  المحافظة  فــي  الثامنة 
 ) 2002 - 2006 ( الـــفـــتـــرة  خــــالل 
خلقة،  بدماثة  الجميع  لدى  وعرف 
وعالقته الطيبة مع أهالي الدائرة، 

وزمالئه في المجلس. 
وقال الشيخ فريد التوني لــ “البالد” 
طلبة  أحد  كان  الراحل  “الفقيد  إن 
الــعــلــم الــنــشــيــطــيــن فـــي الـــقـــراءات 
القرآن  واالبتداء في  الوقف  وعلم 
ــريـــم، وكـــــان يــتــســم بــأخــالقــه  ــكـ الـ
العالية ودماثة خلقه، وسعة صدره، 

مع أدب جم، ومحبة من الناس”.
)رحمه  كــان  “كما  التوني  ويضيف 
الكريم،  الــقــرآن  محفظي  مــن  هللا( 

النشأة  بنفوس  بغرسه  والمهتمين 
حلقات  يترك  يكن  ولــم  والــطــالب، 
في  انشغاله  مــع  ــًدا حتى  أبـ الــذكــر 
العمل السياسي حين كان نائًبا، أو 
مع تعثر حالته الصحية مع نوبات 
ــا  ــًم الـــمـــرض، وإنـــنـــا لــنــســتــذكــره دائ
بالخير، ونتمنى أن يتغمده هللا عز 

وجل في فسيح جناته”.
سامي  السابق  النائب  قال  بــدوره، 
“البالد” إن “كان حاجي  لـ  البحيري 
الذين عاشرتهم  النواب  من أفضل 

شخصًيا”.
ــحــيــري “كـــــان حــاجــي  ــب ــكــمــل ال وي
معلًما وأًخا كبيًرا لنا جميًعا، ونحن 
مــفــجــوعــون بــهــذا الــخــبــر الــمــحــزن 
والمؤلم، رحمه هللا بواسع رحمته”.

النائب السابق أحمد حاجي في ذمة اهلل

أحمد حاجي

محرر الشؤون المحلية



كنا نســـتغيث ونتبرم من كثرة السيارات 
فـــي منطقتنـــا الديـــر لضيقهـــا الجغرافي 
وضيق شوارعها وأزقتها وال يوجد حتى 
مـــكان لمـــاك الســـيارات إليقافهـــا أمـــام 
منازلهـــم أو بعيدا عنها أيضـــا. وتمنينا لو 
يحد من كثرة السيارات في هذه القرية، 
حتـــى جاءت الطامـــة الكبرى التي ما كنا 
نتوقعهـــا ولـــم تكن فـــي الحســـبان وهي 
دخـــول الغالبيـــة العظمى من الســـيارات 
كبيرة الحجـــم اآلتية من خارج البحرين 
إلى قرية الدير متجهة إلى مجمع التنين 

التجاري. 
أوال: شـــوارع هـــذه القريـــة ال تســـتوعب 
أصـــا هـــذا الكـــم الهائـــل مـــن الســـيارات 
الكبيرة، وثانيا: تسبب اختناقات مرورية 
أصحـــاب  والموظفيـــن  ولألهالـــي  لهـــم 

األعمال وتاميذ المدارس وبغض النظر 
عن الحـــوادث المميتة التـــي تحدث بين 
فترة وأخرى بسبب توغل تلك المركبات 
الضخمـــة داخـــل القريـــة وشـــارع مقبـــرة 
الديـــر. نحـــن وفي هذه األزمـــة المرورية 
الخانقـــة التـــي نحـــن بصددها فـــي الدير 
نتمنـــى من المســـؤولين الكـــرام ومن في 
المعنيـــة،  الجهـــات  فـــي  الحـــل  أيديهـــم 
أن يقومـــوا بواجبهـــم لحـــل هـــذه األزمة 
لطريق الجادة الصحيح واختيار شـــارع 
آخـــر يمكنهـــم مـــن الوصول إلـــى المجمع 
بكل أريحية وســـهولة شارع أوسع وأكثر 
أمنـــا من داخل شـــوارع القريـــة الضيقة؛ 
لتجنبنـــا جميعا شـــر الحـــوادث والقضاء 

على االختناق المروري المتعب. 
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ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع 

االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى 
البريد اإللكتروني أدناه 

متضمنة االسم والعنوان 
ورقم الهاتف.

إبراهيم دخل “السلمانية” إلزالة الحصى.. والتخدير الخاطئ توفاه
ابنة المرحوم لـ “^”: العائلة تقدم شكوى بـ “نهرا” ضد اختصاصية التخدير

قالت منـــى ابنة المرحوم إبراهيم جاســـم 
فخـــر لــــ “البـــاد” إن والدهـــا دخـــل مجمـــع 
لعمليـــة  للخضـــوع  الطبـــي  الســـلمانية 
جراحية بسيطة إلزالة حصى من المرارة، 
ومدتها نصف ساعة، ولكن خطأ طبيا أدى 

لرحيل روحه لبارئها.
مؤشـــرات  وجـــود  علـــى  وأوضحـــت 
علميـــة لوجـــود خطـــأ طبي متورطـــة فيه 
اختصاصيـــة التخدير، وأنها ال تفقه معنى 
التخديـــر الطبي الدقيق الناجح، ومن بين 
ذلـــك معلومات تلقتهـــا العائلة من الطبيب 

ومن الكادر التمريضي وغيرهم.
وذكـــرت أن العائلـــة تقدمت بشـــكوى لدى 
الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن والخدمات 

الصحية )نهرا( ضد اختصاصية التخدير.
وانتقـــدت تأخـــر التجـــاوب مـــع الشـــكوى 
والـــرد علـــى مضمونهـــا، إذ بلغـــت المدة ما 

يقارب 3 أسابيع.
وتساءلت: أليس من الضرورة االستعجال 
في البت في مثل هذه القضايا والشكاوى 
المتعلقة بأرواح المرضى لئا نعرض حياة 
مرضى آخرين للمصير نفسه؟ وهل ننتظر 
وقائـــع أخـــرى مشـــابهة لنتحـــرك ونجـــري 

إجراءاتنا؟ 
ولفتـــت إلـــى أن هيئـــة “نهـــرا” ردت علـــى 
طلب الشـــكوى بأنها بصدد مباشـــرة النظر 
بالوثائـــق والتقاريـــر المطلوبة من الجهات 

المعنية وســـيتم إخطارهـــا بالنتيجة متى 
ما انتهى فحص الموضوع محل الشكوى.
وقالت إن العائلة قدمت الشـــكوى بتاريخ 
19 ينايـــر 2020 بينمـــا رد الهيئة باســـتام 

الشكوى في 6 فبراير 2020.
وســـجلت اســـتغرابها مـــن عـــدم تســـبيب 

شهادة الوفاة الصادرة.

مقال منى فخر

وفيمـــا يأتي نص المقـــال الذي كتبته منى 
لنشره بالصحيفة:

 مـــر على رحيلـــه ما يقارب الشـــهر ومازلنا 
نعيـــش ألم الفقد وجرح قلـــة الحيلة.. نعم 
لـــم نكن لنعرف بأن والدي الذي تم إدخاله 
غرفـــة العمليـــات إلجـــراء عمليـــة جراحية 
بســـيطة إلزالـــة الحصـــى والتـــي ال تتعدى 
النصف ساعة بأنه سيكسر ظهورنا ويقّطع 
نياط قلوبنا بخروج الطبيب واختصاصية 
التخديـــر ليخبرانا بتوقـــف قلب أبي نهاية 
العمليـــة، التي خرج منهـــا جثًة هامدة بعد 
إنعاٍش دام ســـاعة على حـــد قولهم.. وهنا 
نقـــف لنبكـــي ونندب ذلك اليوم المشـــؤوم 
الـــذي تـــم االتصـــال بنا فيـــه قبـــل العملية 
بيـــوم إلدخالـــه مجمـــع الســـلمانية الطبـــي 
اســـتعداًدا لدخول غرفة العمليات وإجراء 
الفحوصـــات الطبيـــة الازمـــة التـــي أهلته 

إلجراء تلك العملية.
هـــل كان مقدًرا ألبي الغالـــي أن يقع تحت 

قـــدره  كان  أم  متدربيـــن،  أطبـــاء  أيـــدي 
تواجد اختصاصيـــة التخدير التي ال تفقه 
معنـــى التخديـــر الطبي الدقيـــق الناجح؟! 
لـــم نكـــن لنعلـــم بـــأن هنـــاك مـــن يجعل من 
خطـــوة التخديـــر وكأنهـــا خطـــوة ليســـت 
ذات أهميـــة لذلك ُيقـــّدم للعمل فيها من ال 
يســـتأهلها ومن جعل للتدريـــب العابر غير 
الواقعـــي معيـــاًرا للنجـــاح لمجـــرد انتهـــاء 
بعض الدورات ألنـــاس غير مؤهلين وغير 
متخصصيـــن.. إذ كنـــا فـــي الســـابق نـــرى 
مـــن طبيـــب أو اختصاصـــي التخدير ذلك 
المستشـــار الفذ الذي ُيعتمد عليه قبل بدء 
العملية وحتى نهايتها.. ولم نعد نرى دائًما 
أولئـــك المستشـــارين، بـــل أصبحنـــا حالًيـــا 
نرى ونســـمع بحاالٍت كثيرة راحت ضحية 
االســـتهتار بقدســـية ذلـــك التخصص الذي 
كان فيـــه اختصاصـــي التخديـــر ذا صيـــٍت 
طبـــي طّيـــب، إذ َيحتـــرم حيـــاة المريـــض 
ويخـــاف عليها ويحـــرص على بقاء روحه 
دون إخال بأي وظيفة ألعضاء المريض.

مـــن هـــذا المنطلـــق، فقد توجهت بشـــكوى 
للهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن والخدمات 
الصحيـــة )نهـــرا( لعـــّل وعســـى نشـــهد أنـــا 
وأخواتي وإخواني ما يهّون علينا حساب 
النفـــس في التفريط في حق والدنا رحمه 
هللا، وقـــد انتظـــرت الـــرد منـــذ مـــا يقـــارب 
الثاثة أســـابيع وبعـــد مضي الوقت أتصل 
ألفاجـــأ بالرد بـــأن الموضوع قد يســـتغرق 

فـــي أدنى حد ســـت أشـــهر وقـــد يزيد، وال 
أعـــرف حقيقـــًة مـــدى جديـــة العمـــل بذلك 
طالمـــا تأخـــذ هـــذه المـــدة رغـــم كونهـــا ال 
المريـــض  ملـــف  توفيـــر  إلـــى  إال  تحتـــاج 
لمتابعة ماجاء في الشـــكوى، وحتى إفادة 
اســـتام الشكوى نفسها لم أستلمها إال بعد 
مهاتفتي عدة مرات لهم، علًما بأن شـــهادة 
الوفاة نفســـها لم يتم فيها تخصيص خانة 
لذكـــر ســـبب الوفـــاة رغـــم أهمية اإلشـــارة 
إليهـــا كحٍق مـــن الحقوق في المستشـــفى 
العام والمقصد األول على مســـتوى مملكة 
البحرين. أليس من الضرورة االســـتعجال 
في البت في مثل هذه القضايا والشكاوى 
المتعلقة بأرواح المرضى لئا نعرض حياة 
مرضى آخرين للمصير نفســـه؟ هل ننتظر 
وقائـــع أخـــرى مشـــابهة لنتحـــرك ونجـــري 
إجراءاتنا؟ هل يا ترى لوكان ال ســـمح هللا 
المتوفـــى المتعـــرض لذلـــك الخطـــأ الطبي 
أحـــد أقارب من قدمت لهم الشـــكوى ومن 
يقومـــون بســـحلفة اإلجراءات ســـتتطلب 

المدة نفسها؟
أنـــا ابنة المتوفى رحمـــة هللا عليه وأطالب 
مـــن هـــذا المنبر الحـــر أن ُيحاســـب كل من 
تســـبب فـــي إنهـــاء حيـــاة والـــدي الغالـــي، 
وأدعو أصحاب كلمة الحق أن يقفوا موقًفا 
ا جريًئا وأن ُيعلوا كلمة الحق ويطبقوا  جليًّ
ا الَِّذيَن  قولـــه تعالى في محكم كتابـــه: )َفأَمَّ

آَمُنوا َفَيْعَلُموَن َأنَُّه اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهْم(.

تأكيد “نهرا” استالم الشكوى تاريخ إرسال الشكوى شهادة وفاة المرحوم إبراهيم فخر

محرر الشؤون المحلية

فـــي  لنشـــرها  رســـالتي  أكتـــب 
صحيفـــة “الباد” الغـــراء بعدما 
اليـــأس  مرحلـــة  إلـــى  وصلـــت 
فأنـــا  األحـــوال،  بـــي  وضاقـــت 
مواطن بحرينـــي أبلغ من العمر 
46 عاًمـــا وأعـــول أســـرة، وقـــد 
تراكمـــت علـــّي الديـــون من كل 
جهة، فقد كنت أعمل في مجال 
لخســـائر  وتعرضـــت  الشـــحن 
فادحـــة مـــا جعلنـــي فـــي وضـــع 
متعســـر للغايـــة وال أتمكـــن مـــن 
تلبية احتياجات أســـرتي، حتى 
أغلقت مؤسســـتي نظًرا لألزمة 
للصناديـــق  وتوجهـــت  الماليـــة، 
الخيرية، وحصلت  والجمعيات 
علـــى بعض المســـاعدة من أحد 
أن  إال  الخيريـــة،  الصناديـــق 
الصنـــدوق أبلغني بعـــدم قدرته 

على االســـتمرار في مساعدتي، 
علـــى  عندمـــا حصلـــت  وحتـــى 
مدينـــة  فـــي  ســـكنية  وحـــدة 
ســـلمان العامـــرة، وانتقلـــت مـــع 
عائلتـــي للســـكن هنـــاك، لم نجد 
مـــا يمكننـــا مـــن تأثيثه؛ بســـبب 
أننـــي أدفع الديـــون التي ترهق 
أننـــي  كمـــا  التقاعـــدي،  راتبـــي 
مصـــاب بإعاقـــة فـــي قدمي وال 
أتمكـــن مـــن العمـــل، فصحتي ال 

تسعفني.
إنني أناشـــد أصحاب اإلحســـان 
مســـاعدتي  الكريمـــة  واأليـــدي 
ومســـاعدة أســـرتي، والنظر في 
أحوالي المعيشية؛ حتى أتمكن 
متطلبـــات  أبســـط  تلبيـــة  مـــن 

الحياة ألسرتي.

رب أسرة ومصاب بإعاقة 
والديون تكسر ظهري

بمجرد جولة قصيرة في تلك الشـــقة الضيقة التي تعيش فيها أســـرة 
بحرينية مكونة من 8 أفراد، يمكن الشعور بحجم المعاناة! فالحشرات 
تنتشـــر في مواضع عدة، إضافة إلى انتشـــار العفن والرطوبة العالية، 
وحركـــة “الفئران” بين حين وآخر في بعض األماكن، ما جعل األســـرة 
تطالب المســـؤولين بوزارة اإلسكان بالنظر في وضعها وتسريع طلبها 
اإلســـكاني الذي يعـــود إلى العام 2004، للحصول على وحدة ســـكنية 
في مشـــروع جنوسان الســـكني. يقول رب األسرة “أسكن مع زوجتي 
و6 مـــن أبنائـــي فـــي تلك الشـــقة المكونة مـــن غرفة نـــوم ودورة مياه 
واحدة، ويتكدس في مكان المعيشـــة هذا الذي ال تتوافر فيه أبســـط 
متطلبات الحياة، جميع أفراد األســـرة في ضيـــق وحتى دورة المياه، 
تصبح مشـــكلة بســـبب الطابور الســـيما فـــي الصباح الباكـــر، إذ نضطر 
لاســـتيقاظ مبكـــًرا حتـــى ال يتأخر األبنـــاء عن مدارســـهم وأتأخر عن 
عملي”. وبســـبب عدم وجود تهوية أو نوافذ تســـمح بدخول الشمس 
إلى الشـــقة، تكثر فيها الحشـــرات والفئران التي نجدها في مابســـنا 
وحقائبنا، إضافة إلى الرطوبة والعفن الذي يطال األسقف والجدران، 
ولكونـــي من ذوي الدخل المحدود، أقف عاجًزا عن إيجاد ســـكن آخر 
يناســـب أســـرتي، فأنـــا ال أملك المـــال الكافي لتكبد مزيـــد من األعباء 

المعيشية، فالشقة مستأجرة ومتطلبات الحياة تثقل كاهلي، وأعيش 
الخوف الدائم على صحة أفراد أســـرتي بســـبب وضع سكننا الحالي”. 
ويطالـــب رب األســـرة المســـؤولين فـــي وزارة اإلســـكان بالنظـــر فـــي 
مشـــكلته ومعاينـــة مكان الســـكن إن تطلب األمر علـــى حقيقته؛ حتى 
يتســـنى له االستفادة من وحدة بمشروع جنوسان، حيث يعيش منذ 

20 عاًما.

هكذا ينام األطفال في الغرفة الوحيدة مع والديهم

تتكــون مــن 8 أفــراد وتنتظــر الحصــول على وحدة ســكنية

أسرة بحرينية تعيش مع الحشرات والرطوبة وأحياًنا.. الفئران

أصحـــاب  أناشـــد  والـــدة  أنـــا 
البيضـــاء مســـاعدتي  األيـــادي 
فـــي عاج طفلتـــي، وكلي أمل 
وثقة في أن تســـمع مناشـــدتي 
ا وحيدة وأعيل ابنتي  كوني أمًّ
بنفســـي وليس لدي ما يكفيني 

ألتكفل بعاجها في الخارج.
ابنتـــي كانـــت طفلـــة طبيعيـــة 
فـــي  العـــاج  لتلقـــي  وذهبـــت 
المستشـــفى ورجعت مشـــلولة 
بالكامـــل؛ بســـبب خطـــأ طبـــي 
أصبـــح يهدد حياتهـــا وال قدرة 

لدي على تكفل عاجها. 
القلـــوب  أصحـــاب  أناشـــد 
طلبـــي  فـــي  النظـــر  الرحيمـــة 

ومساعدتي. 

أناشد الطيبين 
مساعدتي في 

عالج طفلتي

البيانات لدى المحرر البيانات لدى المحرر

مصطفى الخوخي

البيانات لدى المحرر

من ينجدهم؟
أشــير بمتــن مقــال اليــوم، لـــ 9 نقاط أساســية، هي صلــب أولويات فئة 
اضطــراب طيــف التوحد، والتي جاءت بثمــرة تواصل مع ذويهم ومع 

المعنيين بهذا “الملف الوطني المهم”، علَّ وعسى أن ُيلتفت إليها. 
ــا، مــن أزمات كثيــرة، منها  - تعانــي المراكــز األربعــة المدعومــة حكوميًّ
مركــز “عاليــة”، حيــث تصــل قوائــم االنتظار لـ6 ســنوات، بضــرر يطول 

التوحدي وأسرته والمجتمع؛ بسبب تأخر التدخل المبكر.
- ال يستوعب مركز “الرشاد” وهو لفئة الشباب، إال 12 حالة فقط، في 

حين تضعه الوزارة على قائمة 4 مراكز مدعومة من الدولة، كيف؟
- المعايير التي ُتطلب من مركز “الرشاد” للشاب التوحدي معقدة، كأن 
ال يكون لديه فرط نشــاط، أو ســلوك عدواني، بينما هي ســمات أصيلة 

باضطراب طيف التوحد.
- إمكانات مركز “تفاؤل” متواضعة من حيث التأهيل، حيث إن معظم 
االختصاصيين من حملة شهادة الثانوية. كما يشترط المركز - بشكل 

تعجيزي - أن “يداوم” ولي األمر مع الطفل.
- غياب مراكز حكومية شاملة )لهم( بالمحافظات األربع، خاًفا للطلبة 
معاملــة  يجــب  الحكوميــة.  المــدارس  يرتــادون  الذيــن  “الطبيعييــن” 

مرضى اضطراب طيف التوحد بالمثل.
- إصدار الوزارة أكثر من 25 ترخيًصا لمراكز خاصة، هو اعتراف بعدم 
المقدرة على اســتيعاب هذه الفئة، بحل )كاوي( يحمل األســر الرســوم 

الباهظة.
- مراقبــة الــوزارة علــى مراكز تأهيل التوحدييــن، فيما يخص الكفاءة 
وضمــان ســامة التوحدييــن تحديــًدا ضعيفــة، وغيــر كافيــة بمقابــل 

تنامي حاالت التعنيف.
- مجمــع اإلعاقــة الشــامل، لــن يكــون قــادًرا على اســتيعاب فــي جناح 

مرضى اضطراب طيف التوحد إال مجموعة محدودة فقط.
- طلــب الــوزارة بزيــادة مخصص الدعم، أمر يتكّرر على المســامع منذ 
أكثر من 5 ســنوات، وموضوع زيادة المخصص ال ينفي أهمية إنشــاء 

مراكز حكومية.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com
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المنامة - برنامج القيادات التنفيذية

قالت استشـــارية الموارد البشـــرية 
عضو برنامج القيـــادات التنفيذية 
ليـــدز  لمدرســـة األعمـــال بجامعـــة 
عبير المعتـــوق إن الخطة الوطنية 
للتوجـــه نحـــو االقتصـــاد الرقمـــي 
التبـــدالت  تراعـــي  أن  يجـــب 
العميقـــة التـــي يحملها هـــذا النوع 
العمـــل،  لســـوق  االقتصـــاد  مـــن 
خصوصـــا لناحيـــة اختفـــاء الكثير 
مـــن الوظائف التقليدية مثل معلم 
مدرسة وسائق وموظف مبيعات، 
مقابـــل ظهور وظائـــف جديدة في 
مجاالت الذكاء الصناعي وإنترنت 

األشياء والروبوت وغيرها.
وأشـــارت المعتوق إلـــى أن التعليم 
والتدريـــب يتحمـــل الجـــزء األكبر 
من مهام اإلعداد لالقتصاد الرقمي 
والثورة الصناعية الرابعة، محذرة 
من اتســـاع الفجوة بين مخرجات 
التعليم خصوصـــا الحكومي وبين 
متطلبات ســـوق العمل، داعية إلى 
تطوير دور المؤسســـات التعليمية 

لتقـــدم تعليـــم وتدريـــب مســـؤول 
للموظفين في منتصف مســـارتهم 

المهنية.
ولفتت إلـــى أن التبـــدالت العميقة 
فقـــط  العمـــل  ســـوق  فـــي  ليـــس 
وإنمـــا فـــي طبيعة تأديـــة األعمال، 
بصـــورة  ســـيعتمد  فاالقتصـــاد 
العمـــل  عالقـــات  علـــى  متزايـــدة 
للحســـاب الخاص، قصيـــرة األجل 
وليـــس علـــى العمـــل بـــدوام كامل، 
وهذا ما يعني تغير الوظائف بدوام 

كامل إلى مهام ومشروعات.

االقتصاد الرقمي رهين تطوير العمالة

أمل الحامد

انطالق “تحدي الرواد 2020” سبتمبر المقبل
ــال ــ ــم ــ ــاع األع ــ ــط ــ ــارك بـــمـــنـــافـــســـة ق ــ ــشـ ــ ــات عــــــدة تـ ــ ــاع ــ ــط ــ ق

أعلنت “فين مارك كوميونيكيشنس” الجهة المبتكرة والمنظمة للمنافسة 
الســنوية لقطــاع األعمــال انطالق النســخة الثامنة من المنافســة، والتي 
ســتقام فــي الفتــرة مــن 20 حتــى 24  ســبتمبر المقبــل، وذلــك مــن خــالل 
أمســية حضرتهــا الفــرق التــي شــاركت ســابقا فــي المنافســة وعــدد مــن 

اإلعالمين والصحافيين في برج بالتنيوم بضاحية السيف. 

ورحبت المدير التنفيذي لفين مارك 
طاهـــر،  زهـــراء  كوميونكيشـــنس، 
بالحضـــور معلنـــة انطـــالق النســـخة 
وتعريفهـــم  العـــام  لهـــذا  الجديـــدة 
وقالـــت  وأهدافهـــا،  بالمنافســـة 
“يســـعدنا انضمـــام أي مؤسســـة إلى 
حدثنا السنوي الذي يهدف بالمرتبة 
األولى إلى تشجيع العمل الجماعي 
داخل المؤسســـات وإعطـــاء األفراد 
فرصـــة التعلم واإلبداع والمشـــاركة 
خـــارج إطـــار العمـــل وأود الترحيب 

واالقتراحـــات  األفـــكار  بجميـــع 
التـــي مـــن شـــأنها تعزيـــز المنافســـة 

وتطويرها”.  
وتخللت األمسية شبكة تعارف بين 
المشـــاركين من مختلـــف القطاعات 
مـــن  وسلســـة  والصحافييـــن 
المســـابقات والتحديـــات مصحوبة 
الشـــرفة  فـــي  حـــي  شـــواء  بفقـــرة 

الخارجية للبرج. 
وتشـــهد المنافســـة الســـنوية لقطاع 
األعمـــال ســـنويا مشـــاركة مـــن عدة 

قطاعات في البحرين؛ بغرض اختبار 
المعلومـــات العامـــة والمشـــاركة في 
ألعـــاب وتحديـــات من شـــأنها تعزيز 
روح الفريق الواحد بين المشاركين 
في قالب مسابقات شيق يتألف من 
4 أمسيات. ويشارك في كل أمسية 

4 فرق تتنافس فيما بينهم للوصول 
للجولـــة النهائية في الليلـــة النهائية 
“الخامســـة” مـــن المنافســـة بحضور 
ممثليـــن عن شـــركاتهم وأصدقائهم 
وأهلهـــم، والتـــي يتـــم فيهـــا إعـــالن 

الفريق الفائز.

 

المنامة - فين مارك كوميونيكيشنس

انهـــال ســـيل من “المســـجات” والرســـائل، على أجهزة الهاتـــف النقال 
المتاجـــر  مـــن  مـــن عـــدد  التواصـــل االجتماعـــي، مرســـلة  ووســـائل 
والشـــركات، مفادهـــا بـــأن يـــوم أمس الســـبت )15 فبرايـــر 2020( هو 
“اليـــوم األخير!”، “النداء األخيـــر” لتخفيضاتها لألجهـــزة اإللكترونية 

والمالبس وغيرها، بما تصل نسبته إلى 75 %.
وأرســـلت إحدى الشـــركات المتخصصة في بيع األجهـــزة الكهربائية 
ومـــن بينهـــا المكيفـــات والغســـاالت الكهربائيـــة والثالجـــات وأجهزة 
التلفـــزة وأجهزة الطبخ وغيرها، رســـالة نصية عـــن عروضها المميزة 
التـــي تصـــل إلى 75 % خالل اليوم األخيـــر للعروض )15 فبراير( من 

الساعة 9 صباًحا إلى 6 مساء. 
كمـــا أرســـل أحد المتاجـــر المتخصـــص ببيـــع مالبس األطفـــال بريدا 
إلكترونيـــا لعمالئه بعنوان “النداء األخيـــر! توفير على أطقم مالبس 
النوم ” وكان مضمون البريد “عرضنا المميز ينتهي الليلة!” على أطقم 

مالبس النوم “اشتري طقم واحصلي على الثاني بـ 5 دنانير”.
كمـــا رّوجـــت متاجـــر أخـــرى لتخفيضات علـــى بضاعتها مـــن مالبس 
وأكسســـوارات ومكيـــاج وحقائب وغيرهـــا، إذ انطلقت الحمالت من 

13 فبراير وانتهت أمس السبت )15 فبراير 2020(.

متاجر ومحالت تنهي تخفيضاتها

المؤتمــر برعايــة وزيــر النفــط وينطلــق 3 مــارس المقبــل

الغــد نــدوة  لحضــور  والمهتميــن  أعضاءهــا  دعــت 

“التكرير” يناقش الحلول التكنولوجية ورفع مستوى المصافي

“الغرفة” تستعرض المواصفات الحديثة لـ “المباني البيئية”

تستضيف البحرين تحت رعاية وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق األوسط لتكنولوجيا 
ُمه االتحاد العالمي للتكرير بالتعاون والتنسيق  التكرير الرابع في الفترة 3 – 4 مارس 2020 بفندق الريتزكارلتون البحرين الذي ُينظِّ
مــع الهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز وبدعم االتحــاد الخليجــي للتكرير وعدد من الشــركات النفطيــة العالمية وِبُمشــاركة عددية من 
ين بمجال تكنولوجيا التكرير  صين ورؤســاء وُمديري الشــركات العاملة في مجال تكرير البترول وكذلك الُمهتمِّ الخبراء والُمتخصِّ

ة؛ بهدف مناقشة مختلف الحلول والتكنولوجيا الحديثة في الصناعات التكريرية.  ة واألكاديميِّ ة والبحثيِّ في األوساط الفنيِّ

االتحـــاد  اســـتمرار  النفـــط  وزيـــر  ـــن  وثمَّ
العالمـــي للتكرير اختيـــار البحرين النعقاد 
الشـــرق  ومعـــارض  مؤتمـــرات  سلســـلة 
األوسط لتكنولوجيا التكرير للمرة الرابعة 
علـــى أرض المملكـــة، ُمعربـــا عـــن خالـــص 
شـــكره وتقديـــره للجهـــود الدءوبـــة التـــي 
والتجهيـــزات  الترتيبـــات  فـــي  ســـاهمت 
النعقاد الحدث المهم وبمشـــاركة مختلف 
الجهـــات المتخصصـــة فـــي هـــذا الشـــأن؛ 
لتعزيـــز تبـــادل المعرفـــة واالطـــالع علـــى 
أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة 
فـــي هـــذا الجانـــب، والـــذي يعـــزز بـــدوره 
االقتصـــاد الوطنـــي والتنمية المســـتدامة 
والمشـــاركة البنـــاءة لرفـــع كفـــاءة العنصر 
البشري في هذا القطاع المهم والقطاعات 
األخـــرى ذات العالقـــة؛ مـــن أجـــل تطويـــر 
المشـــاريع التكريرية فـــي البحرين خاصة 

ومناطق الشرق األوسط عامة. 

والجلســـات  العلميـــة  األوراق  وســـُتركِّز 
مـــن  العديـــد  علـــى  للمؤتمـــر  النقاشـــية 
المواضيـــع منها: مســـتقبل صناعة التكرير 
والمشـــاريع  المســـتقبلية  والتقنيـــات 
اإلســـتراتيجية الراميـــة إلى رفع مســـتوى 
األمثـــل  واالســـتثمار  التكريـــر،  مصافـــي 
منهـــا  واالســـتفادة  التطويريـــة  للبحـــوث 
تجاريا وتكامل الفرص في مجال التكرير 
الرقمـــي  والتحـــول  والبتروكيماويـــات، 
ذات  المواضيـــع  مـــن  وغيرهـــا  للقطـــاع 

األهمية.
وقال الشـــيخ محمد بن خليفـــة إن الهيئة 
الوطنيـــة للنفـــط والغاز تعمل علـــى تنفيذ 
عدد من المشـــاريع الحيوية والمهمة التي 
تدعـــم تطويـــر قطـــاع النفـــط والغـــاز فـــي 
البحريـــن خـــالل هـــذه الفترة، مشـــيرا إلى 
مشـــروع تحديـــث مصفاة البحريـــن الذي 
تم البدء في تنفيذ هذا المشروع الحيوي 

مع مؤسســـة تيكنيب اف ام سي كمقاول 
رئيس لمشـــروع تحديـــث المصفاة والذي 
ُيعـــد أحـــد المشـــاريع اإلســـتراتيجية فـــي 
البحريـــن لرفع مســـتوى المصفـــاة؛ بهدف 
واســـتمرار  والربحيـــة  التنافســـية  تعزيـــز 
المســـاهمة فـــي االقتصـــاد الوطنـــي عـــن 
طريق زيادة إنتاج مصفاة التكرير، مؤكدا 
أهمية االطالع على أحدث التكنولوجيات 
وإمـــكان  المجـــال  هـــذا  فـــي  الحديثـــة 
اســـتخدامها في المشاريع الحيوية وذلك 

لسرعة اإلنجاز والتنفيذ وتقليل التكلفة.
ويعتبـــر المؤتمـــر ر حدًثـــا عالميـــا يجمـــع 
أصحاب القرار مـــن المعنيين في مصافي 
البتروكيماويـــات  ومنتجـــي  التكريـــر 
ومقدمـــي التكنولوجيـــا من جميـــع أنحاء 
العالـــم وذلـــك لتبـــادل المعرفـــة والخبرات 
بهـــذا  المتعلقـــة  القضايـــا  أهـــم  ومناقشـــة 
المجـــال الحيـــوي والمهـــم الذي سيســـاعد 

التقنيـــات  ومراجعـــة  دراســـة  فـــي 
الموجـــودة حاليـــا وكيـــف االســـتفادة مـــن 
التقنيـــات الجديـــدة، حيـــث إن التقنيـــات 

والتكنولوجيا مستمرة التطور والتقدم.
المصاحـــب  المعـــرض  فـــي  وسيشـــارك 
المحليـــة  الشـــركات  مـــن  عـــدد  للمؤتمـــر 
واإلقليميـــة والعالميـــة الذين ســـيعرضون 
التقنيـــات  إليـــه  توصلـــت  مـــا  أحـــدث 
أهـــم  ومناقشـــة  والدراســـات  الحديثـــة 
القضايـــا ذات العالقـــة بصناعـــة التكريـــر 

والبتروكيماويات.

تنظـــم غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن ممثلة 
بلجنـــة العقـــار واإلنشـــاء وبالتعـــاون مـــع هيئـــة 
الكهربـــاء والماء وشـــركة إنوفا لخدمـــات إدارة 
المنشـــآت والطاقـــة )ENOVA( يوم غد )اإلثنين( 
فـــي تمام الســـاعة 5:00 مســـاًء بقاعـــة المجلس 
ببيـــت التجار ندوة حول المباني البيئية، والتي 
تهـــدف إلى تعريف أعضـــاء الغرفة بالمواصفات 

الحديثة واالشتراطات للبناء.
وفي هذا الصدد دعت الغرفة أعضاءها وجميع 

واالســـتفادة  النـــدوة  هـــذه  لحضـــور  المهتميـــن 
مـــن المواضيـــع المهمـــة التـــي ستناقشـــها، وهي 
اآلثـــار المترتبـــة علـــى المباني البيئيـــة، واآلفاق 
العـــام، كمـــا ستســـتعرض  للقطـــاع  المســـتقبلية 

نماذج عملية ودراسات. 
يذكر أن لجنة العقار واإلنشاء ومن خالل تنظيم 
هـــذه الندوة تســـعى لرفـــع الوعي بيـــن أصحاب 
العالقـــة  ذات  بالمواضيـــع  المحلييـــن  األعمـــال 

والمستجدات والفرص الواعدة بالسوق.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

السنابس - الغرفة

وزير النفط

باريس -أف ب

واشنطن ترفع الجمارك 
على “إيرباص”

ــهــا  ــمــتــحــدة أّن ــنــت الــــواليــــات ال أعــل
الجمركية  الــضــرائــب  نسبة  سترفع 
المفروضة على مجموعة الصناعات 
األوروبية “إيرباص” المستوردة من 
أوروبــا من 10 % حالًيا إلــى 15 % 
في  المقبل،  مــارس   18 من  اعتباًرا 
الرسوم  إلــى  ُيــضــاف  إجـــراء عقابي 
الجمركية التي ُفرضت على منتجات 
في  دوالر  مليار   7.5 بقيمة  أوروبية 
“إيرباص” عن  أعربت   فيما  أكتوبر، 

“أسفها العميق” لهذه الخطوة.

تدشين برنامج “تجار البحرين” لتنمية مهارات رواد األعمال
ــن لــــلــــدراســــات الـــمـــصـــرفـــيـــة والـــمـــالـــيـــة ــريـ ــحـ ــبـ ــد الـ ــهـ ــعـ ــن” ومـ ــيـ ــكـ ــمـ بـــالـــتـــعـــاون مــــع “تـ

وّقعــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن بالتعاون مع كل مــن “تمكين” ومعهــد البحرين 
للدراســات المصرفيــة والماليــة )BIBF( اتفاقيــة تعاون مشــترك إلطــالق برنامج “ُتّجار 
البحرين” والذي يهدف إلى االرتقاء بنمو جميع القطاعات التجارية في المملكة السيما 
قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم الالزم لتطوير المهارات الشبابية 

وتزويدها بأفضل الممارسات المطلوبة في سوق العمل.

وذكـــرت الغرفـــة أن هـــذه الخطـــوة تأتـــي 
ضمن توجهـــات مجلـــس اإلدارة باالهتمام 
القطـــاع  وشـــركات  مؤسســـات  بحاجـــات 
الخـــاص، وذلـــك مـــن خـــالل رفـــع كفـــاءة 
قدراتـــه  وتعزيـــز  القطـــاع  هـــذا  ومقـــدرة 

التنافسية في سوق العمل المحلية.
كما تأتي المبادرة ضمن إطار الجهود التي 
تبذلها الغرفة لخدمة رواد األعمال والتجار 
لتشـــجيعهم علـــى تطوير أدائهـــم التجاري 
مختلـــف  فـــي  عاليـــة،  وجـــودة  بحرفيـــة 
مســـتويات مراحل نمو المؤسسات، وذلك 

فـــي إطـــار توجههـــا نحـــو تنميـــة الشـــارع 
التجـــاري، ورفـــع كفـــاءة األعمـــال وتعزيـــز 
اإلنتاجية. ومن أبـــرز أهداف برامج “ُتّجار 
العقبـــات  تذليـــل  علـــى  العمـــل  البحريـــن” 
المؤسســـات  تمكيـــن  عبـــر  والصعوبـــات 
الصغيـــرة والمتوســـطة مـــن شـــق طريقهم 
نحو النمو والتميز، والتي باتت تمثل اليوم 
نحو 96 % من إجمالي عدد المنشـــآت في 
البحريـــن، إذ يأتـــي إطـــالق هـــذا البرنامج 
بدعم من الشريك اإلســـتراتيجي “تمكين” 
والشريك المعرفي معهد )BIBF(؛ من أجل 

تدريـــب وتأهيـــل البحرينييـــن وتزويدهم 
الحتياجـــات  وفقـــا  الالزمـــة  بالمهـــارات 
ســـوق العمـــل دائمة التغير؛ وذلـــك لجعلهم 
خيارا أمثل ألصحاب األعمال، ولتأســـيس 
األعمـــال. ويقـــدم برنامج “ُتّجـــار البحرين” 
ألصحـــاب  الالزمـــة  األساســـية  المهـــارات 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة والراغبين 
وذلـــك  الخاصـــة،  مشـــاريعهم  بإطـــالق 
بمحاولـــة التقليـــل مـــن المخاطـــر التي قد 
تواجههم في بدايات مشاريعهم ومناقشة 
جميع جوانـــب العمليـــات التجارية لتنمية 
األعمـــال،  وبيئـــة  كالتمويـــل،  مشـــاريعهم؛ 

والتســـويق،  والعمليـــات،  األفـــراد  وإدارة 
إضافة إلى تطوير اإلستراتيجيات ومعرفة 
النجـــاح.  لتعزيـــز  والفـــرص  التحديـــات 
ويســـتهدف البرنامـــج عنـــد انطالقتـــه فئة 
رواد األعمـــال الحالييـــن، ويمكـــن إلدارات 
لالســـتفادة  ترشـــيح موظفيهـــا  الشـــركات 
مـــن البرنامـــج. وقال رئيـــس مجلس إدارة 
الغرفة، ســـمير ناس “يسعدنا طرح برنامج 
منـــه  سيســـتفيد  الـــذي  البحريـــن”  “ُتّجـــار 
جميـــع رواد االعمال والتجـــار في المملكة، 
حيث تأتي هـــذه المبادرة في إطار تطوير 
مهارات رواد األعمال لتمكينهم من تطوير 
أعمالهم وللوصول إلى اســـتدامة المشاريع 
وتحقيق النجاح والتمييز، وستساهم هذه 
المبـــادرة فـــي تعزيـــز وتحســـين المنظومة 

البيئية لريادة األعمال في المملكة”.
وبدوره، قال الرئيـــس التنفيذي لـ “تمكين” 

ابراهيـــم جناحـــي “إن تمكيـــن مســـتمر في 
دعـــم البحرينييـــن؛ ليكونوا خيـــاًرا مفضال 
فـــي ســـوق العمـــل إلـــى جانب تشـــجيعهم 
علـــى اتخاذ ريـــادة األعمـــال كمســـار بديل 
للتوظيـــف، وهـــو مـــا يدفع إلـــى تعزيز دور 
القطـــاع الخـــاص ليكـــون المحـــرك الرئيس 
لالقتصـــاد فـــي المملكة، وذلك عبـــر الدعم 
التدريبـــي والمالـــي والمهني واالستشـــاري 
مشـــاريعهم  لتأســـيس  األعمـــال  لـــرواد 

الجديدة وتطوير مشاريعهم القائمة”.
مـــن جانبـــه، أعـــرب المديـــر العـــام لمعهـــد 
BIBF أحمد الشـــيخ عن اعتـــزازه وتقديره 
بالتعاون مع الغرفة إلنجاح هذا المشـــروع 
والذي بالشك سيخدم مؤسسات وشركات 
القطـــاع الخـــاص فـــي تعزيـــز تنافســـيتها، 
خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

فضالً عن تدريب رواد األعمال.

توقيع اتفاقية التعاون المشترك

السنابس - الغرفة
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بكين - أ ف ب

النقدية  األوراق  ”تنظيف”  بـ  يقضي  قــرار  عن  الصيني  المركزي  البنك  أعلن 
انتشار  من  الحّد  بهدف  “الحجر”؛  في  وضعها  عبر  التداول  في  الموضوعة 
فيروس كورونا، مؤكدا مواصلة دعم الشركات التي تعاني صعوبات بسبب 
المصارف  إن  ييفي،  فان  الصيني  المركزي  البنك  حاكم  نائب  وقــال  الوباء. 
لتعقيم  ا  جــدًّ عالية  حـــرارة  درجـــات  أو  البنفسجية  فــوق  األشــعــة  تستخدم 
األوراق النقدية، قبل عزلها لمّدة تتراوح بين 7 و14 يوًما. وأشار في مؤتمر 
فترة  انقضاء  بعد  التداول  إلى  النقدية  األوراق  إعــادة  إمكان  إلى  صحافي 
“الحجر الصحي” التي تعتمد على شّدة الوباء في المنطقة المعنية. وأضاف 
“علينا أن نحافظ على سالمة وصحة مستخدمي السيولة النقدية”، مشيًرا 

إلى تعليق التحويالت المالية بين المقاطعات الصينية.

الصين تضع نقودها في “حجر”

المنامة - شركة إنفيتا

أطلقــت شــركة “إنفيتــا”، المــزود الرائــد لحلــول معالجــة األعمــال إلســنادها 
بأطــراف خارجيــة )BPO( وحلــول التحــول الرقمــي أخيــرا، المســاعد اآللي 
بالــذكاء االصطناعــي مــن شــركة  المدعــوم   ،)Herbie( ”التفاعلــي “هيربــي

“SunSmart Global”، الشريك العالمي لخدمات الذكاء االصطناعي.

مجموعة  في  األول  “هيربي”  ويعد 
خـــدمـــات أتــمــتــة الــعــمــلــيــات اآللــيــة. 
 )Chatbot( اآللـــي  المساعد  ويــقــدم 
العمالء  لخدمة  بشرية  شبه  تجربة 
عــبــر جــمــيــع الــقــنــوات، بــمــا فــي ذلــك 
ــة على  الــصــوت والــكــتــابــة والـــدردشـ
االنــتــرنــت، والــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
ــهــاتــف الــمــحــمــول، ما  ــرد عــلــى ال ــ والـ
يؤدي إلى أتمتة ما يصل إلى 70 % 

من محادثات العمالء.
“هيربي” هو مساعد افتراضي متقدم 
العمالء،  إلــى  التحدث  يمكنه  للغاية 
 100 الكتابة بأكثر من  باإلضافة إلى 

لغة. 
ــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة  ــ وقـ
نقدم  أن  “يسعدنا  بهال  راهول  إنفيتا 
االصطناعي،  الذكاء  تقنيات  أحــدث 
إذ يمكن للعمالء اآلن الحصول على 
الستفساراتهم  فــوريــة  اســتــجــابــات 
وحلها من قبل )هيربي( من أي مكان 

وعلى مدار الساعة دون انتظار”.
للبقاء  الــحــل األمــثــل  “إنـــه  ــاف  وأضــ
وتقديم  بالعمالء،  دائــم  اتصال  على 
تــجــربــة اســتــثــنــائــيــة لــهــم مـــن خــالل 
ســـرعـــة خـــدمـــة الـــعـــمـــالء لــالرتــقــاء 
ُتحدث  الــخــدمــة.  وانــســيــاب  بكفاءة 

في  نوعية  نقلة  اآللــيــة  المساعدات 
من  السبب  ولهذا  العمالء،  اتصاالت 
الشات  تزيد قيمة سوق  أن  المتوقع 
دوالر  مليار   1.25 ــى  إل لتصل  بــوت 

بحلول العام 2025”.

 راهول بهال

يمكنــه التحــدث للعمــاء والكتابــة بأكثر مــن 100 لغة
“إنفيتا” تطلق المساعد اآللي “هيربي”

المنامة - البحرين اإلسالمي

مع  تفاهم  مذكرة  أخيرا،   ،)BisB( اإلسالمي  البحرين  بنك  وقع 
تعزيز  إلى  تهدف  البحرين(،  )بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية 
لتعزيز  انطالًقا من جهوده  المؤسستين؛  بين  المشترك  التعاون 
محوري االبتكار والتعليم ضمن خطط برنامج “جود” للمسئولية 

االجتماعية.
للبنك،  الرئيس  المقر  في  التفاهم  مذكرة  توقيع  مراسم  وتمت 
بحضور كل من الرئيس التنفيذي للبنك حسان جرار، والرئيس 

التنفيذي لبوليتكنك البحرين جيف زابودسكي.
على  وثــيــق  تــعــاون  إقــامــة  على  التفاهم  مــذكــرة  بــنــود  وترتكز 
واستضافة  األكاديمية  البحوث  وعمل  المهني  التدريب  صعيد 
من  للطلبة  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  تعليمية  عمل  ورش 
لتعزيز  تعاونية هادفة  أنشطة  إلى  البنك، إضافة  قبل موظفي 
القيادة وريادة األعمال لديهم، إلى  الجانب اإلبداعي ومهارات 
هذه  تنسيق  وتم  مًعا.  وعملية  تعليمية  تجربة  منحهم  جانب 
األنشطة بعناية بين الجانبين، بهدف منح الطلبة فكرة شاملة 
المصرفي  القطاع  فــي  المؤسسات  أقــســام  عمل  كيفية  بشأن 
والمالي، إلى جانب توجهيهم لالبتكار لدفع التحول الرقمي ألي 
نوع من قطاعات العمل من خالل إجراء البحوث حول أقسام 

البنك.
وقال حسان جرار “يسعدنا اإلعالن عن توقيع مذكرة تفاهم مع 
بوليتكنك البحرين لتدشين عدد من األنشطة الموجهة لتثقيف 
والمصرفي.  المالي  بالقطاع  إلمامهم  يعزز  بما  الطلبة  وتدريب 
للمسؤولية  البنك  برنامج  مــع  بالتوافق  الشراكة  هــذه  وتــأتــي 

االجتماعية )جود(. 
ــودســكــي “يــســرنــا أن نــبــدأ شــراكــة  مــن جــانــبــه، قـــال جــيــف زاب
مبادرات  تتضمن  البحرين،  في  الرائدة  البنوك  أحد  مع  مثمرة 
تعليمية وتدريبية متكاملة لتقوية مهارات الطلبة والخريجين 

المنتسبين لبوليتكنك البحرين، ما يعزز فرصهم الوظيفية”.

البنــك يوقع مذكــرة تفاهــم مــع “بوليتكنــك” البحرين
“اإلسالمي” يدعم محوري االبتكار والتعليم  

“المناقصات” يبحث المنصة اإللكترونية للمشتريات الحكومية
والمورديـــن الرســـمية  الجهـــات  مـــن  للشـــركاء  بالخدمـــات  لالرتقـــاء 

استقبل األمين العام لمجلس المناقصات 
والــمــزايــدات محمد عــلــي بــهــزاد كــال من 
علي بوخماس وعبدالعزيز البوعينين من 
الكواري  وأحمد  المدنية،  الخدمة  ديــوان 
ومحمد  ــإيــرادات،  ل الوطني  الجهاز  مــن 
واالقــتــصــاد  الــمــالــيــة  وزارة  مـــن  بــوعــلــي 
المنصة  فــكــرة  الــقــائــمــيــن عــلــى  الــوطــنــي 
التي  الحكومية،  للمشتريات  اإللكترونية 
النسخة  من  النهائية  المرحلة  إلى  تأهلت 
ــثــانــيــة لــمــســابــقــة االبـــتـــكـــار الــحــكــومــي  ال
)فكرة(، بحضور أعضاء اللجنة المشتركة 
اإللــكــتــرونــي  الــمــنــاقــصــات  نــظــام  لتطوير 
تنفيًذا  والمزايدات؛  المناقصات  بمجلس 
لتوجيهات ولي العهد نائب القائد األعلى 
الــــوزراء  لــرئــيــس مــجــلــس  الــنــائــب األول 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
حمد آل خليفة، لجميع الوزارات والجهات 

الحكومية إلى دراسة إمكان تنفيذ األفكار 
التي تأهلت للمرحلة النهائية من مسابقة 

االبتكار الحكومي.
مبادئ  أرســـت  المسابقة  أن  بــهــزاد  وأكـــد 
ــات  ــاعـ ــطـ ــقـ ــي مـــخـــتـــلـــف الـ ــ الـــتـــطـــويـــر فـ
الحكومية، مقدًما خالص الشكر والتقدير 
اإللكترونية  المنصة  فكرة  على  للقائمين 
بجهودهم  مشيًدا  الحكومية،  للمشتريات 
الـــــدؤوبـــــة ومـــشـــاركـــتـــهـــم الـــفـــاعـــلـــة فــي 
المسابقة التي من شأنها تطوير منظومة 
الــعــمــل الــحــكــومــي وتــحــســيــن الــخــدمــات 
الحكومية بما يضمن ترسيخ قيم الكفاءة 
والــتــنــافــســيــة فـــي عــمــلــيــات الــمــشــتــريــات 

الحكومية.
كما قدم الفريق القائم على الفكرة شرًحا 
متكاماًل عن فكرة المشروع وآلية تطبيقها، 
المناقصات  نظام  تطوير  لجنة  وستبحث 

القائم  الفريق  مع  بالمجلس  اإللكتروني 
إمكان  مع  وتطبيقها  الفكرة  جــدوى  مدى 
لتوفير  ــة  ــدراسـ الـ مــن  لــمــزيــد  إخــضــاعــهــا 
ــنــجــاح لــهــا، بــمــا يــخــدم  مــخــتــلــف ســبــل ال
وبما  للمجلس  االستراتيجية  ــداف  األهــ
عــن مستوى  الــرضــا  مــراتــب  أعلى  يحقق 

الخدمات للشركاء من الجهات الحكومية 
دراســة  ثم  ومــن  والــمــورديــن،  والمقاولين 
النظام  في  المبادرة  هــذه  تضمين  إمكان 
الذي  الحكومية  للمشتريات  اإللكتروني 
استحداثه  على  حــالــًيــا  المجلس  يعكف 

قريًبا.

لقاء “المناقصات” بالقائمين على “فكرة” 

خليج البحرين - مجلس المناقصات والمزايدات

تجــاوزت مجمــوع موجودات ميزانية شــركات األعمال االســتثمارية العاملة 
في البحرين، بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2019 نحو 11 مليار دينار.

نشرها  رسمية  بيانات  ألحدث  ووفًقا 
مصرف البحرين المركزي على موقعه، 
بنهاية  للميزانية  الكلي  المجموع  فإن 
شهد  الماضي،  العام  من  الثالث  الربع 
مليار   3.1 بنحو  تــقــدر  كبيرة  زيـــادة 
دينار، ما نسبته 39.8 % على أساس 
سنوي إذ بلغت بنهاية الربع الثالث من 

العام 2018 نحو 7.9 مليار دينار.
للميزانية  الكلي  المجموع  شهد  كما 
بــنــحــو 2.6 مــلــيــار ديــنــار ما  ــفــاعــا  ارت
الثالث  الربع  بنهاية   %  31.7 نسبته 
تسجيل  تــم  إذ  الثاني،  بالربع  قياًسا 

8.3 مليار دينار.
للميزانية  الــكــلــي  الــمــجــمــوع  وارتـــفـــع 
 571.6 بقيمة  الــثــانــي  ــع  ــرب ال بــنــهــايــة 

على   %  7.4 نسبته  مــا  ديــنــار  مليون 
 7.8 تسجيل  تــم  إذ  ســنــوي،  أســــاس 
 108.8 بنحو  ارتفع  كما  ديــنــار،  مليار 
مليون دينار ما نسبته 1.3 % قياًسا 
بالربع األول، إذ تم تسجيل 8.2 مليار 

دينار.
للميزانية  الــكــلــي  الــمــجــمــوع  وارتـــفـــع 
 2019 الــعــام  مــن  األول  الــربــع  بنهاية 
نسبته  مــا  ديــنــار  مليون   493 بمقدار 
دينار  مليار   7.7 نحو  مقابل   %  6.4

بالفترة نفسها من العام 2018.
ميزانية شركات  وتوزعت موجودات 
الــربــع  بنهاية  االســتــثــمــاريــة  األعــمــال 
ــمــاضــي مـــا بين  ــثــالــث مـــن الـــعـــام ال ال
شركات األعمال االستثمارية من الفئة 

األولــى بنحو 7.7 مليار دينار )نحو 5 
وقرابة  الثاني(،  بالربع  دينار  مليارات 
3.27 مليارات دينار للفئة الثانية )نحو 
و6  الثاني(،  بالربع  دينار  مليار   3.25
ماليين دينار للفئة الثالثة )7.4 مليون 

دينار بالربع الثاني(.
األعمال  شركات  ميزانيات  واشتملت 
األولـــى على  الفئة  مــن  االســتــثــمــاريــة 
لصالح  الــمــدارة  الموجودات  مجموع 
)قرابة  دينار  مليار   7.3 نحو  العمالء 
4 مليارات دينار للموجودات المقيمة، 
غير  لــلــمــوجــودات  ديــنــار  مليار  و3.3 
ــار  ــن دي ــيــون  مــل و386.3  ــمــقــيــمــة(،  ال
مجموع موجودات الميزانية )يتضمن 
مــجــمــوع الـــمـــوجـــودات الــمــســتــثــمــرة 
البالغة  االستثمارية  الشركات  لصالح 

111.5 مليون دينار(.
مــيــزانــيــات  أن  الــبــيــانــات  ــهــــرت  وأظــ

الثانية  الــفــئــة  مــن  األعـــمـــال  شــركــات 
المدارة  الموجودات  مجموع  تتضمن 
لصالح العمالء نحو 3.27 مليار دينار 
ــارا ديـــنـــار تــقــريــًبــا لــلــمــوجــودات  ــي )مــل

ــار  ديــن ــيــار  مــل الــمــقــيــمــة، ونـــحـــو 1.2 
الــمــقــيــمــة(، و3.3  لــلــمــوجــودات غــيــر 
ــنـــار مــجــمــوع مـــوجـــودات  مــلــيــون ديـ

الميزانية. 

للشركات  اإلرشـــــادي  لــلــدلــيــل  ووفـــًقـــا 
البحرين  لــهــا مــن مــصــرف  الــمــرخــص 
ــشــركــات  ــوز ل ــجــ ــ ــه “ي ــإنـ ــزي، فـ ــركــ ــمــ ــ ال
االستثمار من الفئة األولى أن تمارس 
جــمــيــع أنــــــواع خـــدمـــات االســتــثــمــار 
تحمل  ذلك  في  بما  للرقابة  الخاضعة 
في  التعامل  مثل  الخاصة  المخاطر 
األدوات المالية بصفة متعهد، ويجوز 
الثانية  الفئة  من  االستثمار  لشركات 
النشاطات  أنـــواع  جميع  تــمــارس  أن 
أما  متعهد،  بصفة  التعامل  باستثناء 
الثالثة  الفئة  مــن  االستثمار  شــركــات 
تقديم  فــي  فــقــط  نشاطها  فينحصر 
ــصــفــقــات في  الـــمـــشـــورة وتـــرتـــيـــب ال
عليه  ما  غير  وعلى  المالية،  األدوات 
األولى  الفئة  لشركات  بالنسبة  الحال 
ال  الثالثة  الفئة  شركات  فإن  والثانية 

يمكنها االحتفاظ بأموال العمالء”.

إجمالي موجودات شركات األعمال االستثمارية
2019 الــثــالــث  ــع  ــربـ الـ ــة  ــاي ــه ــن ب الــمــؤســســات  ــة  ــي ــزان ــي م ــادة  ــ ــ زي  %  39.8
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المنامة - تنمية الصغيرة  والمتوسطة

عقدت لجنة المؤسسات متناهية الصغر بجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة اجتماعها الثالث بمقر الجمعية برئاسة رئيس اللجنة محمد الموسوي، 
 وتناول االجتماع أهم العوائق التي يعاني منها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  أثناء تعامالتهم مع بعض الجهات الحكومية . 

اللجنة قد كلفت في اجتماعها    وكانت 
ــداد تــقــريــر  ــ ــإعـ ــ ــا بـ ــاءهــ ــضــ الـــســـابـــق أعــ
ــمــعــوقــات فـــي الــتــواصــل  يــســتــوضــح ال
المعنية  مع  المؤسسات  للتجار  العملي 
ــاز الــضــريــبــي  ــهـ ــجـ ــتـــواصـــل مـــثـــل الـ ــالـ بـ
للتنمية  ــبــحــريــن  ال وبـــنـــك  وصـــــــادرات 
للوقوف  وغيرها  المناقصات   ومجلس 

الــتــي تــواجــه القطاع  الــمــعــوقــات  عــلــى 
بشكل عملي. 

نظام  تطبيق  إن  اللجنة  رئــيــس  وقـــال 
تــخــصــيــص نـــســـبـــة مــــن الـــمـــشـــتـــريـــات 
ــصــغــيــرة  الـــحـــكـــومـــيـــة لـــلـــمـــؤســـســـات ال
المناقصات  مجلس  فــي  والــمــتــوســطــة 
بعض  تشوبه  ولــكــن  فــعــاال  ــرارا  قـ يعتبر 

دعم  إن  إذ  التطبيق،  آليه  في  الثغرات 
التقييم  في   %  10 بنسبة  المؤسسات 
بعض  تقوم  إذ  واضحا،  فرقا  يحدث  ال 
التقييم  فــي  الــفــرق  بتعويض  الــجــهــات 
الــفــنــي لــلــمــؤســســات الــصــغــيــرة مــقــارنــة 
إجحافا  يعتبر  مــا  الــكــبــرى،  بــالــشــركــات 
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  بحق 

ــي تــمــتــلــك مـــــــوارد مــــحــــدودة فــي  ــتـ الـ
العمالة واآلليات وفي عدد المشروعات 
النهاية عدم فوز  المنجزة، ما ينتج في 
المؤسسات الصغيرة بالمناقصات، حتى 

لو كانت صاحبة أقل عطاء مالي. 
وقالت اللجنة إن حصر بعض الخدمات 
البحرين”  “صـــادرات  مركز  من  المقدمة 

حسب تصنيف القبول في الخدمة يعد 
تقييدا لبعض هذه الخدمات واالستفادة 
مــنــهــا وعـــلـــى رأســــهــــا خـــدمـــة تــأمــيــن 
الصادرات، والتي تعد من أهم الخدمات 
التي تدعم صادرات التاجر البحريني.  . 

التواصل  أن  إلــى  اللجنة  رئيس  وأشــار 

إذ  جــًدا،  ضعيف  الضريبي”  “الجهاز  مع 
إنــهــم ال  يــقــدمــون مــعــلــومــات واضــحــة، 
ردهم  تجاوبهم وعدم  عدم  إلى  إضافة 
ــهــم من  ــمــرســلــة ل عــلــى “اإليـــمـــيـــالت”  ال
ــمــؤســســات الــصــغــيــرة  قــبــل أصـــحـــاب ال

والمتوسطة.  

ثغرات بتطبيق نظام “نسبة المشتريات” لدعم “الصغيرة”

االجتماع الثالث للجنة “متناهية الصغر”

أمل الحامد
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بومبيــو: واشــنطن تحمي مضيــق هرمز وتضمن أمــن الخليج

وزير الخارجية السعودي: لم نرسل أي رسائل إلى إيران

األمير  السعودي  الخارجية  وزيــر  أكد 
ــســعــوديــة  ال بـــن فـــرحـــان أن  فــيــصــل 
مستعدة لمناقشة موضوع المحادثات 
مـــع إيــــــران عــنــدمــا تــعــتــرف طــهــران 
على  وتأثيرها  العدوانية  بتصرفاتها 
المنطقة،  في  األمني  االستقرار  عــدم 
بما فيها شّن هجمات صاروخية على 

دول مجاورة.
ــخــارجــيــة الــســعــودي،  ــر ال ــ ــال وزيـ ــ وقـ
فــي مــؤتــمــر مــيــونــخ لــأمــن أمـــس، إن 
السعودية لم ترسل أي رسائل خاصة 
“رسالتنا  إيــران، مضيفًا:  إلى  أو سرية 
قبل  أوالً  الــســلــوك  تغيير  أن  إليــــران 

مناقشة أي شيء آخر”.
ــة الـــوحـــيـــدة الــتــي  ــ ــال ــرســ ــ وتــــابــــع: “ال
أرسلتها السعودية إليران كانت معلنة 
وقبل  إيـــران  الجميع.  لــدى  ومعروفة 
مقتل قاسم سليماني هاجمت منشآتنا 
النفطية بـ16 صاروخا، وشكلت خطرا 
هي  ــران  وإيـ العالمي.  االقتصاد  على 
من تدعم الحوثيين بالسالح لمهاجمة 
هي  إليــران  رسالتنا  السعودية.  المدن 
العدوانية  بتصرفاتها  تعترف  عندما 
األمني  االستقرار  عدم  على  وتأثيرها 
هجمات  شــن  فيها  بما  المنطقة،  فــي 
يمكن  مــجــاورة،  دول  على  صاروخية 
حينها أن نناقش موضوع المحادثات”.
ــســعــوديــة “مــهــتــمــة دومـــا  وأكــــد أن ال
بخفض التصعيد في المنطقة”، إال أنه 
أضاف أنه “حتى اللحظة ال توجد أي 

اتصاالت مباشرة مع إيران”.
وأوضــح أن “هناك طرفا واحــدا فقط 
المنطقة”،  فــي  االســتــقــرار  عــدم  وراء 
ــارس ســلــوكــا  ــمـ ــا أن “إيــــــران تـ ــارحـ شـ

مستهترا وتهدد االقتصاد العالمي”.
أي حديث بال جدوى  وقال: “سيكون 
لـــنـــا الـــحـــديـــث عــن  ــى أن يــتــســنــى  ــ إلـ
االستقرار  النعدام  الحقيقية  المصادر 

هذا”.
وفي الشأن اليمني، أكد وزير الخارجية 
الحل  تفضل  المملكة  أن  الــســعــودي 
السياسي في اليمن عبر الحوار برعاية 
أممية، مضيفا: “موقفنا في اليمن كان 

دومًا داعما للحل السياسي”.

ــركـــز  ــه بـــــأن “يـ ــ ــل ــا أعـــــــرب عــــن أمــ ــمـ كـ
وليس  اليمن  مصالح  على  الحوثيون 
إيران”. واعتبر أن “على كافة األطراف 
المساعدة في الحل في اليمن، وليس 

السعودية فقط”.
على  فرحان  بن  فيصل  األمير  وشــدد 
سلبيا  ليس  المنطقة  في  “المشهد  أن 

وقاتما بشكل عام”.
ــال وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــ ــى ذلــــــك، قـ ــ إلـ
األمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، أمـــس، إن 
اإليرانية  التدخالت  تدين  واشنطن 
وســوريــا، مشددا  ولبنان  الــعــراق  فــي 
ــاب  ــشــب ال تــســتــغــل  إيـــــــران  أن  عـــلـــى 
أكد  العراقي واللبناني لمصالحها، كما 

مضيق  تحمي  المتحدة  الــواليــات  أن 
هرمز، وتضمن أمن الخليج.

تصريحات بومبيو جاءت ضمن كلمته 
أمام مؤتمر ميونخ لأمن، حيث عدد 
والعسكرية  األمنية  أميركا  إنــجــازات 

بمواجهة اإلرهاب وأطماع إيران.
ــيــو قـــــال، الــجــمــعــة، إن  وكـــــان بــومــب
ــن إيـــــــران فــي  اعــــتــــراض أســـلـــحـــة مــ
أنها  عــلــى  دلــيــل  للحوثيين  طــريــقــهــا 
ــة راعــيــة لـــإرهـــاب، مــشــددا  أكــبــر دولـ
على أن طهران تتحدى مجلس األمن 
مطالبا  للحوثيين،  أسلحة  بتهريبها 
األسلحة  حظر  لتجديد  دولي  بتحرك 

المفروض عليها والذي ينتهي قريبا.

دبي - العربية.نت

وزير الخارجية السعودي متحدثا في مؤتمر ميونيخ لألمن أمس )أ ف ب(

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

حالتين  شفاء  الجمعة،  اإلماراتية،  المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  أعلنت 
الرعاية  يتلقون  كانوا  ممن  المستجد،  كورونا  بفيروس  لمصابين  جديدتين 
التي تم اإلعالن  الحاالت  بذلك عدد  ليصل  الدولة،  الطبية في مستشفيات 
عن شفائها إلى 3 حاالت من إجمالي 8 حاالت مسجلة. وكانت الوزارة أعلنت 
 73“ يوجيا  ليو  الصينية  للمواطنة  األولــى  الحالة  شفاء  الماضي  األسبوع 
عاما” وتعافيها التام من أعراض المرض. وقالت الوزارة، أمس، إن الحالتين 
الجديدتين اللتين تم شفاؤهما هما لمواطنين صينيين األول يبلغ من العمر 
“41 “عاما وابنه “8 سنوات”، وفق ما نقلت وكالة األنباء اإلماراتية. ويجسد 
تعافي الحاالت وشفاؤها كفاءة النظام الصحي في الدولة، حيث تعتبر وزارة 
الصحة ووقاية المجتمع صحة وسالمة المواطنين والمقيمين من أولوياتها 
االستراتيجية التي تعمل عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنظومة 
مازالت  5 حاالت  أن  الوطنية. يذكر  والموارد  القدرات  لها  الوطنية وتسخر 

تحت المتابعة المستمرة أحدها تحت العناية المكثفة.

اإلمارات تعلن شفاء حالتين جديدتين مصابتين بكورونا

ميونخ - وكاالت

أكــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
ألقاها  كلمة  في  الفــروف،  سيرغي 
أمام مؤتمر األمن في ميونخ أمس 
السبت، على أهمية التعاون الدولي 

في مواجهة اإلرهاب.
ــط،  وفـــي مــلــف الـــشـــرق األوســ

شدد الفروف على رفض 
ــو الـــحـــلـــول  ــكـ مـــوسـ

ــة مــن  ــ ــ ــاديـ ــ ــ األحـ
ــرف  ــــب طـ ــان جــ
واحــــــــــــــــد فــــي 
الــــــــــــــصــــــــــــــراع 

ــفــلــســطــيــنــي -  ال
اإلسرائيلي.

وحــــــــــــول فـــــيـــــروس 
الصين  أن  أفـــاد  كــورونــا، 

ــيـــرة، ولــكــن  ــبـ ــهــــودا كـ ــذل جــ ــبـ تـ
ويتطلب  كبير  الــعــالــمــي  الــتــهــديــد 

التضامن.

وأشار الفروف إلى ضرورة احترام 
ــم الـــمـــتـــحـــدة وعــــدم  ــ مـــيـــثـــاق األمــ
ــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة  ال

للدول.
وفي مؤتمر صحافي عقب كلمته، 
ــؤال حـــول عــالقــة  عــلــى ســ وردا 
الفروف  قال  وأنقرة،  موسكو 
اتــفــاق كامل  يــوجــد  ــه ال  إنـ
كافة  على  الجانبين  بين 
القضايا، مشيرا إلى أن 
العالقة بين الجانبين 

“جيدة”.
وأضـــــــــــاف أنـــــــه ال 
مشتركة  أهـــداف  تــوجــد 
ــا  ــيـ فــــي ســــوريــــا تـــجـــمـــع روسـ

وتركيا.
ــه فـــي أن يــكــون  وأعـــــرب عـــن أمــل
ألنـــقـــرة تــأثــيــر عــلــى الــمــجــمــوعــات 

المسلحة في إدلب السورية.

الفروف يؤكد على أهمية مواجهة اإلرهاب

بغداد - أ ف ب

أعــلــن رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي المكلف 
أنه سيطرح خالل  محمد عالوي، أمس، 
الــمــنــتــظــرة،  الــحــكــومــيــة  تشكيلته  ــام  ــ أي
دون  ومــن  “مستقلة”  تكون  بــأن  متعهدا 
تدخل األطراف السياسية، وهو ما طالب 

به زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقـــال عـــالوي فــي تــغــريــدة عــلــى تويتر 
“اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمّثل 
بإكمال كابينة وزارية مستقلة من األكفاء 
أي طــرف  تــدخــل  مــن دون  والــنــزيــهــيــن 

سياسي”.
الكابينة  هــذه  أســمــاء  “سنطرح  وأضـــاف 
ــبـــوع الــحــالــي إن شـــاء ألــلــه  خـــالل األسـ
بــعــيــدا عـــن الـــشـــائـــعـــات والــتــســريــبــات، 
النواب  مجلس  أعضاء  استجابة  ونأمل 
بتنفيذ  البدء  والتصويت عليها من أجل 

مطالب الشعب”.
وأمام عالوي، الذي سّمي رئيسا للوزراء 

الكتل  إلــيــه  توّصلت  صعب  تــوافــق  بعد 
السياسية، حتى الثاني من مارس المقبل 
بحسب  البرلمان،  فــي  عليها  للتصويت 

الدستور.
وكان التيار الصدري هّدد في وقت سابق 
رئيس الــوزراء بـ “اسقاطه” خالل 3 أيام 
ــدم عــلــى تـــوزيـــر أشــخــاص  فـــي حـــال أقــ
من  خصوصا  سياسية،  لجهات  ينتمون 

الفصائل الشيعية المتنافسة مع الصدر.

ويرفض المتظاهرون تكليف عالوي على 
اعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي 

يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها.
ــتــل مــتــظــاهــر قــرب  ومـــســـاء الــجــمــعــة، ُق
ســاحــة االعــتــصــام الــرئــيــســة فـــي وســط 
لــلــصــوت عندما  بــمــســدس كــاتــم  بـــغـــداد 
أثر  ُفقد  بينما  خيمته،  مجهولون  هاجم 
3 متظاهرين آخرين في مناطق متفرقة 

من العاصمة.

خيم المتظاهرين المناهضين للسلطات العراقية في ساحة التحرير في العاصمة بغداد أمس )أ ف ب(

التيار الصدري يهّدد رئيس الوزراء بـ “اسقاطه” خالل 3 أيام
عالوي يعد بطرح حكومة عراقية “مستقلة” هذا األسبوع

أنقرة - أ ف ب

نـــاقـــش الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
أردوغـــــان، أمـــس، مــع نــظــيــره األمــيــركــي 
ــة في  دونــالــد تــرامــب، سبل إنــهــاء األزمـ
ــوات الــنــظــام  ــ إدلـــــب، ودانـــــا هــجــمــات قـ
السوري في آخر معقل لفصائل المعارضة 

في البالد، وفق بيان للرئاسة في أنقرة.
وجاء في البيان الذي أعقب اتصاال هاتفيا 
بين الرئيسين: “في معرض التشديد على 
أن هجمات النظام )السوري( األخيرة غير 
مقبولة، تبادل الرئيس )أردوغان( وترمب 
األزمــة  إنهاء  سبل  بشأن  النظر  وجهات 
وزير  تأخير”. وشــدد  أي  دون  إدلــب  في 
الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، 
وقت سابق أمس، على أن الخالفات بين 
“ال  الــســوري  الملف  فــي  وأنــقــرة  موسكو 

يجب أن تؤثر” على العالقات بينهما.
وقـــال الــوزيــر إن “الــوضــع فــي إدلـــب لن 
يؤثر على اتفاقية صواريخ إس - 400”، 

 ”400  - “إس  منظومة  إلـــى  ــارة  إشــ فــي 
الدفاعية الجوية الروسية التي اشترتها 

وتهديدها  واشنطن  معارضة  رغم  أنقرة 
بفرض عقوبات.

جنود أتراك ينتشرون في في بلدة ترمانين بمحافظة إدلب أمس )أ ف ب(

أوغلو: الوضع لن يؤثر على اتفاقية صواريخ إس - 400 الروسية
أنقرة: أردوغان وترامب دانا هجمات دمشق في إدلب

ميونخ - أ ف ب

إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  اعتبر 
مــــاكــــرون، فـــي مــيــونــخ أمـــــس، أن 
روســيــا “ســتــواصــل مــحــاولــة زعزعة 
الغربية  الــديــمــقــراطــيــات  اســتــقــرار” 
ــكــات  ــب بــشــب ــالعــ ــتــ ــ ــق ال ــ ــري ــن طــ ــ عـ

عمليات  أو  االجتماعي  التواصل 
معلوماتية.

ــاكــــرون في  ــال مــ ــ وقـ
في  األمــن  مؤتمر 

“أعتقد  ميونخ 
روســــــيــــــا  أن 
ســــــــتــــــــواصــــــــل 

مــحــاولــة زعــزعــة 
االســـــتـــــقـــــرار، إمـــا 

عــبــر أطــــــراف فــاعــلــة 
خــاصــة أو عــبــر خــدمــات 

مباشرة، أو عبر وكالء”. وأضاف 
عدوانيا  فــاعــال  طــرفــا  “ستكون  أنــهــا 
للغاية في هذا المجال خالل األشهر 

واألعـــــــــوام الـــقـــادمـــة وفـــــي جــمــيــع 
ــن وضــع  ــابـــات، ســتــبــحــث عـ ــتـــخـ االنـ
الحصول  من  تمكنها  استراتيجيات 
إنه  ماكرون  وقــال  لها”.  وكــالء  على 
يجب على أوروبا التحاور مع روسيا 
ــيــجــيــات  لـــلـــوصـــول إلــــى “اســتــرات
ــتــصــعــيــد” وتــثــبــيــت  لــخــفــض ال

“شفافية متبادلة”. 
“أنــا لست داعما  أكــد  لكنه 
لها،  معاديا  لروسيا، وال 
ــوال ألوروبـــــا”.  ــا مــ أنـ
اقترحته  “ما  وقال 
األمــور  أن  يعني  ال 
دعونا  )و(  فجأة  ستتغّير 
“نحن  وأضــاف  بعضنا”.  نحضن 
متطلبون، ال نفرط في مبادئنا، لكننا 
بــحــوار يتطلب وقــتــا، حــوار  نــلــتــزم 
استراتيجي ألن الوضع الذي نعيشه 

اليوم هو األسوأ”.

ماكرون: روسيا تزعزع استقرار الديمقراطيات الغربية
بكين - أ ف ب

جينبينغ  شــي  الصيني  الــرئــيــس  دعـــا 
السيطرة  مزيد  عبر  األمــن  تعزيز  إلــى 
ــتــرنــت وضـــمـــان “االســتــقــرار  عــلــى االن
ــّم مــكــافــحــة  ــضـ ــي” فــــي خـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
ما  وفـــق  المستجد،  ــا  كــورون فــيــروس 

أوردت وكالة األنباء الرسمية أمس. 
ــتــصــريــحــات في  ــذه ال تـــأتـــي هــ

أن جــزءا من  وقــت يبدو 
ــعــام ال يــزال  ــرأي ال ــ ال

ــا بـــســـبـــب  ــ ــبـ ــ ــاضـ ــ غـ
طــريــقــة الــتــعــامــل 
ــذي  ــاء الـ ــ ــــوب ــع ال مـ
ألـــف   66 أصـــــــاب 

الصين  فــي  شــخــص 
وقــتــل أكــثــر مــن 1500 

مصاب.
وقــال شي جينبينغ في خطاب 

إال  ينشر  لم  لكنه  فبراير،   3 يــوم  ألقاه 
أمــس مــن طــرف وكــالــة أنــبــاء الصين 

الحكومة  عــلــى  يــجــب  إنـــه  ــجــديــدة،  ال
عــلــى وســائــل  ... ســيــطــرتــهــا  “تــعــزيــز 
اإلعالم االلكترونية” و”اتخاذ اجراءات 
لنشر  )الوباء(  يستغل  من  ضد  صارمة 

اإلشاعات”. 
وفيما يتعلق بـ “االستقرار االجتماعي”، 
ــرئــيــس إنـــه “يــجــب زيـــادة  قـــال ال
انــتــشــار قـــوات الــشــرطــة”. كما 
ــدي لــمــن  ــصــ ــ ــت ــ دعــــــا إلــــــى ال
للمضاربة  األزمــة  يستغل 
ــروات أو  ــ وتــحــصــيــل ثـ
ــع مــــــــواد طــبــيــة  ــيــ ــ ب

وادوية مزيفة.
وحــــــــّض جــيــنــبــيــنــغ 
أعـــضـــاء الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
نقد”  على  “الــتــجــرؤ  على  الصيني 
ــن ال يــطــبــقــون  ــذيـ ــزب الـ ــحـ ــاء الـ ــضـ أعـ
التوجيهات الرسمية أو يتقاعسون عن 

أداء واجبهم.

الرئيس الصيني: اجراءات صارمة ضد من يستغل “كورونا”

التحالف: سقوط طائرة 
مقاتلة في اليمن

دبي - العربية.نت

لتحالف  المشتركة  القوات  قيادة  أعلنت 
ــيــمــن، أمــــس، عن  دعــــم الــشــرعــيــة فـــي ال
المقاتلة  التحالف  طائرات  إحدى  سقوط 
الجوف  محافظة  في  العمليات  بمنطقة 
باسم  الرسمي  المتحدث  وصرح  اليمنية. 
ــن تــركــي  ــركـ ــتــحــالــف الــعــقــيــد الـ ــوات ال ــ قـ
نوع  مــن  مقاتلة  طــائــرة  مــن  بــأن  المالكي 
الملكية  الجوية  للقوات  تابعة  “تورنيدو” 
العمليات  بمنطقة  ســقــطــت  الــســعــوديــة 
ــاد الــجــيــش  ــ ــن ــم وإســ ضــمــن عــمــلــيــات دعــ
الوطني اليمني بمحافظة الجوف اليمنية.

قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف إن بالده ال تمول “ميليشيات بل أشخاصا يؤيدوننا”، بحسب تعبيره، وذلك خالل حديثه بمؤتمر ميونخ لألمن. «

وأضاف ظريف أن هناك تبعات من “الناس” على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري اإليراني قاسم سليماني، “وال يمكننا التحكم بها”، مشددا على أن  «
“انتقام إيران لمقتل سليماني لم ينتِه بعد”.

وقال ظريف إن األميركيين قتلوا سليماني، فيما كان يقوم “بمهمة سالم”، معتبرا أن الواليات المتحدة األميركية تسعى لتغيير النظام في إيران منذ 41  «
عاما.

وعن السياسة األميركية تجاه بالده، قال ظريف: “نحن نعيش وقتا خطيرا بسبب سياسات إدارة دونالد ترامب”. «

وأشار إلى أن ترامب ينتظر انهيار إيران منذ مدة طويلة، “وكان يعتقد أن قتل سليماني سيجعلنا نركع”. «

ظريف: “انتقام” إيران لمقتل سليماني لم ينتِه بعد

أكدت وسائل إعالم روسية، أمس، أن تركيا سلمت جزءا كبيرا من أسلحتها  «
إلى “هيئة تحرير الشام” )“جبهة النصرة” التابعة للقاعدة سابقًا( في إدلب.
وأضاف المصدر أنه “من دواعي القلق الخاص تزويد أنقرة المسلحين في 

منطقة إدلب لخفض التصعيد بالزي العسكري التركي”.

مسؤول روسي: أنقرة تسلم أسلحة للنصرة وتزود مقاتليها بزي تركي
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رغـــم االختـــاف الفلســـفي فـــي تحديـــد مفهـــوم الجاهليـــة القديمـــة، والتي 
كانـــت فترة ازدهار أدبـــي وثقافي، لكن لنتجاوز هذا الخاف وندخل بصلِب 
الموضـــوع، عـــادة مـــا يصادفنـــا فـــي خطـــب وأحاديـــث الساســـة والفنانيـــن 
واألدبـــاء والكتـــاب، استشـــهادهم بالغرب حيـــن يدعمون آراءهـــم وخطبهم 
ويرغبـــون فـــي التعبير عـــن إعجابهم باألشـــياء التي يتحدثون عنهـــا، فغالبًا 
ما تســـمع أو تقرأ لهؤالء استشـــهادهم ببريطانيا أو فرنسا، أو أميركا للتعبير 
عـــن الفـــرق بيـــن مجتمعاتهـــم وهـــذه المجتمعات، فتســـمع مثا عبـــارة، في 
بريطانيـــا كذا وكـــذا، وفي أميركا كذا، أو في فرنســـا يعالجون كذا، بل هناك 
من يستشـــهد بالعقل الغربي حينما يريد إثبات الفرق بين رداءة الحالة في 
مجتمعه وجودة الحالة في الغرب، تراه يســـتحضر المقارنة، مثل قوله، هل 
رأيتم الســـياحة في إســـبانيا؟ هل شاهدتم النظافة في ســـنغافورة؟ أرأيتم 
المسرح في روسيا؟ هل قارنتم كيف عالجوا الركود االقتصادي في كوريا؟ 
وهناك نغمة أخرى، لماذا هم متقدمون في الرياضة؟ لماذا هم مبدعون في 

المسرح؟ لماذا فشلنا ونجحوا؟
المشـــكلة يا ســـادة، ليست في العقل، الطبيعة البشـــرية وهبت اإلنسان ذات 
التكويـــن الفيزيائي ولكـــن الثقافة والبيئة والعادات والمـــوروث والتوظيف 
العقانـــي األســـباب التي تجعل مجتمعـــا يحلق في الفضـــاء ومجتمعا يغط 
فـــي الكهـــف، عقل يؤمن بالعلم وعقل يمضغ الخرافة، عقل يؤمن بأن العلوم 
ســـاح األمـــم وعقـــل يقـــدس الخرافـــة، عندمـــا تتأمـــل الصحافة والمســـرح 

والســـينما والمعرفة وطريقة تفكير اإلنسان، وتقارن بين رؤيته للعالم، تجد 
أن األســـباب وراء تأخرنـــا لهـــا مظاهر كثيرة ال نعترف بهـــا منذ قرون، فكلما 
تقدم العالم خطوة لألمام تأخرنا خطوات للوراء، فعلى سبيل المثال، يطبع 
من كتاب صادر في أي من دول العالم المتقدم مايين النسخ، وحين يترجم 
هـــذا الكتـــاب في عمـــوم العالم العربـــي وفي نطاق أكثر من ثاث وعشـــرين 
دولـــة عربيـــة وضمـــن نطـــاق 360 مليون نســـمة لن تزيـــد النســـخ المطبوعة 
منه عن الخمســـة آالف. ذلك مؤشـــر على ضحالة القارئ وعامة على سبب 

التخلف وظاهرة ال مثيل لها في العالم.
إعجابنا باآلخر وتقليدنا له واســـتيرادنا ثقافته، ليس دليل تحضر، وال صلة 
لـــه بتبـــادل الثقافات وتمـــازج الحضارات، بل ظاهـــرة القصور التـــي نعانيها 
فـــي مجتمعاتنـــا، وإذا مـــا انتقـــدت المـــوروث والخرافة والميـــراث المتراكم 
للجهـــل، فـــإن أبـــواب الجحيـــم تفتح عليـــك من قبـــل ذات البشـــر المعجبين 
والمقلديـــن والمســـتوردين للحضـــارات الغربيـــة، فخـــذ علـــى ســـبيل المثال 
المنتقديـــن لظاهـــرة مكبرات صوت المســـاجد التي نظمهـــا القانون وحد من 
االنفـــات المجنون، هـــؤالء ذاتهم حينما يبتعدون عـــن الديار ويعودون من 
باد الفرنجة! يحدثونك عن الهدوء واالســـترخاء، وبعضهم يعجب بانعدام 
الضوضاء، هذا النفاق االجتماعي هو الظاهرة الشـــرقية األزلية التي ال حل 

لها.
تنويرة: الوحدة نعمة الذين يعيشون مع الغوغاء.

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

نحن واآلخر!

 من يطلع على ميثاق العمل الوطني وما تم طرحه فيه سيعلم تماما أن 
هـــذا الميثـــاق لم يغفل صغيرة أو كبيرة، وأنه جاء ليكفل حرية مجتمع 

يتطلع دوما نحو التطور والتألق والسيادة لمواطنيه دون أية تفرقة.
ميثاق العمل الوطني تلك اللوحة الفنية التي لم تغفل التفاصيل والتي 
انكـــب عليها العديد لتنقيحهـــا وتقديمها بما يخدم الوطن والمواطنين، 
مازلنا نقطف ثمارها بعد مرور تسعة عشر عاما، واألعوام القادمة أيضا 
ستشـــهد مـــا قدمـــه الميثاق من مبـــادئ مهمة وخارطـــة طريق واضحة 
لمملكـــة البحرين وأهلها دون إغفال حقـــوق اآلخرين وترحيبا وتكريما 

لهم على أرض السام ميناء التقاء الحضارات مملكة البحرين.
وال يقـــل اهتمامنا بذكـــرى ميثاق العمل الوطني عن ما نوليه من قلوبنا 

مـــن اهتمـــام بالغ بأعياد المملكـــة ألن ذكرى الميثاق تبعـــث على النفس 
البهجـــة وتذكرنـــا بحالة التآلـــف التي عاشـــتها مملكة البحرين بشـــعبها 
كاما وبلوغ نســـبة التصويت عليه ٩٨.٤ % وهي تجربة فريدة أشـــاد 
بها القاصي والداني، وبمنظوري الخاص أتذكر دوما بهجة القائد الوالد 
الملـــك المفدى وابتســـامة الراحـــة والطمأنينة عند إعانـــه عن الميثاق 
وهـــو مـــا كان له أثر بالغ في زرع أهمية هذه المناســـبة في قلبي وقلب 
غيـــري من أبنـــاء الوطن الذين لم يتوانوا أبدا عن خدمته في كل زمان 

ومكان.
عـــاش الملك وعاشـــت ذكرى هذا اليوم الوطني مـــن الطراز األول دائما 

وأبدا والذي يبقى محفورا في قلوبنا كحروف مملكتنا الغالية.

سمر األبيوكي

يوم الميثاق... يوم وطني بامتياز

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

للتواصل: 17111483

استغالل سيارة الوزارة ألغراض شخصية
بيـــن فترة وأخرى البد أن نطرح اســـتغال األماك الحكومية لألغراض 
الخاصـــة والشـــخصية علـــى بســـاط البحـــث مـــن جديـــد، ومحاولـــة فك 
الطاســـم واأللغاز لهذا النوع من االستغال البشـــع والعمل الزائف الذي 
يبـــرز في أعماق بعض الموظفين اإلنســـان االســـتغالي الخبيث، منعدم 
الذمة والضمير واإلحساس، وضرورة التصدي لهم بشكل حاسم وسريع.

قبل “جم ليلة” وفي حوالي الســـاعة الثامنة مســـاء ذهبت إلى “الســـوبر 
ماركـــت” القريب من مجمعنا، وإذ بســـيارة بيضـــاء صغيرة تابعة إلحدى 
الوزارات مأهولة بكثافة باألطفال وصوت جهاز التســـجيل يكاد يكســـر 
زجـــاج النوافـــذ من قوته، ألقيت شـــباك التحري وحاصرت الســـيارة في 
نطـــاق محـــدود “فضـــول الصحافـــة” وأنيـــاب األســـئلة تنهشـــني من كل 
صـــوب، مـــاذا تفعل ســـيارة الـــوزارة في هـــذا الوقت، خصوصـــا أنها من 
الوزارات التي تقدم خدماتها للمواطنين صباحا وال يمكن أن تعمل ليا، 
ومـــن الذي أجلس هؤالء األطفال فيها ولمـــاذا! جاءني الجواب بصورة 

مثيرة حينما شاهدت رجا يخرج من “السوبر ماركت” ويركب السيارة، 
فأدركـــت حينهـــا أنه موظف يســـتغل ســـيارة الدولة خارج نطـــاق العمل 
وألغـــراض شـــخصية، وربما هناك غيره كثيرون يســـتخدمون ســـيارات 
الوزارات التي يعملون بها في العطل األســـبوعية وشراء “ماجلة البيت” 
وتوصيـــل األبناء إلـــى المدارس والذهـــاب إلى المنتزهـــات والمجمعات 

بكل وقاحة، والدولة هي التي تتحمل مصاريف البنزين والصيانة. 
أتصـــور أننـــا بحاجة إلى قيـــام اإلدارة العامـــة للمرور بمراقبـــة وتوقيف 
ســـيارات الـــوزارات التـــي تجـــوب الشـــوارع ليـــا والتحقـــق مـــن هويـــة 
الموظـــف والتأكد من وجوده على العمل وقيامـــه بمهمة للوزارة، فهناك 
بعـــض الجهات الحكوميـــة ينتهي عملها في الثانيـــة والربع ظهرا، إال إذا 
تم استغال السيارات من قبل مسؤولين باالتفاق مع الموظف ألغراض 
شـــخصية واالســـتفادة منهـــا خـــارج أوقـــات العمـــل، وهـــذا يعنـــي موت 

اإلحساس والضمير وجريمة وفسادا من الطراز األول وخيانة لألمانة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

معرض القاهرة وسعر الكتاب العربي في البحرين
قضيت مؤخرًا أســـبوعًا فـــي القاهرة لحضور معرض القاهـــرة للكتاب، كما اغتنمت 
الفرصـــة لقضـــاء ليـــال ثقافية وفنيـــة ممتعة فـــي دار األوبرا، وهذه الـــدورة الثانية 
للمعـــرض بعـــد نقله مـــن مدينة نصر إلـــى التجمع الخامس إحـــدى ضواحي القاهرة 
الجديـــدة، وأحســـُب من تعّود على المـــكان األول بحاجة لوقـــت للتأقلم مع المكان 
الجديـــد الـــذي حقـــق نجاحًا مشـــهودًا، إن فـــي توقيت فترتـــه )أثناء إجـــازة الطلبة 
الربيعية(، وإن في التنظيم، وإن في اإلقبال غير المســـبوق حتى بلغ عدد الزائرين 
حســـب إحصـــاءات الجهـــة المنِظمة أكثر مـــن مليوني زائر، وإن في زيـــادة البرامج 
الثقافية اليومية من ندوات ومحاضرات وحفات تكريم لشخصيات ثقافية، وإذا 
كان لزيارات الطلبة من مختلف المراحل الدراسية دور في رفع عدد الزائرين، فإن 
عددا من اإلصدارات القّيمة الصادرة عن دور النشـــر المملوكة للقطاع العام بأســـعار 
زهيـــدة ســـاهم بدوره فـــي اإلقبال الكبير، وحتـــى أجنحة أغلب دور النشـــر العربية 
الشـــهيرة، خصوصا اللبنانية والســـورية والعراقية، فرغم أن أسعارها أعلى من دور 
النشر العامة والخاصة المصرية إال أنها تعرض نسب خصومات أعلى من البحرين، 

وإن كانت ليست تحت متناول شريحة الدخل المحدود األعرض اتساعًا.
ومـــا يلفت النظر للمثقف الزائر البحريني للمعرض البون الشاســـع غير المفهوم في 
تســـعير الكتاب المصري والعربي، ســـواء المصدر لســـوق البحرين أو المعروض في 
معارضها، فمازالت دور نشر مصرية ُتقّيم الجنيه بما ُيعادل دينارا بحرينيا أو نحو 
200 فلس، رغم انخفاضه الحاد مقابل الدينار، فعلى ســـبيل المثال فإن الكثير من 
الكتب الصادرة من دور النشـــر العامة الحكومية التي ال تتجاوز أســـعارها في مصر 
300 أو 500 فلس بحريني تباع بثاثة وخمسة دنانير في سوق البحرين ومعارض 
الكتاب، والحال كذلك لربما منذ الثمانينات فيما يتعلق بأسعار المجات والصحف 
رغم كثرة المرتجعات، حيث يتم تسعيرها بسعر موحد لكل دول الخليج الشقيقة، 
ونخشى أن تكون ثمة نظرة خاطئة لدى الجهة المصرية القائمة على التسعير بأن 
رواتـــب المثقفين وأســـر الطلبة في جميـــع دول الخليج مرتفعة، وهـــذه النظرة با 
شـــك ملتبســـة، واألمر مماثل حتى لدى دور النشـــر العربية األخرى حيث أســـعارها 
المطروحـــة فـــي معرض القاهرة أقل بما يعادل النصف أو الثلث عن أســـعارها التي 

تعرضها في معارض البحرين.
ورغـــم األهميـــة الفائقة حضاريـــا وتنمويا للكتاب فـــي تقدم الدول، إال أنه لألســـف 
غيـــر خاضـــع لرقابة الجهات المعنية بحماية المســـتهلك في الـــدول العربية، بحيث 
يبدو تســـعيره في أغلب األحوال خاضعا لمزاج الناشرين أو وجشع أغلبهم، وليس 
كما ُيبرر بســـبب ســـعر الصرف، أو ارتفاع ســـعر الورق أو حتى األزمات االقتصادية 
الطارئـــة، وبطبيعـــة الحـــال فـــإن الضحيـــة ليس المســـتهلك القـــارئ في بلد المنشـــأ 
فحســـب، بل البلـــدان العربية الفقيرة أو التي ُينظر إليها بأنهـــا بالغة الثراء، ونعتقد 
بأنـــه آن األوان لتدخـــل حازم من كل الجهـــات الحكومية الرقابيـــة العربية المعنية 

لوضع حد لمثل هذا التاعب أيا تكن نسبته.

رضي السماك

المسؤول غير المسؤول
مجـــددًا تتكـــرر حـــوادث تفوه المســـؤولين ببيانـــات وتصريحات تشـــعل غضب 
الشـــارع البحرينـــي واســـتياءه، فظاهـــرة المســـؤول غير المســـؤول فـــي حديثه 
أصبحـــت تتكرر كثيـــرًا، فما بين فترة وأخرى يطل علينا ذلك المســـؤول ليتفوه 
بكلمـــات يمعن مـــن خالها في التقليل من قيمة وقدر المواطن الكادح الســـاعي 
للقمة عيشـــه بكل جد وشرف واجتهاد، لتستشعر من حديثه وكأنه ال يعرف وال 
يبخـــص الشـــأن المحلي. هفـــوات تلك الفئة أصبحت كثيـــرة وباتت ال تطاق من 
قبل الشـــارع العام، وهنا ال أعلم إذا ما كان يمكن أن نطلق عليها تعبير “هفوات” 
وهـــو ما يوحي بـــأن تلك التصريحـــات غير مقصودة وناتجة عـــن تعبير خاطئ 
أو جهـــل وعـــدم اطـــاع وهو عـــذر يأبى الشـــعب قبولـــه خصوصًا أنـــه صدر من 

شخصيات يفترض منها الرقي في استخدام المفردات والذكاء في اختيارها.
أمـــا إذا مـــا كانـــت تصريحاتهم تنم عن قناعة راســـخة ومتجـــذرة فتلك مصيبة 
عظمـــى ال يمكـــن ترجمتهـــا إال بانعزالهـــم عـــن المجتمـــع وعـــدم تلمـــس حاجـــات 
ومتطلبات الفئات والطبقات األخرى التي من واجبهم بحكم مناصبهم الوقوف 
علـــى احتياجاتها دائما. الحس اإلعامي من المهارات التي يجب أن يتحلى بها 
أي مســـؤول فـــي حديثـــه وخطاباته، وفي ذلـــك ال أعني أنه يجـــب على كل من 
يتقلد منصبا أن يكون خطيبًا مفوهًا بل على العكس فتقنين وتنقيح ومراجعة 
التصريحـــات والظهـــور اإلعامـــي دائمًا ما يعـــود بالفائدة اإليجابيـــة على جميع 
األطـــراف، ذلـــك مـــا يتطلب تحضيـــرا وتدقيقا وتمحيصـــا في المعلومـــات التي 
ســـيدلي بها المســـؤول، أمـــا التعليقـــات الجانبية والتنـــدر باإلضافـــة إلى اإلدالء 
بآرائهم الشـــخصية وتحلياتهم الســـيكولوجية لشـــخصية المواطـــن أتمنى من 

المسؤولين االحتفاظ بها ألنفسهم حيث إنها ال تدخل في صميم عملهم.
ال يخفـــى على أحد مدى ذكاء ووعي وتحضر وكفاح المواطن البحريني والذي 
يشـــار لـــه بالبنـــان من قبل الـــدول المجـــاورة، لكـــن الغريب أن كل تلـــك الصفات 
تكاد تكون غير مرئية لدى بعض المســـؤولين، أعتقد أنه لو تكرموا بالنزول إلى 

الطبقات الدنيا لربما استطاعوا إبصار ما أبصره الجميع سواهم.

بدور عدنان



نظم االتحاد البحريني لكرة القدم، 
 2020 المواهب  اكتشاف  مهرجان 
الــجــمــعــة  ــوم  ــ ي  ،)2008 ــيــد  ــمــوال )ل
المالعب  على  الــجــاري  فبراير   14
خالل  لالتحاد،  التابعة  الخارجية 
ــتــزامــن مع  ــفــتــرة الــمــســائــيــة، بــال ال
احتفاالت مملكة البحرين بالذكرى 

20 لميثاق العمل الوطني. 
واسعة  مشاركة  المهرجان  وشهد   
العبا   200 من  أكثر  بلغت  وكبيرة 
ــم: األهــلــي “أ”  نــاديــا هـ مــثــلــوا 14 
قــاللــي،  الــشــرقــي،  الــرفــاع  “ب”،  و 
المالكية،  البديع،  االتحاد،  الشباب، 
المنامة،  الرفاع،  “أ” و “ب”،  النجمة 
المحرق  عيسى،  مدينة  البسيتين، 

والتضامن. 
 وحــضــر الــمــهــرجــان نــائــب رئيس 

ــاد الــبــحــريــنــي لــكــرة الــقــدم  ــحـ االتـ
بن  خــالــد  الشيخ  الفنية  لــلــشــؤون 
العام  واألمــيــن  خليفة  آل  سلمان 
لالتحاد إبراهيم البوعينين، اللذين 
قاما بتكريم جميع المشاركين في 

نهاية المهرجان.

 وكانت شركة ماكدونالدز البحرين 
قـــد قــدمــت رعــايــتــهــا لــلــمــهــرجــان، 
تــوزيــع وجــبــات على جميع  تــم  إذ 

المشاركين أيضا. 
واسعة  مشاركة  المهرجان  وشهد   
وكبيرة من قبل األندية، إضافة إلى 

لــعــدد مــن المدربين  حــضــور الفــت 
ــة لــلــمــنــتــخــبــات  ــي ــن ــف ــزة ال ــ ــهـ ــ واألجـ

الوطنية وأولياء أمور الالعبين.
ــام  ــنـــظـ ــان بـ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ  وأقــــــيــــــم الـ
ــد  واحــ دور  ــن  مــ ــمــجــمــوعــتــيــن  ال
مواليد  الالعبين  بمشاركة  وسمح 

بصفة  العبين   5 شــارك  إذ   ،2008
المتبقي  الــعــدد  أســاســيــة، وشـــارك 
في المباراة، إذ تم توزيع 16 فريقا 
على مجموعتين بواقع 8 فرق لكل 
لمدة  المباريات  ولعبت  مجموعة. 

15 دقيقة.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

أكثر من 200 العب في مهرجان اكتشاف مواهب مواليد 2008

من المهرجان من تكريم المشاركين المهرجان شهد تكريم جميع الفرق
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المقررة  نشاطاته  وأجندة  لبرامجه  تنفيذا 
لدور  وتفعيال  المسبقة،  العمل  خطة  ضمن 
مواقعهم  فــي  العربي  الــوطــن  فــي  الــزمــالء 
االتحاد  وأنشطة  برامج  مع  للتفاعل  كافة 
ــمــشــتــركــة، قــرر  نــحــو تــحــقــيــق األهــــــداف ال
إشهار  الرياضية  للصحافة  العربي  االتحاد 
ضمت  التي  لــه،  الدائمة  المساعدة  اللجان 
معظم  يمثلون  الــذيــن  الــزمــالء  مــن  العديد 

الدول العربية.
ــنــاطــق  وجـــــاء تــشــكــيــل الـــلـــجـــان حــســب ال
النحو  على  فريج  عوني  الزميل  اإلعــالمــي 
الدولية:  والــعــالقــات  اإلعـــالم  لجنة  التالي: 
تركي العواد )رئيس اللجنة(، أعضاء اللجنة: 
أبو  جــودة  المهوس،  سلطان  فريج،  عوني 
مطر،  أشــرف  المطيري،  عوض  مناور  النور، 

صـــفـــوان الــهــنــدي، حــســنــي الــغــربــي. 
خلف  حسن  التسويق:  لجنة 

الـــلـــجـــنـــة(  ــس  ــ ــيـ ــ )رئـ هللا 
وائل  اللجنة:  أعضاء 
حسين  الــشــيــوخــي، 
الــــيــــامــــي، عـــبـــدهللا 

عاشور.
لــــجــــنــــة الـــــــــــــــدورات 

والـــــــتـــــــدريـــــــب: هــــــادي 

اللجنة:  الــلــجــنــة(، أعــضــاء  )رئــيــس  عــبــدهللا 
تــوفــيــق الــعــبــيــدي، إيــهــاب شــعــبــان، عاطف 
السعيد،  أبو  أحمد  عساف، قسم خالد عمر، 

عماد درويش، حامد حمور.
ــقــانــونــيــة: يــاســر عــائــس )رئــيــس  الــلــجــنــة ال
محمد  المستشار  اللجنة:  أعضاء  اللجنة(، 
أبودف، المحامي ماهر الصمعي، أنور البكر، 

علي محمد سرحان، رضا معوش. 
ــيــس  لــجــنــة الـــمـــصـــوريـــن: أحـــمـــد كـــريـــم )رئ
اللجنة(، أعضاء اللجنة: عصام الحاج، بسام 
أبوعرة، رباب األطرش، مختار محمد حسن 
المشرقي، دنيا حجاب، أمين مرجون. لجنة 
االستفتاء والمسابقات: بدر الدين اإلدريسي 
ــجــنــة(، أعـــضـــاء الــلــجــنــة: زهــيــر  ــل )رئـــيـــس ال
المالكي،  سيف  زناقي،  حسين  الوريمي، 
المرأة: رجاء  الدين بخيت. لجنة  بدر 
اللجنة(، أعضاء  السعداني )رئيسة 
حنان  ميرفت حسنين،  اللجنة: 
فــرحــات،  بــن  ليلى  الــشــفــاع، 
يوسف،  عبير  فرح سالم، 
ــراءة  ــســايــح، بـ ديــمــا ال
ــة  ــنـ ــاتـ ــن وفـ ــســ ــحــ ــ ال
)مقررة  عبدالعاطي 

اللجنة(.

أحمد كريم رئيسا للجنة المصورين في االتحاد العربي

فتح باب الترشح النتخابات االتحاد اآلسيوي للطائرة

ــا؟ ــ ــده ــ ــع ــ ــق ــ ــى م ــ ــلـ ــ ــن عـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــظ الـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ هـــــــل تـ

فتح االتحاد اآلســيوي للكرة الطائرة باب الترشــح لرئاســة وعضوية مجلس 
اإلدارة للــدورة االنتخابيــة الجديدة ابتداء من 5 يناير الماضي على أن يغلق 
باب الترشح 10 مارس 2020، فيما ستجرى االنتخابات بشهر يونيو المقبل.

ويـــتـــرأس االتـــحـــاد اآلســـيـــوي الــســعــودي 
البحرين  مملكة  ويمثل  ناصر،  بن  صالح 
فـــي عــضــويــة الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي نــائــب 
الطائرة  للكرة  البحريني  االتــحــاد  رئيس 

جهاد خلفان.
ومع فتح باب الترشح وقرب االنتخابات، 
اآلســيــويــة خصوصا  ــادات  االتــــحــ ــدأت  ــ ب
ــزج  ــ ــن أجـــــل ال ــة، تـــحـــركـــاتـــهـــا مــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
اآلســيــوي  االتــحــاد  لعضوية  بمترشحيها 
ــة، إذ  ــ الـــذي يــضــم فــي عــضــويــتــه 63 دول
لــلــمــحــافــظــة عــلــى مقعد  يــســعــى الـــعـــرب 
المتوقع  من  فيما  عربيا،  ليبقى  الرئاسة 

دخــول وجه جديد  االنتخابات  تشهد  أن 
منصب  لتولي  العربي؛  القطر  خــارج  من 

الرئاسة.
ــورت”، فــإن  ــبـ ووفـــقـــا لــمــصــادر “الـــبـــالد سـ
ــر  ــو اآلخـ ــاد الــبــحــريــنــي يــســعــى هـ االتــــحــ
للمحافظة على مقعد البحرين في االتحاد 
اآلسيوي الذي يشغله جهاد خلفان، سواء 
باإلبقاء على ذات المترشح أو ربما ترشح 
رئيس  خليفة  آل  محمد  بن  علي  الشيخ 
لعضوية  والعربي  البحريني  االتــحــاديــن 

المكتب التنفيذي.
مقعدها  اســتــعــادت  قــد  البحرين  وكــانــت 

في االتــحــاد اآلســيــوي، الــذي كــان يشغله 
لــالتــحــاد محمد جاسم  األســبــق  الــرئــيــس 
فوز  بعد   2001 العام  قرابة  حتى  حمادة 
بــعــضــويــة مــجــلــس إدارة  جــهــاد خــلــفــان 
منطقة  عــن  بالتزكية  اآلســيــوي  االتــحــاد 
غــرب آســيــا فــي االنــتــخــابــات الــتــي جرت 

تفز  لــم   2001 الــعــام  ومنذ    .2015 الــعــام 
االتحاد  إدارة  مجلس  بعضوية  البحرين 
بن  علي  الشيخ  انسحاب  بعد  اآلســيــوي 
الــتــرشــح؛  ســبــاق  مــن  خليفة  آل  مــحــمــد 
ــل تــوحــيــد الـــصـــف الـــعـــربـــي في  ــن أجــ مـ

االنتخابات التي سبقتها.

جهاد خلفان الشيخ علي بن محمد

تنطلــق اليــوم )األحــد(، منافســات الجولــة 13 لــدوري الدرجــة الثانية 
لكرة القدم للموسم 2019 - 2020، بإقامة لقاءين عند 6.15 مساء.

على  سترة  مع  المالكية  يلعب 
اســتــاد األهــلــي، والــتــضــامــن مع 
االتفاق على ملعب مدينة حمد.
وتــســتــكــمــل مــبــاريــات الــجــولــة 
غدا )اإلثنين(، إذ يلعب االتحاد 
مـــع مــديــنــة عــيــســى، وقــاللــي 
فريق  يغيب  فيما  الــبــديــع،  مــع 
الجولة؛ لخضوعه  البحرين عن 

للراحة اإلجبارية.
حاليا  ــدوري  ــ ال ترتيب  ويشير 
للمالكية  مطلقة  صــــدارة  إلـــى 
 10 ــن  ــ مـ نـــقـــطـــة   30 ــد  ــيـ ــرصـ بـ
مــن11   22 البحرين  مــبــاريــات، 
 ،11 ــن  مـ  20 الــبــديــع  ــاراة،  ــ ــب مــ
قاللي 19 من 11، سترة 17 من 
 ،11 من   16 عيسى  مدينة   ،11

االتحاد 9 من 11، االتفاق 5 من 
نقاط  بال  التضامن  وأخيرا   ،10

من 10 مباريات.
ــى الـــيـــوم،  ــ ــ ــاراة األول ــبـ ــمـ ــي الـ فـ
المدرب  بقيادة  المالكية  يدخل 
أحمد يعقوب أمام سترة بقيادة 
يهدف  إذ  حبيل،  عالء  المدرب 
رصيده  على  للحفاظ  المالكية 
سترة  فيما  تعثر،  أي  من  خاليا 
يسعى لكسب مزيد من النقاط.

ــاراة الــثــانــيــة يدخل  ــمــب وفـــي ال
سيد  المدرب  بقيادة  التضامن 
ــاق  ــفـ ــام االتـ ــ ــ ــواد أم ــ مــحــمــد جــ
ــدرب محمد  ــمـ الـ يـــقـــوده  الــــذي 

عبدالغني.

الجولة 13 لدوري الدرجة الثانية

الممتاز حمد  بن  ناصر  لدوري   8 الجولة  ختام  في  المنامة  مع  النجمة  تعادل 

الرفاع والمحرق يتخطيان األهلي والبسيتين

أســفرت نتائــج ختــام منافســات الجولــة الثامنــة لدوري ناصــر بن حمد 
الممتــاز لكــرة القــدم، عن فوز الرفــاع على األهلي )1-3(، تعــادل النجمة 
مــع المنامــة )1-1(، وفوز المحرق على البســيتين )1-2(+، في المباريات 

التي أقيمت أمس.

ــى عـــلـــى اســـتـــاد  ــ ــ ــاراة األولـ ــ ــب ــمــ ــ فــــي ال
للرفاع:  بن محمد، سجل  الشيخ علي 
علي حــرم وكميل األســـود ومــاهــر بن 

العروسي، ولألهلي: أرنست.
أما على استاد األهلي، فتقدم للمنامة 
أن  قبل   ،)19( الدقيقة  فــي  مــارســيــو 
للنجمة  الــنــتــيــجــة  مــنــيــر  يــعــادل عــلــي 
عبدهللا  الــحــكــم  ــاراة  ــب ــم ال أدار   .)80(
ــواف شاهين وسيد  ن قــاســم، وعــاونــه 
ــوي، والــحــكــم الـــرابـــع علي  فــيــصــل عــل

السماهيجي.
ــك، يـــكـــون الــتــرتــيــب  ــ ــاء عــلــى ذلـ ــنـ وبـ
 ،16 المحرق  نقطة،   19 الحد  كاآلتي: 
الرفاع الشرقي 13، الرفاع 12، المنامة 
11، النجمة 9، األهلي 8، البسيتين 8، 

الشباب 7، الحالة 5.

األهلي والرفاع

مبكر  بهدف  التقدم  األهــلــي  استطاع 

حمل إمــضــاء الــالعــب أرنــســت، الــذي 
وسددها  المنطقة  داخــل  الكرة  تسلم 
الــرفــاع فــي شباك  بالقرب مــن مــرمــى 
ــوال  ــــحــــارس ســيــد شــبــر عـــلـــوي وصـ ال

للدقيقة )12(.
وحــقــق الــرفــاع عـــودة قــويــة وسريعة 
سدد  بعدما  التعادل  هــدف  بتسجيله 
المنطقة  ــارج  ــرة مــن خــ كـ ــرم  عــلــي حـ
محمود  األهلي  حــارس  يمين  سكنت 

العجيمي عند الدقيقة )16(.
ــدد كــمــيــل األســــود هـــدف الــتــقــدم  وســ
للرفاع بعدما أخطأ مدافع األهلي علي 
خليل في إبعاد كرة برأسه؛ لتصل إلى 
األسود الذي سدد كرة مقوسة بيساره 

في المرمى األصفر )45(.
الرفاع  استثمر  الثاني،  الشوط  وفــي 
الــدقــائــق  فــي  مــرتــدة منظمة  هــجــمــة 
محمد  البديلين  بطلها  كــان  األخــيــرة 
مرهون الذي لعب كرة عرضية لزميله 

مــاهــر بــن الــعــروســي الـــذي تــابــع الكرة 
بنجاح في شباك األهلي )90+5(.

محمود،  ولــيــد  الــحــكــم  ــمــبــاراة  ال أدار 
وعاونه ياسر تلفت وعبدهللا يعقوب، 

والحكم الرابع عيسى عبدهللا.

المحرق والبسيتين

بطاقة  محفوظ  عــمــار  الحكم  أشــهــر 
حمراء مبكرة لالعب البسيتين محمد 
على  الــقــوي  تدخله  بعد  طـــرار  سعد 
فيما   ،)16( إيــفــرتــون  المحرق  العــب 

انتهى الشوط األول سلبيا.

الــثــانــي، ســـدد البديل  الــشــوط  وفـــي 
المحرقاوي إسماعيل عبداللطيف كرة 
زاحفة سكنت يسار حارس البسيتين 

عبدهللا الذوادي )69(.
ــتــعــادل  ــدف ال ــاركــــوس هــ وســـجـــل مــ
يسجل  أن  ــل  قــب  ،)80( لــلــبــســيــتــيــن 
في  للمحرق  ــفــوز  ال هـــدف  إيــفــرتــون 

اللحظات األخيرة )90+7(.
محفوظ،  عمار  الحكم  الــمــبــاراة  أدار 
وأحمد  محفوظ  جــالل  سيد  وعاونه 
ســـيـــف، والــحــكــم الـــرابـــع إســمــاعــيــل 

حبيب.

من لقاء المحرق والبسيتين

من لقاء النجمة والمنامة

من لقاء الرفاع واألهلي

النجمة يتخطى 
البحرين

تخطى فريق النجمة نظيره البحرين 
التي  المباراة  في   )30 /21( بنتيجة 
ختام  فــي  الــســبــت  أمـــس  جمعتهما 
الجولة السابعة من الدور التمهيدي 
لـــدوري أنــديــة الــدرجــة األولـــى لكرة 

اليد.
وكان الشوط األول قد انتهى بتقدم 
أصــبــح  وبـــذلـــك   ،)16 /11( الــنــجــمــة 
)14 نقطة( والبحرين  النجمة  رصيد 

)9 نقاط(.

سبورت

سبورت

أحمد مهدي

حسن علي

سبورت

نظمه اتحاد الكرة 
بالتزامن مع 

االحتفاالت بذكرى 
ميثاق العمل الوطني



حقق فريق المناعي المركز األول 
فـــي بطولة اإلمـــارات لســـباقات 

السرعة )الدراغ ريس(.
أن  المناعـــي  فريـــق  واســـتطاع 
يكسب بجدارة المركز األول في 

فئة “6 سلندر أوت لو” 
وأكـــد المتحدث الرســـمي باســـم 
أن  بوحـــدود،  عيســـى  الفريـــق 
مشاركة الفريق في السباق كانت 
بغـــرض تحقيـــق اللقـــب، مشـــيرا 
إلـــى أن المنافســـة كانت شرســـة 
علـــى المراكـــز المتقدمـــة، الفتـــا 
إلى أن فريـــق المناعي تمكن من 
فـــرض أفضليته وتحقيق المركز 

األول عن جدارة واستحقاق.
وتمكن أعضـــاء الفريـــق تحقيق 

علـــى  تغلبـــوا  أن  بعـــد  اللقـــب 
فـــي  واجهوهـــا  التـــي  المشـــاكل 
بإمكانـــات  الســـابقة  الجـــوالت 
محـــدودة ومن دون وجود داعم 

رسمي للفريق.
الســـائق  مـــن:  الفريـــق  ويتكـــون 
نـــواف المناعـــي، الفنييـــن خالـــد 
المناعـــي، محمد بـــدر، عمر نبيل، 
عبدالرحمـــن  بوحـــدود،  عيســـى 
الســـادة، محمد حســـين، ومحمد 

شمس.

ولفت المتحدث الرســـمي باســـم 
الفريق عيســـى بوحـــدود إلى أن 
وجود الدعم يعزز مشوار الفريق 
نحو تحقيـــق النتائـــج اإليجابية 
علـــى  للصعـــود  قدمـــا  والمضـــي 

منصات التتويج.

شـــكره  عـــن  بوحـــدود  وأعـــرب 
وتقديـــره لجميـــع أفـــراد الفريـــق 
بنـــاء علـــى مـــا قدموه مـــن دعم 
ومسانده خالل الفترة الماضية، 
مشـــيرا إلـــى أن الفريـــق ســـيركز 
اآلن بشـــكل كبيـــر علـــى بطولـــة 

البحريـــن ودولـــة الكويـــت التـــي 
المقبـــل،  الشـــهر  خـــالل  ســـتقام 
مشـــددا على أهمية التركيز نحو 
اســـتمرار الحضـــور على منصات 

التتويج.
وســـبق لفريق المناعي المشاركة 

البطـــوالت  مـــن  العديـــد  فـــي 
المحليـــة والخارجيـــة كالبطولـــة 
العربية لســـباق السرعة، وبطوله 
ياس فـــي دولة اإلمارات العربية 
الكويـــت  وبطولـــة  المتحـــدة، 

لسباق السرعة.

“فريق المناعي” أواًل في بطولة اإلمارات للدراغ ريس في حلبة ياس

فريق المناعي على منصة التتويج

أجـــرى االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة الســـلة تعديـــال علـــى نظام 
نهائيات دوري زين الدرجة األولى للموسم الرياضي الحالي 

.2020  - 2019
وقرر اتحاد الســـلة إقامة نهائيات دوري زين بنظام 

األفضليـــة من 3 مواجهـــات “Best of 3”، يتّوج 
الفائـــز فـــي لقائيـــن بلقـــب المســـابقة، بعـــد أن 
كان نظـــام النهائيات يتكون من 5 مواجهات 

يتّوج الفائز من 3 مواجهات بطال للدوري.
ولجـــأ مجلـــس إدارة اتحـــاد كـــرة الســـلة إلـــى 

تغييـــر نظـــام نهائيـــات الدوري؛ بنـــاء على على 
توصيـــة لجنـــة المســـابقات؛ نظـــرا لضيـــق الوقـــت 

وااللتـــزام بتســـجيل النـــادي المشـــارك فـــي بطولـــة أندية 
مجلـــس التعـــاون لدول الخليـــج العربـــي المقرر لهـــا أن تبدأ 
فـــي 29 مايـــو المقبـــل، إذ وبحســـب نظام االتحاد اآلســـيوي 
لكرة الســـلة فإنه يجب تســـجيل النادي قبل تاريخ 29 أبريل 

المقبل.
وكان اتحاد الســـلة قد حدد موعد انطالق منافســـات المربع 

الذهبـــي لـــدوري زيـــن الدرجة األولـــى ليكون يـــوم ٨ مارس 
المقبـــل، على أن تنطلـــق مواجهـــات األدوار النهائية للدوري 

يوم ٢١ أبريل المقبل وتنتهي 27 من الشهر نفسه.

التغيير على  السلة  اتــحــاد  تجبر  األنــديــة”  “خليجية 
نهائي دوري زين من 3 مباريات

رفــض عضــو مجلس إدارة النادي األهلي نادر زليخ رئاســة جهاز كرة القدم 
بالنادي واإلشــراف المباشــر علــى الفريق األول الذي يلعــب بدوري ناصر بن 

حمد الممتاز.

ووفقا لمصادر “البالد سبورت” فإن 
إدارة النـــادي عرضـــت علـــى زليـــخ 
رئاســـة الجهـــاز خلفـــا لمجدي خلف 
الـــذي اســـتقال مـــن منصبـــه، لكـــن 
األول لم يوافق على تبوء المنصب 
وفضل االستمرار في منصبه رئيسا 
بالنـــادي،  العمريـــة  الفئـــات  لجهـــاز 
خصوصـــا بعد التطـــور الكبير الذي 
شـــهدته فئات األهلي فنيا وإداريا؛ 

لينعكس ذلك على نتائج فرقه.
وترك زليخ بصمة كبيرة منذ ترؤسه 
جهاز الفئات العمرية وحقق نجاحا 
تنظيـــم جميـــع  خـــالل  مـــن  كبيـــرا 
النواحـــي الفنيـــة واإلداريـــة، األمـــر 

الـــذي جعله الخيـــار األول لرئاســـة 
جهـــاز الكـــرة لكنـــه فضـــل مواصلة 

نجاحاته مع الفرق العمرية.
ويقـــوم خالـــد هالل حاليـــا بمنصب 
القائـــم بأعمـــال رئيس جهـــاز الكرة 
الفريـــق  شـــؤون  جميـــع  ويديـــر 
األول. وأوضـــح المصدر أن األخير 
ســـيواصل عمله مـــع النـــادي لحين 
الحالـــي  الكـــروي  الموســـم  انتهـــاء 
2019 -  2020؛ ليتجـــه فيمـــا بعـــد 
لمنصبه الجديد باالتحاد البحريني 
لمنتخـــب  مديـــرا  القـــدم  لكـــرة 

نادر زليخالناشئين.

ــة ــري ــم ــع ــاء رئـــيـــســـا لــلــفــئــات ال ــقـ ــبـ فـــّضـــل الـ
زليخ يرفض رئاسة جهاز كرة األهلي
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أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

صرح المدير الفني لرياضة رفع األثقال عبدالرضا عبدهللا بأن المنتخب الوطني لرفع األثقال ســيكون جاهًزا بإذن هللا للمشــاركة في بطولة غرب 
آسيا لرفع األثقال والمؤهلة ألولمبياد طوكيو 2020، التي تستعد الستضافتها دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة في الفترة من 25 فبراير 

ولغاية 1 مارس 2020.

الحهـــاز  أن  عبـــدهللا  وأوضـــح 
الفنـــي لرفـــع األثقـــال وضـــع خطـــة 
الرجـــال  لمنتخبـــي  وإســـتراتيجية 
هـــذه  فـــي  للمشـــاركة  والســـيدات 
البطولـــة المهمـــة جـــدا، التـــي مـــن 
المتوقـــع أن تشـــهد منافســـة قوية؛ 
لألولمبيـــاد،  مؤهلـــة  لكونهـــا  نظـــرا 
الســـيما أن جميـــع الدول تســـتطيع 

المشاركة في هذه البطولة.
لرفـــع  الوطنـــي  المنتخـــب  أن  كمـــا 
األثقـــال أقام معســـكرا داخليا لمدة 
4 أشـــهر لجميع الالعبين؛ استعداًدا 
للمشـــاركة في هـــذه البطولـــة، وتم 
تكثيـــف التدريبـــات والتركيـــز على 
الجوانب الفنية؛ لرفع مســـتوياتهم 
بأفضـــل صـــورة ممكنـــة  والظهـــور 

وحصـــد  المملكـــة  وتشـــريف 
الميداليات الملونة. 

المتابعـــة  بـــأن  عبـــدهللا  أفـــاد  كمـــا 
المســـتمرة من قبل رئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة للمنتخب ســـاهمت 
وبشـــكل كبيـــر في رفـــع معنوياتهم 
والحافـــز  الدافـــع  وأعطتهـــم 
والعزيمة واإلصـــرار لتقديم أفضل 

المستويات.
واختتـــم عبدهللا حديثـــه قائال “إن 
الوطنـــي  منتخبنـــا  بنجـــوم  ثقتنـــا 
لرفـــع األثقـــال كبيـــرة فـــي تحقيق 
لمملكتنـــا  المشـــرفة  اإلنجـــازات 
الحبيبـــة في هذا المحفل الرياضي 

الكبير”.
المنتخـــب  مـــدرب  صـــرح  كمـــا 

الوطنـــي لرفع االثقال خضير باشـــا 
قائـــاًل “كثفنـــا وحداتنـــا التدريبيـــة 
البطولـــة؛  هـــذه  ألهميـــة  نظـــرا 
كونهـــا مؤهلـــة ألولمبيـــاد طوكيـــو 
دول  مشـــاركة  نتوقـــع  إذ   ،2020
آســـيا،  غـــرب  مـــن منطقـــة  كثيـــرة 
وهـــذه الدول ســـوف ترمـــي بثقلها 
فـــي  للمشـــاركة  الكبيـــر  وحجمهـــا 
ألهميتهـــا  نظـــرا  البطولـــة؛  هـــذه 
المشـــاركة  فرقهـــا  تأهيـــل  لغـــرض 
الناحيـــة  هـــذه  ومـــن  لألولمبيـــاد. 
مســـبوقة  غيـــر  مشـــاركة  نتوقـــع 
لهـــذه الفرق، ولهذه األســـباب كثفنا 
ومازلنا نكثف وحداتنـــا التدريبية؛ 
مـــن أجل الوصول بقـــدرات العبينا 
إلـــى أفضـــل مســـتوى كـــي نحقـــق 

الهـــدف األســـمى ونعـــزز ثقلنـــا في 
علـــى  والحفـــاظ  البطولـــة  هـــذه 
النتائـــج اإليجابيـــة الســـابقة التـــي 
حصلنا عليهـــا من مشـــاركاتنا التي 
ســـبقت هذه البطولة حيث النتائج 
اإليجابيـــة واألوســـمة التي حصلنا 
عليهـــا. نحـــاول أن نؤكـــد نجاحنـــا 
رغم المشاركة الصعبة التي ذكرتها 
ســـابقا، وهنا البد أن أشير إلى دور 
أعضاء مجلس اإلدارة في اتحادي 
الموقر وعلى رأسهم السيد سلطان 
والســـيد  االتحـــاد  رئيـــس  الغانـــم 
علـــي عبـــدهللا رئيـــس لجنـــة رفـــع 
األثقال وتعـــاون الســـيد عبدالرضا 
عبدهللا المديـــر الفني معي بتذليل 
الصعوبات كافة التي تواجهني من 

خـــالل تطبيق برامجـــي التدريبية، 
وإن شـــاء هللا ســـوف نكـــون عنـــد 
حســـن ظن جمهورنـــا الرياضي في 
مملكتنا العزيزة وقيادتنا الرشـــيدة 
ســـواء علـــى مســـتوى المملكـــة أو 
القيـــادة الرياضيـــة ونعاهدهـــم بأن 

نعود بأوســـمة ملونـــة تطرز صدور 
توفيقنـــا  ومـــا  والعباتنـــا،  العبينـــا 
كل  ودعـــوات  هللا  عنـــد  مـــن  إال 
المخلصيـــن الذين يتمنـــون الرفعة 
الرياضيـــة  المحافـــل  فـــي  والعلـــو 

لمملكتنا العزيزة”.

آســيــا غـــرب  لــمــنــطــقــة  واســـعـــة  ــة  ــارك ــش ــم ب وتــوقــعــات  اإلمــــــارات  تستضيفها 

منتخب رفع األثقال يشارك في تأهيلية طوكيو 2020

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

وصل وفد منتخب الشـــباب لكرة 
القـــدم إلـــى العاصمـــة الســـعودية 
للمشـــاركة  اســـتعدادا  )الريـــاض(؛ 
فـــي كأس العرب تحـــت 20 عاما، 
التي ستحتضنها المملكة العربية 
السعودية خالل الفترة 17 فبراير 

الجاري وحتى 5 مارس المقبل.
 وكانت قرعة البطولة قد أوقعت 
تضـــم  مجموعـــة  فـــي  منتخبنـــا 
وجيبوتـــي،  المغـــرب  منتخبـــات 

إضافة إلى مدغشقر.
 ويضـــم وفـــد منتخبنـــا كال مـــن: 
مديـــر المنتخـــب الشـــيخ ســـلمان 
بن عبدالرحمن آل خليفة، مدرب 
كرامـــي،  إســـماعيل  المنتخـــب 
مســـاعد المدرب عـــادل النعيمي، 
مدرب اللياقة البدنية وليد شرف 
الديـــن، مـــدرب الحراس حســـين 
عبـــدهللا  الفنـــي  المحلـــل  ســـند، 
المقهوي، اإلداري جمعة المحميد، 

الطبيعـــي  العـــالج  اختصاصـــي 
المصـــور  علـــوي،  مؤيـــد  ســـيد 
الفوتوغرافـــي ســـيد علـــي شـــبر، 
المدلـــك أنيـــل، وعامـــل المهمـــات 

إيمان إسماعيل.
إســـماعيل  المـــدرب  واختـــار   
 23 مـــن  مكونـــة  قائمـــة  كرامـــي 
العبا للبطولة وهم: سلمان عادل، 
أرحمـــة،  محمـــد  ســـالم،  عبـــدهللا 
الـــذوادي،  أحمـــد مســـلم، دعيـــج 

مصطفى الســـالم، ســـالم حســـين، 
هاني طـــه، عبدالرحمن العبيدلي، 
صالح بدر، صالح الزبيدي، محمد 
عبـــدهللا،  عيســـى  عبدالقيـــوم، 
مبـــارك محمـــد، إبراهيم شـــريدة، 
علـــي خليفة، ســـيد جـــواد علوي، 
حســـن عيسى، ســـيد مهدي علي، 
حسين عبدالكريم، عبدهللا النمر، 
عادل الرميحي وحسين هرونة. 

منتخـــب  مباريـــات  وبحســـب   

الشباب في البطولة العربية، فإن 
“أحمر الشـــباب” سيدشن مشواره 
يـــوم 17 فبراير بلقاء المغرب في 
الجولـــة األولى عنـــد 2.45 ظهرا، 
فـــي  مدغشـــقر  يالقـــي  أن  علـــى 
الجولـــة الثانيـــة يـــوم 20 فبرايـــر 
عند 6 مســـاء، ثم الجولة األخيرة 
للمجموعـــة يـــوم 23 فبرايـــر أمام 

جيبوتي عند 3.30 عصرا.

منتخب الشباب الكروي يستعد لكأس العرب

إسماعيل كرامي

خضير باشا عبدالرضا عبدالله

محمد الدرازي

أحمد مهدي
في إنجاز جديد 
بفئة “6 سلندر 

أوت لو”

حسن علي



مالك ومربو الجياد العربية األصيلة يشيدون بدعم عيسى بن عبداهلل
أعــرب مــاك ومربــو الجيــاد العربيــة األصيلــة عــن تقديرهم للدعم غير المحدود الذي يحظون به من رئيس االتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو 
الشــيخ عيســى بن عبدهللا آل خليفة وحرص ســموه على تقديم كامل الدعم لهم طوال الفترة الماضية، ما أثمر عن تحقيق العديد من النتائج اإليجابية في 

المشاركات الخارجية.

أن  والمربـــون  المـــاك  وأكـــد 
الطفـــرة النوعيـــة التـــي شـــهدتها 
رياضـــة جمـــال الخيـــل العربيـــة 
تؤكد اهتمام ودعم ممثل جالة 
الملك لألعمال الخيرية وشؤون 
الشباب مستشـــار األمن الوطني 
رئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
الفخـــري  الرئيـــس  والرياضـــة 
للفروســـية  الملكـــي  لاتحـــاد 
وســـباقات القدرة ســـمو الشـــيخ 

خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
ومواصلـــة االتحـــاد الملكي على 
الثاقبـــة  ســـموه  رؤيـــة  تحقيـــق 
نحـــو مواصلة االرتقـــاء وتطوير 
هـــذه الرياضة، مبينين أن ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة حرص علـــى اللقـــاء بهم 
فـــي اجتمـــاع االتحـــاد مـــع لجنة 
الماك والمربيـــن للجياد العربية 
األصيلـــة، وهـــو ما يؤكـــد حرص 

سموه واالتحاد على دعم الماك 
والمربين.

وأوضحـــوا أن النتائج اإليجابية 
الرياضـــة  هـــذه  حققتهـــا  التـــي 
ســـلطان  األميـــر  مهرجـــان  فـــي 
بـــن عبدالعزيـــز العالمـــي للجواد 
العربي في يناير الماضي جاءت 
ثمرة دعم واهتمام ســـمو الشيخ 
عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة 
واالتحـــاد ولجنة رياضـــة جمال 

خالـــد  برئاســـة  العربيـــة  الخيـــل 
أحمـــد حســـن، إذ حظـــي المـــاك 
والمربـــون بكامـــل الدعـــم لهـــذه 
المشـــاركة، مـــا أثمر عـــن تحقيق 
العديـــد مـــن النتائـــج اإليجابيـــة 
المتميـــزة  المكانـــة  تؤكـــد  التـــي 
رياضـــة  فـــي  البحريـــن  لمملكـــة 

جمال الخيل العربية.
الجيـــاد  ومربـــو  مـــاك  وأشـــاد 
العربيـــة األصيلة لجمـــال الخيل 

بالتواصـــل المســـتمر مـــن ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا آل 
جمـــال  رياضـــة  ولجنـــة  خليفـــة 
أن  مؤكديـــن  العربيـــة،  الخيـــل 
هـــذه الوقفـــة التي يحظـــون بها 
ستســـاهم بتحقيـــق العديـــد من 

سمو الشيخ عيسى بن عبداللهاإلنجازات في الفترة المقبلة.

تألق العبا فريق مركز شــباب ســافرة نواز عبدالســتار وأيمن علي وقادا الفريق إلى الفوز على مركز شــباب صدد بـ 11 هدًفا مقابل 
4 أهداف في مباراة الذهاب لمسابقة كرة القدم في بطولة 98.4 لأللعاب الشاطئية للمراكز الشبابية واألندية الوطنية والفتيات 

والجاليات، التي تنظمها وزارة شؤون الشباب والرياضة؛ بمناسبة ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني.

وسجل عبدالســـتار وعلي 10 أهداف مناصفة، 
وســـجل قاســـم محمـــد هدًفـــا واحًدا، وســـجل 
أهداف صدد محمود ســـعيد )هدفان(، وســـجل 
أحمد يوسف وعلي عبدهللا الهدفين اآلخرين.

وفـــي المبـــاراة الثانية فـــاز فريق مركز شـــباب 
عراد على فريـــق نادي العكر بـ 6 أهداف مقابل 
5 أهداف ســـجل منهم حســـن جعفر 3 أهداف، 
وســـجل حســـين أحمـــد هدفين، وهـــدف واحد 

لحسين يوسف.
وفـــي المبـــاراة الثالثـــة فـــاز فريق مركز شـــباب 
القادسية بـ 11 هدًفا مقابل 10 أهداف بركات 
الترجيح بعد انتهاء الشـــوط الثالث بالتعادل بـ 
7 أهداف مقابل 7، ســـجل للقادســـية 4 أهداف 

العبـــه محمـــد حســـن، وســـجل خليفـــة محمـــد 
هدفيـــن، وســـجل وليـــد محمـــد هدًفـــا واحـــًدا، 
 4( الفـــردان  رضـــا  نجمـــه  لدمســـتان  وســـجل 
أهـــداف(، وهـــدف واحـــد لكل من حســـين علي 

وهاني علي وطه الفردان.
وفـــي ركات الترجيح ســـجل للقادســـية أحمد 
ووليـــد  مـــراد  محمـــد  محمـــد،  خليفـــة  زايـــد، 
البلوشـــي، وصـــد حارس دمســـتان ركلتي وليد 
محمد ومحمد حسن، وســـجل لدمستان هاني 
علـــي، رضـــا الفردان وفاضـــل الفـــردان، وتمكن 
حـــارس القادســـية من صـــد ركلة طـــه الفردان 
وأطـــاح عبـــدهللا علـــي بالكـــرة فـــوق العارضـــة 

وارتطمت ركلة محمد هادي بالعارضة.

تأهـــل فريقـــا مركـــز شـــباب القادســـية ونـــادي 
الشـــباب إلى الدور نصف النهائي من منافسات 
كـــرة اليـــد عن المجموعـــة األولى التـــي أقيمت 
منافساتها صباح يوم أمس األول الجمعة على 
الملعب الشاطئي التابع لاتحاد البحريني لكرة 
القدم، إذ تســـاوى القادسية والشباب بـ 4 نقاط 
لـــكل منهـــا، متفوقين على فريقي مركز شـــباب 

الديه ومركز شباب دمستان.
المجموعـــة  القادســـية  وتصـــدر مركـــز شـــباب 
األولى بفارق األشواط عن فريق نادي الشباب 
الـــذي رافقـــه للـــدور نصـــف النهائـــي، فـــي حين 
ودع الديـــه ودمســـتان المنافســـات مـــن دوري 

المجموعات.

ونجـــح مركـــز شـــباب القادســـية مـــن تحقيـــق 
انتصاريـــن علـــى حســـاب مركـــز شـــباب الديـــه 
خســـر  حيـــن  فـــي  دمســـتان،  شـــباب  ومركـــز 
مواجهتـــه أمام فريـــق نادي الشـــباب بالرميات 
الترجيحية بعـــد أن تعادل الفريقان بالفوز في 
األشـــواط بشـــوط لـــكل منهمـــا 19/ 15 للشـــباب 

القادســـية  انتصـــار  جـــاء  للقادســـية،  و14/ 12 
علـــى الدية بشـــوطين دون رد وبنتائح 13/ 12 
و18/ 12، في حين فاز على دمستان بشوطين 

أيًضا 14/ 3 و12/ 2.
أمـــا فريـــق الشـــباب فقـــد نجـــح فـــي تحقيـــق 
الفـــوز علـــى مركز شـــباب دمســـتان بشـــوطين 

فيمـــا  و16/ 10،   6 /19 وبنتيجـــة  مقابـــل  دون 
خســـر مواجهته مع مركز شـــباب الديه بركات 
الترجيح بعد أن تعادل معه بالفوز بشـــوط لكل 

منهما 14/ 7 للديه و20/ 15 للشباب.
تقـــام اليوم األحد أربع مباريات في منافســـات 
كـــرة القـــدم فـــي جولة اإليـــاب عـــن األول تقام 
على الملعب الشاطئي التابع لاتحاد البحريني 
لكرة القـــدم، إذ يلتقي في المباراة األولى نادي 
ســـار مع مركـــز شـــباب البســـيتين في الســـاعة 
5، وتليهـــا فـــي الســـاعة 6 مبـــاراة مركز شـــباب 
الشاخورة مع مركز شباب مدينة حمد، وبعدها 
تقام مباراة مركز شـــباب الســـهلة الجنوبية مع 
مركز شـــباب الســـنابس في الســـاعة 7، على أن 
تختتم المباريات بلقاء مركز شباب رأس رمان 

مع نادي النبيه صالح في الساعة 8.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب الرياضة

سافرة ُيغرق صدد... والقادسية يتخطى دمستان

من لقاء القادسية ودمستان

اللجنة االعالمية

أكد رئيس االتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ عيســى 
بن عبدهللا آل خليفة أن بطوالت وســباقات قفز الحواجز تشــهد تطوًرا كبيًرا 
في المستويات الفنية من خال المشاركة الواسعة والقوية من قبل فرسان 

البحرين من مختلف االسطبات المحلية.

وأكد ســـموه أن رياضـــة قفز الحواجز 
وما تعيشـــه من تطـــور مميز يأتي من 
خـــال الدعـــم واالهتمـــام الكبيـــر مـــن 
قبل القيادة الرشيدة بالرياضة عموًما 
ودعـــم  خصوًصـــا،  الخيـــل  ورياضـــة 
مـــن  المباشـــرة  والمتابعـــة  واهتمـــام 
ممثـــل جالة الملك لألعمـــال الخيرية 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي، 
للشـــباب والرياضـــة الرئيـــس الفخري 
لاتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
القـــدرة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
لرئيـــس  األول  والنائـــب  خليفـــة،  آل 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

وأبدى سموه إعجابه الكبير بالمستوى 
الـــذي قدمـــه جميـــع المشـــاركين فـــي 
علـــى  الجميـــع  مشـــجًعا  ألبـــا،  بطولـــة 
مواصلة الجهود الحثيثة المبذولة من 
أجـــل إنجاح موســـم مســـابقات القفز، 
الـــذي يوليـــه مجلـــس إدارة االتحـــاد 
اهتمامـــا كبيرا؛ من أجل االرتقاء بهذه 

الرياضة محلًيا.
بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو  وحـــرص 
عبـــدهللا آل خليفة على متابعة جانب 
مـــن المســـابقات وااللتقـــاء بعـــدد من 
الفرســـان ومســـؤولي اللجنة المنظمة 
والقائميـــن علـــى البطولـــة، معرًبـــا عن 
شـــكره وامتنانه للجهود الكبيرة التي 
يبذلها القائمون على هذه المســـابقات 
أعلـــى  لتحقيـــق  الدائـــم  والســـعي 
الدرجـــات علـــى المســـتوى التنظيمي 

والتنافسي.
وأثنى سموه على دعم شركة ألمنيوم 
البحريـــن )ألبـــا( ومـــا تقدمـــه للرياضة 
قفـــز  ورياضـــة  عموًمـــا  البحرينيـــة 

الحواجـــز خصوًصا، مؤكًدا أن شـــركة 
ألبـــا من الشـــركات البحرينيـــة الرائدة 
أنشـــطة  دعـــم  علـــى  تحـــرص  التـــي 
وبطـــوالت االتحاد الملكي للفروســـية 
مجلـــس  إن  إذ  القـــدرة،  وســـباقات 
بمثابـــة  الرعايـــة  هـــذه  يعتبـــر  اإلدارة 
الناجحـــة،  االســـتراتيجية  الشـــراكة 
التي تسهم بشكل كبير في استحضار 
جميـــع عوامـــل النجاح لرياضـــة القفز 

بالمملكة.

مستويات رائعة قدمها الفرسان 
وأثر كبير لدعم سمو الرئيس

أشـــاد رئيـــس لجنة قفـــز الحواجز الشـــيخ 
خالـــد بن محمد آل خليفـــة بدعم واهتمام 
ومتابعة رئيس االتحاد الملكي للفروســـية 
وســـباقات القدرة سمو الشـــيخ عيسى بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة لمســـابقات وبطـــوالت 
قفـــز الحواجـــز، مـــا يؤكـــد حـــرص ســـموه 
على دعم هذه الرياضة والفرســـان، منوها 
بالرعاية السخية لشركة ألمنيوم البحرين 
)ألبـــا( التـــي اعتبرهـــا محـــل فخـــر واعتزاز 
وتؤكـــد توجهـــات الشـــركة الراميـــة لدعم 

القطاع الرياضي بالمملكة.
وأشـــار خالـــد بـــن محمـــد إلـــى أن النديـــة 
واإلثـــارة بـــدأت تتضـــح معالمهـــا أكثـــر مع 
انطـــاق البطولـــة السادســـة فـــي موســـم 
القفز الذي وصل لمنتصفه، إذ إن التنافس 
العالي بين الفرســـان والمشـــاركة الواسعة 
والمستويات الفنية المرتفعة تؤكد حرص 
بتقديـــم  واالســـطبات  الفرســـان  جميـــع 

أفضل المستويات.
وأكد الشـــيخ خالـــد بن محمـــد أن االتحاد 
القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 
وبرئاســـة سمو الشيخ عيســـى بن عبدهللا 
أفضـــل  لخلـــق  دائًمـــا  يســـعى  خليفـــة  آل 

األجواء التنافسية للفرسان.

وتمكـــن فـــارس فريق قوة دفـــاع البحرين 
صابـــر ســـلمان فـــرج مـــن التحليـــق بلقـــب 
لقفـــز  ألبـــا  لبطولـــة  الكبـــرى  المســـابقة 
الحواجز، التي أقيمت تحت رعاية رئيس 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد 
القدرة ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة وبرعاية شـــركة ألمنيـــوم )ألبا(، 
إذ تمكن صابر ســـلمان مـــن تحقيق المركز 
األول مع الجواد إلكارو فان بابينغلو بزمن 
48.07 ثانيـــة و4 أخطـــاء فـــي المســـابقة 
السادســـة واألهـــم وهي مســـابقة جولتين 
غيـــر متماثلتين، وارتفـــاع حواجزها الذي 
بلغ 140 ســـم، ســـرعة المســـلك 350 مترا/    
دقيقـــة، وجـــاء في المركـــز الثاني الفارس 
معيوف الرميحـــي مع الجواد ألفيرا منهًيا 
المسلك بزمن بلغ 49.79 ثانية و4 أخطاء، 

المركـــز الثالـــث مـــرة أخرى الفـــارس صابر 
سلمان مع الجواد ألتيكا دو فورت بي دي 

إف بزمن بلغ 54.30 ثانية و9 أخطاء.
مـــن  وتحديـــًدا  المســـابقات  بقيـــة  وفـــي 
المســـابقة الثالثـــة لفئـــات المبتدئيـــن مـــن 
النقـــاط  جمـــع  )مســـابقة  وهـــي  العمـــوم 
التراكميـــة مـــع حاجـــز الجوكـــر( وارتفـــاع 
المســـلك  وســـرعة  ســـم   110 حواجزهـــا 
350 متـــرا/    دقيقـــة حقق الفـــارس المتألق 
مـــع  لقبهـــا  الرميحـــي  والصاعـــد معيـــوف 
جواده آيريش مســـجًا أفضل زمن ودون 
40.11 ثانيـــة و65 نقطـــة،  أخطـــاء وبلـــغ 
وجـــاء خلفه فـــي المركـــز الثانـــي الفارس 
حسين فردوسي مع جواده فولت كافالور 
بزمـــن بلـــغ 44.41 ثانيـــة و65 نقطـــة، فـــي 
المركـــز الثالث الفارس إياد فريد أحمد مع 

الجـــواد باريلو بزمن بلغ 52.38 ثانية و65 
نقطة.

في المســـابقة الرابعة للمتقدمين )مسابقة 
السرعة ضد الزمن( ونوعها مسابقة سرعة 
مباشـــرة ضـــد الزمـــن وإرتفـــاع حواجزهـــا 
110 - 115 سم، سرعة المسلك 350 مترا/    
دقيقـــة تمكـــن الفـــارس المتميـــز معيـــوف 
الرميحي من فرض ســـيطرته على أجواء 
هذه المسابقة مع جواده آيريش بزمن بلغ 
56.38 نقطـــة دون أي خطـــأ، وجـــاء خلفه 
في المركـــز الثاني الفارس حســـين محمد 
داد هللا مع الجواد تشـــامبينغ من اســـطبل 
العفـــو بزمـــن 59.78 ثانيـــة ودون أخطـــاء 
أيًضا، في المركز الثالث الفارس المخضرم 
أحمـــد الجهرمـــي مع الجـــواد كابـــري كولر 

بزمن بلغ 54.77 ثانية و4 أخطاء.

فـــي المســـابقة الخامســـة فئـــة المتقدمين 
المســـتوى الثالث مســـابقة علـــى مرحلتين 
ســـم   120  -  115 حواجزهـــا  وارتفـــاع 
وســـرعة المســـلك 350 متـــرا/    دقيقـــة تألق 
صاحب لقب المسابقة الكبرى في البطولة 
الماضيـــة الفارس أحمد أكبـــر وحصد لقب 
هذه المســـابقة مع الجواد أليســـي وتصدر 
قائمـــة الفرســـان المشـــاركين فيهـــا محقًقا 
أفضـــل زمـــن وبلـــغ 42.64 ثانيـــة ودون أي 
خطـــأ، وجـــاء فـــي المركـــز الثانـــي الفارس 
معيـــوف الرميحي مع الجـــواد لوبي بزمن 
بلـــغ 38.11 ثانية و4 أخطاء، المركز الثالث 
جـــاء فيه الفارس أحمـــد منصور من فريق 
قـــوة دفاع البحرين مـــع الجواد بحرين بي 
دي إف بزمن بلغ 39.85 ثانية و4 أخطاء.

صــــــــابــــــــر ســــــلــــــمــــــان بــــــطــــــا لـــــلـــــمـــــســـــابـــــقـــــة الـــــكـــــبـــــرى

منافسات قوية في مسابقات العموم ببطولة ألبا لقفز الحواجز

صابر سلمان رافعا كأس المسابقة الكبرى لبطولة ألبا لقفز الحواجز من تتويج المسابقة الخامسة التي فاز بها أحمد أكبر

من حضور سمو الشيخ عيسى بن عبدالله ومسؤولي شركة ألبا لمنافسات البطولة
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أكدوا أن النتائج 
اإليجابية ثمرة 

الدعم والمتابعة
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نمتلك أسطوال 
للنقل الثقيل 

عداده 70 
شاحنة

منذ كان عمري 
16 عاما أعمل 
مع والدي من 

دون راتب

رغــم الخســارة التــي منيت بها شــركة عائلته )مؤسســة الفاتح( للتخليــص الجمركي، إال أنه 
قــرر بطموحــه أن يعمــل فيها أثناء الدراســة وبعدهــا، ليبدأ فيها مرحلــة التطوير والتحديث 

ونقلها من قائمة الخســارة إلى الربحية، وهو يعتبر من صغار الرؤســاء التنفيذيين للشــركات، 
إذ شكل شغفه بالعمل طموحاته المهنية من خالل مواصلة التطوير الذاتي والتفاني والتطلع 

إلى الحصول على منصب يستفيد من تعليمه وخبراته مع تشجيع حماسه لتحقيق أهداف 
الحياة غير العادية.

يهوى الرئيس التنفيذي لشــركة “الفاتح” للتخليص والخدمات، جاســم الموسوي، 
الكفــاح وال يركــن الــى اإلجــازات عــن  العمــل، معتبــرا أن الســوق بحاجــة إلــى 

اســتمرارية ومتابعــة وتحديــات للوقــوف عليهــا ألنهــا مليئة بالصعوبــات، وأن 
عدم مجابهة هذه التحديات يوميا وعدم التواصل معها ال يؤدي للنجاح.
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جاسم الموسوي

ــوى الــمــنــطــقــة ــت ــس ــى م ــل ــل ع ــضـ ــي األفـ ــن هـ ــري ــح ــب ــال الــمــشــاريــع الــعــقــاريــة ب
يعمـــل الموســـوي لمـــدة 16 ســـاعة يوميـــا 
مـــن الســـاعة 6 والنصف صباحـــا وحتى 8 
مســـاء، حيـــث يتنـــاول وجبة الغـــداء في 
المكتـــب مـــع الترويـــح عن النفـــس ببعض 
األمـــور الترفيهيـــة كملعـــب “غولف” صغير 
للتســـلية بيـــن الفينـــة واألخرى فـــي مكان 
العمـــل، تجنبا للملـــل وحتى يكون المكتب 
أكثـــر دفئا كأنمـــا هو المنـــزل الثاني لزيادة 
الموســـوي  التقـــت  “البـــاد”  اإلنتاجيـــة. 

وأجرت معه حوارا شاما:

حدثنا عن البدايات

 والـــدي كان كثير الســـفر والشـــركة بغيابه 
شـــهدت بعـــض اإلهمال، أوضاعهـــا لم تكن 
طيبة، وصارت مديونة مما “حّز بخاطري” 
طويلـــة  لســـنوات  والـــدي  تعـــب  أرى  أن 
يذهـــب ســـدى. قبل التخرج من المدرســـة 
لـــم أكن أقضي وقت العطلة الصيفية مثل 
بقيـــة األقـــران والجيـــران، فهـــم يتمتعون 
بألعـــاب الكمبيوتـــر أو “األتـــاري”، وألننـــي 
أكبـــر أبنـــاء العائلـــة ســـًنا، كان لـــدي حـــس 
بالمسؤولية، حيث أذهب إلى الشركة منذ 
الصباح مشـــًيا، فلـــم أكن أملك  ســـيارة أو 
رخصة ســـياقة، فكنت أذهب وأعود،  إلى 
ومن الموانئ عبر اإلشارة المرورية، للعمل 
نحـــو16  عمـــري  كان  كمخلـــص جمركـــي، 
عامـــا، ونصحنـــي الوالـــد بعـــدم الحضـــور 
للمكتـــب، ولكن أصـــررت على العمل، وفي 
الوقـــت نفســـه ال أتلقـــى راتبا ألننـــي أعلم 

بالوضع المادي غير الجيد للوالد.
أخـــذت أطـــور فـــي الشـــركة عبر القـــراءة، 
كنـــت أقرأ كتبـــا في اإلدارة مع االســـتمرار 
في الدراســـة الجامعية والمبلغ الذي كنت 
أحصـــل عليه أقـــوم بتوفيره وال أنفقه في 
الترفيه إلى أن اشتريت سيارة مستخدمة 

بنحو 500 دينار.
بدرجـــة  الجامعيـــة  دراســـتي  أنهيـــت 
الماجســـتير مصدقة من جامعة نيويورك، 
جامعـــة  فـــي  طالبـــا  كنـــت  البدايـــة  فـــي 
البحريـــن، ولكـــن األوقات فيها ال تناســـب 
األشـــخاص الذين يعملون ويدرســـون في 
آن واحـــد فانتقلـــت إلى إحـــدى الجامعات 
الخاصـــة منـــذ العـــام 2003 وحتـــى 2007 
الـــى   2007 لشـــهادة البكالوريـــوس ومـــن 
جامعـــة  مـــن  الماجســـتير  لشـــهادة   2010
نيويـــورك بدرجـــة الشـــرف، وكانـــت لـــدي 
قناعة بأنني أســـتطيع أن استثمر شهادتي 
ســـأديرها  التـــي  األعمـــال  فـــي  العلميـــة 

مستقبا.

 انطالقة الشركة العائلية

تأسســـت شـــركة العائلة في العـــام 1960، 
كان جـــدي يعمـــل فـــي الشـــحن البحـــري 
ويملـــك دكانـــا فـــي ســـوق المنامـــة “ســـيد 
وكان  المنزليـــة  المـــواد  لتجـــارة  حبيـــب” 
المعامـــات  لتخليـــص  الوالـــد  مكتـــب 
واألمـــور  البحـــري  والشـــحن  الجمركيـــة 
اللوجســـتية، فقمـــت بتطويرها وأنشـــأت 
بها قســـم للنقليات الثقيلة ويبلغ أسطولها 
70 شـــاحنة ثقيلـــة بقيمة تـــوازي مليوني 
دينار، وأشـــكر هنـــا بنك البحريـــن للتنمية 
وصنـــدوق العمل “تمكين” لمـــا قدموه من 
تســـهيات وبرامـــج ســـاعدت الكثيـــر في 

أعمالنا.
أعمـــل في القطـــاع العقاري بشـــكل هادئ 

أيام الدراســـة منذ العـــام 2005، ولكن في 
2015 أصبحنا شـــركة عقارات رسمًيا بعد 
أن حصلنـــا علـــى التراخيـــص ومـــع حاجة 
السوق لتوظيف البحرينيين، ولدي الثقة 
فـــي المواطن البحريني كثيـــًرا، البحريني 
يتعلم أســـرع من األجانـــب ويجب صقله 
ألن لديه سياســـة “أعطنـــي ألعطيك”، أما 
الضغـــط عليه ال يجدي نفعـــا فيجب على 
المواطـــن  يعطـــي  أن  كل صاحـــب عمـــل 
الثقـــة ليـــرى إنتاجيتـــه الحقيقيـــة. دربت 
الكثيـــر من إخوانـــي البحرينيين في هذه 
الشـــركة علـــى نفقتـــي ومن ثم يســـتقلون 
بأعمالهـــم الخاصـــة وشـــركة الفاتح كانت 
مدرســـة لمخلصيـــن جمركييـــن طوال 15 
ســـنة وخرجت أجياال مـــن أيام الوالد هللا 
يرحمه وســـاعدتهم في افتتاح شركاتهم 
الشـــحن  وهـــو  نفســـه  للمجـــال  الخاصـــة 

والتخليص.
 تعلـــم الوالد من تجارب الحياة، فحســـب 
قولـــه “حكتنـــي الدنيا”، ومنـــذ بداية عمله 
كانـــت الشـــركة خســـرانة ومديونـــة بمبلغ 
30 ألـــف دينار في الســـوق، فقمت بإعادة 
هيكلتهـــا  وبـــدأت بنفســـي بالتضحية عن 
اإلجـــازات، ومـــا زلـــت أحتفـــظ بـــاألوراق 
التـــي تثبت مديونيتنـــا،  قمت بالعمل في 
بيـــع المجات وعمـــل المســـتحيل لتوفير 
قـــوت اليـــوم ووضـــع التوفير فـــي خزينة 
الشـــركة وتجميع مبالغ لتسديد الخسائر. 
ال توجد “عصا موســـى” لتحويل الخسارة 
إلى ربـــح، فهناك خلطة ســـحرية “اإلرادة، 
الثقة، المرونة” 3 أمور يجب تطبيقها في 
الحياة، إن التوافقات بين الدقة والمرونة 
صعبـــة، ويجب علـــى اإلنســـان أن يتنازل 

عن بعض األمور.
 5 منهـــا  تنـــدرج  “الفاتـــح”  مجموعـــة 
الفاتـــح  شـــركة  وهـــي  رئيســـية،  أنشـــطة 
لتأجيـــر المعـــدات اللوجســـتية، النقليات، 
تخليـــص المعامـــات الجمركية، الشـــحن، 
والعقارات.فـــي الســـابق كان لديهـــا قســـم 
الفروســـية ولكـــن تم بيعه مؤخـــرا بعد أن 
قمنا بإعادة الهيكلة في الشـــركة، إذ يجب 
بإعـــادة  الناجـــح أن يقـــوم  التاجـــر  علـــى 
توجيه استثماراته  واالنتقال لقطاع آخر 

يستطيع أن ينتج فيه بصورة أفضل.

سوق العقار ال يموت

هناك من ينتقد الســـوق العقاري باستمرار 
ويقول إنه ســـوق ميت، ولكن هذا التعبير 
خاطئ إذ إن لكل مشـــروع فترته الزمنية، 
فأنت ال تســـتطيع أن “تأخذ زمانك وزمان 
غيـــرك”، فـــي الســـابق كانـــت المنامـــة هي 
مركـــز قلـــب المدينـــة بالبحريـــن وبعدهـــا 
جاءت المجمعـــات التجارية، ولكل مجمع 
في فترته الخاصة، كل مشروع عقاري له 
مرحلة معينة، وفي قانون المحاســـبة فإن 
العقـــار ينخفـــض 10 % ســـنويا مـــن قيمة 
البناء أما ســـعر األرض فيبقـــى ثابتا، فهي 
عبـــارة عـــن عـــرض ال يتغيـــر، ولكـــن قيمة 
المبنى هي التي تتغير مع قدوم مشـــاريع 

جديدة.
البحريـــن مـــن أفضـــل  فـــي  العقـــارات  إن 
العقارات على مســـتوى الـــدول المجاورة، 
وهـــي أفضـــل مـــكان لاســـتثمار العقـــاري 
مقابـــل دول أخـــرى يبيعون العقـــار بالمتر، 
أما في البحرين يتم بيعه بالقدم، البحرين 
أراضيها محدودة واالستثمار فيها بمردود 
مضمـــون، بقيـــة البلـــدان أراضيهـــا تتأثـــر 
وتتراجـــع أمـــا المملكـــة فأســـعار أراضيهـــا 
ثابـــت ولـــن تتراجـــع، ربما تنخفـــض قيمة 

المبنى، ولن يؤثر ذلك على سعر األرض.

واجهات بحرية متميزة

لدينـــا فـــي البحريـــن الواجهـــات البحريـــة 
الخليـــج،  دول  فـــي  تتواجـــد  ال  والتـــي 
هـــذه الواجهـــات تســـاعد على اســـتقطاب 
قانـــون  إلصـــدار  ونحـــث  االســـتثمارات 
للواجهـــات البحرية في المناطق التجارية 
علـــى أن تكـــون تجاريـــة بحتـــة ولهـــا خط 
اســـتغال  يجـــب  لاســـتخدام،  زمنـــي 
الواجهات البحرية بأســـرع مـــا يمكن لكي 

تسرع باستقطاب االستثمارات.
لقـــد تغيـــرت البحرين فـــي مرحلـــة زمنية 
بســـيطة نحو األفضل ويعـــود ذلك الفضل 
للتوجهـــات الطيبة للحكومة ونطمح نحن 
كمواطنيـــن وشـــركات أن يتـــم اســـتغال 
أكثـــر لهذه الواجهـــات البحريـــة، إذ أصبح 
لدينا منافســـة شديدة بسبب االنفتاح في 
السعودية ويجب مسايرة االنفتاحات في 
دول الخليـــج. إن الثقة في قطاع األعمال 
الشـــخص  يحصـــل  أن  يجـــب  ضروريـــة، 
علـــى ثقـــة أصحـــاب األعمـــال حتـــى يتـــم 
توليـــه للعمـــل. توافـــر العـــرض بكثـــرة هو 
الجو األكثر صحة للقطـــاع العقاري، إذ إن 
بعـــض العقـــارات يتم تثمينها بســـعر أغلى 
مـــن قيمتها المعقولة، وهذه الفئة تســـتغل 

الســـوق وتريد أن يبقى سعر عقارها ثابتا، 
ولكن ســـعر العقار بشـــكل ســـنوي، وهذا ال 
يعنـــي أن الســـوق ضعيـــف، ولكـــن العقـــار 
كان فـــي فترة وهج قـــوي واآلن أصبحت 
هنـــاك أفـــكار جديـــدة، فلذلـــك كل تاجر ال 
يقـــوم بالتجديـــد والتأقلم مـــع التغييرات، 

سيسبقه  المستثمرون بالتجديد.

“مزايا” حققت أحالم البحرينيين

ويقول الموسوي إن برنامج “مزايا” التابع 
لوزارة اإلســـكان حقق للمواطن البحريني 
حلمـــه في شـــراء وامتاك منـــزل األحام 
مـــع تســـهيات مـــن البنـــوك، وحقـــق هـــذا 
البرنامـــج إيجابية كبيـــرة جدا ويعود ذلك 
إلـــى إدراج القطـــاع الخـــاص فـــي توفيـــر 
البيـــوت، ونحـــن دائما ما نقول “المشـــروك 
مبروك” فعندما تم إشراك القطاع الخاص 
فـــي هذا المجال فقد أبدع بتوفير البيوت 
المناســـبة. وتتولى مجموعة الفاتح حاليا 
إدارة وتسويق نحو 230 فيا في مختلف 
مناطـــق البحرين، ويتـــم التركيز على فلل 
أســـعارها تتـــراوح بين 100 ألـــف إلى 120 
ألـــف وهي المبالغ التي يســـتطيع المواطن 
توفيرها بعد اقتراضه من وزارة اإلســـكان 

والبنوك.

مشروع تجاري بالمالكية بـ60 
مليون دينار

ويقـــول الموســـوي إن المؤسســـة اآلن في 
طور هندســـة مشـــروع تجاري في منطقة 
المالكيـــة بقيمـــة 60 مليـــون دينـــار وهـــو 
مجمـــع تجـــاري فريـــد مـــن نوعـــه يتكـــون 
من 30 قطعـــة لتأجير عقود الســـتثمارات 
بعيـــدة المـــدى علـــى مســـاحة 50 ألف متر 
مربع، وســـيكون المجمع التجاري ذا طابع 

يقـــوم  مســـتثمر  وكل  المفتـــوح،  المجمـــع 
ببنـــاء محله بينما اإلدارة تكون لمؤسســـة 
الفاتح، وتم التوقيع مع عدة محات منها 

سوبرماركت ومطاعم وجبات سريعة.
ولكن المشروع متوقف حاليا بسبب البنية 
التحتيـــة التـــي يعانـــي منها جميـــع التجار 
فـــي المجـــال العقاري حيـــث يتأخر توفير 
هـــذه الخدمـــة رغـــم دفع المســـتثمرين 12 
دينارا، من المفترض أن ينتهي المشـــروع 
خال 3 ســـنوات من بداية اإلنشاء ووضع 
األساســـيات ولكـــن الوقت مرتبـــط بإدارة 
التخطيـــط وانتهائهـــا مـــن أعمـــال البنيـــة 

التحتية وسفلتة المنطقة.

أجنحة “الفاتح” تضاهي الفنادق

لدينا مشـــروع أجنحة “الفاتح” في منطقة 
الجنبيـــة وهـــو عبـــارة عـــن شـــقق أجنحـــة 
فخمة ســـكنية ديلوكـــس للتأجير اليومي، 
ومســـتواها يضاهي فخامـــة الفنادق ذات 
الخمس نجوم، وهو حاليا في التشطيبات 
والصباغـــة ولكـــن مـــن الممكـــن أن يتأخـــر 
افتتاحه بســـبب انتظارنـــا لبعض األدوات 
من الصيـــن وتأثرنا بأزمة “الكورونا” وآخر 
رســـالة مـــن الشـــركة أعطتنـــا مهلـــة حتـــى 
ويتضمـــن  المصعـــد.  لوصـــول  ابريـــل   15
المشـــروع 12 شـــقة ديلوكـــس من 3 غرف 
للتأجيـــر  وصالـــة  ومطبـــخ  حمامـــات  و3 
اليومي إذ أن الســـوق تشـــبع من التمليك، 
كمـــا أننـــا ســـنتحمل الكهرباء والمـــاء التي 

أصبحت أزمة جديدة يتكبدها التاجر.

 إنهاء أزمة تكدس الشاحنات

كنا نعاني من أزمة تكدس الشاحنات على 
جســـر الملك فهد، وأشـــكر رئيس الجمارك 
الشـــيخ أحمـــد بن محمـــد آل خليفـــة على 
الســـوق  فـــي  أحدثهـــا  التـــي  التطويـــرات 
وبرنامـــج المشـــغل االقتصادي الـــذي غّير 
مـــن نهـــج سياســـة الشـــاحنات، حيـــث تم 
وضـــع خـــط زمنـــي بـــأن تنتهي إجـــراءات 
الشـــاحنة خـــال نصـــف ســـاعة وبذلك تم 
حل أزمة الجســـر في البحرين التي كانت 
مؤثرة علـــى اقتصاد المملكة بشـــكل كبير 
ســـواء للمصانـــع والشـــركات وحتى صغار 

التجار.

السيرة الذاتية

تخرج من مدرسة أحمد العمران الثانوية، 
ثـــم حصـــل علـــى شـــهادة دبلومـــا عليا في 
إدارة األعمال، وبعدها بكالوريوس العلوم 
فـــي إدارة األعمـــال للمعلوماتيـــة، ومن ثم 
ماجســـتير فـــي إدارة األعمال مـــن جامعة 

نيويورك.

جاسم الموسوي متحدثا لـ” البالد”

قصة تحُول مجموعة “الفاتح” من الخسارة للربحية

الرئيس التنفيذي لشركة “الفاتح” للتخليص والخدمات من 2003 حتى اليوم،  «
الرئيس التنفيذي لقلعة “الفاتح” للمقاوالت ، عضو مجلس إدارة “برجر” للصباغة،  

الرئيس التنفيذي لشركة الفاتح لتأجير المعدات للوجستية، الرئيس التنفيذي 
لشركة الفاتح للخدمات والعقارات، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الفاتح 

. Interceptor Holding المحدودة، ومؤسس ورئيس تنفيذي لشركة
يشغل الموسوي منصب األمين العام ومدير مجلس إدارة جمعية وكالء الجمارك  «

البحرينية من 2017 ،
مدير مجلس إدارة جمعية وكالء الجمارك البحرينية من 2010-2007، يحمل رخصة  «

وكيل التخليص الجمركي من عام 2003 حتى اليوم )خبرة 15 سنة(، ومدير عام 
نادي مربي الكالب البحريني.

المناصب الذي يشغلها

*أشكر “البحرين 
للتنمية” 

و”تمكين” لما 
قدموه من 

تسهيالت

المشاريع 
العقارية بالبحرين 

هي األفضل 
على مستوى 

المنطقة

”الفاتح” 
تتولى  إدارة 

وتسويق 230 
فيال بمختلف 

المناطق

ــمــارات ــث ــبــحــريــة بــالــمــمــلــكــة تــســاعــد عــلــى اســتــقــطــاب االســت الـــواجـــهـــات ال
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شهد المعرض زيارة أكثر من  «
100 ألف زائر، ما جعله من 

الفعاليات الجماهيرية الكبرى 
في دولة الكويت، إذ يسهل 

على الرواد التوجه إلى صاالت 
عرض العالمات، وااللتقاء بها 

جميعها تحت سقف واحد مع 
منحهم الفرصة لحجز تجارب 

قيادة مباشرة.

 طرحت شركة هافال للسيارات الرياضية رباعية الدفع، وهي فرع  «
مملوك بالكامل من شركة جريت وول موتورز، المصنع األكبر في 

الصين لشاحنات البيك أب والسيارات الرياضية رباعية الدفع. وتشكل 
هافال عالمة السيارات الرياضية رباعية الدفع األكثر مبيعا في الصين 

منذ أكثر من عقد من الزمن، مع مبيعات تعززها طرازات مثل هافال 
إتش 6، السيارة الرياضية رباعية الدفع األكثر شعبية في الصين، 

والطراز القمة، هافال إتش 9.

هافال

 كشفت العالمة األميركية  «
الفاخرة للسيارات، لينكون 

عن الهندسة المتميزة 
والقوة التي تفرضها سيارة 
“أفياتور” 2020 المنتظرة، 

خالل المعرض ألول مرة 
إلى جانب الموديالت 

الراقية مثل نافيجتور،  
انبثق تصميم لينكون 

أفياتور الجديدة كليا 
من عالم الطيران، فهي تستخدم الخطوط األفقية والسقف المنحدر للحصول على 

طابع انسيابي، ما يمنحها طابع القوة والحركة. أما الشبكة األمامية المتميزة الخاصة 
 بلينكون، فتلفت األنظار إلى الناحية األمامية للمركبة. 

باإلضافة إلى كونتيننتال، نوتيلوس، وMKC، والتي تنفرد جميعها بتصاميمها الفاخرة، 
والراحة، واألداء، والهندسة.

لينكون

قدمت “جي أيه سي” في المعرض  «
عرض مركباتها المتنوعة، بما يشمل 

 ،”GS3”و ،”GS4”و ،”GN8“ موديالت
و”GA4”، و”GA8”، و”GS8”، والتي 

تعتبر أحدث ما قدمته العالمة 
الصينية الرائدة في السوق في الفترة 

 األخيرة.
 ”GS8“ وتعتبر نجمة الزاوية الصينية

القوة واالنطالق في أفق واسعة، 
كسيارة راقية، وصلت إلى القمة 

بعزيمة مبتكرة وبريق أخاذ في السوق 
العالمية بأسلوب فريد من نوعه، 

مع تمتعها بإجراءات قوية لضمان 
قيادة مميزة مع نظام الطاقة األكثر 

تقدما وكفاءة على مستوى العالم. 

 GAC“ وقدمت للحضور مركبة قوية
GN8” التي تعتبر المركبة المتعددة 
االستخدامات األحدث في عائلة “جي 

إيه سي”، والتي تتسع لـ 7 ركاب، والتي 
تشكل الخيار المثالي للباحثين عن 

التميز خالل مغامرات القيادة على 
جميع الطرقات، مع تمتعها بمقصورة 

رحبة وتقنيات مميزة ترضي السائق 
والركاب، وتلبي رغباتهم وتعزز راحتهم 

طوال الرحلة.

جي ايه سي 

أطلقت شفروليه بالمعرض نسخة  «
خاصة من تاهو الجديدة باسم 

Falcon بعد تزويدها بمحرك شرس 
EcoTec3 من 8 سلندرات بسعة 
5.3 لترات، فضال عن تصميمها 

الالفت الذي طغى عليه لون 
األسود، وتتميز النسخة المميزة 
بتصميمها االنسيابي والرشيق، 
 الذي ينسجم مع أدائها الجبار. 

 Falcon وبفضل ما يقدمه تاهو
المميز من مظهر مختلف وأكثر 
جرأة من خالل اللون األسود على 
العجالت، وعلى شعار شفروليه 
األمامي وعلى الشبك األمامي، 

فإنك ستشعر بالتمّيز أينما 

ذهبت. وفي الداخل، تكشف المواد 
الفاخرة والهندسة المعّززة المزيج 
الرائع من األناقة، واإلبداع، والمزايا 

العملية في تاهو. كما تتضمن 

لوحة العدادات الجديدة شاشة 
عرض ملّونة تعمل باللمس 
من قياس 8 إنش- متوفرة، 

للمعلومات والترفيه

شفروليه 

أبدعت كاديالك في معرض الكويت  «
للسيارات، وكشفت عن طرازين جديدين 

هما CT5 سيدان رياضية، وXT5 رباعية 
 XT6 الدفع المجددة، فضال عن إطالق

رباعية الدفع األولى من نوعها، وسلطت 
كاديالك الضوء على تشكيلة سيارات 

الدفع الرباعي التي تقدمها العالمة، والتي 
 XT6 استكملت اليوم بفضل سيارة

الجديدة كليا. وتنضم XT6 إلى طرازات 
 XT5 وXT4 وإسكاليد أيضا للمجموعة.

وتم تقديم ألول مرة سيارة الكروس أوفر 
كاديالك XT6 الجديدة، وهي مجهزة بثالثة 

صفوف من المقاعد، وتتمحور حول 
الفخامة، وتتضمن مقصورة قابلة للتكيف 

واالتصال، تكملها سرعة االستجابة عند 

التحكم بالمقود، إضافة إلى توفر باقة 
شاملة من تقنيات السالمة القياسية 

واالختيارية. وجرى تصميم وتطوير كل 
جزء من XT6 بعناية فائقة لتوفير مكان 

راق ومريح للتواصل واالستمتاع بالرحلة. 

Pre-  وتتضمن التشكيلة الجديدة فئتي
mium Luxury وSport، ما يمنح العمالء 

الخيار للحصول على تصاميم تناسب 
تفضيالتهم الشخصية على مستوى 

الشكل الخارجي والداخلي.

كاديالك 

أزاحت كيا ضمن  «
مشاركتها في معرض 

الكويت للسيارات الستار 
عن موديلين جديدين 
هما كيا كادينزا 2020 

في حلتها الجديدة، 
وكيا سيلتوس الجديدة 

كليا، والتي تظهر 
بشخصية تفيض بالذكاء 

والعصرية، فيما تعزز 
المصابيح األمامية النهارية والمؤشرات ثالثية األبعاد وكشافات الضباب العمودية إلى 

 جانب شبكة الرادياتير ذات اإلطار المعدني عوامل الثقة والعزم الكامنة في السيارة.
وتخطت كيا كادينزا 2020 كل التوقعات بتصميمها الجديد األكثر انسيابية وعصرية 
الذي يظهر بجالء في شبك المقدمة األمامي وتناغم المصابيح األمامية مع مقدمة 

السيارة والمصابيح النهارية LED بشكل حرف Z المميز والمصد األمامي الجديد.

كيا

قدمت شركة فورد سيارة فورد جي تي  «
الخارقة وسيارة فورد توروس 2020 الجديدة 

كليا خالل المعرض لعشاق العالمة 
األمريكية  مقدما مرة جديدة أحدث ما 

توصلت إليه العالمات التجارية المرموقة 
من طرازات، والتي يتم الكشف عن البعض 

 منها حصريا وألول مرة في الكويت.
ووسط حشد من عشاق السيارات، قامت 

“فورد الغانم” بعرض جيلين مختلفين من 
سيارات فورد جي تي، إضافة إلى سيارة فورد 

توروس 2020 الجديدة كليا وذلك خالل 
 اليوم األول من الحدث. 

وتشتهر فورد جي تي كواحدة من أفضل 
السيارات الخارقة في العالم، إذ تتمتع 

بأدنى مركز للجاذبية يسمح لتصميمها 

الديناميكي بتثبيت السيارة عند دخولها في 
المنعطفات القاسية على سرعات عالية 

ويمكن سائق السيارة من السيطرة بالكامل 
 عليها على حلبات السباق.

وأضافت فورد مزيدا من اإلثارة إلى هذه 

الفعالية من خالل إقامتها ألنشطة ترفيهية 
وإمتاعها للحضور من خالل أداء موسيقي 
على الساكسفون في نهاية األسبوع، أضف 

إلى ذلك إطالقها عروضا حصرية طوال فترة 
المعرض.

فورد

 عرضت أودي أحدث  «
طرازاتها في المعرض 

تضمنت سيارات 
أودي المعروضة 

تشكيلة جديدة كليا 
من طرازات السيدان 

وسيارات المتعددة 
االستعماالت تتميز 

 بأحدث تقنيات التكنولوجيا والمواصفات الراقية.
 A7 الجديدة كليا، إضافة إلى A6 وقدمت تشكيلة هذا العام،والتي تضم أودي

سبورت باك التي تدمج االستخدام العملي لسيارة سيدان بالتصميم الجميل 
لسيارة كوبيه، وتتوافر كلتا السيارتين بمحرك TFSI 2.0 جديد يولد 245 حصانا، 
وبالنسبة للسيارات العديدة االستعماالت، تتوافر أودي Q3 الشبابية والجديدة 

 SUV الديناميكية، والتي تجمع بين استعماالت سيارة Q8العائلية و Q5 ،كليا
وشكل سيارة كوبيه رياضية.

أودي

كشفت “جي إم سي” عن أقوى مجموعة  «
من مركباتها في معرض الكويت 

للسيارات، وعرضت تشكيلة أكثر تنوعا 
من أي وقت مضى من السيارات الجديدة، 
إذ تتضمن “تيرين دينالي” 2020، و”سييرا 

 ”Elevation قمارتين، و”سييرا ”AT4
قمارة ونصف، وللمرة األولى “أكاديا 

 دينالي” المحدثة.
وتوفر المجموعة الجديدة من سيارات 
“جي إم سي”، خيارات تخصيص ومزايا 

اتصال ومواصفات متعددة غير مسبوقة، 
أثبتت تألقها الذي أصاب زوار المعرض 

 بالدهشة وحازت على إعجابهم وتقديرهم.
وخطفت “أكاديا دينالي” 2020 الجديدة 

كليا، األضواء في جناح “جي إم سي”، حيث 

تتميز السيارة بالتكنولوجيا المتطورة 
والحرفية الرائعة، وهي مركبة كروس 

أوفر ذكية تعمل على رفع تجربة القيادة 
والركاب في جميع المجاالت. ويتوفر 
طراز “دينالي” الرائد بترتيبات جلوس 

متعددة االستعماالت لخمسة أو 7 ركاب، 
ما يمنحها طابعا عمليا ملحوظا. ويتميز 

تصميم واجهة “أكاديا دينالي” الجديد 
بشبكة جذابة وتصميم خلفي جديد مع 

.”C“ إضاءة “جي إم سي” على شكل حرف

جنرال موتورز

قدمت الصينية شانجان في فعاليات  «
معرض الكويت الجيل األحدث من 

فئة سياراتها الكروس أوفر متوسطة 
الحجم CS35 Plus والتي تعد واحدة 

من أكثر السيارات إثارة وجرأة في 
أسطول هذه العالمة الصينية 

المتفوقة. وتتمتع CS35 Plus بتصميم 
خارجي عصري في غاية األناقة 

والجاذبية تظهر خطوطه بوضوح 
في الشبك األمامي النحيف المزين 

بأنماط هندسية متعرجة بلونين 
تضفي عليه الحداثة والتفرد، والمقدمة 

الطويلة تقوي المظهر الرياضي 
للسيارة وتحتضن بأناقة مصابيح 

 LED أمامية أوتوماتيكية تعمل بتقنية

وكشافات ضباب أمامية وأضواء نهارية 
ساطعة. ويعزز الشخصية الرياضية 
للسيارة عجالت ألمنيوم مقاس 18 

“إنشا” وتصميم رائع لمؤخرة السيارة 

بمصابيح خلفية متصلة وجناح أعلى 
 CS35 Plus الزجاج الخلفي. وجهزت

بمرايا جانبية مدفأة قابلة للطي 
ومفتاح ذكي وتشغيل بالبصمة.

شانجان

العالمة الصينية GAC تأخذ نصيب األســد من الحضور والمشــاهدة

افتتاح “الكويت للسيارات” بموديالت حصرية

ضـــم المعـــرض الكبير هـــذا العـــام أكثر 
مـــن 150 ســـيارة ودراجـــة ناريـــة مـــن 
أكبر وأفخـــم الموديالت العالمية ألكثر 
العالمـــات التجارية شـــهرة في صناعة 
المتحـــدة  الواليـــات  مـــن  الســـيارات 
األميركيـــة وأوروبـــا واليابـــان والصين 
وكوريا، حيـــث قدمت للحضور أحدث 
اإلمكانات وجديدهـــا بصورة حصرية، 
وحـــرص العديد مـــن المشـــاركين على 
تمييـــز معرض الكويت للســـيارات هذا 
ومنهـــا  حصريـــة،  بإصـــدارات  العـــام، 
“كاديالك إســـكاليد بانتر”، و”شـــفروليه 
و”شـــانغان   ،”Falcon 2020 تاهـــو 
+CS35”، فضـــال عن طـــرح العديد من 
الموديـــالت الجديـــدة الخاصـــة بالعام 
و”كيـــا  ســـيلتوس”،  “كيـــا  مثـــل   2020
كادينـــزا”، و”كاديـــالك CT5”، و”هونـــدا 

أكورد”، و”هوندا سيفيك”، وغيرها.
وهذا العام تم تخصيص البهو الرئيس 
وممرات مجمع 360 في الدور األرضي 
للمعرض بمســـاحة تزيد عن 6000 متر 
مربـــع، إضافة إلى عـــدة مواقع داخلية 
مميزة في المـــول، وهذه جولة خاصة 
لســـيارات البالد فـــي المعرض؛ للتعرف 

على الجديد في عالم السيارات.

طارق البحار من الكويت
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كيف ظهر نجوم السينما المصرية مع نجوم هوليوود؟
الســـينما  نجـــوم  مـــن  قليـــل  عـــدد  بـــرع 
المصرية في التمثيل مع نجوم هوليوود، 
ومن أبرزهم الممثل الراحل عمر الشريف، 
ومؤخرا حقق صاحـــب األصول المصرية 
مينـــا مســـعود شـــهرة فـــي هوليـــوود مـــن 

.”Aladdin“ خالل فيلم
وفي هذا المشـــروع الفني، يتخّيل مصمم 
الغرافيك المصري محمد جابر أبرز نجوم 
السينما المصرية من مختلف األجيال مع 
نظرائهـــم من هوليوود في مشـــاهد تبدو، 

وكأنها من أعمال سينمائية مشتركة. 
وطرح المصري جابر العديد من التصاميم 
التـــي تدمج نجـــوم الســـينما المصرية مع 
نجوم هوليوود لتصبـــح النتيجة النهائية 
تبـــدو وكأنها مشـــاهد مأخـــوذة من أعمال 
فكـــرة  وخطـــرت  مشـــتركة.  ســـينمائية 
المشـــروع الغرافيكـــي بعنـــوان هوليـــوود 
لبعـــض  جابـــر  مشـــاهدة  عنـــد  بالعربـــي 
المشـــاهد من األفالم العربيـــة واألجنبية، 
ويقـــول إنه “شـــعر حينها أن هنـــاك توافقا 
ولغـــة حوار يمكن أن يتضمنها المشـــهدان 

معـــا”. وتبدو المشـــاهد التـــي دمجها جابر 
للممثلين المصريين مع نظرائهم العالميين 
طريفة إلـــى حٍد كبير، ويقول جابر لموقع 
CNN بالعربيـــة إن المشـــروع يعـــد بمثابة 
عمل كوميـــدي يتخيل كيف ســـيبدو أبرز 
نجـــوم الســـينما المصريـــة والعالميـــة في 

عمل سينمائي مشترك بمشاهد عفوية.  
للممثليـــن  اختيـــاره  فـــي  جابـــر  واعتمـــد 
المصريين والعالميين على عناصر األداء، 
والخبرة، والشـــبه، وأتى عنصر األداء في 
التصميـــم  نتيجـــة  األول إلظهـــار  المقـــام 

وبحـــث  متجانـــس.  بشـــكل  النهائيـــة 
جابـــر عن مشـــاهد مـــن األفـــالم المصرية 
والهوليوودية التـــي تصلح لدمج ممثلين 
مـــن هوليـــوود مـــع الممثليـــن المصرييـــن، 
ليشـــعر كل من يـــرى التصاميم أنها بمثابة 

مشهد واحد فقط.
ومـــن بيـــن نجـــوم هوليـــوود، يقـــول جابر 
إنـــه يـــود أن يـــرى الممثـــل األمريكي توم 
كـــروز أو الممثـــل االمريكـــي جونـــي ديب 
فـــي أعمال تجمع نجـــوم هوليوود بنجوم 

الجيل الحالي من السينما المصرية.

نشأت المصري يهدي الزميل إبراهيم النهام أحدث إصداراته

انتصرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قضائيا على طبيب  «
التجميل تشارلز رونيلز، الذي اتهمته باالستفادة من دون وجه حق من 
اسمها والتشهير بها. وأنهت كيم جدال قانونيا لمصلحتها عبر تسوية 

عقدتها مع رونيلز، ومنع من استخدام اسم )كيم( أو ما يمت لها بصلة 
الشبه مجددا، كما سيكون من حق كيم رفع دعوى قضائية أخرى، إذا 

جرى خرق االتفاق.
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الكاتب والمسرحي نشأت المصري: يجب ترحيل معارض الُكتب للقرى
التعليم بــانــحــدار  مــرتــبــطــة  ــارئ  ــقـ الـ ذائـــقـــة  وانـــحـــدار  ــا  ــًئ ــري ج ــون  ــك ي أن  يــنــبــغــي  ــطــفــل  ال أدب 

أكد الكاتب والمسرحي المصري الكبير نشأت المصري ضرورة نقل معارض الكتب العربية إلى األرياف 
والقــرى والمــدن الصغيــرة، موضحــا أن المــدن الرئيســة والعواصــم باتــت فــي حالــة تشــبع ثقافــي غيــر 
مســبوق. وأوضح المصري في حوار أجرته معه “البالد” بنقابة الصحفيين المصرية بالقاهرة، بأننا في 
حاجــة إلحــداث ثــورة ثقافية تبدأ باالنفتاح علــى الثقافات البعيدة والجديدة، وبــأن يولى أدب الطفل 
مزيــدا مــن االهتمــام؛ بوصفــه األرضيــة المثلــى لخلق أجيال جديــدة تكون علــى فهم ودرايــة لما يجري 

حولها.

بداية، كم قضيت في حقل اإلعالم المتنوع؟ «

خمسين عاما في مجال اإلعالم والشعر والمسرح 
وأدب الطفل.

 كيف كانت البدايات؟  «

بداياتي كانت مع الشـــعر بشـــكل خـــاص، وانتقلت 
بعدها إلى أدب الطفل، ثم النقد األدبي والسيناريو 
والبرامـــج الدينية، ومن أكبر األعمال التي قدمتها 
للتلفزيـــون المصـــري، برنامـــج )تأمـــالت أدبية عن 
األحاديـــث القدســـية(، والـــذي تم تنفيـــذه بثالثين 
حلقة، وشـــارك بـــه الكثير من الفنانيـــن والمطربين 
منهم محمود ياســـين، وســـميرة عبدالعزيز، وعلي 

الحجار، ومن الملحنين محمد الموجي.
كمـــا أن لـــي 6500 حلقـــة بيـــن إذاعـــة وتلفزيـــون، 
وســـبعة دواويـــن شـــعر للكبـــار، وعشـــرون ديـــوان 
شـــعر لألطفال، ومن الجوائز التي حصدتها جائزة 
الدولـــة لشـــعر الطفل ســـنة 1998، وجائـــزة أفضل 
روايـــة للطفل ســـنة 2007 وكانت بعنـــوان “مدينة 
القطـــط”، وهنالـــك محـــاوالت لتحويلهـــا الـــى عمل 

تلفزيوني.
 لماذا اصبح الشباب العربي ال يقرأ؟ «

هنالـــك فواصـــل عديـــدة، تتعلـــق بالكاتـــب الذي ال 
يتحدث بلغة أو موضوع يهم الشباب، وبانصرافه 
نحـــو اهتمامـــات النقـــاد أكثـــر مـــن القـــارئ نفســـه، 
والكثيرون اآلن يستشـــهدون بالغرب وبثقافاتهم، 
مبتعدين عن الموروثات الشـــعبية والوطنية وهذا 
خطـــأ فـــادح، هنالك كتـــاب آخـــرون، همهـــم األول 
بكتاباتهـــم نيل الجوائز، وليس رفـــع ذائقة القارئ، 

وهي كارثة أخرى.
 الكثير من المدارس األدبية الشعبية الكبرى،  «

كمدارس نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم الناطقة 
بالثقافة الشعبية، أصبحت شبه مفقودة، لماذا؟

هـــؤالء الكتـــاب الكبـــار ســـبقوا النقـــاد. أمـــا اليوم، 
فالوضع مختلف تماما، فالناقد قد يســـبق الكاتب، 

أو يغفلـــه أو ال يهتـــم بأمـــره، إال اذا كانت له منافع 
شخصية مع هذا الكاتب، وهذه كارثة أخرى.

كمـــا أن هنالـــك ظاهـــرة الناقـــد الـــذي يكتـــب عـــن 
كاتـــب ال يعرفـــه، وهي حالة تعكـــس تحول بعض 
أجزاء الحياة األدبية في العالم العربي الى شـــلل، 

ومصالح مشتركة.
نجح الكاتب أحمد خالد توفيق رحمه هللا بإيجاد  «

شعبية جارفة له في العالم العربي، متناوال 
أدب الرعب، بل إن شبكة )نيتفلكس( على وشك 

إطالق مسلسل عالمي له، كيف نجح بذلك؟ 

توفيـــق لـــم يظهـــر علـــى الســـاحة النقديـــة إال بعد 
وفاته فعليا، وهو أمر ســـاعد على انتشـــار كتاباته 
كثيرا. أما قبلها، فلم يكن معروفا لدى الُنقاد بالقدر 

الكافي، ولكن ما أبرزه فعليا هو الجمهور نفسه.
نحن بحاجة لحركـــة جديدة، وضمير جديد، بعيد 
عـــن التلـــوث الفكـــري الســـائد فـــي العالـــم العربي، 
وأن يكـــون األديب قدوة للقارئ، ويقدم إشـــارات 
إنذار للطبقات األعلى والتي تبني مســـتقبلها على 

حساب المهمشين والبسطاء.
 كيف تقرأ المستوى الذي وصل إليه أدب الطفل  «

اليوم؟ وهل هنالك شح في ُكتاب هذا المجال؟

عـــدد الُكتـــاب بهـــذا المجـــال كثيـــر جـــدا؛ ألن أدب 
ال كتابـــة له(، الطفل وببســـاطة أصبـــح )كتابة من 

المضمـــار  بهـــذا  فالمتميـــزون 
قليلون جدا، 

بنـــاء  يكتبـــون  مـــن  بمقابـــل 
علـــى موروثـــات تقليدية من 
وال  إبـــداع،  أو  إضافـــة  دون 
يحاولـــون المغامـــرة بشـــيء 
جديد، أو الدخول باألشـــياء 
تتعلـــق  التـــي  المحظـــورة 
بأطفالنـــا اليـــوم، والتـــي من 
شـــأنها أن تســـاعدهم علـــى 

الوعي والمعرفة.

 في طفولتنا، كنا نشاهد مسلسالت كارتونية  «
هي عبارة عن روايات عالمية تم تذويبها إلى 
منتجات تلفزيه للطفل، كجزيرة الكنز، وسالي، 

وحكايات عالمية، وغيرها، كيف تنظر لهذه 
التجربة؟

تجربـــة مهمـــة، وأنا أنـــادي باالنفتاح علـــى التراث 
التغريـــب  كلمـــات  ننســـى  وأن  ككل،  اإلنســـاني 
وتشـــوية الثقافة، وألن الثقافة اإلنســـانية الراقية 
تهـــم كل إنســـان وكل دين موجود فـــي العالم، مع 
الوعـــي للكتابـــات المســـمومة وهـــي قليلـــة جـــدا، 
ويجـــب أال نكتفي بنقل الثقافـــة والتراث العالمي، 

بل إيجاد جهد مواز لها، تمثلنا وتعبر عنا.
 لدينا معارض كتب كثيرة، لكن بال قراء، لماذا؟ «

معـــارض الكتـــب ظاهـــرة جيـــدة، لكنهـــا ال توظف 
عربيـــا بالشـــكل الصحيـــح، خصوصـــا وأنهـــا تقـــام 
بالمدن الرئيسة المتشـــبعة بالُكتب واألدباء، بينما 
الريـــف والقرى والمـــدن الصغيرة هي المتعطشـــة 

لمثلها، وهي العامرة بالجمهور. 
من األهمية ترحيل الثقافة من 
المدن إلى الفروع، وأشير بأنني 
وحيـــن أحضـــر تدشـــين كتـــاب 
أو روايـــة، أو حيـــن أحضر ندوة 
أن  أالحـــظ  ثقافـــي،  صالـــون  أو 
المجموعات الحاضرة هي ذاتها، 

بسبب هذه اإلشكالية.
 يالحظ بمعارض الكتب نشاط  «

زوايا الُكتاب الهواه على حساب 
كتاب نوبل والكتاب الكبار، لماذا؟

الســـبب هـــو انحـــدار ذائقـــة القـــراء، والتـــي ترتبط 
بنقـــل  طالبـــت  ولطالمـــا  نفســـه،  التعليـــم  بانحـــدار 
الروايات والكتب واألقصوصات الناجحة إلى حقل 

التعليم نفسه؛ لكي يستفيد منها الطفل العربي.
 شارع كامل صدقي بالفجالة والذي يعج  «

بالمكتبات العريقة كمكتبة مصر، والثقافية، 
ونهضة مصر، يالحظ بأنها ال تزال تقتات على 
المنتوجات األدبية القديمة للطفل، كإصدارات 

المكتبة الخضراء، لماذا؟

ســـؤالك يعكـــس بواقعـــه عجـــز الُكتـــاب الجـــدد عن 
كســـب رضـــا الذوق العام؛ لـــذا فإن الغلبـــة هي لهذه 
الكتابات القديمة، ومتى ما استطاع الُكتاب الجدد 
أن يعبـــروا عـــن مضاميـــن الجيـــل الحالي، فســـوف 
نرى إحالال مباشـــرا لمنتجاتهم في الشـــارع والبيت 
العربـــي معا. التـــراث األدبي يحتـــاج مراجعة، وبأن 
ليـــس مقـــوالت الكتـــاب الكبـــار كلهـــا صحيـــح، وأنه 
يجـــب أن ننقاد خلفها، باإلمكان مراجعة هذا الكالم 

وأن ننقاشه.

إبراهيم النهام من القاهرة 

لقاء مع الكاتب نشأت المصري
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منظمة الصحة تنصح دول العالم باالستعداد لوباء “كورونا”
نصحت منظمة الصحة العالمية جميع دول العالم باالســتعداد لوصول 

حاالت إصابة بفيروس كورونا إليها.

تــيــدروس  المنظمة  عـــام  مــديــر  وقـــال 
تــفــشــي  إن  غــيــبــريــســوس  أدهـــــانـــــوم 
الفيروس ال يزال يشكل “حالة طوارىء” 
الصحة  لجنة  وقالت  للصين.  بالنسبة 
اإلجمالي  العدد  إن  الصينية  الوطنية 
بلغ  الرئيسي  الصين  بر  في  لإلصابات 
 2641 إصابة  تأكيد  بعد  حالة   66492
ــافـــت أن  شــخــصــا يـــوم الــجــمــعــة. وأضـ
143 حالة ليصل  الوفيات زادت بواقع 
وغالبية  شــخــصــا.   1523 إلـــى  عــددهــا 
حاالت الوفيات الجديدة هي في إقليم 
ووهــان،  خاصة  الصين،  وســط  هوبي، 
عاصمة اإلقليم. وفي كلمة أمام مؤتمر 
غيبريسوس  عبر  أمــس،  لألمن  ميونخ 
ــاده بـــأنـــه مـــن الــمــســتــحــيــل  ــقـ ــتـ عـــن اعـ
تحديد األماكن التي سوف ينتقل إليها 
الفيروس. وأشاد غيبريسوس بالتدابير 

التي اتخذتها الصين للتقليل من سرعة 
انتشار الفيروس، إلى أنه “ال يزال قلقا 
ــاالت اإلصــابــة بــه”.  ــادة عـــدد حـ ــ مــن زي
حالة  أول  عن  أعلنت  قد  فرنسا  كانت 
ــا،  ــ ــفــيــروس فـــي أوروبـ ــاة بــســبــب ال وفــ
مسنة.  صينية  لــســائــحــة  إنــهــا  ــت  وقــال
وأعلنت ماليزيا اكتشاف إصابة سائحة 
مــن كمبوديا،  إلــيــهــا  قــدمــت  أمــيــركــيــة، 
ــانـــت الــســيــدة  ــيـــروس. وكـ ــفـ ــة الـ حــامــل
ضمن ركاب سفينة سياحية ترسو في 
المياه الكمبودية اآلن. وكانت السفينة 
التابعة  ويــســتــردام”،  “ذي  السياحية 
رست  قــد  هــولــنــديــة،  أميركية  لشركة 
كمبوديا،  في  سيهانوكفيل،  ميناء  في 
الماضي بعد أن رفضت عدة  الخميس 
دول رسوها في أي من موانيها خوفا 
من احتمال أن يكون أحد الركاب حامال 

المتحدة  الــواليــات  وتعتزم  للفيروس. 
إرسال طائرة إلجالء رعاياها من على 
الصحي  للحجر  خاضعة  سفينة  متن 
الفيروس.  انتشار  بسبب  اليابان  فــي 
وجود  اليابانية  الصحة  وزارة  وأكــدت 
67 حالة إصابة جديدة بالفيروس في 
التي تخضع  برنسيس  دايموند  سفينة 
للحجر الصحي في اليابان منذ الثالث 

من الشهر الحالي.

وّجه المدعون العامون في رومانيا 
الجمعة تهما إلى 14 شخصا بينهم 
زوجان ألمانيان باالتجار بمراهقين 
شبيهة  “ظــــــروف  فـــي  ووضـــعـــهـــم 
بالعبودية” تحتغطاؤ مشروع إعادة 
الدولة  من  ممول  اجتماعي  تأهيل 

األلمانية.
تم  و2019،   2014 العامين  وبــيــن 
أعمارهم  تراوح  بمراهقين  االتجار 
يعانون  وكــانــوا  عاما  و18   12 بين 
من “سوء معاملة شديدة” في مركز 
في  نائية  جبلية  منطقة  فــي  يقع 
مكتب  ذكر  حسبما  رومانيا،  شمال 
الجريمة  لمكافحة  الــعــام  المدعي 

المنظمة في البالد.
وأفاد التحقيق أن األلمانيين بيرت 
بابيت  وزوجته  عاما(   61( شومان 
ــذيــن أطـــالقـــا بــرنــامــج  ــل شـــومـــان ال
ــارامــــوريــــس” كــانــا  ــكـــت مــ ــرودجـ “بـ
هــذه  فــي  الرئيسيين  الــمــســؤولــيــن 

القضية.

رومانيا تتهم 14 شخصا 
بـ”استعباد” مراهقين ألمان

قالت السلطات في هايتي إن 15 طفال لقوا حتفهم في حريق شب خالل 
الليل في دار لأليتام تديره منظمة خيرية أميركية.

ولقي طفالن حتفهما حرقا بالنيران التي أتت على دار لأليتام في ضواحي 
بورت أو برنس عاصمة هايتي، بينما توفي 13 اختناقا.

ولم يتضح حتى على الفور سبب الحريق.
وقالت أرييل جينتي فيلدروين مديرة معهد الرعاية االجتماعية في هايتي 
إن دار األيتام التي كانت ترعى نحو 60 طفال ال تملك تصريحا من الدولة 
للعمل. و35 فقط من بين 754 دارا لأليتام في هايتي مصرح بها رسميا، 

بينما تسعى 100 أخرى للحصول على ترخيص بالعمل.

30 سنة على بطرس رؤوف غالي  المشدد  القاهرة، أمس،  قضت محكمة جنايات 
شقيق وزير المال األسبق يوسف غالي وتغريمه 6 ماليين جنيه )380 ألف دوالر( 

في قضيتي “تهريب آثار” مصرية إلى خارج البالد.
والحكم مرتبط بقضيتين، األولى عاقبته المحكمة عليها بالسجن المشدد 15 سنة 
بطرس  المحكمة  عاقبت  الثانية،  القضية  وفــي  جنيه.  ماليين   6 قدرها  وغرامة 
غالي ومدحت ميشيل، مندوب شركة شحن وأحمد حسن النجدي عامل والقنصل 
الفخري السابق إليطاليا الديسالف أوتاكر سكاكال بالسجن المشدد 15 سنة وغّرم 
كل منهم بمليون جنيه ومصادرة المضبوطات. وكان النائب العام قد أحال المتهمين 

على محكمة الجنايات بتهمة تهريب نحو 22 ألف قطعة أثرية إلى إيطاليا.

مقتل 15 طفال في حريق بدار لأليتام في هايتي

السجن 30 سنة لشقيق وزير مصري سابق أدين بتهريب آثار

باص تقليدي تراثي كان يستخدم للمواصالت العامة 
في أربعينات القرن الماضي بالمملكة في ميدان باب 
البحرين )تصوير عبدهللا محمد الخان(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

للزواج  حبيبته  روســي  ضابط  طلب 
بدبابات  محاطا  الحب  عيد  لمناسبة 

قتالية نظمها على “شكل قلب”.
الــدفــاع  وزارة  بثتها  مــشــاهــد  فــفــي 
الــروســيــة تظهر 16 دبــابــة مــن طــراز 
“تي72-بي 3” وهي تشكل قلبا وسط 
العسكرية  أالبينو  قاعدة  في  الثلوج 

قرب موكسو.
كاسزانتزيف  دنيس  الضابط  ويظهر 
ألــكــســنــدرا  حبيبته  يــد  يمسك  وهـــو 
ــصـــب عــيــنــيــهــا  ــد عـ ــ ــ كـــوبـــيـــتـــوفـــا وق
ويــقــتــادهــا إلـــى وســـط الــقــلــب الـــذي 
ــابــات عــلــى مــا جـــاء في  ــدب ال تشكله 
مـــشـــاهـــد بــثــهــا تـــلـــفـــزيـــون الــجــيــش 

الروسي “زفيزدا”.
في  المستخدمة  الــدبــابــات  وتــشــارك 
مايو  في  السنوي  العسكري  العرض 
ــســاحــة الــحــمــراء  الــــذي يــقــام فـــي ال
لمناسبة االنتصار على ألمانيا النازية 

على ما أوضحت المحطة.

تساقط  في  النقص  تعويض  بهدف 
الثلوج في منتجع للتزلج في جبال 
فرنسا،  غــرب  جنوب  فــي  البيرينيه 
إيــصــال  المحّلية  الــســلــطــات  ــّررت  قــ
خصوصا  بالهليكوبتر،  إليه  الثلوج 
ــّبـــت  فــــي مـــســـاحـــات مـــعـــيـــنـــة. وصـ
أعالي  من  والسبت  الجمعة  الثلوج 
إلى  بانيير”  سوبر  “لــوشــون  محّطة 
مــنــاطــق أكــثــر انــخــفــاضــا “خــصــوصــا 
لألطفال  المخّصصة  المساحات  في 
والمبتدئين”، وفق ما شرح المجلس 
فــرانــس  لــوكــالــة  للمنطقة  الــمــحــّلــي 
برس. وتستغرق المروحية ساعتين 
طــّنــا من   50 لنقل  الــســاعــة  ونــصــف 
ــق إيــرفــيــه بــونــو، مدير  الــثــلــوج وفـ
مؤّسسة  وهـــي  المختلطة  الــنــقــابــة 
مــن ضمنها  3 محطات  تــضــّم  عــامــة 
بــارنــيــيــر”. ويعترف  “لــوشــون ســوبــر 
بــأن هــذا اإلجــراء “ليس بيئيا”  بونو 
هذه  آخــر  خيار  لدينا  يكن  “لــم  لكن 

المّرة”.

طلب زواج مع دبابات 
على “شكل قلب”

الثلج يتساقط بالهليكوبتر 
على منتجع فرنسي للتزلج

ألغيت رحالت جوية وتم استدعاء الجيش استعدادا لمواجهة العاصفة دينيس التي 
حذرت الســلطات من أنها ســتكون مصحوبة بأمطار غزيرة وســيول في بعض أنحاء 

إنجلترا.

وحــــذرت شــركــة إيــــزي جــت مــن ”تعطل 
نصح  الـــذي  الــوقــت  فــي  لعملياتها  كبير“ 
فيه مطار لوتون المسافرين بالتحقق من 
شركات الطيران الخاصة بهم قبل التحرك 

من منازلهم.
التحذيرات  إن عدد  البيئة  وذكرت وكالة 
المجمل  في  فيضانات وصل  من حدوث 

من  حيث  إنجلترا  فــي  تــحــذيــرا   15 ــى  إل
الــمــتــوقــع أن تــجــلــب الــعــاصــفــة ديــنــيــس 
سيسفر  مما  وسيوال  جــدا  غزيرة  أمــطــارا 

عن تعطل السير في أجزاء من البالد.
بعد نحو أسبوع من اجتياح  ويأتي ذلك 
العاصفة كيارا وتسببها في عرقلة حركة 
السير وانقطاع الكهرباء عن آالف المنازل.

إلغاء رحالت جوية مع استعداد بريطانيا لوصول “دينيس”

عارضة أفغانية تقدم نموذجا من إبداع دار “مودلستان” خالل عرض 
لألزياء أقيم في العاصمة األفغانية كابول أول أمس الجمعة بمناسبة يوم 

“الفالنتاين” )أ ف ب(
عالمة تحذير مروري تظهر في دانبلين في اسكتلندا أمس )رويترز(

الــتــواصــل  مـــواقـــع  رواد  أطــلــق 
مــصــر حملة  فـــي  االجـــتـــمـــاعـــي 
محمد  المصري  الفنان  لمقاطعة 
رمضان بعد بيان وزارة الطيران 
ــمــتــجــددة منذ  ــة ال ــ ــشــأن األزمـ ب
أيام بين رمضان وطيار مصري 
فصل من عمله بعد نشر رمضان 
جالسا  فيه  ظهر  فيديو  مقطع 
أثناء  الطيار  مساعد  مقعد  في 

رحلة جوية.
وتصدر وسم #قاطعوا_محمد_

رمـــضـــان قــائــمــة أكــثــر الــوســوم 
أكثر  حاصدا  مصر  في  انتشارا 

من 19 ألف تغريدة.
رمــضــان على  غـــرد  ومـــن جهته 

تويتر  فـــي  الــرســمــيــة  صــفــحــتــه 
مستعينا بوسم الحملة المطالب 
محمد  “قاطعوا  قائال:  بقاطعته 
رمضان في نفس يوم احتفالي 
يــوتــيــوب بكسر  بــقــنــاتــي عــلــى 
مليون  و450  مليار  الـــ2  حاجز 
مشاهدة في وقت قياسي، رقم 
إرادة  مش  ربنا  إرادة  ده  واحــد 

تويتر”.
وفي المقابل لقي الفنان المصري 
مواقع  رواد  مــن  كبيرا  تعاطفا 
ــمــاعــي الــذيــن  الـــتـــواصـــل االجــت
اعتبروا أن اللوم يقع على عاتق 

الطيار المصري وليس العكس.

محمد رمضان يشارك بحملة لمقاطعة نفسه

كــشــف بـــاحـــثـــون عن 
ــنـــوع من  حـــفـــريـــات لـ
الـــســـالحـــف كــــان في 
ــيـــارة في  حــجــم الـــسـ
الــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة 
الجنوبية.  أميركا  من 
وُيعتقد بأن السلحفاة 

وُعثر  عــام.  مليون   13 إلى   7 نحو  قبل  المنطقة  هذه  تجوب  كانت  “ستوبيندمي” 
في  أورومــاكــو  منطقة  وفــي  كولومبيا  فــي  تتاكوا  صــحــراء  فــي  الحفريات  على 
من  السبعينيات  حقبة  في  “ستوبيندمي”  حفريات  عن  كشف  أول  وكان  فنزويال. 
التي  السلحفاة  حول  األمــور  من  بكثير  يحيط  الغموض  ظل  لكْن  الماضي،  القرن 
“سيارة  “ستوبيندمي” في حجم ووزن  وكانت سلحفاة  أمتار.   4 نحو  يبلغ طولها 
ظهور  قبل  الجنوبية  أميركا  من  الشمال  في  المستنقعات  تقطن  وكانت  صالون”، 

نهَري األمازون وأورينوكو.

علماء يعثرون على حفرية سلحفاة بحجم سيارة

مدير عام منظمة الصحة العالمية في 
مؤتمر صحافي بميونخ أمس )أ ف ب(
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