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لتنمي���ة  المس���اعد  ال���وزارة  وكي���ل  أك���دت 
وسياس���ة اإليرادات العامة، رنا فقيهي، أن 
األولوية األساس���ية التي يت���م العمل عليها 
حاليا هو تحقيق أقصى درجات الشفافية 
ف���ي كل ما يتعل���ق بتطبيق ضريب���ة القيمة 
المضاف���ة؛ حمايًة لحق المس���تهلك وأهمية 
توافر الص���ورة الواضحة تماما لديه خالل 

تعامله مع الجهات الخاضعة للضريبة.
وأضافت: س���يكون على جميع المؤسسات 
التجارية المسجلة ألغراض ضريبة القيمة 

قان���ون ضريب���ة  ألح���كام  طبق���ا  المضاف���ة 
التنفيذي���ة  والئحت���ه  المضاف���ة  القيم���ة 
وض���ع ش���هادة التس���جيل الت���ي تخ���ول لها 
ح���ق تحصي���ل الضريب���ة ف���ي م���كان ظاهر 
للمس���تهلكين، حي���ث تش���مل الش���هادة رقم 
وتاري���خ  للمؤسس���ة  التج���اري  الس���جل 
تس���جيلها ف���ي الضريب���ة، م���ع التأكي���د أن 
يكون المبلغ الخاص بالضريبة مشموال في 
الس���عر المعل���ن، بحيث ال يفاجأ المس���تهلك 

بمبلغ إضافي عند الدفع.

المنامة - وزارة الخارجية

تضامنه���ا  البحري���ن  مملك���ة  أك���دت 
ووقوفها إلى جانب جمهورية السودان 
الش���قيقة، معرب���ة ع���ن تقديره���ا الكبير 
للجه���ود الدؤوب���ة والمس���اعي الحثيثة 
للسودان بقيادة رئيس الجمهورية عمر 
حس���ن البش���ير م���ن أج���ل تعزي���ز األمن 
س���بل  كل  وتوفي���ر  والتنمي���ة  والس���لم 
للش���عب  واالزده���ار  والرخ���اء  التق���دم 
الس���وداني الش���قيق. وأش���ادت مملك���ة 
البحري���ن بالمواق���ف األخوي���ة الثابت���ة 

لجمهورية الس���ودان وحرصها الش���ديد 
عل���ى العم���ل العرب���ي المش���ترك ودع���م 
األم���ن والس���الم ف���ي المنطق���ة، منوهة 
بدوره���ا المه���م ف���ي التحال���ف العرب���ي 
بقي���ادة  اليم���ن  ف���ي  الش���رعية  لدع���م 
المملك���ة العربي���ة الس���عودية دفاًعا عن 
الحق ونصرة لألش���قاء في الجمهورية 
اليمني���ة وتحقيق���ا لألمن في ه���ذا البلد 
العربي الشقيق وتحقيق تطلعات أبنائه 

في التنمية والتقدم.

البحرين تؤكد تضامنها مع السودان رفع أسعار الديزل 12.5 % الثالثاء
التأثي��رات مح��دودة وبع��ض الش��ركات اس��تعدت منذ أش��هر

زي���ادة  المقب���ل  األس���بوع  الحكوم���ة  س���تبدأ 
جدي���دة في أس���عار الدي���زل بنس���بة تصل إلى 
12.5 % في زيادة مقررة مسبقا، ضمن خطط 
المملكة لهيكلة الدعم الحكومي لقطاع الطاقة 
ومعالجة العجز المالي، في الوقت الذي أكدت 
في���ه ش���ركات نق���ل بحريني���ة أنه���ا اس���تعدت 
مس���بقًا لهذه الزي���ادة، وأن التأثيرات س���تكون 
محدودة. وس���يتم رفع س���عر الديزل من 160 
فلس���ا إل���ى 180 فلس���ا يوم الثالث���اء األول من 
يناي���ر 2019، وبذل���ك تكون أس���عار الديزل قد 
ارتفعت بنسبة 157 % منذ العام 2008. وقال 
مدي���ر عام ش���ركة العاصم���ة للنقلي���ات، والتي 
تع���د إح���دى أكبر مش���غلي حاف���الت النقل في 
البحرين، خالد بوجيري إن الش���ركة اس���تعدت 
للزي���ادة قب���ل نحو 6 أش���هر، متوقع���ا أن تكون 

التأثيرات على القطاع محدودة.
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بريت ماكغورك

المصدر

قدم المبع���وث األميركي للتحالف 
الدولي ض���د تنظيم داعش، بريت 
ماكغ���ورك، اس���تقالته عل���ى خلفية 
قرار سحب القوات األميركية من 

سوريا.
وتعتب���ر اس���تقالة ماكغ���ورك ه���ي 
ثاني اس���تقالة لمس���ؤول أمني في 

إدارة دونال���د ترمب، بس���بب قرار 
ف���ي  األميركي���ة  الق���وات  س���حب 
سوريا، بعد اس���تقالة وزير الدفاع 

األميركي، جيمس ماتيس.
ويرفع ماكغورك عدد المس���ؤولين 
األميركيي���ن الذي���ن غ���ادروا إدارة 

ترمب إلى 22 مسؤوالً.

استقالة المبعوث األميركي 
للتحالف ضد “داعش”

دبي ـ العربية.نت

غّيب الموت، أمس السبت، األمير 
طالل بن عبدالعزيز.

وقال عبدالعزيز طالل في حسابه 
عل���ى تويت���ر: “انتق���ل إل���ى رحمة 
هللا األمي���ر ط���الل ب���ن عبدالعزيز 
فس���يح  وأس���كنه  ل���ه  هللا  غف���ر 
جنات���ه اليوم الس���بت، وس���يتقبل 
أبن���اؤه الع���زاء للرج���ال والنس���اء 
بالفاخري���ة، أي���ام األح���د واإلثنين 
والثالث���اء من بعد ص���الة المغرب 

حتى صالة العشاء”.

وفاة األمير 
طالل بن 

عبدالعزيز
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البحرين تهنئ إمبراطور اليابان
بع���ث عاه���ل الب���الد صاحب الجالل���ة الملك 
حمد بن عيس���ى آل خليفة ورئيس الوزراء 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة بن 
س���لمان آل خليفة وولي العه���د نائب القائد 
مجل���س  لرئي���س  األول  النائ���ب  األعل���ى 
األمي���ر  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء 
س���لمان ب���ن حم���د آل خليفة برقي���ات تهنئة 
إلى جالل���ة اإلمبراطور أكيهيت���و أمبراطور 
اليابان؛ بمناس���بة ذكرى عيد ميالد جاللته، 
أعربوا فيها ع���ن أطيب تهانيهم وتمنياتهم 
له موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة، 
متمني���ن لجاللت���ه واف���ر الصحة والس���عادة 
م���ن  مزي���دا  الصدي���ق  اليابان���ي  وللش���عب 

التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

local
@albiladpress.com

ال��ت��ف��ج��ي��ري��ن  ال���خ���ارج���ي���ة  وزارة  أدان������ت 
اإلرهابيين اللذين وقعا في محيط القصر 
بجمهورية  مقديشو  مدينة  ف��ي  الرئاسي 
مقتل  عن  وأس��ف��را  الفيدرالية،  الصومال 
وإص���اب���ة ع���دد م��ن األش���خ���اص م��ن بينهم 
رج�����ال أم�����ن، م��ع��رب��ة ع���ن ب���ال���غ ت��ع��ازي��ه��ا 
ال��ض��ح��اي��ا،  وذوي  أله���ال���ي  وم���واس���ات���ه���ا 

وتمنياتها سرعة الشفاء لجميع المصابين.
ت��ض��ام��ن  ال���خ���ارج���ي���ة  وزارة  ت���ؤك���د  وإذ 
الصومال  جمهورية  م��ع  البحرين  مملكة 
الثابت  موقفها  ت��ج��دد  فإنها  ال��ف��ي��درال��ي��ة، 
بكل  اإلره��اب  والتطرف  العنف  ينبذ  ال��ذي 
الجهود  لتضافر  والداعي  وأشكاله  صوره 
الظاهرة  ه��ذه  على  للقضاء  الرامية  كافة 

وتجفيف منابع تمويلها.
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البحرين تدين 

02تفجيرات الصومال
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 تتقدم حملة العمار و حملة الحمر

 بأحر التهاني و التبريكات إلى

 الدكتور محمد طاهر القطان
بمناسبة صدور اإلرادة السامية

لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى السامية باإلنعام عليه بالوسام التقديري

وذلك بالحفل البهيج باألعياد الوطنية بقصر الصخير

إن هذا التكريم الملكي مع كوكبة من كوكبة من أهل البحرين

رجاال ونساًء، في يوم الوطن سيظل راسخا 

بالوجدان الستمرار العطاء المخلص بال حدود 

كبوة أم انهيار حضاري؟

Û :1959 قال شاعر مصر المفّوه هاشم الرفاعي المتوفى في العام
Û وما َفِتئ الزماُن يدور حتى مضى بالمجِد قوٌم آخروَنا
Û !وأصبح ال ُيرى في الركِب قومي وقد كانوا أئمته سنيَنا
Û وآلمني وآلم كل ُحرٍّ سؤال الدهر: أين المسلموَن؟
Û  تذكرت هذه األبيات وأنا أقرأ بعض الدراسات والتقارير عن آخر

ابت���كارات وإنجازات الحض���ارة الغربية المارق���ة وعلمائها الكفرة 
ف���ي مجال واح���د فقط، وأقول وأك���رر: مجال واح���د فقط، وهو 
مج���ال تطوير وتوس���يع نط���اق اس���تخدام تقني���ة المعلومات في 
الحق���ل الطب���ي، التي ت���م تحقيقها مؤخ���ًرا دون أي مس���اهمة من 

العلماء العرب والمسلمين البررة.
Û  ابت���كار تقني���ة الغربي���ة م���ن  فبع���د أن تمك���ن علم���اء الحض���ارة 

بتس���خيرها  قام���وا  وطاقاته���ا،  إمكاناته���ا  وتفجي���ر  المعلوم���ات 
بمخرجاته���ا ومنتجاته���ا لخدم���ة البش���رية وإس���عادها ولتوفي���ر 
احتياجات الناس وتس���يير أموره���م واالرتقاء بأدائهم كًما ونوًعا 
ودق���ة، حتى أصبح���ت تقني���ة المعلومات اآلن من أه���م مكونات 
عص���ب الحياة والمحرك لألنش���طة كافة، وبفضلها َس���ُهَلْت عملية 
االتص���ال والتواص���ل بي���ن الناس وتوس���عت قطاع���ات االقتصاد 
كافة وارتفعت اإلنتاجية وتشعبت آفاق العلوم والفنون وغيرها.

Û  المعلوم���ات تقني���ة  إس���هامات  م���ن  واف���ر  نصي���ب  للط���ب  وكان 
ومخرجاته���ا التي س���اهمت في توفي���ر أفضل الخدم���ات الطبية 

للحفاظ على صحة الناس وسالمتهم وإطالة أعمارهم. وفي هذا 
المجال الحيوي المرتبط بش���كل أوثق بحياة البشر، وإضافة إلى 
النجاح���ات الت���ي تم تحقيقه���ا، فإن تقنية المعلوم���ات تتجه اآلن 
إل���ى تحوي���ل األدوي���ة والعالجات إل���ى علوم الحاس���ب اآللي عن 
طري���ق تكثيف وتوس���يع مجاالت اس���تعمال ش���رائح الكومبيوتر 
مع تصغير حجمها وزيادة طاقتها االستيعابية في الوقت نفسه.

Û  وكأمثل���ة على ذلك، وبإيجاز واختصار ش���ديدين، فقد تم بالفعل
اخت���راع كبس���والت بحج���م حب���ة األس���برين، يبتلعه���ا المري���ض 
وبداخلها ش���ريحة بالغة الصغر والدقة تحتوي على كاميرا تقوم 
بتصوير حي لحالة الجس���م واألعضاء من الداخل وبثها مباش���رة 

إلى أجهزة استقبال أمام الطبيب.
Û  وأصب���ح بإم���كان أي واحد منا اآلن قياس معدل الس���كر في َدِمِه

باآليفون.
Û  وباس���تخدام تقنية المعلومات سيتمكن الطب قريًبا من التصدي

لم���رض الس���رطان الفت���اك والقض���اء علي���ه، فف���ي حال���ة اإلصاب���ة 
بالمرض سيتم إدخال شظايا أو molecules جذعية جنينية يتم 
توجيهه���ا ع���ن بعد أو من خارج الجس���م بحيث تقوم باستش���عار 
ومهاجم���ة الخالي���ا الس���رطانية داخ���ل الجس���م والقض���اء عليه���ا 

واحدة تلو األخرى.
Û  وللحماي���ة والوقاية من الس���رطان قبل اإلصابة به س���يتم تجهيز

المراحي���ض بش���ريحة صغي���رة ج���ًدا فيه���ا ق���وة وإمكاني���ة هائلة 
 DNA الن���ووي  الحم���ض  جزيئ���ات  وتحلي���ل  بالتق���اط  س���تقوم 
وس���تخبرك إن كنت مهدًدا باإلصابة بمرض الس���رطان بعد عش���ر 
أو 20 س���نة وعلي���ك اتخاذ اإلجراءات الوقائي���ة لتجنب اإلصابة؛ 
ألن علماء الغرب اكتشفوا أن نمو الخاليا السرطانية في الجسم 
يتم بطريقة بطيئة جًدا في البداية قد يحتاج إلى 20 سنة ليبلغ 
 DNA مرحل���ة الخط���ورة عندما يتح���ول إلى ورم قات���ل. وبفضل
Chips يمك���ن اكتش���اف الم���رض والقضاء عليه س���نوات قبل أن 

يبدأ في التشكل والنمو واالنتشار.
Û  وس���يتمكن العلماء قريًبا أيًضا من وضع مرايا في الحمام ملصق

بها شريحة DNA Chip يمكنها التقاط وتحليل جزيئات الحمض 
الن���ووي، وعندم���ا تنف���خ عليه���ا فإن���ك س���تعلم إن كن���ت مص���اب 

بسرطان الرئة في وقت مبكر.
Û  كل ه���ذا مج���رد غي���ض م���ن فيض، مج���رد أمثل���ة قليلة م���ن بحر

متالط���م من االبت���كارات واإلنج���ازات التي يقف العلم���اء العرب 
والمس���لمين بعيًدا عنها بمسافات شاس���عة ولم يساهموا فيها وال 

بقدر أنملة.
Û  وإذا عدنا إلى ما قاله الش���اعر هاش���م الرفاعي، لوجدنا بالفعل أن

األم���ر جلل يس���بب لنا جميًعا األل���م والحيرة والحس���رة والمرارة، 
وال يت���رك لنا أي مجال إلنكار أننا أصبحنا نقبع اآلن في قاع أزمة 

فكري���ة وحضاري���ة أخرجتنا م���ن مجرى التاري���خ وقطعت صلتنا 
بالحض���ارة وجعلتن���ا منزوي���ن ومعزولين ع���ن حراكه���ا، وأفقدتنا 
حت���ى المق���درة عل���ى االنس���جام م���ع واق���ع ومعطي���ات النظ���ام 
الحض���اري الحدي���ث، لق���د أصبحنا مس���تهلكين ومس���تفيدين من 

بعض منتجاتها في أحسن األحوال دون المساهمة فيها.
Û  إنن���ا عندما نتحدث ونجتر أمجاد ماضينا وننظر دائًما إلى الوراء

إنما نحاول الهروب من الواقع المزري الذي نعيش���ه ونس���عى إلى 
تبرير فش���لنا وعجزنا عن اللحاق بركب الحضارة والمساهمة في 
الفعل الحضاري، لذلك فإننا نس���تمتع بالتغني وااللتصاق والتعلق 
بالماضي، إنها عملية هروب من الواقع ومحاولة أيًضا لالستنجاد 
بالماض���ي واس���تحضاره للتخف���ي والتس���تر وراءه، ولذل���ك ربم���ا 
أصبحن���ا نحن األمة الوحيدة الت���ي تنظر دائًما إلى الوراء وتبكي 

على ماضيها وتؤمن بأنه أفضل من حاضرها ومن مستقبلها.
Û  لق���د خاضت ف���ي هذه األمور وأفاضت بحوث ودراس���ات عديدة

وتوصلت إلى قراءات واس���تنتاجات نقدي���ة قيمة معظمها تؤكد 
أننا لن نس���تطيع الخروج من هذا المأزق والنهوض واإلسهام في 
صن���ع الحض���ارة أو االندماج فيه���ا إال إذا تمكنا م���ن االلتفات إلى 
الحاض���ر والمس���تقبل، واالنعتاق من الماض���ي وتجاوزه والتخلي 
ع���ن أثقال���ه والتخل���ص م���ن أوهام���ه وأغالل���ه واستش���راق آف���اق 

المستقبل بكل ثقة وتفاؤل.

عبدالنبي الشعلة

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك
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عق���دت بلدي���ة المنطقة الجنوبية اجتماع عم���ل مع معهد اإلدارة العامة “بيبا”، بحضور المدير الع���ام لبلدية المنطقة الجنوبية 
عاصم عبداللطيف، ومدير معهد اإلدارة العامة رائد بن ش���مس، ومدير إدارة الموارد البش���رية والمالية حسن المناعي، وعدد 

من المسؤولين في البلدية والمعهد.

وتم خالل االجتماع، بحث س���بل التعاون 
بي���ن الجانبين لتطوير ق���درات الموظفين 
الت���ي  الالزم���ة  األدوات  م���ن  وتمكينه���م 
الوظيفي���ة  ف���ي أداء واجباته���م  تعينه���م 
المنوط���ة به���م، م���ن خ���الل التركي���ز على 
الدورات التدريبي���ة االحترافية المرتبطة 
مباش���رة  تم���س  والت���ي  بتخصصاته���م، 

صميم عملهم اليومي.
تحدي���د  آلي���ة  اس���تعراض  ت���م  كم���ا 
مس���توى  عل���ى  التدريبي���ة  االحتياج���ات 
اإلدارة العلي���ا واإلدارات وأقس���ام البلدية 
بدق���ة، م���ن خ���الل وض���ع خطة تش���غيلية 
وأخ���رى اس���تراتيجية يت���م على أساس���ها 
استشراف مستقبل المؤسسة وموظفيها 

والهدف الذي تسعى لتحقيقه على المدى 
البعي���د، وعلى هذا األس���اس يت���م اختيار 
البرام���ج التدريبية التي تت���الءم مع هذه 

الخطة.
ب���ن ش���مس أهمي���ة ه���ذا التع���اون  وأك���د 
وتش���بيك الجه���ود الحكومي���ة، نح���و بناء 
قي���ادات وطني���ة ق���ادر عل���ى استش���راف 
واالرتق���اء  اإلداري  العم���ل  مس���تقبل 
بمنظوم���ة العمل الحكوم���ي في البحرين، 
غن���ي  الحكوم���ي  القط���اع  أن  خصوص���ا 
بالعق���ول والخب���رات والتج���ارب اإلدارية 
خ���الل  م���ن  نس���تطيع  الت���ي  الناجح���ة 
توحيدها أن نحقق نقلة نوعية في العمل 

الحكومي.

وَأضاف أن معهد اإلدارة العامة من خالل 
شراكته اإلستراتيجية مع بلدية الجنوبية 
مج���ال  ف���ي  خبرات���ه  نق���ل  إل���ى  يس���عى 
التدري���ب واإلرش���اد والتعل���م اإللكتروني 
الك���وادر  إل���ى  واالستش���ارات والبح���وث، 
الوطنية الحكومية في البلدية، فضالً عن 
إنش���اء مجتمعات خبرة مش���تركة والعمل 
عل���ى وضع آلية عم���ل متكامل���ة للجانبين 
طري���ق  ع���ن  المهن���ي  التطوي���ر  به���دف 
والتجمع���ات  الفعالي���ات  ف���ي  المش���اركة 
المهنية ضمن إطار التعاون المش���ترك بين 
الطرفي���ن. وف���ي هذا الش���أن، أك���د المدير 
الع���ام لبلدي���ة المنطق���ة الجنوبي���ة اهتمام 
اإلدارة العلي���ا في البلدي���ة بصقل مهارات 

وقدرات موظفيه���ا؛ لتقديم خدمات ذات 
طابع متمي���ز للمواطنين الذي���ن يترددون 
عل���ى مراك���ز الخدم���ة إلنج���از معامالتهم 
بش���كل يومي، إذ تض���ع البلدي���ة المواطن 
نص���ب عينيها ف���ي أي خدمة أو مش���روع 

تقدم عل���ى تنفيذه، باعتباره الثروة األهم 
التي يرتكز عليها وطننا العزيز.

ورحب عبداللطيف بالتعاون المشترك مع 
معهد اإلدارة العامة، الذي يمتلك الطاقات 
والخب���رات ف���ي مج���ال التدري���ب وتنمية 

الموارد البشرية في قطاعات ومؤسسات 
ف���ي  واضح���ة  منهجي���ة  ولدي���ه  الدول���ة، 
التدريبي���ة  االحتياج���ات  م���ع  التعام���ل 
وف���ق متطلب���ات كل مؤسس���ة واألوصاف 

الوظيفية للعاملين فيها.

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

بلدية “الجنوبية” تتعاون مع “بيبا” لتدريب موظفيها

اجتماع بلدية الجنوبية مع معهد اإلدارة العامة

أش���اد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد 
آل خليف���ة بالفعاليات التي تقام في مختلف 
مناط���ق مملكة البحرين لالحتفاء؛ بمناس���بة 
احتف���ال مملك���ة البحرين بأعياده���ا الوطنية 
لذك���رى  إحي���اًء  ديس���مبر،  و17   16 يوم���ي 
قي���ام الدول���ة البحريني���ة الحديث���ة في عهد 
المؤس���س أحمد الفاتح دولة عربية مس���لمة 
التاس���عة  والذك���رى  ميالدي���ة،   1783 الع���ام 
عش���رة لتس���لم صاحب الجاللة الملك مقاليد 
الحكم مج���ددا س���موه التهان���ي والتبريكات 

بهذه المناسبة العزيزة.
ونوه س���موه بالجهود الت���ي تبذل في تنظيم 
مختل���ف  م���ن  الوطني���ة  الفعالي���ات  ه���ذه 
الجه���ات الرس���مية واألهلي���ة، وهو م���ا يمثل 
تجس���يًدا معبًرا للمش���اعر الوطني���ة الصادقة 
ألبن���اء البحرين ف���ي تعبيرهم عن إخالصهم 

واعتزازهم بوطنهم مملكة البحرين.
ج���اء ذلك ل���دى حضور س���موه احتفال نادي 
الرفاع الشرقي بمناسبة أعياد الوطن المقام 
تحت رعاية سموه، حيث نوه سموه بجهود 
القائمين على تنظيم هذا االحتفال الوطني.
من جانبه، أع���رب رئيس مجلس إدارة نادي 
الرفاع الشرقي الشيخ عبدهللا بن خليفة بن 
أحمد آل خليفة عن ش���كره وتقديره لحضور 
ب���ن س���لمان  ورعاي���ة س���مو الش���يخ محم���د 
ب���ن حم���د آل خليفة احتف���ال الن���ادي بأعياد 

الوطن.
وتضمن الحفل العرض���ة البحرينية وقصائد 
شعرية إضافة إلى عرض فيلم عن إنجازات 

وأنشطة نادي الرفاع الشرقي.

المنامة - بنا

الفعاليات الوطنية تعكس المشاعر الصادقة
الوطنية ب��األع��ي��اد  ال��ش��رق��ي”  “ال���رف���اع  اح��ت��ف��ال  ي��ح��ض��ر  س��ل��م��ان  ب��ن  م��ح��م��د 

ذكرت رئيس مجلس النواب فوزية زينل أن ممثلي  «
الشعب من واجبهم أن يكونوا قريبين منهم في مختلف 

المناسبات، خصوصا في األعياد الوطنية المجيدة 
التي تعد فرصة للتعبير عن حب الوطن وتجديد الوالء 

للقيادة الرشيدة، مشيدة بما تقدمه األندية الرياضية 
والمراكز الشبابية في البحرين من برامج وأنشطة مميزة 

تستهدف فئة الشباب؛ ألهمية دور ومسؤولية األندية 
والمراكز في تعميق مشاعر حب الوطن ومبادئ الوالء 
وصدق االنتماء، مع الدور المجتمعي البارز في مختلف 

المجاالت: الشبابية والثقافية والرياضية وغيرها.

جاء ذلك لدى حضور رئيس مجلس النواب احتفالية  «
نادي الرفاع الشرقي، والتي أقيمت برعاية كريمة من 

سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة مساء 
أمس؛ بمناسبة األعياد الوطنية المجيدة، وأضافت 

زينل أن المجلس النيابي وانطالقا من حرصه على دعم 
تحقيق تطلعات الشعب، سيعمل دائًما على دعم فئات 

المجتمع كافة، خصوصا فئة الشباب، من خالل سن 

التشريعات والقوانين التي تعزز المشاركة الشبابية في 
كافة المجاالت.

وقالت “أنتهز هذه المناسبة الوطنية العزيزة، ونحن  «
في نادي الرفاع الشرقي العريق، الذي تشرفت بٔان ٔاكون 

ٔاول امرأة تحظى برئاسة اللجنة الثقافية واالجتماعية 
فيه ألربع سنوات، بٔان ٔاعرب عن عميق الشكر والتقدير 

واالمتنان لممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون 
الشباب رٔييس المجلس األعلى للشباب والرياضة، 

رٔييس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، والنأيب األول لرٔييس المجلس األعلى 

للشباب والرياضة رٔييس االتحاد البحريني أللعاب القوى 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، على دعم سموها 

المستمر للشباب البحريني في المحافل كافة، والشكر 
موصول أيضا إلى رٔييس ؤاعضاء نادي الرفاع الشرقي 

على جهودهم في رعاية الشباب وتسخير اإلمكانات كافة 
وتنظيم الفعاليات المختلفة؛ من ٔاجل االستثمار األمثل 

للطاقات الشبابية وتعزيز حب الوطن”.

زينل: التواصل النيابي مع الشباب يعزز روح االنتماء

سمو الشيخ محمد بن سلمان لدى حضوره احتفال نادي الرفاع الشرقي
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الجنبية - المحافظة الشمالية

ألول م���رة على مس���توى المحافظة الش���مالية، 
ش���ارك 12 فريًقا من مختل���ف المناطق والقرى 
ف���ي بس���باق التجدي���ف الش���عبي ال���ذي رع���اه 
وحضره محافظ الشمالية علي العصفور بمرفأ 
البديع عصر أمس، وفيه خطف فريق الجسرة 
كأس الس���باق وجائ���زة 1500 دين���ار، فيما حل 
فري���ق بني جم���رة ثانًي���ا )1000 دين���ار(، وجاء 

فريق البديع في المركز الثالث )800 دينار(.
ووصف العصفور الس���باق، الذي ش���هد حضورا 
والضي���وف  الش���خصيات  جان���ب  م���ن  كبي���را 
والمواطني���ن، بأن���ه يعب���ر ع���ن االبته���اج بالعيد 
الوطن���ي المجيد وذك���رى جلوس جاللة الملك، 
تح���ت ش���عار “قائ���د وش���عب.. فرح���ة وط���ن”، 
حم���د  ب���ن  ناص���ر  موس���م  دع���م  إل���ى  إضاف���ة 
لرياض���ات الم���وروث البحري ضم���ن توجيهات 
ممث���ل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون 
للش���باب  األعل���ى  المجل���س  رئي���س  الش���باب 

والرياض���ة رئيس اللجنة األولمبي���ة البحرينية 
س���مو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليف���ة، الفًتا 
إل���ى أن دعم هذا الموس���م محل اعتزاز وفخر، 
وأن سلسلة احتفاالت المحافظة الشمالية هذا 
العام تستمر حتى يوم الجمعة المقبل بالسباق 
الش���عبي ف���ي منطقة بر س���ار، وه���و يدخل في 
الت���راث  عل���ى  الحف���اظ  به���دف  اإلط���ار؛  ذات 
كراف���د للهوية الوطني���ة، وتس���تهدف بالدرجة 
األول���ى األطف���ال والناش���ئة والش���باب ضم���ن 
خط���ة المحافظة الس���نوية لتخصي���ص برامج 
له���ذه الفئ���ة، وه���ي تأتي ف���ي ص���دارة اهتمام 
وزير الداخلية الفريق الركن الش���يخ راش���د بن 

عبدهللا آل خليفة.
وبحضور نواب المحافظة عبدهللا الدوس���ري، 
وفاطم���ة القط���ري، وأحمد الدمس���تاني وفالح 
الع���ام  هاش���م، ومحم���ود البحران���ي، والمدي���ر 
لمديري���ة ش���رطة المحافظ���ة الش���مالية العميد 
عب���دهللا الجيران، وأعضاء بلدي الش���مالية كل 

من ش���بر الوداعي، بدرية إبراهيم، مريم مدن، 
ش���هد مرف���أ البدي���ع تخصي���ص زاوي���ة للحرف 
الش���عبية البحري���ة واألكالت البحريني���ة، فيما 
صدح���ت األغاني الوطنية وأغاني الغوص في 

أجواء المرفأ.
وأض���اف العصف���ور أن ف���ي كل فعالية تس���عى 
الوطني���ة  الرس���ائل  توص���ل  ألن  المحافظ���ة 
المرتبط���ة بالوج���دان البحرين���ي م���ن االنتم���اء 
الرش���يدة،  الغال���ي وللقي���ادة  للوط���ن  وال���والء 
ف���ي  التقدي���ر  معان���ي  غ���رس  عل���ى  ع���الوًة 
احتفاالت ديسمبر ومنها يوم المرأة البحرينية 
وال���ذي نحيي���ه تقدي���ًرا وإج���الاًل وتكريًما لكل 
نساء البلد، وكذلك يوم الشهيد تخليًدا لذكرى 
تضحيات جنودنا ورجال أمننا البواسل الذين 

قدموا أروع صور الفداء.
وف���ي خت���ام الس���باق، ق���دم العصف���ور وكب���ار 
الحضور الدروع والجوائ���ز والهدايا التذكارية 

للفائزين والداعمين.

محافظ الشمالية والحضور في لقطة جماعة

الشعبي ال��ت��ج��دي��ف  س��ب��اق  ي��ش��ه��د  ال��ش��م��ال��ي��ة  م��ح��اف��ظ 

رسائل وطنية لتعزيز االنتماء والوالء

قائد “حمد الجامعي” يفتتح أول أكاديمية للتعليم واالحتراف
تض��م 5 مختب��رات تدري��ب و4 صف��وف م��زودة بأجه��زة ع��رض تفاعلي��ة

بالتزامن مع احتفال البحرين باألعياد الوطنية وعيد جلوس جاللة الملك، افتتح قائد 
مستش���فى الملك حمد الجامعي اللواء طبيب الش���يخ س���لمان بن عطية هللا آل خليفة 
ي���وم الخميس الماض���ي أكاديمية الرعاي���ة الصحية التابعة لمرك���ز التعليم واالحتراف 
بالمستش���فى؛ لتكون أول أكاديمية متخصصة في المجال التدريبي والتعليمي لجميع 

الكوادر والمهن الطبية المساندة بالمستشفى.

وأش���ار قائد مستش���فى الملك حمد الجامعي 
بجمي���ع  تجهيزه���ا  ت���م  األكاديمي���ة  أن  إل���ى 
دراس���ية  وبصف���وف  الحديث���ة،  التقني���ات 
ومختب���رات عملي���ة م���زودة بكام���ل األجهزة 
والمعدات الالزمة للتدري���ب، وبأفضل آليات 
التدري���ب الطبي والتقن���ي المعروفة في أكبر 

المستشفيات والمراكز الطبية حول العالم. 
ب����  ت���م تزوي���د األكاديمي���ة  أن���ه  إل���ى  ولف���ت 
توف���ر  الس���ريري  للتدري���ب  مختب���رات   5
مجموع���ة م���ن تقني���ات التعلي���م القائمة على 

المحاكاة للمتدربين من األطباء والممرضين 
والمختصين في الرعاية الصحية المساعدة، 
مردف���ا أن األكاديمية تحتوي على 4 صفوف 
الع���رض  أجه���زة  بأح���دث  مجه���زة  دراس���ية 
التفاعلي���ة؛ بغ���رض تقديم مجموعة واس���عة 
من برام���ج التثقيف الصحي التي تصب في 
خدمة المتدربين وبكل التخصصات الالزمة، 
الت���ي يحتاجه���ا المتدرب خ���الل عمله أو في 

حياته العملية والعلمية. 
وأوض���ح الل���واء طبي���ب الش���يخ س���لمان بن 

عطي���ة هللا ف���ي تصريح���ات ل���� “الب���الد”، على 
هام���ش حفل االفتتاح ال���ذي حضره عدد من 
المس���ؤولين في المستشفى، أنه يشرف على 
إدارة األكاديمي���ة وتنفيذ البرام���ج التعليمية 
والتدريبية هيئة تدريس���ية وتدريبية مؤهلة 
المختلف���ة  التدري���س  ط���رق  مج���االت  ف���ي 
وتصميم المناهج واستخدام تقنيات التعليم 

الحديثة. 
وأض���اف أن األكاديمي���ة س���تقدم ف���ي خط���ة 
عمله���ا الحالي���ة م���ا يق���ارب 40 م���ن البرام���ج 
البرام���ج  ه���ذه  أن  إل���ى  مش���يرا  الصحي���ة، 
س���تكون متاحة أيًض���ا للعاملين ف���ي الرعاية 
الصحية في جميع المستشفيات األخرى في 

البحرين.
ويوف���ر مستش���فى حمد ومن���ذ انطالقه نوعا 
متمي���زا م���ن التدريب أو الدراس���ة التطبيقية 
والت���ي يطل���ق عليه���ا “التدري���ب بالمح���اكاة، 
والت���ي تكون من خالل إعداد س���يناريوهات 

لح���االت طبي���ة متع���ددة تحاك���ي الواقع، قد 
تك���ون ف���ي بع���ض المجاالت من خ���الل دمى 
المح���اكاة المش���ابهة للبش���ر إل���ى ح���د كبي���ر، 
ويوف���ر هذا النوع م���ن التدريب أو الدراس���ة 
التطبيقية من خالل دمى المحاكاة المشابهة 
للبش���ر إلى ح���د كبير، والت���ي تتنفس ويوجد 
لديها نبض وعي���ون ترمش، كما تتواصل مع 

المتدربين عن طريق الكالم.
أوس���ع  تدريب���ا  الطبي���ة  المح���اكاة  وتؤّم���ن 
للمم���رض والطبي���ب قب���ل معالج���ة المريض، 
وتدع���م هذه الطريق���ة الدراس���ات واألبحاث 
العالمي���ة الت���ي تقول إن التدري���ب بالمحاكاة 
يقل���ل م���ن األخطاء الطبي���ة بنس���بة عالية ما 
يتي���ح ممارس���ة اإلجراءات الطبي���ة في بيئة 
آمن���ة، م���ن خالل وج���ود البيئة نفس���ها لغرفة 
العملي���ات واإلس���عاف، وه���ذا يع���زز مه���ارات 
التفاع���ل  عب���ر  والمتدربي���ن  الطب���ي  الفري���ق 

الجيد مع الحالة الطبية كفريق واحد.

لقطة تذكارية من جولة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي

Û  وأن���ا أتاب���ع تصريحات رئي���س الوزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة
بن س���لمان حفظ���ه هللا ورعاه، توقفت طوي���اًل عند مقولة بارعة لس���موه: إن 
البحرين���ي هو عماد كل نهضة، وعندما ع���دت بالزمن إلى الوراء، إلى مناقب 
العظماء من أبناء هذا الوطن وجدت نفس���ي أمام س���يل منهمر من األس���ماء 
الالمع���ة الت���ي تركت أث���ًرا ممت���ًدا ليس من عم���ق التراب البحرين���ي األصيل 
فحس���ب إنما عل���ى امت���داد منطقة الخلي���ج، بتضاريس���ها الوع���رة، وتقلباتها 

الجيوسياسية الُمسالمة.
Û  وج���دت من بين ما وج���دت ذلك المفكر والفيلس���وف البحريني الذي تحدث

عن���ه الكات���ب جعف���ر ال���درازي ف���ي محاض���رة طويل���ة بجمعي���ة تاري���خ وآثار 
البحري���ن وهو تاجر اللؤلؤ أحمد ب���ن خميس، وعثرت من بين ما عثرت على 

قصاصات تروي عنه حكايات ُمبِهرة عن التعليم وكيف أنه كالماء والهواء.
Û  ث���م وج���دت من بين ما وجدت كتًبا ومراجًع���ا وصحًفا، ومجالت ومحاوالت

أولي���ة لمفكرين أمثال عبدهللا الزايد والش���اعرين الكبيرين الراحلين الش���يخ 
أحم���د ب���ن محم���د آل خليف���ة وإبراهي���م العري���ض، ث���م عرج���ت إل���ى الم���رأة 
البحريني���ة وكي���ف أنها كانت س���نًدا وعضًدا لزوجها عندم���ا يذهب في رحلة 
غ���وص طويل���ة، واضًع���ا ق���دره على كف���ه، وأس���رته الصغيرة من بي���ن ضفائر 

أحالمه، تدفعه إلى مقاومة غموض البحر، وإلى كشف أسراره المجهولة.
Û  تذك���رت كي���ف أن اإلنجاز الب���د وأن يولد م���ن رحم المعان���اة، وأن كل حقائق

ه���ذا الك���ون ق���د ب���دأت بحل���م، تذك���رت كي���ف أن للعزيم���ة واإلرادة القويم���ة 
ق���وة العقل الذي يحقق المعجزات، وأن الس���نوات العش���ر الت���ي قضيتها في 
معت���رك المح���اوالت قد أثم���رت وطرحت وها نح���ن اليوم نجن���ي الثمار، إنها 
الجامعة األهلية التي جاءت بعد مخاض طويل ذقت خالله مرارة التحدي، 
وح���الوة الوص���ول، فالنظرة الش���مولية كانت طاغية وإبع���اد القطاع الخاص 
عن مس���ؤولياته الطليعي���ة كان بمثابة الحالل الذي ُتحرم���ه األيديولوجيات 

وتمنعه الدول الطالعة من عنق زجاجة الفكر األحادي الخانق.
Û  لكن إطاللة الميثاق في فصلة األول أخرجتنا من ذلك النفق العقيم “البحرين

تشجع تأسيس الجامعات األهلية والخاصة؛ باعتبارها منارات إشعاع علمي 
وحض���اري”، هن���ا فقط أيقن���ت أن التاريخ العري���ق لمملكة فتي���ة كالبحرين ال 
يمكن إال أن ينجب تغييًرا لثقافة الشمولية، وتعدياًل في زوايا الرؤية لصانع 
الق���رار وأي ق���رار، فجاءت الجامع���ة األهلية التي حملت على عاتقي ش���رف 
تأسيس���ها ورئاس���ة مجلس أمنائها، لتنطلق على البساط األحمر نحو تحقيق 

أمانينا التعليمية والعلمية.
Û  من هذا المنطلق لم يكن غريًبا على خريجة الجامعة األهلية وأحد مؤسسيها

السيدة فوزية بنت عبدهللا زينل أن تذهب إلى أبعد من التوقع لتتقلد أعلى 
منص���ب نياب���ي، وذل���ك كأول ام���رأة تجلس على تل���ك المكان���ة المرموقة في 
تاريخ البحرين، ومعها لفيف من خريجي “األهلية” الذين رفعوا هامات العلم 
ف���وق ص���واري البرلم���ان والبلديات بعد أن حص���دوا 5 مقاع���د نيابية وبلدية 

دفعة واحدة.
Û  هن���ا أس���تطيع أن أهنئ نفس���ي وأب���ارك للبحرين وقادتها وش���عبها الوفي هذا

اإلنجاز التاريخي الذي جاء مفس���ًرا وش���ارًحا لمغزى تصري���ح األب الرئيس، 
لم���اذا المواط���ن البحرين���ي هو عم���اد النهضة؟ أي���ن كان وكيف كن���ا، إلى أين 
ذهب وكيف أصبحنا ؟!، أجيال تس���لم رفق���اء الدرب رايات اإلبداع واإلنجاز 
والوطني���ة، هك���ذا جئنا من رحم األم���ل والمعاناة وأحالمن���ا الوردية؛ لننطلق 

إلى آفاق الغد السعيد بسالم وأمان وحرية.

عماد النهضة

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

“كيورا” يسهل التواصل مع المرضى
للتطبيق ال��م��ن��ف��ذة  ال��ش��رك��ة  م���ع  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ع  “األط����ب����اء” 

وقع���ت جمعي���ة األطباء البحرينية اتفاقية تعاون مش���ترك مع ش���ركة “كي���ورا”؛ تمهيدا 
إلط���الق تطبيق إلكتروني لألجهزة الذكية يحمل اس���م “كي���ورا”، ويوفر للمرضى إمكان 
طل���ب االستش���ارات الطبية عبر الهات���ف لمعرفة اإلجراءات المثلى والطبيب األنس���ب 

الذي يجب أن يتوجهوا إليه تبعا لحالتهم المرضية.

عل���ى  مقتص���را  التطبي���ق  ه���ذا  وس���يكون 
األطب���اء أعض���اء الجمعي���ة المرخصين من 
الهيئ���ة الوطني���ة لتنظيم المه���ن والخدمات 

الصحية والطبية. 
وج���رى توقي���ع االتفاقي���ة في مق���ر جمعية 
األطب���اء بحض���ور رئيس���ة الجمعي���ة غ���ادة 
القاس���م وأعضاء مجلس اإلدارة، والرئيس 

التنفيذي ل� “كيورا” محمد القصاب.
وقال���ت القاس���م إن ه���ذه االتفاقي���ة تأت���ي 
ف���ي إط���ار إس���تراتيجية الجمعي���ة الهادفة 
إل���ى تعزيز النه���وض بالطبيب في البحرين، 
وتش���جيع المب���ادرات الس���اعية إل���ى خدمة 

البحرين���ي والمري���ض عل���ى ح���د  الطبي���ب 
س���واء، وأضافت أنه من المرتقب أن يسهم 
تطبيق” كورا” في توفير قناة تقنية تس���هل 
التق���اء المري���ض بالطبي���ب بطريق���ة فاعلة 

ومثمرة للطرفين.
ب���دوره، ق���ال القصاب إن التطبيق س���يكون 
متاح للتحميل من متجري “اآلب س���تور” أو 
“قوقل بالي” مطلع العام المقبل، كما سيقدم 
للش���ركات خدمات تس���ويقية وبن���اء أعمال 
منظم���ة وفعال���ة وقابل���ة للتط���ور وملف���ات 
وخدم���ات حج���وزات  لألطب���اء،  ش���خصية 
المواعيد في جميع أنحاء الش���رق األوسط، 

الفتا إلى أن التطبيق يوفر حلقة وصل بين 
المرضى واألطباء بطريقة مبتكرة وفاعلة، 
م���ع العم���ل عل���ى توس���يع نط���اق خدمات���ه 
مستقبالً؛ بهدف الوصول إلى سوق متكامل 

من الخدمات واالستشارات الطبية.
وتب���رز أهمي���ة تطبي���ق كي���ورا ف���ي تس���هيل 

الوص���ول لالستش���ارات الطبية في مختلف 
الطبي���ب  اختي���ار  وتس���هيل  التخصص���ات 
وتكلف���ة  التخص���ص  بحس���ب  المناس���ب 
الكش���ف، ما س���يخلق آلية ونم���ط جديد في 
ف���ي  الطبي���ة  واالستش���ارات  الحج���وزات 

البحرين.

خالل توقيع االتفاقية

 المنامة - جمعية األطباء

بدور المالكي
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منح العالوة السنوية للمقبولين بالتقاعد االختياري
الدفعة خ��دم��ات  إلن��ه��اء  ال���ازم���ة  اإلج������راءات  الس��ت��ك��م��ال  تنسيق 

ذك���ر رئي���س دي���وان الخدم���ة المدنية أحم���د الزايد أنه س���يتم منح الع���اوة الدورية الس���نوية للع���ام 2019 لجميع 
الموظفي���ن المقبولي���ن ببرنام���ج التقاع���د االختي���اري الذي���ن تنطب���ق عليه���م ش���روط اس���تحقاقها بحس���ب اللوائح 
والضواب���ط المعتم���دة بحس���ب المتبع بما فيهم المق���رر خروجهم في أول دفعة بتاري���خ 31 يناير 2019 والدفعات 

التي تليها.

وينس���ق المختصون بالدي���وان حالًيا 
الس���تكمال  المعني���ة  الجه���ات  م���ع 
اإلج���راءات الالزم���ة إلنه���اء خدمات 
الدفع���ة، م���ع التنوي���ه بأهمي���ة قي���ام 
الموظفين الراغبين في شراء سنوات 

الخدم���ة االفتراضي���ة التنس���يق م���ع 
جهات عملهم ليتس���نى لها اس���تكمال 
اإلجراءات مع الهيئة العامة للتأمين 
االجتماعي وفقا لذلك، على أن تقوم 
الجهات الحكومية بإدخال إجراءات 

الخدم���ة  نهاي���ة  ترقي���ة  مس���تحقات 
وفروقات الترقية السابقة والحساب 
الختام���ي للموظفي���ن المقبولين في 
البرنامج حسب التواريخ الموجودة 

أحمد الزايدفي الخطة الزمنية.

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

تزويد موظفي الجمارك بإجراءات “المضافة”
ال���ت���ع���ري���ف ب�����أن�����واع ال����ض����رائ����ب وال�����غ�����رام�����ات اإلداري��������ة

حض���ر المدير العام لإلدارة العامة للتفتيش واألمن الجمركي بش���ؤون الجمارك العميد 
عب���دهللا الكبيس���ي، محاض���رة بعن���وان “نظ���رة عامة ح���ول ضريب���ة القيم���ة المضافة”، 
والت���ي نظمته���ا اإلدارة العامة للتفتيش واألمن الجمرك���ي بالتعاون مع الجهاز الوطني 

للضرائب الخليجية.

وأش���ار العميد الكبيس���ي إلى أن المحاضرة 
للضرائ���ب  الوطن���ي  الجه���از  قدمه���ا  الت���ي 
الخليجية، تهدف إلى تزويد موظفي شؤون 
الجمارك من المديرين والرؤس���اء ومشرفي 
النوبات بالمنافذ الجمركية وعمالء ش���ؤون 
الجمارك خصوصا المخلصي���ن الجمركيين، 
تطبيقه���ا  س���يتم  الت���ي  اإلج���راءات  بأه���م 
ب���دًءا من األول من يناي���ر المقبل كالتعريف 

اإلداري���ة  والغرام���ات  الضرائ���ب  بأن���واع 
المرتبط���ة به���ا من خ���الل تطبي���ق القوانين 
واللوائ���ح واألنظمة الضريبي���ة المعمول بها 
في المملكة بش���أن كيفي���ة تحصيل ضريبة 
القيمة المضافة وطريقة احتس���ابها، إضافة 
ف���ي  الجم���ارك  إل���ى توضي���ح دور ش���ؤون 
عملي���ة التطبيق للحاالت المس���تحقة كافة، 
سواًء على االستيراد الشخصي أو الجهات 

الرس���مية أو البضائ���ع المعفي���ة أو الخاضعة 
للضريبة بنسبة 5 % أو بنسبة صفر 0 %.

حضر المحاضرة عدد من المديرين بشؤون 

المخلصي���ن  جمعي���ة  ورئي���س  الجم���ارك 
تج���ارة  غرف���ة  م���ن  وممث���ل  الجمركيي���ن 

وصناعة البحرين.

جانب من المحاضرة

المنامة - وزارة الداخلية

“الجوازات” تقيم فعالية “نحن في خدمتكم”
االتص��ال قن��وات  لتنوي��ع  والخدم��ات  التس��هيات  أح��دث  ع��رض 

تفعيااً لمبدأ الش���راكة المجتمعية الت���ي تنتهجها وزارة الداخلية، أقامت 
شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة يومي الخميس والجمعة الماضيين 
في مجمع األفنيوز، فعالية “نحن في خدمتكم” بمش���اركة “مجلة وطني” 
الموجهة لألطفال وتصدرها اإلدارة العامة لإلعام والثقافة األمنية، إذ 

تضمنت الفعالية ركنا خاصا باألطفال.

افتتحه���ا  الت���ي  الفعالي���ة  وته���دف 
عدد من مديرين اإلدارات بش���ؤون 
الجنسية والجوازات واإلقامة، إلى 
التعري���ف بالخدم���ات الت���ي تقدمها 
والمقيمي���ن  للمواطني���ن  اإلدارة 
وزوار المملك���ة والس���عي المس���تمر 
لني���ل رض���ا المس���تفيدين والتعرف 
بش���أن  وآرائه���م  توقعاته���م  عل���ى 
نوعي���ة وجودة الخدم���ات المقدمة 
له���م، واالط���الع عل���ى مقترحاته���م 
وآرائه���م بم���ا يمك���ن أن يس���هم ف���ي 

تقدمه���ا  الت���ي  الخدم���ات  تطوي���ر 
اإلدارة.

كما ش���ملت الفعالي���ة عرًضا ألحدث 
التسهيالت والخدمات التي تقدمها 
اإلدارة رغب���ة منه���ا بتنوي���ع قنوات 
االتص���ال وتعزيز االتصال المباش���ر 
م���ع المواطنين والمقيمي���ن والزوار 
المس���تفيدين م���ن ه���ذه الخدم���ات، 
إل���ى جان���ب تنظيم مع���رض مصغر 
لج���وازات البحرين منذ اإلصدارات 

أثناء افتتاح الفعاليةاألولى وحتى يومنا هذا.

المنامة - وزارة الداخلية

ال�������������������َوَط����ُر ل�����������ه  واف���������������َى  إْذ  ار  ل�������ُن�������وَّ َم�������������ْرح������َى 
ف����ن��������������ال ن����ي��������������الً ب�����������ه ق��������������د ص�����������������ار ي���ف���َت���������������خ���ُر

م�����������������دَّ ال���م���ل���ي���������������ك إل����ي������������������������ه ك���������فَّ َم����ْك�������������������ُرم����ٍة
ف�������������������راح ي�����������������رُف�����ُل ف��������������ي ُأْن��������������ٍس ل��������������ه أث�������������������ُر

ق������������������������اِئ����َده����ا ال�����ب�����ح�����ري�����َن  وه���������ب  ال�����������������������ذي  إن 
ف���س���������������ار ف��������������ي ك������ل َف����������جٍّ ِذْك�����ُره�����������������������َا ال�����َع�����ِط�����ُر

�����ع�����ي�����ُم ل��������������ه��ا َح����َب��������������ا ال�����ب�����������������الَد ب����م����ا ش�����������������اَء ال�����نَّ
َي����ْن����َه����م����ُر األرض  َج�����َن�����َب�����������������َاِت  ف��������������ي  ف����ال����خ����ي����ُر 

وص��������������ان����ه����ا ح������م������ٌد ح����ت��������������ى ل����ق��������������د َل����ِب����َس��������������ْت
ث������وب������ًا م������ن ال�����ح�����س�����ِن ي����ع����ل����و ن����ح���������وه ال����ب����َص��������������ُر

������ى م��������������آث����ره����ا ف�����������������������������اض����ت ب����أف����ع����ال��������������ه ال������ُج������لَّ
ف���������أش����رق����ْت َوَم��������َض��������ْت ف�����������ي ال������ك������ون َت����ْن����َت����ِش����ُر

ك����ال����ش����م����س ب�������������������ازغ�������������������ة ف��������������ي ك�����������ل آِون��������������������ٍة
م��������������������ازال إش�����������راق�����ه�����ا َت�����ْس�����م�����و ب��������������ه ال����ِف�������������������َك����ُر

ه��������������ا ه��������������م ب�����ن�����وه�����ا وق���������د ش�����������دوا س�����واع�����ده�����م
ل���م�����������ا ت�����ن�����������������ادوا إل��������������ى أم�����������������ٍر ب�������������������ه ال�����َظ�����َف�����ُر

َف������ِم������ْن������ُه������ُم م��������������ن م����ض���������ى ي���ش�����������ت���د م��ن�����ط��ل��ق�����������ا
ح����ت����ى ب��������دت ل����ل�������������������ورَى م��������������ن ِف������ْع������ِل������ِه ال����ِع����ب���������ُر

وال��������ي��������وم ش��������������اه����د أه�����������������ُل ال�������������دار واح�������َده�������م
ار َل�����م�����������اَّ ت����ن��������������اَه����ى ح����ول��������������ه ال���خ���ب�����������������������ُر ن�����������������������وَّ

ن���������ال ال��������وس��������ام ال�����������ذي ي����رن��������������و ال�����ش�����ب�����اب ل�����������ه
وأْح������������دَق������������ْت ح����ول��������������ه م��������������ن ص����ح����ب����ه ُزم�����������������ُر

ُي�����ب�����������������������ُدوَن أف��������������راح����ه����م ف����خ��������������رًا ِب����َص����اِح����ب����ه����ْم
َه��������������ُر وي�����ن�����ش�����������������رون أري�����ج�����������������ًا س��������������اق����ه ال��������������زَّ

اُر م�������������������ا ل���ق���ي���ت م�����ب�����������������ارٌك ل�����������ك ي�������������������ا ن�����������������������������وَّ
آث��������������������ار ج������ه������دك م�������������������ن ف�����ع�����ل ل���������������������������ه َخ������َط������ُر

ع���م���ل ف��������������ي  أب�����������دع�����ت  ف�����ق�����د  �������������ُرور  ب������ال������سُّ ُدْم 
َب�����������������اَه�����َى ب���������ه األه����������ل وان�����ج�����اب�����ت ب������ه ال�����ُس�����ُت�����ُر

ول������س�������������ُت أن�������س�������ى ال��������������������ذي رب���������������������������اك ت����رب����ي����ة
�����ِض�����ُر م�����������ن أج���ل���ه�����������ا َج��������������������اَءَك ال���م���س���ت���ق���ب���ل ال�����نَّ

أب���������������وك ي���������������دري ف������م������ن ي���������������رَع�������ى زراع������ت�������������ه
��������������َم����ُر ل����س��������������وف ي�����������درك�����ه م�������������������ن ذل������������������������ك ال����ثَّ

ل������ه ال����ت����ه����ان����ي ع����ل����ى م������ا ق��������������د َح�����ِظ�����ي�����َت ب�������������������ِه
ه�������������������������������ذا َث����َن���������ائ����ي ع���ل���ي�����������ه ح����ي����ن ُي����ْس����ت����������َ����َط����ُر

فيض التهاني

ار المطوع بمناسبة إنعام جاللة الملك المفدى حفظه  قصيدة مهداة لألخ نوَّ
هللا ورعاه عليه بوسام العمل الوطني من الدرجة األولى 

يعقوب يوسف الغنيم
وزير التربية والتعليم األسبق بدولة الكويت

وزارة العمل السعودية تطلع على تجربة “سوق العمل”
اإلص���اح م��ش��روع  م��س��ت��ج��دات  ع��ل��ى  ال���زائ���ر  ال��وف��د  يطلع  ال��ع��ب��س��ي 

تنظي���م  لهيئ���ة  التنفي���ذي  الرئي���س  اس���تقبل 
س���وق العم���ل رئيس اللجنة الوطني���ة لمكافحة 
االتج���ار باألش���خاص أس���امة العبس���ي، بمكتبه 
ي���وم الخميس الماضي، وفدا رس���ميا س���عوديا 
يض���م وكي���ل وزارة العمل الس���عودية لخدمات 
المس���تفيدين والعالق���ات العمالي���ة عبدالمجيد 
الرش���ودي، ووكيل الوزارة للسياس���ات العمالية 
أحم���د الزهراني. وهدف���ت الزيارة إلى االطالع 
واالس���تفادة من مش���روع إصالح سوق العمل.

وبح���ث العبس���ي م���ع الوف���د الس���عودي تب���ادل 
الخب���رات فيم���ا يتعل���ق بتطوي���ر وص���ون بيئ���ة 
العم���ل، واالرتق���اء به���ا مع حفظ حق���وق جميع 
األط���راف دون تمييز، كما أطلع العبس���ي الوفد 
الزائر على أحدث مس���تجدات مشروع إصالح 
الت���ي  التنفيذي���ة  والخط���وات  العم���ل  س���وق 
اتخذت لتطبيقه، متناوالً جهود الهيئة واللجنة 

الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص لمعالجة 
ظاهرة العمالة غير النظامية ومكافحة االتجار 
بالبش���ر، إذ ق���دم ش���رًحا ع���ن جه���ود الهيئة في 
ه���ذا الجان���ب، كم���ا اس���تعرض حزم���ة الحلول 
واإلجراءات التي تدعم جهود المعالجة. ولفت 
الرئي���س التنفي���ذي إل���ى تصريح العم���ل المرن 
ال���ذي ُيعدُّ األول م���ن نوعه في المنطقة، والذي 

يحظى بدعم وإشادة دولية وأممية.
من جانبه، أش���اد وكيل وزارة العمل السعودية 
العمالي���ة  والعالق���ات  المس���تفيدين  لخدم���ات 
بالجه���ود المبذول���ة لمكافح���ة جريم���ة اإلتجار 
بالبش���ر وتطوي���ر وس���ائل مراقبته���ا وتعقبه���ا. 
الت���ي  والقواني���ن  األنظم���ة  عل���ى  أثن���ى  كم���ا 
تعتمده���ا هيئة تنظيم س���وق العم���ل، الفتًا إلى 
التس���هيالت الت���ي تقدمه���ا الهيئ���ة عب���ر تقديم 
الطلب���ات إلكترونًي���ا واإلمكان���ات الت���ي يتيحها 

ذل���ك إلدارة العمال���ة األجنبي���ة وضم���ان حقوق 
كٍل م���ن العم���ال وأصح���اب األعم���ال، كما أبدى 
الوفد إعجابه باإلنج���ازات التي حققتها الهيئة 

ف���ي تنظي���م العمال���ة الواف���دة وضم���ان حقوق 
العمال األجانب، حضر االجتماع نائب الرئيس 

التنفيذي للعمليات علي الكوهجي.

العبسي مع الوفد السعودي

المنامة - بنا



عرض رؤية جاللة الملك في التعايش
الجش��ي: المبادرات الس��امية تبني جس��ورا للتواص��ل مع الش��عوب األوروبية

نظم���ت س���فارة مملك���ة البحرين لدى مملكة بلجي���كا واالتحاد األوروبي ن���دوة تعريفية عن مركز 
المل���ك حم���د العالم���ي للتعايش الس���لمي بالتنس���يق مع رئيس مجل���س أمناء المركز الش���يخ خالد 
ب���ن خليف���ة آل خليفة والذي قدم محاضرة في النادي الملكي “س���يركل روي���ال غولوا” بالعاصمة 
البلجيكية )بروكس���ل(، بحض���ور نخبة من السياس���يين والدبلوماس���يين والبرلمانيين والمثقفين 
األوروبيي���ن، أك���د فيه���ا ري���ادة مملكة البحري���ن التاريخية في تروي���ج قيم التس���امح والتعايش 
الس���لمي عالمي���ا، وقدم تحليال لدالالت مقولة جاللته التي أكد فيه���ا أن الجهل المعرفي هو منبع 

التطرف واإلرهاب والتمييز العنصري في كل مكان. 

والوثائ���ق  للص���ور  مع���رض  افتت���اح  ت���م  كم���ا 
التس���امح  مس���يرة  تحك���ي  الت���ي  التاريخي���ة 
الديني والتعايش الس���لمي في مملكة البحرين، 
والت���ي ت���دل على أصال���ة القي���م والمظاهر ذات 
العم���ق التاريخ���ي، مش���يًرا إل���ى أن م���ا وصل���ت 
إلي���ه البحري���ن في خدمته���ا لإلنس���انية وتعزيز 
التس���امح والتعايش السلمي العالمي هو بفضل 
اهتم���ام جاللة الملك ورغبت���ه في الحفاظ على 
ه���ذه القيم الت���ي توارثها ش���عب البحرين كابرا 

عن كابر.

وأكدت سفيرة مملكة البحرين في بروكسل أن 
الفعالي���ة التعريفي���ة تندرج ضم���ن إطار الجهود 
البحريني���ة  الس���فارة  تبذله���ا  الت���ي  المس���تمرة 
بالتع���اون م���ع الجه���ات المختص���ة ف���ي المملكة 
المل���ك  جالل���ة  رؤي���ة  عل���ى  الض���وء  لتس���ليط 
ودعوته لنش���ر ثقافة الس���الم ف���ي العالم وإبراز 
المملك���ة كبل���د يتس���م بالتعايش والتناس���ق بين 

مختلف األديان والمذاهب.
وعلى هامش الندوة، عقد لقاء رفيع المس���توى 
مع أعضاء البرلم���ان األوروبي في مقر البرلمان 

ف���ي بروكس���ل، حي���ث ت���م مناقش���ة مب���ادرات 
صاح���ب الجالل���ة المل���ك عاه���ل البالد ف���ي هذا 
المج���ال وت���م بحث س���بل تطوير التع���اون بهذا 
الخص���وص م���ن أجل توطي���د أواص���ر الصداقة 
وم���د جس���ور التواصل بي���ن الش���عب البحريني 

والشعوب األوروبية.
اإليجاب���ي،  المش���اركين  تفاع���ل  عل���ى  وبن���اًء 

خصوص���ا،  األوروبيي���ن  المس���ؤولين  واهتم���ام 
ت���م تأكيد ض���رورة تكثي���ف الجهود المش���تركة 
بي���ن البحرين واالتح���اد األوروبي للحفاظ على 
األمن والس���الم من خالل نب���ذ خطاب الكراهية 
والتط���رف في كافة أش���كالهما من خ���الل إبراز 
وتعزي���ز دور مرك���ز المل���ك حم���د الري���ادي على 

الساحة األوروبية.

سفيرة مملكة البحرين في بروكسل تلقي كلمتها

المنامة - بنا

القضيبية - مجلس النواب

أش���ادت رٔيي���س مجل���س النواب فوزي���ة زينل بق���رار جمهورية ٔالباني���ا الصديقة بط���رد اثنين من الدبلوماس���يين 
اإليرانيين لالش���تباه في قيامهما بٔانش���طة غير قانونية، وهي األنشطة التي تٔوكد استمرار نهج النظام اإليراني 
في اإلضرار بمصالح الدول وشعوبها، خصوصا بعد ٔان تكشف للعالم ٔاجمع حجم المٔوامرات ودعم إيران للعديد 

من الجماعات اإلرهابية في عدد من مناطق العالم.

وأك���دت زين���ل ٔان النه���ج اإليران���ي 
واإلره���اب  للتط���رف  الداع���م 
كل  ف���ي  ل���ه  التص���دي  يس���توجب 
المحافل وعلى مختلف المستويات 
وف���ي المجاالت كاف���ة، ويجب على 
إلل���زام  التح���رك  الدول���ي  المجتم���ع 
النظ���ام اإليران���ي باحت���رام س���يادة 

ال���دول واس���تقاللها وع���دم التدخل 
ف���ي الش���ؤون الداخلي���ة، وض���رورة 
احت���رام مب���ادٔي العالق���ات الدولي���ة 
وحس���ن الج���وار، وعدم القي���ام بأي 
األم���ن  ته���دد  أعم���ال  أي  ممارس���ة 
واالستقرار والسالم على الصعيدين 

اإلقليمي والدولي.

أّك���د النائب غازي آل رحمة أّنه س���وف يتمّس���ك 
بمش���روع القان���ون ال���ذي تق���ّدم ب���ه ف���ي الفصل 
التش���ريعي الس���ابق بش���أن “قص���ر بع���ض المهن 
القط���اع  ف���ي  البحرينيي���ن  عل���ى  والوظائ���ف 
الن���واب  مجل���س  رحم���ة  آل  ودع���ا  الخ���اص”. 
لإلسراع في البّت في المشروع بعد أن أرجعته 
الحكومة إلى المجلس والموافقة عليه وإحالته 
لمجل���س الش���ورى. منوًه���ا إلى أن س���وق العمل 
ف���ي المملك���ة بحاجة ماّس���ة وعاجل���ة لمثل هذا 
القانون لما يتعّرض له البحرينيون من منافس���ة 
غي���ر عادلة في س���وق العمل، تضط���ر الكثير من 
شبابنا وشاباتنا إلى العمل في وظائف دنيا رغم 
ما يحملونه من مؤهالت علمية كبيرة وخبرات. 
وعما ما ذكرته الحكومة بشأن تعارض مشروع 
القان���ون م���ع التوجه���ات االقتصادي���ة للمملك���ة 
وتأثي���ره على الق���درة التنافس���ية للبحرين، قال 
آل رحمة “بالعكس، القانون متوائم مع السياسة 
المعلنة بشأن تمكين البحريني في سوق العمل 

والقض���اء على البطالة وتوفير الوظائف الالئقة 
والمناس���بة للمواطني���ن وبم���ا يوّفر له���م الحياة 
الكريم���ة ف���ي إط���اٍر م���ن العدال���ة والش���فافية”. 
االس���تثمارات  ج���ذب  م���ع  “نح���ن  وأض���اف 
الخارجي���ة للمملك���ة، ولك���ن بت���وازن، وبما يكفل 
توفي���ر الف���رص النوعي���ة والالئق���ة للمواطني���ن، 
ويحميه���م م���ن المنافس���ة غي���ر العادل���ة”. وتابع 
“يوًما بعد يوم يجد الش���باب البحريني أنفسهم 
غرباء في س���وق العمل بسبب هيمنة األجانب، 
ونحن هنا نتحدث عن العمالة الوطنية الكفوءة 

تمتل���ك  والت���ي  وعلمًي���ا  أكاديمًي���ا  والمؤهل���ة 
المهارات المناسبة”.

األي���دي  مكتوف���ي  نق���ف  أن  يمك���ن  “ال  وق���ال 
ونحن نش���اهد حملة البكالوريوس والماجستير 
والدكتوراه وأصح���اب الخبرات من المواطنين 
عاطلي���ن ع���ن العمل أو في وظائ���ف متدنية وال 
تليق بمؤهالتهم وخبراتهم، وذلك بسبب هيمنة 
واضحة لألجانب على أقس���ام الموارد البش���رية 
والتوظي���ف قي العديد من الش���ركات، يجب أن 
يك���ون هن���اك تدّخ���ل، وال عالقة بحجم الس���وق 

بالموضوع كما ورد في رّد الحكومة”.
مش���يًرا إل���ى أن الكثير م���ن الدول ب���دأت تّتجه 
صوب ه���ذه السياس���ة ومنه���ا الش���قيقة الكبرى 
الس���عودية، وغيرها من ال���دول، وذلك في إطار 
الحرص على حماي���ة المواطن وضمان حصوله 
على الوظيفة المناسبة. مشدًدا على أنه سيبذل 
كل جه���ده م���ن أج���ل أن ي���رى مش���روع القانون 
النور؛ لما له من أهمية كبيرة لتحقيق االستقرار 
والحماي���ة  العدال���ة  م���ن  والمزي���د  االجتماع���ي 

ألبنائنا البحرينيين في سوق العمل.

زي���ن���ل: ي��ج��ب ال��ت��ص��دي ل��ل��ن��ه��ج اإلي����ران����ي ال���داع���م ل���إره���اب آل رح��م��ة ي��دع��و “ال���ن���واب” ل��س��رع��ة إق����رار ال��ق��ان��ون

تأييد نيابي للموقف األلباني ضد التدخل اإليراني ك بقصر مهن على البحرينيين تمسُّ

كم أتمنى أن يكون هذا الفصل التشريعي أكبر دليل على أن الشباب ليسوا كما يوصمون دائما بالرعونة والتسرع، هذا هو المطلوب من نوابنا الشباب في هذا المجلس 
النيابي، ولتحقيق ذلك هنالك مجموعة من النصائح: 

- وج���ب عل���ى نوابن���ا الش���باب أن يعلموا 
م���ن  أنه���م حالي���ا  ويؤمن���وا ويس���تيقنوا 
كب���ار الق���وم، وبالتال���ي وج���ب عليه���م أن 
يلبس���وا ه���ذه العب���اءة طيب���ا أو غصب���ا، 
عليه���م أن يتعامل���وا كرج���ال دول���ة مهما 
أوضاعه���م  أو  الس���ابقة  أعماله���م  كان���ت 
المالي���ة قبل انتخابه���م ووصولهم ومهما 
كانت نصائح كبار الس���ن السياسي الذين 
بطبيعتهم يس���عون لفرض وصاية فكرية 
على نوابنا الش���باب، تعاملوا كما لو كنتم 

نوابنا منذ دهور وقرون. 
- الثق���ة، وه���ي مرب���ط الف���رس، اجعل���وا 
ف���ي أنفس���كم ثق���ة مطلق���ة بأنك���م رغ���م 
صغ���ر س���نكم أنت���م ممثل���و الش���عب، أنتم 
رجال دولة، أنتم تس���ألون وتس���تجوبون 

وتطرح���ون الثقة ف���ي وزراء، أنتم كنتم 
وكنت���م  س���ابقا  وزارته���م  ف���ي  تعمل���ون 
تطلبون مقابلتهم فتأخ���ذون موعدا بعد 
شهر أو قد ال يقابلونكم أساسا، أنتم اآلن 
تس���تدعونهم وتتعاملون معهم بما ترونه 

يحقق المصلحة العامة. 
بمحاول���ة  النفس���ي  إياك���م واالنش���غال   -
عيش���وا  ج���دا،  حكيم���ون  أنك���م  إظه���ار 
مرحلتكم العمرية بفكر الشباب الحديث 
وافهم���وا  الخص���ب،  الواع���ي  المس���تنير 
جيدا كيف تتعامل���ون مع أدوات مجلس 
بالحكم���ة  التظاه���ر  واح���ذروا  الن���واب، 
والرك���وز  الش���ديد،  )اله���دوء  المفرط���ة 
وغيره���ا(؛ لك���ي ال يقال إنكم متس���رعون 
فذل���ك وهللا يقي���د اللس���ان ع���ن اإلب���داع 

الفكري. 
- اق���رأوا ف���ي ه���ذه األش���هر كثي���را ف���ي 
المنظم���ة  والقواني���ن  التش���ريعات 
لعملك���م كالميث���اق والدس���تور والالئح���ة 
الداخلي���ة، اهضموها جيدا، واستش���يروا 
رج���ال  ولي���س  مهنيي���ن  متخصصي���ن 
أراءه���م  س���يهدونكم  ألنه���م  سياس���ة؛ 
الش���خصية، والمطل���وب أن تصنعوا أنتم 

آراءكم بفهمكم الشبابي المستنير. 
- اجعل���وا مكان ط���رح أفكارك���م وآرائكم 
م���ن  وقلل���وا  وقبت���ه،  المجل���س  لج���ان 
والتصريح���ات  وال���ردود  التعاط���ي 
ال  لك���ي  المس���تطاع؛  ق���در  الصحافي���ة 
تكون أفكاركم مش���اعا للصال���ح والطالح 
فتجهض قبل أن تطرحوها في المجلس، 

فهناك المحب وهناك المبغض، وهناك من 
بعي���د المتربص صاحب األجندات والذي 
يعد العبا سياسيا ماهرا يستغل أي خطأ. 
- اخلق���وا قن���وات التواص���ل م���ع الن���اس 
فصغ���ر س���نكم يس���اعدكم عل���ى البح���ث 
برلماني���ا  عم���ال  اخلق���وا  واالس���تقصاء، 
جدي���دا يق���وم عل���ى التواص���ل م���ع الرأي 
الع���ام بوع���ي وفه���م وإدراك، إن الغاي���ة 
م���ن التواصل م���ع الرأي الع���ام والمجتمع 
ه���ي تحقيق رضا المجتمع النفس���ي أوال، 
وثاني���ا تجميع أهم األفكار التي تفيد في 
ط���رح آراء قوية في المجل���س مدعومة 

من المجتمع. 
- إن من أسباب نجاحكم حسن عالقتكم 
م���ع األمان���ة العامة فه���ي تمدك���م وتنجز 

عنكم الكثير من األعمال لذلك فإن البيئة 
الصحي���ة بينكم وبين األمانة س���ينعكس 

على حسن أدائكم البرلماني. 
الس���ن  كب���ار  تعج���ب  ال  ق���د  نصيح���ة   -
السياس���ي، عل���ى نوابن���ا الش���باب )رجال 
الدول���ة( الح���ذر م���ن بع���ض كب���ار الس���ن 
تحقي���ق  ف���ي  المراهقي���ن  السياس���ي 
مصالحهم الشخصية وهم كثر جدا جدا، 
أمثال ه���ؤالء قد يخدعونك���م بعالقاتهم 
بحك���م س���نهم ويحاولون ف���رض وصاية 
عليك���م وتحريكك���م لتحقي���ق أجنداته���م 

الشخصية، أمثال هؤالء احذروهم. 
- عن���د تعاملك���م م���ع ال���وزراء ابحثوا عن 
جمي���ع التفاصي���ل ف���ي الموض���وع ال���ذي 
تتعامل���ون في���ه، لتكون���وا قادري���ن عل���ى 
المناقش���ة بمعرف���ة تام���ة وحكم���ة بالغة، 
والس���يطرة  وفهمه���ا  المعلوم���ة  فتمل���ك 
عليه���ا تجع���ل منك���م مناقش���ين بارعي���ن 

ومؤثري���ن وحينه���ا ال يك���ون فرق���ا صغر 
السن أو كبر السن. 

- حب���ذا ل���و أصب���ح لدين���ا ن���واب ش���باب 
يكتبون مقاالت سياس���ية ف���ي الصحافة 
أو ينش���رون كتب���ا أو مذك���رات عن العمل 
البرلمان���ي، إن ل���م تس���تطع نف���ذ النصائح 

أعاله واترك هذه لغيرك. 
ختام���ا نق���ول نح���ن ف���ي مرحل���ة مهم���ة 
لي���س الجدي���د فيه���ا أن ترأس���ت ام���رأة 
مجل���س النواب وإنما وص���ول هذا العدد 
أن  يعن���ي  بم���ا  للمجل���س  الش���باب  م���ن 
ه���ذا المجتم���ع ينم���و نموا صحيح���ا، وأن 
المس���تقبل واعد، وأن مرحلة تغير الجلد 
واس���تبداله بي���ن جي���ل سياس���ي مض���ى 
بم���ا ل���ه وم���ا علي���ه وجي���ل جدي���د يمث���ل 
المس���تقبل، ق���د تم���ت بنج���اح وبطري���ق 

ديمقراطي هو صندوق االنتخاب. 
هللا يوفقكم...

غازي آل رحمة

فوزية زينل

“الشورى” يشّكل لجانه اليوم
يس��تعرض الي��وم رس��الة س��مو رئي��س ال��وزراء بش��أن المراس��يم بقواني��ن

َيعقد مجلس الش���ورى اليوم )األحد(، جلسته االعتيادية الثانية بدور االنعقاد األول 
من الفصل التشريعي الخامس، والتي من المقرر أن يشّكل فيها المجلس لجنة الرد 
على الخطاب الملكي السامي، الذي تفضل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس���ى آل خليفة، بإلقائه في افتتاح دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي 
الخامس.وس���يبدأ المجلس جلسته باستعراض الرسالة الواردة من رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بشأن المراسيم بقوانين 

التي صدرت في اإلجازة التشريعية، وفًقا للمادة )38( من الدستور.

بمراس���يم  المجل���س  إخط���ار  وس���يتم 
القوانين وإحالتها إلى اللجان المختصة، 
وهي: مرس���وم بقان���ون رقم )49( لس���نة 
2018 بتعدي���ل بع���ض أح���كام المرس���وم 
2002 بش���أن  لس���نة   )54( رق���م  بقان���ون 
الن���واب،  لمجل���س  الداخلي���ة  الالئح���ة 
ومرس���وم بقانون رقم )50( لس���نة 2018 
بتعديل بع���ض أحكام المرس���وم بقانون 
رق���م )55( لس���نة 2002 بش���أن الالئح���ة 
الداخلي���ة لمجل���س الش���ورى، ومرس���وم 

بقان���ون رق���م )51( لس���نة 2018 بتعديل 
بع���ض أح���كام قان���ون التج���ارة الص���ادر 
بالمرس���وم بقانون رقم )7( لس���نة 1987، 
ومرس���وم بقانون رقم )52( لس���نة 2018 
بتعديل بع���ض أحكام المرس���وم بقانون 
رق���م )27( لس���نة 2015 بش���أن الس���جل 
التج���اري، ومرس���وم بقان���ون رق���م )53( 
لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون 
الش���ركات التجاري���ة الص���ادر بالمرس���وم 
2001م،  لس���نة   )21( رق���م  بقان���ون 

مرس���وم بقانون رق���م )54( لس���نة 2018 
بإص���دار قان���ون الخطاب���ات والمعامالت 
رق���م  بقان���ون  ومرس���وم  اإللكتروني���ة، 
الس���جالت  بش���أن   2018 لس���نة   )55(
اإللكتروني���ة القابل���ة للتداول، ومرس���وم 
2018 بش���أن  لس���نة   )56( رق���م  بقان���ون 
الس���حابية  الحوس���بة  خدم���ات  تزوي���د 
ألط���راف أجنبية، ومرس���وم بقانون رقم 
)57( لس���نة 2018 بتعدي���ل بعض أحكام 
المرس���وم بقان���ون رق���م )4( لس���نة 2001 
بش���أن حظ���ر ومكافح���ة غس���ل األموال 
وتمويل اإلرهاب، ومرس���وم بقانون رقم 
)58( لس���نة 2018 بتعدي���ل بعض أحكام 
بش���أن   2018 لس���نة   )2( رق���م  القان���ون 
التس���جيل والس���المة الخاص���ة  قواع���د 
بقان���ون  ومرس���وم  الصغي���رة،  بالس���فن 
رق���م )59( لس���نة 2018 بتعدي���ل بع���ض 
أحكام قانون العم���ل في القطاع األهلي 
الصادر بالقانون رقم )36( لسنة 2012م، 

ومرس���وم بقانون رقم )60( لس���نة 2018 
بتعدي���ل بعض أح���كام القانون رقم )60( 
لس���نة 2006 بش���أن إعادة تنظي���م هيئة 

التشريع واإلفتاء القانوني.
كم���ا سيش���ّكل المجل���س، ف���ي الجلس���ة، 
اللجان النوعي���ة الدائمة بالمجلس، وفّقا 
به���ا  تقدم���وا  الت���ي  األعض���اء،  لطلب���ات 
إلى هيئ���ة المكتب، ونظ���رت فيها خالل 
اجتماعه���ا األول يوم الثالث���اء الماضي، 

برئاسة رئيس المجلس علي الصالح.
ويض���م مجلس الش���ورى 8 لجان نوعية 
دائمة، يتم تش���كيلها ف���ي بداية كل دور 
انعق���اد، ويت���م انتخ���اب رئي���س ونائ���ب 
رئيس لكل لجنة بعد تش���كيلها، بموافقة 

غالبية أعضاء كل لجنة.
ومن المقرر أن ينتخب مجلس الش���ورى 
4 من بين أعضاء المجلس، المرش���حين 
لتمثي���ل المجلس في اللجن���ة التنفيذية 

للشعبة البرلمانية.

القضيبية - مجلس الشورى

06local@albiladpress.com
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Û  تم نش���ر رؤية قانونية في صحافة األمس مفادها “عدم اس���تطاعة النواب
محاس���بة ال���وزراء عل���ى مخالف���ات س���ابقة”، وذلك اس���تنادا للم���ادة 45 من 
مرس���وم بقان���ون رق���م 15 لس���نة 2002 المع���دل بش���أن مجلس���ي الش���ورى 
والن���واب، والت���ي نصت عل���ى أنه “يقتصر رقابة كل من مجلس���ي الش���ورى 
والن���واب فيم���ا يتعلق بأعمال أعضاء الس���لطة التنفيذية وتصرفاتهم، على 
ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي، وال يجوز 

لهما التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات سابقة على هذا التاريخ”.
Û  ون���رى أّن ه���ذه المادة ال غبار عليها، إذ تس���عى إلى تنظي���م العمل البرلماني

واس���تبعاد أي���ة فوض���ى عملي���ة وقانوني���ة. فليس���ت ه���ذه الم���ادة مرادن���ا. 
فمرادن���ا هو واقع عملية محاس���بة التنفيذيين في مخالفاتهم المرتكبة في 
الس���نة الرابع���ة من أي فصل تش���ريعي. ف���إذا كان مجلس النواب يس���تطيع 
محاس���بتهم ف���ي الس���نوات الث���الث، فإن���ه ال يس���تطيع أن يحاس���بهم ف���ي 

مخالفاتهم المرتكبة في السنة األخيرة من الفصل التشريعي، ألن:
Û  أ. تقري���ر الدي���وان يق���دم ف���ي نهاية الس���نة والت���ي هي نهاي���ة عمل مجلس

النواب وبداية عمل مجلس نواب جديد.
Û  ب. وينت���ج ع���ن هذا الواقع العملي أن التنفيذيين س���يكونون في مأمن من

المحاس���بة ومن اإلجراءات التي سوف تتخذ نيابيا حال ثبوت مخالفاتهم 
المالي���ة واإلداري���ة. ف���ال المجلس المنتهية صالحيته يس���تطيع مس���اءلتهم 
لك���ون التقري���ر يرفع بع���د نهاية عمله���م، وال المجلس الجديد الذي يتس���لم 
التقري���ر ويمن���ع من محاس���بتهم وفقا للم���ادة )45(، فهل ه���ذا الواقع العملي 
والقانوني مس���ألة مش���روعة وتتفق من غايات الدستور وأهداف القانون؟ 
طبعا ال.. وهي مسألة كبيرة وفي غاية األهمية. فسلبياتها في غاية السوء، 
وتداعياته���ا القانونية والعملية والمالية واإلدارية خطيرة بالنس���بة لعالقة 
الس���لطتين التش���ريعية والتنفيذية وما يفترض فيها من تعاون ومش���اركة 
بينهما من أجل صالح الوطن الدس���توري والقانوني ومن أهم مساوئ هذه 

المسألة أيضا التالي:
Û  أ. يستطيع التنفيذيون النفاذ من محاسبتهم النيابية عن المخالفات المالية

واإلدارية التي يرتكبونها. 
Û  ب. قد يش���جع بعض م���ن التنفيذيين الذين ينوون ارت���كاب مخالفات على

تأجي���ل تل���ك المخالف���ات الت���ي س���يرتكبوها إل���ى الس���نة األخيرة م���ن عمر 
المجلس؛ ألنهم سيكونون في مأمن من المحاسبة.

Û  ج. س���يكون التقرير الذي يس���لم إلى المجلس الجديد عديم الفائدة.. فماذا
سيفعل به المجلس الجديد غير القادر على محاسبة المخالفين؟ لذلك نرى 

ضرورة أن يتحرك التشريع والتنفيذ فورا لعالج هذه المسألة الخطيرة.

هل يستطيع 
التنفيذيون أن 

يكونوا في مأمن من 
المحاسبة النيابية؟ د. عبدالرحمن الحميدان النجدي

رؤية قانونية

ونرى:
Û  أن يقن���ن قان���ون جدي���د ين���ص عل���ى ض���رورة قي���ام دي���وان الرقاب���ة المالية

واإلداري���ة بتعجي���ل تقدي���م تقريرها الس���نوي للس���نة الرابعة فق���ط من عمر 
مجل���س النواب وفي مدة تس���مح بقراءة التقرير ودراس���ته التخاذ ما يلزم 
وفقا الختصاصات المجلس قبل أن ينفض ويتم بذلك محاسبة المخالفين 

ويعالج الخلل الحالي غير الدستوري وغير القانوني وغير العملي.

 محرر الشؤون المحلية

وأشارت إلى أن قرار ألبانيا يؤكد مدى ضيق المجتمع الدولي  «
باالنتهاكات اإليرانية لقواعد القانون الدولي وهي الممارسات التي 

حذرت منها مملكة البحرين كثيرا، مشددة على أهمية وحدة الموقف 
البرلماني العربي واإلسالمي، ضد التدخالت اإليرانية الساعية لزعزعة 

األمن واالستقرار ودعم اإلرهاب وجماعاته والفتنة بين الدول 
والشعوب.

نوابنا الشباب... رجال دولة بقلم: د. عبدالجبار الطيب



إنجاز 200 حديقة ومنتزه وساحل وممشى
خ���ل���ف: ح����رص رس���م���ي ع��ل��ى االرت����ق����اء ب��م��س��ت��وى ال��خ��دم��ات

عّب���ر وزي���ر األش���غال وش���ؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمران���ي عصام خلف ع���ن بالغ 
سروره بنجاح الوزارة في إنجاز أكثر من 200 حديقة ومتنزه وساحل وممشى، تشكل 
ف���ي مجمله���ا منظومة مهم���ة ضمن قائمة المواق���ع الترفيهية المتاحة أم���ام المواطنين 

والمقيمين بمختلف مناطق مملكة البحرين.

وأكد الوزي���ر أن اإلنجاز لم يكن ليتحقق لوال 
الدع���م الكريم الذي يحظى ب���ه العمل البلدي 
م���ن قب���ل الداع���م والمؤس���س األول ل���ه وهو 
عاه���ل البالد صاحب الجالل���ة الملك حمد بن 
عيس���ى آل خليف���ة، وبتوجيه���ات كريم���ة من 
رئي���س الوزراء صاحب الس���مو األمير خليفة 
ب���ن س���لمان آل خليفة، وبدع���م متواصل من 
ول���ي العه���د النائ���ب األول لرئي���س مجل���س 
الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة.
وذكر أن “إنجاز هذه القائمة من المشروعات 
المش���روع  ضم���ن  مضيئ���ة  عالم���ة  يش���كل 
اإلصالحي الذي أطلقه جاللة الملك، كما تعبر 
عن ح���رص رس���مي عل���ى االرتقاء بمس���توى 

الخدمات على اختالف مستوياتها”.
م���ن جهته، أف���اد الوكيل المس���اعد للخدمات 
البلدي���ة المش���تركة وائل المب���ارك أن “الوزارة 
عمل���ت وبالتعاون مع المجال���س البلدية على 
مواصل���ة جه���ود تعزي���ز التنمي���ة الحضري���ة 
الحضري���ة  بالبيئ���ة  لالرتق���اء  المس���تدامة 
وتطوي���ر المناط���ق وزيادة الرقع���ة الخضراء 
المنتزه���ات  وإنش���اء  المائي���ة  والواجه���ات 
المش���ي  ومضامي���ر  العام���ة  والحدائ���ق 
القديم���ة  البي���وت  تأهي���ل  ف���ي  واالس���تمرار 
ومش���روع تنمية المدن والقرى واس���تحداث 
المملك���ة  مس���توى  عل���ى  العام���ة  الس���احات 
وتطوي���ر البني���ة التحتي���ة والمراف���ق العام���ة 
ذات  المراك���ز  وزي���ادة  الحضري���ة  للمناط���ق 

الطاب���ع الممي���ز وإنش���اء وتطوي���ر األس���واق 
الش���عبية والمركزي���ة وتعزي���ز االس���تثمار في 

األمالك البلدية”.
وتح���دث المبارك عن مش���روع تنمي���ة المدن 
والقرى الذي أطلقته الوزارة في العام 2006؛ 
بهدف تحسين مستويات المعيشة لألسر من 

ذوي الدخ���ل المح���دود ترجم���ة للتوجيه���ات 
الملكية الس���امية، وت���م في العام 2018 رصد 
ميزانية للمش���روع تقدر ب���� 2.4 مليون دينار، 
ومثلها للس���نة المالي���ة 2018، وتكللت جهود 
ال���وزارة في إنج���از ما مجموع���ه 2900 بيت 

منذ انطالق المشروع.
ونبه إلى أهمية مشروع عوازل  «

األمطار الذي تنفذه اعتمدته الوزارة 
من خالل دليل استرشادي أعدته 

شركة استشارية متخصصة يتضمن 
تحديد ضوابط المشروع ومعايير 

القبول المحددة من المجالس 
البلدية وآلية إدارة الطلبات ودور كل 

جهة، وبلغ إجمالي عدد طلبات عوازل 
األمطار المدرجة تحت مشروع تنمية 

المدن والقرى بجميع محافظات 
البحرين بلغ 7813 طلًبا منذ العام 

2007 وحتى مطلع يوليو 2018، وتم 
تنفيذ جميع الطلبات.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

الباحثون يعززون مكانة البحرين الرفيعة
ال��ح��م��ر ي��ش��ي��د ب��م��ض��م��ون ال��ك��ت��اب ال��ت��وث��ي��ق��ي “زاي����د وال��ب��ح��ري��ن”

اس���تقبل مستشار جاللة الملك لش���ؤون اإلعالم نبيل الحمر بمكتبه في قصر القضيبية 
أمس اإلعالمي يوسف محمد، الذي أهداه نسخة من كتابه التوثيقي )زايد والبحرين(، 
الذي تم تدشينه أخيرا ويتضمن رصًدا وثائقيا للعالقات األخوية البحرينية اإلماراتية.

وتقدي���ره  ش���كره  ع���ن  الحم���ر  وأع���رب 
اإله���داء،  ه���ذا  عل���ى  محم���د  لإلعالم���ي 
مش���يًدا بم���ا يحتوي���ه ه���ذا الكت���اب القيم 
وال���ذي  مهم���ة،  ومعلوم���ات  ص���ور  م���ن 
يأتي تدش���ينه تأكي���ًدا على عم���ق ومتانة 
العالقات التاريخية الراس���خة التي تربط 
مملكة البحرين وش���قيقتها دولة اإلمارات 
العربي���ة المتح���دة، والتي تحظ���ى بالدعم 
والرعاي���ة الكريمة للقيادتي���ن الحكيمتين 
ف���ي البلدين الش���قيقين، منوًها بمثل هذه 
اإلصدارات التي تش���كل مص���دًرا ومرجًعا 
مهًما للباحثين والمهتمين في هذا الشأن.

عل���ى  اإلعالم���ي  المستش���ار  وأثن���ى 
واإلعالميي���ن  والباحثي���ن  الكت���اب  دور 

البحرينيين وجهودهم الحثيثة في تعزيز 
المكانة الرفيعة للمملكة على المس���تويات 
كافة، متمنًيا لإلعالمي محمد كل التوفيق 

السداد في إصداراته القادمة.
محم���د  اإلعالم���ي  أع���رب  جانب���ه،  م���ن 
ع���ن خال���ص ش���كره وتقدي���ره للمستش���ار 
للكت���اب  عل���ى دعم���ه وتش���جيعه  الحم���ر 
واإلعالميين البحرينيين، معرًبا عن فخره 
بتدش���ين هذا الكتاب ال���ذي يأتي صدوره 
تزامًن���ا مع ع���ام زاي���د واحتف���االت مملكة 
ويعك���س  الوطني���ة،  بأعياده���ا  البحري���ن 
تجم���ع  الت���ي  والمحب���ة  األخ���وة  مش���اعر 
مملك���ة البحرين ودولة اإلم���ارات العربية 

المتحدة الشقيقة.
مستشار جاللة الملك لشؤون اإلعالم مستقبال اإلعالمي يوسف محمد 

المنامة - بنا

9 ماليين من ميزانية مشاريع المحرق البلدية “في مهب الريح”
%  28 ت���ت���ج���اوز  ل���م   2018 م��ي��زان��ي��ة  ص����رف  م���ع���دل  “ال����ب����اد”:  ل����  ال��م��رب��اط��ي 

ح���ذر رئي���س مجلس بل���دي المحرق غازي المرباطي من ضياع نح���و 9 ماليين دينار من 
ميزانية مشاريع بلدية المحرق في “مهب الريح” مع دخول السنة المالية الجديدة.

وذك���ر ل���� “الب���الد” أن الميزاني���ة العام���ة للدول���ة 
اعتم���دت مبال���غ 12 مليون���ا و346 أل���ف دين���ار 
كميزاني���ة مخصص���ة لمش���اريع كل هيئ���ة م���ن 
الهيئات البلدية األربع عن كل س���نة مالية خالل 
العامي���ن 2017 و2018. وق���ال إن���ه على الرغم 
من ذلك إال أن نسبة استغالل الوزارة للميزانية 
المخصصة للمشاريع لم تتجاوز نحو 28 % من 
إجمالي المبلغ المخصص لذلك في العام 2018.

ال���وزارة  أن  يعن���ي  ذل���ك  المرباط���ي:  وأوض���ح 
ل���م تس���تغل س���وى 3 ماليي���ن و457 أل���ف دينار 
م���ن الميزاني���ة، مم���ا يض���ع المبل���غ المتبق���ي من 
الميزاني���ة والمق���در بنحو 8 ماليي���ن و889 ألف 
دين���ار في مه���ب الريح، في ح���ال جرى ترحيل 

هذه المبالغ بعد انتهاء السنة المالية الحالية.

ون���وه إل���ى أن الم���ادة 35 م���ن قان���ون البلديات 
تؤكد ضرورة أن تودع جميع إيرادات البلديات 
م���ن الرس���وم البلدي���ة عل���ى المح���ال واألماك���ن 
التجاري���ة والصناعي���ة وكذلك إيج���ارات أمالك 
البلدي���ة م���ن المبان���ي التجاري���ة ف���ي صن���دوق 
مش���ترك ينشأ لهذا الغرض، وتوزع إيراداته بين 

البلديات بقرار من مجلس الوزراء. 
دون  حال���ت  الت���ي  األس���باب  ع���ن  وتس���اءل 
استغالل المتبقي من الميزانية في الوقت الذي 
قدرت فيه الوزارة أنها س���تحقق فوائض مالية 

خالل هذه السنتين الماليتين.
وأش���ار إل���ى أن���ه قد يت���م تبرير هذا النس���بة من 
المصروف���ات على أس���اس أن���ه س���يتم تنفيذها 
خالل م���دة زمنية معين���ة غير مرتبطة بالس���نة 

المالي���ة ذاتها، إال أن ذلك س���يتطلب من الوزارة 
أن تبين أوجه صرف هذه المبالغ.

مصاريف البلديات

وأشار رئيس مجلس بلدي المحرق إلى أن 
الميزاني���ة العامة للدول���ة اعتمدت مبلغ 71 
مليوًن���ا و547 ألف دينار لمصاريف ش���ؤون 
البلدي���ات للس���نة المالي���ة 2017، ومبلغ 71 
مليوًن���ا و219 أل���ف دينار لمصاريف الس���نة 

المالية 2018.
ولف���ت إل���ى أن قان���ون اعتم���اد الميزاني���ة 
العام���ة للس���نتين الماليتي���ن 2017 و2018 
توق���ع تحقي���ق مع���دل إي���رادات بواقع 90 
ملي���ون دين���ار للس���نة المالي���ة األول���ى و95 

مليون دينار للسنة المالية الثانية.
وأوض���ح المرباط���ي أن ذل���ك فيم���ا يخص 

دون  األرب���ع  البلدي���ة  الهيئ���ات  إي���رادات 
إي���رادات دي���وان ال���وزارة، عل���ى اعتبار أن 
إيرادات���ه متواضع���ة وال ت���درج مصروفاته 
وإيراداته ضمن ميزانيات الهيئات البلدية 
البلدي���ات  قان���ون  ذل���ك  عل���ى  ين���ص  كم���ا 

والمواد الدستورية.
وبي���ن أنه بحس���اب اإلي���رادات الفائض في 
مقاب���ل المصروف���ات فإن���ه ينتج ع���ن ذلك 
فائض وقدره 43 مليون دينار عن السنتين 
الماليتين، وعليه ينبغي أال تواجه البلديات 
أي عجوزات مالية في اعتمادات مش���روع 
موازنته���ا للس���نتين الماليتي���ن للعام 2019 
مش���اريع  ف���ي  يحص���ل  كان  كم���ا  و2020، 
الموازنات الس���ابقة، بش���كل أثر س���لبا على 
مس���توى األداء العام لخطة عمل المجالس 

والمشاريع البلدية المقترحة.

مشاريع 2018

وأش���ار إل���ى أن الوزارة خصصت لمش���اريع 
 3.5 مبل���غ   2018 للع���ام  البلدي���ة  المح���رق 
ملي���ون دين���اًرا لمش���روع حديق���ة المحرق 

الكب���رى، ومليون���ي دين���ار لتطوي���ر س���احل 
البسيتين، و300 ألف دينار لتطوير ساحل 
حال���ة بوماه���ر، و150 أل���ف دين���ار إلنش���اء 
المش���اريع  ذاته���ا  وه���ي  قالل���ي،  ممش���ى 
الت���ي س���بق وأن أدرج���ت ضم���ن مش���اريع 

الميزانيات السابقة.
عل���ى  البس���يتين  س���احل  أن  إل���ى  ولف���ت 
س���بيل المثال اعتمد في العام 2015 ضمن 
خط���ة برنام���ج عم���ل الحكومة، مم���ا يؤكد 
تعث���ر ال���وزارة في إدارة تنفي���ذ مصروفات 

المشاريع.
ودعا إلى تنفيذ جميع مشاريع  «

المحرق المتعثرة ألسباب نقص 
السيولة، وذلك على اعتبار توفر 

فوائض مالية في الميزانيات 
المخصصة لهذه المشاريع.

غازي المرباطي

المنامة - جمعية فزعة شباب

قام���ت جمعي���ة فزع���ة ش���باب بتنظي���م 
زي���ارة إل���ى دار بن���ك البحري���ن الوطن���ي 
للع���ام  فعالياته���ا  خت���ام  ف���ي  للمس���نين 
2018.وت���م تنظيم هذه الفعالية احتفااًل 

معهم باألعياد الوطنية في المملكة.

وخ���الل الزي���ارة ق���ام أعض���اء الجمعي���ة 
والتق���وا  ال���دار،  أقس���ام  ف���ي  بجول���ة 
ع���ن  رضاه���م  أب���دوا  الذي���ن  بالمس���نين 
الخدمات المقدمة وحسن الرعاية، التي 

يتلقونها من قبل إدارة الدار.

“فزعة شباب” تحتفل بيوم المسنين

عصام خلف

Û  كان���ت الرهب���ة ال توصف، ونح���ن ندخل عتبة المكت���ب الذي كان يتخ���ذ به الزعيم
عبدالناص���ر الق���رارات، مكت���ب بس���يط كبقية غ���رف المن���زل، بمقعد جلدي أس���ود، 
وطاول���ة خش���بية متوس���طة الحج���م، وهاتفي���ن اثني���ن، ومكتب���ة كبي���رة للكت���ب، 

وكرسيين للضيوف، كان الراحل معروفا بحب القراءة واالطالع. 
Û  ف���ي ال���دور العلوي، كانت بس���اطة غرفة نوم���ه تفوق غرف البي���ت األخرى، بحجم

الس���رير، والمخ���دة الطويلة التي تمتد من طرفه لطرف���ه اآلخر، وبدوالب المالبس 
المتوس���ط الحجم، لفت انتباهي أيضا أن بها مكتبه صغيرة للكتب، وجهاز لتنقية 

الهواء من دخان السجائر. 
Û  زرن���ا أيض���ا الغرف���ة الت���ي كانت تس���تقبل به���ا زوجته، زوج���ات الحكام والرؤس���اء

والمل���وك، غرفة أبس���ط من البس���اطة، يغلبه���ا األناق���ة الهادئة، واللمس���ة المصرية، 
واأللوان الباهتة. 

Û  واأله���م في الزي���ارة، غرفة عرض المقتنيات الش���خصية لعبدالناصر، أربعة أحذية
فق���ط، عدد مح���دود من البدالت، والقمص���ان، والقبعات، وعلب الس���جائر، والصور 
العائلي���ة الت���ي تصدح بالبس���اطة، كل مقتنية له رحمه هللا، تش���كل بواقعها صدمة 

حقيقية للزائر، صدمة يحتاج من الوقت طويال، لكي يستفيق من غياهيبها. 
Û  في قاعة الشاش���ات، يس���تعرض بش���موخ أهم مقوالته الكبرى، كخطبة تأميم قناة

الس���ويس والتي ترتعش لصوته الفرائص، وبين الشاش���ات تسمرت صور عمالقة، 
تق���دم لل���زوار أهم مراحل التغيير التي ش���هدتها مصر حينها، ب���دء من ثورة ١٩٥٢ 
وحت���ى رحيل���ه ف���ي ٢٨ س���بتمبر ١٩٧٠ والتي ج���اءت بعد توقيع���ه التفاقية وقف 

إراقة الدماء العربية والتي عرفت بأيلول األسود، بيوم واحد. 
Û  وتق���دم القاع���ة للجمهور في إحدى زواياها نس���خة من ه���ذه االتفاقية، والتي كان

لعبدالناص���ر اليد الطولى بها، وهي مذيلة بتواقيع العديد من الحكام العرب، منهم 
الملك فيصل رحمه هللا. 

Û  ف���ي الخارج، تقبع س���يارته الس���وداء العتيق���ة لوحدها، وهي تتطل���ع بصمت لزوار
منزل قائدها الراحل، وهي من نوع كاديالك موديل ١٩٤٦ اشتراها عبدالناصر من 

حر ماله، سيارة بسيطة كصاحبها، وكمنزل صاحبها. 
Û  ،رح���ل عبدالناصر وفي حس���ابه البنكي حفن���ه من مئات الجنيه���ات، ومنزل صغير

وس���ياره عمرها ٢٤ س���نة، رحل باكرا عن عمر يناهز ٥٢ عاما، مخلفا لألمه العربية 
إرثا هائال من المبادئ والقيم اإلنسانية الكبرى، رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته.

في منزل 
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محرر الشؤون المحلية

دع���ا االتح���اد الع���ام لنقابات عم���ال البحرين على لس���ان أمينه 
الع���ام حس���ن الحلواج���ي عم���ال ش���ركة بابك���و المعاري���ن إل���ى 
التري���ث في التوقيع عل���ى قبول العرض المق���دم من “تطوير” 

قائال إن اتصاال تم مع وزارة العمل والنقابة بهذا الخصوص.
 وأض���اف أن هذا التواصل اس���تمر في إجازة نهاية األس���بوع، 
ويتوق���ع االجتم���اع بوزي���ر النف���ط وتوصيل هواج���س العمال 
المعارين والنقابة واالتحاد العام فيما يتعلق بمستقبل حقوق 

ومكاسب العمال المعارين. 
ودع���ا األمين الع���ام العمال إل���ى عدم التس���رع بالتوقيع تحت 
ضغ���ط القل���ق أو الخوف، مؤكدا أن االتحاد الع���ام لن يقبل أن 
يضار عامل في رزقه أو حقوقه ومكاس���به المادية سواء قبل 

باالنتقال أو اختار أمرا آخر. 
وقال: نعلم بحجم الضغط على العمال وندعوهم إلى التريث، 
فالعمل جار على أن تتم مراعاة واحترام وصيانة كل الحقوق 
والمكاس���ب وه���ذا أمر ليس مج���رد موضوع اتف���اق أو توافق 
ولكن���ه بحكم القانون أيض���ا الذي يؤكد احت���رام جميع حقوق 

العاملي���ن ب���ال انتق���اص ف���ي حال���ة أي انتق���ال بالتضام���ن بين 
السلف والخلف في جهة العمل.

حسن الحلواجي

توقع االجتم��اع بوزير النفط إليصال هواجس المعارين

“النقابات” لعمال “بابكو”: ال توقعوا تحت الضغط

المنامة - وزارة الداخلية

التق���ى مدير ع���ام مديرية ش���رطة محافظة 
المحرق مع نخب���ة من أهالي المحرق، حيث 
اس���تعرض معه���م مهمات وواجبات ش���رطة 
خدم���ة المجتمع من خ���الل فيلم وثائقي تم 
عرض���ه ف���ي ه���ذا الش���أن. كم���ا تط���رق مدير 
عام مديرية ش���رطة المح���رق إلى الخدمات 
النوعي���ة الت���ي تضطل���ع به���ا الش���رطة ف���ي 
المحافظ���ة والتي تتمثل في حماية األس���رة 
والطف���ل، الش���كاوى المجتمعي���ة والتبليغات 

ذات األث���ر الع���ام، تنظي���م حركة الس���ير في 
االتص���ال  الم���دارس،  ومحي���ط  األحي���اء 
بالمجتم���ع، فري���ق معاينة اش���تراطات األمن 
األث���ر  ذات  الظواه���ر  العام���ة،  والس���المة 

السلبي.
وفي هذا الس���ياق، تمت اإلش���ارة إلى بعض 
اإلحص���اءات عن مجموع الش���كاوى الواردة 
إلى مكتب الشكاوى المجتمعية والتبليغات 
وبرنام���ج  وتصنيفاته���ا  الع���ام  األث���ر  ذات 
تعاف���ي ال���ذي تقدم���ه المديري���ة ف���ي مجال 

معالج���ة اإلدم���ان. وتطبيق���ًا لمبدأ الش���راكة 
المجتمعي���ة، طل���ب بع���ض الحض���ور توعية 
أفراد المجتمع من خالل نش���ر وعرض الفلم 
واإليج���از المذكورين على ط���الب المدارس 
المؤسس���ات،  ف���ي  والعاملي���ن  والموظفي���ن 
وتحدي���د لقاء دوري م���ع المديرية الطالعها 
عل���ى مش���اكل ومعوق���ات الجمه���ور، فض���الً 
ع���ن تعزي���ز قن���وات التواص���ل م���ع المديرية 
وعل���ى  المج���االت  ش���تى  ف���ي  وتنويعه���ا 

األصعدة كافة.

مدير ش��رطة المحرق يلتقي مع نخبة من أهالي المحرق

استعرض مهمات “خدمة المجتمع”

سيد علي المحافظة



ف���ي  رياضي���ة  روح  و  عالي���ة  معنوي���ات 
النياب���ي  المجل���س  مترش���حي  ص���دور 
للع���ام 2018 الذي���ن انته���ى به���م الطريق 
المنافس���ة، ولك���ن  ه���ذه  ف���ي  بالخس���ارة 
الخس���ارة ل���م تكن س���وى تجربة فاش���لة 
م���ر به���ا المترش���حون لنرى البس���مة على 

وجوههم ورضاهم بالنتيجة.
نظ���ر  لبي���ان وجه���ات  فأجرين���ا تحقيًق���ا 

المترشحين وشعورهم بعد الخسارة.

رضاهم بالنتيجة 

الش���مالية  المحافظ���ة  مترش���ح  ق���ال 
إن  العم���ادي  العاش���رة محم���د  للدائ���رة 
النتيج���ة نصيب مقدر ومكت���وب، لعلها 
تك���ون صرفت عنه ش���ًرا؛ فه���و قدم كل 
ما يمكن أن يقدمه في السنوات الثمان 
الماضي���ة، وكان يتمن���ى االس���تمرار في 
تبن���ي الملفات الت���ي كان يتابعها، ولكن 
بم���ا أن المواطنين ف���ي الدائرة اختاروا 
مترش���ًحا آخ���ر فيرضيه ه���ذا االختيار، 

وهو اختيار هللا سبحانه وتعالى. 
فيم���ا أضاف مترش���ح الدائرة التاس���عة 
للمحافظة الش���مالية عباس العماني أنه 
منذ عزمه لخ���وض المعترك االنتخابي، 
يك���ون مش���ارًكا فاع���ً�  ان  كان هدف���ه 
ومحرًض���ا عل���ى المش���اركة الواعية في 
هذا االستحقاق الوطني، وكان طموحه 
أن يكون رقًما قوًيا في المنافسة، وكل 

ذلك تحقق ولله الحمد.
في حين ذكرت تغريد العلوي مترشحة 
السادس���ة  للدائ���رة  المح���رق  محافظ���ة 
أنه���ا س���عيدة بالمش���اركة ف���ي العملي���ة 
الديمقراطية، واعتبرت المشاركة فوًزا 

من أجل تقدم ورقي البحرين. 
محافظ���ة  مترش���ح  ذك���ر  حي���ن  ف���ي 
العاصمة للدائرة السادس���ة كامل ميرزا 
أوال  النتيج���ة؛ ألن���ه  به���ذه  أن���ه س���عيد 
وأخيرا كس���ب محب���ة واحت���رام الناس 
عاش���ور  محم���د  س���يد  وأك���د  جميع���ا، 
للدائ���رة  العاصم���ة  محافظ���ة  مترش���ح 
الثامن���ة أنه س���عيد؛ كونه كس���ب الكثير 
م���ن الن���اس، وأفص���ح ع���ن إيمان���ه بأن 

هناك فوزا وخسارة.

 تلقي المترشح خبر الخسارة
اتفق محمد العمادي وتغريد العلوي على 
تلقيه���م الخب���ر ب���روح رياضي���ة، ووصف 
محم���د العم���ادي الخبر بالهّم ال���ذي انزاح 
عن���ه، وأض���اف أنه تمن���ى الف���وز ف� أحد 
يتمن���ى الخس���ارة، لكن الخس���ارة لم تكن 

بالنسبة إليه حزنا، فهذا المكتوب. 
فيم���ا ص���رح عب���اس العمان���ي بأن ش���رف 
المش���اركة والمنافس���ة في ه���ذا المضمار 
الوطن���ي ف���وز ال يعل���وه ف���وز، ف���� ي���رى 
عب���اس كلم���ة خس���ارة ف���ي مكانه���ا هن���ا، 
وبالنس���بة إل���ى النتيج���ة فإن���ه اس���تقبلها 
بص���در رح���ب، وف���ي مثل وق���ت اإلع�ن 
عن نتيجة المركز الفرعي، وقبل النتيجة 
النهائي���ة ظه���ر المترش���ح في بث مباش���ر 
على اإلنس���تغرام ليعلن استقباله لألهالي 
ولم���دة 3 لي���ال، وال���ذي به���ره ه���و كمي���ة 
أنح���اء  كل  م���ن  والرس���ائل  االتص���االت 
المملك���ة ومن عم���وم المواطني���ن وأبناء 
الدائ���رة خصوًصا ليعبروا ع���ن صدمتهم 
بالنتيج���ة، وع���دم توقعه���م، ألنه���م كانوا 

يرون الحسم إيجاًبا. 
المنافس���ة  إن  مي���رزا  كام���ل  ق���ال  بينم���ا 
أم  ف���وزا  نتيجته���ا  كان���ت  أي���ا  الش���ريفة 
خس���ارة، ال ب���د م���ن تقبله���ا بس���عة ب���ال. 
وكشف سيد محمد عاشور أنه تلقى خبر 
الخس���ارة من خ�ل اتص���ال أحد أعضاء 

الفريق.

تلقي فريق المترشح الخبر 

كش���ف محم���د العم���ادي عن ح���زن فريقه 
عن���د تلقيه���م الخبر، وق���ال إن ردة فعلهم 
طبيعي���ة جًدا كفريق اجته���د للفوز، ولكن 
عندم���ا رأى الفريق رضا المترش���ح تقبلوا 

النتيجة.
جمي���ع  إن  العمان���ي  عب���اس  ق���ال  فيم���ا 
الفري���ق كان يلتف ح���ول المقر االنتخابي 
يترق���ب النتيجة، وعن���د وصوله كان يرى 
ف���ي اعينهم الصدم���ة، إال أنه وقف بينهم 
فرًح���ا، ونج���ح ولله الحمد في الس���يطرة 
عل���ى المش���اعر الس���لبية الت���ي بانت على 
وجوهه���م ليحوله���ا إل���ى ابتس���امة ورضا 

باألداء وما وصلوا إليه من إنجاز.
 وذك���رت تغري���د العل���وي أن فريقه���ا كان 
يتمن���ى الف���وز بش���كل كبي���ر، ولك���ن تأتي 
فيم���ا  الس���فن،  تش���تهي  ال  بم���ا  الري���اح 
كان فري���ق كام���ل مي���رزا متوقع���ا الف���وز 
ولك���ن تأك���دوا ف���ي الفت���رات األخيرة من 
االنتخابات، وعندما كثر عدد المترشحين 

أنه البد تقبل النتيجة أيا كانت.
وقال سيدمحمد عاش���ور إنه بعد النتائج 
األولية اجتمع مع أعضاء الفريق ليهيئهم 
األص���وات،  ف���ي  الف���ارق  بحك���م  نفس���ًيا 
ولكنه���م كان���وا متفائلي���ن ج���ًدا، رغ���م كل 
النتيج���ة  وبع���د  والتحدي���ات،  الضغ���وط 
النهائي���ة كان���وا منزعجي���ن، ولكنه���ا كانت 

تجربة جيدة لتعلم الكثير.

شعور المرشحين بعد تلقيهم الخبر

ب���أن  العم���ادي  المترش���ح محم���د  ص���رح 
بداي���ة تلقيه الخب���ر اعتبره فش����، ولكن 
بعده���ا أيق���ن أنه لي���س فش����، خصوًصا 
بعد االتصاالت والرس���ائل التي عبر فيها 

مواطنو الدائرة عن أسفهم على خسارته، 
وال يق���ل تفاؤل محم���د عن تفاؤل عباس 
والفرح الذي كان يعيش���ه نتيجة اإلنجاز 
ال���ذي حققه ط���وال المش���وار االنتخابي، 
فهذا كان كفي� بتكييف أي ش���عور سلبي 

البتسامة حقيقية. 
وعب���ر عباس العماني عن فخره الش���ديد 
بما هو فيه، وكش���فت تغري���د العلوي عن 
إحباطه���ا ف���ي البداي���ة ولك���ن المش���اركة 
الفعال���ة ونس���بتها الكبي���رة خفف���ت عليها 

هذا اإلحباط. 
وبالنس���بة إلى كامل ميرزا فجلس يحلل 
أس���باب الخس���ارة، واعتب���ر س���يد محم���د 
لي���س  و  إنج���ازا  حق���ق  نفس���ه  عاش���ور 
خسارة، رغم الخيانات بسبب اإلغراءات 
المالي���ة الت���ي وقع���ت ف���ي فري���ق العم���ل 
والمضايق���ات التي تعرض���وا إليها، ولكن 

منهم من بقي على عهده.

خوض المنافسة مجددا في المستقبل

ق���ال محم���د العم���ادي إن ه���ذه الفت���رة 

ف���ي  أفك���ر  ول���م  اس���تراحة،  س���تكون 
ه���ذه الفك���رة حتى اآلن، ف���� أعلم ماذا 
سيحدث في المس���تقبل، وأشار عباس 
العمان���ي إن ق���راره ف���ي المش���اركة في 
إل���ى  ش���خصًيا  كان   2018 انتخاب���ات 
درجة كبي���رة، أما اليوم ف����2475 صوتا 
م���ن أبن���اء دائرت���ه ه���م أصح���اب القرار 
ف���ي المس���تقبل، وأكدت تغري���د العلوي 
رغبتها في الخوض في هذه المنافس���ة 

مجدًدا، فاإلصرار لديها كبير. 
واكتفى كامل ميرزا بقوله إن المستقبل 
مجهول، وهللا العلم.  ولم يحس���م سيد 
محم���د عاش���ور أم���ر مش���اركته بع���د 4 
س���نوات، ولك���ن هناك تش���جيع كبيرمن 
م���ن  وتش���جيع  النتائ���ج،  بع���د  الن���اس 
فريق العم���ل الذين وصفه���م باألوفياء 
والمخلصي���ن لخ���وض ه���ذه المنافس���ة 

مجدًدا.

زهراء حسين الخضران  - طالبة 

إعالم في جامعة البحرين

مترشحون لم يفوزوا... لكنهم أكثر فرًحا من الفائزين
مكت��وب” “نصي��ب  والنتيج��ة  الديمقراطي��ة  العملي��ة  ف��ي  بالمش��اركة  س��عداء 

المجتم���ع يتك���ون م���ن فئات مختلفة، ومن الممكن أال تجد بعض الفئات الدعم واالهتمام بش���كل كبير، وقد يتغافل بعض أفراد المجتمع عن 
مس���اعدتها، ولذل���ك م���ن الواج���ب علينا أن نذّكر م���ن حين آلخر المجتمع بهذه الح���االت التي غالبا ما تكون موجودة ف���ي فئات االحتياجات 
الخاص���ة خصوص���ا المكفوفين. ومن هذا المنطلق يعبر أصحاب االحتياجات الخاصة م���ن فئة المكفوفين في جامعة البحرين عن تجاربهم 

ومعاناتهم في التحقيق التالي:

ممثل “اآلداب”: نقص الكوادر 

ف���ي  اآلداب  كلي���ة  ممث���ل  تح���دث 
جامع���ة البحرين الطالب عبدالعزيز 
الحم���ري عن وجود نقص في بعض 
الك���وادر في الجامعة، إذ أش���ار إلى 
الحاج���ة الماس���ة إل���ى المزي���د م���ن 
المتطوعي���ن وع���دم توف���ر المناهج 
 soft�الدراس���ية بمختل���ف الط���رق ك
copy وبراي���ل إال ن���ادرا، وتمنى أن 
يك���ون هن���اك دع���م منظم م���ن قبل 

الجامعة.

تحدي جميع التخصصات

واقت���رح الطال���ب ف���واز م���ن قس���م 
تقني���ة المعلوم���ات أن يك���ون هناك 
مزي���د م���ن التوعي���ة بش���أن طريقة 
الفئ���ة  له���ذه  االمتحان���ات  تقدي���م 
المتطوعي���ن،  م���ن  مزي���د  وجل���ب 
وأش���ار إل���ى أن البع���ض ف���ي ه���ذه 
الفئة تعاني في الحياة االجتماعية 
بالف���راغ؛ ألن���ه ال يوج���د  والش���عور 

دمج فعلي لهم في الحياة العامة.
وم���ن الصعوب���ات ال���ذي ق���د يعاني 
منه���ا الطالب الكفيف ف���ي الجامعة 
م���كان  إل���ى  م���كان  م���ن  االنتق���ال 
آخ���ر، وق���د يواجه بع���ض العراقيل، 
وق���ال “أتمنى أن يك���ون هناك هناك 
تنس���يق بين الجامعة ودور النش���ر، 
بحي���ث يوف���رون نس���خا إلكترونية 
يواج���ه  أن���ه  وأك���د  للمكفوفي���ن”، 
بس���بب  تخصص���ه؛  ف���ي  صعوب���ة 
الرياضي���ات،  م���ن  الكثي���ر  وج���ود 

وم���ن الممك���ن تخصي���ص صف���وف 
ه���ذه  لمث���ل  للمكفوفي���ن  خاص���ة 
والفيزي���اء  كالرياضي���ات  الم���واد 
والم���واد الت���ي تعتمد على س���بورة 
ورس���ومات، وأن يك���ون هناك طرق 

مبتكرة في تدريسها”.

التغلب على الصعاب

ووافق���ت الطالب���ة هن���وف، رأي كل 
وف���واز، موضح���ة  م���ن عبدالعزي���ز 
لزي���ادة  ماس���ة  حاج���ة  “هن���اك  أن 
ع���دد المتطوعي���ن من الكّت���اب في 
يك���ون  وأن  االمتحان���ات،  أوق���ات 
هن���اك مختصون في ذل���ك المجال؛ 
ألن ف���ي بعض األحي���ان ال نجد من 
يق���دم عن���ا االمتحان���ات بس���هولة”. 
وتحدثت عن كيف أنها اس���تطاعت 
التغل���ب عل���ى األمور التي تش���عرها 
بالمعاناة، ويعاني منها بعض الطلبة 

الك���وادر  نق���ص  بس���بب  اآلخري���ن 
أش���ارت  كم���ا  تس���اعدهم،  الت���ي 
لمعاناته���ا في دراس���ة بع���ض المواد 
كالكمبيوت���ر واإلحص���اء، معبرة عن 
رأيها بضرورة أن يكون لهم اس���تاذ 
مخت���ص وأن تك���ون هن���اك صفوف 

خاصة لمثل هذه المواد.

التنقل بين المباني

واقت���رح الطالب علي جعفر أن يتم 
توفير س���ائق ثالث؛ ليساعدهم في 
تك���ون  المبان���ي، وأن  بي���ن  التنق���ل 

هناك مساعدة أكثر لهم.
وبي���ن كيف أنه يواج���ه صعوبة في 
المش���ي بين المباني التي تقام فيها 
الفعالي���ات كمبن���ى اآلداب، وكش���ف 
ع���ن أن���ه تع���رض لتص���ادم بس���بب 
وجود الكبائ���ن، وعليه تم نقل هذه 
النش���اطات م���ن مبن���ى اآلداب إل���ى 

مبنى آخر.
لزم�ئ���ه  ش���كره  ع���ن  عب���ر  كم���ا   
الط�ب؛ ألنهم على اتصال به دائما 
المعلوم���ات  وإعطائ���ه  لمس���اعدته 
ع���ن  وتح���دث  مبس���طة،  بطريق���ة 
معانات���ه م���ن المش���اكل االجتماعية 

كاالستغ�ل.

نسخ إلكترونية

الم����  عب���دهللا  الطال���ب  وتح���دث 
م���ن قس���م اإلس����ميات ع���ن تأخ���ر 
الوق���ت  لبع���ض  االمتحان���ات 
للمكفوفين، مش���يرا لمعاناته كباقي 
الطلب���ة المكفوفين م���ن عدم وجود 
نس���خ إلكترونية وبراي���ل لكثير من 
الم���واد، التي تعتبر المس���اعد األول 
بنس���بة له���م، وذك���ر أن م���ن الممكن 
توزي���ع الملفات الصوتية مس���اعدة 
له���م، كم���ا بي���ن معاناته في دراس���ة 

الم���واد الت���ي يوجد فيها حس���ابات 
في تخصصه كالميراث والزكاة.

رأي المختصين

أوضح���ت اختصاص���ي أول ش���عبة 
الت���ي  العل���ي،  ن���دى  اإلعاق���ة  ذوي 
تعمل في هذا المجال منذ س���نوات 
ع���دد  ف���ي  نق���ص  وج���ود  عدي���دة، 
المتطوعين والمتخصصين للكتابة 
ع���ن المكفوفي���ن باللغ���ة اإلنجليزية 
والعربي���ة، وتمنت أنه مث���ل ما وفر 
لفئ���ة الص���م مترجم���ون، ينبغ���ي أن 
يوف���ر للكفيفي���ن كت���اب مختصون، 
ف���� يمكن أن يقوم الط�ب الكفيف 
به���ذه العملي���ة دون مس���اعدة م���ن 

خبراء مختصين في ذلك.
وع���ن أب���رز المش���اكل الت���ي يعان���ي 
أنه���ا  بين���ت  المكفوف���ون،  منه���ا 
اآلخري���ن  عل���ى  الكل���ي  االعتم���اد 
إن  وقال���ت  األم���ور،  معظ���م  ف���ي 
ه���ذه الصفة ل���م تكن موج���ودة في 
إذ  الس���ابقين،  المكفوفي���ن  الطلب���ة 
كان االعتم���اد عل���ى اآلخري���ن يت���م 
ف���ي بع���ض اإلج���راءات البس���يطة، 

فمث���ل ما اس���تطاعوا الوص���ول إلى 
المرحل���ة الجامعي���ة بوج���ود بع���ض 
الصعاب، فلن يكون من المستحيل 
أن يعتمدوا على أنفسهم في الكثير 

من األشياء.
وبدوره، أش���ار طارق المنصور الذي 
يعم���ل ف���ي جامع���ة البحري���ن عل���ى 
مس���اعدة ه���ذه الفئ���ة، إل���ى أن���ه ال 
يوجد س���ائق ثالث، وأن المكفوفين 
موج���ودون في جمي���ع الكليات في 
اآلداب والعلوم وتقنية المعلومات، 
ال  فق���ط  اثني���ن  س���ائقين  ووج���ود 
أكث���ر  م���ن  وأن  عدده���م.  يغط���ي 
األش���ياء التي يعاني منها المكفوف 
ه���و احتياج���ه دخ���ول دورة المياه، 
موضح���ا أن كثيرين م���ن هذه الفئة 
اجتماعي���ة  مش���اكل  م���ن  يعان���ون 
وأس���رية كالط����ق وتفكك األس���رة 
ف���ي  ومعاناته���م  الم���ادي  والوض���ع 

دراسة بعض المواد.

نور حازم زكور - طالبة في 

جامعة البحرين

الطالب المكفوفون في جامعة البحرين يحتاجون متطوعين مختصين
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قدمت كل ما 
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الماضية
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إرضاء الغرب غاية ال تدرك

لنتخذ من التمّيز شعاًرا

قبل س���نوات طرح اإلعالمي الس���عودي تركي الدخيل س���ؤاال 
يق���ول “أيهم���ا أول���ى لنا نح���ن هن���ا ف���ي دول الخلي���ج والعالم 

النامي؟ التنمية أم الديمقراطية؟”، وأضاف
“أثبت���ت الدول التي اتخذت خط���ًا تنمويًا ولم تدخل بالثرثرة 

اآليديولوجية أنها األكثر تطورًا”.
الحقيق���ة  عي���ن  الدخي���ل  ترك���ي  اإلعالم���ي  إلي���ه  ذه���ب  م���ا 
والص���واب، وه���و ما يج���ول بذهني وأن���ا أراقب الح���راك بكل 
م���ن البحرين والكويت، مقارنة بالحراك االقتصادي والتنموي 
ب���دول الخليج األخرى، وفي هذا اإلط���ار ومن زاوية أخرى ال 
أري���د أن أظلم تجربة الديمقراطية وال مفهومها وال مضمونها 
بالقول إنها فش���لت أو انتكس���ت والحك���م الموضوعي يفرض 

علينا التوقف والتأمل بهذا الصدد من باب الواقعية.
تخفي���ف األعب���اء المعيش���ية ه���و العن���وان الرئيس���ي ف���ي كل 
الصح���ف الخليجية من الدوحة إل���ى أبوظبي مرورًا بالرياض 

والكوي���ت وُعم���ان والبحري���ن طبع���ًا، إال أن المالحظ في هذه 
المس���ألة المتعلق���ة بالوضع المعيش���ي أن الموض���وع طرح في 

البحرين بشدة تختلف عن بقية الدول الخليجية.
بالرغ���م م���ن اتفاق���ي الكام���ل م���ع الكات���ب فيما ذه���ب إليه إال 
أنن���ي أضيف أن الديمقراطية لم تعد س���لوكا وتربية وتنفس���ا 
طبيعي���ا لهواء نقي وال يؤثر فيها الدين والمذاهب والطوائف 
والتي���ارات واألهواء والمصالح الضيقة التي تنتج الصراعات 
والخالف���ات وتعطي���ل المصال���ح وتش���وه وج���ه البل���د وتعي���د 
التط���ور إل���ى المربع صف���ر الذي كان���ت علي���ه، الديمقراطية ال 
تح���د من اإلبداع والمبادرات وتش���غيل اإلنتاج والحفاظ على 
المكاسب الوطنية والدفاع عن المنجزات، وبالمقابل لو سألنا 
المواطن اليوم هذا السؤال: تريد زيادة بالراتب وفرصة عمل 
أفض���ل أم تصفيقا للبحرين ف���ي المنظمات الدولية؟ ترى ماذا 

سيختار؟

والش���فافية  اإلنس���ان  حق���وق  عناوي���ن  تعني���ه  ل���ن  بالتأكي���د 
والديمقراطي���ة بقدر م���ا تعنيه وظيفة أفضل وراتب مس���تقر 
ومركز صحي نظيف ومدرس���ة متطورة ومنزل إس���كان يليق 
بأس���رته وأسعار مناس���بة وضرائب أقل، هذا منتهى السعادة، 
واألوربيون ظلوا عقودا طويلة يحسدوننا بدول الخليج على 
هذه النعمة حتى طبقنا الديمقراطية التي كانوا يدعوننا إليها 
بحجة أننا دول غير ديمقراطية لم يرضهم ذلك وزاد عداؤهم 
لنا وتضاعف تدخلهم بش���ؤوننا، وهنا ال استطعنا التركيز على 
رغبة المواطن بتوفير الس���عادة التي كان يتمتع فيها من قبل 

وال استطعنا إرضاء الغرب.

تنويرة: عندما ال تفرق بين العدو والصديق  «
فإنك تغتال نفسك.

بعيده���ا  الغالي���ة مؤخ���رًا  احتفل���ت مملكتن���ا 
الوطن���ي المجي���د، أع���اده هللا علين���ا جميع���ًا 
بالخي���ر واألم���ن واألم���ان واالزده���ار في ظل 
قيادتنا الرش���يدة، والحظت كما الحظ غيري 
متمّي���زة  ج���اءت  الع���ام  ه���ذا  احتف���االت  أن 
ومختلف���ة ع���ن االحتف���االت الس���ابقة، األم���ر 
ال���ذي أعتب���ره مؤش���رًا إيجابّيًا جدًا ُيحس���ب 
والهيئ���ات  وال���وزارات  الحكوم���ة  لصال���ح 
المختلف���ة، فاإلتق���ان والتمي���ز وجه���ان لعملة 
واح���دة، وه���ذا م���ا ينبغ���ي أن نح���رص عليه 
ف���ي إنج���از كل أعمالن���ا وتنفيذ مس���ؤولياتنا، 
خصوصا عندما يتعلق األمر بمناسبة وطنية 
ه���ي األعّز واألغلى علينا جميعًا، وربما الحظ 
الجمي���ع، م���دى التفاع���ل الش���عبي الكبي���ر مع 
الفعالي���ات الت���ي ش���هدتها مختل���ف مناط���ق 
ومحافظ���ات المملك���ة، والت���ي ت���ّم تنظيمه���ا 

بحٍب كبير وإتقان أكبر.
الشك أن الطبيعة الفسيولوجية لإلنسان هي 
التفاع���ل الصادق مع كل ما ه���و مّميز وممتع 

فكي���ف ل���و أرفق كل ذلك بمس���توى ع���اٍل من 
الج���ودة، فالش���كر يصب���ح حينئٍذ واجب���ًا لكل 
من س���اهم بجه���ٍد أو فك���رة أو متابعة لتنفيذ 
ه���ذه الفعالي���ات واألنش���طة، ول���كل من عمل 
وأخل���ص من أجل زرع البهجة والس���رور في 

قلوب الجميع.
وف���ي خض���م كل مظاه���ر الف���رح ه���ذه، لف���ت 
نظ���ري م���ا اطلع���ت عليه م���ن خ���الل صحفنا 
ل���م  المحافظ���ات  بع���ض  أن  المحلي���ة، وه���و 
تق���م بم���ا هو متوق���ع منها في هذه المناس���بة 
تل���ك  ع���زت  حي���ث  الس���نوّية،  الوطنّي���ة 
الميزانّي���ة  ش���ّح  إل���ى  الس���بب  المحافظ���ات 
المرصودة، واالستجابة لتوجيهات الحكومة 
الرشيّدة بضرورة العمل على خفض النفقات 
إل���ى الدرجة التي اضطرت معها المحافظات 
إل���ى مخاطب���ة التج���ار والش���ركات والبن���وك، 
م���ن  الدع���م  وطل���ب  االلتماس���ات  وتقدي���م 
ه���ذه الجهات لتقديم المس���اعدة ك���ي تتمّكن 
المحافظ���ات م���ن إقام���ة مظاهر الف���رح بهذه 

المناسّبة الغالّية.
أم���ا الس���ؤال الذي يطرح نفس���ه هن���ا، لماذا ال 
يت���م تخصي���ص ميزاني���ة مح���دّدة لالحتفال 
بمثل هذه المناس���بة التي هي في واقع األمر 
أهم المناسبات الوطنية على اإلطالق، ويتم 
توزيعه���ا على جميع المحافظات أو البلديات 
بالتس���اوي، ويتم من جهة أخرى ترك المجال 
أرادت  ح���ال  ف���ي  الجه���ات  له���ذه  مفتوح���ًا 
التواص���ل م���ع الرع���اة المختلفي���ن للحص���ول 
عل���ى المزيد م���ن الدع���م لتنظي���م المزيد من 
الفعالي���ات، إذ يمكن له���ذه الطريقة أن تضمن 
بش���كل صحي���ح  تعم���ل  الجه���ات  أن جمي���ع 

وأسلوب ممنهج وتخطيط سليم.
لك���ن الب���د أن نثم���ن اإلس���هامات الت���ي تقوم 
به���ا الجه���ات المختلفة في القط���اع الخاص، 
ب���كل وض���وح إس���هاماتها  ن���رى  ويمكنن���ا أن 
السخّية في احتفاالت هذا العام، وُندرك جيدًا 
أن معظ���م هيئات القطاع الخاص وش���ركاته 
لم تت���ردد أبدًا في تقديم العون والمس���اعدة 

المادّية السخّية إلظهار احتفاليات هذا العام 
بالتمّيز الذي ش���اهدناه، حيث اطلعنا على ما 
تداولت���ه الصحف من قيام بعض مؤسس���ات 
القط���اع الخاص بتقديم مبالغ ضخمة لتنفيذ 
احتفالي���ات هذا العام، وعليه فإنها تس���تحق 

مّنا كل الشكر والتقدير.
أتمن���ى م���ن الجمي���ع الح���رص على اس���تمرار 
ه���ذه ال���روح الجميل���ة الت���ي س���ادت خ���الل 
فت���رة أعيادن���ا الوطنّي���ة، وأقص���د هن���ا روح 
الفري���ق الواحد، دعونا نتعاون معًا ونتش���ارك 
المس���ؤوليات، ونتبادل الدعم والعون، ولنقم 
بتنظيم المزيد من الفعاليات في المناس���بات 

المختلفة األخرى.
وأخي���رًا، خال���ص األمني���ات الجميل���ة للوطن 
وقيادت���ه وش���عبه الراق���ي، وأتمن���ى م���ن هللا 
العّل���ي القدي���ر أن يوف���ق البحري���ن العزي���زة 
للمزي���د من النم���و والنهض���ة واالزده���ار على 
مختلف الُصعد، في ظل المشروع اإلصالحي 

الواعد لمليكنا المفدى، حفظه هللا ورعاه.
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أحمد جمعة

زهير توفيقي
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تقرير ديوان الرقابة... 

التستر على المخالفات 
أو تجاهلها

قال س���يدي صاحب الس���مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جاللة الملك )إن التعامل مع مضمون تقرير الرقابة المالية 
واإلدارية س���يتم بش���كل ش���امل وفق توجيهات جاللة الملك المفدى حفظه هللا وصاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل 
خليفة رئيس مجلس الوزراء، وسيتم اتخاذ اإلجراءات حسب ما تتطلبه كل حالة من الحاالت الواردة في التقرير بحزم وصرامة، 

تأكيدًا للحرص على الرقابة على المال العام وتعزيز األداء اإلداري بصورة فاعلة تخدم هذا المسار(.

المالي���ة  الرقاب���ة  تقري���ر  كش���ف  لق���د 
واإلداري���ة عيوب���ا ف���ي النظ���م اإلداري���ة 
م���ن  الكثي���ر  ف���ي  والمالي���ة  والفني���ة 
ال���وزارات وكأنه���ا – أي ه���ذه ال���وزارات 
– تس���ير بدون ربان س���فينة، م���ا جعلها 
عرض���ة للضياع واالخت���الل في الوقت 
الموق���رة  الحكوم���ة  في���ه  تؤك���د  ال���ذي 
برئاس���ة س���يدي س���مو رئي���س ال���وزراء 
حفظ���ه هللا ورعاه على العمل على رفع 
مس���توى ما تقدمه الجه���ات الحكومية 

وتالف���ي  خدم���ات  م���ن  للمواطني���ن 
مس���ؤولين  هن���اك  أن  بي���د  القص���ور، 
بعيدي���ن عن الواقع والفعل، وهذا راجع 
لضع���ف دورهم القيادي أو عدم المباالة 
وبالتال���ي يج���ب مالحقته���م وتقديمهم 

إلى المساءلة والنيابة.
لق���د ع���رف المواطن الي���وم وعبر تقرير 
دي���وان الرقابة المالي���ة مواطن الضعف 
ف���ي عدد م���ن الجه���ات الحكومية التي 
ال تراع���ي المحافظ���ة على الم���ال العام 

تصلي���ح  تس���تطيع  ال  الت���ي  والجه���ات 
أخطائها رغم التحذيرات والمالحظات 
الت���ي وردت ف���ي التقري���ر الس���ابق، من 
الخط���أ الف���ادح الس���ماح لتل���ك الجهات 
االستمرار في العمل وهي بهذه الصورة 
الطري���ق  معال���م  رس���م  ع���ن  العاج���زة 
الصحي���ح لخدم���ة المواطنين، ففي كل 
تقري���ر يثبت وجود تقصير وتهاون في 
أداء بع���ض ال���وزارات ومع ذل���ك تتكرر 
األخطاء والتجاوزات والتهاون وغياب 

سياس���ة الثواب والعقاب، والمشكلة أن 
هن���اك تج���اوزات ومخالفات م���ن العيار 
الثقي���ل مث���ل وج���ود مرافق ف���ي بابكو 
ب���ال كاميرات أمنية وال أجهزة إنذار وال 
طفاي���ات حري���ق، وهذه الجه���ة بالذات 
يفت���رض أن تك���ون أولوي���ات الس���المة 
في س���لم االهتمامات، وبالنسبة لوزارة 
الصح���ة، أوض���ح التقري���ر ع���دم تنظيم 
وترقي���م خانة مخ���ازن األدوي���ة وعدم 
ترتي���ب الدفع���ات وف���ق تاري���خ انتهاء 
تطبي���ق  تضم���ن  بص���ورة  صالحيته���ا 
سياس���ة المنته���ي يص���رف أوال وع���دم 
ع���زل األدوي���ة المنتهي���ة صالحيتها من 
المخ���ازن، معن���ى ذل���ك، أن هن���اك م���ن 

يتستر على المخالفات أو يتجاهلها.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

ل���ن أخف���ي خيبة أملي الكبيرة تجاه رياض األطفال في مملكتن���ا، فمع توجه معظم األهالي 
نحو التعليم الخاص باتت رياض األطفال مهمة بل أساس���ية، خصوصا أن معظم المدارس 
ال تقبل المتقدمين دون أن يكونوا قد أمضوا سنة على األقل في إحدى رياض األطفال قبل 
أن ينتظم���وا لدخول الس���نتين التمهيديتي���ن ما قبل المرحلة االبتدائي���ة، وعليه فإن اإلقبال 
الغفي���ر تج���ده مترجم���ا بقبول أو رفض طلب انتظ���ام ابنك أو ابنتك في ه���ذه الروضة، و ال 
يخل���و األم���ر من حس الفكاه���ة عندما تجد طفلك الذي لم يتجاوز س���نته الثالث���ة أو الثانية 

مقبوال لكن على قائمة االنتظار!
ورغ���م تحم���ل العديد من األس���ر أعباء ومصاري���ف رياض األطفال التي تص���ل في كثير من 
األحيان إلى 700 دينار أو أكثر للطفل الواحد في الفصل الواحد )السنة الدراسية في أغلب 
الروضات تنقس���م إلى ٣ فصول دراس���ية أي أن تكلفة الطفل الواحد تصل إلى ما يزيد عن 
ألف���ي دين���ار في الس���نة الواحدة(، في س���بيل الحصول عل���ى نتائج مبهرة تتمث���ل في إتقان 
الطف���ل اللغ���ة اإلنجليزية وتعليمه أبجديات الحروف واألرق���ام وهو ما يتطلب قضاء وقت 
ممت���ع وخ���اص بين الطف���ل وبيته الجديد المتمثل في الروضة، تج���د أن معظم الرياض في 
بداية كل فصل ما يقارب الشهر األول برمته تقبل الطفل من الساعة الثامنة حتى العاشرة 
والنص���ف وه���و ما يعني س���اعتين ونصف الس���اعة فقط، فيصبح قبول الطف���ل في الروضة 
عبئ���ا جامحا على األس���ر التي يعمل الوالدان فيها ف���ي دوام من الصعب الخروج منه يوميا 
لتوصيل األطفال وحتى عند االنتظام التام فإن معظم الرياض ال تس���تمر س���وى إلى الثانية 
عشرة ظهرا، ما يعني استمرار معاناة األسر في إيصال األطفال إلى المنازل، وقلة من هذه 
الروض���ات تقب���ل الطف���ل إلى م���ا بعد انته���اء دوام األب لك���ن بمقابل مادي كبي���ر يضاف إلى 
قائم���ة األعض���اء، وال يقف األمر عند ذلك فهناك عدد كبير من المس���تلزمات التي يتم طلبها 
من أولياء األمور لبعض الفعاليات الترفيهية داخل الفصل وهو ما يتطلب رسوما إضافية، 

متناسين المبلغ الكبير الذي تم دفعه في بداية الفصل. 
والمحصلة في ما يتم تعلمه غير مرضية فمعظم األطفال يتعلم أقل القليل قياسا بما يدور 

بمخيلة اآلباء، وبما يتم دفعه. 

ومضة: «
ف���ي الدول المتقدمة كالس���ويد والياب���ان ال يتقدم لوظيفة مربي رياض أطفال س���وى حملة 
الش���هادات العلي���ا وبع���د فترات م���ن التدريب والدراس���ة الت���ي تؤهلهم للتعام���ل مع أطياف 
مختلف���ة من أطفال يعيش���ون في ظروف مختلفة وبمهارات عالي���ة وهو أمر وجب االنتباه 
إلي���ه، ف���ال يكف���ي أن يتح���دث الش���خص اإلنجليزية ليك���ون ذلك معي���ارا لتوظيف���ه ويصبح 
مسؤوال عن أبنائنا، فالبد من محاكاة لتجربة النجاح التي تعيشها تلك البلدان، فأول خمس 

سنوات في حياة كل األطفال أساس بناء شخصيات سوية قادرة على بناء المجتمع.

تجربة رياض األطفال

سمر األبيوكي

مع صدور التقرير المهني الخامس عشر للسنة المهنية 20172018 لديوان الرقابة المالية 
واإلداري���ة، ف���إن أم���ام كل أجهزة الدولة عم���اًل كبيًرا من المفترض أن ينصب على دراس���ة 
التقري���ر بش���كل دقيق ومراجعته والتعام���ل وفق القانون مع كل محتويات���ه، وهذا ما أكد 
علي���ه صاح���ب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، عاهل الب���الد المفدى حفظه هللا 
ورعاه لدى تس���لمه التقرير، بأداء المس���ؤولية على الوجه األكمل لتحس���ين األداء وضمان 
الوص���ول إلى أعلى مس���تويات اإلنتاجية والكفاءة والتوظيف األمث���ل لموارد البلد، وهذا 
الجان���ب، ش���دد علي���ه صاحب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة ب���ن س���لمان آل خليفة رئيس 
الوزراء الموقر رعاه هللا بتوجيه المال العام بالشكل األمثل الذي يخدم التنمية وتحقيق 
مع���دالت متصاع���دة م���ن النم���و لتلبية التطلع���ات وهو مح���ور جوهري لكفاءة اس���تخدام 
الم���وارد. إن تقاري���ر ديوان الرقاب���ة المالية واإلدارية ش���ملت رصًدا واس���ًعا ومهًما يعكس 
الدعم الذي يحظى به الديوان لكي يعمل بكل شفافية واستقاللية، واحتوى التقرير على 
العدي���د م���ن التجاوزات التي البد من كش���فها ووضعها أمام الحكوم���ة للتصدي ألي مظهر 
أو ممارس���ة من ش���أنها اإلضرار بكفاءة األداء واالقتصاد الوطني، وهنا نجد س���مو رئيس 
الوزراء حفظه هللا يكش���ف تعامل الحكومة بصرامة مع كل ما يتعلق بتوجيه المال العام 
ومجابه���ة أي خل���ل وفق اإلجراءات، فهذا التعامل القانوني بكل ش���فافية وحرص يس���هم 

في ضبط النفقات كأولوية رئيسية واستراتيجية بالنسبة للحكومة.
إن القيادة الرش���يدة تقدم كل الدعم المطلوب لكي يعمل ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
بش���كل حر وعميق، ف���دوره الرقابي الحيوي مه���م لتطوير األنظمة واإلج���راءات بما يعزز 
اس���تراتيجية الحكومة التي تتبنى اس���تراتيجيات تكفل حقوق الش���عب ف���ي المال العام 
وضم���ان صرف���ه فيما يخدم الوطن وش���عبه كم���ا تؤكد قيادتنا الرش���يدة دائًم���ا، ومن هذا 
المنطل���ق، نتمن���ى أن تعم���ل كل الجهات التي ش���ملها التقرير بكل ش���فافية أيًضا لتصحيح 
المس���ارات وتالف���ي أية أخط���اء أو تجاوزات، وم���ن المهم أن نترقب بتقري���ر الديوان في 
الع���ام المقب���ل انخفاًضا إيجابًيا يعكس الحرص على مكتس���بات الوطن، وهذا يتطلب كما 
قلنا برنامج عمل واضحا، وأن يتبع ذلك إصدار تقارير تحوي ما تم اتخاذه من إجراءات 

تصحيحية، والوسائل الناجعة إلزالة أوجه التقصير.

تشديد سمو رئيس الوزراء على حماية المال العام

عادل عيسى المرزوق
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34 % منه��ا منحة حكومي��ة... وتراج��ع الدخل التش��غيلي 36.2 %

أرباح “تسوية المنازعات” 2017

أظهرت البيانات المالية ل غرفة البحرين لتسوية المنازعات، تحقيق الغرفة أرباحا بلغت 508.1 ألف دينار في العام 2017 بتراجع نسبته 71.7 %، مقارنة بأرباح بلغت 
1.8 مليون دينار في العام 2016. وبحس���ب البيانات المالية تش���كل المنحة الحكومية المخصصة من وزارة المالية لغرفة البحرين لتس���وية المنازعات والبالغة 1.48 

مليون دينار نحو 34 % من إجمالي األرباح التي حققتها “الغرفة” في العام 2016 والبالغة 1.8 مليون دينار.

وتعتب���ر غرف���ة البحري���ن لتس���وية المنازع���ات، الت���ي 
ب���دأت أعمالها في البحرين العام 2010، هيئة قانونية 
الع���دل والش���ؤون اإلس���امية،  مس���تقلة تتب���ع وزارة 
وتتخص���ص في توفي���ر خدمات المنازع���ات التجارية 
البديل���ة بالش���راكة م���ع الجمعي���ة األميركي���ة للتحكيم 

.)AAA(
وتق���وم الغرفة بتزويد الش���ركات الدولي���ة واإلقليمية 
والحكومات المتعاقدة ف���ي منطقة الخليج وخارجها 
الوس���اطة  مجال���ي  ف���ي  خصيص���ا  مصمم���ة  بحل���ول 
والتحكي���م، وذلك م���ن خال توفير الحلول الس���ريعة 
والفعال���ة والملزم���ة للنزاعات التجاري���ة واالقتصادية 

والمالية واالستثمارية.
الدخ���ل  إجمال���ي  س���جل  المالي���ة  للبيان���ات  ووفق���ا 
التش���غيلي للغرفة تراجعا بنسبة 36.2 % ليصل 2.08 
ملي���ون دين���ار في 2017، مقارنة ب���� 3.27 مليون دينار 
في 2016، ش���ملت نحو 581 ألف دينار دخل تشغيلي 
مكتسب من القضايا، إضافة 1.48 مليون دينار منحة 
حكومي���ة ومبل���غ 18.2 ألف دينار دخاً م���ن الفعاليات 

وورش العمل.
وتظه���ر البيانات المالي���ة للغرفة تحقيقها صافي دخل 
تشغيلي من القضايا فقط بلغ نحو 581 ألف دينار في 

الع���ام 2017 بانخفاض 60.6 % مقارن���ة بالعام 2016 
والذي سجل 1.47 مليون دينار.

وس���جلت إجمالي مصروفات “الغرفة” ارتفاعا بنس���بة 
7.06 % ليص���ل 1.57 مليون دينار في 2017، مقارنة 

ب� 1.47 مليون دينار في العام 2016.
وبل���غ إجمالي الرصيد النقدي المتراكم لغرفة تس���وية 
المنازعات حتى نهاية الس���نة المالي���ة 2017 نحو 6.6 
مليون دينار، مسجا نموا بنسبة 6.4 % مقارنة ب� 6.2 

مليون دينار في 2016.

وتحتس���ب غرفة البحرين لتس���وية المنازعات رسوًما 
تبل���غ 250 دوالًرا عل���ى كل طرف متن���ازع، مهما بلغت 
قيم���ة النزاع، في حي���ن تفرض الرس���وم العادية التي 
يعم���ل به���ا ف���ي المحاك���م لف���ض النزاع���ات بحي���ث أن 
أقصى رسوم يمكن استيفاؤها من المنازعات تبلغ 30 

ألف دينار.
وتق���وم الغرف���ة بتقدي���م خدم���ات تس���وية المنازعات 
للنزاع���ات التجارية التي كانت تقدم إلى المحاكم في 
البحري���ن، إذ تنظر فيها إذا تحقق ش���رطان أساس���يان 
هم���ا: أن تك���ون قيمة النزاع أكثر م���ن 500 ألف دينار، 
والثان���ي أن يك���ون أحد أطراف الن���زاع أو طبيعته إما 
مس���جا لدى مص���رف البحرين المرك���زي، مثل البنوك 
وش���ركات التأمي���ن، أو م���ا يطلق عليه الش���ق التجاري 
الدول���ي، وال���ذي يش���مل نح���و 90 % م���ن المنازع���ات 

الموجودة في السوق.
أم���ا القس���م الثاني من الخدمات الت���ي تقدمها الغرفة، 
فه���ي خدم���ات تس���وية المنازع���ات باتف���اق األطراف، 
ع���ن طريق الوس���اطة أو التحكي���م، كما تق���دم الغرفة 
فعالي���ات وورش عمل تجاري���ة متخصصة تهدف إلى 
إعداد الوسطاء والوقوف على احتياجات السوق في 

مجال الوساطة والتحكيم.

تراجع أس��واق األس��هم وس��ط مخاوف بش��أن االقتص��اد العالمي

11 % خسائر النفط بأسبوع مع وفرة المعروض

هبطت أسعار النفط يوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها 
من���ذ الرب���ع الثال���ث م���ن 2017 ومنهية األس���بوع على 
خس���ائر تزي���د ع���ن 11 % بفع���ل وفرة ف���ي المعروض 
العالمي من الخام أبقت المستثمرين بعيدا عن السوق 

قبيل عطات نهاية العام.
وتراجع���ت س���وق النف���ط إلى جانب أس���واق األس���هم 
الرئيس���ة وسط مخاوف بين المس���تثمرين بشأن قوة 
االقتص���اد العالم���ي م���ع اقت���راب الع���ام الجدي���د. وزاد 

إغ���اق محتم���ل للحكوم���ة االتحادي���ة ف���ي الوالي���ات 
المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، من مخاوف 

المستثمرين.
وجاء تراجع أس���واق النفط وس���ط مخاوف من وفرة 
ف���ي المعرض عل���ى الرغم من تخفيض���ات مزمعة في 
اإلنت���اج اتفق���ت عليه���ا منظم���ة أوب���ك م���ع منتجي���ن 

مستقلين في مقدمتهم روسيا.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت ألقرب 

اس���تحقاق جلس���ة الت���داول منخفض���ة 53 س���نتا، أو 
حوالي 1 %، لتبلغ عند التسوية 53.82 دوالر للبرميل 
بع���د أن هبطت أثناء الجلس���ة إل���ى 52.79 دوالر وهو 

أضعف مستوى لها منذ سبتمبر 2017.
وتراجعت عقود خام القياس األميركي غرب تكساس 
الوس���يط 29 سنتا لتسجل عند التسوية 45.59 دوالر 
للبرمي���ل بع���د أن المس���ت 45.13 دوالر للبرمي���ل عند 

أدنى مستوى لها في الجلسة.

نيويورك - رويترز

“بوينغ” تتجه للفوز على 
“إيرباص” في الطلبيات

تتجه “بوينغ” األميركية إلى التغلب بفارق 
كبي���ر عل���ى منافس���تها األوروبي���ة اللدودة 
“إيرب���اص” ف���ي طلبي���ات الطائ���رات للع���ام 
2018، بع���د أن ظف���رت بطلبي���ات جدي���دة 
بمليارات الدوالرات من شركة طيران في 

نيجيريا وأخرى في السعودية.
وتلق���ت أكب���ر ش���ركة ف���ي العال���م لصناع���ة 
الطائ���رات طلبي���ات تتضم���ن 690 طائ���رة 
حت���ى نهاي���ة نوفمب���ر، متج���اوزة إجمال���ي 
ع���دد الطائرات في الطلبي���ات التي تلقتها 
ايرباص للفترة نفسها والبالغ 380 طائرة.

وأعلن���ت بوين���غ وش���ركة طي���ران جري���ن 
أفريكا إيروايز التي مقرها الجوس اتفاقا 
مبدئي���ا س���يتضمن ف���ي ح���ال إتمام���ه 50 
طلبية وهو اتفاق تبل���غ قيمته 11.7 مليار 

دوالر.

سياتل - رويترز

استقبل رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” الشيخ دعيج بن سلمان 
ب���ن دعي���ج آل خليفة، في مكتبه رئيس مجلس إدارة ش���ركة ميدال للكابالت خالد 
الزيان���ي، بحض���ور نائب الرئي���س التنفيذي للش���ركة، علي البقال���ي، وعضو مجلس 

إدارة شركة ميدال للكابالت راشد الزياني.

وق���ال الش���يخ دعيج بن س���لمان “إنه 
لمن دواعي س���روري دائًم���ا أن ألتقي 
للكاب���ات  مي���دال  ش���ركة  بش���ريكنا 
والتي تربطنا معه���م عاقات قديمة؛ 
وذلك ألجل مناقش���ة بعض الجوانب 
ذات االهتمام المش���ترك، وبحث سبل 
التع���اون المس���تقبلي والط���رق الت���ي 
يمك���ن م���ن خاله���ا تعزي���ز ش���راكتنا 
اإلس���تراتيجية لم���ا يخ���دم المصلحة 
المش���تركة لمنفعة الش���ركتين بش���كل 
خاص وقط���اع األلمنيوم ف���ي مملكة 
وتتطل���ع  ع���ام.  بش���كل  البحري���ن 

ش���ركة ألب���ا إلس���تمرار وتطوي���ر هذه 
العاق���ة م���ع ش���ركة مي���دال للكابات 
للس���نوات المقبلة، وإنني سعيد لسير 
المناقش���ات بش���كل إيجاب���ي في هذا 

االتجاه”.
يذكر أن شركة ألبا تنتج أكثر من 981 
ألف طن متري س���نوًيا م���ن األلمنيوم 
عال���ي الج���ودة، إذ تخص���ص ألب���ا م���ا 
يق���ارب 45 % من إنتاجها للصناعات 
التحويلي���ة ف���ي البحري���ن، ف���ي حين 
يت���م تصدي���ر المتبق���ي لألس���واق في 

مختلف أنحاء العالم.

تعزيز الشراكة بين “ألبا” و“الكابالت”

المنامة – منارة للتطوير المنامة - سوليدرتي البحرين

أبرم���ت ش���ركة من���ارة للتطوير عقًدا مع ش���ركة غريت ليكس دريج أند دوكس؛ لمباش���رة القيام بأعمال ال���ردم للمرحلة الثانية من 
مش���روع “بواب���ة االس���تثمار - البحري���ن”، لمس���احة إجمالية قدره���ا 23 مليون ق���دم مربعة؛ ليصب���ح بذلك أكبر مش���روع للصناعات 

الخفيفة متاح للتملك الحر في البحرين بمساحة تبلغ 29 مليون قدم للمرحلتين األولى والثانية مًعا.

وتمتلك ش���ركة “آمار 1 لاستثمار العقاري” 
مشروع “بوابة االستثمار - البحرين”، فيما 
تمثله���ا “ش���ركة من���ارة للتطوي���ر” بصفته���ا 

مديًرا لتطوير المشروع.
حس���ن  للش���ركة  المنت���دب  العض���و  وق���ال 
البس���تكي “إن النج���اح الكبير ال���ذي تحقق 
للمرحل���ة األول���ى م���ن المش���روع، والطل���ب 
جع���ل  المس���تثمرين،  قب���ل  م���ن  المتزاي���د 
الش���ركة تفك���ر ف���ي الذه���اب إل���ى المرحلة 
الثاني���ة من���ه والت���ي ج���رى التخطي���ط له���ا 

مسبًقا”.
وأضاف أنه س���يجري ضّخ م���ا يقارب 100 
ملي���ون دين���ار، م���ن قب���ل الش���ركة المالك���ة 
العق���اري(؛  لاس���تثمار  )آم���ار  للمش���روع 
الس���تكمال المرحلة الثانية من المش���روع، 
والتي تتمثل ف���ي أعمال الردم إضافة إلى 

أعم���ال البنية التحتية المتضّمنة الش���وارع 
الداخلي���ة، والخدم���ات الكهربائية والمائية 
والص���رف الصح���ي واالتص���االت ونحوه���ا 
وجاه���ًزا  جذاًب���ا  المش���روع  يجع���ل  مم���ا 

لاس���تخدام المباشر من قبل المستثمرين، 
مؤكًدا أن ذل���ك يعكس الثقة في االقتصاد 
البحرين���ي ومتانت���ه، خصوًص���ا ف���ي قطاع 
األعمال اللوجس���تية والصناعات الخفيفة، 
والمناول���ة، واألعم���ال المس���اندة، إذ تش���ير 
الدراسات والتوقعات حدوث نمو كبير في 
السنوات الخمس المقبلة؛ نظًرا للتسهيات 
الت���ي تمنحه���ا المملك���ة لهذا القط���اع ضمن 

الرؤية االقتصادية 2030. 
 1600 إل���ى أن المش���روع س���يوفر  وأش���ار 
قطعة استثمارية تقريًبا تتراوح مساحاتها 
م���ا بين 450 مت���ًرا مرّبًعا و1200 متر مربع، 
م���ع وج���ود مرون���ة كبي���رة لدم���ج القط���ع 
بحس���ب حاجات المس���تثمر وطبيعة عمله، 
الفت���ا إل���ى أن م���دة أعم���ال ال���ردم وتهيئ���ة 

أرض المشروع ستكون 18 شهًرا.

أعلن���ت س���وليدرتي البحري���ن تأكي���د تصنيفه���ا للق���درة المالية “ B ” بنظرة مس���تقبلية مس���تقرة وتصني���ف ائتمان���ي “BBB” بنظرة 
. A.M. Best مستقبلية إيجابية من وكالة التصنيف العالمية

وذكر بيان عن الشركة أمس أن وكالة التصنيف 
العالمية A.M. Best أفادت في بيانها الرسمي 
إن ه���ذه التصنيفات التي منحت لس���وليدرتي 
البحرين تعكس كفاءة مس���تويات رأس المال 
والس���يولة، وتن���وع االس���تثمار، ومرون���ة مالية 

جيدة كشركة مدرجة في بورصة البحرين.
وق���ال الرئي���س التنفي���ذي للمجموع���ة ونائ���ب 
البحري���ن  س���وليدرتي  إدارة  مجل���س  رئي���س 
أشرف بسيسو”نحن فخورون بحصول إحدى 
ش���ركاتنا التابع���ة عل���ى التصني���ف واالعتم���اد 
العالم���ي. تمكن���ت س���وليدرتي البحري���ن وف���ي 
زمن قياس���ي بعد إتمام عملية الدمج الناجحة 
بين شركة س���وليدرتي التكافل العام والشركة 
األهلي���ة للتأمين م���ن إحراز الريادة في س���وق 
التأمين المحلية”. وأضاف أن “شركاتنا التابعة 
ف���ي البحرين وغيرها من األس���واق الرئيس���ية 
مكن���ت المجموع���ة من تبوأ القي���ادة والصدارة 

ف���ي مج���ال التأمين عل���ى المس���توى االقليمي 
والعالمي”. 

من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي للشركة جواد 
محمد بالقول “إننا سعداء بالحصول على هذا 
التصني���ف من وكالة تصني���ف عالمية مرموقة 

على الرغم من تحديات س���وق العمل المحلية 
والعالمية”. وأضاف “نحن فخورون جدا كوننا 
ش���ركة التأمي���ن التكافل���ي الوحي���دة وإح���دى 
ش���ركات التأمي���ن المحلية الحاصل���ة على مثل 

هذا التصنيف”.

حسن البستكي

أشرف بسيسو جواد محمد 

ض��ّخ  100 ملي��ون دينار ليصبح أكبر مش��روع للتملك الحّر ”BBB“ واالئتماني ”++B “ تصنيف الشركة بالقدرة المالية
ردم المرحلة الثانية لـ “بوابة االستثمار” نظرة مستقبلية إيجابية لـ “سوليدرتي”

23 ديسمبر 2018 األحد
16 ربيع الثاني 1440

508
أل����ف دي��ن��ار

أك���د المحل���ل ف���ي الش���ؤون االقتصادية يوس���ف المش���عل أن دوال كثيرًة تعتب���ر القطاع الخاص الداعم األس���اس ف���ي التنمية 
والشريك الفاعل في تنفيذ البرامج والخطط، بل يعتبر الالعب الرئيس في إيجاد فرص العمل والتدريب والتأهيل والنشاط 
االقتص���ادي، بينم���ا ف���ي البحري���ن فإن هذا القط���اع حتى اآلن لم يس���اهم في التنمية، بل ظ���ل معتمًدا على الدع���م الحكومي، 

وبالتالي فإن أداءه لم يرض طموح المواطن وال الحكومة.

وأض���اف أن القط���اع الخ���اص ل���م يق���م 
ب���دوره الكام���ل والمنش���ود فيما يخص 
والت���ي  االجتماعي���ة،  المس���ؤولية 
يعرفه���ا البن���ك الدولي عل���ى أنها التزام 
قط���اع األعمال باإلس���هام ف���ي التنمية 
خ���ال  م���ن  المس���تدامة  االقتصادي���ة 
وعائاته���م  موظفيه���م  م���ع  العم���ل 
والمجتمع المحلي والمجتمع عامة؛ من 
أجل تحس���ين نوعية حياتهم بأساليب 
تفي���د قط���اع األعم���ال والتنمي���ة عل���ى 
الس���واء، فكيف يمكن تعزيز هذا الدور 

في المملكة.

وقال المش���عل إن القط���اع الخاص هو 
إح���دى الركائ���ز األس���اس ف���ي التنمي���ة 
ال���ذي  االقتص���ادي  بمفهومه���ا  س���واء 
يتمثل ف���ي تطوير التج���ارة والصناعة 
والزراعة والسياحة والمال واالقتصاد 
عموم���ا أو بمفهومه���ا االجتماع���ي الذي 
يتجل���ى ف���ي تنمي���ة الم���وارد البش���رية 
وتدريبه���ا وتأهيله���ا وصق���ل مهاراته���ا 
ف���رص  وإيج���اد  والعملي���ة،  العلمي���ة 
عمل متج���ددة وتقديم حوافز تش���جع 
االلتحاق بالعمل في هذا القطاع، فإلى 
أي م���دى أدى ه���ذا القط���اع دوره ف���ي 

المسؤولية االجتماعية.
وأوض���ح المش���عل أن الدلي���ل الواضح 
عل���ى أن ه���ذا القط���اع ل���م يقم ب���دوره 
المأمول حتى اآلن، إذ من الماحظ أنه 
عندما نمر على ش���وارع البحرين خال 
هذه األيام والتي تقام فيها مهرجانات 
العيد الوطني يدفعنا الفضول والتركيز 
والدعاي���ة  اإلعان���ات  لوح���ات  عل���ى 
للش���ركات الراعية، فنج���د عددها كبيرا 
واألس���ماء براقة ورنانة وبعضها عبارة 
وه���ذا  عالمي���ة،  لش���ركات  ف���روع  ع���ن 
بح���د ذات���ه جيد، ولك���ن أس���ماء غالبية 

ه���ذه الش���ركات تختفي بمج���رد انتهاء 
حت���ى  االنتظ���ار  فعلين���ا  المهرج���ان، 
ال���ذي  والس���ؤال  المقب���ل.  المهرج���ان 
يطرح نفسه ماذا قدمت هذه الشركات 

وللوط���ن  المحل���ي  للمجتم���ع  لخدم���ة 
والمواط���ن في الوقت الذي تحقق فيه 
أرباًحا طائلة تصل إلى مايين الدنانير 
س���نوًيا، ناهي���ك عن أن هذه الش���ركات 
قدم���ت لها الحكوم���ة الكثير من الدعم 
م���دار  عل���ى  والمس���اندة  والتس���هيات 

األربع���ة العقود الماضي���ة، فمن باب رد 
الجميل ينبغي لها أن تقوم بدورها في 
خدمة المجتمع والمساهمة في التنمية 
خصوص���ا ف���ي ه���ذا الوق���ت والبلد يمر 

بأزمة اقتصادية. 

التعميم مرفوض

واختتم المش���عل “هن���ا ال نعمم، فالحق 
يقال إن هناك شركات مبادرة والبعض 
منها قدم العديد من الخدمات وبعضها 
س���اهم حتى في إنش���اء بعض المرافق 
الخدمي���ة وتقديم األجه���زة والمعدات، 
كما أنها قامت ببعض األعمال الخيرية، 
إال أن ه���ذه الش���ركات تع���د على أصابع 
الي���د وال تش���كل إال نس���بة ضئيل���ة م���ن 

عدد المؤسسات الكبرى.

المشعل: مساهمة “الخاص” اجتماعيا دون التطلعات

يوسف المشعل

زينب العكري

المحرر االقتصادي

المحلل 
االقتصادي 
أشاد ببعض 

الشركات ودورها 
بالخدمات
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س���تبدأ الحكومة األس���بوع المقبل زيادة جديدة في أس���عار الديزل بنس���بة تصل إلى 12.5 % في زيادة مقررة مس���بقا، ضمن خطط المملكة 
لهيكلة الدعم الحكومي لقطاع الطاقة ومعالجة العجز المالي، في الوقت الذي أكدت فيه ش���ركات نقل بحرينية أنها اس���تعدت مس���بًقا لهذه 

الزيادة، وأن التأثيرات ستكون محدودة.

وس���يتم رفع سعر الديزل من 160 إلى 180 
فلس���ا ي���وم الثالثاء األول م���ن يناير 2019، 
وبذل���ك تك���ون أس���عار الدي���زل ق���د ارتفعت 

بنسبة 157 % منذ العام 2008.
وه���ذه الزيادة س���تكون األخيرة التي أقرت 
ضم���ن خطة زمنية من 2016 وحتى 2019، 
بزيادة إجمالية تصل إلى 80 فلس���ا للتر، أي 

من 100 فلس إلى 180 فلسا. 
وقال المدير العام لشركة العاصمة للنقليات 
التي تعد إحدى أكبر مشغلي حافالت النقل 
ف���ي البحري���ن خال���د بوجي���ري إن الش���ركة 
اس���تعدت له���ذه الزي���ادة قبل نحو 6 أش���هر، 
إذ عدل���ت الخط���وط وأدخل���ت تحس���ينات 
لزيادة الكفاءة، متوقعا أن تكون التأثيرات 
على القطاع مح���دودة، خصوصا أن معظم 

العق���ود الت���ي تبرهم���ا ش���ركات المواصالت 
هي لمدة تصل إلى 4 سنوات.

وبّي���ن بوجيري أن ش���ركته تنق���ل قرابة 20 
أل���ف طالب ف���ي الم���دارس الخاص���ة يوميا 
من خالل أس���طول حافالت مكون من 300 
حافل���ة، وأن العق���ود الت���ي أبرمتها الش���ركة 
 2020 الع���ام  ف���ي  النق���ل تنته���ي  لعملي���ات 
وعلي���ه ال يمكن زيادة األس���عار قب���ل انتهاء 

هذه العقود.
ويتفق مع بوجيري رياض البريمي صاحب 
ش���ركة نقلي���ات الري���اض الذي أش���ار بدوره 
إل���ى أن التأثي���رات يمكن أن تك���ون طفيفة 
خصوص���ا أن الش���ركات أعدت نفس���ها لهذه 
س���ترتفع  األعب���اء  أن  مس���تدركا  الزي���ادة، 
بالتأكيد على الش���ركات الصغيرة خصوصا، 

والت���ي تعمل من الباطن لحس���اب ش���ركات 
كبيرة مرتبطة بعقود، مش���يرا إلى أنه طالما 
هن���اك عق���ود، فإن���ه ال يمكن زيادة األس���عار، 
لكن الش���ركات التي تمتلك أس���طول بسيط 
من الش���احنات أو الحافالت ستزيد األعباء 

عليها.
وس���تكون ه���ذه الزي���ادة الرابع���ة واألخيرة 
ألس���عار الديزل ضمن قرار اُتخ���ذ منذ العام 
2016 ف���ي ظ���ل مس���اعي البحري���ن لزي���ادة 
ال���ذي  المال���ي  العج���ز  لتخفي���ف  إيراداته���ا 

يواجه البالد.
ويباع الديزل للصيادين البحرينيين بس���عر 
يق���ل بمق���دار 30 فلس���ا للت���ر الواح���د ع���ن 
األسعار المذكورة بحسب قرار وزير الطاقة 

في 2015.

ومن���ذ منتص���ف الثمانين���ات كان���ت أس���عار 
الدي���زل ثابت���ة عن���د 70 فلس���ا للت���ر الواحد 
للقط���اع البري و80 فلس���ا للبح���ري، قبل أن 
يت���م رفعها في الع���ام 2008 إلى 100 فلس 

م���ع تعوي���ض الصيادين. ثم ص���در قرار من 
وزير المالية في العام 2013 بزيادة األسعار 
تدريجي���ا قبل أن ُيجمد وس���ط احتجاجات 
متوالي���ة عل���ى ذلك ليعاد إص���دار القرار في 

نهاية 2015 من جديد، ولكن هذه المرة من 
وزي���ر الطاق���ة لُيفّع���ل م���ن 2016 إلى 2019 
بزي���ادة 20 فلس���ا في كل ع���ام، أي بإجمالي 

80 فلسا على مدى 4 أعوام.

رفع أسعار الديزل 12.5 % األسبوع المقبل
ال���ت���أث���ي���رات م����ح����دودة وب���ع���ض ال����ش����رك����ات اس���ت���ع���دت م���ن���ذ أش��ه��ر

أقصى درجات الشفافية بتطبيق “المضافة”
للمستهلكين ظ��اه��ر  م��ك��ان  ف��ي  التسجيل  ش��ه��ادة  وض���ع  أه��م��ي��ة 

أكدت وكيل الوزارة المس���اعد لتنمية وسياس���ة 
األولوي���ة  أن  فقيه���ي،  رن���ا  العام���ة  اإلي���رادات 
األساس���ية الت���ي يت���م العم���ل عليه���ا حالي���ا هي 
كل  ف���ي  الش���فافية  درج���ات  أقص���ى  تحقي���ق 
م���ا يتعل���ق بتطبي���ق ضريب���ة القيم���ة المضاف���ة؛ 
حمايًة لحق المس���تهلك وأهمي���ة توافر الصورة 
الواضحة تماما لديه خ���الل تعامله مع الجهات 

الخاضعة للضريبة. 
وبناًء عليه، فس���يكون على جميع المؤسس���ات 
التجاري���ة المس���جلة ألغ���راض ضريب���ة القيم���ة 
المضاف���ة طبق���ا ألح���كام قانون ضريب���ة القيمة 
التنفيذي���ة وض���ع ش���هادة  المضاف���ة والئحت���ه 
تحصي���ل  ح���ق  له���ا  تخ���ول  الت���ي  التس���جيل 
الضريب���ة ف���ي م���كان ظاه���ر للمس���تهلكين، إذ 
تش���مل ه���ذه الش���هادة رق���م الس���جل التج���اري 
للمؤسس���ة وتاري���خ تس���جيلها ف���ي الضريب���ة، 
م���ع تأكي���د أن يك���ون المبلغ الخ���اص بالضريبة 
مش���موال ف���ي الس���عر المعل���ن، بحي���ث ال يفاجأ 

المستهلك بمبلغ إضافي عند الدفع. 
وأشارت إلى أن االستعدادات الخاصة بضريبة 
القيم���ة المضاف���ة دخل���ت مرحل���ة مكثف���ة م���ع 
اقتراب موعد س���ريان الضريب���ة في األول من 
يناي���ر المقب���ل، إذ تواصل الك���وادر المتخصصة 
ب���وزارة المالي���ة واالقتص���اد الوطن���ي والجه���از 
الوطن���ي للضرائب الخليجية التفاعل المباش���ر 

عل���ى م���دار الس���اعة م���ع مس���ؤولي الش���ركات 
والمؤسسات التجارية التي ستخضع للضريبة؛ 
لضم���ان إلمامه���م بجوانبه���ا الفني���ة واإلجرائية 
المختلف���ة، وتجنب حدوث أية مش���كالت عند 
التطبي���ق، إضافة إل���ى المضي في ورش العمل 

التعريفية المعدة لهذا الغرض. 
المؤسس���ات  مس���ؤولي  فقيه���ي  وناش���دت 

الخاضع���ة للضريب���ة عدم التردد ف���ي طرح أية 
أسئلة واستفسارات تخص الضريبة الجديدة، 
سواء عبر الخط الساخن 80008001 أو البريد 
إل���ى  vat@mof.gov.bh، إضاف���ة  اإللكترون���ي 
االس���تفادة م���ن المعلوم���ات المفصل���ة المتاحة 
الوطن���ي  للجه���از  اإللكترون���ي  الموق���ع  عل���ى 
www.nbt.gov. / /:https( الخليجية  للضرائب 

المنامة - وزارة المالية

المنامة - دار القرار

عق���د مجل���س إدارة مركز التحكي���م التجاري 
لدول مجل���س التعاون لدول الخليج العربية 
71 بمق���ر المرك���ز  ال����  الق���رار” اجتماع���ه  “دار 
ف���ي  االس���تقالل  بش���ارع  الجدي���د  بالمبن���ى 
البحرين األربعاء الماضي، برئاس���ة المحامي 
بدر س���عود الب���در ممثل دول���ة الكويت، الذي 
هنأ الجمي���ع بانعقاد اجتماع المجلس األعلى 
ل���دول مجل���س التع���اون ف���ي دورت���ه ال���� 39 
واس���تالم س���لطنة عمان دور الرئاس���ة خالل 

العام المقبل. 
وبحكم أن رئاس���ة مجلس اإلدارة في المركز 
دورية وفًقا لما هو معمول به في اجتماعات 
مجل���س التع���اون، ف���إن الرئاس���ة تنتق���ل إلى 
ممثل س���لطنة عمان رضا بن جمعة آل صالح 

ف���ي الع���ام المقبل ابت���داًء م���ن 1 يناير 2019 
ولغاي���ة 31 ديس���مبر 2019، كما أنه بناًء على 
ترحي���ب المجل���س األعلى بأن تك���ون دورته 
األربع���ون لدول���ة اإلم���ارات فق���د ق���رر تعيين 
ممثل اإلمارات محمد بن هالل المهيري نائًبا 

للرئيس.
الق���رار  دار  ف���ي  الرئاس���ة  انتق���ال  ويتزام���ن 
الس���لطاني  المرس���وم  للس���لطنة م���ع ص���دور 
بتاريخ 17 أكتوبر 2018 بإنشاء مركز خاص 
التج���اري”  للتحكي���م  عم���ان  “مرك���ز  يس���مى 
يتب���ع غرف���ة تج���ارة وصناعة عم���ان ويتمتع 
بالش���خصية االعتباري���ة واالس���تقالل المالي 
واإلداري، مم���ا يعط���ي الفرصة لُعم���ان ممثلة 
في غرفتها االس���تفادة من الخبرة التراكمية 

انتقال رئاسة “دار القرار” لُعمان

اس���تعرض رئي���س مجل���س إدارة الجمعية 
ن���زار  واالعتمادي���ة  للصيان���ة  الخليجي���ة 
المتعلق���ة  اإلحص���اءات  بع���ض  الشماس���ي 
األوس���ط  الش���رق  ومع���رض  بالمؤتم���ر 
الخامس للصيان���ة واالعتمادي���ة مينتكون 
2018. وأش���ار إلى أنه ت���م تقديم 54 ورقة 
وبمش���اركة  ومتنوع���ة  متخصص���ة  فني���ة 
فعلي���ة م���ن مختلف دول العال���م أي بزيادة 

14 % ع���ن فعالية مينتكون 2016، إضافة 
إلى عقد 4 ورش عمل على هامش المؤتمر 
وبحض���ور 123 مش���ارك. وأم���ا بخص���وص 
المع���رض المصاحب فقد ش���اركت فيه 65 
ش���ركة إقليمية وعالمي���ة أي بزيادة 40 % 

عن فعالية مينتكون 2016.
وأش���ار الشماس���ي إلى مجموع المشاركين 
أكث���ر  إل���ى  المه���م  الح���دث  له���ذا  وال���زوار 

م���ن 1300 مش���ارك م���ن 29 دول���ة إقليمية 
فعالي���ة  ع���ن   % 30 بزي���ادة  أي  وعالمي���ة 

مينتكون 2016. 
جاء ذلك لدى استقبال وزير النفط الشيخ 
محمد بن خليف���ة آل خليفة، رئيس اللجنة 
التنظيمي���ة  واللجن���ة  العلي���ا  االستش���ارية 
لمؤتمر ومعرض الش���رق األوسط الخامس 
للصيان���ة واالعتمادي���ة 2018 عبدالحكي���م 

إدارة  مجل���س  رئي���س  يرافق���ه  القوح���ي، 
الجمعي���ة الخليجية للصيان���ة واالعتمادية 
ن���زار الشماس���ي وعدد م���ن أعضاء مجلس 
المهندس���ين  جمعي���ة  ورئي���س  اإلدارة 
م���ن  وع���دد  توفيق���ي  ضي���اء  البحريني���ة، 

أعضاء مجلس اإلدارة. 
ورحب الوزي���ر بالقوحي والوف���د الُمرافق، 
ُبذل���ت  الت���ي  مش���يدا بالجه���ود المخلص���ة 
الممّي���ز  النج���اح  تحقي���ق  ف���ي  وس���اهمت 

للمؤتمر.

طالب���ت غرف���ة تجارة وصناعة البحرين بالتش���اور مع مختل���ف الجهات المعنية بالحكومة لتحس���ين 
آلي���ة تطبيق ضريب���ة القيمة المضافة خالل المرحلة التدريجية للتطبي���ق التي أعلن عنها، وتوضيح 
جمي���ع الجوان���ب الفني���ة والقانونية المترتبة عليها، مؤكدة على لس���ان رئيس���ها س���مير ناس ضرورة 
وض���وح الرؤي���ة فيم���ا يخص آلية تطبيق الضريب���ة؛ لضمان نجاح النظام الضريب���ي وتحقيق الهدف 
المرج���و من���ه، مش���ددة في الوق���ت ذاته عل���ى أهمية تأهيل وتوعي���ة القطاع الخاص ش���أن تفاصيل 
النظ���ام الضريب���ي وآلي���ات تطبيقه، إذ ته���دف الدول ف���ي العالم لتطبيق الضريبة كوس���يلة رئيس���ة 
ومهمة لتمويل موازناتها، وهو أمر تتفهم الغرفة دواعيه، بل ترى أنه واجب ومسؤولية وطنية في 
أن يس���اهم القط���اع الخ���اص مع الدولة في ديمومة الحركة التنموي���ة، ولكن يجب أن تكون اآلليات 
واضحة لدى جميع األطراف خاصة للقطاع الخاص، وأن يتم وضع اإلجراءات الالزمة التي تضمن 

خضوع المنظومة الضريبية لحوكمة دقيقة.

وأكد ناس أن الغرفة ترى أن األوضاع الحالية تحتم 
ضمان جهوزية القطاع الخاص وتوعيته بش���أن آلية 
تطبي���ق الضرائ���ب بش���كل دقي���ق وعليه ف���إن الغرفة 
تأم���ل تطوي���ر وتحس���ين آلي���ات تطبي���ق الضرائ���ب، 
وبالتوازي مع حملة توعوية ش���املة تبين لمؤسسات 

وش���ركات القطاع الخاص آلي���ة التنفيذ، وأن يترافق 
ذل���ك م���ع وض���ع مرجعي���ة أساس���ية لف���رض الضريبة 
تأخذ في االعتبار مؤشرات التضخم، ومعدالت النمو 
االقتص���ادي في القطاع غير النفطي والناتج المحلي 
اإلجمالي، ومعدالت اإلنتاجية، واآلثار الس���لبية التي 

ستنش���أ عل���ى مع���دالت الربحي���ة للش���ركات بمختلف 

فئاتها؛ ألنها مؤشرات تقاس من خاللها قدرة القطاع 

الخاص على تحمل الضرائب، أو شدة تأثرها بها من 

أجل حماية األنش���طة االقتصادية م���ن أية تداعيات 

أو تأثيرات سلبية لالنطالق نحو أعلى معدالت للنمو 

االقتصادي حسب المتغيرات االقتصادية.

السنابس - الغرفة

“الغرفة” تطالب بالتشاور لتحسين آليات “المضافة”

سمير ناس

رنا فقيهي

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

 علي الفردان

تقديم 54 ورقة فنية في “مينتكون 2018”

وزير النفط مستقبال اللجنتين االستشارية والتنظيمية لـ “مينتكون 2018” 

تفهم الضرورات 
االقتصادية المرحلية 

والصيغة القانونية

مساهمة “الخاص” 
في ديمومة التنمية 

مسؤولية وطنية

توضيح جميع الجوانب 
الفنية والقانونية 

المترتبة على الضريبة

وضع إجراءات خضوع 
المنظومة الضريبية 

لحوكمة دقيقة
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 

عـقـارات الـفـرصــة

للبيع شقة في أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة 
حمامين ومطلة على البحر تصلح لعمل إستثماري

للحجز واالستفسار   alforsamm@hotmail.com   33737677  مجمع سترة لي مارش الطابق االرضي بجانب االهلية للتأمين

• مطلوب اراضي من المالك مباشرة
• متخصصون في بيع وشراء وتأجير وتثمين العقارات

للبيع أو اإليجار بناية في الماحوز
سعر البيع 800 ألف دينار بحريني 

]1[ للبيع أو لإليجار شقه سكنية استثامرية جديدة كليا و مؤثثة بالكامل يف منطقة الجفري مساحة الشقه 53.6 مرت مربع يف الطابق 17 مع اطاللة عىل 

البحر تتكون من غرفة نوم و صالة و مطبخ مفتوح مجهز بالكامل تكييف مركزي  مميزات املبنى:  مواقف يف املبنى لكل شقة نظام ضد الحريق نظام 

حامية عىل مدار الساعه و قسم استقبال سينام داخلية حامم سونا جيم للنساء و اخر للرجال مع جاكوزي باطاللة بانورامية بركة سباحة للرجال و بركة 

اخرى للنساء مكان مخصص لالطفال مركز لرجال االعامل يقع املبنى مقابل مجمع جديد قيد االنشاء و قرب مجمع الجفري و مجمع الواحه الجديد و جامع 

الفاتح سعر البيع 65 الف دينار سعر االيجار الشهري 450 دينار شامل الكهرباء واملاء

]2[ للبيع ارض تجارية عىل شارعني امامي و خلفي يف سلامباد عىل شارع الشيخ عيىس قابل للتقسيم عىل 4 قطع املساحة 6601.2م سعر القدم 30 دينار 

)هايوي السعودية(

]3[ للبيع فيال مميزة يف الحد يف مجمع 112مكونة من: غرف 6 حاممات 8 صالتني رخام واسعني مطبخني مخزنني غرفة خادمة عدد2 كراج لسيارة

مساحة البناء 470 مرت مساحة االرض 376مرت السعر 240 الف دينار

]4[ للبيع شقة يف أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة حاممني ومطلة عىل البحر تصلح لعمل إستثامري

]5[ للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة

]6[ للبيع قطعتني من أرايض صناعية شامل خزانات بابكو  يف سرتة املساحات  930.2م  902.3م سعر القدم 32 دينار

]7[ للبيع قطعتني من االرايض يف منطقة الزنج  خلف عيادة هالة السيد تصنيف  RA املساحة 368.6م و377.4م

]8[ للبيع مخزن يف سرتة مركوبان املساحة 2116.9م سعر االجاميل 620 الف

]9[ يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة 
المساحة 380

مكون من ثالثة ادوار االرضي عبارة عن اربع 
5متر  وعرض  13متر  بعمق   خدمية  ورش 
مع وجود ميزانين الدور االول اربع مكاتب 
كبيرة ادارية الدور الثاني اربع مكاتب أيضا 
مساحة األرض 347م  المبني جاهز  يوجد 
 350 المطلوب  المبلغ  المبني   في  لفت 
المبنى  مدخول  للتفاوض  قابل  دينار  الف 

المتوقع 2700دينار في الشهر
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عراقيل جديدة 
تؤخر تشكيل 
حكومة وحدة 

وطنية في لبنان

قال مسؤول رفيع إن الجهود 
المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن 

حكومة وحدة وطنية في لبنان 
تعرضت لعقبات جديدة أمس السبت 

مما تسبب في تأجيل تشكيلها.
ولبنان، الذي يعاني من تراكم الديون 

وركود االقتصاد، في حاجة ماسة 
إلى حكومة يمكنها الشروع في 

إصالحات اقتصادية متوقفة منذ 
فترة طويلة لوضع الدين العام على 

مسار مستدام.

اس��تمرار التظاهرات في الس��ودان لليوم الراب��ع على التوالي

البشير يعين واليا جديدا للقضارف

أصدر الرئيس الس���وداني، عمر البش���ير، أمس الس���بت، قرارا جمهوريا بتعيين ضابط في جهاز األمن والمخابرات واليا جديدا لمنطقة للقضارف، خلفا للوالي الذي 
قتل في حادث تحطم مروحية قبل 3 أس���ابيع. وقالت وكالة الس���ودان لألنباء )س���ونا(: “أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين العميد أمن مبارك محمد ش���مت واليا 

على القضارف”.

يذك���ر أن والي���ة القض���ارف الواقعة 
عل���ى بع���د 550 كلم ش���رق العاصمة 
الخرطوم، شهدت احتجاجات على 

ارتفاع سعر الخبز.
ب���دأت  ق���د  االحتجاج���ات  وكان���ت 
األربعاء ف���ي مدينتي بورتس���ودان 
ش���مالها،  وعطب���رة  الب���الد  ش���رقي 
وامتدت الخمي���س إلى مدن أخرى 
تواصل���ت  الت���ي  الخرط���وم،  بينه���ا 
فج���ر  حت���ى  االحتجاج���ات  فيه���ا 

الجمع���ة قب���ل أن تس���ودها س���اعات 
م���ن الهدوء. وتج���ددت التظاهرات 
التي تش���هدها مدن سودانية، أمس 
الس���بت، للي���وم الرابع عل���ى التوالي 
كردف���ان  ش���مال  والي���ة  وش���ملت 
وشرق دارفور وكس���ال. حراك يأتي 
في تواص���ل لحركة احتجاج بدأت، 
األربع���اء، في مدن الب���الد مع تزايد 
األس���عار  ارتف���اع  بس���بب  الغض���ب 
ومصاع���ب اقتصادي���ة أخ���رى، مم���ا 

دفع قوات األمن الس���تخدام العنف 
الذي���ن  المتظاهري���ن، خاص���ة  ض���د 
تعم���دوا إث���ارة العن���ف والتخري���ب، 
ما أدى إلى س���قوط عدد من القتلى 
في صفوف المحتجين. الس���لطات، 
من جانبه���ا، أعلنت حاالت الطوارئ 
وحظ���ر التجول في ع���دة مدن، كما 
علق���ت الدراس���ة في ع���دة واليات، 
ومنها الخرطوم.    في غضون ذلك، 
دع���ا رئيس ح���زب األم���ة المعارض، 

الصادق المهدي الحكومة إلى قبول 
مطال���ب  إل���ى  واالس���تماع  التغيي���ر 
كل  انتظم���ت  الت���ي  االحتجاج���ات 

مكان.

 وقال المهدي، في مؤتمر صحافي  «
عقده بدار الحزب بأم درمان، 

إن التحركات السلمية “مشروعة 
قانونيا ودستوريا، ومبررة 

نتيجة لتردي األوضاع المعيشية 
واالقتصادية”.

الخرطوم - وكاالت

بيروت - رويترز

البشير يعين العميد أمن مبارك شمت واليا على القضارف

الرباط - أ ف بأبوظبي - سكاي نيوز عربيةمقديشو - رويترز

قال���ت الش���رطة الصومالي���ة، أم���س الس���بت، إن 13 ش���خصا عل���ى األق���ل قتلوا 
كم���ا أصيب 17 آخ���رون في هجوم بس���يارتين ملغومتين أعلنت حركة الش���باب 
المرتبطة بتنظيم القاعدة المسؤولية عنه ووقع بالقرب من مقر إقامة الرئيس 

في العاصمة مقديشو.

ووق���ع االنفجار الثان���ي على مقربة من 
م���كان االنفج���ار األول. وأعلنت حركة 
الش���باب، ف���ي تصريحات بثته���ا إذاعة 
األندل���س التابع���ة لها، مس���ؤوليتها عن 
االنفجارين وقال���ت إن االنفجار الثاني 

كان أيضا بسيارة ملغومة.
وق���ال الرائد بالش���رطة محمد حس���ين 
لرويت���رز ”ارتف���ع ع���دد القتل���ى إل���ى 13 
ش���خصا بينهم مدنيون وجنود. أصيب 
ف���ي  س���قطوا  الضحاي���ا  آخ���رون.   17
بقن���اة  صحاف���ي  وق���ال  االنفجاري���ن“. 
يونيفرس���ال التلفزيوني���ة المحلي���ة إن 
م���ن بي���ن القتل���ى صحفي���ا وحارس���ين 
وس���ائقا يعملون بالقناة كانت سيارتهم 
تم���ر م���ن نقطة التفتيش الت���ي وقع بها 

الصحاف���ي  وأض���اف  األول.  االنفج���ار 
عب���دي عزي���ز إبراهي���م ال���ذي يعمل في 
القناة التلفزيونية لرويترز ”قتل زميلي 
أوي���ل ضاه���ر ص���الد ف���ي االنفج���ار مع 
الس���ائق وحارس���ين. قتله���م االنفج���ار 
األول أثناء مرور سيارتهم. فليرحمهم 
هللا“. كان���ت الش���رطة قال���ت في وقت 
س���ابق إن الس���يارة الملغوم���ة األول���ى 
الت���ي انفج���رت ف���ي نقط���ة التفتي���ش 

قتلت 5 أشخاص معظمهم جنود.

وقال شرطي آخر يدعى أحمد  «
عبدي إن السيارة الملغومة 

انفجرت عند نقطة تفتيش تبعد 
حوالي 400 متر عن مقر إقامة 

الرئيس.

ق���ال وزير الداخلية التركي، س���ليمان صويلو، أمس الس���بت، إن نحو 300 ألف 
الجئ س���وري عادوا إلى بالدهم “في أعقاب عمليتين عس���كريتين تركيتين في 

شمال سوريا”، وبعد تحذير أنقرة أنها تخطط لتنفيذ هجوم آخر.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
صويلو في خطاب ألقاه في محافظة 
أدرن���ة، ش���مال غربي تركي���ا، إن “عدد 
إخوانن���ا وأخواتن���ا الس���وريين الذين 
ع���ادوا إل���ى بالده���م يبل���غ 291.790” 

منذ إطالق أول عمليتين.
دعم���ت   ،2016 أغس���طس  وف���ي 
الس���لطات التركية مقاتلي المعارضة 
أراض���ي  اس���تعادوا  الذي���ن  الس���ورية 
في شمال س���وريا من تنظيم داعش، 
ف���ي عملي���ة أطل���ق عليه���ا اس���م “درع 

الفرات”.
وبي���ن يناير ومارس 2018، اس���تولى 
مقاتل���ون تدعمه���م الق���وات التركي���ة 
عل���ى جيب عفرين في ش���مال ش���رق 
سوريا من قوات سوريا الديمقراطية، 

وه���ي  األك���راد  عليه���ا  يهيم���ن  الت���ي 
مدعومة م���ن الواليات المتحدة، لكن 
أنقرة تصنفها “إرهابي���ة”، باعتبار أنها 
مرتبطة بح���زب العمال الكردس���تاني 
الماض���ي،  واألس���بوع  تركي���ا.  ف���ي 
ه���دد الرئي���س الترك���ي، رج���ب طيب 
أردوغ���ان بش���ن عملي���ة جدي���دة ضد 
وح���دات حماية الش���عب الكردية في 

شمال سوريا خالل “أيام قليلة”.

لكن بعد أن قرر نظيره األميركي،  «
دونالد ترامب ، سحب ألفي 

جندي من سوريا، عاد أردوغان 
وقال إن العملية ضد قوات 

وحدات حماية الشعب الكردية 
وتنظيم داعش ستجري “خالل 

األشهر المقبلة”.

تمكنت الش���رطة المغربية من تفكيك ش���بكة لتهريب المهاجرين من المغرب إلى 
إسبانيا، وتوقيف 4 أشخاص يشتبه في أنهم أعضاء فيها، باإلضافة إلى 22 من 

الساعين للهجرة غير الشرعية.

وأعلن���ت المصلح���ة الوالئي���ة للش���رطة 
القضائي���ة بمدينة طنجة ف���ي بيان أنها 
تمكن���ت، مس���اء الجمع���ة، م���ن “توقيف 
3 مواطني���ن مغارب���ة م���ن منظم���ي هذا 
م���ن  ومواطن���ا  اإلجرام���ي،  النش���اط 

جنسية أفريقية يلعب دور الوساطة”.
ونقلت وكال���ة فرانس برس عن البيان، 
أن المش���تبه بهم تت���راوح أعمارهم بين 

24 و44 عاما.
وأش���ار البيان إلى اعتق���ال “22 مواطنا 
م���ن دول أفريقي���ا جن���وب الصح���راء، 
كانوا مرشحين للهجرة غير المشروعة، 
مطاط���ي  ق���ارب  حج���ز  عل���ى  ع���الوة 
ومجموعة من س���ترات النجاة وسيارة 
الس���لطات  أحبط���ت  وق���د  خفيف���ة”. 
المغربي���ة 68 ألف محاول���ة للهجرة غير 

الش���رعية نحو أوروبا بي���ن مطلع يناير 
ونهاي���ة س���بتمبر 2018، كما تمكنت من 
تفكيك 122 ش���بكة “إجرامي���ة لالتجار 
حصيل���ة  آخ���ر  بحس���ب  البش���ر”،  ف���ي 
المهاجري���ن  إل���ى  وإضاف���ة  رس���مية. 
األفارق���ة م���ن دول جن���وب الصح���راء 
الكبرى، شهدت األشهر القليلة الماضية 
مح���اوالت عب���ور لش���بان مغارب���ة عل���ى 

متن زوارق مطاطية.

يأتي ذلك بعد 6 أيام من تفكيك  «
السلطات اإلسبانية شبكة مهربين، 

أدخلت إلى إسبانيا نحو 600 
مهاجر مغربي عبر البحر عام 

2018، واعتقال أفرادها، بحسب ما 
أعلن الحرس المدني اإلسباني يوم 

اإلثنين الماضي.

المغرب يفكك شبكة لتهريب المهاجرينتركيا تعلن عودة 300 ألف سوريقتلى بانفجار سيارتين في مقديشو
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غزة - أ ف ب

طرابلس - رويترز

أعلنت وزارة الصحة الفلس���طينية في غزة وفاة ش���اب فلس���طيني صباح 
أمس السبت متأثرا بجروح أصيب بها خالل مواجهات مع قوات االحتالل 

في شرق البريج في وسط القطاع الجمعة.

المواجه���ات  ترتف���ع حصيل���ة  وبذل���ك 
ال���ى 4 قتل���ى بعدم���ا أعلن���ت ال���وزارة 
ع���ن مقت���ل 3 فلس���طينيين برص���اص 
إسرائيلي في شرق مدينة غزة مساء 

الجمعة.
وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في 

غزة أش���رف القدرة في بيان صحافي 
“استش���هاد أيم���ن مني���ر محم���د ش���بير 
)18 عاما( صباح أمس من س���كان دير 
البلح متأث���را بجراحه التي أصيب بها 
في البط���ن برصاص ق���وات االحتالل 
االسرائيلي شرق البريج أمس األول”.

قالت الحكومة الليبية المدعومة من األمم المتحدة إن ليبيا وتركيا اتفقتا، 
أمس السبت، على فتح تحقيق مشترك وعاجل بشأن شحنة أسلحة وصلت 

من تركيا وُضبطت في ميناء بالقرب من طرابلس األسبوع الماضي.

بع���د  البي���ان  الحكوم���ة  وأص���درت 
مباحث���ات في طرابل���س بين رئيس 
ال���وزراء الليبي فائز الس���راج ووزير 
الخارجي���ة الترك���ي مول���ود جاويش 
أوغل���و. ونق���ل البي���ان ع���ن جاويش 
أوغل���و قول���ه إن أنق���رة ترفض مثل 

ه���ذه األفعال ”التي ال تمثل سياس���ة 
الدولة التركية وال نهجها“.

وضبطت سلطات الجمارك األسلحة 
ي���وم الثالث���اء ف���ي مين���اء الخم���س 
على بعد نحو 100 كيلومتر ش���رقي 

طرابلس.

وفاة فلسطيني في مواجهات بغزة

ليبيا وتركيا تحققان بشحنة أسلحة

أعلن مساعد للرئيس السوداني عمر  «
البشير، أمس السبت، عن القبض على عضو 

مجلس تشريعي يدير خلية تحرض الشارع.

وأضاف أنه تم ضبط نظاميين )عناصر تابعة  «

للقوات النظامية( مشاركين بالزي المدني 
في تظاهرات القضارف.

وأشار إلى أن التظاهرات انحرفت عن  «
مسارها الطبيعي، مشدداً على أن السلطات 

السودانية ترفض التخريب.

وقال مساعد الرئيس السوداني إن تظاهرات  «
الواليات تمت بمشاركة أشخاص من خارج 

الواليات.

مساعد البشير: التظاهرات انحرفت عن مسارها الطبيعي

دبي - العربية.نت أبوظبي - سكاي نيوز عربية

نفت مصادر رسمية من مجلس “سوريا الديمقراطية” وصول وفد له إلى العاصمة السورية دمشق، إلجراء محادثات مع نظام األسد. 
وقال����ت المص����ادر في اتصال هاتفي مع “العربية.نت”: “لم يتوجه أي وفد رس����مي من مجلس����نا إلى دمش����ق”، مش����يرة إل����ى أن “وفودًا من 

جهات أخرى قد تكون وصلت إلى دمشق، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالشمال السوري”، من دون أن تكشف عن هويتها.

ل���م  الس���وري  “النظ���ام  أن  المص���ادر  وأك���دت 
يعترف إلى اآلن بمشروع “اإلدارة الذاتية” في 
الش���مال والشمال الش���رقي من البالد، وال تزال 

الخالفات كبيرة بيننا”، على حّد تعبيرها.
ويس���عى النظام الس���وري، وفق ه���ذه المصادر 
إلى بس���ط سيطرته مجددًا على مناطق قوات 

“سوريا الديمقراطية”، من “دون مقابل”.
وأكد المس���ؤول ب� اإلدارة الذاتية” كمال عاكف، 
أن “هن���اك تواصال مع كاف���ة األطراف الحتواء 

الخطر التركي”.

وصل إلى مدينة عدن جنوبي اليمن، أمس السبت، رئيس لجنة إعادة االنتشار في مدينة الحديدة غربي اليمن، الهولندي باتريك 
كامييرت، وفق ما أفاد مراسلنا. وهبطت طائرة كامييرت في مطار عدن، ويرافقه فريق مصغر، إذ من المقرر أن يلتقي مسؤولين 

في الحكومة اليمنية، قبل بدء مهمته في اإلشراف على وقف إطالق النار وإعادة انتشار القوات في الحديدة.

وف���ي تط���ور ذي صل���ة، وصل إل���ى مدينة 
الحدي���دة، أم���س الس���بت، فري���ق فني من 
األم���م المتحدة، سيس���اعد اللجنة الدولية 
المش���تركة على مراقبة وقف إطالق النار 

في المدينة، تنفيذا التفاق السويد.
الفري���ق  أف���راد  ينتش���ر  أن  المق���رر  وم���ن 
الفني عل���ى خطوط التماس بي���ن القوات 
الش���رعية وميليش���يات الحوث���ي، به���دف 
اإلبالغ عن أي خروق التفاق وقف إطالق 

النار في مدينة الحديدة.
لألم���م  التاب���ع  الفن���ي  الفري���ق  وس���يعمل 
المتح���دة عل���ى وض���ع الترتيب���ات الالزمة 
لمباش���رة مهام تثبيت ووقف إطالق النار 

في المدينة.
أوام���ر  الحوث���ي  ميليش���يات  وأص���درت 

المرك���زي  األم���ن  زي  بارت���داء  ألفراده���ا 
والش���رطة بالتزامن م���ع وصول المراقبين 

محاول���ة  ف���ي  الحدي���دة،  إل���ى  الدوليي���ن 
للتحايل على قرار االنسحاب من المدينة.

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية

باتريك كامييرت لدى وصوله مطار عدن

مجلس “س��وريا الديمقراطي��ة” ينفي إجراء مفاوض��ات مع النظام رئ���ي���س ل��ج��ن��ة ال���م���راق���ب���ة ي���ص���ل إل�����ى ع���دن

الخالفات مع األسد ال تزال كبيرة بـدء تـنفيـذ اتـفـاق الـسـويـد

قدم المبعوث األميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بريت ماكغورك، استقالته على خلفية قرار سحب القوات  «
األميركية من سوريا. وتعتبر استقالة ماكغورك هي ثاني استقالة لمسؤول أمني في إدارة دونالد ترمب، بسبب قرار 

سحب القوات األميركية في سوريا، بعد استقالة وزير الدفاع األميركي، جيمس ماتيس.

استقالة المبعوث األميركي للتحالف ضد “داعش”



باريس - أ ف ب

خفت���ت وتي���رة تح���ركات “الس���ترات الصف���راء” صباح أم���س الس���بت مقارنًة مع 
األس���ابيع الماضية، فقد تجّمع عش���رات أمام قصر فرس���اي وحوالى ألف محتج 

في باريس فقط، مع بداية نهار خّيمت عليه وفاة شخص عاشر خالل الليل.

وعشية التحرك، أقّر البرلمان إجراءات 
طارئ���ة تن���ّص عل���ى ض���ّخ 10 ملي���ارات 
ي���ورو للتخفي���ف من الضغ���ط الضريبي 
تنفي���ذًا  الش���رائية،  الق���درة  وتنمي���ة 
لمطالب “السترات الصفراء”. لكن بعضًا 
من ناش���طي الحركة ال يبدون جاهزين 
لف���ّض الن���زاع م���ع الحكومة، في أس���وأ 
أزمٍة يش���هدها عه���د الرئي���س إيمانويل 
ماك���رون، تتراف���ق م���ع تراجع ش���عبيته 

بحسب استطالعات الرأي. 
ولم يشارك في االحتجاجات التي أصّر 
هؤالء على استئنافها، إال عدد قليل من 

األشخاص.
وأمام قصر فرس���اي الذي ش���هد إسقاط 
الملكي���ة ف���ي ث���ورة ع���ام 1789، تجّم���ع 
صب���اح أم���س حوال���ى 60 ش���خصًا م���ن 
“الس���ترات الصفراء”. أم���ا في العاصمة، 
فقال���ت الش���رطة إن 800 محت���ج فقط 
تجّمعوا به���دوء في أماكن مختلفة في 

المدينة.

وفي جادة الشانزيليزيه التي كانت  «
مركز التحركات، فتحت المطاعم 

والمحال التجارية أبوابها بشكل 
اعتيادي.

واشنطن - رويترز

دخلت الحكومة األميركية في حالة إغالق جزئي في ساعة مبكرة من صباح أمس 
الس����بت بسبب الخالف الش����ديد حول طلب الرئيس دونالد ترامب من الكونجرس 

تخصيص خمسة مليارات دوالر لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.

وبعدم���ا ل���م يتمك���ن زعم���اء الكونج���رس 
والبيت األبيض من التوصل التفاق بشأن 
الميزاني���ة ي���وم الجمع���ة تعه���د الطرف���ان 
عل���ى مواصل���ة الح���وار مطل���ع األس���بوع 
س���عيا التف���اق ينه���ي اإلغالق قب���ل عطلة 
عي���د المي���الد. وبدأ الم���أزق بعد أن رفض 
ترامب األس���بوع الماض���ي الموافقة على 
اتف���اق تموي���ل قصي���ر األمد توص���ل إليه 
أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري ألنه لم يتضمن 

المليارات الخمسة لبناء الجدار.
ي���زال  ال  ال���ذي  الن���واب،  مجل���س  وأق���ر 

الجمهوريون يشكلون أغلبية فيه إلى أن 
تصبح األغلبية للديمقراطيين في الثالث 
م���ن يناير كان���ون الثاني، مش���روع قانون 
يتضم���ن المليارات الخمس���ة لكن االتفاق 
اصط���دم بعقب���ة في مجلس الش���يوخ لذا 
ب���دأ اإلغالق منتصف ليل الجمعة. وألقى 
ترام���ب اللوم عل���ى الديمقراطيين، وقال 
ف���ي فيدي���و نش���ره بحس���ابه عل���ى تويتر 

”سيحدث إغالق.

 وال يوجد ما يمكننا فعله بهذا  «
الشأن. نريد من الديمقراطيين أن 

يمنحونا أصواتهم“.

مانيال - أ ف ب

ُقتل نائب فيليبيني بالرصاص خالل احتفال بعيد الميالد أمس السبت، وفق ما أعلنت 
الشرطة، في أحدث فصول عمليات العنف وتصفية الحسابات السياسية في البالد.

وكان رودي���ل باتوكابه قد أنهى للتّو توزيع 
الهداي���ا ف���ي بلدة داراغ���ا )الوس���ط( عندما 
أطل���ق رج���ل تخّفى وس���ط الحش���ود النار 
علي���ه وعل���ى حارس���ه األمن���ي، بحس���ب ما 
قال المس���ؤول في الشرطة المحلية أرنيل 

إسكوبيل لوكالة فرانس برس.
ول���م تّتض���ح بع���د مالبس���ات عملي���ة القتل 
أنه���ا  إل���ى  الس���لطات أش���ارت  لك���ّن  ه���ذه، 
تنظر ف���ي احتمال وجود دوافع سياس���ية 
للجريم���ة. وكان باتوكاب���ه ق���د أعل���ن ع���ن 
نيت���ه الترّش���ح لرئاس���ة بلدي���ة داراغ���ا في 
انتخاب���ات منتص���ف الوالي���ة المق���ررة في 
أي���ار والت���ي س���يختار فيه���ا الفيليبيني���ون 

األقالي���م  وف���ي  المحليي���ن  ممثليه���م 
وعل���ى صعي���د الوط���ن. وغالب���ا م���ا تش���هد 
االس���تحقاقات االنتخابي���ة ف���ي الفيليبين 
أعم���ال عن���ف حيث يم���ارس السياس���يون 
العنف والترهيب لكس���ب مناصب تمنحهم 
الس���لطة والنفوذ في بلد يعيش ربع سكانه 
تقريبا بأقّل من دوالرين في اليوم الواحد.

وقال المسؤول األمني إن باتوكابه  «
الذي فاز بمقعد في مجلس النواب 

سنة 2010 أبدى مؤخرا قلقه من 
استعانة خصومه في السباق إلى 

رئاسة البلدية بمجموعات مسّلحة 
للتأثير على االنتخابات.

تحّرك باهت لـ السترات 
الصفراء

إغالق جزئي للحكومة 
األميركية

اغتيال نائب فيليبيني 
باحتفال الميالد

عقوبات أميركية على إيران بسبب عملة رقمية

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف والمواقع العربية 

العالمية. مقال اليوم من موقع:

ذك���رت وس���ائل إع���الم أميركية أن الكونغ���رس يدرس مش���روع قانون ُعرض هذا األس���بوع، 
بهدف فرض عقوبات قاسية ضد إيران بسبب قرب إطالقها عملة رقمية خاصة بها لاللتفاف 

على العقوبات األميركية.
ووفق���ا لموقع “كوين ديس���ك coindesk” المخت���ص بالعمالت الرقمية، فقد حذر المش���رعون 
في الواليات المتحدة خالل األش���هر األخيرة من أن الحكومة اإليرانية تريد اس���تخدام عملة 

مشفرة، على غرار فنزويال، للتهرب من العقوبات االقتصادية والنفطية.
وينص مشروع قانون الذي تم تقديمه بناء على تقرير قدمه النائب مايك غاالغر، عن والية 
ويسكونس���ن عن الجهود اإليرانية الرامية إلى إنش���اء عملة رقمية مشفرة، على حظر تمويل 

إيران غير المشروع.
وتضم���ن مش���روع القان���ون المذكور ال���ذي تتم مناقش���ته في مجلس الش���يوخ وال���ذي قدمه 
الس���يناتور تي���د كروز عن والية تكس���اس، مقترحات حول فرض عقوب���ات على أولئك الذين 
يقدم���ون ع���ن عم���د إلى إيران تموي���الً أو خدمات أو دعمًا تقنيًا يس���تخدم في س���ياق تطوير 
العملة الرقمية اإليرانية”. وأشار رئيس اللجنة االقتصادية بالبرلمان اإليراني محمد رضا بور 
إبراهيمي في وقت سابق إلى أن العمالت الرقمية المشفرة يمكن أن تساعد في التخلص من 

هيمنة الدوالر في التجارة الدولية.

مانيالواشنطنباريس

قالت مصادر في قطاع الصناعة والحكومة اإليرانية إن ش���ركتي كارجيل وبنجي 
وغيرهم���ا م���ن التج���ار العالميي���ن أوقف���وا صفق���ات إم���دادات األغذي���ة م���ع إي���ران 
ألن العقوب���ات األميركي���ة الجدي���دة أصاب���ت األنظم���ة المصرفي���ة الالزم���ة لتأمي���ن 
المدفوعات بالشلل. والغذاء واألدوية وغيرها من اإلمدادات اإلنسانية معفاة من 
العقوب���ات األميركية التي أعادت واش���نطن فرضها هذا العام بعد أن أعلن الرئيس 
األميركي دونالد ترامب انس���حابه من االتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى 

عالمية عام 2015.

الت���ي تس���تهدف  لك���ن العقوب���ات األميركي���ة 
كل ش���يء م���ن مبيع���ات النف���ط إلى الش���حن 
واألنش���طة المالية صرفت الكثي���ر من البنوك 
األجنبي���ة عن القيام بأعم���ال مع إيران. ورغم 
تعامالتها الس���ابقة م���ع إيران في ظل جوالت 
العقوبات الس���ابقة، أوقف���ت الكثير من البنوك 

الصغيرة تعامالتها معها هذه المرة.
وقال مصدر أوروبي مطلع على الوضع طلب 
عدم نشر اس���مه ”ليست هناك فرصة حقيقية 
في الحص���ول على المال باس���تخدام اآلليات 
المطبق���ة حالي���ا وكثير م���ن التج���ار الدوليين 
عاج���زون ع���ن القي���ام بصفق���ات جدي���دة في 

الوقت الحالي“.
وذك���رت مص���ادر تجارية غربي���ة وإيرانية أن 
مجموعت���ي كارجي���ل وبنج���ي األمريكيتي���ن 
وأوالم الس���نغافورية من بين الش���ركات التي 
ل���م تتمكن من إبرام صفق���ات تصدير جديدة 
للقم���ح وال���ذرة والس���كر الخ���ام وغيره���ا م���ن 
الس���لع ألن البن���وك الغربي���ة ال يمكنه���ا تحويل 

مدفوعات الصفقات مع إيران.
ورفض���ت ش���ركات كارجي���ل وبنج���ي وأوالم 

التعليق عندما اتصلت بها رويترز.
* إغالق القنوات 

تعتم���د إي���ران كثي���را عل���ى الم���واد الغذائي���ة 
األساس���ية المس���توردة ولديه���ا س���نوات م���ن 
الخبرة في االلتفاف على العقوبات األميركية 
والغربية األخرى الت���ي أصبحت أكثر صرامة 
تدريجي���ا بي���ن عام���ي 2012 و2015 إل���ى أن 
برنامجه���ا  بش���أن  التف���اق  طه���ران  توصل���ت 
الن���ووي. وتم رفع عقوب���ات كثيرة عام 2016 

بعد إبرام االتفاق.
وفي ظ���ل ج���والت العقوبات الس���ابقة لجأت 
إيران إلى عدد قليل من البنوك األجنبية التي 
ظل���ت تعم���ل بمثابة همزة وص���ل للمدفوعات 
في س���بيل اس���تمرار واردات الغذاء وأشكال 

أخرى من التجارة.
لك���ن الكثي���ر م���ن ه���ذه القن���وات المتمثلة في 

البن���وك األجنبية أغلقت في ظل هذه الجولة. 
إن  لرويت���رز  إيرانيي���ن  مس���ؤولين   3 وق���ال 
مسائل مصرفية هي السبب في وقف تجارة 

األغذية وغيرها.
وقال مس���ؤول في قطاع الصناعة والتعدين 
والتج���ارة ف���ي إي���ران إن ”حفن���ة م���ن البنوك 
له���ا  ليس���ت  والت���ي  الصغي���رة“  األوروبي���ة 
تعام���الت تذكر مع الواليات المتحدة ما زالت 
تعم���ل مع إي���ران وال تتعام���ل إال في صفقات 

على نطاق ضيق.
م���ع  ”نج���ري محادث���ات  المس���ؤول  وأض���اف 
األوروبيين لتوس���يع هذه الش���بكة من البنوك 

والمؤسسات المالية.
”لك���ن ش���ركات كثي���رة بينها كارجي���ل وبنجي 
أبلغتن���ا ف���ي الوقت الحالي بوج���ود صعوبات 
)مصرفية( ستجبرها على وقف تعامالتها مع 

إيران“.
وأدرجت واش���نطن البن���ك التجاري األوروبي 
اإليراني ومقره ألمانيا على قائمة سوداء في 
نوفمب���ر لتغل���ق بذلك مؤسس���ة قال���ت مصادر 
مالي���ة إنه���ا تعامل���ت م���ع إي���ران عل���ى نط���اق 

محدود بين عامي   2012 و2016.
ولم يرد البنك على طلبات تعقيب.

وق���ال بن���ك إيه.ب���ي.إن أم���رو الهولن���دي إن���ه 
ق���ام بتس���هيل تحوي���الت له���ا عالق���ة بالغذاء 
والرعاية الصحية والمعدات الطبية والزراعة 
على نطاق محدود ومع زبائن محددين. لكنه 
قال لرويترز أيض���ا إن ”اإلجراءات التقييدية 

األخيرة على البنوك اإليرانية تمثل تحديا“.
وق���ال مصرفيون إن األس���هل على الكثير من 
البن���وك األجنبية إنهاء أي نش���اط إيراني بدال 
م���ن محاول���ة الخوض ف���ي القواع���د الخاصة 
بالعقوب���ات األميركي���ة والمخاط���رة بارت���كاب 

خطأ ومواجهة جزاءات.
وق���ال مص���در أوروب���ي ف���ي القط���اع المال���ي 
شارك في السابق في معامالت إيرانية ”هناك 
ح���ذر كبي���ر اآلن“. وأض���اف أن القواع���د التي 

تخص األغذية والتعامالت اإلنسانية األخرى 
معقدة.

وتاب���ع المص���در قائ���ال ”مث���ال إذا ت���م ش���حن 
البضائ���ع إل���ى م���وزع إيران���ي، يبيعه���ا ب���دوره 
لكن ليس مباش���رة لمش���تر نهائي، فإن البنوك 
س���تعتبر عل���ى نح���و متزاي���د أن مث���ل ه���ذه 

العملية تجارية وليست إنسانية“.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة األميركية 
إن واش���نطن قدم���ت تصاريح واس���تثناءات 

واس���عة من العقوبات سمحت ببيع أميركيين 
أساس���ية  زراعي���ة  س���لعا  أميركيي���ن  وغي���ر 

وأغذية وأدوية ومعدات طبية إلى إيران.
وق���ال االتحاد األوروبي، الموقع على االتفاق 
الن���ووي وال���ذي ح���ث واش���نطن عل���ى ع���دم 
االنسحاب منه، إن جهوده لوضع آلية لتسهيل 
التجارة وااللتفاف عل���ى العقوبات األميركية 

قد تؤتي ثمارها بحلول نهاية العام.
وقال دبلوماس���يون من االتحاد األوروبي إن 

اآللي���ة قد تركز على الس���لع اإلنس���انية وليس 
تج���ارة النف���ط. وتعم���ل سويس���را أيض���ا على 
قن���اة مدفوعات لألغراض اإلنس���انية لكنها لم 
تح���دد إطارا زمني���ا لألمر. ومع ذل���ك ما زالت 
البن���وك على حذر. وقال مص���در أوروبي آخر 
له أنش���طة تجارية في إيران ”حتى الصفقات 
الت���ي ت���م إبرامها بالفعل في وقت س���ابق من 
ه���ذا الع���ام تأثرت وحتى الس���فن الت���ي تنقل 
بضائ���ع ال تس���تطيع تفري���غ ش���حناتها ألن���ه ال 

يمكن إجراء المعامالت الخاصة بالمدفوعات 
أو ألن األمر يستغرق وقتا طويال“.

وأظهرت بيان���ات من أمس األول على منصة 
معلوم���ات الش���حن )ماري���ن ترافي���ك( أن 16 
س���فينة تنتظ���ر إلف���راغ حمولته���ا م���ن الس���لع 
األساسية والبضائع، التي تشمل مواد غذائية، 
منذ أس���بوعين عل���ى األقل عن���د مينائي بندر 
عب���اس وبندر الخميني في إي���ران. وتنتظر 4 

من هذه السفن منذ أكتوبر.

لندن/دبي - رويترز

البنوك توقف تعامالتها مع طهران
تج��ار عالمي��ون يلغون صفق��ات الغذاء الجدي��دة مع إيران بس��بب العقوب��ات األميركية

العلم اإليراني بجوار غاز يحترق على منصة إلنتاج النفط في حقول نفط سوروش )رويترز(

األحد 23 ديسمبر 2018 
16 ربيع الثاني 1440 15

أفادت صحيفة “بيلد” األلمانية أن برلين أصدرت قراراً بحظر رحالت طيران “ماهان إير” اإليراني الموضوعة تحت قائمة العقوبات األميركية بسبب تورطها في  «
نقل جنود سالح وعتاد وعناصر الحرس الثوري والميليشيات إلى سوريا خالل سنوات الحرب األخيرة وبغرض دعم نظام بشار األسد.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة األلمانية قد قررت حظر كافة رحالت طيران ماهان من وإلى ألمانيا منذ بداية العام الجديد. «

ووفقًا لـ “بيلد”، فقد قررت الحكومة األلمانية إلغاء رحالت طيران ماهان إلى ميونخ ودوسلدورف، في أعقاب مفاوضات مكثفة مع المسؤولين األميركيين. «

برلين تقّص أجنحة الحرس الثوري وتمنع “ماهان إير”
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اختتم���ت منافس���ات المجموع���ة الثالثة من مس���ابقة فارس الموروث كبرى بط���والت لجنة رياضات الموروث الش���عبي التابعة للجنة األولمبي���ة البحرينية التي تقام 
برعاية كريمة من ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ 

ناصر بن حمد آل خليفة. 

وشارك المتس���ابقون الثمانية في منافستي 
والرماي���ة  كيلومت���را   60 لمس���افة  الخي���ل 
المتحرك���ة ع���ن طري���ق الش���وزن )صح���ون( 
ف���ي الي���وم الثاني من منافس���ات المجموعة 

الثالثة لفارس الموروث. 
وكان���ت المجموع���ة ق���د أنه���ت ف���ي الي���وم 
األول رياضتي الهجن لمس���افة 40 كيلومتر 
والصق���ور، إضافة إل���ى ذبح الش���اة والطبخ 
واالجتم���اع م���ع لجنة التحكيم ف���ي المخيم 

الرئيس.
وبدأ المتس���ابقون في مس���ابقة الخيل فجرا 
على مرحلتين كل مرحلة تمتد 30 كيلومتر 
بينهم���ا راحة إجبارية لمدة نصف س���اعة، إذ 
تركز اللجنة على مهارة المتس���ابق وس���رعة 
الخيل، إضافة إلى نبضات قلب الخيل التي 

ال يجب أن ترتفع لمعدالت عالية.
وفي الرماية، ش���ارك المتسابقون في الرمي 
منح���ت  إذ  )صح���ون(،  بالش���وزن  المتح���رك 
اللجن���ة المحكم���ة خم���س طلق���ات للتجرب���ة 
قبل احتس���اب النتيج���ة بهدف قياس مهارة 
المتس���ابق ف���ي الرمي على الصح���ون من 5 

مواقع مختلفة.
وتواصل���ت المتابع���ة اليومية للمس���ابقة من 
قبل رئيس لجنة رياضات الموروث الشعبي 
المنظم���ة  اللجن���ة  القع���ود ورئي���س  خليف���ة 
الم���ري،  فه���د  الم���وروث  ف���ارس  لمس���ابقة 
ورؤس���اء اللج���ان المنظم���ة؛ لالطمئنان على 

سير المسابقة بصورة مثالية. 
وس���وف تعل���ن لجن���ة التحكي���م ع���ن هوي���ة 
المتأهلي���ن للش���وط النهائي لمس���ابقة فارس 
الم���وروث بع���د اجتماعه���ا الي���وم األح���د، إذ 
يق���ام الش���وط النهائ���ي للمس���ابقة األس���بوع 
المقب���ل وأيًضا على مدى يومين متواصلين 

من المنافسة لحصد اللقب.
ويحص���ل الفائز بالمس���ابقة على س���يارة من 

ن���وع لك���زس جي���ب، بينم���ا يحص���ل الفائ���ز 
بالمركز الثاني على مبلغ مالي مقداره 8000 
دين���ار، وصاح���ب المرك���ز الثالث عل���ى مبلغ 

مالي مقداره 5000 دينار.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الخيل بمس���ابقة 
أن  حس���ن  أحم���د  خال���د  الم���وروث  ف���ارس 
هن���اك بعض المالحظات عل���ى أداء عدد من 
المشاركين في مسابقة الخيل بعد األسبوع 
الثالث من المنافس���ات، مشيرا إلى أن بعض 
أكب���ر  تهيئ���ة  إل���ى  يحتاج���ون  المتس���ابقين 
لهضم االش���تراطات الخاصة به���ا، خصوصا 

أن ف���ارس الموروث تش���مل على 4 رياضات 
مختلفة وقد يكون بعض المتسابقين لديهم 
المه���ارة ف���ي رياض���ة معين���ة بق���در أكبر من 

الرياضات التراثية الثالث األخرى. 
وأضاف “مسابقة الخيل في فارس الموروث 
تختل���ف كثي���را عن س���باقات الق���درة، إذ إن 
س���باق القدرة يتركز على السرعة والوصول 
لخط نهاية في زمن أسرع بعد قطع مسافة 
السباق، بعكس فارس الموروث الذي يقيس 
أداء المتس���ابق ومهاراته ف���ي ركوب الخيل 
وتوزي���ع جهده وجه���د الجواد على مس���افة 

السباق للوصول لخط النهاية بحالة صحية 

جيدة للخيل وبنبضات قلب أقل”.

وأشار حسن إلى أن هناك تقارير  «

سيتم رفعها إلى سمو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة؛ وذلك 

في سبيل بحث إمكان تطوير 

مسابقة فارس الموروث واالرتقاء 

بها، موضحا أن هذه المسابقة 

جاءت لزيادة الوعي ونشر ثقافة 

الرياضات التراثية المختلفة.

من المنافسات

خالد حسن

الق��درة س��باقات  ع��ن  تختل��ف  الخي��ل  منافس��ات  خال��د: 

ختام تمهيدي “فارس الموروث”
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أكد وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة أيمن المؤيد أن إس���تراتيجية الوزارة المقبلة س���تعمل بصورة مباش���رة على تعزيز العالقة مع األندية الوطنية 
باعتباره���ا الش���ريك األس���اس لتطوي���ر الرياض���ة البحرينية، وإيجاد حلق���ات وصل قوية تصله���ا برؤية ال���وزارة الرامية إلى االرتق���اء بكيان األندية 

الوطنية ومنظومتها الرياضية وفق رؤية ثابتة ومحددة، األمر الذي يؤثر في سرعة إنجاز العمل اإلداري والتطوري في األندية. 

 جاء ذلك خالل اس���تقبال وزير شؤون الشباب 
والرياض���ة لرئي���س مجل���س إدارة ن���ادي الرفاع 
الشرقي الش���يخ عبدهللا بن خليفة بن أحمد آل 

خليفة. 
 وتاب���ع وزي���ر ش���ؤون الش���باب والرياض���ة “إن 
األندي���ة الوطني���ة هي محور اهتمامنا وأس���اس 
عملن���ا وعل���ى رأس أولوياتنا؛ لم���ا تمّثله من دور 
ريادي في وضع اللبنة األساسية الزدهار ونهضة 
الحركة الرياضية، وهي القاعدة األس���اس التي 
تنطلق معها مس���يرة تطور الرياض���ة البحرينية 
وإنن���ا عازمون على دعم برامج وخطط األندية 
الت���ي تس���عى بجدي���ة لتطوي���ر منظومته���ا م���ن 
خالل ال���رؤى واأله���داف واضح���ة المبنية على 

اإلمكانات المتاحة والمتوافرة للنادي“.

وأض���اف “إنن���ا نرى ف���ي ن���ادي الرفاع الش���رقي 
مث���اال واضح���ا ف���ي التط���ور والنم���اء، إذ يمتلك 
النادي تاريخا ناصعا في دعم الحركة الرياضية 
البحريني���ة ورف���د الرياض���ة الوطني���ة بالعدي���د 
م���ن المواهب الرياضي���ة، كما أننا ن���رى أن نادي 
الرفاع الش���رقي من األندية المتميزة التي تدار 
بفك���ر احتراف���ي رائ���ع وعم���ل إداري مس���تنير، 
األم���ر الذي اتضح من خ���الل النقلة النوعية في 
العم���ل اإلداري والفن���ي بالن���ادي باإلضاف���ة إل���ى 
التزام النادي الت���ام بدفع رواتب العبيه بصورة 
منتظم���ة ودون وج���ود أي تأخي���ر ع���الوة عل���ى 

التزامه التام بالعقود المبرة مع العبيه”. 
ون���وه المؤيد بحرص الش���يخ عبدهللا بن خليفة 
الن���ادي عل���ى تطوي���ر  وأعض���اء مجل���س إدارة 

المنظومة اإلدارية والفنية بالنادي على مختلف 
األصعدة. 

 وخ���الل اللق���اء ناق���ش وزي���ر ش���ؤون الش���باب 
والرياض���ة م���ع رئي���س ن���ادي الرف���اع الش���رقي 
الس���بل الكفيل���ة بتنفيذ بن���ود المب���ادرة الوطنية 
“اس���تجابة” الت���ي أطلقه���ا  ممث���ل جالل���ة الملك 
رئي���س  الش���باب  وش���ؤون  الخيري���ة  لألعم���ال 
رئي���س  والرياض���ة  للش���باب  األعل���ى  المجل���س 
اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر 
بن حمد آل خليفة وانعكاس���اتها اإليجابية على 
األندية الوطنية، كما تم التباحث بش���أن المبنى 

الجديد الذي ستنفذه الوزارة بالنادي. 
وناق���ش وزي���ر ش���ؤون الش���باب والرياض���ة م���ع 
الش���رقي  الرف���اع  ن���ادي  إدارة  رئي���س مجل���س 

المقترحات واألفكار االس���تثمارية المس���تقبلية 
للن���ادي واالس���تغالل األمث���ل لم���وارده إضاف���ة 
الرياضي���ة  لفرق���ه  المس���تقبلية  نظرت���ه  إل���ى 
وكيفي���ة تطويره���ا بص���ورة صحيح���ة تضم���ن 
رب���ط  التنافس���ية، كم���ا تم���ت مناقش���ة  للن���ادي 
الدعم الحكوم���ي لألندية الوطني���ة باإلنجازات 

الت���ي تحققه���ا فيم���ا طرح رئي���س ن���ادي الرفاع 
الش���رقي فك���رة إم���كان تأس���يس أندي���ة وطنية 
بصيغة ش���ركات تجارية تساهم في دعم عملية 
االرتق���اء بالرياض���ة البحريني���ة والتوج���ه نح���و 

االحتراف الرياضي. 
 ومن جانبه، أش���اد رئيس نادي الرفاع الش���رقي 

بانفت���اح وزي���ر ش���ؤون الش���باب والرياضة على 
األندي���ة الوطني���ة وجعلها م���ن أولوي���ات العمل 
يؤك���د  ال���ذي  األم���ر  المملك���ة،  ف���ي  الرياض���ي 
احترافي���ة العم���ل اإلداري والتنظيم���ي للمرحلة 
المقبلة، مش���يرا إلى أن األفكار التطويرية التي 
يقدمها وزير شؤون الشباب والرياضة ستجعل 
الرياض���ة أكث���ر تط���ورا وتمنح األندي���ة قوة في 
االرتق���اء بعمله���ا، مؤك���دا ح���رص الن���ادي عل���ى 
التواصل المس���تمر مع ال���وزارة؛ من أجل ضمان 

تنفيذ النادي لخططه وبرامجه.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

المؤيد: األندية الوطنية شريك في تطوير الرياضة 

  المؤيد يستقبل رئيس نادي الرفاع الشرقي

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

انض���م الالعب إبراهيم خلي���ل إلى صفوف الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الشباب؛ ليمثل بذلك الفريق الماروني خالل المرحلة المتبقية من الموسم 

الرياضي الحالي 2018 -  2019.

وجاء انضم���ام إبراهيم خليل لنادي 
بعدم���ا  الش���باب 

حديث���ا  فس���خ 

عق���ده مع نادي البدي���ع؛ ليكون العبا 
حرا، قبل أن يوقع مع نادي الشباب.

تدريب���ات  ف���ي  إبراهي���م  وانتظ���م 
الن���ادي الماروني، وس���يعزز صفوف 
الفريق الش���بابي مع فترة االنتقاالت 
الش���توية لدوري ناصر 
ب���ن حمد الممتاز 

لكرة القدم.
ن  س���يكو و
إبراهي���م خليل 
تعزي���زا جيدا لتش���كيلة 
جط���ل،  هيث���م  الس���وري  الم���درب 

خصوصا في مركز الظهير األيسر.
جي���دة  إمكان���ات  خلي���ل  ويمتل���ك 
في خ���ط الدف���اع في مرك���ز الظهير 
األيسر، كما يجيد اللعب في منطقة 

الوسط.
وكان إبراهي���م خلي���ل مث���ل فري���ق 
الش���باب خالل مواس���م ماضية، كما 

مثل ناديي التضامن واألهلي.

الشباب يضم إبراهيم خليل

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

يش���ارك الحكمان الدوليان لكرة القدم الش���اطئية وليد محمود وعبدهللا قاس���م في إدارة مباريات بطولة آس���يا للكرة الش���اطئية 2019، 
والتي ستحتضنها مدينة بتايا التايلندية خالل الفترة 7 وحتى 17 مارس المقبل.

الق���دم،  لك���رة  اآلس���يوي  االتح���اد  وكل���ف 
الحكمي���ن الدوليي���ن وليد محم���ود وعبدهللا 
منافس���ات  إدارة  ف���ي  للمش���اركة  قاس���م؛ 
البطول���ة الت���ي تش���هد وج���ود 15 منتخبا تم 

تقسيمهم على 4 مجموعات.
وإل���ى جان���ب وليد محمود وعبدهللا قاس���م، 
اخت���ار االتح���اد اآلس���يوي 14 حكم���ا آخ���را 
أيض���ا جميعهم من القارة اآلس���يوية، إضافة 
إل���ى مراقبين اثنين للمباري���ات، و3 مقيمين 

للحكام، ومدرب لياقة للحكام.
ويعتب���ر ولي���د محم���ود وعبدهللا قاس���م من 
ضم���ن قائم���ة النخب���ة عل���ى مس���توى القارة 
الش���اطئية،  الق���دم  ك���رة  لح���كام  اآلس���يوية 
وس���بق لهما المش���اركة في إدارة العديد من 

البطوالت على جميع المستويات.
االتح���اد  م���ن  الص���ادر  التكلي���ف  ويأت���ي 

اآلس���يوي لك���رة الق���دم تأكيدا عل���ى المكانة 
المتمي���زة للصاف���رة البحريني���ة ف���ي جمي���ع 
المس���تويات )المالعب المفتوح���ة، الصاالت 
والش���اطئية(؛ نظ���را للتميز الالف���ت لحكامنا 
ف���ي إدارة مختل���ف المنافس���ات. كم���ا ُيعتبر 

التكلي���ف تواصال لسلس���لة النجاح���ات التي 
يحققه���ا التحكيم البحريني عبر وجوده في 
البط���والت المختلف���ة؛ نظي���ر ما اكتس���به من 
ثق���ة عبر أدائ���ه المميز على جمي���ع األصعدة 

محليا وإقليميا وقاريا ودوليا.

وليد محمودعبدالله قاسم

تق��ام ف��ي تايلن��د م��ارس المقب��ل بمش��اركة 15 منتخًبا

وليد وعبداهلل يديران كأس آسيا الشاطئية

أم الحصم - اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

انطلق���ت تدريب���ات منتخباتن���ا الوطني���ة للعب���ة التايكوندو اس���تعداًدا لالس���تحقاقات 
والبطوالت المقبلة للعام 2019.

 وش���هدت التدريبات حض���ور العبي المنتخب 
الذين اس���تدعاهم اتح���اد البحرين للدفاع عن 
النف���س في الفت���رة الماضية بع���د االختيارات 
التي شهدتها البطوالت المحلية السابقة التي 

نظمها االتحاد.
وأك���د رئي���س مجل���س إدارة اتح���اد البحري���ن 
للدف���اع ع���ن النفس أحمد الخي���اط أن االتحاد 
حريص عل���ى تقديم كامل الدع���م للمنتخبات 
الوطني���ة ومنتخب���ات التايكون���دو؛ م���ن أج���ل 
مواصلة حصد اإلنجازات، مشيًرا إلى أن لعبة 
التايكون���دو كان له���ا نصي���ب حافل ف���ي العام 
الج���اري بتحقي���ق رؤي���ة ممث���ل جالل���ة الملك 
لألعم���ال الخيري���ة وش���ؤون الش���باب رئي���س 
المجل���س األعل���ى للش���باب والرياض���ة رئي���س 
اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر 
ب���ن حمد آل خليفة في “عام الذهب” وتحقيق 

العديد من اإلنجازات.
وأوض���ح الخياط أن االتح���اد ماض على دعم 
منتخبات���ه المنضوي���ة تح���ت مظل���ة االتح���اد 
ف���ي األلعاب كاف���ة، مبيًنا أن لعب���ة التايكوندو 
حقق���ت العدي���د م���ن اإلنج���ازات ف���ي الفت���رة 
الماضية وس���تكون قادرة على تحقيق المزيد 
في المشاركات المقبلة، مبيًنا أن االتحاد يسير 

على رؤيته بمواصلة حصد اإلنجازات.
وتمن���ى أحمد الخي���اط كل التوفي���ق والنجاح 
لمنتخب���ات التايكون���دو م���ع انط���الق تدريبات 

المنتخب.
واس���تدعى الجه���از الفن���ي باتح���اد البحري���ن 
للدف���اع ع���ن النف���س بقي���ادة الكابت���ن توفي���ق 
للعب���ة  الفن���ي  والمدي���ر  المستش���ار  نويص���ر 
منتخبي الرجال والسيدات. والالعبون الذين 
تم اس���تدعاؤهم هم: للرجال: هشام الهاشمي، 

عبدهللا فاعور، ناصر عبدهللا، حس���ن جاس���م، 
وسيدعلي، وللسيدات: غيداء خليل إبراهيم، 
دين���ا عبدهللا، فجر البنعل���ي، جوانا محمد، عال 
الدوسري، جمانة محمد، والء الدوسري، رزان 

مكاي، فوزية محمد، وأفراح يوسف.
ويق���ود التدريب���ات المستش���ار والمدي���ر الفني 
للعب���ة التايكوندو توفيق نويصر في أكاديمية 
اتحاد البحرين للدفاع عن النفس بأم الحصم.

 أحمد الخياط

الخياط يؤكد تقديم كامل الدعم لمواصلة حصد اإلنجازات

انطالق تدريبات منتخبات التايكوندو

أحمد مهدي

كووورة

نع���ى رئيس االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم 
الش���يخ س���لمان ب���ن إبراهي���م آل خليف���ة، 
رئي���س الفيصلي األردني الش���يخ س���لطان 
ماج���د الع���دوان، ال���ذي توف���ي أم���س بع���د 
مس���يرة حافل���ة بالب���ذل والعط���اء. وق���ال 
الش���يخ س���لمان في برقية تعزية “الش���يخ 
مش���رفا  نموذًج���ا  كان  الع���دوان  س���لطان 
للق���ادة الرياضيي���ن في قارة آس���يا؛ بفضل 
عمله الدؤوب وعطائ���ه المتواصل ونهجه 
الثاب���ت في إعالء قي���م التنافس الرياضي 

الشريف، والحكمة في صناعة القرار”.
واختت���م برقيت���ه ”نعتق���د أن رحيل���ه يع���د 
خس���ارة فادح���ة ألس���رة الكرة اآلس���يوية، 
لكن عزاءنا أن مس���يرته الرياضية الملهمة 
س���تبقى مثاال يحت���ذى ل���كل الباحثين عن 

التميز في اإلدارة الرياضية”.

نموذج مشرف

إبراهيم خليل

بحث األفكار 
االستثمارية وإشادة 

باإلدارة الصحيحة



بتوجيه من رئيس االتحاد البحريني لكرة الس���لة س���مو الش���يخ عيس���ى بن 
علي آل خليفة، أطلق اتحاد السلة حملة إعالمية لمساندة منتخبنا الوطني 
األول لكرة القدم في بطولة كأس أمم آسيا التي تستضيفها دولة اإلمارات 

العربية مطلع شهر يناير المقبل.

ويأتي تدشين اتحاد كرة السلة 
حمل����ة إعالمية بتوجيه مباش����ر 
من س����مو رئي����س االتحاد لدعم 
منتخب كرة الق����دم على جميع 
االجتماع����ي  التواص����ل  مواق����ع 
الخاص����ة باالتح����اد؛ وذل����ك م����ن 
منطل����ق الواجب الوطني، وفي 
إطار جهود اتحاد السلة الرامية 
إلى تش����جيع ودعم المنتخبات 

بجميع األلعاب الرياضية.
الس����لة  ك����رة  اتح����اد  ويح����رص 
دع����م  عل����ى  الح����رص  كل 
المش����اركات الخارجي����ة  جمي����ع 
لمنتخباتن����ا الوطني����ة؛ انطالق����ا 
من الواجب الوطني والتكاتف 

والتعاون م����ع جميع االتحادات 
الوطنية.

اإلعالمي����ة  الحمل����ة  وته����دف 
التح����اد ك����رة الس����لة إلى حش����د 
الدع����م الجماهي����ري واإلعالمي 
ف����ي  األول  الوطن����ي  لمنتخبن����ا 
االس����تحقاق  ف����ي  ومس����اندته 
الدع����م  إن  إذ  اآلس����يوي، 
اإلعالم����ي والجماهي����ري يمث����ل 
ركي����زة أساس����ا في ش����حذ همم 

الالعبين ورفع معنوياتهم.

ويؤكد اتحاد السلة أهمية وقوف أفراد  «
األسرة الرياضية كافة جنبا إلى جنب 

في مثل هذه البطوالت بما يسهم في 
دعم مشاركة المنتخب.

اتحاد السلة

ب�����ت�����وج�����ي�����ه م���������ن س������م������و ال������ش������ي������خ ع�����ي�����س�����ى ب���������ن ع���ل���ي

اتحاد السلة يدعم األحمر في كأس آسيا

تصميم من اتحاد السلة دعًما لمنتخب القدم سمو الشيخ عيسى بن علي
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أش���اد رئي���س االتح���اد البحرين���ي لكرة القدم الش���يخ عل���ي بن خليفة ب���ن أحمد آل 
خليف���ة بال���دور ال���ذي تق���وم به وزارة ش���ؤون الش���باب والرياضة في دعم مس���يرة 
المنتخب الوطني األول المقبل على المش���اركة في نهائيات كأس آسيا 2019 التي 
س���تحتضنها دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة 5 يناير وحتى 1 فبراير 

المقبلين.

 ج���اء ذلك ف���ي تصريح لرئي���س االتحاد 
البحرين���ي لك���رة الق���دم بعد زي���ارة وزير 
ش���ؤون الش���باب والرياضة أيم���ن المؤيد 
األول،  الوطن���ي  المنتخ���ب  لتدريب���ات 
بحضور األمين العام المس���اعد للمجلس 
األعلى للش���باب والرياض���ة األمين العام 
عس���كر.  عبدالرحم���ن  األولمبي���ة  للجن���ة 
ونوه الشيخ علي بن خليفة بالجهود التي 
يبذله����ا وزي����ر ش����ؤون الش����باب والرياضة، 
المؤي����د  الوزي����ر  زي����ارة  أن  إل����ى  مش����يرا 
لتدريب����ات المنتخب الوطني تجس����د مدى 
التع����اون الكبي����ر ال����ذي تبدي����ه ال����وزارة مع 
اتح����اد الك����رة في س����بيل دع����م المنتخب، 
ومنوها بدور األمين العام للجنة األولمبية 
لمس����يرة  م����ن دع����م  اللجن����ة  وم����ا تقدم����ه 

المنتخب قبل االستحقاق القاري.
وناق����ش رئي����س االتح����اد البحرين����ي لكرة 
القدم مع وزير ش����ؤون الش����باب والرياضة 
س����بل  األولمبي����ة  للجن����ة  الع����ام  واألمي����ن 
دع����م المنتخ����ب الوطن����ي ف����ي مش����اركته 
اآلس����يوية باإلم����ارات عب����ر الح����رص على 
وج����ود الجماهير ف����ي مباري����ات “األحمر”، 
وبحث التعاون من أجل ضمان المس����اندة 
الجماهيرية والحض����ور الذي يدعم ويعزز 
مش����وار المنتخ����ب ف����ي البطول����ة القاري����ة 

الكبيرة.

 

الش���باب  ش���ؤون  وزي���ر  ق���ال  ب���دوره، 
والرياض���ة إن أج���واء إع���داد المنتخ���ب 
ممتازة، مش���يرا إلى أن اآلمال المعقودة 
الظه���ور  ف���ي  كبي���رة  المنتخ���ب  عل���ى 

اإليجابي.
أنن���ا مواصل���ون عل���ى مس���ار   وأوض���ح 
ممث���ل  عن���ه  أعل���ن  ال���ذي  الذه���ب  ع���ام 
جالل���ة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون 
الش���باب رئيس المجلس األعلى للشباب 
األولمبي���ة  اللجن���ة  رئي���س  والرياض���ة 
البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، مش���يرا إلى أن العب���ي المنتخب 
وع���دوا بالفوز ف���ي المب���اراة االفتتاحية 

على منتخب اإلمارات.
 إل���ى ذل���ك، أك���د األمي���ن العام المس���اعد 
والرياض���ة  للش���باب  األعل���ى  للمجل���س 
األمين العام للجن���ة األولمبية البحرينية 
عبدالرحم���ن عس���كر أن االلتف���اف كبي���ر 
ح���ول المنتخب ويمث���ل داعما قويا قبل 

المحف���ل القاري عبر وجود مجلس إدارة 
االتحاد ووزير شؤون الشباب والرياضة 

واإلعالميين. 

وق���ال إن���ه وجد روحا عالي���ة لدى العبي 
“األحمر”، مشيرا إلى أن مدرب المنتخب 
س���كوب متفائال، كما قدم شرحا منطقيا 

الفت���رة  خ���الل  المنتخ���ب  مس���يرة  ع���ن 
الماضية.

وأش���ار إل���ى أن جمي���ع األج���واء المميزة 

مهيأة من قبل اتحاد الكرة، آمال التوفيق 

لمنتخبنا وبمساندة الجماهير.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

مناقشة سبل حضور الجماهير في كأس آسيا

صورة جماعية خالل زيارة الوزير المؤيد لتدريب المنتخب

بعد انقطاع دام 7 س���نوات عن المش���اركة في البطوالت العربية، مازالت التحركات جارية إللغاء قرار تجميد عضوية س���وريا 
ومش���اركتها ف���ي مختلف األنش���طة والبط���والت العربية؛ وذلك بناء عل���ى القرار الصادر في الع���ام 2011 بتجميد عضويتها في 

جامعة الدول العربية وهو ما ترتب عليه تجميد عضويتها في جميع أنشطة الجامعة ومن بينها األنشطة الرياضية.

ووفقا لمصادر “البالد س���بورت” فإن جدول 
أعمال مؤتم���ر االتحادات الرياضية العربية 
ال���ذي عقد في مدينة دب���ي بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة يومي 6 لغاية 10 ديسمبر 
الج���اري برئاس���ة األمير طالل بن بدر ش���هد 
مناقش���ة موض���وع “الموق���ف م���ن مش���اركة 
الوف���ود الرياضية الس���ورية ف���ي البطوالت 

العربي���ة”، وت���م إحال���ة الق���رار إل���ى مجل���س 
وزراء الشباب والرياضة العرب.

ومناقش���ة  ط���رح  يت���م  أن  المؤم���ل  وم���ن 
العربي���ة  البط���والت  ف���ي  مش���اركة س���وريا 
على طاولة اجتماع مجلس وزراء الش���باب 
والرياضة العرب المقبل؛ للنظر فيه واصدار 
قرار بش���أنه، خصوصا أن المعطيات األولية 

تش���ير إل���ى احتم���ال إلغ���اء ق���رار التجمي���د 
بصورة كاملة وفقا لبعض األنباء اإلعالمية 
وتحدي���ًدا صحيفة “الخب���ر” الجزائرية التي 
 19 أش���ارت ف���ي عدده���ا الص���ادر بتاري���خ 
ديسمبر الجاري إلى وجود تنسيق بين عدد 
م���ن ال���دول العربي���ة بينها تون���س والجزائر 
لتقديم مقترح لرفع تجميد عضوية سوريا 

ف���ي الجامع���ة العربية، إذ إن الق���رار النهائي 
س���يكون سياس���ي بالدرج���ة األول���ى؛ ألن���ه 

مرتب���ط بزعم���اء ورؤس���اء ومل���وك ال���دول 
العربية األعضاء.

غابت سوريا عن المشاركة في  «
البطوالت العربية منذ 7 سنوات رغم 
أنها عضو في جامعة الدول العربية 

ولم تشارك في أي بطولة عربية 
بمختلف األلعاب الرياضية، بيد 

أنها تشارك في مختلف البطوالت 
اآلسيوية وتقيم معسكرات 

ومباريات ودية مع المنتخبات 
العربية في بلدانها بصورة طبيعية، 
كما يتم استقطاب مدربين والعبين 

سوريين محترفين في مختلف 
الدول العربية.

إلغاء تجميد عضوية سوريا يحال لوزراء الرياضة العرب

جانب من اجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب

حسن علي

رئيس اتحاد الكرة 
يشيد بدعم وزارة 
الشباب والرياضة 

و “األولمبية”
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التوح���د ھ���و إعاق���ة بالنمو، عادة ما تظهر خال الس���نوات الث���اث األولى من عمر 
الطف���ل، وھ���ي تنتج ع���ن اضطراب في الجھ���از العصبي. الیوجد طف���ل توحد غیر 
قاب���ل للتغیی���ر، كل طفل له مفتاح للدخول إلى عالم���ه الخاص، فیجب التنویع في 
الوس���ائل واألنش���طة لتحقی���ق الھ���دف، وفكرة إنش���اء إس���طبل خاص له���ذه الفئة 

مفیدة للغاية. 

حمزة: مرحلة من العالج 

قال مدی���ر مركز عائش���ة للتدخل المبكر 
ومراك���ز  دوال  ھن���اك  إن  حم���زة  محم���د 
یبدأون بعالج أطفال التوحد عن طریق 
الحیوان���ات األلیف���ة، وفك���رة أن یك���ون 
ھن���اك خی���ل تزی���د م���ن فرص���ة تكوی���ن 
العالق���ات وتزی���د ثق���ة الطف���ل بنفس���ه، 
والفك���رة جمیل���ة وأثبت���ت نجاحھ���ا ف���ي 
عندم���ا  أن���ه  أض���اف  كم���ا  أخ���رى.  دول 
یك���ون مس���توى حمایة داخل اإلس���طبل 
بإش���راك  األھال���ي  س���یوافق  لألطف���ال، 
أطفالھم لإلس���طبل. وأش���ار إلى أن هناك 
10 % م���ن األطف���ال مصابی���ن بم���رض 

التوحد.

أمين: مهارة التركيز والشجاعة

یؤكد أستاذ محمد أمین موظف الموارد 
للتدخ���ل  عائش���ة  مرك���ز  ف���ي  البش���ریة 
المبكر، بأن رك���وب الخیل لطفل التوحد 
ینم���ي لدی���ه مھ���ارة التركیز والش���جاعة 
واإلندم���اج ف���ي المجتمع، ولھ���ذا یرحب 
بھ���ذه الفك���رة. وأض���اف أن األھالي عند 
معرفتھم بفوائد الخیل سیتقبلون فكرة 
إشراك اطفالھم في اإلسطبل وبعض من 
األھالي لن یقبلوا بھذا إال عند إقناعھم. 

الطف���ل س���یعتمد عل���ى  أن  كم���ا وض���ح 
نفس���ه ویكس���ر حاجز الخ���وف والوحدة 
ویصبح طفال طبیعيا، وقد یكون أفضل 
م���ن الطف���ل الطبیعي أیضا. وأش���ار على 
أن ھن���اك أع���دادا كثیرة في ھ���ذه األیام 
ال یق���ل ع���ن 3 آالف طف���ل ف���ي البحرین 

مصاب بالتوحد.

عيسى تؤيد الفكرة 

مدرب���ة  أي���دت  الش���أن  ھ���ذا  وف���ي 
مدرس���ة  ف���ي  والنس���اء  األطف���ال 
المح���رق للفروس���ية رحاب عیس���ى 
فكرة إنش���اء إس���طبل خی���ل؛ كونها 
لمس���ت ب���وادر التط���ور م���ن خ���الل 
المح���رق  مدرس���ة  ف���ي  عمله���ا 
للفروس���یة وتدريب أطفال التوحد 
وذوي االحتیاج���ات الخاص���ة؛ كون 
الخی���ل لدیه ھرمون ح���راري یقوي 
الدورة الدموية للحاالت الخاصة. 

كما اش���ارت أن األھالي سیوافقون 
على إش���راك أطفالھ���م عندما یرون 
التط���ور في ح���االت أطفالھم، ومن 
خبراتھ���ا ت���رى أن ھن���اك الكثی���ر من 
األطف���ال مصابین بالتوحد، ویجب 
عل���ى األھل إبع���اد األجھ���زة الذكیة 

عنھم.
غزوان: مبادرة مفيدة للطفل

ف���ي  الفروس���یة  م���درب  ویق���ول 
إس���طبل غزوان، س���امر غ���زوان إنه 
ال یؤید إنش���اء إسطبل خیل خاص 
بھ���م، بل یؤی���د وجودھ���م معنا في 
اإلس���طبل لیعیش���وا ویكون���وا معنا؛ 

ألنھم جزء من المجتمع. 
كم���ا ق���ال إن األھال���ي س���یوافقون 
عل���ى ھ���ذا الش���يء الطی���ب؛ ألنھ���ا 
مب���ادرة مفی���ده للطف���ل، ولكي یرى 
األھل روح التغیرات التي أصبحت 
عن���د أطفالھم من تغیرات س���لوكیة 
وصحی���ة واس���تجابة الطف���ل تكون 

قویة. 
الخی���ل.  ی���رى  عندم���ا  خصوص���ا 
یفی���د  الخی���ل  ب���أن  أیض���ا  ویش���یر 
الطف���ل؛ ألن���ه یجعله یفك���ر ویحرك 
ح���االت عض���الت الجس���م جمیعھ���ا 
ویتعلم الطف���ل التحك���م والتوازن. 
ویضی���ف أن ھناك 10 حاالت تصله 

في اإلسطبل بین فترة وفترة.

عبدالغني: سيعزز صلة 

التواصل

أش���ارت متدربة في مدرسة محرق 
للفروس���یة ش���ریفة عبدالغن���ي بأنه 
من الضروري إنش���اء إس���طبل خیل 
وذوي  التوح���د  بأطف���ال  خ���اص 

االحتیاجات الخاصة؛ ألنهم بحاجة 
الحیوان���ات،  م���ع  التواص���ل  إل���ى 
وبالذات الخیل؛ ألنه من الحیوانات 
الجمیلة، ویمكن للطفل والخیل أن 

یتواصال مع بعضھم البعض. 
وأضاف���ت أنه���ا ت���رى األطف���ال ف���ي 
تصرفاتھ���م  تط���ور  ق���د  اإلس���طبل 
وطریق���ة تعاملھ���م م���ع الخیل ومع 
اآلخرین، كما أن ھذه الفكرة ستفید 
الطف���ل؛ ألن الخی���ل مفی���د للجس���م 
وأطف���ال  والش���خصیة،  والعق���ل 
التوحد لدیھم مشكلة في التواصل 
ش���خصیتھم،  وف���ي  الن���اس  م���ع 
س���یبني  والتدری���ب  فالخی���ل 
ش���خصیتھم. وبینت أیضا بأن عدد 
األھال���ي الذی���ن ال یعلم���ون بوج���ود 
مرض التوحد بأطفالھم أعلى نسبة 
من األھالي الذی���ن یعرفون بإصابة 

أطفالھم لمرض التوحد.

أحمد: يجب دعم األهالي 

للفكرة

إس���راء أحم���د متدربة في مدرس���ة 
م���ن  تق���ول:  للفروس���یة  المح���رق 
المع���روف أن الخی���ل یس���اعد على 
الش���فاء م���ن كثی���ر م���ن األم���راض، 
وألن فك���رة إنش���اء إس���طبل خی���ل 
البحری���ن  ف���ي  التوح���د  ألطف���ال 
فكرة جدی���دة س���یوافقون األھالي 

عل���ى إش���راك أطفالھ���م، وس���یجعل 
الطف���ل ال ینش���غل بأش���یاء أخ���رى 
األطف���ال  أن  وت���رى  مفی���دة.  غی���ر 
سیس���تمتعون عند ركوبھم الخیل. 
كما أش���ارت انھا تتوق���ع 40 % من 

األطفال مصابین بھذا المرض. 

محمد: الخيل 

حافز لألطفال

مرك���ز  ف���ي  الس���كرتارية  وضح���ت 
غف���ران  المبك���ر  للتدخ���ل  عائش���ة 
محم���د بأن أطف���ال التوح���د وذوي 
ذوي  أو  الخاص���ة  االحتیاج���ات 
مفی���د  الخی���ل  أن  معین���ة،  إعاق���ة 

للجمیع ولیس للطفل فقط. 
كما أش���ارت أن الذي یرید مصلحة 
التحس���ن  ف���ي  ومس���اعدته  طفل���ه 
أو التغیی���ر لألفضل س���یوافق على 
إش���راكه ف���ي اإلس���طبل. كم���ا قالت 
إن ھذا الشيء یعتبر إنجازا للطفل 
ألن یتغی���ر من حال إلى حال، وألن 
الخی���ل یك���ون حافزا له ویس���اعده 
عل���ى التغیی���ر. كما بین���ت بأن ھناك 
من األھالي یكشفون على أطفالھم 
والبع���ض  التوح���د،  م���رض  ع���ن 
اآلخر يخبئ���ون عل���ى أطفالھم ھذا 
المرض، وأن ھناك نس���بة كبیرة من 

المصابین بھذا المرض. 

ماجد: الوقوف معهم 

لتخطي الصعاب

كم���ا ش���اطرھا عل���ي ماج���د م���درب 
س���ابق ف���ي إس���طبل غ���زوان بتأی���د 
ھذه الفكره وأش���ار عل���ى أن ینبغي 
لألھال���ي أن یوافق���و على مش���اركة 
أطفالھ���م لإلس���طبل؛ ألنه���ا خط���وة 
مھم���ة لھ���م ولع���دم إضاع���ة وق���ت 

الطفل. 
وبی���ن أن ھ���ذه الفكرة تفی���د الطفل 
بالم���رض،  المصابی���ن  م���ن   % 100
موضح���ا أنھ���م لیس���وا ضعف���اء، بل 
یحتاج���ون إل���ى م���ن یق���ف معھ���م 
لتخط���ي الصع���اب والتغل���ب عل���ى 
انطوائیی���ن  يب���دون  ق���د  الخ���وف. 
أو غی���ر اجتماعیی���ن، ولكنھ���م ف���ي 
الحقیقة یحاولون فقط الدفاع عن 

أنفسھم وعن حواسھم. 
التوح���د  ألطف���ال  الدم���ج  ویعتب���ر 
یض���م  وإنس���اني  مطل���ب حض���اري 
حق المس���اواة بینھم وبین أقرانھم 
ویرفع قیمة الوعي بكیفیة التعامل 
معھم وربم���ا یتأخرون ف���ي التعلم، 

ولكنھم متفردون في اإلبداع.

أمل أحمد - طالبة إعالم 

بجامعة البحرين

علي الماجد شريفة عبدالغني غفران محمد محمد حمزة

سامر غزوان

إحصائية حول فكرة إنشاء اسطبل خيل خاص ألطفال التوحد

إسراء أحمدرحاب عيسى

إنشاء إسطبل للخيل خاص بأطفال التوحد
مرحلة عالج للمري��ض وينمي مهارة التركيز ويس��ّرع اندماجه في المجتمع
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األحمر يستأنف التدريبات لكأس آسيا
دي����س����م����ب����ر   27 ف����������ي  ودي����������������ا  ل�������ب�������ن�������ان  اس�������ت�������ض�������اف�������ة 

اس���تأنف منتخبنا الوطني األول لكرة القدم تحضيراته اإلعدادية ضمن المرحلة األخيرة قبل المش���اركة 
ف���ي كأس آس���يا 2019 التي س���تحتضنها دولة اإلم���ارات العربية المتحدة خال الفت���رة 5 يناير وحتى 1 

فبراير المقبلين.

ويس���تعد المنتخب لخوض ثاني ودياته خالل هذا الشهر 
قب���ل المش���اركة في كأس آس���يا، إذ سيس���تضيف منتخب 
لبن���ان ف���ي من���اورة ودية ي���وم 27 ديس���مبر الج���اري على 
االس���تاد الوطن���ي، بع���د أن تمك���ن م���ن الف���وز ف���ي الودية 
الدولية يوم الخميس الماضي على منتخب طاجيكستان 

بنتيجة )5-0(.
وع���اود المنتخب أمس تدريباته اليومية بعد الراحة التي 
منحه���ا الجه���از الفن���ي بقيادة المدرب التش���يكي س���كوب  
لالعبي���ن بعد مباراة طاجيكس���تان، إذ خاض مرانه مس���اء 

أمس على المالعب الخارجية.
إل���ى ذلك، س���يقود الحك���م العماني الدولي عم���ر اليعقوبي 
مب���اراة األحم���ر الودية الدولية م���ع كوريا الش���مالية، على 
أن يس���اعده ح���كام بحريني���ون، وه���ي المب���اراة األخي���رة 

ف���ي مرحل���ة اإلع���داد األخي���رة وس���تقام يوم 29 ديس���مبر 
عل���ى اس���تاد مدينة خليفة الرياضية، إذ س���تكون التجربة 
األخيرة للمنتخب قبل المغادرة يوم 1 يناير إلى اإلمارات؛ 

استعدادا لالستحقاق اآلسيوي.
يذك���ر أن قائم���ة المنتخ���ب األول لكأس آس���يا س���تضم 23 

العبا بحسب اللوائح المتبعة في البطولة.
وتضم قائمة المنتخب حاليا 29 العبا هم: مهدي حميدان 
وجاس���م الش���يخ )األهل���ي(، علي عيس���ى )الش���باب(، أحمد 
مي���رزا وأحم���د بوغمار )الح���د(، كميل األس���ود، عبدالكريم 
فردان، محمد مرهون، علي حرم، س���يد رضا عيسى، حمد 
شمس���ان ومه���دي عبدالجب���ار )الرفاع(، س���امي الحس���يني 
ومحمد دعيج )الرفاع الشرقي(، يوسف حبيب )المالكية(، 
س���يد ش���بر علوي، إبراهيم أحمد حبيب، علي مدن وأحمد 

وحي���د  وأش���رف  الرميح���ي  محم���د  )النجم���ة(،  عب���دهللا 
)المنام���ة(، جم���ال راش���د، عبدالوه���اب علي، أحم���د جمعة 
ووليد الحيام )المحرق(، س���يد ضياء س���عيد وسيد مهدي 
باق���ر )النص���ر الكويتي(، عب���دهللا يوس���ف )بوهيميانز براغ 
التشيكي(، محمد الحردان )اف سي سفانتول المالدوفي(.

الجدي���ر بالذك���ر أن منتخبن���ا وقع ف���ي المجموع���ة األولى 
ب���كأس آس���يا إلى جان���ب اإلم���ارات )المس���تضيف( وتايلند 
والهن���د، وس���يفتتح مباريات���ه ي���وم 5 يناي���ر المقب���ل بلقاء 
المس���تضيف، ث���م تايلن���د ي���وم 10 والهن���د ي���وم 14 يناي���ر 

المقبل.
منتخبنا الوطني األول لكرة القدم )تصوير: إسماعيل السقاي(

أحمد مهدي

العماني عمر اليعقوبي 
يدير الودية الدولية أمام 

كوريا الشمالية



ضم���ن فعالي���ات موس���م ناص���ر ب���ن حم���د 
للصق���ور والصيد في نس���خته الخامس���ة، 
تب���دأ الي���وم )األح���د( مس���ابقة القراني���س 
التاس���عة  عن���د  والتش���بية  بالتس���جيل 
صباًحا وحتى الحادية عش���رة اس���تعدادا 
للمنافس���ات الت���ي تق���ام عل���ى م���دى أي���ام 
األس���بوع الجاري على كأس س���مو الشيخ 

محم���د نج���ل ممثل جاللة المل���ك لألعمال 
الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلى للش���باب والرياضة رئي���س اللجنة 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة.
وتدعو اللجنة المنظمة لمسابقة القرانيس 
ضم���ن موس���م ناص���ر ب���ن حم���د للصق���ور 

برياض���ة  والمهتمي���ن  الم���الك  والصي���د 
الصقور إلى المش���اركة والتس���جيل وذلك 
في الفئات الحرار والشواهين والجيرات.
ويخص���ص يوم غ���د )االثنين( لمس���ابقتي 
تأهي���ل الحرار والش���واهين، بينم���ا تأهيل 
عل���ى  الثالث���اء،  ي���وم  س���تقام  الجي���رات 
أن تق���ام مس���ابقتي الح���رار والش���واهين 

األربع���اء، والجي���رات مع الصق���ار الصغير 
يوم الخميس المقبل.

 وتق���ام مس���ابقة الصق���ار الصغي���ر للنشء 
والصغار؛ لتش���جيعهم على ممارس���ة هذه 
الرياض���ة التراثي���ة ونش���ر ثقاف���ة رياض���ة 
الصقور لديهم بهدف المحافظة على هذه 

الرياضات األصيلة لألجيال القادمة.
 وكان األس���بوع األول م���ن موس���م ناص���ر 
ب���ن حم���د للصق���ور والصيد ق���د أقيم قبل 

أسبوعين بمشاركة واسعة من قبل المالك 

ف���ي فئ���ة الفروخ، إذ ش���هدت المنافس���ات 

إقب���اال كبي���را م���ن قب���ل المش���اركين للفوز 

بكأس س���مو الش���يخ عبدهللا نجل النائب 

األول لرئي���س المجل���س األعل���ى للش���باب 

البحرين���ي  االتح���اد  رئي���س  والرياض���ة 

أللعاب القوى س���مو الش���يخ خالد بن حمد 

آل خليفة.

اليوم بدء مسابقة القرانيس
ت����ق����ام ع���ل���ى ك������أس س���م���و ال���ش���ي���خ م���ح���م���د ب�����ن ن���اص���ر

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

نادي البحرين لهوكي الجليدمدينة عيسى - اتحاد التنس

تح���ت مظلة اللجن���ة التنظيمي���ة للتنس بدول مجل���س التعاون، 
يش���ارك المنتخ���ب الوطني للتنس في منافس���ات بطولة مجلس 
التع���اون للش���باب والناش���ئين تح���ت 14، 18س���نة، المقام���ة في 
س���لطنة عم���ان خ���ال الفترة م���ن 22 - 29 ديس���مبر الجاري على 
ماعب مجمع الس���لطان قابوس ببوش���ر التي تضم ملعبا رئيسا 

و6 ماعب أخرى ذات أرضية صلبة. 

وتوجه���ت بعث���ة المنتخب الوطني للتنس برئاس���ة أمين الس���ر العام فؤاد 
الرويعي إلى مسقط صباح الجمعة 20 ديسمبر الجاري، وتضم البعثة كل 
من الالعبين محمد مازن الشهابي، عيسى صالح الدين القطان لفئة تحت 
14 س���نة، محمد س���عد الخان، علي محمد آل ش���ريف لفئة تحت 18 س���نة 

وبقيادة المدير الفني عصام عبد العال.
وتقي���م البعث���ة بفن���دق الم���روج جران���د، حي���ث أجري���ت قرع���ة المباريات 
لمس���ابقة الف���ردي، ويلتق���ي الالعب عيس���ى القط���ان مع الالع���ب الكويتي 
س���ليمان الدويس���ان ومحمد الش���هابي مع ناصر اليافي بفئة 14 س���نة، كما 
يلتق���ي عل���ي آل ش���ريف م���ع الكويتي فه���د الدوس���ري ومحم���د الخان مع 
الكويت���ي وض���اح الجب���ر، وتدي���ر البطولة الحك���م الدولي الكويتية أس���يل 
ش���اهين ورئيس اللجنة الفنية للبطولة عبدالرضا الغريب ومنذر البرواني 

مدير البطولة.
يذك���ر أن اللجن���ة التنظيمي���ة للتن���س قد عق���دت صباح الس���بت اجتماعها 

الس���نوي له���ذا الع���ام حض���ره ف���ؤاد الرويع���ي ممثال ع���ن مملك���ة البحرين، 
وت���م مناقش���ة ع���دد م���ن األم���ور المتعلق���ة بتنمي���ة وتطوير التن���س بدول 
مجل���س التع���اون، وأجندة البط���والت المقترحة لس���نة 2019، والتنس���يق 
بي���ن ال���دول بخص���وص المش���اركة الفعال���ة ف���ي البط���والت والمعس���كرات 
المحلي���ة الت���ي تنظمه���ا ال���دول، واقتراح انتق���ال مقر اللجنة م���ن الكويت 
الت���ي اس���تضافتها على مدى ما يقرب من 10 س���نوات، وحث الدول على 
س���رعة س���داد االش���تراكات المتأخرة لتفعيل دور اللجنة، كما جرى تأكيد 
ضرورة االستفادة من الخطط والبرامج التي يقدمها االتحادان اآلسيوي 

والدولي ومد جسور التعاون مع هذه الجهات.

حقق فريق نادي البحرين لهوكي الجليد فوًزا على منافس���ه فريق روكز العماني الش���قيق بنتيجة 9 أهداف مقابل 6، مس���اء الخميس 
الماض���ي بعد مباراة ش���هدت الكثير م���ن اإلثارة والندية وتألق من قبل العبي الفريقين، في بطول���ة األندية الخليجية األولى لهوكي 

الجليد للمحترفين، التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي 
البحري���ن لهوكي الجليد عبدهللا القاس���مي 
إن مث���ل ه���ذه البطوالت يحتاجه���ا الفريق 
البحرين���ي خصوًصا في الفترة المقبلة في 
وقت تط���ور جمي���ع الف���رق الخليجية، كما 
يحت���اج قليال من االهتم���ام والدعم المادي 
والمعن���وي والنظ���ر ف���ي مواضيع���ه حال���ه 
كح���ال باق���ي الف���رق واألندي���ة البحريني���ة 
والخليجي���ة، مبين���ا أن مثل هذه البطوالت 
ه���ي الت���ي س���تنمي الخب���رات والمواه���ب 
ل���دى الالعبي���ن البحرينيي���ن للتناف���س في 
المس���تقبل لرفع اس���م مملك���ة البحرين في 
جمي���ع المحاف���ل الدولي���ة وتش���ريف اس���م 

المملكة.
كم���ا تق���دم رئي���س وأعضاء مجل���س إدارة 

بجزي���ل  الجلي���د  لهوك���ي  البحري���ن  ن���ادي 
الشكر والتقدير إلى نادي األلعاب الشتوية 
الكويتي على حس���ن الضيافة واالستقبال 

ونج���اح بطول���ة األندية الخليجي���ة األولى 
التق���دم  دوام  له���م  متمني���ن  للمحترفي���ن، 

والنجاح.

المنتخب الوطني للتنس

صورة تجمع الفريق البحريني مع العماني

ف��������از ع����ل����ى ف�����ري�����ق روك�����������رز ال���ع���م���ان���يتق��ام منافس��اتها ف��ي عمان لفئتي الش��باب والناش��ئين

“هوكي الجليد” في بطولة الخليجمنتخب التنس يشارك في “الخليجية”

ب���دأ الع���د التنازل���ي لبطولة أمم آس���يا، والتي س���تقام مطلع الش���هر المقب���ل في اإلمارات، بمش���اركة 24 منتخًب���ا، ألول مرة في 
تاريخ القارة الصفراء.  ويتطلع المنتخب األس���ترالي إلى الحفاظ على لقبه في بطولة كأس آس���يا، بعدما أوقعته القرعة في 

المجموعة الثانية رفقة الثاثي العربي، األردن وسوريا وفلسطين. 

عضوي���ة  إل���ى  أس���تراليا  وانضم���ت 
 ،2006 الع���ام  اآلس���يوي  االتح���اد 
وش���اركت للمرة األولى في كأس أمم 

آسيا العام 2007.
وأوقع���ت قرع���ة دور المجموعات في 
نس���خة 2007، منتخ���ب أس���تراليا في 
مجموع���ة واحدة رفقة ُعمان والعراق 

وتايالند.
ال���دور  األس���ترالي  المنتخ���ب  وبل���غ 
الثاني بعدما احتل وصافة مجموعته 
برصيد 4 نقاط، قبل أن يودع البطولة 
ي���د نظي���ره  الثماني���ة عل���ى  ف���ي دور 

الياباني.
وف���ي نس���خة 2011، تص���در منتخ���ب 

أس���تراليا، مجموعته ف���ي الدور األول 
عل���ى  الف���وز  بع���د  نق���اط،   7 برصي���د 
الهن���د والبحرين، والتع���ادل مع كوريا 

الجنوبية.
وف���ي دور الثماني���ة، تخط���ى منتخب 
أس���تراليا، عقب���ة الع���راق به���دف دون 
رد، قبل أن يس���حق نظي���ره األوزبكي 

بسداسية نظيفة.
المب���اراة  أس���تراليا،  وخس���ر منتخ���ب 
النهائي���ة أمام اليابان بنتيجة 0-1 بعد 

التمديد لوقت إضافي.
وفي النسخة الماضية، حصد منتخب 
أس���تراليا، اللق���ب الق���اري، بع���د ف���وزه 
على نظي���ره الكوري الجنوبي بنتيجة 

1-2 في المباراة النهائية.
قب���ل  األس���ترالي  المنتخ���ب  ويعان���ي 
اآلس���يوية  البطول���ة  غم���ار  خ���وض 
النج���وم  وغي���اب  اإلصاب���ات  بس���بب 
البارزي���ن، وس���ط انتق���ادات للم���درب 
اس���تبعاده  بس���بب  أرنول���د؛  جراه���ام 
بع���ض الالعبين المميزين الذين قادوا 
الكنغ���ر لحصد اللقب الق���اري في عام 
2015، عل���ى غ���رار يوريتش وجيمس 

ترويسي.
وحمل���ت القائم���ة األس���ترالية، الكثي���ر 
م���ن المفاج���أت، عل���ى رأس���ها وج���ود 
كريس إيكونوميدي���س مهاجم بيرث 
جلوري، وريان جرانت الظهير األيمن 

لفريق سيدني.
تحق���ق  ل���ن  أس���تراليا  أن  ويب���دو 
المس���توى المنتظ���ر منه���ا ف���ي بطولة 
كأس أمم آسيا، في ظل وجود ثالثي 
عربي قوي ممثل في س���وريا واألردن 

وفلس���طين. ورغم الفوارق التاريخية 
بي���ن المنتخب���ات، لكن وج���ود النجوم 
دوًرا  س���يلعبان  الجماهي���ري  والدع���م 
مؤثًرا في تحقيق نتائج إيجابية ضد 

الكنغر األسترالي.

ورغ���م اإلصابة التي عان���ى منها نجم 
هيديرس���فيلد ت���اون اإلنجليزي، آرون 
موي، وإعالن ناديه غيابه حتى فبراير 
المقبل، لكن مدرب أس���تراليا، جراهام 
أرنول���د، ضم���ه لقائمته المش���اركة في 

البطولة اآلسيوية.
وسيكون االستحقاق اآلسيوي،  «

فرصة سانحة للمنتخب السوري 
للثأر من نظيره األسترالي، بعدما 

تغلب عليه في إياب الملحق 
اآلسيوي المؤهل لكأس العالم 

روسيا 2018 بهدفين لهدف، بعد 
التعادل ذهاًبا بنتيجة 1-1.

كووورة

الثالثي العربي يحاصر الكنغر األسترالي

منتخب أستراليا

الشاوي نائب رئيس “رياضة المرأة”
اج���ت���م���اع “ال���ب���ارال���م���ب���ي���ة اآلس����ي����وي����ة” ف���ب���راي���ر ال��م��ق��ب��ل 

طموًح���ا للف���وز برئاس���ة لجنة المرأة ف���ي االتح���اد البارالمبي اآلس���يوي، تم 
ترشيح األمين العام لاتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة سارة إبراهيم 
الشاوي للمنصب، إذ سيقام اجتماع اللجنة البارالمبية اآلسيوية في فبراير 

المقبل في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وتم ترش���يح الش���اوي له���ذا المنصب 
بع���د اختياره���ا نائب���ا لرئي���س لجن���ة 
غ���رب  اتح���اد  ف���ي  الم���رأة  رياض���ة 
آس���يا، األم���ر ال���ذي أق���ّر ف���ي اجتماع 
االنتخابي���ة  العمومي���ة  الجمعي���ة 
الخامس���ة ال���ذي عقد ف���ي صاللة في 
سبتمبر الماضي، ويهدف إلى تطوير 
وتنمي���ة رياضة المرأة على مس���توى 
منطق���ة غرب آس���يا ووض���ع الخطط 
بذل���ك  الكفيل���ة  واإلس���تراتيجيات 
وإقامة الفعالي���ات الضرورية إلنجاح 
عم���ل اللجن���ة، بالتنس���يق م���ع األمانة 
العام���ة التحاد غرب آس���يا وإش���راف 

المكتب التنفيذي لالتحاد.
وقالت الشاوي إن الثقة التي منحت 
له���ا م���ن االتح���اد البارالمب���ي لمنطقة 
غرب آس���يا ستكون في محلها، وإنها 
بالمش���اركة م���ع العض���وات ف���ي لجنة 
المرأة ستس���اهم في نجاح وتجسيد 

دور المرأة في الرياضة البارالمبية.
وم���ن ناحية أخرى بش���أن ترش���يحها 
للجن���ة المرأة في االتح���اد البارالمبي 
ع���ن  الش���اوي  أعرب���ت  اآلس���يوي، 
ه���ذه  ف���ي  بالمش���اركة  س���عادتها 
االنتخاب���ات الت���ي تس���هم ف���ي دف���ع 
عجل���ة الحرك���ة الرياضية اآلس���يوية 

عموما والرياضة النس���ائية خصوصا، 
مق���درة أهمي���ة هذه المناص���ب، وأنها 
ودراس���ات  إس���تراتيجية  وضع���ت 
تتضم���ن خط���ة عم���ل إع���داد الكوادر 
النس���ائية ف���ي المج���ال الرياضي من 
ش���أنها رفع وزي���ادة مش���اركة العنصر 
الرياضي���ة  الحرك���ة  ف���ي  النس���ائي 
البارالمبية ودعم العنصر النسائي في 
الدول اآلسيوية النامية وتشجعيهن 
على المش���اركة في جمي���ع المجاالت 
الرياضي���ة مدرب���ات واختصاصي���ات 

وإداري���ات وتحفي���ز الالعب���ات عل���ى 
ممارسة الرياضة.

سارة الشاوي

اللجنة اإلعالمية

19 sports@albiladpress.com
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اللجنة اإلعالمية

افتتحت مس���اء أمس األول ف���ي حديقة الكازين���و بمحافظة المحرق 
بطول���ة أم الم���دن األول���ى لكرة القدم وس���ط حضور جماهي���ري غفير 
م���ن جميع قرى وفرجان ومناطق محافظ���ة المحرق اكتظت بهم تلك 

الحديقة القديمة في وسط مدينة المحرق )أم المدن(.

وش���ارك في ه���ذه البطول���ة 12 فريًقا 
يمثلون معظم فرجان المحرق.

بمناس���بة  البطول���ة  ه���ذه  وتق���ام   
احتف���االت مملكتن���ا البحري���ن بالعي���د 
الوطن���ي المجيد وعيد جلوس جاللة 

الملك. 
م���ن  البطول���ة  ه���ذه  تنظي���م  ويأت���ي 
مجرد فك���رة نبعت م���ن راعي وداعم 
البطول���ة األول الرياض���ي المخض���رم 
محم���د العليوي الع���ب ومدي���ر الكرة 
والفريق األول األسبق بنادي المحرق 

الرياضي.
ه���ذا وتس���تمر البطولة بش���كل يومي 
إل���ى غاية يوم الثالثاء المقبل، والتي 
ستقام فيها مباريات دور قبل النهائي 
والنهائي ويسبقها مباراة استعراضية 

محافظ���ة  قدام���ى  منتخ���ب  بي���ن 
باق���ي  قدام���ى  ومنتخ���ب  المح���رق 

المحافظات. 
وتألق ش���يخ المش���جعين البحرينيين 
بتش���جيعه وتعليق���ه  س���عد محب���وب 

المستمر على مباريات البطولة. 
ويرأس اللجنة المنظمة نبيل العريفي 
ومدي���ر البطول���ة ف���ؤاد هزي���م وبقي���ة 

أعضاء اللجنة.
وخصص���ت اللجنة المنظم���ة للبطولة 
ي���وم الثالثاء المقب���ل إلقامة مباريات 
دور قب���ل النهائي والنهائي وس���تكون 
هن���اك جوائز وك���ؤوس قيمة للفائزين 
وكذلك الجوائز الفردية ألفضل العب 
واله���داف وأحس���ن ح���ارس وأفض���ل 

إداري فريق.

افتتاح بطولة أم المدن

الشاوي: الثقة 
التي منحت لي 

ستكون في محلها

في نهائيات 
كأس آسيا 2019 

باإلمارات



تح���ت رعاي���ة رئي���س االتح���اد الملكي للفروس���ية وس���باقات الق���درة نائب رئي���س المجلس األعلى للبيئة س���مو الش���يخ فيصل بن راش���د آل خليفة، 
أس���دل الس���تار بميدان الرفه باالتحاد الرياضي العس���كري على منافس���ات بطولة العيد الوطني لقفز الحواجز بمش���اركة واس���عة من قبل الفرس���ان 
واإلسطبالت المحلية، والتي تتزامن مع احتفاالت البالد بالعيد الوطني المجيد وعيد الجلوس، وشهدت مسابقات البطولة الست مشاركة واسعة 

ومنافسات قوية وندية عالية وبروز وجوه جديدة على منصات التتويج. 

التش���ويق  عنص���ري  م���ن  البطول���ة  تخ���ل  ول���م 
واإلث���ارة والمفاج���آت؛ نظ���ًرا لالس���تعداد المبكر 
من قبل الفرس���ان ومختلف اإلسطبالت بالبالد 
والنواي���ا البطولي���ة للجمي���ع م���ن أج���ل تحقي���ق 
المراك���ز األول���ى ف���ي المس���ابقات المختلف���ة، إذ 
ش���هدت المس���ابقات اختالف ف���ي الوجوه التي 
المراك���ز  وحقق���ت  التتوي���ج  منص���ات  اعتل���ت 

األولى.

أكبر يخطف لقب المسابقة الكبرى

في المس���ابقة الكبرى المس���ابقة الخامس���ة فئة 
المتقدمي���ن المس���توى الثال���ث مس���ابقة التأهل 
لمرحل���ة التماي���ز وهي أه���م وأقوى المس���ابقات 
وارتف���اع حواجزه���ا: 125 - 135 س���م، س���رعة 
المسلك 350 مترا/  دقيقة، خطف لقبها الفارس 
المتمي���ز أحم���د أكب���ر مع الج���واد أليس���ي، منهًيا 
هذه المس���ابقة ومحلًقا بلقبها بعدما تغلب على 
جميع منافس���يه محقًقا أفض���ل زمن بلغ 79.72 

ثانية وبأقل عدد من األخطاء إذ بلغت 5.
وفي المرك���ز الثاني جاء الفارس صابر س���لمان 
ف���رج مع الجواد ألي���كارو فان بابينغلو بزمن بلغ 
72.11 ثاني���ة و9 أخط���اء، المركز الثالث مس���لم 
عل���ي م���ع الج���واد باس���كال بزم���ن بل���غ 78.23 
و11 خط���أ، المركز الرابع معي���وف الرميحي مع 
الج���واد ألفيرا بزمن بلغ 74.55 ثانية و12 خطأ، 
المرك���ز الخامس محمود عبدالق���ادر مع الجواد 
التي���كا دو فورت ب���ي دي إف بزم���ن بلغ 79.10 
ثانية و15 خطأ، والمركز السادس يحيى أحمد 
مع الجواد آي ترس���ت يو بزمن بلغ 70.60 ثانية 

و16 خطأ.
 مس���ابقة التأه���ل لمرحل���ة التماي���ز وضم���ن 
نتائ���ج مس���ابقات فئ���ة الناش���ئين أح���رز المركز 
األول )مس���ابقة التأهل لمرحلة التمايز( وارتفاع 
الحواج���ز: 80 - 90 س���م، س���رعة المس���لك 300 
مت���ر/  دقيق���ة الف���ارس معي���وف الرميح���ي م���ع 
الج���واد بريس���فول من إس���طبل عوال���ي محقًقا 
أفض���ل زم���ن بل���غ 39.86 ثاني���ة، المرك���ز الثاني 
الفارس���ة جميلة هاس���يد مع الج���واد مندور من 
إس���طبل س���ار بزم���ن بل���غ 40.76 ثاني���ة، المركز 
الثال���ث الفارس���ة غري���س رودن���ي م���ع الج���واد 
كابتاي���ن م���ن إس���طبل المه���ا بزم���ن بل���غ 45.99 
ثاني���ة، المركز الرابع الفارس س���لطان الرميحي 
م���ع الج���واد غرانوس من إس���طبل عوالي بزمن 
بل���غ 51.08 ثاني���ة، المرك���ز الخام���س معي���وف 
الرميح���ي م���ع الج���واد ماش���اءهللا بزم���ن بل���غ 
الس���ادس  ثاني���ة و4 أخط���اء، والمرك���ز   41.71

الف���ارس مصطف���ى دادهللا م���ع الج���واد نو مور 
س���ويت م���ن إس���طبل دادهللا بزمن بل���غ 44.53 

ثانية و4 أخطاء.

 مسابقة على مرحلتين مع 

التأهل المباشر

ف���ي المس���ابقة الثانية فئة الناش���ئين المس���توى 
الثان���ي )مس���ابقة عل���ى مرحلتي���ن م���ع التأه���ل 
المباش���رة( وارتف���اع الحواج���ز: 90 - 100 س���م 
تمكن���ت  مت���را/  دقيق���ة   350 المس���لك  س���رعة 
الفارس���ة غروس رودني مع الج���واد إيرفورس 
ون من خطف الصدارة منهية المس���لك بأفضل 
زم���ن بل���غ 36.99 ثاني���ة من دون أخط���اء تاركة 
المركز الثاني للفارس الصغير سلطان الرميحي 
مع الج���واد غرانوس الذي أنهى المس���لك بزمن 
بل���غ 44.00 ثانية ودون أخط���اء أيًضا، والمركز 
الثالث الذي جاء فيه الفارس معيوف الرميحي 
مع الجواد ماشاءهللا بزمن بلغ 45.98 ثانية مع 
4 أخط���اء، أم���ا ف���ي المرك���ز الرابع فق���د جاءت 
الفارس���ة غري���س رودني مرة أخ���رى ولكن هذه 
المرة مع الجواد كابتاين بزمن بلغ 42.39 ثانية 
و4 أخطاء، المرك���ز الخامس معيوف الرميحي 
م���ع الجواد بريس���فول بزم���ن بل���غ 47.95 ثانية 
و4 أخط���اء والمرك���ز الس���ادس الف���ارس كوك���و 
ديس���وزا مع الجواد تاي���ر بزمن بلغ 48.80 ثانية 

و4 أخطاء.
 وف���ي نف���س المس���ابقة لفئ���ة العموم المس���توى 
الثان���ي )مس���ابقة عل���ى مرحلتي���ن م���ع التأه���ل 
المباش���رة( وارتف���اع الحواج���ز: 90 - 100 س���م 
خط���ف  مت���را/  دقيق���ة   350 المس���لك  س���رعة 
الص���دارة الف���ارس أحم���د الهاش���لي م���ع الجواد 
ثاندربول���ت ه���ورس براي���د م���ن إس���طبل حوار 
منهًي���ا المس���لك بأفضل زم���ن بل���غ 36.40 ثانية 
ودون أخطاء، المركز الثاني علي هاني اليابس 
م���ع الج���واد ويل كيب س���يكريت من اس���طلبل 
ح���وار أيًض���ا بزم���ن بل���غ 42.78 ثاني���ة، المرك���ز 
الثال���ث الف���ارس عبدالعزيز عبدهللا م���ع الجواد 
جنا من إس���طبل دادهللا بزم���ن بلغ 35.54 ثانية 
و4 أخط���اء، المركز الرابع الف���ارس فؤاد الريس 
مع الجواد أرجنتينا هورس وهوند من إس���طبل 
أخط���اء،  ثاني���ة و4   39.20 بل���غ  بزم���ن  الري���ف 
المرك���ز الخامس مرة أخ���رى علي هاني اليابس 
مع الجواد آرمن والمركز السادس الفارس علي 
الكعبي مع الجواد ترو فيري من إس���طبل حوار 

بزمن بلغ 47.23 ثانية و4 أخطاء.

 السرعة ضد الزمن

 المس���ابقة الثالث���ة فئ���ة المبتدئي���ن م���ن العموم 
المس���توى األول، وه���ي )مس���ابقة الس���رعة ضد 
الزم���ن( وارتف���اع حواجزه���ا: 105 - 115 س���م 
وس���رعة المسلك 350 مترا/  دقيقة حقق المركز 
األول الف���ارس عل���ي هان���ي اليابس م���ع الجواد 
أجزل من إس���طبل حوار بأسرع زمن بلغ 53.44 
ثاني���ة، المرك���ز الثان���ي معي���وف الرميح���ي م���ع 
الج���واد آيري���ش بزمن بل���غ 53.32 ثانية، المركز 
الثال���ث ج���اء فيه الف���ارس فهد جم���ال تقي مع 
الج���واد فير ت���رو بانديت من إس���طبل الجزيرة 
بزمن بل���غ 60.19 ثاني���ة، المركز الراب���ع الفارس 
أحمد الهاش���لي مع الجواد أليكارو فان بابينغلو 
هورس برايد بزمن بلغ 62.93، المركز الخامس 
الف���ارس فاض���ل الح���داد مع الجواد إيس���تيريال 
بزم���ن بل���غ 53.83 ثاني���ة و4 أخط���اء والمرك���ز 
الس���ادس الف���ارس أحم���د عيس���ى م���ع الج���واد 

آالسكا بزمن بلغ 58.85 ثانية و4 أخطاء.

 حاجز الجوكر

 المس���ابقة الرابع���ة للمتقدمي���ن )مس���ابقة جم���ع 
النق���اط م���ع حاج���ز الجوك���ر( ونوعه���ا مس���ابقة 
الس���رعة ض���د الزمن وارتف���اع حواجزه���ا: 125 
- 115 س���م، س���رعة المس���لك 350 مترا/  دقيقة 
ال���ذي دخ���ل  إي���اد أحم���د  الف���ارس  كان بطله���ا 
المس���لك أواًل وأنه���ى المس���ابقة أواًل م���ع الجواد 
باريل���و م���ن إس���طبل ح���وار ليعان���ق لق���ب ه���ذه 
المسابقة متصدًرا ومتغلًبا على جميع منافسيه 
بتعدي���ه جميع الحواج���ز جامًعا 44 نقطة كاملة 
وبأس���رع زم���ن بل���غ 45.23 ثاني���ة ت���ارًكا المركز 
الثاني للفارس مس���لم علي مع الجواد باس���كال 
م���ن إس���طبل الجزي���رة بزم���ن 47.21 ثانية، في 

المرك���ز الثال���ث جاء الفارس س���يد محمد خلف 
م���ع الجواد كاندي من إس���طبل ح���وار بزمن بلغ 
47.72 ثاني���ة وبرصي���د 44 نقط���ة، ف���ي المرك���ز 
الرابع جاء الفارس فهد تقي مع الجواد فير ترو 
بانديت بزم���ن 54.50 ثانية وبرصيد 44 نقطة، 
المرك���ز الخامس جاء فيه الف���ارس محمد علي 
رض���ي مع الجواد كونتيندور من إس���طبل حوار 
بزم���ن 54.47 نقطة وبرصيد 41 نقطة، والمركز 
الس���ادس جاء في���ه الفارس صابر س���لمان فرج 
مع الجواد هوليوود من فريق االتحاد الرياضي 
العس���كري بزمن بل���غ 64.39 ثاني���ة وبرصيد 41 

نقطة.

سعيد بالنتيجة رغم التدريب في 

وقت قصير

 الف���ارس أحمد الهاش���لي صاحب لقب مس���ابقة 
على مرحلتين للعموم أعرب عن سعادته بالفوز 
بالمرك���ز األول وق���ال “عل���ى الرغ���م م���ن تدربي 
لفترة بس���يطة جًدا من أجل اس���تعادة مس���توى 
اللياقة المطلوب إال أنني تمكنت من المنافس���ة 
وتحقي���ق الف���وز بالمرك���ز األول، إذ أنني مرتبط 
بالدراس���ة خ���ارج المملكة، وتدرب���ت فقط لمدة 
3 أي���ام، وبوق���وف األه���ل لجانبي ومس���اندتهم 
وم���ع مدربي الدكتور إياد أحمد والتركيز خالل 

المسابقة وقفني هللا وعانقت اللقب”.
 وأض���اف أن الجواد الذي ش���ارك به ثاندر بولت 
ه���ورس براي���د لي���س بجدي���د علي���ه، إذ إنه منذ 
3 س���نوات وه���و يش���ارك مع���ه ف���ي المس���ابقات 
المختلف���ة مم���ا س���هل عنص���ر االنس���جام بينهما 
وتحقيق الفوز في هذه المس���ابقة التي وصفها 

بالقوية.

مستمرون في دعمنا لرياضة قفز 

الحواجز

أك���د نائ���ب رئي���س لجنة قف���ز الحواجز الش���يخ 
بط���والت  أن  خليف���ة  آل  محم���د  ب���ن  عب���دهللا 
ومس���ابقات قفز الحواجز تشهد تطورا مستمرا 
وكبيرا للفرس���ان وم���ا يقدمونه من مس���تويات 
عالي���ة، وأك���د أن المش���اركة الواس���عة والجهود 
الكبي���رة الت���ي يبذله���ا الفرس���ان كان���ت الس���بب 
التنافس���ي  المس���توى  تط���ور  وراء  الرئي���س 
التصاع���دي وتحقي���ق أعل���ى مس���تويات الندية 

في الميدان.
وأك���د الش���يخ عب���دهللا ب���ن محم���د أن االتح���اد 
الملك���ي للفروس���ية وس���باقات الق���درة برئاس���ة 
س���مو الش���يخ فيصل بن راشد آل خليفة ولجنة 
قف���ز الحواجز برئاس���ة الش���يخ خال���د بن محمد 
آل خليف���ة، يس���عى دائًما لخل���ق أفضل األجواء 
التنافس���ية للفرس���ان، والنتائ���ج الت���ي تحقق���ت 
والمس���تويات الت���ي ظه���رت ف���ي المي���دان لهي 
الت���ي  لنج���اح الخط���ة واإلس���تراتيجية  تأكي���د 
وضعتها لجنة قفز الحواجز بالتنسيق والمتابعة 
من قب���ل مجلس إدارة االتح���اد الملكي، متمنيا 
من الفرس���ان مواصلة العط���اء وبذل المزيد من 
الجهود، كما أش���اد بدور اللجنة المنظمة لسعيها 
الحثيث والدائم لتحقيق أعلى معدالت النجاح 

في جميع المسابقات.

 الغيالن: مستوى متطور لجميع 

الفئات مع كل بطولة

وص���ف رئي���س لجن���ة الح���كام عاي���ض الغيالن 
مس���ابقات فئات الناش���ئين حتى ه���ذه البطولة 
بالمتطورة والمتميزة وقال “مسابقات الناشئين 
رائعة هذا الموسم، وحتى بهذه البطولة شهدنا 
مس���تويات راقي���ة، وهناك ارتف���اع ملحوظ في 
المس���تويات الفنية وهو ما نس���عى إليه ونتمناه 
للجميع، واللجنة المنظمة مع مصممي المسالك 
الدوليي���ن حريص���ون ف���ي كل بطولة ومس���ابقة 

بتصميم مس���الك تنافس���ية ومحيرة في الوقت 

نفسه وفيها كثير من األسئلة والتي تساهم في 

خلق أجواء المنافسة واإلثارة للجميع”.

وأض���اف الغي���الن أن “اللجنة المنظم���ة للبطولة 

الماضي���ة  الفت���رة  ف���ي  بجه���ود جب���ارة  قام���ت 

بتجهيز الميدان بأفضل صورة وس���عت إلراحة 

الفرس���ان م���ن ناحي���ة انس���ياب األرض؛ ك���ي ال 

الخي���ل والفرس���ان،  تش���كل أي خط���ورة عل���ى 

وبتع���اون جمي���ع الفرس���ان م���ع لجن���ة التحكيم 

تكون جميع األمور سلس���ة، المستوى كان عاليا 

في مسابقات الناشئين وكذلك مسابقات الكبار 

الت���ي تحظ���ى باهتم���ام كبير، وش���هدنا تنافس���ا 

أق���وى م���ع كل مس���ابقة وقل���ة ف���ي األخط���اء. 

نح���ن س���عيدون بم���ا ش���هدناه من مس���توى راٍق 

لمس���ابقات جميع الفئات وبالمش���اركة النسائية 

الممي���زة ه���ذا الموس���م، متمني���ن كل التوفي���ق 

سلس���لة  ف���ي  واإلس���طبالت  الفرس���ان  لجمي���ع 

مسابقات لهذا الموسم”.

ووجه الغيالن جزيل الش���كر واالمتنان لمجلس 

وس���باقات  للفروس���ية  الملك���ي  االتح���اد  إدارة 

الق���درة وعل���ى رأس���ه س���مو الش���يخ فيص���ل بن 

راش���د آل خليف���ة وجمي���ع األعض���اء؛ عل���ى م���ا 

يبذلون���ه م���ن جه���ود كبيرة ف���ي س���بيل تطوير 

رياض���ة قف���ز الحواج���ز وتذليل جمي���ع العقبات 

الت���ي تواجهه���م والت���ي تواج���ه الفرس���ان، كم���ا 

أثن���ى على دور اإلس���طبالت والفرس���ان على ما 

يقدمونه من أداء رائع في الميدان.

تغطية - اللجنة االعالمية

أحمد أكبر بطاًل للمسابقة الكبرى

عايض الغيالن

أحمد الهاشلي

للقف��ز الوطن��ي  العي��د  بطول��ة  مس��ابقات  ف��ي  الفائزي��ن  يت��وج  محم��د  ب��ن  عب��داهلل 
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 من هي هال الخالدي؟ وما مراحلها  «
الدراسية؟

تغذي���ة  اختصاصي���ة  الخال���د،  محم���د  ه���ا 
عاجية، درس���ت المراحل الدراس���ية في كل 
من مدرس���ة التربية اإلس���امية بالرياض، ثم 
المرحلة الجامعية بجامعة الملك س���عود في 
الري���اض، كلية العلوم الطبية التطبيقية لمدة 
5 س���نوات، مع سنة أخرى امتياز قدمتها في 

مستشفى السلمانية بالبحرين.

 ما سبب استقرارك بالبحرين؟ «

تزوج���ت م���ن رجل أعم���ال بحرين���ي، بعد أن 
رأيته في إحدى إجازات الصيف.

 ما سبب اختيارك هذا التخصص؟ «

أح���د األس���باب في ذل���ك أن هن���اك الكثير من 
األهل واألصدقاء يعانون السمنة وخصوصا 
داخ���ل العائلة، كما كان هن���اك مجاالت كثيرة 
التغذي���ة  تخص���ص  وكان  للتخصص���ات، 
العاجي���ة أحدث المجاالت الموجودة، فش���د 
انتباهي إذ أحسست برغبة كبيرة في دخول 

التخصص والتعمق فيه.

ما هو أول عمل لِك؟ «

عمل���ُت بوظيفة تختص بمج���ال التغذية في 
مجم���ع الس���لمانية الطب���ي لم���دة عامي���ن، ثم 
قدمت استقالتي بعد أن انجاب ابنتّي التوأم 
اللتي���ن أتت���ا عق���ب ابن���ي األكب���ر، وكان عمره 
آن���ذاك س���نتين فق���ط، فكن���ت أب���ذل مجهودا 
كبي���را، فلي���س م���ن الس���هل االعتن���اء بثاث���ة 

أطفال بفارق عمر قصير بينهم.

وكيف جاءتك فكرة المشروع؟ «

كثي���ر م���ن الن���اس لديه���م فك���رة أن النظ���ام 
الغذائ���ي عب���ارة عن نظام مم���ل وأكل صحي 
ال طع���م ل���ه، فحاول���ت أن أثبت خ���اف هذه 
الفكرة، وأن النظ���ام الصحي ممكن أن يكون 
ممتع واالستمرار عليه بأكل لذيذ جدا، ولكن 
بفكرة أن تكون كميات األكل أقل من المعتاد 
القاع���دة  إن  حي���ث  النف���س،  حرم���ان  دون 
األساس���ية ل���دي أن يك���ون طع���م األكل طيبا 
لذيذا حتى أس���تطيع أن أكس���ب ثق���ة الناس 

وتحديد الكميات للوصول للوزن المثالي.

 كم استغرق المشروع قبل تدشينه؟ «

فكرة المش���روع حتى اإلنجاز استغرقت مدة 
عام كام���ل، )...( كانت هن���اك صعوبات، ولكن 
تحل بس���رعة، فهناك تسهيات كثيرة من كل 
الجه���ات المعني���ة، وبالنس���بة لي أراه���ا فترة 
قصيرة جدا، إذ هناك كثير من الناس يعانون 
أكثر في تأسيس مشروعهم. وأول الوجبات 
توزعت على المش���تركين بتاريخ 11 نوفمبر 
2011 لنحو 30 زبون���ا، وهم أول أهم الزبائن 
منذ تأسيس الش���ركة، وكثير منهم قد عادوا 

للتعام���ل معن���ا على فت���رات متباع���دة خال 
السبع سنوات الماضية.

كيف ترين تقبل السوق لهذا النوع  «
من المشاريع؟

ف���ي  صح���ي  مش���رع  ألي  الن���اس  تقب���ل  إن 
البحري���ن ي���دل على الوع���ي الصح���ي الكبير 
المش���روع كان هن���اك  بداي���ة  لديه���م، ومن���ذ 
اتج���اه من جان���ب الن���اس للتغذي���ة الصحية 
والنم���ط الصحي للحياة عموما، فكان الوقت 

المناسب لبداية أي مشروع صحي. 

كم عدد موظفين “دايت دياليت”؟ «

 14 نح���و  ف���ي كل وردي���ة  الطباخي���ن  ع���دد 
طباخ���ا، ويبل���غ ع���دد جمي���ع الموظفي���ن م���ن 
استش���اريين ومساعدين وموزعين نحو  34 

شخصا.

 ظهرت حاليا حسابات بمواقع  «
التواصل االجتماعي لبيع وجبات 

صحية، ما رأيك؟

ظه���ر الكثير م���ن المنافس���ين الذي���ن يعملون 
جه���ات  هن���اك  طالم���ا  ولك���ن  منازله���م،  م���ن 
تص���رح له���ذه الحس���ابات وتنظمه���م ال توجد 
لدي أي مش���كلة م���ع دخولهم المج���ال، ولكن 
المه���م وج���ود م���ن يراقب ه���ذه الحس���ابات، 

له���ذه  الرس���مي  الترخي���ص  اآلن  يوج���د  إذ 
الفئة ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة، 
تسمى بالسجات االفتراضية، ويبقى البقاء 
لألفضل، ولكن من ناحية تنافس مع شركات 
كبيرة في مس���توى ش���ركتنا هناك  3 شركات 
فق���ط، ولك���ن ه���ل مش���تركو تلك الحس���ابات 
يعلمون أن صاحبة مش���روع “دايت ديايت” 
لديه���ا الش���هادة الطبية المؤهل���ة لتقديم هذه 
الخدم���ة، وهل هناك رقاب���ة على المكان الذي 

تقوم فيه بصنع األكل.

كيف كانت مساعدة أهلك وزوجك لك  «
في بداية المشروع؟

دعمه���م ل���ي كان قويا جدا رغ���م تخوفي من 
الخس���ارة والتراجع، )...( قاال لي أبي وزوجي 
الم���ال( هدي���ة  )رأس  المبال���غ  ه���ذه  اعتب���ري 
رج���ل  وال���دي  الخس���ارة،  وانس���ي موض���وع 
أعم���ال ف���ي الس���عودية وزوجي لدي���ه بعض 

الفن���ادق، وكان زوج���ي معي ف���ي كل خطوة 
وخصوصا األم���ور اإلدارية مثل التأش���يرات 
بالمش���اريع  أفه���م فيه���ا مختص���ة  وأم���ور ال 
واألعم���ال إذ إنه���ا مج���ال آخ���ر يختل���ف ع���ن 

تخصصي.

ما النصائح التي وجهها لِك األهل  «
عند انطالق المشروع؟

وال���دي كان دائما ينصحن���ي باتخاذ القرارات 
م���ن دون أي ت���ردد، خصوصا أن ش���خصيتي 
س���ابقا كثي���رة الت���ردد، وزوجي أيض���ا علمني 
الزبائ���ن واألش���خاص.  م���ع  التعام���ل  كيفي���ة 
كن���ت بالبداية حساس���ة كثي���را وأعتبر بعض 
المواضيع ش���خصية ما يس���بب ل���ي اإلحباط 
وتعلم���ت م���ع الزم���ن التعامل معه���م بطريقة 

احترافية.

* هل تتواجد أكالت الشركة في  «
المنزل؟

يت���م إرس���ال الوجب���ات يومي���ا للتجرب���ة وال 
نأكله���ا يومي���ا، إذ نق���وم بتجربتها بي���ن فترة 
وأخ���رى للمحافظ���ة عل���ى مس���توى النكه���ة، 
ونتن���اوب أن���ا أو زوج���ي وحت���ى أبنائي على 
ذلك. أش���ترك في ذلك أحيانا عندما أعود من 

إجازة، وقد اكتسبت بعض الوزن.

 كيف يجد أبناؤك حياتهم ضمن نظام  «
غذائي صحي؟

يقوم���ون بتن���اول بعض األكل غي���ر الصحي، 
ولكنه���م حريص���ون عل���ى االس���تمرار بالنظام 
الصح���ي، إذ ال أحرمه���م م���ن أي ش���يء؛ ألنه 
لو قمت بحرمانهم س���يأكلون أكثر، وال توجد 
أكات ممنوع���ة م���ن الممك���ن أن تس���بب لهم 

نهما في األكل.

 هل أنت من محبي السفر؟ «

كثي���را، أكث���ر بلد أجنبي أحب الس���فر إليه هو 
أس���بانيا ألس���باب كثيرة منها أنن���ي أزور هذا 
البل���د من���ذ صغ���ري كم���ا أنن���ي تعرف���ت عل���ى 
زوجي فيها، ومن الباد العربية أحب بيروت 
ومدين���ة دب���ي التي تحسس���ني بوجودي في 

عالم مختلف في زيارة مدتها يومين.

كيف ترين اإلقامة في البحرين؟ «

أنا أصبحت جزءا من المجتمع البحريني وأنا 
أفتخر بذلك، فالبحرينيون دائما ما يشعروك 
بأن���ك من أه���ل البلد، وهذا ش���عور جميل ألي 
ش���خص مغترب، وأنا خليجية ومتزوجة من 

مواطن بحريني، ولكن لم أش���عر أنني غريبة 
أب���دا، من���ذ بداي���ة إقامتي ف���ي البحري���ن كنا 
ننتظ���ر عند اإلش���ارة الضوئية وف���ي كل مرة 
يقوم زوجي بالس���ام على أحد األش���خاص، 
فس���ألته هل تعرفهم؟. قال لي انتظري س���نة 
واحدة فقط، وس���ترين نفس���ك عن���د الذهاب 
ألي م���كان تلقين التحية على كثيرين، وفعا 
أصب���ح يس���لم عليَّ ال���كل س���واء بصفتي ها 

الخالدي أو األخصائية بالشركة.

 كيف تجدين نفسك في القراءة؟ «

ال أقرأ الكتب، ولكني أقرأ من خال اإلنترنت 
وأق���رأ في المعلومات الطبي���ة وأتابع “تويتر” 

كثيرا.

* كيف كانت الخالدي في المدرسة؟ «

كن���ت مش���اغبة كثي���ًرا، وكانت المعلم���ة دائما 
تطردن���ي م���ن الصف ف���ي حص���ة الرياضيات 
تحدي���دا، إذ كن���ت أش���عر بالنعاس وال أس���مع 
س���وى الخالدي اخرجي، كن���ُت طالبة ممتازة 
دائم���ا  المعلم���ات  وكان���ت  مش���اغبة،  ولك���ن 
الوق���ت  وبنف���س  األه���ل  ل���دى  يمدحون���ي 

يخبرونهم بمدى مشاغباتي.

 كيف تقضين يومك؟ «

أس���تيقظ باك���را وأقض���ي بع���ض  الوقت في 
العمل المنزلي لتقضية احتياجاته، وممارسة 
هوايت���ي وهي البحر، عملي يبدأ من 3 عصرا 
وال يوج���د لدي عمل نهاري بالش���ركة، أحاول 
6 مس���اء، إذ  االنته���اء ف���ي ح���دود الس���اعة 
يك���ون أبنائي قد عادوا من المدرس���ة وإنجاز 

نشاطاتهم األخرى.

كم أعمار أوالدك؟ «

علي عمره  16 س���نة والت���وأم غزل وزين 13 
سنة.

والدت���ي قال���ت إن ل���م تس���تفيدي من 
الش���هادة العلمي���ة م���ن خ���ال العم���ل 
والوظيف���ة، فمن الممكن أن يس���اعدك 
التخصص في حياتك الشخصية ومع 
عائلت���ك، وفعا لقد أفادتني الش���هادة 
ليس بحيات���ي العملية فقط، بل حتى 
ف���ي حيات���ي الش���خصية م���ع عائلت���ي 
وش���خصيا كإنس���ان، إذ ل���م تك���ن هذه 
الشهادة معلقة على الحائط فحسب.

ف���كان يش���جعني كثي���را  الوال���د،  أم���ا 
للدخ���ول ف���ي مج���ال الط���ب أو قريبا 
أق���رب  التخص���ص  ه���ذا  ف���كان  من���ه، 
شيء إذ لم يكن لدي استعداد لدراسة 
الطب س���نوات طويلة، وبهذا المجال 
أتواجد في المستش���فيات والعيادات، 

ولكن دون أن أكون طبيبة.

أبنائ���ي فخ���ورون ج���دا ب���ي وخصوصا 
بعد افتتاح الشركة، فحينما يرون علب 
طعام “دايت ديايت” يشعرون بالفخر، 
ويخب���رون أصدقاءهم أن هذه الش���ركة 
تابعة لوالدتهم، وإذا تم إغاق الش���ركة 
اليوم - ال قدر هللا - فس���أكون مسرورة؛ 
ألنني أثب���ُت لهم أن المرأة تس���تطيع أن 
تفع���ل أي ش���يء إضاف���ة إل���ى تس���وقها 
ناجح���ة،  وتك���ون  الدع���وات،  وتلبيته���ا 
نجاحي بهذا المش���روع هم السبب فيه، 
اإلنس���ان  وأحيان���ا  دافع���ا  أعطون���ي  إذ 
بحاج���ة إل���ى محفز حتى يتح���رك لفعل 

ما يجب.

في الواقع بناتي هم الس���بب في هذا المش���روع، وأنا أش���كرهن على هذه الخطوة التي قدمنها لي، كان عمرهن آنذاك 6 سنوات، 
كنت ربة منزل وأذهب للتسوق في المجمعات التجارية وأقضي عدة أمور لنفسي، وسمعُت البنات يتكلمن فيما بينهن ونقوالن 
إنهما عندما يكبرن س���يصبحن مثلي يتس���وقن في المجمعات ويعيش���ن حياتهم بهذا المنوال فقط، فأجبتهن أنني كنت موظفة 
؟  واس���تقلت، فأجابنني بإجابة أكيدة “ال عند زواجنا س���نكون مثلك ربات منزل”، فس���ألت نفس���ي هل هذه وجهة نظر أبنائي فيَّ
حت���ى اتصلت بزوجي وس���ألته نفس الس���ؤال وأيد ما قالته البن���ات، وبنفس اليوم قررت أن أقوم بأي عم���ل يثبت أنني امرأة ال 

تكون فقط في التسوق بالمجمعات التجارية، بل تستطيع البدء بمشروع تجاري ناجح.

رؤية الوالدين لمجالي الجديد

 نظرة األبناء ألخصائية التغذية

كيف أتت فكرة مشروع “دايت دياليت”؟

استطاعت سيدة األعمال هال محمد الخالدي في التغلب على 
المعوقات والمنافس���ة الش���ديدة في السوق البحرينية، أثبتت 
نفس���ها ومقدرته���ا على النج���اح وتغيير نمط حي���اة األم وربة 
المن���زل االعتيادي���ة واالنطالق في عالم األعم���ال، لتجمع بين 
رعاي���ة البي���ت واألوالد، وبين كونها س���يدة أعم���ال طموحة ال 

تعرف المستحيل.

بالطع���ام  والعناي���ة  لالستش���ارات  الخاص���ة  ش���ركتها  أطل���ق 
الصحي، وهي صلب تخصصها الجامعي وخبرتها العملية في 

حقل المستشفيات والتغذية.

ب���دأت الخال���دي مس���يرتها العملية بمستش���فى الس���لمانية في 
الع���ام 2003، إال أنه���ا بعد عامين اضطرت لت���رك العمل لتربية 
أبنائه���ا واالهتمام بش���ؤون المن���زل، إال أنها عادت إلى س���احة 
العمل والتحدي بعد 6 س���نوات لتأسس شركة “دايت دياليت” 

التي تلقى رواجا ونجاحا كبيرا في السوق المحلية.

“البالد” التقت س���يدة األعمال ه���ال الخالدي، وتاليا نص 
الحوار:

زينب العكري

األم األع��������م��������ال  س������ي������دة  ن������ج������اح 

منتجاتنا حاليا موجودة في أكثر من سوبر ماركت في البحرين، وسرعة نفادها 
يأتي حس���ب وعي أهل المنطقة الموجود فيها الس���وبر ماركت، وفي هذا الوضع 
االقتص���ادي ال أتوق���ع أن يكون لنا مح���ات خاصة بمنتجاتنا باعتقادي س���تكون 
تكلفة إضافية للش���ركة، ولكن من الممكن أن أش���ارك في المقاهي كما أفعل حاليا 
لع���رض المنتج���ات في إحدى الزوايا فيها، كم���ا لدينا عدة أجهزة لبيع الطعام في 
الشركات الكبيرة والمطارات، والكثير من الناس يفضل الشراء من هذه األجهزة 
إذ ص���ار لديه���م اختي���ار صحي يس���تطيعون من خاله أن يعرفوا عدد الس���عرات 
الحراري���ة الموج���ودة ف���ي الوجب���ة، كما تب���اع منتجاتن���ا في برام���ج الطلبات من 

المطاعم من خال المقاهي التي توجد وجباتنا فيها.

ال فكرة الفتتاح محل خاص بالشركة  

bussines
@albiladpress.com

تحررت من 
“العمل المنزلي” 

بدافع من 
“التوأم”

التخصص 
العلمي حجر 

الزاوية في ريادة 
األعمال

رائدة مشروع 
“دايت دياليت” 

اختصاصية تغذية 
عالجية هال الخـالدي

“دايت دياليت” 
أثبتت للناس أن 
الغذاء الصحي 

ممتع

وجباتنا تباع 
بأجهزة األغذية 

بالمطارات 
والشركات الكبرى

يجب مراقبة 
حسابات 

“اإلنستغرام” 
التي تبيع الوجبات

ل���م أش���ع���ر م��ن��ذ ب���داي���ة إق���ام���ت���ي  أن���ن���ي غ��ري��ب��ة ف���ي م��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن
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11 نوفمبر 2011 
أول الغيث من 
إنتاج  الشركة 

التنافس شيء 
صحي... والبقاء 

لألفضل

بناتي يفخرن 
عندما يرين 

منتجاتنا على 
أرفف المحال

ال���ن���ور رأت  ح���ت���ى  ك���ام���ل���ة  س���ن���ة  اس���ت���غ���رق���ت  ال����م����ش����روع  ف����ك����رة 
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تحتفل لينكولن 
كونتينينتال بالذكرى الـ 
80 على ظهورها وذلك 

بالكشف عن إصدار 
خاص يحمل اسم 

 Coach كونتينينتال
Door، ويتميز بأبواب 

تفتح بشكل عكسي 
مماثلة ألبواب رولز 

رويس.

tariq.albahar
@albiladpress.com

جديـــدة  بدراســـة   CarMD قامـــت 
علـــى أكقـــر مـــن 5.6 مليـــون ســـيارة 
مصنعـــة مـــن العـــام 1996 إلـــى العام 
2018 وخالل فترة األول من أكتوبر 
2018 إلى الـ 30 من سبتمبر الماضي 
لتحليل عرضة الســـيارات لمشكالت 
المحركات، إضافة إلى تقديم أســـعار 

تقريبية عن كلفة إصالح العطل.
كشفت الدراسة أن تويوتا هي األقل 
بين جميع شـــركات السيارات عرضة 

لتحذير فحص المحرك، تلتها أكيورا 
وهيونـــداي  الثانيـــة،  المرتبـــة  فـــي 
كانـــت  بينمـــا  الثالثـــة.  المرتبـــة  فـــي 
نيســـان األســـوأ في هذه القائمة. أما 
مـــن ناحيـــة أســـعار الصيانـــة، فكانت 
مازدا الشـــركة األرخص ســـعرا إلزالة 
التحذير بســـعر 265 دوالرا، تليها كيا 
بســـعر 320 دوالرا، ثـــم دودج بســـعر 
تويوتـــا  كانـــت  بينمـــا  دوالرا.   326

األعلى ثمًنا بمبلغ 462 دوالرا.

تويوتا األقل عرضة لتحذير فحص المحرك
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تتميز بأدائها الديناميكي الفائق يعززه محركها ثماني األسطوانات

AMG GT كوبيه رباعية األبواب في الشرق األوسط

كشـــفت شـــركة مرســـيدس-بنز الشرق 
األوسط عن سيارتها الرائدة مرسيدس
األبـــواب  رباعيـــة  كوبيـــه   AMG GT
الجديـــدة كلًيا التي أطلقتها في منطقة 
الشـــرق األوســـط فـــي حـــدث حصـــري 
الجديـــد  فـــي منتجـــع جميـــرا  أقامتـــه 

بجزيرة السعديات في أبوظبي.
أقيم هذا الحدث أثناء الســـباق األخير 
لجائزة أبوظبي الكبرى للفورموال وان، 
وحضره لويس هاملتون بطل فورموال 
وان لخمس مرات وســـائق مرسيدس-
بنز، حيث قّدم السيارة لوسائل اإلعالم 
والضيـــوف الحاضريـــن. وفـــي معرض 
الســـيارة  طـــرح  حـــدث  علـــى  تعليقـــه 
بطولـــة  أثنـــاء  أقيـــم  الـــذي  الجديـــدة 
فورمـــوال وان لهـــذا العام، قـــال لينارت 
التســـويق  قســـم  رئيـــس  مولر-تويـــت 
مرســـيدس-بنز  فـــي  واالتصـــاالت 
الشـــرق األوســـط: “يســـرنا طرح سيارة 
مرســـيدس AMG GT كوبيـــه رباعيـــة 
األبـــواب الجديـــدة كلًيـــا فـــي المنطقة. 
جاءت هذه الســـيارة ثمـــرة تعاون بين 
مرســـيدس-بنز وAMG، مؤكدًة تفوقنا 
في عالم الســـباقات ورؤيتنا للمستقبل 
من خالل ســـيارة تمتـــاز بالقوة واألداء 
العملـــي وأعلـــى مســـتويات المتعة في 

القيادة”.
 AMG مرســـيدس  ســـيارة  وتنفـــرد 
GT كوبيـــه رباعيـــة األبـــواب بتصميـــم 
استثنائي يضع السيارة في الفئة ذاتها 
التي تشـــغلها شـــقيقتها ثنائية األبواب. 
بغطـــاء  الرائـــع  التصميـــم  هـــذا  يبـــرز 
المحـــرك المنخفـــض والمقدمة الجريئة 
باســـتعراض  الـــذي يوحـــي  والحضـــور 
القـــوة والمواهب الرياضية الكامنة في 
هذه الســـيارة الكوبيـــه رباعية األبواب. 
الطـــراز  لهـــذا  القصـــوى  الســـرعة  تبلـــغ 
315 كيلومتـــًرا فـــي الســـاعة، وتتميـــز 
يعـــززه  الفائـــق  الديناميكـــي  بأدائهـــا 
محركها ثماني األسطوانات الذي يوفر 
للســـائقين تجربـــة ال مثيـــل لهـــا من ذي 

قبل.
تتبع ســـيارة AMG GT كوبيه الجديدة 
بأربعـــة أبـــواب فلســـفة التصميـــم ذات 
النقاء الحســـي. وتحافظ على النســـب 

 AMG الُملفتـــة والهيـــكل القـــوي لعائلة
أمـــام  الهوائـــي  اللـــوح  ويســـاعد   .GT
المأخـــذ المركـــزي لهـــواء التبريـــد على 
تحســـين كفاءة الديناميكيات الهوائية 
المالمـــح  الطـــراز  للســـيارة. ويكتســـب 
المميزة التي تتســـم بها ســـيارات عائلة 
المبـــرد  شـــبكة  خـــالل  مـــن   AMG GT
AMG بخصائـــص الحمايـــة، والنوافـــذ 
الجانبيـــة مـــن دون إطـــارات، والزجاج 
األمامـــي المســـّطح، والطـــرف األمامي 
األمامـــي  الداخلـــي  واإلطـــار  المدّبـــب 
تصميمـــه  مـــع  المحـــرك  غطـــاء  تحـــت 

المعّزز بهيئة الجناح النّفاث.
للكوبيـــه  الخلفـــي  الجـــزء  وُيظهـــر 

 AMG GT الجديدة سمات مألوفة للغة
للتصميـــم، إذ تأتي المصابيـــح الخلفية 
لتحـــدد   LED بتقنيـــة  جـــدا  النحيفـــة 
المميـــزة،  الخلفـــي  الصنـــدوق  حافـــة 
فـــي حيـــن أن هندســـة الجـــزء الخلفي 
بأسطحه المنحنية والموّسعة في عدة 
مســـتويات تؤكد االنتماء القوي لعائلة 
الطـــراز. ويمكن التعّرف إلـــى الطرازين 
بمحـــركات مـــن ثماني أســـطوانات عبر 
الشـــفرات األفقيـــة الثالث فـــي المآخذ 
الهوائيـــة األماميـــة علـــى الجانبين. أما 
الطـــراز بمحـــرك من ســـت اســـطوانات، 
فيضم شـــفرة واحدة في شـــبكة مأخذ 
للعـــادم  مســـتديرة  وحـــواف  الهـــواء، 

الثنائـــي، ومـــوّزع هوائـــي خلفـــي أقـــل 
وضوحا إلى حد ما.

ويقـــول غـــوردن فاغنـــر، رئيـــس قســـم 
التصميم في “دايملـــر إيه جي”: “تعتبر 
AMG GT كوبيه الجديدة ذات األربعة 
أبواب بمثابة السيارة الرياضية األقوى 
بأربعـــة أبـــواب، والســـفيرة النموذجيـــة 
إنهـــا تختـــزل مزيجـــا  األداء.  لفخامـــة 
متناغما من العاطفة والذكاء، مع نسب 
فاتنة وتصميم مميز بأســـطح واضحة 
وأشـــكال حســـية. إنها أنيقة ومتطّورة 

في الوقت نفسه”.
تستجيب سيارة AMG GT كوبيه ذات 
األربعـــة أبواب بحساســـية أكبـــر ألوامر 
التوجيه، بفضل نظام التوجيه النشـــط 
للعجلة الخلفية. ويوفـــر النظام مزيجا 
مـــن الرشـــاقة والثبـــات، ممـــا يعـــزز من 
جوانـــب الديناميكية وســـالمة التحكم 

بالقيادة. 
وتـــدور العجالت الخلفية عنـــد القيادة 
كيلومتـــر/   100 تتجـــاوز  ال  بســـرعات 
المعاكـــس  االتجـــاه  فـــي  الســـاعة، 
للعجالت األمامية عن طريق موتورين 
تميـــل  لذلـــك،  ونتيجـــة  كهربائييـــن. 
السيارة نحو المنعطفات برشاقة عالية 

وملحوظة.

قدمـــت نيســـان إصـــدار محـــدود مـــن 
GT-R لالحتفال بالتعاون بين الشـــركة 
والعبـــة التنـــس نايومي أوســـاكا بطلة 
الالعبـــة  وســـاعدت  ســـالم،  الجرانـــد 
الموهوبـــة البالغـــة مـــن العمـــر 21 عاًما 
نيســـان فـــي تصميـــم الســـيارة، والتـــي 
ســـتكون متاحـــة بثالثـــة ألـــوان، وهي: 
األبيض المتأللئ والبنفسجي واألسود 
الالمـــع. وباإلضافـــة لخيـــارات األلوان، 

حصلـــت GT-R علـــى جنـــاح خلفي من 
الكربـــون الجـــاف ولوحـــة ذهبيـــة فـــي 
حجـــرة المحـــرك، كمـــا تتوفـــر مصابيح 
LED خلفية علويـــة ومخططات لونية 
داخليـــة فريـــدة من نوعهـــا تتوافق مع 
اللون الخارجي للســـيارة عالية األداء. 
اإلصـــدار،  حصريـــة  علـــى  وللحفـــاظ 
50 نســـخة،  ُتقـــدم نيســـان ســـوى  لـــن 
وستكشف عن تفاصيل األسعار قريبا.

أضافــــت “فولفــــو للســــيارات” لقبا جديدا 
الحافــــل   ”XC40“ طرازهــــا  ســــجل  إلــــى 
جائــــزة  بحصدهــــا  المرموقــــة  بالجوائــــز 
“أفضل ســــيارة فــــي العالم للمــــرأة، للعام 
Su-“ 2018” عــــن فئــــة التفــــوق األولــــى
الجائــــزة  وهــــي   ،”preme Winner
الوحيــــدة في العالم التي يتم التصويت 
عليهــــا بالكامــــل مــــن جانــــب إعالميــــات 
بــــارزات فــــي مجــــال صحافة الســــيارات 

بأنحــــاء العالــــم، ممــــن ُيدليــــن بأصواتهّن 
فــــي اختيــــار الســــيارات الفائــــزة بفئــــات 
جوائــــز ” أفضــــل الســــيارات للمــــرأة فــــي 
العالم” المرموقة ذات الشــــهرة العالمية. 
واختــــارت لجنــــة التحكيــــم المؤلفــــة من 
 ،XC40 34 عضــــوا مــــن 27 دولــــة طــــراز
متعــــددة  رياضيــــة  ســــيارة  أول  وهــــي 
االســــتخدامات مدمجة تنتجها “فولفو”، 
كأفضل سيارة جديدة للمرأة لهذا العام.

النتـــرا  هيونـــداي  محـــركات  تختلـــف  لـــم 
2019 عن السابق، وستستمر في أسواقنا 
بمحركيـــن األول 4 أســـطوانات ســـعة 1.6 
ليتـــر يولد قوة 127 حصانـــا وعزم دوران 
154 نيوتن/ متـــر، وتســـارع الســـيارة مـــن 
صفـــر إلى 100 كم/  ســـاعة في خالل 10.1 
ثانية وســـرعتها القصوى 200 كم/  ســـاعة. 
والمحـــرك الثانـــي أيضا من 4 أســـطوانات 

ســـعة ليتريـــن بقـــوة 156 حصانـــا، وعـــزم 
دوران 195 نيوتن/ متر، وتســـارع السيارة 
مـــن صفـــر إلـــى 100 كم/  ســـاعة في خالل 
 203 القصـــوى  والســـرعة  ثانيـــة   9.6
كم/  ساعة. ومتوسط استهالك الوقود في 
المدينـــة وعلـــى الطرق الســـريعة 7.1 ليتر 
لـــكل 100 كـــم. ويرتبط المحركيـــن بناقل 

حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

GT-R  إصدار محدود من

أفضل سيارة في العالم للمرأة

محركات النترا 2019

تمّتعـــت Bentley بعـــام ممّيـــز حفل بكثير 
من التكريم على المســـتوى الدولي، حيث 
كسبت Continental GT الجديدة العديد 
من الجوائـــز واأللقاب البارزة ضمن قطاع 

السيارات.
 Continental ضمـــن هذا اإلطار، حصلـــت
GT، التـــي يجـــري تصميمهـــا وهندســـتها 
وتصنيعهـــا يدويـــا في بريطانيـــا، على 19 
جائـــزة مهمـــة مـــن مجموعـــة عريضة من 
المطبوعـــات فـــي العديد من الـــدول مثل 
الصيـــن، ألمانيا، روســـيا وبالطبـــع موطنها 
الرئيس المملكة المتحدة. تعليقا على هذا 
النجـــاح، قـــال أدريـــان هولمـــارك، الرئيس 
 :Bentley Motors والمديـــر التنفيذي في
“أناقـــة عاليـــة تدفعـــك بقـــّوة للنظـــر إليها، 
تمّيـــز هندســـي تتوّقعـــه بشـــكل طبيعـــي 
منها – إن باقة القدرات االســـتثنائية التي 
الجديـــدة   Continental GT تســـتعرضها 
فريـــدة من نوعهـــا ويمكـــن توفيرها فقط 
عبر عالمتنا التجارية البريطانية الراقية”.

وأكد قائـــالً: “لقد عّبر الخبراء حول العالم 
عـــن آرائهـــم، والـــكل متوافـــق بأننـــا قمنـــا 
بابتكار أرقى ســـيارة فاخرة عالية األداء، 
هـــذا  علـــى  الســـيارة  حصـــول  ويســـّرني 
المســـتوى العالـــي مـــن التقديـــر.” وأضاف 
Continental GT Con-  ققـــول: “انضمـــام

vertible المكشـــوفة الجديـــدة إلـــى هـــذه 
المجموعـــة البـــارزة مـــن الســـيارات التـــي 
تحظـــى بكثير من االعتبار يشـــّكل إضافة 
بـــارزة إلى العائلـــة األقوى واألكثـــر تطّورا 
من الناحيـــة التقنية التي رآها العالم على 

اإلطالق من عالمة تجارية واحدة”.

الكبي��رة الدولي��ة  والجوائ��ز  باإلنج��ازات  حافل��ة  س��نة 

Bentley Continental GT

أصـــدر معهـــد التأميـــن للســـالمة علـــى الطـــرق 
الســـريعة )IIHS( عـــن قائمتـــه المكونـــة من 57 
 Top Safety Pick ســـيارة حصلت على جوائز
2019 أو Top Safety Pick بـــالس، وقـــد بـــدأ 
المعهد في تنفيذ معايير أكثر صرامة للمسابقة 
الجديـــدة. فيجب علـــى الســـيارات أن تحصل 
علـــى تقييـــم “جيـــد” فـــي اختبـــار االصطـــدام 
الصغيـــر مـــن جانب الراكـــب للتأهـــل للحصول 
علـــى جائـــزة Top Safety Pick بـــالس، وهي 
أعلـــى جائـــزة يصدرهـــا المعهد، وفي الســـابق، 
كان بإمكان الســـيارات التأهـــل بحصولها على 
االختبـــار  ويتمثـــل  فقـــط،  “مقبـــول”  تصنيـــف 
فـــي متابعـــة ما ســـيحدث عنـــد ضـــرب الجزء 
األمامي األيمن من الســـيارة بســـيارة أخرى أي 
شـــيء آخر بســـرعة 65 كلم/ســـا. وقد حصلت 
على هذه الجائزة 30 ســـيارة، وكانت ســـوبارو 
األكثـــر حصـــوال علـــى الجائزة، فقـــد حصلت 7 
مـــن طرازاتهـــا عليهـــا، بمـــا فـــي ذلك: “اســـنت، 
وواجـــن  الســـيدان  وامبريـــزا  وكروســـتريك 
 ،”RX وليجاســـي واوت بـــاك، وبشـــكل مفاجئ

وتشـــمل قائمـــة الفائزيـــن أيضا في هـــذه الفئة 
كل مـــن: “أكيـــورا RDX، بـــي ام دبليـــو الفئـــة 
الخامســـة، وبـــي ام دبليـــو X3، وجينيســـيس 
 ،G90 وجينيسيس ،G80 وجينيســـيس ،G70
وهوندا انســـايت، وهيونداي النترا، وهيونداي 
كونا، وهيونداي ســـانتافي، وهيونداي سوناتا، 
وكيا سيراتو، وكيا نيرو الهجينة والهجينة مع 
قابس كهربائي، وكيا اوبتيما، وكيا ســـورينتو، 
ولكـــزس  ES، ومـــازدا CX-5، ومرســـيدس بنز 

E-Class الســـيدان بأربعة أبواب، ومرسيدس 
وتويوتـــا   ،GLE بنـــز  ومرســـيدس   ،GLC بنـــز 

أفالون، وتويوتا كامري”. 
ويجب أن تحصل سيارات الـ “+” على تصنيف 
“جيد” فـــي كل اختبارات التصادم، إضافة إلى 
تصنيف “متقدمة” أو “فائقة” في منع التصادم 
األمامـــي، كمـــا يجـــب عليهـــم الحصـــول علـــى 
تصنيف “جيد” في المصباح األمامي للحصول 

على الجائزة.

موديالته��ا بمعظ��م  الجائ��زة  عل��ى  حص��وال  األكث��ر  س��وبارو 

السيارات األكثر أمانا للعام 2019



ش����ي����اء س����ب����ت ت���ث���ي���ر ج�������دال واس����ًع����ا

حقق كليب “Tell Me It’s Over” للنجمة آفريل الفين نجاحا كبيرا فور  «
إطالقه، حيث حصد نسبة مشاهدة على موقع يوتيوب وصلت إلى 

أكثر من 4.6 مليون خالل 6 أيام، والكليب من إخراج إيريكا سيلفرمان.

يذكر أن الفين أثارت الكثير من الجدل أخيرا، إذ ظهرت بصورة جريئة  «
أثارت موجة من االنتقادات.

أث���ارت الممثل���ة وعارض���ة األزي���اء البحريني���ة ش���يالء س���بت جدال واس���عا عل���ى مواقع 
التواص���ل االجتماع���ي؛ بس���بب تصرفها الجريء ج���دا، إذ قامت بتغيير مالبس���ها داخل 

سيارتها.

وانهالت التعليقات الهجومية على ش���يالء 
بسبب تصرفها الجريء جدا، والذي اعتبره 
ع���دد كبير م���ن المتابعي���ن أم���را فاضحا، إذ 
صدم���ت الجمه���ور بتصرفه���ا غي���ر المتوقع 
س���بت  ش���يالء  وكان���ت  اإلط���الق.  عل���ى 
ق���د نش���رت مقط���ع الفيدي���و على حس���ابها 
ش���ات”،  “س���ناب  موق���ع  عل���ى  الش���خصي 
وس���رعان م���ا انتش���ر الفيدي���و عل���ى مواقع 

السوشيال ميديا.
وعلق���ت الممثل���ة البحرينية ش���يالء س���بت 
عل���ى مقط���ع الفيدي���و قائل���ة إنه���ا دائم���ا ما 
حت���ى  مالبس���ها  أس���فل  مالب���س  ترت���دي 
تس���تطيع تبديلها في أي وق���ت وأي مكان، 
ولكن الجمهور لم تعجبه تصرفاتها، فتلقت 
تعليق���ات منتق���دة م���ا تفعل���ه ف���ال يصح أن 
تبدل مالبس���ها أم���ام الجميع حتى لو كانت 

ترتدي مالبس أخرى.
وعل���ى الرغم م���ن عدم ظه���ور أي جزء من 
س���بت  ش���يالء  البحريني���ة  الفنان���ة  جس���د 

خ���الل الفيدي���و ال���ذي نش���رته وه���ي تبدل 
مالبس���ها، إال أنه س���بب اس���تياء ع���دد كبير 
م���ن الجمه���ور، فعل���ى الرغ���م م���ن تعليله���ا 
بارتدائه���ا مالب���س تح���ت مالبس���ها  األم���ر 
لكي تس���تطيع تغييره���ا في أي مكان إال أن 
الجمهور لم يعجبه األمر وطالبها باالعتذار، 
إذ ظهرت ش���يالء س���بت وهي تق���وم بخلع 
بنطل���ون رياض���ي، مرتدي���ة تحت���ه بنطلونا 
بعده���ا  ، وقام���ت  األس���ود  بالل���ون  خفيف���ا 
بارت���داء بنطل���ون جين���ز، األمر الذي س���بب 
صدم���ة لمتابعيها، إذ قال���وا إن األمر مخالفا 
للع���ادات والتقالي���د كم���ا أن���ه غي���ر مقب���ول، 

ووصفوا تصرفها بالجريء.
يذكر أن شيالء سبت ممثلة وعارضة أزياء 
بحرينية، فازت بلقب ملكة جمال البحرين 
ف���ي العام 2010 ، وش���اركت ف���ي عدد كبير 
م���ن األعم���ال الخليجي���ة، ومنه���ا مسلس���ل 
“بن���ات الجامع���ة” ، و ”جار القمر” ، و “س���كن 

الطالبات”، وغيرها من األعمال.

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

انطالق “الجنادرية” 
يف دورته  
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برعاية خادم الحرمين الش���ريفين الملك س���لمان 
افتت���ح  وبحض���وره  س���عود  آل  عبدالعزي���ز  ب���ن 
المهرج���ان الوطني للتراث والثقاف���ة في دورته 
الثالث���ة والثالثي���ن، ال���ذي تنظم���ه وزارة الحرس 
الوطني بالجنادرية تحت عنوان “وفاء ووالء”.

ول���دى وصول خ���ادم الحرمين الش���ريفين راعي 
حف���ل االفتتاح إلى مق���ر المهرج���ان بالجنادرية، 
وذلك بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي 
بدول���ة اإلمارات العربية المتحدة س���مو الش���يخ 
عب���دهللا ب���ن زاي���د آل نهي���ان، كان في اس���تقباله 
أمي���ر منطق���ة الري���اض األمي���ر فيص���ل ب���ن بندر 
ب���ن عبدالعزي���ز، ونائ���ب أمي���ر منطق���ة الري���اض 
األمي���ر محم���د ب���ن عبدالرحم���ن ب���ن عبدالعزي���ز، 
ووزي���ر الح���رس الوطن���ي رئي���س اللجن���ة العليا 
للمهرجان الوطن���ي للتراث والثقافة األمير خالد 
ب���ن عبدالعزيز بن عي���اف، والمش���رف العام على 
مهرج���ان الجنادرية األمير محم���د بن عبدالعزيز 
بن عي���اف، ونائ���ب وزير الح���رس الوطني نائب 

رئي���س اللجنة العلي���ا للمهرجان عبدالمحس���ن بن 
عبدالعزيز التويجري، وعدد من المسؤولين.

بعد ذلك، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك 
س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود، وزير الخارجية 
العربي���ة  اإلم���ارات  بدول���ة  الدول���ي  والتع���اون 
المتحدة س���مو الش���يخ عبدهللا بن زايد آل نهيان، 
وول���ي عه���د دولة الكويت الش���يخ ن���واف األحمد 
الجاب���ر الصباح، والممثل الش���خصي لملك مملكة 
البحري���ن الش���يخ عبدهللا بن حمد بن عيس���ى آل 
خليفة، ومستش���ار جاللة سلطان ُعمان شهاب بن 
ط���ارق آل س���عيد. إثر ذلك عزف الس���الم الملكي. 
وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين وضيوفه 
مكانه���م في المنصة الرئيس���ة للحفل، تليت آيات 
م���ن القرآن الكريم، ثم بدأ س���باق الهجن الس���نوي 
الكبي���ر، كم���ا أدت مجموع���ة م���ن الف���رق عروض���ا 

شعبية.

ث���م تاب���ع خ���ادم الحرمي���ن الش���ريفين وضي���وف 
المملك���ة، الحفل الخطابي والفن���ي الذي أقيم في 

القاعة المغلقة في الجنادرية.
وب���دأ الحفل بكلمة لوزير الحرس الوطني، رئيس 
اللجنة العليا للمهرج���ان الوطني للتراث والثقافة 
“الجنادري���ة 33” األمي���ر خال���د ب���ن عبدالعزي���ز بن 
عي���اف، أك���د فيه���ا أن مهرج���ان الجنادري���ة ه���و 
مهرج���ان الوط���ن ومحفل الفك���ر والثقافة موطن 

التراث واألصالة وملتقى األدب واإلبداع.
وق���ال األمير خال���د بن عبدالعزيز ب���ن عياف: “هنا 
ي���ا س���يدي ف���ي قل���ب الري���اض، عاصم���ة الكرامة 
والعزة والش���موخ التي انطل���ق منها والدكم الملك 
المؤس���س عبدالعزي���ز ب���ن عبدالرحمن آل س���عود، 
رحم���ه هللا، ورجال���ه المخلصون، ليضع���وا اللبنات 
األولى لهذا الوطن المعطاء، هنا نسترجع ماضينا 
العري���ق ف���ي الجنادري���ة الت���ي ترم���ز لوح���دة هذا 

الوطن كيانا وإنس���انا ونس���تلهم 
ه���ذه  تاري���خ  مكوناته���ا  م���ن 

األرض عبقا وروحا”.
الحرمي���ن  خ���ادم  وافتت���ح 
الش���ريفين المل���ك س���لمان ب���ن 
ف���ي  س���عود،  آل  عبدالعزي���ز 
مق���ر المهرج���ان، مس���اء أمس، 
أجنحة منطق���ة تبوك، ومنطقة 

“جمهوري���ة  المهرج���ان  ضي���ف  ودول���ة  الج���وف، 
إندونيسيا”.

ول���دى وص���ول خ���ادم الحرمين الش���ريفين جناح 
منطق���ة تب���وك، كان في اس���تقباله، األمير فهد بن 
س���لطان بن عبدالعزيز، أمي���ر منطقة تبوك، وعدد 

من المسؤولين.
وتج���ول خ���ادم الحرمين الش���ريفين ف���ي الجناح 
واطلع على م���ا تضمنته قرية تبوك التراثية التي 

أقيمت على مساحة 6500 متر مربع، وتتكون من 
المجلس الرئيس والمع���رض والبيت الصحراوي، 
وأماكن للحرفيين والبيوت الساحلية، إلى جانب 
المس���رح الرئيس ف���ي القرية، وروعي ف���ي بنائها 
استخدام الطراز المعماري التي تشتهر به منطقة 

تبوك.
عق���ب ذل���ك، توج���ه خ���ادم الحرمي���ن الش���ريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز 
جن���اح  إل���ى  س���عود،  آل 
منطق���ة الج���وف، وكان في 
اس���تقباله ل���دى وصوله أمير 
منطق���ة الج���وف األمير بدر 
ب���ن س���لطان ب���ن عبدالعزيز، 
ونائ���ب أمي���ر منطقة الجوف 
األمي���ر عبدالعزيز بن فهد بن 

تركي بن عبدالعزيز.
قري���ة  أرج���اء  ف���ي  وتج���ول 
الج���وف الت���ي أنش���ئت عل���ى 
مت���ر   8400 بلغ���ت  مس���احة 
مربع، واستمع إلى شرح عن ما 
تضمنته القرية. بعد ذلك توجه 
خادم الحرمين الش���ريفين إلى 
جناح جمهورية إندونيس���يا ضيف شرف 
المهرجان. واطلع على محتويات الجناح 
ال���ذي يض���م العديد من الص���ور التي تعبر 
ع���ن عمق العالقة التاريخي���ة بين المملكة 
العربية الس���عودية وجمهورية إندونيسيا 
رحل���ة  إج���راءات  توض���ح  وفيديوه���ات 
الح���ج قديم���ا وبرنام���ج س���فارة جمهورية 
إندونيس���يا مع مواطنيها في جبل عرفات 
ولمح���ة تاريخي���ة ع���ن رحل���ة بون���غ حت���ا 
)أول نائ���ب رئي���س الجمهوري���ة( في الحج، 
وص���ور زيارة المل���ك فيصل ب���ن عبدالعزيز 
آل س���عود، رحمه هللا، إلى إندونيس���يا في 1970، 
وكذل���ك ص���ور زي���ارات الرؤس���اء اإلندونيس���يين 
إلى المملكة، كم���ا اطلع على عدد من الصور التي 
توض���ح الجزر اإلندونيس���ية والتعري���ف بها وأبرز 
المنجزات الحضارية واالقتصادية. ورافق خادم 
الحرمين الش���ريفين خالل الجولة،  وزير الحرس 

الوطني األمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف.
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بعد الفضيحة المدوية.. “دير شبيغل” تعتذر
خصصت مجلة “دير شبيغل” األلمانية صفحتها األولى، أمس السبت، لالعتذار بعد قيام أحد أبرز صحافييها بتأليف قصصه على مدار سنوات، والذي 

حاز إثر ذلك على جوائز عدة.

واس���تقال الصحاف���ي كالس ريلوتيوس )33 
عاما( بعدما أقر بأنه ألف قصصا وشخصيات 
ف���ي أكث���ر م���ن 12 موض���وع صحاف���ي نش���ر 
ف���ي النس���خ اإللكتروني���ة والورقي���ة للمجل���ة 
األس���بوعية، الت���ي تعد من أه���م المطبوعات 

األلمانية.
و تلق���ى ريلوتي���وس مطل���ع ديس���مبر جائ���زة 
مراسل السنة عن مقال حول شباب سوريين 
س���اهموا ف���ي انط���الق تظاه���رات 2011 ضد 

نظام دمشق.
وعنون���ت المجل���ة صفحته���ا األول���ى بعنوان 
“أنق���ل المعلوم���ة كم���ا ه���ي” ف���ي إش���ارة إلى 
ش���عارها، ال���ذي وضع���ه مؤسس���ها، رادول���ف 
مقره���ا  مدخ���ل  يعل���و  وال���ذي  أوجس���تين، 

الرئيسي في هامبورغ.
وف���ي مقال لهيئة تحريرها، قالت مجلة “دير 
ش���بيغل” إن الفضيحة التي تتضمن مواضيع 
م���ن  ون���اج  الس���وريون  األيت���ام  بينه���ا  م���ن 
المحرقة تعد من “أسوأ األمور التي يمكن أن 

تحدث لفريق تحرير صحافي”.
واعت���ذرت عن ارتكابها ه���ذا الخطأ وتعهدت 
مصداقيتن���ا  لتعزي���ز  ش���يء  ب���كل  “القي���ام 

مجددا”.

 7 من���ذ  المجل���ة  ف���ي  ريلوتي���وس  ويكت���ب 
س���نوات، وحاز جوائز ع���دة تقديرا للصحافة 
االس���تقصائية الت���ي يضطل���ع به���ا، م���ن بينها 
صحف���ي العام م���ن محطة “س���ي إن إن” في 

عام 2014.
وبعدم���ا وج���ه ل���ه صحاف���ي تع���اون معه في 
مق���ال ع���ن رواي���ات م���ن الح���دود األميركية 
المكس���يكية، اتهام���ات ف���ي هذا الص���دد، أقر 

ريلوتيوس بأنه ألف تصريحات ومشاهد.
وقال���ت المجل���ة إنه���ا كان���ت “محظوظ���ة بأن 

أحد موظفينا نجح في اكتشاف األمر”.

ويقدر عدد المقاالت التي لفقها بـ14،  «
بينها واحد عن يمني أمضى 14 عاما في 

غوانتانامو من دون أي سبب وجيه، وآخر 
عن العب كرة القدم األميركية كولن كابرنيك، 

الذي آثر الركوع عند بث النشيد الوطني 
خالل المباريات تنديدا بأعمال العنف 

العنصرية الطابع، وكان الصحافي قد ادعى 
أنه قابل والديه.

قض���ت محكم���ة محلية ف���ي مدينة س���اوثمبتون البريطانية بس���جن “أب مراهق” م���دى الحياة بعدما 
تسبب في قتل رضيعه دون وعي، وفق ما ذكرت صحيفة “الميرور” البريطانية.

وأوض���ح المصدر أن���ه تم الحكم عل���ى األب، الذي 
يبلغ من العمر 16 سنة، بالسجن مدى الحياة.

وقال���ت المحكم���ة إن دولتون فيليب���س كان فاقدا 
لوعي���ه بعدما أمضى الليلة يعاقر الخمر في منزل 
أحد جيرانه، مضيفة “بعدها ودون شعور عاد إلى 

المنزل وشرع في ضرب الرضيع، الذي لم يتجاوز 
عم���ره 16 أس���بوعا، مم���ا أدى إل���ى كس���ر جمجمته 
وأضالع���ه”. وق���ال س���كان المنطق���ة إنهم س���معوا 
صراخ���ا مؤلما قادما من ش���قة فيليبس في حدود 

الساعة الثالثة صباحا.

جريمة ال تغتفر

مسافرة في مطار غاتويك تنتظر اإلعالن عن 
استئناف الرحالت في ثاني أكثر مطارات بريطانيا 
ازدحاما، بعد أن تم تعليق الحركة الجوية بالمطار؛ 
بسبب تحليق طائرات مسيرة )درونز( فوق مجاله 

الجوي، مما أثر على رحالت أكثر من 100 ألف 
مسافر )غيتي(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قدما نفيسة

حاز منش���ور بعن���وان “داء الفيل 
أعل���ى  نفيس���ة”  قدم���ي  ينه���ش 
مع���دل تفاع���ل عل���ى إنس���تغرام 
“الب���الد” أمس. ودع���ا المتابعون 
للمواطن���ة المصابة بالش���فاء من 
المرض. وعلق صاحب حس���اب 
@aviationbahrain قائ���ال: م���ن 
المف���روض أن يت���م تدبي���ر أم���ر 
أول  م���ن  ألماني���ا  ف���ي  عالجه���ا 
تش���خيص طالما أن العالج غير 

متوفر في البحرين.

ayman.hamam
@albiladpress.com
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Û  ما الفارق الذي يمكن أن يش���كله االنس���حاب األميركي من سوريا؟ اإلجابة
عن هذا الس���ؤال من وجه���ة نظر القوى اإلقليمية والميلش���يات المتحاربة 

على األرض ستكشفها األيام وربما األسابيع المقبلة.
Û  ،أم���ا بالنس���بة للمدنيي���ن م���ن أبن���اء الش���عب الس���وري المغلوب عل���ى أمره

ف���إن انس���حاب أي قوات أجنبية يعني س���قوط عدد أقل م���ن القنابل فوق 
رؤوسهم، وبالتالي سقوط عدد أقل من الضحايا األبرياء.

Û  ردود الفع���ل العالمي���ة عل���ى إع���الن ترامب س���حب الق���وات األميركية من
س���وريا اتسمت باالنفعال والتشنج، إذ عبر حلفاء أميركا، باستثناء تركيا، 
ع���ن اس���تيائهم م���ن القرار ال���ذي وصف���ه اإلع���الم بالمفاجئ، ف���ي حين أن 

ترامب تعهد بسحب القوات في حملته االنتخابية في 2016.
Û  رغ���م القل���ق المبرر الذي تش���عر ب���ه األط���راف ذات المصالح المباش���رة من

الوج���ود األميرك���ي في س���وريا، وعلى رأس���ها قوات س���وريا الديمقراطية 
وإس���رائيل، ف���إن قرار ترام���ب ال يعني ش���يئا لحلفاء أميركا الع���رب، إذ لم 
يكن لاللتزام األميركي في س���وريا هدف واضح يتس���ق مع مصالح الدول 

العربية.
Û  ترام���ب، ال���ذي أب���دى في أكث���ر من مناس���بة رغبته ف���ي انس���حاب القوات

األميركية، ليس من س���وريا فحس���ب، بل من مناطق الصراع في الش���رق 
األوس���ط كافة، كش���ف في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر الخميس 
الماض���ي ع���ن نه���ج برغمات���ي إلدارة أميركي���ة تس���يطر عليه���ا عقلية رجل 
األعم���ال غي���ر المؤدلج���ة بالمفاهيم الهيجومني���ة وتنظي���رات المحافظين 
الجدد، مما يتيح لنا فرصة اس���تثمار هذا النهج قبل أن يس���توعبه أعداؤنا 

ويستغلوه ضدنا.
Û  ثمة وس���ائل عدة الس���تثمار نهج ترام���ب، من بينها رب���ط المصالح العربية

المش���تركة م���ع أميركا بالمقابل الذي يريده الرئي���س األميركي للقيام بدور 
شرطي المنطقة، لكن في الوقت ذاته تقتضي الحكمة أال نضع كل البيض 

في سلة البيت األبيض.

استثمار نهج 
ترامب

فق���دت أريانا غران���دي ص���دارة قائمة 
األغان���ي البريطاني���ة في عي���د الميالد 
أم���ام م���دون بث أغني���ة ع���ن تجربته 
فطائ���ر  المفضل���ة  أكلت���ه  وع���ن  كأب 

النقانق.
الحقيق���ي  واس���مه  الدبيب���ي  وس���جل 
م���ارك هوي���ل نس���خته الخاص���ة م���ن 
أغني���ة )وي بيل���د ذي���ز س���يتي(، الت���ي 
غناه���ا فريق ستارش���يب ع���ام 1985، 
م���ع زوجته وابنيه مغي���را في إيقاعها 
لكي تنس���جم م���ع وجبت���ه البريطانية 

المفضلة.

وقال الرجل البالغ من العمر 31  «
عاما ”أشكر كل من في بريطانيا 
الذين رفعوا فطيرة النقانق إلى 

القمة“. ويتابع الدبيبي، الذي يبث 
تسجيالت فيديو عن تجربته كأب 

وفاز في يونيو بجائزة ”أشهر 
أب في العام“، قرابة 3 ماليين 

شخص على فيسبوك وأكثر من 
470 ألفا على يوتيوب.

مدون يتفوق
 على أريانا 

غراندي
اجتاح���ت مي���اه البحر العديد من أحياء هافانا الجمعة بعد ري���اح عاتية قادمة من جنوب الواليات المتحدة، بدون 

أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا.

واغلق���ت ج���ادة ماليك���ون الكبي���رة الممت���دة عل���ى ط���ول 
الش���اطىء ف���ي العاصم���ة الكوبية أم���ام حركة الس���ير مع 
ارتفاع مس���توى مي���اه البحر فجأة واندفاعه���ا إلى العديد 

من شوارع هافانا.
وه���ذه الظاه���رة غي���ر عادي���ة ف���ي ديس���مبر ألن موس���م 

األعاصير )بين يوليو ونوفمبر( انتهى.

وتم إجالء 22 من سكان حي ساحة الثورة. وقطع التيار 
الكهربائي والمياه في بعض األماكن.

وكان���ت الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي ش���هدت في 
2017 اإلعصار إيرما الذي س���بب لها خسائر فادحة بلغت 

قيمتها 13.2 مليار دوالر.

فيضانات في هافانا بعد رياح عاتية

شرطي يراقب أمواج البحر في مماليكون في هافانا يوم الجمعة )أ ف ب(
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