
نش���رت صحيف���ة “الجمهوري���ة” المصرية عل���ى موقعها عل���ى اإلنترنت )وكذلك 
موق���ع الوكال���ة نيوز المصري( مق���اال بعنوان “في البحري���ن... حكومة من أجل 
الوطن والمواطنين” أشادت فيه بجهود رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة في دعم االقتصاد وتحقيق التنمية واألمن.

وأشارت في هذا السياق إلى أن مملكة 
البحرين شهدت أخيرا تطورات مهمة 
ع���دة، كإجراء االنتخابات التش���ريعية 
والبلدية التي ش���هدت نس���بة مشاركة 
عالي���ة وغي���ر مس���بوقة ف���ي تاريخه���ا 
67 %، وتش���كيل حكوم���ة  تج���اوزت 
جدي���دة بع���د أن كل���ف عاه���ل الب���اد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، األمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة بتشكيلها.
وأكدت ثقة جالة الملك في أن س���مو 
مس���يرة  س���يواصل  ال���وزراء  رئي���س 
التنمي���ة الت���ي تحقق منج���زات كبيرة 
على مختل���ف األصعدة وب���دء مرحلة 

جدي���دة تبح���ث فيه���ا دول العالم عن 
والت���وازن  االقتص���ادي  االس���تقرار 
المال���ي؛ من أج���ل إنجاز المش���روعات 
التنموية وتحقيق رفاهية المواطنين، 
بع���د مرحل���ة الس���نوات العج���اف إث���ر 
تباط���ؤ االقتص���اد العالم���ي وانخفاض 

أسعار النفط منذ منتصف 2014.
ورأت أن ال���درس األه���م مم���ا يح���دث 
حولن���ا م���ن أح���داث وم���ا نش���هده من 
تط���ورات خطي���رة طال���ت دوال عربية 
نعده���ا  دول  إل���ى  وامت���دت  عدي���دة 
نم���اذج ف���ي الديمقراطي���ة والحريات 
وكن���ا نحس���ب أنه���ا بعيدة ع���ن العنف 
المواط���ن  أن  ه���و  واالحتجاج���ات، 

وأن  للنج���اح،  الحقيق���ي  المقي���اس 
الدول���ة التي تجعل من المواطن هدًفا 
لها ه���ي الدولة التي تس���ير بثبات في 
كل معايي���ر التق���دم، والحكوم���ة التي 
تعم���ل من أج���ل المواطني���ن هي التي 
تحص���ل عل���ى الثق���ة الش���عبية وه���ي 
األه���م واألول���ى بل هي مص���در جميع 
أن���واع الثقة التي ق���د تقرها أنظمة أو 

قوانين.
ال���وزراء  رئي���س  س���مو  أن  وأك���دت 
تمك���ن من أن يحق���ق للبحري���ن تفوًقا 
عل���ى العدي���د م���ن دول المنطق���ة رغم 
التط���ورات المعاكس���ة وقل���ة الم���وارد 
بحنكت���ه  س���موه  اس���تطاع  إذ  به���ا، 
وخبرت���ه الطويلة أن يضمن لاقتصاد 
ق���وة  الج���اري  الع���ام  ف���ي  البحرين���ي 
واضح���ة، وه���و ما تعكس���ه مؤش���رات 

اقتصادية كثيرة.

“األهلي المتحد” يحصد جائزة “المدفوعات”
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الفروف وشاووش أوغلو

موسكو - أ ف ب

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي 
الف���روف، أم���س الس���بت، ع���ن اتف���اق 
روس���ي ترك���ي عل���ى التنس���يق بش���أن 
س���وريا عقب قرار انسحاب واشنطن. 
وأكد الف���روف بعد محادث���ات أجراها 
مع نظيره التركي أنه “تم التوصل إلى 
تفاهم بش���أن الكيفية التي س���يواصل 
العس���كريون  الممثل���ون  خاله���ا  م���ن 
لروسيا وتركيا تنسيق خطواتهم على 

األرض ف���ي ظل ظروف جديدة، وفي 
إطار رؤية تتمثل باجتثاث التهديدات 
اإلرهابي���ة ف���ي س���وريا”. وف���ي وق���ت 
س���ابق، ق���ال وزي���ر الخارجي���ة التركي 
مول���ود جاويش، أم���س، بعد االجتماع 
مع وزيرين روس���يين في موس���كو إن 
تركي���ا وروس���يا لهم���ا ه���دف مش���ترك 
وه���و تطهي���ر س���وريا م���ن التنظيمات 

اإلرهابية.

اتفاق روسي تركي للتنسيق بسوريا

المنامة - األهلي المتحد

ق���ال أصح���اب مكات���ب عقارية ووس���طاء 
إن س���وق تأجير وبيع الشقق في البحرين 
تش���هد رك���ودا كبيرا يصل إلى حد الش���لل، 
خصوص���ا ف���ي مناط���ق الجفي���ر والمنام���ة 
وأمواج وضاحية الس���يف؛ بس���بب ارتفاع 
فواتي���ر الكهرب���اء، ال���ذي أثر على الس���وق 
المعتم���دة بش���كل كبير على المس���تأجرين 

األجانب.
وب���دأت البحري���ن من���ذ 2016 رف���ع أس���عار 
الكهرباء تدريجيا على العقارات التجارية 
للمواطني���ن  الثان���ي  والمن���زل  واألجان���ب 
 ،2019 م���ارس  بص���ورة تدريجي���ة حت���ى 
ومن���ذ بداية العام الجاري تم رفع الكهرباء 
نح���و 61 % وهي الزي���ادة الثالثة في هذه 

التعريفة المقرة مسبقا.
وق���ال محمد بوجي���ري، من ش���ركة أمواج 
العقاري���ة، إن عش���رات المباني في الجفير 
وأمواج والس���يف والبس���يتين باتت ش���به 
خالية من المس���تأجرين؛ والس���بب ارتفاع 

فواتير الكهرباء.

أخي���را  المتح���د  األهل���ي  البن���ك  حص���د 
المعالج���ة  ف���ي عملي���ات  الج���ودة  جائ���زة 
المباشرة للمدفوعات )STP( من مجموعة 
الثال���ث عل���ى  للع���ام  “س���يتي” المصرفي���ة 
ف���ي  المتمي���ز  ألدائ���ه  تقدي���را  التوال���ي؛ 
تنفي���ذ المدفوع���ات الدولي���ة، إضاف���ة إلى 
تحويل األموال بالدوالر. وتقّدم “س���يتي” 
المصرفي���ة جوائز الجودة؛ لتك���ّرم في كّل 
ع���ام البنوك التي نجح���ت حول العالم في 

تحقيق أعلى المعايير.

ركود في مبيعات 
وتأجير الشقق

القب��ض على آس��يويين... و “المس��تهلك”: ال تش��تروا م��ن عندهم

جائلون يبيعون فواكه وخضروات “متعفنة”

المواطني���ن  م���ن  ع���دد  ش���كوى  تك���ررت 
والمقيمي���ن من قيام بعض الباعة الجائلين 
ببي���ع  مختلف���ة  آس���يوية  جنس���يات  م���ن 
فواكه وخضروات فاس���دة، بعد أن يضعوا 
الس���ليم في أعلى الس���لة ويخبئوا المتعفن 
أس���فلها، مطالبين بتش���ديد الرقابة عليهم.
وح���ذر رئي���س جمعي���ة حماية المس���تهلك 
ماج���د ش���رف المواطني���ن والمقيمي���ن من 
ش���راء الفواك���ه والخض���روات م���ن الباع���ة 
الذي���ن  خصوًص���ا  الجائلي���ن  اآلس���يويين 
يمارس���ون البي���ع قرب اإلش���ارات الضوئية 
ويبيع���ون منتج���ات فاس���دة، فيم���ا ضب���ط 
أحم���د  الش���مالية  بل���دي  مجل���س  رئي���س 
الكوهجي آس���يويين وهم يبيع���ون فواكه 
فاس���دة في إح���دى القرى.وعلم���ت “الباد” 
أنه تم بالفع���ل القبض على عدد من الباعة 
ف���ي مناط���ق مختلف���ة وه���م  اآلس���يويين 

يبيع���ون الخض���روات والفواك���ه الفاس���دة، 
بالتع���اون مع مديري���ات الش���رطة، ووزارة 
الصح���ة،  ووزارة  والتج���ارة،  الصناع���ة 

والمجال���س البلدي���ة ف���ي حم���ات تفتيش 
زي���ادة  بع���د   2015 الع���ام  من���ذ  مفاج���أة 

الشكاوى من جانب المستهلكين.

المنامة - وزارة الداخلية

كرم محافظ الجنوبية س���مو الشيخ 
خليف���ة بن علي بن خليفة آل خليفة 
جميع منتسبي المحافظة الجنوبية؛ 
تقديًرا على الجه���ود التي قاموا بها 

في هذا العام.
وتفض���ل س���موه بإلق���اء خط���اب عن 
إس���تراتيجيات الع���ام المقب���ل، التي 

ته���دف لتطوي���ر العم���ل ومضاعف���ة 
للمواطني���ن  المقدم���ة  الخدم���ات 
وتحقي���ق مزيد من التق���دم، موجًها 
س���موه الجمي���ع للعمل عل���ى تحقيق 
رؤى وتطلعات المحافظة الجنوبية، 
ودفع هذه المبادرات والمش���روعات 

واالرتقاء بها إلى األمام.

“الجنوبية” نحو مضاعفة الخدمات سمو رئيس الوزراء حقق للبحرين التفوق
“الجمهوري��ة” و “الوكال��ة ني��وز”: العاهل يثق بتحقيق س��موه منج��زات كبيرة

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء

الشيخ... سد فجوة السوقالفيشاوي سعيد جداتدمير “باليستي”تشغيل “المسبك 4”أطباء مغبونون

يشعر مجموعة من األطباء  «
المؤسسين لمجمع السلمانية 

الطبي بغصة؛ بسبب تجاهل 
الوزارة دعوتهم إلطفاء الشمعة 
الستين إلنشائها، متوقعين أن 

الخطأ وقع بسبب سهو من 
المنظمين وليس بقرار مبيت.

بدأت شركة ألمنيوم البحرين  «
)ألبا( تشغيل أكبر فرن 

سبك في تاريخها من خالل 
الشحنة األولى لفرن السبك 

3 في المسبك الجديد رقم 4، 
يوم األربعاء الماضي.

دمر الدفاع الجوي السعودي،  «
أمس، صاروخا باليستيا أطلقته 

ميليشيات الحوثي باتجاه نجران 
في السعودية، وفقا لما أكدته 

مصادر لمراسل “العربية”. 
ولم يصدر بعد بيان رسمي عن 

التحالف في الواقعة.

قال نجم فيلم “عيار ناري” أحمد  «
الفيشاوي لـ “البالد”: إنني سعيد 

جدا أن الفيلم ُيعرض في دول 
الخليج، وسعيد بردود الفعل عن 

الفيلم بشكل مبدئي، وبسبب 
المضمون لم يعد هناك ما يسمى 

فيلما مصريا وفيلما عربيا.

رأى المدير العام لمعهد “BIBF” أحمد الشيخ  «
أن أبرز التحديات التي تواجه سوق القطاع 

المالي اليوم تكمن في نقص المهارات 
التقنية للثروة البشرية الالزمة لتشغيل 

التقنيات الحديثة التي تحتاجها، مؤكًدا 
ضرورة إعداد الكوادر المؤهلة لمواكبة 

أحدث التقنيات.
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التفوق للبحرين  حقق  س��م��وه  ن��ي��وز”:  “ال��وك��ال��ة  و  “ال��ج��م��ه��وري��ة” 

سمو رئيس الوزراء يواصل مسيرة التنمية

نشرت صحيفة “الجمهورية” المصرية على موقعها على اإلنترنت )وكذلك موقع الوكالة نيوز المصري( مقاال بعنوان “في البحرين.. حكومة من أجل الوطن والمواطنين” أشادت فيه 
بجهود رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة في دعم االقتصاد وتحقيق التنمية واألمن. وأش���ارتا في هذا الس���ياق إلى أن مملكة البحرين ش���هدت 
أخيرا تطورات مهمة عدة كإجراء االنتخابات التش���ريعية والبلدية التي ش���هدت نس���بة مش���اركة عالية وغير مس���بوقة في تاريخها تجاوزت 67 %، وتش���كيل حكومة جديدة بعد أن 
كلف عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة بتش���كيل الحكومة، مؤكدا ثقته في أن س���مو رئيس الوزراء س���يواصل مس���يرة 
التنمية التي تحقق منجزات كبيرة على مختلف األصعدة وبدء مرحلة جديدة تبحث فيها دول العالم عن االستقرار االقتصادي والتوازن المالي؛ من أجل إنجاز المشروعات التنموية 

وتحقيق رفاهية المواطنين، بعد مرحلة السنوات العجاف إثر تباطؤ االقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014.

ورأت أن ال���درس األه���م مما يح���دث حولنا 
تط���ورات  م���ن  نش���هده  وم���ا  أح���داث  م���ن 
خطيرة طال���ت دوال عربية عديدة وامتدت 
إل���ى دول نعده���ا نم���اذج ف���ي الديمقراطية 
والحري���ات وكن���ا نحس���ب أنه���ا بعي���دة ع���ن 
المواط���ن  أن  ه���و  واالحتجاج���ات،  العن���ف 
المقياس الحقيقي للنجاح، وأن الدولة التي 
تجع���ل م���ن المواطن هدًف���ا لها ه���ي الدولة 
التي تس���ير بثب���ات في كل معايي���ر التقدم، 
والحكومة التي تعم���ل من أجل المواطنين 
هي التي تحصل على الثقة الش���عبية وهي 
األه���م واألولى بل هي مص���در جميع أنواع 

الثقة التي قد تقرها أنظمة أو قوانين.
األمي���ر  برئاس���ة  الحكوم���ة  أن  وأضاف���ت 
خليفة بن س���لمان آل خليفة ستقدم رؤيتها 
للس���نوات األرب���ع المقبلة، م���ن خالل عرض 
برنامجه���ا على مجلس الن���واب، في خطوة 
تعك���س ثق���ة الدول���ة ف���ي مجل���س الن���واب 
وحرصه���ا عل���ى تفعي���ل دوره ف���ي التنمية، 
يقابله���ا  أن  يج���ب  الت���ي  الخط���وة  وه���ي 
اضطالع ه���ذا البرلمان بمس���ؤولياته بوعي 
وإدراك لحج���م ما تحقق م���ن منجزات وما 
يواج���ه دول العالم م���ن مخاطر وتحديات، 
م���ا يجع���ل ه���ذه الخط���وة اختب���ارا حقيقيا 
 - أعضائ���ه  جمي���ع  أن  خصوص���ا  للبرلم���ان 

باستثناء 3 - من الوجوه الجديدة.
وأك���دت أن س���مو رئيس ال���وزراء تمكن من 
أن يحق���ق للبحري���ن تفوًقا عل���ى العديد من 
دول المنطق���ة رغ���م التط���ورات المعاكس���ة 
وقلة الموارد بها، إذ استطاع سموه بحنكته 
لالقتص���اد  يضم���ن  أن  الطويل���ة  وخبرت���ه 
البحرين���ي خالل العام الحالي قوة واضحة 
وهو ما تعكسه مؤش���رات اقتصادية كثيرة 

من بينها:
- خف���ض عج���ز الميزانية العام���ة من خالل 
اإلي���رادات،  وزي���ادة  المصروف���ات  خف���ض 

وإعادة توجيه الدعم الحكومي.
- بل���غ حجم الناتج المحل���ي اإلجمالي 34.5 
ملي���ار دوالر ف���ي 2017، محقًق���ا معدل نمو 
3.8 %، فيم���ا حق���ق القط���اع غي���ر النفط���ي 

نموا 4.8 %.
- بل���غ نصي���ب الف���رد م���ن النات���ج المحل���ي 

اإلجمالي أكثر من 23.5 ألف دوالر سنوًيا.
األجنبي���ة  االس���تثمارات  تدف���ق  حق���ق   -

المباش���رة نمًوا ف���ي 2017 بلغ أكثر من 160 
% برق���م 733 ملي���ون دوالر، وهي تدفقات 

تخلق نحو 2800 وظيفة في 3 سنوات.
االقتص���اد  ف���ي  الدولي���ة  الثق���ة  ارتف���اع   -
النق���د  صن���دوق  جعل���ت  الت���ي  البحرين���ي، 
النم���و  آف���اق  ع���ن  تقري���ره  ف���ي  الدول���ي، 
االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا وآس���يا الوسطى في مايو الماضي، 
يص���ف االقتص���اد البحرين���ي بأنه “األس���رع 
ل���دول  التع���اون  مجل���س  دول  بي���ن  نم���ًوا 
الخلي���ج العربية”. أما على صعيد الخدمات 
األداء  مؤش���رات  أظه���رت  فق���د  العام���ة، 
العالم���ي احت���الل البحري���ن مكان���ة متقدمة 
بين دول العالم في تقديم الخدمات العامة 
للمواطني���ن، إذ حصلت المملكة على العديد 

من الجوائز في هذا السياق، أبرزها:
- المرك���ز األول عربًي���ا وال���� 31 عالمًي���ا ف���ي 
المعلوم���ات  تكنولوجي���ا  تنمي���ة  مؤش���ر 
واالتصاالت، حسب التقرير السنوي لقياس 
مجتم���ع المعلوم���ات ال���ذي أص���دره االتحاد 
الدولي لالتصاالت، وأثنى هذا التقرير على 

سرعة نمو قطاع االتصاالت في المملكة.
- بحس���ب تقرير األم���م المتح���دة لجهوزية 
الحكوم���ة اإللكترونية، فإن مملكة البحرين 
ه���ي الدول���ة العربية الوحي���دة التي صنفت 
ضم���ن فئة الدول الت���ي حققت درجة عالية 

في مؤشر الخدمات اإللكترونية.
ف���ي مؤش���ر  نق���اط   5 البحري���ن  - تقدم���ت 
الفج���وة بين الجنس���ين الصادر عن المنتدى 
المملك���ة  ُصنف���ت  إذ  العالم���ي،  االقتص���ادي 

المش���اركة  مؤش���ر  ف���ي  عالمًي���ا  األول���ى 
االقتصادية، وإتاحة الفرص للمرأة.

- ُصنفت المملكة األولى خليجًيا في نس���بة 
مش���اركة اإلن���اث ف���ي الوظائف التش���ريعية 
المس���ؤوليات  ذات  اإلداري���ة  والوظائ���ف 
الدخ���ل  مس���اواة  مؤش���ر  وف���ي  الكبي���رة، 

المكتسب بين الجنسين.
- ُصنف���ت البحرين في المرك���ز األول عالمًيا 
م���ن بين 65 دولة في مؤش���ر مس���ح العمالة 
.InterNation الوافدة الصادر من مؤسسة

وج���اء تف���وق البحري���ن م���ن خالل تحس���ن 
ينظ���ر  الت���ي  المؤش���رات  كل  ف���ي  أدائه���ا 
إليه���ا التقري���ر، خصوص���ا من حي���ث القدرة 
عل���ى العم���ل م���ن دون الحاجة لتعل���م اللغة 
المحلية، مع حس���ن االس���تضافة والمعاملة، 
وإج���ادة الجميع للغة اإلنجليزية، ما يس���هل 
م���ن التفاه���م. ونوه���ت الصحيف���ة إل���ى أن 
األمي���ر خليف���ة بن س���لمان آل خليف���ة ينظر 
للتنمية نظرة ش���املة ومتكاملة، إذ ال يمكن 
الوصول لتنمية مس���تدامة إال بتعزيز األمن 
واالس���تقرار، ومن ث���م عملت الحكومة على 
تطوير المنظومة األمنية، في إطار قانوني 
رئي���س  س���مو  أن  إل���ى  إضاف���ة  وإنس���اني، 
الوزراء معروف عن���ه أنه دائم التواصل مع 
المواطني���ن م���ن خالل مجلس���ه ال���ذي يعقد 
أس���بوعيا بحض���ور جميع مكونات الش���عب، 
ويك���ون النقاش في���ه مفتوًح���ا، ويؤكد فيه 
والعم���ل  والح���ذر  اليقظ���ة  ض���رورة  دائم���ا 
المس���تمر ضد جميع المخطط���ات اإلرهابية 
س���تظل  المخاط���ر  ه���ذه  أن  م���ن  ويح���ذر 
مس���تمرة ول���ن تنته���ي. وقال���ت الصحيف���ة 
“له���ذا كل���ه، لم يكن غريبا إش���ادة ش���خصية 
دولي���ة بحج���م وثق���ل األمين العام الس���ابق 
لألم���م المتحدة بان كي مون برؤية وجهود 
الملك���ي  الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء  رئي���س 
األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليف���ة ف���ي 
مجال التنمية المس���تدامة، والتي أس���همت 
ف���ي أن تحظ���ى مملك���ة البحري���ن باقتصاد 
مزده���ر ومتن���وع، وإن جهود س���موه وفرت 
دعما للرفاه االجتماعي وركزت على ضمان 
الفرص التعليمي���ة والوظائف للجميع، وهو 
األم���ر ال���ذي يؤك���د للعال���م أن���ه م���ن الممكن 
الحد م���ن الفقر مع االرتق���اء بجودة الحياة 

والخدمات االجتماعية”.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء

local
@albiladpress.com

أعلنت وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
ان����ت����ه����اء إج�������������راءات إي����������داع م���ب���ال���غ 
اللحوم  عن  الدعم  رفع  عن  التعويضات 
ال����ذي ت��ص��رف��ه ال��ح��ك��وم��ة ك���ل 3 أش��ه��ر 
للمواطنين  المصرفية  ال��ح��س��اب��ات  ف��ي 
وفبراير  يناير  عن  مقدمًا  المستفيدين، 

ومارس للعام 2019.
وأفادت الوزارة انه سيتم إيداع المبالغ 
المصرفية  ال��م��واط��ن��ي��ن  ح��س��اب��ات  ف���ي 
أن  علما   ،2019 ي��ن��اي��ر  ش��ه��ر  ب��داي��ة  م��ع 
إجمالي عدد األسر المستفيدة من مبلغ 
ال��دف��ع��ة يبلغ 160  ال��ت��ع��وي��ض ف��ي ه���ذه 
ألفا و453 أسرة بحرينية، بمبلغ إجمالي 

قدره 6 ماليين و832 ألفا و648 دينارا.

مدينة عيسى - وزارة العمل

تعويضات رفع 
الدعم عن اللحوم 
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جاللة الملك يثق بأن سمو األمير خليفة  بن 
سلمان سيواصل التنمية وتحقيق منجزات كبيرة 
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ام الُجُدد...  الُحكَّ
والعبيد الجدد

Û  أرسل لي قبل أيام أخي وصديقي وزميل الدراسة، عندما كنا ندرس في جامعة
مومب���اي بالهند، خالد ب���ن محمد بن عبدالرحمن فخ���رو، معلومات قيمة ومفزعة 
ق خطير اس���تقاه من مصدر موثوق، وبعد تأكدي من المعلومات  ضمن مقال ش���يِّ
واألرق���ام الت���ي وردت في���ه، وددت أن ُأطل���ع القراء الك���رام عليه؛ نظ���ًرا ألهميته 

القصوى، وأن أنشره في عمود “وقفة” كما وردني.
Û :ام الجدد... والعبيد الجدد”، ما يلي جاء في المقال وتحت عنوان “الحكَّ
Û  ،هو اختصار أسماء شركات الويب األميركية العالمية الخمس ”GAFAM غافام“

ست في الربع  وهي غوغل وآبل وفايس���بوك وأمازون ومايكروسوفت، وكلها تأسَّ
األخي���ر من القرن العش���رين، وتطورت وازدهرت في العقدي���ن األولين من القرن 
الحادي والعش���رين، وُيطلق عليها تس���مية “الخمس���ة الكبار The Big Five”. ومن 
المفيد أن نعلم أن غوغل تمتلك ش���ركة يوتيوب، وأن فايس���بوك تمتلك ش���ركتي 

واتساب وإنستغرام، وأن مايكروسوفت تمتلك شركة سكايب.
Û  صحيف���ة “ليبراس���يون” الفرنس���ية لقب���ت ه���ؤالء الخمس���ة الكب���ار أخيرا ب���� “نقابة

الجريمة الرقمية المنظمة”؛ بسبب تشكيلهم خطًرا كبيًرا على الديمقراطية وعلى 
الحري���ات الفردية في العالم، نظًرا لنش���رهم أخباًرا ملفقة وبث ش���ائعات مغرضة 
متى شاءوا وفي أي بلد من بلدان العالم وبلغة أهل البلد. كما كتبت مجلة “جون 
أفري���ك” )أو إفريقيا الش���ابة( مقااًل مش���ابًها يؤك���د خطر هذه المجموع���ة العالمية 
الت���ي بات���ت تس���تحوذ عل���ى البيانات الش���خصية لجمي���ع مس���تخدميها وميولهم 
وس���لوكياتهم ف���ي كل ما يتعل���ق بحياتهم العام���ة والخاصة، ناهي���ك عن التهرب 
الضريب���ي التي تس���تفيد منه ه���ذه الش���ركات الضخمة في كاف���ة أصقاع األرض، 
ا تقّدر بحوال���ي 4 آالف مليار  الس���يما بعدما باتت تش���كل كتلة مالي���ة ضخمة جدًّ

دوالر كقيمة سهمية في البورصة.
Û  في الفضاء ”Big Data“ إسرائيل فهمت باكًرا لعبة حرب تجميع المعلومات الكبرى

الس���يبراني، فإضاف���ة لليهود الموزعين في الوالي���ات المتحدة األميركية وأوروبا 
وروس���يا القابضين على المال والسلطة واإلعالم، تحولت إسرائيل خالل العقود 
األخيرة إلى واحة عالمية الس���تقطاب “الشركات الناشئة Startups”، السيما تلك 
المتخصص���ة ف���ي تكنولوجي���ا المعلومات والبرمجي���ات المتط���ورة، ومنها برامج 
س اإللكترونية، وباتت تبيع منتجاتها بأغلى األسعار إلى األنظمة العالمية  التجسُّ
لمحاربة اإلرهاب، وإلى األنظمة الدكتاتورية لتعقب المعارضين والتخلص منهم. 
ومن عش���رات بل مئات األمثلة الساطعة شركة “NSO” الموجودة في مستوطنة 
ا اسمه “Pegasus”، حيث وصلت كلفة  هرتزاليا، والتي صنعت برنامًجا تجسس���يًّ

س على الضحية الواحدة 25 ألف دوالر. التجسُّ
Û  ومن���ذ 3 عق���ود، يت���م توجي���ه المتفوقين من المجندي���ن اإلس���رائيليين للعمل في

وح���دة المخابرات 8200، بحي���ث يتعلمون تطوير األس���لحة الرقمية وبرمجيات 
القرصنة اإللكترونية، بعدها يتبوأ خريجو هذه الوحدة مناصب عليا في شركات 
المراقب���ة والتجس���س بوصفه���م أدمغ���ة أمنية عالمي���ة، ومنه���م متخصصون في 
اس���ة من ش���بكات التواصل االجتماع���ي العربية وتحليلها  جم���ع المعلومات الحسَّ

واالستفادة من نتائجها.
Û  ف���ي كت���اب ش���يق ص���در الع���ام 2011، بقلم كل من دان س���ينور وس���اول س���ينجر

بعنوان “األمة الناش���ئة: قصة المعجزة االقتصادية اإلس���رائيلية”، يجيب الكاتبان 
على سؤال أساسي: كيف لدولة مثل إسرائيل يبلغ عدد سكانها 7 ماليين نسمة، 
وعمره���ا بال���كاد 60 عاًم���ا )70 عاًما اآلن(، وهي في حالة ح���رب دائمة مع أعدائها 
الكثر منذ إنشائها، وليس لديها موارد طبيعية، أن تتمكن من إنشاء أعداد كبيرة 
من الش���ركات الناش���ئة تزيد عن دول عريقة مثل اليابان والصين والهند وكوريا 

وكندا والمملكة المتحدة؟
Û  ام العرب الذين س���ؤال لم يخطر يوًما على ب���ال المفكرين واالقتصاديين والح���كَّ

يحكم���ون أكثر من 365 مليون إنس���ان ويملكون ث���روات طبيعية ومالية خيالية، 
وال عل���ى ب���ال السياس���ات الجامعي���ة العربي���ة الت���ي تخ���ّرج أع���داًدا متزايدة من 
أصحاب الشهادات العليا الذين ال قيمة علمية وازنة لهم في سوق إنتاج المعرفة.

Û  منتج���و المعرف���ة ومالكوها س���يصبحون قريًبا حكام العالم الجدد، أما مس���تهلكو
المعرفة فلن يكون لهم إال دور العبيد الجدد.

Û  انته���ى المقال، وش���كًرا لمن اهت���م بجمع هذه المعلومات ول���ألخ خالد فخرو على
مبادرته بإرساله لي.

عبدالنبي الشعلة

القضيبية - مجلس النواب

منحت “ش���بكة إعالم المرأة العربية” رئيس 
مجل���س الن���واب فوزي���ة زينل لق���ب صاحبة 
أفضل إنجاز سياس���ي للم���رأة العربية خالل 

العام 2018.
المنظم���ة  الص���ادر ع���ن  البي���ان  ف���ي  وج���اء 
“انتخ���ب البرلم���ان البحرين���ي ف���ي جلس���ته 
األولى خالل ش���هر ديس���مبر الحال���ي فوزيه 
زين���ل رئيس���ة للبرلم���ان؛ لتك���ون أول ام���رأة 
تتول���ى ه���ذا المنص���ب الرفي���ع ف���ي تاري���خ 

مملكة البحرين”. 
التهان���ي  الن���واب  رئي���س مجل���س  ورفع���ت 
صاح���ب  الب���الد  عاه���ل  إل���ى  والتبري���كات 
الجالل���ة الملك حم���د بن عيس���ى آل خليفة، 
وإلى قرينة العاهل رئيس���ة المجلس األعلى 
األمي���رة  الملك���ي  الس���مو  صاحب���ة  للم���رأة 
س���بيكة بن���ت إبراهي���م آل خليف���ة، وأه���دت 
اإلنج���از لمملك���ة البحري���ن، قي���ادة وش���عبا، 

وأك���دت أنه إنجاز لمملك���ة البحرين، والمرأة 
س���تواصل  وأنه���ا  خصوص���ا،  البحريني���ة 
دوره���ا ومس���ؤوليتها في تعزي���ز اإلنجازات 
الحضاري���ة؛ م���ن أج���ل الوط���ن والمواطنين 
من���ح  معايي���ر  البحرين.وع���ن  مملك���ة  ف���ي 
زين���ل اللقب، أك���دت المنظمة ف���ي بيانها أن 

زين���ل ش���اركت ف���ي االنتخاب���ات البرلماني���ة 
البحريني���ة ف���ي دورتي���ن س���ابقتين، ولديها 
إص���رار وإرادة قوي���ة عل���ى تحقي���ق الف���وز، 
وهو ما نالته في نوفمبر الماضي. وأضافت 
سياس���ية  ش���خصية  زين���ل  “تع���د  المنظم���ة 
وإعالمي���ة وأكاديمي���ة، وناش���طة في مجال 
الم���رأة واإلرش���اد التربوي���ة، وتحم���ل درجة 
الماجس���تير في اإلعالم، كما تحمل شهادات 
واإلرش���اد  السياس���ية،  العل���وم  ف���ي  أخ���رى 
النفس���ي، واللغة العربية والتربية. كما سبق 
ومدي���رة  جامعي���ة  محاِض���رة  عمل���ت  وأن 
تلفزي���ون البحري���ن ومستش���ارة ف���ي هيئ���ة 
ف���ي  ومتخصص���ة  والتلفزي���ون  اإلذاع���ة 
التوجيه واإلرشاد النفسي، ومديرة الشؤون 
اإلداري���ة والمالي���ة ف���ي إح���دى المؤسس���ات 
التعليمي���ة. ولديه���ا نش���اط ب���ارز ف���ي العمل 

المجتمعي”.

زين��ل صاحب��ة أفضل إنج��از سياس��ي للم��رأة العربية

إنجاز جديد للمرأة البحرينية

المنامة - وزارة الداخلية

أك���د المدي���ر الع���ام ل���إلدارة الع���ام لإلع���الم 
والثقاف���ة األمنية العمي���د محمد بن دينه أن 
انخفاض معدل الجريمة وتحقيق مس���توى 
متق���دم من الس���المة المرورية خ���الل العام 
2018 يعك���س نجاح اإلس���تراتيجية األمنية 
الت���ي وضعه���ا وزير الداخلية الش���يخ راش���د 
أن  إل���ى  منوه���ا  خليف���ة،  آل  عب���دهللا  ب���ن 
الكثي���ر م���ن إدارات وزارة الداخلية، تخطت 
مرحل���ة تجويد العمل إل���ى التميز في األداء 
الوظيفي، س���واء على المس���توى الش���رطي 
أو الخدم���ي من خالل تقدي���م خدمات ذات 

جودة عالية تحوز رضا المواطن.
وأشار في مقابلة مع برنامج “األمن” اإلذاعي 
إلى أن اإلعالم األمن���ي يدخل العام الجديد 
2019 بفك���ر جدي���د، يق���وم عل���ى المب���ادرة، 
بحيث يكون إعالما مبادرا ويتجاوز مرحلة 

رد الفع���ل بم���ا لدي���ه م���ن ك���وادر مدربة على 
عملي���ات الرص���د والتحلي���ل وإعداد رس���ائل 
إعالمي���ة دقيق���ة ومهنية، بحي���ث نصل إلى 
المواط���ن والمقيم قبل الحادث أو الجريمة، 
من خالل تعزيز الش���راكة المجتمعية ونش���ر 
التوعي���ة األمني���ة ومفاهيم الس���المة العامة 

بش���كل أفض���ل، مش���يدا ف���ي ه���ذا المج���ال 
بالجهود والخدمات األمنية المقدمة بمهنية 
عالي���ة، بفض���ل متابع���ة رئي���س األم���ن العام 

للواء طارق الحسن.
وتط���رق إلى اإلحصاءات الت���ي تعكس دور 
اإلع���الم األمني ف���ي الع���ام 2018 في تعزيز 
التواص���ل مع كل فئ���ات المجتمع، ومن ذلك 
طب���ع ما يق���ارب نصف ملي���ون مطبوعة بين 
مج���الت ومطوي���ات توعوي���ة وغيرها، فيما 
يتاب���ع حس���اب وزارة الداخلي���ة عل���ى موقع 
التواص���ل االجتماع���ي )تويت���ر( نح���و نصف 
ملي���ون، كما بث مركز اإلع���الم األمني، الذي 
يعم���ل على مدار الس���اعة أكثر من ألفي خبر 
لكل وس���ائل اإلعالم المقروءة والمس���موعة 
والمرئية، مما س���اهم في تقريب المس���افات 

مع المواطنين.

محمد بن دينه فوزية زينل

بن دينه: انخفاض الجريمة يعكس نجاح اإلستراتيجية األمنية

اإلعالم األمني “مبادر” في 2019

إشادة بإصدارات “الخيرية الملكية”
خ���ال���د ب���ن ع����ب����داهلل: ت��ع��ك��س ص�����ورة اإلن�����ج�����ازات ال��ك��ب��ي��رة

برعاي���ة نائ���ب رئيس الوزراء الش���يخ خالد بن 
عبدهللا آل خليفة، شاركت المؤسسة الخيرية 
الملكي���ة ف���ي مهرجان األيام الثقافي النس���خة 
المع���رض،  افتت���اح  ف���ي  الجول���ة  وف���ي   .25
أهدت���ه المؤسس���ة التقرير الس���نوي للمؤسس���ة 
م���ن جان���ب األمي���ن الع���ام للمؤسس���ة الخيرية 
الملكي���ة مصطفى الس���يد. وق���دم األمين العام 
شرحا موجزا عن إنجازات المؤسسة الخيرية 
الملكي���ة في ظ���ل رعاية جالل���ة الملك الرئيس 
الفخري للمؤسس���ة وقيادة سمو الشيخ ناصر، 
وأن ه���ذه اإلص���دارات تعك���س ص���ورة لتل���ك 

اإلنجازات الكبير. وتستعد المؤسسة الخيرية 
تربوي���ة،  إص���دارات  ع���دة  لتدش���ين  الملكي���ة 
وتعرض المؤسس���ة في المهرج���ان العديد من 
اإلص���دارات التربوي���ة الس���ابقة، منه���ا قصص 
األطف���ال القلم والمبراة وقصة س���يد نوم، إلى 
جان���ب قص���ص نج���اح األرام���ل واأليت���ام في 
كت���اب رواح���ل وكت���اب مرس���ى، والعدي���د من 
اإلص���دارات المتنوع���ة التي تحم���ل الكثير من 
القي���م التربوي���ة لألس���رة.  وس���تقوم بتدش���ين 
كتاب تلوين لألطفال وكتاب )هناك في مالهي 

المؤسسة الخيرية الملكية تهدي نائب رئيس الوزراء نسخة من التقرير السنويالسحاب( إلى جانب قصة )وطني الجميل(.

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية
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“الخارجية” في 2018... إنجازات نوعية
ف����وز ال��ب��ح��ري��ن ب��م��ق��اع��د ف���ي م��ن��ظ��م��ات دول���ي���ة وإق��ل��ي��م��ي��ة

حقق���ت وزارة الخارجي���ة ف���ي العام 2018 العديد م���ن اإلنجازات، 
وكان من أبرزها فازت مملكة البحرين بعضوية في مجلس حقوق 
اإلنسان التابع لألمم المتحدة ومقعد في المجلس التنفيذي للهيئة 

العربية للطيران المدني.

الجوائز الوطنية 

واإلقليمية

الخارجي���ة  وزارة  حصل���ت 
عل���ى جائ���زة أفض���ل ممارس���ات 
حكومية في الملتقى الحكومي 
2018، وجائزة الش���رق األوسط 

لإلبداع في مجال الشبكات.

تدشين السجل  

المركزي اإللكتروني

جمي���ع  الس���جل  ه���ذا  يحم���ل 
التفاه���م  االتفاق���ات ومذك���رات 
والبرام���ج الموقع���ة بي���ن مملكة 
الش���قيقة  وال���دول  البحري���ن 

والصديقة منذ العام 1971.

فوز البحرين بمقاعد  

في منظمات دولية 

وإقليمية

فازت مملك���ة البحرين بعضوية 
اإلنس���ان  حق���وق  مجل���س  ف���ي 
التاب���ع لألم���م المتح���دة وبمقعد 
ف���ي المجل���س التنفي���ذي للهيئة 

العربية للطيران المدني.

إعفاء الجوازات 

الدبلوماسية والخاصة 

من تأشيرة الدخول

ت���م تنفي���ذ االتفاق���ات الثنائي���ة 
المبرم���ة بي���ن مملك���ة البحري���ن 
وجمهوري���ة  الهن���د  وجمهوري���ة 

مج���ال  ف���ي  الش���عبية  الصي���ن 
اإلعفاء من التأشيرة.

استضافة البحرين 

   لمؤتمر حوار المنامة

ت��م ع��ق��د ال��م��ؤت��م��ر ال���راب���ع عشر 
لألمن اإلقليمي “حوار المنامة”، 
ال��دراس��ات  معهد  م��ع  بالتعاون 
اإلس���ت���رات���ي���ج���ي���ة وب���ح���ض���ور 
ع�����دد م����ن ك���ب���ار ال��م��س��ؤول��ي��ن 
المستوى  رفيعة  والشخصيات 

من مختلف دول العالم.

توقيع اتفاقات  

ومذكرات تفاهم

اتفاق���ا   34 عل���ى  توقي���ع  ت���م 
ومذكرة تفاهم خ���ال الزيارات 

الرسمية واللجان المشتركة.

المنامة - وزارة الخارجية

األحـد
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Û  ،ل���م يراهن قائد على ش���عبه، إال وكس���ب احترامه وظفر باس���تقراره
فالش���عب ه���و مص���در الس���لطات مثلم���ا يش���ير الدس���تور والميث���اق 
والقواني���ن الوضعي���ة التابع���ة، والش���عب ه���و ه���دف التنمي���ة، يحدد 

مامحها، ويفرض حاجاتها ويعظم قيمتها.
Û  لذل���ك لم يترك رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة

بن س���لمان حفظه هللا ورعاه، ش���اردة وال واردة إال وتحدث فيها عن 
أهمي���ة المواطن، عن بناء الدول���ة الحديثة، عن دوره في نبذ الفرقة 

ووأد الفتنة، وضرب مخططات التقسيم في مقتل.
Û  ه���و كلمة الس���ر في االزده���ار واالس���تقرار، في األمن واألم���ان، وهو

الداف���ع القوي المس���اند للحكومات كي تق���وم بأدوارها الطليعية في 
خدمة أوطانها، والذود عن مقدراتها، وحماية مكتسباتها.

Û  ،فت���ش عن المواطن، تع���رف مغزى النماء أو الفناء، ترقب مس���يرته
ت���درك عل���ى أي طريق يمضي، وبأي وس���يلة يتحرك الرب���ان، من هنا 
كان مجل���س الرئيس في نس���خة األح���د الماضي مفعم���ة بالمواطن، 
مؤمنة بأدواره المصيرية في خدمة قضايا األمة، وفي حماية عرين 

تاريخها العريق.
Û  ال���دول الت���ي أهمل���ت المواط���ن وتلك التي همش���ته، واألخ���رى التي

حاربت���ه كان مصيرها الزوال، وه���ا نحن أمام تجارب عربية عديدة، 
تم فيها تجاهل المواطن، وإخراجه من حسابات اللحظة، ومعادالت 
التنمي���ة، وإغراق���ه ف���ي هموم���ه اليومية المس���تعصية، فم���ا كان من 
ه���ذا المواط���ن إال االنكف���اء على فك���ر ضيق، واالن���زواء داخل قمقم 
الطائفي���ة والعرقي���ة المقي���ت، وم���ا كان م���ن ال���دول والحكومات إال 
التراج���ع واالستس���ام لقوى الظام واالس���تبداد لألطم���اع والمنافع 

اآلنية الزائلة، والعزلة البغيضة واالنكسار.
Û  إن خليف���ة بن س���لمان لم يبخل عل���ى المواطن أب���دا، وضع مصالحه

نصب أعينه، تحدث عنه باعتباره حجر الزاوية في التنمية والنماء، 
في البذل والعطاء، في التضحية والفداء، ومن جانبه كان المواطن 

عن حسن ظن القائد، بادله حبا بحب، ووفاًء بوفاء.
Û  ،كان���ت التنمي���ة المس���تدامة خي���ر عنوان لتكاتف ش���عب م���ع قيادته

وتنوي���ع مص���ادر الدخل أبلغ دلي���ل على إيمان الدول���ة بأهمية البقاء 
ضم���ن حزام تنموي آمن في جمي���ع الظروف والمعطيات، ثم جاءت 
لحظ���ة التح���دي، عندما أحاطت بالمنطقة ري���اح التطرف واإلرهاب، 
فوق���ف ش���عبنا صف���ا واح���دا خل���ف قيادت���ه يدافع ع���ن دول���ة األمن 
واألمان، عن جزيرة الشمس المشرقة على الدوام، تم رأب األصداع، 
وتضميد األوجاع، والمرور بس���رعة من عنق زجاجة أش���باه األزمات 

وأشباح المتغيرات.
Û  خرج���ت بادن���ا أكثر قوة من ذي قبل، صحي���ح أن االختبارات كانت

عصيب���ة، والمواجهات كان���ت صعبة، لكن الصحيح أيض���ا أننا تعلمنا 
من الدرس وفهمنا ما كان يحاك لنا من الخارج، واستطعنا أن نكون 
عل���ى قل���ب رجل واحد، ونجحنا في أن نكس���ب احت���رام العالم، وأن 
نثب���ت للقاص���ي قبل الداني أن ش���عب البحرين ال يمك���ن تفكيكه، أو 
إغواءه، أو ش���ق صف���ه المنيع، وأن التفافنا حول قادتنا هو الس���بيل 
الوحي���د لحماي���ة هذا الوط���ن، وتحقيق أمانيه، والدفاع عن س���امة 

أراضيه.

وحدة شعب

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج
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جاللة الملك مستقبال وزير الخارجية ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر )أرشيفية(

تم فتح المقر الجديد للمعهد الدبلوماسي في وزارة  «
الخارجية ومقرين آخرين لسفارة مملكة البحرين في 

أبوظبي وسفارة مملكة البحرين في بروكسل.

خفض المصروفات: تماشًيا مع برنامج التوازن المالي،  «
قامت وزارة الخارجية باتخاذ عدد من اإلجراءات المالية 

التي ساهمت في خفض مصاريفها بمقدار 3 ماليين دينار.

TIER 1: حازت مملكة البحرين الفئة األولى ضمن فئات  «
تصنيف الدول الخاص بمكافحة االتجار باألشخاص الذي 

ُيعلن سنوًيا في تقرير وزارة خارجية األميركية.

تقديم 4 تقارير أممية: قدمت مملكة البحرين لألمم  «
المتحدة التقرير الطوعي األول ألهداف التنمية المستدامة 

والعديد من التقارير في مجال حقوق اإلنسان.

إنشاء عالقات دبلوماسية: تم التوقيع على 3 بيانات  «
مشتركة إلنشاء عالقات دبلوماسية مع كل من جمهورية 

باالو وجمهورية كيريبالي وجاميكا.

عقد 8 لجان مشتركة: عقدت مملكة البحرين العديد  «
من اجتماعات اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة 

والصديقة لتعزيز العالقات الثنائية في مجاالت عديدة.

فتح 4 بعثات دبلوماسية



كرم محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة جميع منتسبي المحافظة الجنوبية؛ تقديًرا 
على الجهود التي قاموا بها خالل هذا العام. وفي بداية اللقاء، تفضل سموه بإلقاء خطاب عن إستراتيجيات العام 
المقب���ل، والت���ي ته���دف لتطوير العمل ومضاعف���ة الخدمات المقدم���ة للمواطنين وتحقيق مزيد م���ن التقدم، موجًها 
سموه الجميع للعمل على تحقيق رؤى وتطلعات المحافظة الجنوبية، ودفع هذه المبادرات والمشروعات واالرتقاء 
بها إلى األمام، مثنًيا على التعاون البناء والش���راكة المجتمعية للعديد من المؤسس���ات والش���ركات للمس���اهمة في 

تحقيق هذه اإلنجازات التي تحققت لخدمة المواطنين واألهالي.

وأش����اد س����مو محاف����ظ الجنوبي����ة 
بجهود جمي����ع موظفي المحافظة 
تقدي����م  ف����ي  ال����دؤوب  وعمله����م 
الت����ي  البرام����ج  أن����واع  مختل����ف 
تهدف للتواص����ل مع جميع الفئات 
ف����ي مجتم����ع المحاف����ظ، مم����ا كان 
ل����ه األثر الكبي����ر ف����ي تحقيق هذه 
اإلنج����ازات والتحلي بالمس����ؤولية 
االجتماعية والتواصل المباشر مع 

المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

واس����تعرض خ����ال الحف����ل فيل����م 
عن إنجازات المحافظة الجنوبية 
خ����ال الع����ام 2018 التي تش����كلت 
ذات  األنش����طة  م����ن  العدي����د  ف����ي 
األهمي����ة ف����ي مختل����ف المجاالت، 
لم����ا ش����هده العام 2018 م����ن إنجاز 
العديد من األعمال على المستوى 

األمني والمجتمعي والثقافي.
كما قدم منتسبو المحافظة هدية 
تذكارية لس����مو محافظ الجنوبية؛ 

ف����ي  الامح����دود  لدعم����ه  تقدي����ًرا 
تخ����ص  الت����ي  المب����ادرات  وض����ع 
وتلبي����ة  المواطني����ن  خدم����ة 
احتياجتهم عبر مختلف الوسائل، 
ويأتي تكري����م الموظفي����ن تقديًرا 
وس����عيهم  وجهوده����م  لعطائه����م 
لتقدي����م أفض����ل أن����واع الخدم����ات 
والمب����ادرات التي تخدم كل فئات 
نط����اق  عل����ى  المجتم����ع  وش����رائح 

المحافظة.

سمو محافظ الجنوبية يلقي خطابا عن إستراتيجيات العام المقبل للمحافظة

المنامة - وزارة الداخلية

سمو الشيخ خليفة بن علي يكرم منتسبي “الجنوبية”
إستراتيجيـــة المحافظــــة 2019 تهــــدف لتطويــــر العمــــل ومضاعفــــة الخدمــــات
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قامت جمعية مدينة عيسى الخيرية االجتماعية بتكريم 62 متفوقا من أبناء األسر المتعففة، المسجلة في الجمعية بمختلف 
المراحل الدراسية، وفي خطوة رائدة وغير مسبوقة على مستوى الجمعيات االجتماعية األهلية المهتمة بالحراك المجتمعي 
والتنمية البشرية، ولمزيد من الدعم الطالب المتفوقين من أبناء األسر المتعففة الذين تحتضنهم وتتابع مستواهم التعليمي 
واألكاديمي والتربوي، وتحفيزهم على المزيد من التفوق والنجاح، وتحت شعار مشروع الجمعية المتواص منذ عدة سنوات 

“ارفع راسك فأنت متفوق”.

رئيسة مش���روع تكريم المتفوقين بالجمعية 
كريم���ة آل رض���ي، أك���دت ف���ي تصريح���ات ل� 
“البالد” أن هؤالء المتفوقين أثبتوا أنهم رغم 
صعوبة أوضاعه���م االقتصادية، إال أن لديهم 
إرادة م���ن حديد تكس���ر المعوق���ات وتتحدى 
الصع���اب لتثب���ت أن العج���ز ه���و عج���ز الروح 
واإلرادة، وأثبتوا التفوق والنجاح المتواصل 
ف���ي س���نواتهم الدراس���ية، وكان���وا دائم���ا من 

األوائل في مدارسهم وعلى أقرانهم. 
وبينت آل رضي بأن الجميل في هذا التكريم 
أنه أخذ طابع���ا غير تقليدي والمتعارف عليه 

عند تكريم المتفوقين، فقد احتفت الجمعية 
ب���كل عائل���ة متفوق���ة عل���ى ح���دة ف���ي منزلها 
وفي حضور جميع أفراد األس���رة لتش���اركهم 
وتعيش معهم أحلى لحظات النجاح وفرحة 

التميز.
الهداي���ا  منح���ت  الجمعي���ة  أن  وأوضح���ت 
وش���هادات التكريم لتشجيع ليس المتفوقين 
فق���ط، وهي بزي���ارة المتفوقين ف���ي منازلهم 
إنما تقدم الش���كر ل���كل أب وأم كان���وا الداعم 
والس���بب المباش���ر، وهم الذي دفعوا بأبنائهم 

ووضعوهم على سلم النجاح. 

وتابع���ت آل رض���ي ب���أن الجمعي���ة ل���م تكتف 
نظام���ا  وضع���ت  فق���د  المتفوقي���ن،  بتكري���م 
لتكريم رب األسر على تفوق أبنائه المتفوقين 
وذل���ك بتخصي���ص مكافأة ش���هرية لمدة أربع 
أشهر نظير تفوق ابنه، وتستمر هذه المكافأة 
كلما اس���تمر ابنه في التوفق؛ إليمان الجمعية 
بأن توفر الجو المحفز للطالب ولرب األس���رة 
ض���رورة الس���تمرار التوفق في األس���رة، فهي 
التنمي���ة الت���ي ننش���دها لألس���رة عل���ى المدى 
المش���روع جه���ود  البعي���د.  وثمن���ت رئيس���ة 
كل القائمي���ن عل���ى ه���ذه المب���ادرة واعتبرتها 

م���ن أجمل البرام���ج وأكثرها نجاح���ا، مؤكدة 
الش���راكة  تؤك���د  المب���ادرات  ه���ذه  مث���ل  أن 
المجتمعي���ة التي يحتاجه���ا المجتمع، مردفة 
ولتثب���ت أن للجمعي���ات دورا تكافليا يس���عى 
بجان���ب المس���اعدة ال���ى دف���ع عجل���ة التغيير 

واالرتقاء إلى األفضل.
وقال���ت آل رض���ي، وهي إح���دى المتطوعات 
والمش���اركين؛ كونها من الذين قاموا بتسليم 
هداي���ا التكري���م أنها ش���عرت بالفرح���ة تدخل 
ه���ذه البي���وت، وكان���ت م���ن أجم���ل لحظ���ات 
حيات���ي حينم���ا ترى ذه���ول الطلب���ة بالتكريم 
واس���تالمهم هداياهم القيم���ة التي كانت في 

كثير من األوقات من أمانيهم التي أرادوها.
وأوضحت رئيسة مشروع تكريم المتفوقين 
راس���ك  “ارف���ع  آل رض���ي  بالجمعي���ة كريم���ة 
فأن���ت متف���وق” ب���أن عملي���ة التكري���م ش���ارك 
فيه���ا خم���س متطوع���ات، واس���تمرت عل���ى 
م���دى أس���بوعين متواصلي���ن، ووصلت قيمة 
وتكلف���ة هداي���ا التكريم المتفوقي���ن إلى نحو 
تعم���ل  الجمعي���ة  أن  مضيف���ة  دين���ار،   5000
حالي���ا وم���ن خ���الل دع���م رئي���س الجمعي���ة 
وتوجيهات���ه، ومع فريق من المتطوعين على 
تطوي���ر برنامج التكريم وذلك من خالل ربط 

استمرار التفوق باستحقاق الطالب المتفوق 
بمعدل 95 % بدورات الكوجنغ ورحلة خارج 
ال���ذات كل ذل���ك؛ لضم���ان  المملك���ة لتطوي���ر 
اس���تمرار تف���وق الطالب ف���ي دراس���ته ونيله 
أعل���ى الدراجات مم���ا يعود ذل���ك بالنفع على 

أسرته ومجتمعه ووطننا الغالي.

“ارفع راسك” لـ “عيسى الخيرية” يكرم 62 متفوقا

كريمة آل رضي

إتمام 25 % من تطوير واجهة ساحل البسيتين
خل��ف: المش��روع بكلف��ة 1.8 مليون دين��ار ويعمل عل��ى الطاق��ة المتجددة

  كش���ف وزي���ر األش���غال وش���ؤون البلديات والتخطي���ط العمراني عص���ام خلف عن أن مش���روع تطوير 
الواجهة البحرية لس���احل البس���يتين س���يكون هو األول من نوعه في البحرين الذي يعمل على الطاقة 
المتجددة، مشيرا إلى أنه قد تم االنتهاء من 25 % من أعمال التطوير في الواجهة البحرية للبسيتين.

  ون����وه خلف خالل الزيارة الميدانية لالطالع 
على أعمال اإلنشاء في المشروع بأن تطوير 
الواجهة البحرية للبس����يتين بلغت كلفته 1.8 
مليون دينار، وقد ُصمم بالتنسيق مع مجلس 
بل����دي المحرق بطول كيلومترين وبمس����احة 

تزي����د عن 43 ألف متر مرب����ع، وهو يعتبر من 
المش����اريع اإلس����تراتيجية لتنمية الس����واحل 
البحري����ة في محافظة المح����رق بما يتضمنه 
م����ن واجهة بحري����ة مفتوحة وس����احة عامة 
)ب����الزا( ومس����طحات خض����راء واس����تراحات 

عائلية ومرافق ومطاعم وخدمات ومواقف 
للسيارات.

   وق����ال “إن ب����دء العم����ل في مش����روع تطوير 
الواجه����ة البحري����ة للبس����يتين يأت����ي ترجمة 
لتوجيه����ات رئي����س ال����وزراء صاحب الس����مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إذ 
حرصت ال����وزارة على اس����تكمال اإلجراءات 
بالتع����اون  بالمش����روع  المتعلق����ة  التنفيذي����ة 
والتنسيق مع الجهات الحكومية، وبالتنسيق 

مع المجلس البلدي لبلدية المحرق”.

وضم����ن  خصص����ت  ال����وزارة  أن    وأردف 
معطي����ات المخط����ط الهيكلي اإلس����تراتيجي 
 2008 لس����نة   )24( بالمرس����وم  الص����ادر 
والمرس����وم رق����م )36( لس����نة 2016 عددا من 
المواق����ع في مملك����ة البحرين بص����ورة عامة 
وفي محافظة المح����رق خصوصا كواجهات 
بحري����ة وس����واحل عام����ة، ومنها على س����بيل 
المثال ال الحصر س����احل البس����يتين وساحل 
غرب الحد وساحل الدير وسماهيج وساحل 

الحاالت.

وزير األشغال في زيارة ميدانية لمتابعة المشروع 

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

ثقة في قدرة البرلمان على حل مشكلة العزاب
م���س���ح ش���ام���ل ل���ل���م���ن���ازل ال���م���ؤج���رة ف����ي م��ح��اف��ظ��ة ال��م��ح��رق

أكد محافظ المحرق سلمان بن هندي أن توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن 
عبدلل���ه آل خليفة تص���ب في صالح المواطنين خصوصا فيما يتعلق باألحياء الس���كنية القديمة 
ومعاناة أهاليها؛ بس���بب س���كن العزاب اآلسيويين. ولفت إلى أن المحافظة أجرت دراسة تحوي 
مس���حا ش���امال لجميع مناط���ق المحافظة وما تحويه م���ن منازل مؤجرة لعزاب آس���يويين تحمل 
بداخلها أعدادا كبيرة تفوق الطاقة االستيعابية لتلك المنازل، ما ينذر بمخاطر بالغة من ناحية 

تفشي األمراض واحتياطات األمن والسالمة والتمديدات الكهربائية وغيرها الكثير.

وأش���ار المحاف���ظ إل���ى أن المحافظ���ة تث���ق في 
الس���لطة التش���ريعية للعم���ل عل���ى وض���ع ح���ل 
ج���ذري، مش���يدا بدور المجلس ف���ي حل العديد 
من القضايا وس���ن التش���ريعات الالزمة للقضاء 
عل���ى ه���ذه الظاه���رة. ج���اء ذل���ك ف���ي المجلس 
األس���بوعي لمحافظ���ة المحرق، الذي أش���اد من 
خالل���ه ب���ن هن���دي باحتف���االت أهال���ي المح���رق 
بالعي���د الوطن���ي المجي���د وذك���رى تول���ي جاللة 
المل���ك مقالي���د الحك���م، مج���ددا اقتراح���ه ب���أن 

يك���ون هن���اك تنس���يق مس���بق لتك���ون أعراس���نا 
الوطنية منذ بداية ش���هر ديس���مبر حتى نهايته، 
عل���ى عك���س ما يح���دث م���ن إقام���ة العديد من 
االحتفاالت في وقت واحد، ما يضع المواطنين 
في حيرة بش���أن حضوره���م االحتفاالت، مكررا 
اقتراح���ه بطباعة كتيب يض���م جميع احتفاالت 
األهالي بجميع المحافظات األربع؛ ليكون دليال 

إرشاديا للمواطنين والمقيمين والزوار.
وش���دد األهال���ي خ���الل مداخالته���م عل���ى دور 

مجل���س الن���واب الحال���ي ف���ي س���ن ومناقش���ة 
العديد من التش���ريعات التي تتناس���ب وطبيعة 
المرحل���ة المقبلة، مؤكدين أهمي���ة تواصلهم مع 
األهال���ي بص���ورة دوري���ة.  بينما ناش���د عدد من 
أهال���ي قالل���ي الجه���ات المعني���ة بض���رورة دعم 
نادي قاللي من خالل إقامة المنشآت والمرافق؛ 
لك���ي يس���توعب أبن���اء المنطق���ة خصوص���ا بعد 

إنش���اء الم���دن الس���كنية الجدي���دة. بينما طالب 
ع���دد م���ن س���كان مجم���ع )244( بع���راد بضرورة 
الت���ي  التجاري���ة  الخدم���ات  بتقدي���م  الس���ماح 
يفتقده���ا أهال���ي المجم���ع. وتنوع���ت مداخالت 
األهالي بش���أن اإلش���ادة برجال األم���ن ودورهم 
ف���ي خدمة المواطني���ن، والعالقات الودية التي 

تجمع المملكة بدولة اإلمارات الشقيقة.

جانب من المجلس األسبوعي لمحافظة المحرق

المحرق - محافظة المحرق
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Û  يتج���ه مجل���س الش���ورى بجلس���ة الي���وم للموافق���ة عل���ى مش���روع بقانون
يهدف إلى إعطاء األولوية في التوظيف بالمستش���فيات الخاصة لألطباء 
والفنيي���ن والممرضي���ن البحرينيي���ن الحاصلي���ن على المؤه���الت والخبرة 

الالزمة.
Û  ويأتي هذا التوجه )المتأخر( كتصحيح جزئي لبيئة العمل بالقطاع الطبي

الخ���اص، وال���ذي يلزم مؤسس���اته )وفق���ا لقواني���ن وزارة العم���ل( بتوظيف 
البحريني بنسبة ال تزيد عن 20 % فقط.

Û  األمر الذي اس���تغلته الكثير المؤسس���ات الطبية، حيث ال توظف البحريني
إال بالوظائف الدنيا، كموظف اس���تقبال، ومراس���ل، في حين تمنح وظائف 

األطباء والممرضين واالستشاريين والفنيين لألجانب.
Û  أولوي���ة التوظي���ف ه���ي باألصل للمواط���ن، والكل من بعده، ه���و نهج الذي

يج���ب أن تفعل���ه الدولة ب���كل القطاعات المختلفة، من دون س���قف نس���بة 
تس���كين مح���ددة للبحرين���ي؛ ألن���ه مت���ى م���ا كان المواط���ن رق���م )2( كان 
المس���تقبل ظالمي���ا، بحال أس���وأ من مل���ف االقتصاد، وال���ذي ال يرى بعض 

المسؤولين غيره.
Û  ،في اإلمارات العربي���ة المتحدة، هذه الدولة الناهضة والمتطورة والجارة

أسس���ت هيئ���ة الموارد البش���رية، لكي تكون إش���رافية بالكام���ل على كافة 
الوظائف بالقطاعين الحكومي والخاص، وبصالحيات نافذة كبيرة.

Û  ،وأذكر بلقاء جمعني برئيس���ها الس���يد علي بن قناص الكتبي الشهر الفائت
ب���أن ق���ال ل���ي وبالح���رف “لدين���ا قاع���دة بيان���ات كامل���ة، وأي وظيف���ة في 
اإلم���ارات، ال تش���غل إال بموافقتن���ا، بأولوي���ة للمواطن، فإذا ل���م يكن عليها 

طلب من قبله، نوجهها نحو األجنبي، وفقا للشروط واألحكام”.

أفضيلة 
البحريني .. 

حقيقة أم وهم؟

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

كرم نائب الرئيس التنفيذي لش���ؤون الموارد 
والمعلوم���ات ب���� “بوليتكنك البحرين” الش���يخ 
عل���ي ب���ن عبدالرحم���ن آل خليف���ة، وبحضور 
البحري���ن  ع���ن مع���رض  عل���ي ممثل���ًة  رس���ل 
م���ن  )واح���د  طالًب���ا   24 للطي���ران،  الدول���ي 

تخصص اإلعالم اإللكتروني و23 من طالب 
اللوجس���تيات(؛ نظي���ر جهوده���م الفعال���ة في 
اإلع���داد والتنظيم والمش���اركة في النس���خة 
الخامس���ة لمعرض البحري���ن الدولي للطيران 

.2018

“بوليتكنك” تكرم المشاركين في “البحرين للطيران”

المنامة - وزارة الصحة

استقبلت وزيرة الصحة فائقة الصالح بمكتبها يوم الخميس الماضي، الخبير الزائر في جراحات 
أورام الكب���د والبنكري���اس وجراحة المناظير المتقدمة ف���ي بريطانيا محمد أبوهالل، الذي عاين 

مجموعة مرضى وإجراء عمليات جراحية معّقدة إلزالة أورام الكبد والبنكرياس.

وأك���دت الصال���ح أن ال���وزارة تتطل���ع إل���ى تعزيز 
التعاون المشترك خصوصا فيما يتعلق بالبرامج 
الطبي���ة االستش���ارية والتدريبي���ة ذات المعايي���ر 
والمقايي���س العالمي���ة، مش���يدًة ف���ي الوقت ذاته 
بمس���توى الخب���رة الطبي���ة الت���ي يتمت���ع به���ا أبو 
ه���الل، والت���ي يمكن االس���تفادة منه���ا في مجال 

برنامج الطبيب الزائر.
كان���ت  ال���وزراء  رئي���س  س���مو  أن  وأوضح���ت 
الس���ديدة  توجيهات���ه  ف���ي  ثاقب���ة  نظ���رة  لدي���ه 
لتنفي���ذ برنام���ج الطبي���ب الزائر خدم���ة للمرضى 
البحرينيي���ن، ل���ذا تح���رص الوزارة عل���ى تحقيق 

االستفادة القصوى من هذا البرنامج.

الزائ���ر  الطبي���ب  برنام���ج  أن  الوزي���رة  وأك���دت 
ف���ي  الطب���ي  األداء  ج���ودة  تحس���ين  إل���ى  أدى 
التخصص���ات الطبية المختلفة م���ن خالل تبادل 
الخبرات والتش���اور بش���أن أحدث البروتوكوالت 
والسياس���ات واألس���اليب العالجي���ة، الفت���ًة إل���ى 
اهتمام ال���وزارة وحرصها على اس���تمرار برنامج 
الطبي���ب الزائر ال���ذي تنفذه بالتع���اون مع اللجنة 
العليا للعالج بالخارج؛ تحقيًقا لسلسلة متواصلة 
م���ن اإلنج���ازات؛ والتي تمثلت ف���ي تعزيز جودة 
الخدمات الصحية المقدم���ة، والتميز في إجراء 
الكثي���ر م���ن العلمي���ات الجراحي���ة المعق���دة م���ن 
ِقب���ل خي���رة األطب���اء المتخصصي���ن والخب���راء 

ف���ي العال���م، إل���ى جان���ب دوره المهم ف���ي خدمة 
جميع المرضى وكس���ب رضاهم، والمساهمة في 
التخفي���ف م���ن معاناتهم م���ع الم���رض، وتجنيب 
المرض���ى وأهاليه���م عن���اء الس���فر إل���ى الخ���ارج 

خصوًصا في الظروف الصحية الصعبة.
أبوه���الل  الزائ���ر  الطبي���ب  أش���اد  جانب���ه،  م���ن 
بالتط���ور والتق���دم الطب���ي الكبي���ر الملحوظ في 

المج���ال الصحي بالبحرين، والمس���توى المتقدم 
مجم���ع  ف���ي  الموج���ودة  الطبي���ة  والكف���اءات 
الس���لمانية الطب���ي وتوافر جميع الم���واد الالزمة 
واإلمكان���ات المطلوب���ة إلج���راء العلمي���ات، الفًتا 
إل���ى أن���ه أجرى بمعي���ة الطاقم الطب���ي البحريني 
عدد من العمليات الجراحية لمرضى يعانون من 
أورام ف���ي الكبد والبنكرياس بمجمع الس���لمانية، 

باس���تخدام تقنية المنظار الطبي، تكللت جميعها 
بالنجاح والقت رضا وإشادة المرضى وأهاليهم، 
وق���د غ���ادر بع���ض المرض���ى منه���م المستش���فى 
والبعض اآلخر يتماثل للش���فاء وسوف ُيغادرون 
المستش���فى قريًب���ا بع���د االطمئنان عل���ى حالتهم 
الصحي���ة. وأك���د أن الطاقم الطب���ي والتمريضي 
ومواكب���ة  التدري���ب  بش���غف  يتمت���ع  البحرين���ي 

التطور وإج���راء أحدث العمليات الجراحية بكل 
تمّك���ن واقت���دار. كما أش���ار إل���ى أنه ق���ام بمعاينة 
مجموعة م���ن المرضى الذين يعان���ون من أورام 
ف���ي الكب���د والبنكرياس ف���ي عيادات الس���لمانية 
لوض���ع خطة عالجية لهم في المس���تقبل القريب 
الك���وادر  بمعي���ة  التقني���ات  بأح���دث  وعالجه���م 

الطبية البحرينية في مجمع السلمانية الطبي.

وزيرة الصحة مستقبلة الخبير الزائر محمد أبوهالل

ال��خ��ب��راء م��ع  ال��ت��ع��اون  ل��ت��ع��زي��ز  تطلعها  وت��ؤك��د  أب���وه���ال  تستقبل  ال��ص��ال��ح 

طبيب زائر يجري عمليات معقدة إلزالة أورام بـ “السلمانية”

آل رضـــي: 
هدايـــا بقيمة 

5 آالف دينار 
وبرامج جديدة 

قادمة

بدور المالكي من مدينة عيسى



في الفترات الصباحية، الس���يما أيام الجمعة والس���بت أو اإلجازات، وكذلك، وبش���كل أكثر نش���اطا، في الفترات الليلية... يمكن مش���اهدة مجموعات من الشباب وهم يعملون في 
تمهيد األرض ونصب الخيام وتركيب المرافق لمخيماتهم؛ استعداًدا لموسم التخييم لهذا العام، والذي بدأ فعلًيا وبشكل رسمي منذ تاريخ 11 نوفمبر ويستمر حتى 17 من مارس 

2019 وفق إعالن المحافظة الجنوبية لموسم البر 2018 /  2019.

أصوات المول���دات الكهربية بمختلف أحجامها 
ت���دور ف���ي أكثر من موق���ع، المصابي���ح الكبيرة 
س���واء تلك الموضوعة عل���ى األرض أو المثبتة 
على أعمدة حديدية أو خشبية تضيء المكان 
بشكل كاف، فيما النار تشتعل في الحطب في 
زاوية م���ا وحولها التف، أو س���يلتف األصدقاء 
بعد انتهاء العمل لتجاذب أطراف الحديث في 

لحظات سمر يعشقها رواد البر.
ويبدو واضًحا التزام المخيمين باالش���تراطات 
الت���ي وضعته���ا المحافظة الجنوبي���ة والجهات 
الوع���ي بتوفي���ر  المختص���ة، ف���ي دالل���ة عل���ى 
متطلب���ات ومعايي���ر الس���امة واألم���ان للجميع 
لقض���اء موس���م ال تكدره أية حوادث مؤس���فة، 
ولضم���ان الراحة لجمي���ع المرتادين س���واء من 

المخيمين أم من الزوار.

االشتراطات التنظيمية ممتازة

م���ع مجموعة من أصدقائه، أنزل “الس���يد عمار 
الس���يد فضل” كمية من األخش���اب من ش���احنة 
ذات س���ت عج���ات، وس���ياج قماش���ي متي���ن 
“س���ناح” وبالطب���ع، كان العم���ل منظًم���ا بوج���ود 

مخطط هندسي على ورقة لمرافق المخيم. 
يقول الس���يد عمار: “الش���غل ش���دان ي���ا اللخو.. 
ه���ذا العام بدأن���ا في تجهيز مخيمن���ا متأخرين 
نوًعا ما، فعادة ما نبدأ بعد إعان بدء الموس���م 
بنح���و أس���بوع أو أس���بوعين، ونح���ن اليوم في 
أواخر ش���هر ديس���مبر، لكن المخيم سيجهز في 

غضون يومين”.
ويش���ير إلى أن االهتمام بإعداد مخيم متكامل 
ال يقتص���ر على توفي���ر متطلبات األصدقاء من 
الش���باب فقط، ففي بعض أيام وليالي الموسم، 
يتم تخصيص المخيم لعوائلنا، فكل واحد من 
األصدق���اء يختار الوقت الذي يناس���ب عائلته، 
لذل���ك، نحن نهتم ب���أن يكون مخيمن���ا متكاما 
م���ن ناحي���ة تواف���ر س���بل الراح���ة واالس���تمتاع 

بالتخييم.
اإلج���راءات  عل���ى  عم���ار  الس���يد  ويثن���ي 
وضعته���ا  الت���ي  التنظيمي���ة  واالش���تراطات 
المحافظة الجنوبية وبلدية المنطقة الجنوبية 
وكذل���ك الجه���ات األمنية والجه���ات المختصة، 
وهي خدمات مجانية مميزة، وبهذه المناسبة، 
نتقدم بجزيل الش���كر والتقدي���ر واالمتنان إلى 
س���مو محافظ الجنوبية الشيخ خليفة بن علي 
آل خليف���ة وكل المس���ؤولين ف���ي المحافظ���ة، 
وكذل���ك في بلدي���ة الجنوبية والدف���اع المدني 

وشركة النظافة.
ويعب���ر ع���ن ثقت���ه ب���أن الغالبي���ة العظم���ى م���ن 
وه���ذه  باالش���تراطات،  يلتزم���ون  المرتادي���ن 

خ���ال  أس���همت  التنظيمي���ة  االش���تراطات 
السنوات القليلة الماضية في تطوير الخدمات 
من مختل���ف الجوانب، وانخفض���ت الكثير من 
المشكات التي كنا نعانيها قبل عشر أو خمس 
عش���رة س���نة، فالموس���م الي���وم أفض���ل بكثي���ر، 
والشكر لجميع المسؤولين الذين أولوا اهتماًما 
بالموس���م، وكذل���ك لمرت���ادي الب���ر س���واء م���ن 

المواطنين أم المقيمين.

أرضية ممهدة وسهلة الوصول

خ���ارج المخيم بع���د نصبه، قض���ى عبدالرحمن 
محم���د وقًتا في ممارس���ة الرياض���ة الصباحية 
ف���ي أج���واء جميل���ة، ويق���ول إن���ه وأصدق���اؤه 
وعائلته اعتادوا على التخييم منذ سنوات، إال 
أن ه���ذا الموقع لمخيمه���م يختارونه ألول مرة 
ف���ي منطقة العمر، وقد تأخروا فعًا في تجهيز 
المخي���م بس���بب التركي���ز عل���ى اختي���ار الموقع 
المائم وهذا ما حصل، فالموقع يتمتع بأرضية 

ممهدة ومن السهل الوصول إليه.
واوض���ح أن الوضع في هذه الفترة، أي قبل أن 
يبدأ الموس���م فعلًيا مع إجازة منتصف الفصل، 
يعتب���ر جي���ًدا وه���ا أنت ت���رى بع���ض المخيمات 
مفتوح���ة، ويحضره���ا أصحابه���ا ف���ي اإلج���ازة 
األس���بوعية، وكذل���ك ف���ي الفت���رات المس���ائية، 

حيث المشهد أجمل.

حليب بالهيل والزنجيل

على أنغام موس���يقى هادئة، اس���ترخى يوسف 
الصايغ على أريكة خارج الخيمة يتش���مس في 
الصب���اح الباك���ر، واس���تقبلنا ب���كل ترحيب وهو 
يشير إلى أن “الحليب الحار بالهيل والزنجيل” 
س���يكون جاه���ًزا بعد دقائ���ق، وبه���ذه الضيافة، 
يتح���دث الصايغ بس���رور، قائا: “أن���ا مبيت من 
البارحة ومس���تانس.. هذا أول موس���م لي وأنا 
متقاعد واألمور طيبة”، فهذا المخيم لصديق له 

ز قبل نحو شهر ويأتي هو واألصدقاء  وقد ُجهِّ
والعائلة في الفترات المس���ائية أغلب األحيان، 

إال أنه جاء البارحة؛ ألن المخيم شاغر.
ويحب الصايغ موس���م البر كثي���ًرا كما هو حال 
الكثير من أهل البحرين كما يرى، فهذا الموسم 
من أجمل المواسم االجتماعية والترفيهية في 
الس���نة، ومع أن���ه يعبر عن االنزع���اج من الكثير 
م���ن الممارس���ات التي تح���دث طوال الموس���م 
الس���يما م���ن جان���ب فئ���ة الش���باب كاس���تخدام 
الدراج���ات الناري���ة و”الدباب���ات ذات العج���ات 
األربع”، وإزعاج الموسيقى الصاخبة، لكنه يرى 
أن ذلك أمر طبيعي بالنسبة للشباب ومن حقهم 
أن يستمتعوا مع االعتبار لراحة اآلخرين، وفي 
الواق���ع، أن الكثي���ر منه���م ينص���اع ويس���تجيب 

حينما نطلب منهم أن يراعوا اآلخرين.
إع���داد س���ور المخي���م ل���م يك���ن صعًبا بالنس���بة 
لمحم���د عب���دهللا عبدالرحمن وصديقه س���لمان 
وبع���ض األصدق���اء الذي���ن أخ���ذوا قس���ًطا م���ن 
الراح���ة ف���ي المخي���م، فق���د ت���م االنته���اء م���ن 

نص���ب المخيم ومرافق���ه ولم يتب���ق إال القليل، 
وي���رى “محم���د” أن العم���ل ب���دأ من���ذ الحص���ول 
عل���ى الترخيص ف���ي موقعهم الحال���ي، ويلفت 
إل���ى أن كل الجهات المعنية بالموس���م متعاونة 
وتق���دم خدماته���ا من���ذ ب���دء التاريخ الرس���مي 
والبلدي���ة  بالمحافظ���ة  المس���ؤولون  للموس���م. 
والش���رطة والدف���اع المدن���ي يتجولون بش���كل 
مس���تمر ويقدمون المس���اعدة، ومع أن الموسم 
“ل���م يش���تد” حت���ى اآلن، ولكن���ك تس���تطيع أن 
ت���زور مختلف المناط���ق ليًا وتج���د الكثير من 

المخيمات تستضيف زوارها.

تقسم مناطق البر

في المواسم الماضية، انتعشت حركة المناطق 
التجاري���ة، حي���ث المح���ال التي تق���دم مختلف 
الخدم���ات من المطاع���م حتى توفي���ر األجهزة 
ب���ل وحت���ى بيع الحط���ب، ولهذا ت���م تخصيص 
مناط���ق تجارية على انتش���ار البر مقس���مة إلى 
ع���دة أقس���ام، وه���ي: منطق���ة عام���ة، منطق���ة 

عائ���ات، منطق���ة ش���ركات، منطق���ة تجاري���ة، 
منطق���ة ترفيهي���ة، منطق���ة محظ���ورة، منطق���ة 
منخفض���ة معرض���ة للغ���رق والس���يول، منطق���ة 
تجمي���ع قمام���ة ومخلف���ات، ع���اوًة عل���ى ذلك، 
فإن ع���دًدا من المواطنين، أفراًدا ومؤسس���ات، 
بدأوا ف���ي تقديم خدم���ات المخيمات الجاهزة 
التي يترواح سعر تأجيرها ما بين 20 إلى 120 
دين���اًرا، فهن���اك أس���عار تتراوح بي���ن 20 إلى 60 
لأليام العادية حس���ب مس���توى ونوعية مرافق 
وخدم���ات المخيم، وهناك أس���عار إلجازة نهاية 

األسبوع تتراوح بين 50 إلى 120 ديناًرا.

مخيمات جاهزة والحجوزات نشطة

وهذا النش���اط تطور بش���كل واض���ح من ناحية 
المنافس���ة، حت���ى أن بع���ض المخيم���ات يمك���ن 
وصفها بأنها من فئة “خمسة نجوم”، فهي توفر 
خدم���ات فاخ���رة كالخي���ام المتع���ددة األعم���دة 
المي���اه  ودورات  الن���وم  وأماك���ن  والمجال���س 
الجي���دة “فايبر ج���اس”، إضافة إل���ى المطابخ 

المجه���زة وطاوالت وكراس���ي الطع���ام وأجهزة 
التلفاز والريس���يفر، والدي ف���ي دي، ناهيك عن 
أنظمة اإلضاءة التجميلة ومواقف الس���يارات، 
وماع���ب لكرة الق���دم والطائ���رة ومرافق لعب 
األطف���ال، والجلس���ات الخارجي���ة وحف���ر الن���ار 
وأماكن الش���واء وبعضها يوفر حراس���ة خاصة 

للمخيم.
ولك���ن ماذا ع���ن اإلقبال على ه���ذه المخيمات؟ 
يجي���ب “ماه���ر الش���يخ”، وه���و يعم���ل ف���ي هذا 
النش���اط من���ذ خمس س���نوات أن اإلقب���ال جيد 
وتص���ل الحجوزات في بعض األس���ابيع، خال 
إج���ازة منتصف الفصل، إلى 100 بالمئة، فهناك 
الكثي���ر من المواطني���ن والمقيمين ليس لديهم 
مخيماته���م الخاص���ة، فيس���تأجرون المخيمات 
الش���ركات  بع���ض  إل���ى  إضاف���ة  الجاه���زة، 
والمؤسس���ات الت���ي تنظ���م لق���اءات اجتماعية 

لموظيفها، تبادر لاستئجار.

توزيع عمال النظافة في كل مناطق البر

يبدو التزام المخيمين باشتراطات المحافظة الجنوبية والجهات المختصة في انتظار صهريج الماء

في بر الصخير... “الشغل شدان” والمنافسة “غير شكل”
م���خ���ي���م���ات إي����ج����ار “ف����اي����ف س����ت����ار” م����ن ال����ح����راس����ة إل�����ى ح���ف���رة ال���ن���ار

أعلنت المحافظة الجنوبية عن بداية موسم البر 2018 -  2019، وذلك اعتبارا من تاريخ 17 نوفمبر  «
 2018 ولغـاية 17 مارس 2019، وبهذه المناسبة نرحب بكافة المخيمين ومرتادي البر، ومن 

منطلق الحرص على تحقيق أفضل وأقصى معايير السالمة واألمان لهم، تؤكد المحافظة 
الجنوبية والجهات المختصة على ضرورة مراعاة االشتراطات التالية:

في حال تأجير مخيمك من دون تصريح من الجهات المختصة سيتم اتخاذ إجراءات قانونية  «
بحق صاحب المخيم والمستأجر. وال يسمح بتأجير المخيم من غير تثبيت اليافطة )مخيم 
إيجار(، وفي حال فقدانها يتم تعطيل المخيم فورا، وإبالغ مركز خدمات البر. كما يمنع تأجير 

المخيم دون أخذ الموافقة المبدئية من مركز خدمات البر عن طريق ملء االستمارة الخاصة 
بالمستأجر )طلب موافقة تأجير( وتدوين كافة بياناته والغرض من التأجير، وااللتزام بجميع 

شروط الجهات المعنية مع االحتفاظ بسجل للمؤجرين وبياناتهم الشخصية للرجوع إليه حين 
الحاجة لذلك.

يجب على الُمخيم ملء استمارة تسجيل المخيمين وتسليمها لمركز خدمات المخيمين  «
ومتابعة شؤون البر، واستالم الملصق والرقم قبل البدء في نصب المخيم وتثبيته في مكان 

واضح وبارز، على أال يقل عمر مقدم وصاحب الطلب عن 21 سنة، ويمنع في جميع األوقات تواجد 
الشباب أو الرجال من دون عائالتهم في المناطق العائلية، وسيتم إزالة أي مخيم غير مسجل أو 

مخالف لالشتراطات، وتحميل صاحبه جميع النفقات المترتبة على ذلك.

يتحمل الُمخيم كامل المسؤولية دون تحميل أي طرف أو جهة من الجهات المسؤولية عن أية  «
حوادث أو خسائر في ناتجة عن عمليات التنقيب أو اإلنتاج أو االستكشافات النفطية أو غيرها.

ال يجوز حجز مكان مسبق للخيام والمخيمات سواء عن طريق التسوير أو تثبيت العالمات أو  «
األعمدة أو غير ذلك قبل بدء موسم البر رسميا، كما يمنع تشجير المخيم.

يحظر مزاولة أي نشاط أو تجمع سياسي أو خيري أو ثقافي أو تنافسي أثناء موسم البر إال  «
بموافقة من الجهات المختصة، بالتنسيق مع مركز المخيمين، كما يمنع رفع األعالم على 

المخيمات ما عدا علم مملكة البحرين.

يمنع إقامة المساجد والمصليات في مناطق البر إال بترخيص من وزارة العدل والشؤون  «
اإلسالمية، بالتنسيق مع مركز المخيمين؛ وذلك حفاظا على قدسية ونظافة دور العبادة.

على المخيمين اتباع اإلرشادات والالفتات الموضوعة في منطقة البر سواء التثقيفية أو  «
التحذيرية أو غيرهما.

على المخيمين االلتزام باحتياطات الوقاية والسالمة في الخيام، وتوفير طفاية حريق وصندوق  «
لإلسعافات األولية، وعدم استعمال النار المكشوفة أو المواقد داخل الخيام وتوفير مكان 
مستقل للطبخ، وعدم تخزين مواد قابلة لالشتعال، كما يمنع استخدام سعف النخيل في 

المخيم.

على المخيمين االبتعاد عن نصب الخيام في المنحدرات أو أماكن تجمع مياه األمطار والسيول  «
أو أسفل الهضاب أو فوق المرتفعات الجبلية وعدم نصبها في المناطق المحظورة أو بالقرب 
من األنابيب وإقامة المعابر فوقها، وأن يبتعدوا بما ال يقل عن 150 مترا عن موقع آبار النفط 

والغاز وما ال يقل عن 50 مترا عن شبكات األنابيب والكهرباء ذات الضغط العالي، كما يجب 
االبتعاد عن المخيمات االخرى بما اليقل عن 10 أمتار، ولمركز المخيمين الحق في تحديد 

المسافات إذا اقتضى األمر ذلك.

 أال يكون المخيم بالقرب من الطرق الرئيسة، وأن يبتعد عن هذه الطرق بما ال يقل عن 50 مترا  «
وبما ال يقل عن 10 أمتار من الطرق الفرعية.

 على المخيمين التقيد بمراعاة السلوك واآلداب العامة، وعدم إزعاج اآلخرين، كما يمنع استخدام  «
مكبرات الصوت، وتمنع كتابة العبارات غير الالئقة على المخيمات.

المحافظة على نظافة البر بعدم رمي القمامة، وجمعها في أكياس ووضعها في األماكن المحددة  «
بالطرق الرئيسة حتى يسهل نقلها كما يمنع حرق المخلفات سواء أثناء أو بعد انتهاء موسم البر.

يحظر إقامة مبان من الطوب أو اإلسمنت، أو تشييد مرافق وجلسات )سيم( بارتفاع يتعدى مترا  «
واحدا من مستوى سطح األرض، كما يمنع وضع حواجز في المواقع وخاصة البراميل واإلطارات 
واألسوار، وال يسمح بجلب الكبائن إال بترخيص مسبق من بلدية المنطقة الجنوبية، وأال تتجاوز 

مساحة المخيم 900 متر مربع كحد أقصى أي 30×30 مترا وما يعادله.

ال يسمح بإقامة الزرائب أو الحظائر ألي غرض، كما ال يسمح بجلب أي نوع من أنواع الحيوانات،  «
ويحظر صيد أو قتل أو المساس بالحيوانات والطيور والكائنات الفطرية البرية أو بيضها أو 

أعشاشها أو مالجئها.

يحظر على المخيمين ومرتادي البر ممارسة أي عمل من شأنه إلحاق الضرر بالبيئة والحياة  «
الفطرية سواء بالقطع أو االقتالع أو اإلتالف لألشجار والنباتات البرية، أو تجريف األرض بواسطة 

المعدات الثقيلة وفرشها بالغبرة أو الكنكري أو الصبان ويحظر كذلك صب أرضيات الخيام 
والسفلتة، وفي حال عدم االلتزام سيتم اتخاذ إجرائات قانونية من قبل الجهات المعنية.

على الراغبين بممارسة نشاط تجاري خالل موسم البر التقدم بطلب ترخيص إلى قسم تراخيص  «
البناء في إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الجنوبية وذلك قبل موسم البر، وينطبق ذلك 

أيضا على الباعة الجائلين. بشرط االبتعاد بما ال يقل عن 50 مترا عن أقرب طريق أو شارع أو 
تقاطع، مع االلتزام بشروط الجهات المعنية.

سوف يتم إزالة الخيام وملحقاتها أثناء موسم البر أو بعده وذلك في حال عدم االلتزام  «
باالشتراطات، كما ال يحق للُمخيم المطالبة باسترجاعها إال بكتاب خطي موجه إلى مركز 

المخيمين ومتابعة شؤون البر، وفي حال الموافقة سوف يتحمل صاحب المخيم جميع 
النفقات المترتبة على ذلك علما بأنه سيتم مصادرتها في حال عدم المطالبة باسترجاعها في 

الفترة القانونية ومدتها شهر من تاريخ اإلزالة.

على المخيمين إزالة الخيام وملحقاتها بعد تاريخ 17 مارس  2019 وإال سيتم إزالتها بواسطة  «
الجهات المختصة وتحميل أصحابها جميع النفقات التي ستترتب عليها.

اشتراطات موسم التخييم

عمال أنهوا العمل في تجهيز دورات المياه

سعيد محمد من الصخير
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عبدالرحمن محمد في موقع مخيمهم الجديد محمد عبدالله وصديقه سلمان منهمكان في العمل لتجهيز المخيم

مخيمات تم االنتهاء من نصبها



الش���وري فؤاد الحاجي واقعي جدا بمناقش���ته تعديال تش���ريعيا بقانون حظر تصدير الرمال البحرية للخارج، ويش���رح لمندوب 
“البالد” مبررات فك قيد التصدير باستثناء يوقعه مجلس الوزراء لنقل الرمال.

وق����ال لمن����دوب الصحيف����ة إن البحري����ن 
ر أّي رم����ال أص����ا، وذلك بس����بب  ال تص����دِّ
مس����تمرة  والحاج����ة  الباهظ����ة،  كلفت����ه 
الستيراد الرمال، وبادنا تستورد الرمال 

الزراعية.
لكنه اس����تدرك بأن لجن����ة المرافق العامة 
والبيئ����ة الش����ورية الت����ي يترأس����ها عن����د 
نظره����ا التعدي����ل التش����ريعي فككت قيد 
التصدي����ر جزئيا من خال الس����ماح بنقل 
الرم����ال البحري����ة خ����ارج ح����دود المملكة 
أو  إس����تراتيجية  مش����اريع  أو  ألغ����راض 
مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول 
الخلي����ج العربي����ة، وذل����ك وفق م����ا يقرره 

مجلس الوزراء.
وذكر أن الغاية من فك قيد التصدير من 
أجل إعطاء الدولة مرونة أكبر في اتخاذ 
الق����رار المناس����ب عن����د ع����رض مش����روع 

الحكوم����ة  طاول����ة  عل����ى  إس����تراتيجي 
ولئا يك����ون حظر التصدي����ر معوقا أمام 
مش����ترك  خليج����ي  مش����روع  أّي  تنفي����ذ 
تكون البحرين طرفا فيه ويترتب عليها 

التزامات معينة.

وأوض����ح الحاج����ي أن ق����رار نق����ل الرمال 
مربوط بمشروع إستراتيجي أو خليجي 
مش����ترك مث����ل بن����اء الجس����ر الجديد بين 
البحرين والس����عودية على سبيل المثال، 
وم����ا ق����د يتطلب����ه المش����روع م����ن تعاون 
بي����ن  رم����ال  لنق����ل  والحاج����ة  مش����ترك، 
البلدي����ن لتنفي����ذ المش����روع، وغيرها من 
المش����روعات اإلس����تراتيجية المش����تركة 

بين البلدان الخليجية.
وأكد أن اشتراط موافقة مجلس الوزراء 
على قرار نقل الرمال إلعطاء القرار ثقا 
قوي����ا وألهمي����ة التش����دد ف����ي االس����تثناء 
عن حظر التصدير لغاية انش����اء مشروع 

إستراتيجي ومشترك خليجي.
وم����ن المق����رر أن ينظ����ر مجلس الش����ورى 
ه����ذا التعديل التش����ريعي بجلس����ة اليوم 

فؤاد الحاجياألحد.

الجسر الجديد مع السعودية “يفك قيد” تصدير الرمال
ال�����زراع�����ي ال�����ن�����وع  ت����س����ت����ورد  ال���ب���ح���ري���ن   :”^“ ل������  ال����ح����اج����ي 

سالمات أبومحمد
أصر الش���وري فؤاد الحاجي أن 
يجيب عن استفسارات مندوب 
م على السرير  “الباد”، وهو منوَّ
بع���د  بالمستش���فى  األبي���ض 
إصابته بوعكة طارئة. سامات 

أبو محمد.
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راشد الغائب

يش���عر مجموعة من األطباء المؤسس���ين لمجمع الس���لمانية الطبي بغصة بسبب 
تجاه���ل وزارة الصح���ة دعوته���م إلطفاء الش���معة الس���تين إلنش���اء المستش���فى 

األعرق بالبحرين.

كان���وا  إنه���م  “الب���اد”  ل����  أطب���اء  وق���ال 
االحتف���ال  ه���ذا  لحض���ور  يتطلع���ون 
ال���وزراء  رئي���س  برعاي���ة  التاريخ���ي 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة 
بن س���لمان آل خليفة، والذي أناب نائب 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ خالد بن 

عبدهللا آل خليفة.
وتوقع���وا أن الخط���أ وقع بس���بب س���هو 
مبيت���ا  ق���رارا  ولي���س  المنظمي���ن  م���ن 
لتهمي���ش الرعي���ل األول الذين كان لهم 
ال���دور األصي���ل ألطب���اء الص���ف األول 
بالمستش���فى والذي���ن س���اهموا بش���كل 
كبي���ر ف���ي بن���اء مراف���ق الدول���ة طوال 

الفترة الماضية.
وأكدوا أن احتفال المستشفى باليوبيل 
الماسي يمثل ذكرى طيبة لكل بحريني، 
وال يقتص���ر الفرح ببلوغ هذه المناس���بة 

على الكادر الطبي فقط.
ولفت���وا الى أن تهميش الدعوة لحضور 
ه���ذا االحتفال لم يقتص���ر على األطباء 
الممرضي���ن  ش���مل  وإنم���ا  المؤسس���ين، 
والمديري���ن الس���ابقين بفت���رة تأس���يس 

المستشفى ونهضته.
وبين���وا أنه ج���رى خال الحف���ل تقديم 
األف���راد  م���ن  لع���دد  تذكاري���ة  هداي���ا 
والجه���ات الداعم���ة لتطوي���ر الخدمات 

الش���خصيات  ه���ذه  وأن  الصحي���ة، 
ه���ذه  لتقدي���م  تب���ادر  ل���م  والجه���ات 
اإلس���هامات الجليل���ة ل���وال ق���درة الكادر 
الطبي على التحفي���ز لتقديم التبرعات 

والمنح لتطوير مرافق المستشفى.
وش���هد الحف���ل تكري���م صن���دوق العمل 
)تمكين(، وش���ركة “بتلك���و”، والصندوق 

السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي 
للتنمي���ة، وبنك البحرين الوطني، وبنك 
البحري���ن والكوي���ت، وش���ركة يوس���ف 
خلي���ل المؤيد، ومجموعة علي حس���ين 
يتي���م، وش���ركة إبراهي���م خلي���ل كان���و، 
وشركة يوس���ف بن أحمد كانو، وصفية 

كانو.

م���ن المق���رر أن يناق���ش مجل���س الش���ورى في جلس���ته المقبلة مش���روع قانون بتعدي���ل الم���ادة )424( من قانون 
العقوبات الصادر بالمرسوم رقم )15( لسنة 1976 الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني. 
ويهدف المش���روع إلى س���د الفراغ التش���ريعي في قانون العقوبات النافذ، إذ إن الجاني في جريمة االختالس 
في القطاع األهلي ال يقوم برد المال المختلس، لذا وجب النص على هذا الحكم لس���د هذا الفراغ التش���ريعي، 
وليتوافق مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم 

)7( لسنة 2017.

فض���اً  القان���ون  مش���روع  ويتأل���ف 
عن الديباجة م���ن مادتين، تضمنت 
الم���ادة األول���ى من���ه اس���تبدال نص 
جديد بنص المادة )424( من قانون 
العقوبات الصادر بالمرس���وم بقانون 
رقم )15( لسنة 1976، مفاده تعديل 
الم���ادة بإضاف���ة حك���م ين���ص عل���ى 
رد م���ا ت���م اختاس���ه ف���ي جريم���ة 
األهل���ي،  القط���اع  ف���ي  االخت���اس 

وجاءت المادة الثانية تنفيذية.
وتن���ص الم���ادة كم���ا ذكرته���ا اللجنة 
عل���ى أن���ه ُيعاق���ب بالحب���س مدة ال 
تزي���د عل���ى 10 س���نوات كل عام���ل 
أو عضو مجل���س اإلدارة أو مجلس 
األمناء للشخص االعتباري الخاص 
اختل���س م���االً أو س���ندات أو أوراقًا 
أو  تجاري���ة  أو  مالي���ة  قيم���ة  ذات 
حيازت���ه  ف���ي  ُوِج���دت  معنوي���ة 
بس���بب عمله أو منصب���ه، كما يحكم 

كان  وإذا  المختل���س  الش���يء  ب���رد 
التحصي���ل  مأم���وري  م���ن  الجان���ي 
أو المندوبي���ن ل���ه أو األمن���اء عل���ى 
الودائ���ع أو الصيارف���ة وُس���لم إلي���ه 
المال أو السندات أو األوراق المالية 
أو التجاري���ة أو غيره���ا بهذه الصفة 

ُعد ذلك ظرفًا مشددًا.

قرارات أخرى
وتبن���ت لجن���ة الش���ؤون الخارجي���ة 
والدف���اع واألم���ن الوطن���ي بمجلس 
الش���ورى خ���ال اجتماعه���ا برئاس���ة 
حم���د النعيمي رئي���س اللجنة تقرير 
اللجن���ة الس���ابقة ف���ي دور االنعق���اد 
الرابع من الفصل التش���ريعي الرابع، 
بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 
)424( م���ن قان���ون العقوبات الصادر 
بالمرس���وم رق���م )15( لس���نة 1976، 
المع���د بن���اء عل���ى االقت���راح بقانون 

المق���دم من مجلس الش���ورى، حيث 
يهدف مقدمو االقتراح لس���د الفراغ 
العقوب���ات  قان���ون  ف���ي  التش���ريعي 
الحال���ي، إذ إن الجان���ي ف���ي جريمة 
االخت���اس ف���ي القط���اع األهل���ي ال 
يقوم برد المال المختلس، لذا وجب 
الن���ص على هذا الحكم لس���د الفراغ 
التش���ريعي، وليتواف���ق التعديل مع 
اتفاقي���ة األم���م المتح���دة لمكافحة 
الفس���اد التي صادق���ت عليها مملكة 

البحرين.
كما قررت لجنة الش���ؤون الخارجية 
والدفاع واألمن الوطني ضمن ذات 
الس���ياق تبني تقرير اللجنة السابقة 
بشأن مش���روع قانون بشأن تعديل 
الم���ادة )11( م���ن القانون رق���م )58( 
لس���نة 2006 بش���أن حماية المجتمع 
م���ن األعمال اإلرهابي���ة )مصاغ بناء 
عل���ى االقت���راح بقانون م���ن مجلس 

الشورى(، والذي يهدف إلى مواجهة 
بع���ض مظاه���ر وأش���كال التحريض 
إرهابي���ة وال  بأعم���ال  القي���ام  عل���ى 
تغطيها مظلة التجري���م وفقًا للنص 
الحالي بما ييسر لمرتكبيها اإلفات 
من العقاب وذلك تحت مظلة حرية 
التعبي���ر مم���ا يس���بب زي���ادة وتي���رة 

أعمال العنف واإلرهاب.
كم���ا أق���رت اللجن���ة تقاري���ر اللجن���ة 
بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 
)127 مك���ررًا( من قانون اإلجراءات 
الجنائية، ومش���روع قانون بتعديل 
بش���أن  القان���ون  م���ن   )31( الم���ادة 
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، 

بع���ض  بتعدي���ل  قان���ون  ومش���روع 
أح���كام قان���ون مؤسس���ة اإلص���اح 
والتأهيل، ومش���روع قانون بتعديل 
اإلج���راءات  قان���ون  أح���كام  بع���ض 
الجنائية، فيما قررت اللجنة تأجيل 
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 
قانون العقوبات لمزيد من الدراسة.

جانب من الحضور بفعالية الذكرى 60 إلنشاء مستشفى السلمانية

المنظمين م��ن  س��ه��وا  ي��ك��ون  ق��د  األول  ال��رع��ي��ل  تهميش   :”^“ ل���  ق��ال��وا 

ال��م��خ��ت��ل��س ال����ش����يء  ورد  ال���ع���ق���وب���ة  ت���ع���دي���ل  ي���ن���اق���ش  “ال�����ش�����ورى” 

أطبـاء مغبـونـون بسبب عيـد ميـالد “السلمانيــة”

مالحقــة الموظفيـن “الحراميـه” بالقطـاع الخــاص

ليلى مال اهلل

مروة خميس

- أقدم المرافق الحكومية والمجمعات الطبية العامة في المنطقة.
- تم البدء بتشغيله في العام 1958.

- افتتحه صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين 
األسبق.

“السلمانية”... المستشفى العريق

مجلس الشورى 
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برعاي����ة رئي����س مجلس إدارة ش����ركة جيبك أحمد الش����ريان، وبحض����ور أعضاء مجلس 
اإلدارة، أقام����ت ش����ركة الخلي����ج لصناع����ة البتروكيماوي����ات احتفالها الس����نوي التاس����ع 
والثالثين في قاعة الغزال بفندق الريتز كارلتون يوم الخميس الماضي وسط حضور 
كثيف ش����مل أعضاء اإلدارة التنفيذية ورئيس وأعضاء نقابة عمال الشركة وموظفي 

الشركة ومتقاعديها.

وش���هدت االحتفالية استعراضًا لمنجزات 
الش���ركة الت���ي حققته���ا في الع���ام الجاري 
والجوائ���ز التي حصل���ت عليها بفضل هللا 
ثم بفض���ل جهود ومهنية النخبة المتميزة 
من العاملين والعام���ات الذين تفخر بهم 
الش���ركة والذي���ن تمكن���وا م���ن اس���تيعاب 
والسياس���ات  اإلس���تراتيجيات  وتنفي���ذ 
إدارة  مجل���س  وضعه���ا  الت���ي  المتوازن���ة 
الش���ركة، األم���ر ال���ذي أس���هم ف���ي تج���اوز 
التحديات التي تشهدها األسواق العالمية 

على جميع المستويات.
رئي���س  رح���ب  االحتف���ال،  بداي���ة  وف���ي 
برئي���س  جواه���ري  عبدالرحم���ن  الش���ركة 
والحض���ور  اإلدارة  مجل���س  وأعض���اء 
الكري���م، مؤك���دًا مواصل���ة العم���ل حس���ب 
إس���تراتيجيات وسياس���ات مجلس إدارة 
الت���ي  مبادئ���ه  عل���ى  والحف���اظ  الش���ركة، 
آف���اق  إل���ى  الش���ركة  نق���ل  ف���ي  أس���همت 
العالمي���ة وع���ززت م���ن مكانته���ا كواح���دة 
تط���ورًا  الصناعي���ة  الش���ركات  أكث���ر  م���ن 
ف���ي المنطق���ة، وجعل���ت منها رم���زًا ناصعًا 

للتعاون الخليجي الناجح. 
كما أبدى جواه���ري تقديره الكبير لرئيس 
وأعضاء مجلس إدارة الش���ركة لحرصهم 
الس���نوية  االحتفالي���ة  حض���ور  عل���ى 
ليش���اركون ف���ي تكري���م موظفي الش���ركة 
المتميزي���ن وأصح���اب الخدم���ة الطويل���ة 
ويشكرونهم على جهودهم المخلصة وما 
حقق���وه ف���ي العام الج���اري م���ن إنجازات 

ُيشار إليها بالبنان.

وأع���رب جواهري في كلمته عن س���عادته 
وفخ���ره ب���أن يتزامن احتفال الش���ركة مع 
احتفاالت المملكة بعيدها الوطني المجيد 
وذك���رى تولي صاحب الجالة الملك حمد 
ب���ن عيس���ى آل خليفة مقالي���د الحكم في 
الب���اد، مغتنم���ًا الفرص���ة لتقدي���م أص���دق 
التهاني والتبريكات إلى القيادة الرش���يدة 
في المملك���ة لتس���خيرها اإلمكانات كافة، 
وتوفيرها لألجواء اآلمنة والمحفزة التي 
أتاح���ت للفريق العامل بالش���ركة مواصلة 
العم���ل واألداء لتحقيق نجاحات الش���ركة 

ومكاسبها.
األس���باب  ع���ن  حديث���ه  مع���رض  وف���ي 
الت���ي اعتبره���ا م���ن أه���م عوام���ل نج���اح 
الش���ركة، لخ���ص جواه���ري أس���باب نجاح 
الش���ركة في تحقيق اإلنج���ازات المتوالية 
النه���ج  “إن  قائ���ا  القياس���ية  واألرق���ام 

الس���ليم والتخطي���ط اإلس���تراتيجي الذي 
ارتض���اه مجل���س اإلدارة وااللت���زام الكبير 
ال���ذي يظه���ره أعض���اء اإلدارة التنفيذي���ة، 
باإلضاف���ة إلى تعاون نقابة عمال الش���ركة 
ومهنية العاملين بالشركة وحرصهم على 
العمل بروح األس���رة الواحدة هي جميعها 

من أسباب نجاح الشركة”.
وأش���اد في الوقت ذات���ه بالتعاون المثالي 
الذي يبديه المس���اهمون وشركاء الشركة 
إلى جانب المناخ االستثماري اآلمن الذي 
تح���رص عل���ى توفي���ره القيادة الرش���يدة 

لهذا الوطن الغالي.
باألي���ادي  فخ���ر  ب���كل  جواه���ري  ون���وه 
الوطنية المهني���ة والماهرة التي تزخر بها 
الش���ركة حيث تجتمع الكف���اءة بالطموح، 

مؤك���دًا أن عناص���ر الش���ركة ق���د أصبحت 
اليوم م���ن الكفاءات الخليجية المش���هود 
له���ا بالمهني���ة والتف���وق وس���عة اإلط���اع 
ومعرف���ة أح���دث التقني���ات المتعلقة بهذه 
الصناع���ة الحيوي���ة، وق���د عززت الش���ركة 
ذلك بتش���جيعها المس���تمر لعناصر الشركة 
وورش  المؤتم���رات  مختل���ف  لحض���ور 
العمل اإلقليمية والعالمية الكتساب الثقة 
ف���ي  واالس���تثمار  واالحت���كاك،  والخب���رة 

العنصر البحريني المخلص والمجد.
كم���ا تق���دم بع���رض اإلنج���ازات الت���ي ت���م 
تحقيقه���ا خ���ال ه���ذا الع���ام، فبفضل من 
هللا، كم���ا اس���تعرض جواهري ف���ي كلمته 
الجوائ���ز والش���هادات المحلي���ة والعالمية 

التي نالتها الشركة. 

وتوج���ه جواهري في ختام كلمته بجزيل 
قي���ادات  إل���ى  االمتن���ان  الش���كر وعظي���م 
ه���ذا  ف���ي  المس���اهمة  الخليجي���ة  ال���دول 
الص���رح الصناعي الرائ���د، والتي لم تبخل 
على الش���ركة والعاملين ف���ي تقديم كافة 
أش���كال الدعم والمس���اندة حتى أصبحت 
جيب���ك الي���وم مث���االً للتع���اون الخليج���ي 
المشترك الناجح، معربًا عن امتنانه الكبير 
لجميع من ساهم، وعمل، وبذل بإخاص، 
ك���ي تتمك���ن الش���ركة م���ن المحافظة على 

بريق نجاحاتها ومكتسباتها.
وت���ا ذل���ك، قيام رئي���س وأعضاء مجلس 
إدارة الشركة بتكريم العاملين المتميزين 
الج���د  م���ن  كبي���رًا  ق���درًا  أظه���روا  الذي���ن 
الس���نة  خ���ال  العم���ل  ف���ي  واإلخ���اص 

الحالي���ة، وكذل���ك الموظفي���ن الذين أتموا 
س���نوات طويلة م���ن الخدم���ة المتواصلة، 
ث���م حض���ر الجمي���ع ف���ي خت���ام االحتفال 
مأدب���ة العش���اء الكبرى الت���ي أقيمت بهذه 

المناسبة.

ُيذكر أن شركة الخليج لصناعة  «
البتروكيماويات تأسست في 5 

ديسمبر 1979 كمشروع مشترك 
لصناعة األسمدة والبتروكيماويات 
بين ثالث دول من مجلس التعاون 

الخليجي. ويمتلك المشروع 
بالتساوي كل من حكومة مملكة 

البحرين والشركة السعودية 
للصناعات األساسية )سابك( وشركة 

صناعة الكيماويات البترولية بدولة 
الكويت.

شركة “جيبك” تحتفل بمناسبة الذكرى السنوية الـ 39 لتأسيسها

جواهري: نفخر باأليادي الوطنية المهنية والماهرة
النجاح أسباب  أب��رز  العاملين  ومهنية  النقابة  وت��ع��اون  اإلستراتيجي  التخطيط 

الشركة تستثمر 
في العنصر 

البحريني 
المخلص 

والمجد
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نّظم قس����م أنش����طة المتدربين بمعهد البحرين للتدري����ب محاضرة تثقيفية 
بعن����وان “التعرف على عل����م الفلك”، قّدمها الفلكي عل����ي الحجري، وتناولت 
العديد من الموضوعات الخاصة بهذا العلم، متضمنة كيفية دراسة الشمس 
والقم����ر والنج����وم والكواك����ب والمذنب����ات والمج����رات واألترب����ة والظواه����ر 
األخ����رى غي����ر األرضي����ة، وكيفية االس����تفادة من تل����ك الظواهر ف����ي معرفة 
مواقي����ت الصالة واتج����اه القبلة وبداية األش����هر القمرية، كم����ا تطرقت إلى 
خصائ����ص علم الفل����ك الحديث الذي يقوم على دراس����ة الحركة وخصائص 

األجسام السماوية.

محاضرة تثقيفية في علم الفلك

1812 طالًبا يستفيدون من “تكوين” في 200 مؤسسة
المهنية التخصصات  تدريس  في  الرقمية  التكنولوجيا  استخدام  النعيمي: 

أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن الوزارة، وفي إطار جهودها لتطوير 
التعلي���م الفن���ي والمهن���ي بالمرحل���ة الثانوية، تعمل باس���تمرار على اس���تحداث 
التخصص���ات الفني���ة والمهني���ة الملبي���ة لمتطلب���ات س���وق العم���ل، م���ع تطوي���ر 
المناهج الدراس���ية، وتوفير أح���دث المختبرات العملية واألجه���زة والتقنيات، 
وتعزيز اس���تخدام التكنولوجيا الرقمية في التعليم، إضافًة إلى تعزيز الجانب 
التطبيق���ي م���ن خالل برنامج “تكوي���ن” للتدريب الميداني، والذي يس���تفيد منه 
خالل العام الدراسي الجاري 1812 طالًبا، في 200 مؤسسة حكومية وخاصة.

جاء ذلك لدى زيارته مدرسة الجابرية 
الثانوية الصناعي���ة للبنين، حيث اّطلع 
عل���ى ع���دد م���ن ال���ورش والمختب���رات 
التخصص���ات  بتدري���س  الخاص���ة 
والت���ي  بالمدرس���ة،  والمهني���ة  الفني���ة 
ضم���ت العدي���د م���ن األجه���زة الحديثة 
ال���وزارة،  وفرته���ا  الت���ي  والمتط���ورة 
لتش���غيل  متط���ور  جه���از  بينه���ا  وم���ن 
من���ه  يس���تفيد  الدي���زل،  مح���ركات 
الطلب���ة في ه���ذا التخصص، كم���ا اّطلع 
المش���روعات  م���ن  ع���دد  عل���ى  الوزي���ر 
الطالبي���ة المتمي���زة، الت���ي ت���م خالله���ا 

االس���تفادة م���ن التكنولوجي���ا الرقمية، 
ومن أهمها مش���روع أعده طلبة بقس���م 
اإللكتروني���ات، يق���وم عل���ى اس���تخدام 
تطبيق���ات الهات���ف الذكي ف���ي التحكم 

في األجهزة المنزلية.
وخ���الل الزيارة، أش���ار النعيمي إلى أن 
اهتمام الوزارة باالرتقاء بالتعليم الفني 
أن تخصص���ات  إل���ى  يرج���ع  والمهن���ي 
التخصص���ات  م���ن  تع���د  القط���اع  ه���ذا 
المطلوب���ة ف���ي س���وق العم���ل المحل���ي 
والدول���ي، مبيًن���ا أن ال���وزارة، وضم���ن 
إجراءاته���ا التطويرية، اتخذت خطوة 

التوسع في تطبيق التخصصات الفنية 
والمهني���ة لتش���مل الم���دارس الثانوي���ة 
العامة، بعد تهيئة المدارس باإلمكانات 
اإلنش���ائية والمادية والبشرية الالزمة؛ 
به���دف توفي���ر خي���ارات متع���ددة م���ن 
التخصص���ات الدراس���ية في المدرس���ة 
اس���تحداث  إل���ى  إضاف���ًة  الواح���دة، 

التخصص���ات النوعية الموجهة للبنات، 
وم���ن أهمه���ا تخصص صيان���ة األجهزة 
ال���وزارة،  تبذل���ه  عم���ا  فض���اًل  الطبي���ة، 
م���ن خ���الل مش���روع اإلرش���اد المهني، 
لتش���جيع خريجي الش���هادة اإلعدادية 
عل���ى االلتح���اق بالتخصص���ات الفني���ة 
والمهني���ة، مما أس���هم ف���ي ارتفاع عدد 

الطلبة المسجلين بها.
وأضاف أن برنام���ج “تكوين” للتدريب 
ال���وزارة  تنف���ذه  ال���ذي  الميدان���ي، 
المؤسس���ات  م���ن  ع���دد  م���ع  بالتع���اون 
متطلًب���ا  يع���د  والخاص���ة،  الحكومي���ة 
أساس���ًيا للتخ���ّرج م���ن نظ���ام التعلي���م 
الفن���ي والمهن���ي المطور، ويس���عى إلى 
االرتق���اء بمخرج���ات الطلبة في مجال 
تخصصاتهم الفنية والمهنية المتنوعة، 
من خالل إكسابهم المهارات والخبرات 
العملي���ة المع���ززة للمناه���ج الدراس���ية، 
للمس���اهمة ف���ي جعلهم الخي���ار األمثل 

للتوظيف في سوق العمل.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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ماذا بعد 15 تقريًرا 
لـ “الرقابة”؟

saeed.mohamed
@albiladpress.com

سعيد محمد

Û  تستدعي جهود الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة إلنجاح برنامج التوازن المالي
الذي يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات واإليرادات الحكومية بحلول العام 
ا حازًما مع  2022 ومبادرات البرنامج لدعم االستدامة المالية العامة، تعاماًل قانونيًّ
التج���اوزات التي وردت ف���ي تقرير الرقابة المالية واإلدارية، ليس الخامس عش���ر 
األحدث الذي صدر قبل أيام، بل كل ما سبقه من تقارير ومساءلة كل المتجاوزين 

ومحاسبتهم.
Û  إن ال���دور ال���ذي يلعبه الديوان والجه���د الذي بذلته فرق العمل ف���ي 15 تقريًرا يقع

في مرتبة عالية من األهمية، ولو سألت أي مواطن فإنه يؤمن بأهمية هذا الجهاز 
ال���ذي يتولى أعمال الرقابة النظامية ورقاب���ة االلتزام، وللتذكير بنبذة عن الديوان 
وفق ما ورد في موقعه اإللكتروني الرسمي، فقد أنشئ بمرسوم بقانون في يوليو 
2002 ف���ي إطار س���عي الدولة الس���تكمال مؤسس���اتها الدس���تورية، ث���م تحول إلى 
بموج���ب مرس���وم بقانون ف���ي نوفمبر 2010، لك���ن الديوان بدأ أعمال���ه في أكتوبر 
2002 ليتول���ى مهم���ة الرقابة على أموال الدولة وأم���وال الجهات المنصوص عليه 
في المادة )4( من قانونه، ويتحقق خصوصا من سالمة ومشروعية استخدام تلك 

األموال وحسن إدارتها؛ إيماًنا بأن المال العام هو عصب الدولة وعماد نهضتها.
Û  لذل���ك، أح���اط الُمش���ّرع الم���ال العام بس���ياج م���ن الحماي���ة الدس���تورية والقانونية

والرقابية الالزمة لضمان جبايته وحس���ن إنفاقه دون إسراف أو تبذير فيما يدعم 
الدولة والمجتمع ويعود إليه بالنفع.

Û  ا، إذ تعتبر استقالليته عن السلطتين التشريعية ا وإداريًّ الديوان جهاز مستقل ماليًّ
���ا والزًما؛ لتمكينه م���ن أداء المهام الرقابي���ة الموكلة إليه  والتنفيذي���ة أم���ًرا ضروريًّ
بحي���اد وش���فافية واس���تقاللية تفض���ي إل���ى ترس���يخ مصداقي���ة نتائ���ج أعمال���ه، 
والخالص���ة بع���د ه���ذه النبذة، وبع���د كل التقارير الخمس���ة عش���ر الماضية وتكدس 
التج���اوزات والمخالف���ات، من المهم رصد ومراقبة وتقييم التزام المس���ؤولين في 
الجه���ات الخاضع���ة للرقابة؛ لمن���ع تكرار ارت���كاب المخالفات وضم���ان حماية المال 
الع���ام، ب���ل وتعزيز التوج���ه بكل وضوح لمواجهة الفس���اد المالي والح���د من إهدار 

مكتسبات الوطن امتثااًل لتوجيهات القيادة الرشيدة.
Û  إن أي مس���ؤول ال يحم���ل أمانته الوطني���ة بإخالص، وال يجتهد ف���ي الحفاظ على

أموال البلد، ال يستحق أن يبقى في منصبه. “التربية”: احتساب نتيجة االمتحان المسرب يظلم المجتهدين
األس���ئ���ل���ة واألج����وب����ة ان���ت���ش���رت ع��ل��ى “ق����روب����ات ال���وات���س���اب”

أوضح���ت وزارة التربي���ة والتعلي���م تعقيبًا 
على م���ا يتم تداوله عبر وس���ائل التواصل 
إع���ادة  ال���وزارة  ق���رار  بش���أن  االجتماع���ي 
امتح���ان الم���واد االجتماعي���ة للصف األول 
اإلع���دادي؛ نتيج���ة تس���ريب االمتحان، أنه 
وم���ع التقدي���ر لوجه���ات النظ���ر المطروحة 
بش���أن ه���ذا القرار، فق���د وج���ب التأكيد أن 
عملية التس���ريب لم تقتصر على المدرس���ة 

الت���ي وقع���ت به���ا الحادثة فحس���ب، وإنما 
وأجوبت���ه  االمتح���ان  أس���ئلة  انتش���رت 
التواص���ل  مجموع���ات  م���ن  العدي���د  عب���ر 
“الواتساب”، قبل بدء االمتحان بنحو نصف 
العام���ة  العالق���ات  إدارة  س���اعة.وأضافت 
واإلع���الم أن���ه في ضوء االنتش���ار الس���ريع 
لالمتح���ان وأجوبته قبل بدئ���ه بفترة، بات 
من الصعب احتس���اب نتيجته، حيث يخل 

ذل���ك بمب���دأ تكافؤ الفرص بي���ن الطلبة، وال 
يكفل عدالة تقييم جهودهم ومستوياتهم 
الدراسية.وأشارت العالقات العامة إلى 
أنه يج���ري التنس���يق حاليا ف���ي قطاع 
التعلي���م بالوزارة؛ لتحديد موعد إعادة 
ه���ذا االمتح���ان، بم���ا يراع���ي ظ���روف 

الطلبة وأولياء أمورهم.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

يذك���ر أن ال���وزارة نظم���ت خ���الل الفترة الماضي���ة معرًضا 
لمش���روعات طلب���ة التعليم الفن���ي والمهني، ش���هد تقديم 
70 مش���روًعا طالبًيا متنوًعا بأف���كار إبداعية متميزة، في 

إطار التخصصات الفنية والمهنية، ومنها صيانة األجهزة 
المتع���ددة،  والوس���ائط  الحاس���وب،  وتقني���ات  الطبي���ة، 
والميكاترونك���س، واإللكتروني���ات، والكهرب���اء، واللح���ام 

والتبري���د  الدي���زل،  ومح���ركات  والس���يارات  والفبرك���ة، 
وتكييف اله���واء، والطباع���ة وإعادة التدوير، والتش���غيل 

المكني، والدراسات التجارية.

مشروعات طلبة التعليم الفني والمهني

ماجد النعيمي

ح���ذر رئيس جمعية حماية المس���تهلك ماجد ش���رف المواطني���ن والمقيمين من ش���راء الفواكه والخضروات 
م���ن الباع���ة اآلس���يويين الجائلين خصوًصا الذين يمارس���ون الغش بالقرب من اإلش���ارات الضوئية ويبيعون 
منتجات متعفنة وفاس���دة، فيما ضبط رئيس مجلس بلدي الش���مالية أحمد الكوهجي آسيويين وهم يبيعون 

فواكه متعفنة في إحدى القرى.

يتخلص منها التجار!

وتكررت ش���كوى عدد م���ن المواطنين 
والمقيمي���ن م���ن قي���ام بع���ض الباع���ة 
آس���يوية  جنس���يات  م���ن  الجائلي���ن 
بع���د  المنتج���ات  تل���ك  ببي���ع  مختلف���ة 
الس���ليمة  المحاصي���ل  يضع���وا  أن 
أعل���ى الس���لة فيم���ا يخبئ���ون الفاس���د 
والمتعف���ن أس���فلها، مطالبين بتش���ديد 
ف���ي  انتش���رت  كم���ا  عليه���م،  الرقاب���ة 
اآلونة األخي���رة مقاطع فيديو صورها 
اآلس���يويين،  م���ن  لع���دد  مواطن���ون 
غالبيته���م من حمل���ة التأش���يرة الحرة 
ويتنقل���ون من منطقة إل���ى أخرى مما 
عليه���م،  والقب���ض  ضبطه���م  يصع���ب 
وه���م يقوم���ون بفرز صنادي���ق الفاكهة 
والخض���روات التالف���ة الت���ي يتخل���ص 

منها التجار، ويعيدون بيعها.
وعلمت “البالد” أن���ه تم بالفعل القبض 
اآلس���يويين  الباع���ة  م���ن  ع���دد  عل���ى 
ف���ي مناط���ق مختلف���ة وه���م يبيع���ون 
الفاس���دة  والفواك���ه  الخض���روات 
الش���رطة  مديري���ات  م���ع  بالتع���اون 
ووزارة  والتج���ارة  الصناع���ة  ووزارة 
ف���ي  البلدي���ة  والمجال���س  الصح���ة 
حم���الت تفتي���ش مفاج���أة من���ذ الع���ام 
2015 بع���د زيادة الش���كاوى من جانب 
المس���تهلكين وكذلك من جانب الباعة 
المرخصي���ن، وتم كذلك ضب���ط أماكن 
تخزين س���يئة وتنتشر فيها الحشرات 

والفئران يس���تخدمها أولئك الباعة، إال 
أن الظاهرة مستمرة.

حماي���ة  جمعي���ة  رئي���س  ويؤك���د 
المس���تهلك ماجد ناصر شرف أن هذه 
الظاهرة الخطيرة على الصحة العامة 
موج���ودة، وهناك متابعة م���ع الجهات 
المعني���ة وكذل���ك م���ع أمان���ة العاصمة، 
لك���ن النقطة المهمة التي نش���دد عليها 
دائًما هي دعوة المس���تهلكين إلى عدم 
الش���راء م���ن ه���ؤالء الباع���ة حت���ى ل���و 

كان���ت أس���عارهم أق���ل؛ ألنه���م يبيعون 
وم���ن  وفاس���دة  مغشوش���ة  منتج���ات 
الصعب ضبطهم حين اكتشاف الغش.

لألسف.. لم نجد تجاوًبا

م���ن جهته، ذك���ر رئيس مجل���س بلدي 
الش���مالية أحم���د الكوهج���ي أن الباعة 
الجائلي���ن م���ن اآلس���يويين ال يزال���ون 
يخالف���ون القان���ون ويمارس���ون البيع، 
وق���د اش���تكى الكثي���ر م���ن المواطنين 

م���ن تعرضه���م للغ���ش بش���راء فواك���ه 
وخض���روات متعفنة، مش���يًرا في هذه 
الص���دد إلى أن اجتماعات عدة عقدت 
م���ع المعنيي���ن ف���ي الجهات الرس���مية، 
وقمن���ا  ع���دة  خطاب���ات  إرس���ال  وت���م 
بج���والت ميداني���ة عدي���دة من���ذ العام 
2015، وقدمن���ا اقتراح���ات ع���دة ف���ي 
المجلس البلدي الش���مالي لتنظيم هذا 

النوع من األنشطة التجارية.
وعب���ر الكوهج���ي ع���ن األس���ف بالقول 

“لك���ن مع األس���ف ل���م نج���د تجاوًبا مع 
الموض���وع وال ي���زال التفاع���ل ضعيًفا 
وغي���ر إيجاب���ي.. لق���د طالبن���ا بضب���ط 
ومحاسبة الباعة الجائلين في مناطق 
عدة في الشمالية، وآن األوان لتنظيم 
مث���ل هذه األنش���طة التجارية من قبل 
وزارة التج���ارة ووزارة الصحة وهيئة 
تنظي���م س���وق العمل وبلدي���ة المنطقة 
الش���مالية لوض���ع ح���د لهذه الممارس���ة 

الخطيرة”.

ضد الغش والعبث بصحة الناس

حرم���ان  ض���د  لس���نا  “إنن���ا  وأض���اف 
العي���ش،  لقم���ة  كس���ب  م���ن  الباع���ة 
ولكنن���ا ض���د الغش وتعري���ض صحة 
الن���اس للخط���ر، ونح���ن مع تش���جيع 
الباع���ة البحرينيي���ن والتخل���ص م���ن 
أماك���ن  وتحدي���د  الس���ائبة  العمال���ة 
مخصصة للباعة ووضع اش���تراطات 
تنظيمي���ة؛ للح���د م���ن الفوض���ى التي 
تع���م مناط���ق ع���دة، فيج���ب تفعي���ل 
القواني���ن به���ذا الخص���وص؛ للحفاظ 
وإضف���اء  المواطني���ن  صح���ة  عل���ى 
والجمال���ي  الحض���اري  الجان���ب 
لمملك���ة البحري���ن”، متمنًي���ا تش���جيع 
البحرينيي���ن بعمل منظم وتخصيص 
مواقع لألس���واق الشعبية األسبوعية 

كما هو الحال في أوروبا. 
إل���ى  “ذهب���ت  باختص���ار  ويص���ف 
فرنس���ا.. وهن���اك ف���ي منطق���ة تح���ت 
الخض���ار  ش���راء  تس���تطيع  الميت���رو 
واللح���وم الطازج���ة م���ن الباع���ة في 

سوقهم المنظمة”.
الباع���ة  مش���كلة  أن  تأكي���د  وأع���اد 
الجائلي���ن تتطل���ب تنظيًم���ا، بل حتى 
الباع���ة البحريني���ون البد م���ن إصدار 
رخ���ص له���م ومواقع مح���ددة كنقاط 
بي���ع، هذا يش���مل ما ن���راه الي���وم من 
المتنقل���ة  المطاع���م  ظاه���رة  ب���روز 
ف���ي العرب���ات، فم���ن المه���م تش���جيع 
البحرينيي���ن م���ن خ���الل الترخي���ص 
الصناع���ة  وزارة  م���ن  له���م  الرس���مي 
جان���ب  م���ن  والمتابع���ة  والتج���ارة، 
الجه���ات ذات العالق���ة، وف���ي الوقت 
ذات���ه، تنظي���م حمالت لضب���ط الباعة 
اآلس���يويين الجائلي���ن ممن يخالفون 

القوانين واألنظمة.

ضعف تجاوب المواطن مع السلطات في ضبط الباعة الجائلين

جمع سالل الفواكه المتعفنة وإعادة بيعها من جديد

سعيد محمد

أحمد الكوهجيناصر شرف

يبيعون فواكه وخضروات فاسدة تعاد 
تعبئتها في مخازن مليئة بالحشرات والفئران

رئيس جمعية 
حماية المستهلك: 

ال تشتروا من 
عندهم

الكوهجي: الباعة 
اآلسيويون الجائلون 

ما زالوا يخالفون 
القانون

لسنا ضد حرمان 
الباعة من كسب 

لقمة العيش 
لكننا ضد الغش

نحن مع تشجيع 
الباعة البحرينيين 

والتخلص من 
العمالة السائبة

لتخصيص مواقع 
لألسواق الشعبية 

األسبوعية كما هو 
الحال في أوروبا

تشجيع البائعين 
البحرينيين بالترخيص 

الرسمي لهم من 
“التجارة”
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الرياح لم ترفع أسعار األسماك وانخفاض الطلب لحظر “الروبيان”

ت��ع��ق��د ال���ي���وم األح����د ب��ب��ي��ت ال��ت��ج��ار وال���دع���وة ع��ام��ة

الرواتب تنعش األسواق  80 %

ورشة عن “تطبيق رسوم األنشطة”

أكد تجار في األسواق المحلية انتعاش حركة السوق بعد طرح الرواتب األربعاء الماضي، األمر الذي زاد من موجة التسوق والشراء في إجازة األسبوع األخيرة بنسبة تصل إلى 80 
%. وقال الجزاف في س���وق المنامة المركزية علي س���لمان إن الرواتب أنعش���ت الحركة في الس���وق بنسبة بسيطة ال تقارن مع الفترات الماضية بسبب حظر صيد الروبيان المفاجئ، 

ولكن بالمقابل، فإن كميات األسماك المتوفرة تكفي الطلب مع استقرار األسعار بالرغم من شدة الرياح الفترة األخيرة.

وأوضح أنه ألول مرة ينخفض الطلب على 
األسماك في شهر ديسمبر الذي يمتاز عادة 
بالطلب الكبير خصوصا مع المناسبات مثل 
عيد المس���يح ورأس السنة الجديدة، عازيا 
ذلك إلى حظر صيد الروبيان بطريقة شباك 

الجر القاعية )الكراف( المفاجئ.
وأضاف أن الق���رار كان البد أن يتم اتخاذه 
مع أصحاب الش���أن أو تقليص عدد الس���فن 
المخصصة لصيد الروبيان، مش���يرا إلى أن 
الروبي���ان يتواجد بالمناط���ق الرملية، لذلك 

فإن الكراف هي أفضل طريقة لصيده.
ولفت إلى أن س���عر كيل���و الصافي ديناران، 
والحج���م األصغ���ر ب� 1.500 دينار، الش���عري 
الكيل���و  المي���د  دين���ار،   2.500 ب����  والكنع���د 
ب���� 4 دناني���ر والمس���تورد ب���� 1.200 دين���ار، 
الجن���م الحب���ة الكبيرة ب� 3 دنانير والوس���ط 
بدينارين، واألصغر ب� 1.500 دينار، الفس���كر 

ديناران للكيلو، الهامور ب� 5.500 دينار.
وحول ما إذا كانت السوق سيتأثر بتطبيق 
ضريب���ة القيم���ة المضافة بعد أي���ام مع بدء 
الع���ام 2019، ق���ال إن األمر ل���م يدخل حيز 
التنفيذ لذلك ال علم للعاملين بما س���يحدث 
ف���ي الس���وق بع���د التطبي���ق إال أن ش���ركات 

األسماك المس���توردة أعلمت التجار بتغيير 
األسعار وشملها بضريبة القيمة المضافة.

وم���ن جان���ب الدواج���ن، أك���د تاج���ر البيض 
المركزي���ة،  المنام���ة  ف���ي س���وق  والدج���اج 
صادق س���لمان، إن ش���ركة دلمون للدواجن 
طرح���ت كميات كبيرة أمس الس���بت إذ تم 

توزي���ع إجمالي 700 حبة لكل تاجر يتراوح 
وزنها من 1000 غرام وحتى 1200 غرام.

وأض���اف أن الحركة في الس���وق انتعش���ت 
ص���رف  بس���بب  األس���بوع  إج���ازة  خ���ال 
80 %، وأن  إل���ى  بنس���بة تص���ل  الروات���ب 
الوض���ع مس���تقر ف���ي الس���وق م���ن ناحي���ة 

الكميات، واألسعار عند 1.200 دينار للكيلو 
بعد أن تم رفع الدعم الحكومي عن اللحوم 

والدجاج.
وأوضح س���لمان أن الشركة وزعت له 300 
حبة م���ن الدج���اج العادي فيما تس���لم 400 
حب���ة م���ن الدج���اج ذي الع���رض الترويجي، 
وال���ذي يختلف بس���بب بع���ض األضرار عند 
عملية التنظيف مثل كسر الجناح أو الرقبة 

وغيرها.
ولف���ت إل���ى أن أس���عار البيض المس���توردة 
مرتفعة ف���ي الفترة األخي���رة، وهناك أنواع 
متع���ددة م���ن البي���ض وال���كل يأخ���ذ النوع 
ال���ذي يرتاح يناس���به م���ن ناحية الس���عر أو 
بل���د االس���تيراد، ويبل���غ س���عر طب���ق البيض 
دين���ار،   1.800 ب����  )الش���يتة(  البحرين���ي 
الس���عودي 1.600 دين���ار والكارت���ون ب���� 18 
األردن���ي  دين���ار،   1.500 الكويت���ي  دين���ار، 
ب����  واألس���ترالي  األوكران���ي  دين���ار،   1.500

1.300 دينار بعد أن كان ب� 1.100 دينار.
القيم���ة  ضريب���ة  بتطبي���ق  تأثره���م  وع���ن 
أي  يوج���د  ال  أن���ه  س���لمان  أك���د  المضاف���ة، 
للح���وم  بالنس���بة  اآلن  أم���ر واض���ح حت���ى 

والدواجن.

تب���دأ ف���ي تم���ام الس���اعة 11:00 م���ن صباح 
الي���وم األح���د 30 ديس���مبر الج���اري بقاع���ة 
المجل���س ببيت التجار فعالية ورش���ة العمل 
التثقيفية حول “آلية تطبيق رس���وم مزاولة 
األنشطة التجارية الجديدة”، والتي تنظمها 
غرفة تج���ارة وصناعة البحري���ن وبالتعاون 

م���ع وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة؛ 
به���دف توعية وتثقيف أصحاب الس���جات 
ت���م  الت���ي  الجدي���دة  بالرس���وم  التجاري���ة 
 .2018 ديس���مبر  م���ن  األول  ف���ي  تطبيقه���ا 
وج���ددت الغرفة دعوتها إل���ى جميع التجار 
وأصح���اب األعمال والمهتمي���ن في المملكة 

الورش���ة  ه���ذه  ف���ي  والمش���اركة  للحض���ور 
المهم���ة، مؤك���دة حرصها عل���ى تنظيم مثل 
وااللتق���اء  الفعالي���ات  م���ن  النوعي���ة  ه���ذه 
المس���تمر بالتج���ار وتوعيته���م ح���ول كاف���ة 

المستجدات على الساحة المحلية.
 ُيذكر أن الرسوم الجديدة التي تم تطبيقها 

لمزاول���ة األنش���طة التجاري���ة ف���ي البحرين 
القي���د  لرس���م  دين���ارا   50 بنح���و  أصبح���ت 
التجاري، إضافة إلى رس���م ثابت قدره 100 
دينار يشمل من نشاط واحد إلى 3 أنشطة، 
وكل نشاط إضافي يتم احتساب رسم 100 

دينار إضافية.

بريطانيا: 130 مليون 
دوالر لتسيير ناقالت

تن���وي الحكوم���ة البريطانية إنف���اق أكثر 
م���ن 100 ملي���ون جنيه اس���ترليني )130 
مليون دوالر( لتسيير المزيد من الناقات 
البحري���ة؛ من أجل تخفيف أي اختناقات 
قد تحدث إذا ما فشلت المملكة المتحدة 
ف���ي إب���رام اتف���اق تج���اري قب���ل مغ���ادرة 

االتحاد األوروبي العام المقبل.
وم���ع بقاء 3 أش���هر عل���ى الموع���د المقرر 
ف���ي  تكت���ل  ألكب���ر  بريطاني���ا  لمغ���ادرة 
م���ن  الخ���روج  العال���م، تتنام���ى مخاط���ر 
إل���ى  التوص���ل  دون  االتح���اد  عضوي���ة 
اتفاق. وس���يكون الخ���روج دون التوصل 
إل���ى اتف���اق س���يناريو مزعج���ا لكثير من 
الش���ركات، والت���ي بات���ت تترق���ب صدمة 

اقتصادية.

لندن - رويترز

المنامة - زين البحرين

شاركت شركة زين البحرين في ورشة 
القيم���ة  تطبي���ق ضريب���ة  ح���ول  عم���ل 
المضاف���ة التي عقدها الجه���از الوطني 
للضرائ���ب خ���ال ه���ذا الش���هر، وذل���ك 
كجزء من عملية تحضير زين البحرين 
لتنفي���ذ ضريب���ة القيمة المضاف���ة التي 
س���تطبق ابتداًء م���ن 1 يناير 2019 في 

البحرين.
وش���ارك ف���ي ورش���ة العم���ل ع���دد م���ن 
موظف���ي زي���ن البحرين، حي���ث تعرفوا 
خاله���ا إلى المفاهيم الرئيس���ة لضريبة 

القيم���ة المضاف���ة والمفاهي���م المحددة 
للقطاع���ات، إضافة إل���ى عملية تطبيق 
المضاف���ة والج���داول  القيم���ة  ضريب���ة 
دافع���ي  جهوزي���ة  وتقيي���م  الزمني���ة، 
العم���ل  ورش���ة  وقّدم���ت  الضرائ���ب. 
لتب���ادل  منت���دى  الش���ركة   لموظف���ي 
م���ن  الورش���ة  تألف���ت  حي���ث  األف���كار، 
جلس���ة حواري���ة تفاعلية تمك���ن خالها 
توجي���ه  م���ن  البحري���ن  زي���ن  موظف���و 
أس���ئلتهم إل���ى الجه���از والحصول على 

اإلجابات الازمة.

“زين” تستعد لـ “المضافة”

في دراس���ة المصاعب التس���ويقية الت���ي تواجها بعض صناعتنا الوطني���ة والتي زادت من 
ح���دة النق���اش هذه األيام نجد أنفس���نا أمام مجموعة من العوامل المتداخلة والمتش���ابكة 
الت���ي الب���د م���ن تحليله���ا بدقة وعمق قب���ل ما يب���دأ الجميع بالحك���م على عدالة المنافس���ة 

الخارجية أو تعديها وقبل قياس أثرها على المستهلك أو الصناعة الوطنية وكفاءتها.
إن عدم وجود أسس واضحة ومتفق عليها لتشخيص حاالت كهذه وقياسها وعدم توفر 
المعلومات والبيانات التي يمكن االعتماد عليها من حيث األس���عار والتكاليف ومستويات 
الدعم وحجم الس���وق قد س���اهم إلى حد بعيد في تعقيد تقصي ظاهرة اإلغراق وصعوبة 
التص���دي له���ا خاصة أن له���ذه الظاهرة انعكاس���ات س���لبية وإيجابية عل���ى  متعددة وذات 
مس���اع متضاربة والبد من قياس هذه االنعكاس���ات كافة للتعرف عل���ى المحصلة النهائية 

بالنسبة لاقتصاد الوطني ككل.
 فنح���ن إذًا إزاء معادل���ة صعب���ة ال يمكن حلها إال بإيجاد قواعد وأس���س علمية موضوعية 
لتشخيص المصاعب التسويقية أو حالة اإلغراق وقياسها وال يمكن حلها أيضا إال بتوفير 
البيانات والمعلومات الكافية والدقيقة لكل حالة لكي يجري تقيمها والتوصل إلى تحديد 
اإلجراءات التي تقتضيها مصلحة االقتصاد الوطني ومن هذه البيانات يمكن وضع أسعار 
قياس���ية )أس���عار إش���ارة( للمنتجات الوطنية تأخذ بعين االعتبار مصلحة المّصنع الوطني 
والمس���تهلك ومقتضي���ات تطوي���ر الصناعة الوطنية. وتكون أس���عار اإلش���ارة ه���ذه بمثابة 
األس���اس الذي يجري مقارنته مع أس���عار الس���لع المس���توردة لتحديد حاالت المنافسة غير 

العادلة وقياس آثارها على الوحدات اإلنتاجية واالقتصاد الوطني.
 فمنهجية أسعار اإلشارة تتبعها كثير من الدول التي تقوم بتحديدها  لمنتجاتها كأساس 
لتش���خيص ح���االت المنافس���ة الغير مش���روعة من قبل المنتجي���ن األجانب. فمب���دأ المزايا 
المقارن���ة والتخص���ص الدول���ي وحرية التجارة والمنافس���ة العادلة مج���رد نظريات مثالية 
تبتعد عن الممارس���ات الفعلية يوما بعد يوم. فالقيود المختلفة التي أصبحت تكبل حرية 

التبادل التجاري والمنافسة الدولية العادلة هي أساس المشكلة.
*محلل في الشؤون االقتصادية والسياسية

أسعار إشارة 

يوسف المشعل*للمنافسة العادلة
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زينب العكري

البحرين تستضيف “الثورة الصناعية الرابعة”
تح��ت ش��عار “التح��والت وق��درات دول التع��اون ف��ي مواجه��ة المتغيرات”

تستضيف البحرين وألول مرة فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي عن الثورة الصناعية 
الرابعة تحت ش���عار “التحوالت وق���درات دول مجلس التعاون في مواجهة المتغيرات 
الصناعي���ة”، تح���ت رعاية وزير النفط الش���يخ محم���د بن خليفة آل خليف���ة، في الفترة 

5 - 7 فبراير 2019 بفندق الخليج.

وينظ���م الح���دث المهم جمعية المهندس���ين 
البحريني���ة بالتعاون والتنس���يق م���ع الهيئة 
الوطنية للنفط والغ���از وبدعم من عدد من 
الش���ركات المحلي���ة واإلقليمي���ة والعالمية، 
وبمشاركة من المهتمين والفنيين والخبراء 

والمتخصصين.
وقال وزير النفط إن العالم اليوم يقف على 
أعت���اب حقبة جدي���دة من التط���ور الرقمي 
التي تتيح إمكانات غير مس���بوقة لتحقيق 
م والتط���ور والنم���و العالم���ي، مؤك���دًا  التق���دُّ
تع���د  الرابع���ة  الصناعي���ة  الث���ورة  أن  عل���ى 
فرص���ة طيبة لزيادة الطل���ب على منتجات 
النف���ط والغ���از والبتروكيماوي���ات؛ مش���يرًا 

إل���ى أهمية التفكير بش���كل مختلف والعمل  
لتحقي���ق  مأل���وف ومبتك���ر  بأس���لوب غي���ر 
المزيد من االنجازات واألهداف المنشودة. 
من جانبه، صرح رئيس جمعية المهندسين 
“تنظي���م  أن  توفيق���ي  ضي���اء  البحريني���ة 
المصاح���ب  والمع���رض  للمؤتم���ر  الجمعي���ة 
يأت���ي م���ن منطل���ق مواكبة آخ���ر التطورات 
والمتغي���رات في عالم الهندس���ة والصيانة، 
مؤك���دًا عل���ى أن الجمعي���ة تح���رص عل���ى 
تقدي���م أفض���ل المواضيع الت���ي تتناغم مع 
توجه���ات المملك���ة ف���ي التنمي���ة والتط���ور، 
س���واءًا في القطاع الهندس���ي أو الصناعي 
أو التكنولوج���ي، مضيفًا إلى أن العالم يقف 

أم���ام ث���ورة تكنولوجي���ة س���تغير أس���اليب 
الصناعة رأس���ًا على عقب، ويجب أن نكون 

على استعداد لمواجهة هذه المتغيرات”.
وف���ي الس���ياق ذات���ه، ق���ال رئي���س المؤتمر 
هيث���م القحطان���ي، إن المؤتم���ر والمع���رض 

بي���ن  التق���اء  نقط���ة  س���يكونا  المصاح���ب 
الجه���ات المهتم���ة والمعنية وصن���اع القرار 
ف���ي اس���تخدام التقنيات الرقمية، ال س���يما 
وأن م���ا يمي���ز الثورة الصناعي���ة الرابعة هو 
اس���تخدام التقني���ات الرقمية مث���ل: الذكاء 
الصناع���ي واالنترنت ، الواق���ع اإلفتراضي، 
والروبوت���ات،   )3D( المضاف���ة  الطباع���ة 
معالج���ة المعلومات الكبي���رة  في العمليات 

الخدمية واإلنتاجية.

وزير النفط

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

عسكر - ألبا

بدأت ش���ركة ألمنيوم البحرين “ألبا” تش���غيل 
أكب���ر ف���رن س���بك ف���ي تاريخه���ا م���ن خ���ال 
الش���حنة األولى لفرن الس���بك 3 في المس���بك 
الجدي���د رق���م 4 وذل���ك بتاري���خ 26 ديس���مبر 
2018. وش���هد رئي���س مجلس إدارة الش���ركة 
الش���يخ دعي���ج ب���ن س���لمان آل خليف���ة أول 
ش���حنة بالمس���بك 4، وذل���ك بحض���ور نائ���ب 
وأعض���اء  البقال���ي،  التنفيذي،عل���ي  الرئي���س 
تش���غيل  وفري���ق  التنفيذي���ة،  اإلدارة  فري���ق 
المس���بك 4، إضافة إلى ش���ركة بكتل وغيرها 

من المقاولين الرئيسين.
“يس���عدنا  آل خليف���ة  الش���يخ دعي���ج  وق���ال 
تحقي���ق هذا اإلنجاز الذي يعتبر نقطة تحول 

ف���ي مس���يرة “ألب���ا”؛ ألن تصب���ح أكب���ر مصه���ر 
لأللمني���وم ف���ي العالم. وبه���ذا اإلنج���از، فإننا 
نس���ير في الطريق الصحيح لسبك المنتجات 
النهائية من المس���بك 4، مم���ا يعد إنجازا آخر 
لمرحل���ة تش���غيل خ���ط الصهر الس���ادس. كما 
أش���كر جمي���ع الفرق عل���ى التزامه���م بتحقيق 

هذا اإلنجاز بأمان وفي الوقت المناسب”.
يذكر أن “المس���بك 4” هو أحد أقسام مشروع 
خط الصهر السادس للتوسعة، إذ تم تصميمه 
بطاق���ة إنتاجي���ة إجمالية تبل���غ 530 ألف طن 
س���نويا. وتع���د الش���حنة األولى لفرن الس���بك 
3 جزءا مهما من عملية تش���غيل المس���بك 4؛ 

استعدادا لإلنتاج خال الفترة المقبلة.

“ألبا” تبدأ تشغيل “المسبك 4”

توفيقي: 
مواكبة آخر 

التطورات في 
عالم الهندسة 

والصيانة

مجاالت واسعة للتعاون مع تايلند
المملكتين ب��ي��ن  ال��ت��ج��اري��ة  ال��م��ب��ادالت  دوالر  م��ل��ي��ون   638

التق���ى األمي���ن المال���ي لغرفة تج���ارة وصناع���ة البحرين عارف هج���رس األربعاء 
الماض���ي بس���فير تايلن���د ل���دى البحري���ن تاني���س ن���ا س���ونغال، يرافق���ه ممثلون من 
كلي���ة إدارة األعم���ال في جامع���ة Prince of Songkla التايلندي���ة؛ بهدف تعزيز 

العالقات االقتصادية بين البلدين في مختلف قطاعات األعمال.

السياس���ية  بالعاق���ات  هج���رس  وأش���اد 
واالقتصادية المتمي���زة التي تربط البلدين 
الصديقي���ن، مبدي���ا تطل���ع الغرف���ة والقطاع 
الخاص البحريني إلى تعزيز نمو المبادالت 
التجاري���ة بي���ن الجانبي���ن، والت���ي وصل���ت 
حت���ى الع���ام 2017 إل���ى نح���و 638 ملي���ون 
دوالر حسب إحصاءات التجارة الخارجية 
ل���دى الجه���از المرك���زي للمعلوم���ات، وذل���ك 
م���ن خال بح���ث مزيٍد م���ن آف���اق التعاون 
االقتصادي المشترك بين البحرين وتايلند.

تب���ادل  ض���رورة  عل���ى  هج���رس  وأك���د 
الزي���ارات بين الوفود التجاري���ة البحرينية 
والتايلندي���ة لتبادل الخب���رات في قطاعات 
وغيره���ا  والس���ياحة  والصح���ة  التعلي���م 
م���ن القطاع���ات خصوص���ا ف���ي ظ���ل توافر 
ذل���ك،  تحف���ز  الت���ي  واإلمكان���ات  الف���رص 
مثني���ا عل���ى جه���ود الس���فير التايلن���دي في 
تعزي���ز العاقات االقتصادي���ة بين البحرين 
وتايلن���د الصديق���ة.  ب���دوره، أك���د الس���فير 
التايلن���دي لدى البحري���ن أن ممثلي جامعة 

بص���دد  التايلندي���ة   Prince of Songkla
إعداد دراس���ة شاملة حول “جاذبية السوق 
البحريني���ة والفرص المتاحة للمس���تثمرين 
التايلنديي���ن”، والتعرف عل���ى بيئة األعمال 
الس���وق  وتحلي���ل جاذبي���ة  البحري���ن  ف���ي 

ث���م  االس���تثمار وم���ن  البحريني���ة وف���رص 
تقديم توصيات للمس���تثمرين التايلنديين، 
معرب���ا ع���ن خال���ص ش���كره وتقدي���ره عل���ى 
القائمي���ن بالغرفة؛ لتوفي���ر المعلومات على 

كافة االستفسارات.

استقبال “الغرفة” السفير التايلندي والوفد المرافق له

السنابس - الغرفة
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ق���ال أصح���اب مكات���ب عقارية ووس���طاء إن س���وق تأجير وبيع الش���قق في البحرين تش���هد رك���ودا كبيرا يصل إلى حد الش���لل 
خصوصا في مناطق الجفير والمنامة وأمواج وضاحية السيف؛ بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، الذي أثر على السوق المعتمدة  

بشكل كبير على المستأجرين األجانب.

وب���دأت البحري���ن من���ذ 2016 برف���ع 
عل���ى  تدريجي���ا  الكهرب���اء  أس���عار 
واألجان���ب  التجاري���ة  العق���ارات 
والمن���زل الثان���ي للمواطني���ن وذل���ك 
م���ارس  حت���ى  تدريجي���ة  بص���ورة 
2019، ومن���ذ بداي���ة الع���ام الج���اري 
ت���م رف���ع الكهرباء نح���و 61 % وهي 
الزي���ادة الثالث���ة ف���ي ه���ذه التعريفة 

المقرة مسبقا.

		 	 	زيادة	مقررة

للكهرباء	في	مارس

وبحل���ول م���ارس المقب���ل، س���تكون 
هن���اك  زي���ادة مق���ررة جدي���دة لتبلغ 
ل���كل ش���رائح االس���تهالك  29 فلس���ا 
لألجان���ب  المنزل���ي  لالس���تخدام 
وللمواطني���ن بأكث���ر من حس���اب، أي 
بزي���ادة تص���ل إل���ى 38 %، إذ وه���ي 

الزيادة الرابعة واألخيرة.
وق���ال محم���د بوجي���ري م���ن ش���ركة 
أمواج العقارية أن عش���رات المباني 
في كل من الجفير وأمواج والسيف 
والبس���يتين بات���ت ش���به خالي���ة من 
المستأجرين والسبب ارتفاع فواتير 
الكهرباء، وأن نش���اط تأجير الش���قق 
المفروش���ة في حال تشبه الشلل مع 
إحجام المس���تثمرين عن االس���تثمار 
ف���ي ه���ذا المج���ال، إذ إن متوس���ط 
فات���ورة الكهرباء للعائلة في الش���قق 
م���ن غرفتي���ن تص���ل إلى م���ا بين 80 
إل���ى 120 دين���ارا ش���هريا خصوص���ا 
في أش���هر الصيف، ف���ي حين يتكبد 
المس���تثمرون رس���وما بلدي���ة تص���ل 
لتس���جيل  ش���هريا  دين���ارا   40 إل���ى 
عق���ود اإليج���ار، وه���ي تمث���ل 10 % 
تقريب���ا من مبلغ اإليج���ار إلى جانب 
المبل���غ الذي يدفع إل���ى اتحاد المالك 
ما يعني أن العائد االس���تثماري بات 

محدودا.

		 هروب	استثمارات

		إلى	الخارج

وأضاف بوجيري أنه شهد شخصيا قيام 
ع���دد م���ن المس���تثمرين ببي���ع الكثير من 
العم���ارات والخ���روج باس���تثماراتهم الى 
الخارج منهم أحد المستثمرين اليمنيين، 
ال���ذي ق���ام ببي���ع عمارتين بمبل���غ يتجاوز 
األربعة ماليين دينار ليوجه اس���تثماراته 
إلحدى الدول اآلس���يوية، كما ش���هد قيام 
مس���تثمر آخر ببيع 8 بنايات واحدة منها 

بقيمة تفوق 5 ماليين دينار.
وأش���ار إل���ى أن���ه بحك���م عمله ف���ي إدارة 
عق���ارات للتأجي���ر ف���ي كل م���ن الجفي���ر 
والبس���يتين وج���زر أمواج،  هن���اك إحدى 
البنايات التي فيها 27 ش���قة منها 8 شقق 

مؤج���رة فقط قائال “تكفي جولة س���ريعة 
ال���ى الجفير وأمواج، لمالحظ���ة أن هناك 

ركودا كبيرا”.
وبي���ن بوجي���ري إل���ى أن األم���ر ال يقتصر 
فق���ط عل���ى نش���اط التأجي���ر، ب���ل يش���مل 
كذلك عمليات بيع الش���قق، إذ لم يعد من 
المج���دي ف���ي ظ���ل األوض���اع الراهنة أن 
يت���م االس���تثمار في الش���قق م���ع الصعود 
المس���تمر ف���ي التكالي���ف، الفت���ة إل���ى أن 
الكهرب���اء  يف���ورون  بات���وا  المس���تأجرين 
واإلنترن���ت والمراف���ق والصيان���ة بإيجار 
كام���ل يص���ل إل���ى 500 دينار ف���ي أفضل 
الظروف، في حين أن أكثر من نصف هذا 
المبلغ يذهب للكهرباء والبلدية، ويتبقى 
للمس���تثمر ج���زء بس���يط ألداء الق���روض 

المصرفية أو التزامات االستثمار.

		 	 30	%		تراجع

		بأسعار	االيجارات

ويتف���ق المدي���ر الع���ام لش���ركة الفرصة 
العقاري���ة، ج���واد عب���دهللا ب���أن أس���عار 
اإليجارات تراجعت بنس���بة ال تقل عن 
30 % في الفترة الماضية، وأن أس���عار 
الكهرباء أثرت بشكل كبير على السوق 
ولك���ن  البحري���ن ككل،  عل���ى مس���توى 
هذا التأثير يتض���ح في مناطق الجفير 
والس���يف وأم���واج، والتي ه���ي مفضله 

لألجانب.
عض���و  أيض���ا  وه���و  عب���دهللا  وأش���ار 
 ،IVSC بمجلس معايير التقييم الدولية
إلى أن سوق التأجير في هذه المناطق 
يعتم���د كذل���ك على مس���توى التوظيف 

في الشركات واألجور وغيرها.
وبّي���ن أن س���عر الش���قة كان يص���ل إلى 
800 و600 دين���ار ف���ي الجفي���ر ش���امل 
الكهرب���اء والخدمات، لكنه اآلن يبلغ ما 
بين 500 و450 دينار حس���ب المساحة 
ف���ي  التغيي���ر  أدى  إذ  الغ���رف،  وع���دد 
األسعار إلى تغيير المستأجرين ونزوح 
بعضه���م للفل���ل، والت���ي هبطت أس���عار 

إيجاراتها من 1200 إلى 800 دينار.
وأف���اد أن م���الك المباني بات���وا يميلون 
فات���ورة  المس���تأجرين  تحمي���ل  إل���ى 
الكهرب���اء، وه���و م���ا يرفض���ه األخيرون  
مم���ا ش���كل صعوب���ة ف���ي التواف���ق بين 
الطرفي���ن، موضح���ا أن هن���اك مزيد من 
الضغ���وط عل���ى الم���الك عل���ى تخفيض 

أسعارهم لمواكبة السوق.

وأش���ار المدي���ر الع���ام لش���ركة الفرص���ة 
العقارية إلى أن بعض الش���قق تستغرق 
عدة أش���هر قبل أن يتم تأجيرها، قائال: 
“انخف���اض القي���م اإليجاري���ة بالمناطق 
االستثمارية أكثر من المناطق السكنية 
ال���ذي  األم���ر  الوافدي���ن  لس���فر  وذل���ك 
تس���ّبب بإخالء العمارات وضعف القوة 
اإليجاري���ة للعمارات الجدي���دة. معظم 
العم���ارات الجديدة لم تؤج���ر، أكثر من 
50 % – 60 % منه���ا خاوية، خصوصا 
اإليج���ارات  بأس���عار  يتمس���ك  م���ن 
الس���ابقة”. وتاب���ع عب���دهللا “أن المبال���غ 
التي تس���دد إلى اتح���اد المالك ارتفعت 
كذل���ك إلى مبلغ يصل ال���ى  120 دينارا 

شهريا عن الشقة الواحدة”.

ركود	في	مبيعات	وتأجير	الشقق	جراء	أسعار	الكهرباء
ع����ق����اري����ون: م����ب����اٍن ش���ب���ه م���ه���ج���ورة ف����ي ال���م���ن���ام���ة وال���ج���ف���ي���ر وأم������واج

محمد بوجيري جواد عبدالله

حص���د البن���ك األهلي المتحد مؤخ���را جائزة الجودة في عمليات المعالجة المباش���رة 
للمدفوعات “STP” من مجموعة “سيتي” المصرفية للعام الثالث على التوالي؛ تقديرا 

ألدائه المتميز في تنفيذ المدفوعات الدولية، إضافة إلى تحويل األموال بالدوالر.

جوائ���ز  المصرفي���ة  “س���يتي”  وتق���ّدم 
المباش���رة  المعالج���ة  عملي���ات  ج���ودة 
للمدفوعات، لتك���ّرم في كّل عام البنوك 
التي نجح���ت حول العال���م في تحقيق 
أعل���ى المعايي���ر في تصفي���ة تحويالت 

التج���اري  والتموي���ل  العم���الء  أم���وال 
إل���ى  اس���تنادا  الدولي���ة،  والتس���ويات 

معدالت STP الخاصة بهم.
وق���ال الرئي���س التنفي���ذي لدى “س���يتي 
البحري���ن” عثم���ان أحم���د “نهن���ئ البن���ك 

األهل���ي المتح���د عل���ى ف���وزه بالجائ���زة 
للس���نة الثالث���ة عل���ى التوالي. وترس���خ 
البن���ك  م���ن  كل  الت���زام  الجائ���زة  ه���ذه 
األهل���ي المتح���د و”س���يتي” المصرفي���ة 
ذات  الخدم���ات  أفض���ل  بتوفي���ر 
للعم���الء.  العالي���ة  الج���ودة  مس���تويات 
وأطلقت “س���يتي” هذه المبادرة؛ بهدف 
تكري���م أفضل الممارس���ات ضمن قطاع 
والمنطق���ة،  البحري���ن  ف���ي  المص���ارف 
وذل���ك عب���ر إج���راء تقييم س���نوي يليه 

توزيع للجوائز ”.

م���ن جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي 
لألهل���ي  والتقني���ة  العملي���ات  لش���ؤون 
“لطالم���ا كان  أن���ور  المتح���د، مصطف���ى 
تركيزن���ا األس���اس ف���ي البن���ك األهل���ي 
المتحد منصبًا على بلوغ أعلى المعايير 
في خدمة العمالء. ونعمل على مواكبة 
متطلب���ات العم���الء وتج���اوز توقعاتهم 
بس���رعة ودقة عاليتين. نحن س���عيدون 
للغاية بتحقيق أعل���ى معدل جودة في 
عمليات المعالجة المباشرة للمدفوعات 

بنسبة 100 % هذا العام”.

للعام	الثالث	على	التوالي...	“األهلي	المتحد”	يحصد	جائزة	معالجة	المدفوعات
المنامة	-	األهلي	المتحد

60 % من 
العمارات 

الجديدة غير 
مأهولة

سوق التأجير 
تعتمد على 

مستوى 
التوظيف واألجور

8 شقق 
مؤجرة 

فقط من 
أصل 27

يتكبد 
المستثمرون 
رسوما بلدية 

تصل لـ 40 دينارا

رفع الكهرباء 
بنسبة 61 % 

منذ بداية العام

علي	الفردان

المنامة	-	بنك	اإلبداع

استضافت البحرين ورشة عمل عن أحدث تقنيات صناعة التمويل األصغر، 
بحض���ور 20 مش���ارًكا يمثل���ون 10 مؤسس���ات تمويل أصغر عربي���ة تمثل في 
أغلبه���ا البن���وك التابعة لبرنام���ج الخليج العربي للتنمي���ة “أجفند” في كل من 
األردن ولبنان وموريتانيا والسودان وسوريا والبحرين وسيراليون، إضافة 
إل���ى ممثلي���ن ع���ن مؤسس���ات تمويل مش���اريع صغي���رة ال تتب���ع لألجفند في 

األردن والعراق.

“أجفن���د”  برنام���ج  الورش���ة  ���م  ونظَّ
بالتع���اون م���ع بن���ك اإلب���داع للتموي���ل 
متناهي الصغر، ويّسر جلسات الورشة 
عل���ى مدى 11 يوًما متواصلة الرئيس 

التنفيذي للبنك خالد الغزاوي.
مس���اعدة  إل���ى  الورش���ة  وهدف���ت 
ف���ي  األصغ���ر  التموي���ل  ممارس���ي 
المنطق���ة العربي���ة على إع���داد خطط 
ناحي���ة  م���ن  مؤسس���اتهم  إلدارة 
س���نوات،   5 لم���دة  وتش���غيلية  مالي���ة 
اإلس���تراتيجي  التخطي���ط  وكيفي���ة 
لمؤسسات التمويل األصغر، وتحويل 
اإلس���تراتيجية إل���ى خط���ط عملياتية 

للقي���اس  قابل���ة  أرقام���ا  تتضم���ن 
والمراجعة والتقييم وتصويب األداء، 
ودراس���ة البيئة المحيطة بالمؤسس���ة، 
والعثور على مصادر التمويل الالزمة 
وش���روطها، وغي���ر ذل���ك م���ن المحاور 

المهمة.
واستعرضت فعاليات الورشة أساليب 
التحلي���ل المال���ي المتقدم لمؤسس���ات 
التموي���ل األصغر بما فيه وضع نس���ب 
قي���اس فعال���ه ألداء محفظة القروض 
واألداء المالي، وأخيًرا كيفية تس���عير 
بطريق���ه تحق���ق  الق���روض  منتج���ات 

للمؤسسة االستدامة المطلوبة.

10	مؤسسات	تطلع	على	“التمويل	األصغر” إعادة	تأكيد	تصنيفات	“جي	إف	إتش”
“اإلسالمية الدولية”: نظرة مستقبلية مستقرة ونمو بالمحفظة االستثمارية 

أعلن���ت مجموع���ة جي إف إتش المالية أن الوكالة اإلس���امية الدولية للتصنيف قد أعادت 
تأكيد تصنيفات المجموعة وفقا للمقياس الدولي بمعدل “BB/B” ووفقا للمقياس الوطني 

بمعدل “BBB - )bh)/A3 )bh(”، مع نظرة مستقبلية “مستقرة” وفقا لهذه التصنيفات.

ال����ذي  التحس����ن  إل����ى  الوكال����ة  وأش����ارت 
س����جلته المجموع����ة ف����ي الدخ����ل الرئيس 
المحق����ق عل����ى خلفي����ة أحج����ام معامالت 
الصيرفة االس����تثمارية القوي����ة التي تمت 
خالل العام 2017، والتي اس����تمرت خالل 
التسعة أشهر األولى المنتهية في سبتمبر 
2018. وفقا للوكالة، فإن هذه التصنيفات 
تعك����س أيًض����ا مع����دل الدي����ون المنخفض 
للمجموع����ة حس����ب المس����جل بالميزاني����ة 
العمومي����ة، إضاف����ة إل����ى أن مع����دل كفاية 
رأس الم����ال بالمجموع����ة يزي����د على الحد 

أب����رز  كم����ا  الرقابي����ة،  للمتطلب����ات  األدن����ى 
تقري����ر الوكالة المزايا المرتبطة بالش����راكة 
مع المس����اهم الرئي����س، مجموعة أبوظبي 

المالية. 
وأوضح التقرير أن المحفظة االستثمارية 
للمجموعة قد شهدت نموا خالل العامين 
الماضيي����ن، إذ ت����م جم����ع أم����وال تتج����اوز 
قيمته����ا ملي����ار دوالر م����ن خ����الل األصول 
الخاضع����ة إلدارته����ا واألنش����طة العقاري����ة 
عملي����ات  التقري����ر  أب����رز  كم����ا  والخزان����ة. 
التخ����ارج البال����غ قيمته����ا 1.5 ملي����ار دوالر 

التي تمت للمس����تثمرين من����ذ العام 2016 
والت����ي انعكس����ت إيجاب����ا عل����ى األنش����طة 
حققته����ا  الت����ي  والربحي����ة  االس����تثمارية 

التنفي����ذي  الرئي����س  وق����ال  المجموع����ة. 
لمجموع����ة “جي إف إتش” هش����ام الريس 
“نحن س����عداء به����ذا التقدير ال����ذي حصلنا 
عليه من خالل التصنيفات ومن الس����وق، 
ال����ذي  اإليجاب����ي  الزخ����م  يعك����س  وال����ذي 
س����تواصل المجموعة تحقيق����ه عبر جميع 
خط����وط أنش����طة أعماله����ا، بم����ا ف����ي ذل����ك 
التحس����ينات في تحقيق الدخل خصوصا 
من أنشطتنا المصرفية االستثمارية التي 
نرك����ز عليه����ا لتحقيق معدالت نم����و عالية. 
كما س����نواصل العمل على تدعيم أنشطتنا 
وأدائنا من خالل استقطاب االستثمارات 
المدرة للدخ����ل، وتحقيق أقصى قيمة من 
محافظنا الحالية واألهم من ذلك تحقيق 

عمليات تخارج إستراتيجية مربحة”.

 هشام الريس

المنامة	-	جي	إف	إتش
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عرض وطلب

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

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

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

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان
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سقوط مروحية بمهمة 
إنقاذ في رأس الخيمة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني 
في دولة اإلمارات، سقوط طائرة 

مروحية كانت في مهمة إنقاذ في 
منطقة جبل جيس بإمارة رأس 

الخيمة، أمس السبت.
وبحسب ما نقلت وكالة األنباء 

اإلمارات “وام”، فإن الطائرة المروحية 
من نوع “أغوستا 139”، وسقطت 

حوالى الساعة الخامسة وخمسين 
دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، مما 

أدى إلى استشهاد طاقمها.
وأمر حاكم إمارة رأس الخيمة الشيخ 

سعود بن صقر القاسمي، بفتح تحقيق 
عاجل في الحادث.

مص��در حكومي يمني ينفي انس��حاب الحوثيي��ن من الحديدة

الميلشيات تلتف على اتفاق ستوكهولم

نف���ى مص���در حكوم���ي يمن���ي األنباء التي تحدثت عن انس���حاب ميليش���يات الحوثي االنقالبي���ة، المدعومة من إيران من مين���اء الحديدة. وقال المص���در إنه “خالل 
اجتماع، الجمعة، سلم رئيس لجنة إعادة االنتشار األممية الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، مذكرة للطرفين طلب فيها أن يقدم الجانبان يوم الثالثاء األول من 

يناير 2019 تصورات حول آليات وقف إطالق النار وإعادة االنتشار”.

وأض���اف المص���در: “خالل االجتم���اع أبلغ 
الهولن���دي  الجن���رال  الجان���ب الحكوم���ي، 
كاميرت رف���ض أي إجراءات أو تصرفات 
أحادي���ة، والتأكيد عل���ى أن أي قرار يجب 
أن يت���م بالط���رق الرس���مية وبق���رار لجن���ة 

االنتشار جميعًا”.
وأكد المص���در أن تصريحات ميليش���يات 
الحوث���ي حول إعادة االنتش���ار في ميناء 

الحدي���دة ه���ي محاول���ة التف���اف واضحة 
س���توكهولم  اتف���اق  تضمن���ه  م���ا  عل���ى 
بش���أن الحدي���دة، وال يمك���ن القب���ول بهذه 
إفش���ال  ال���ى  ت���ؤدي  الت���ي  الخروق���ات 
الحكوم���ة  وف���د  وق���دم  ه���ذا  االتف���اق”. 
الشرعية اليمنية، أمس السبت، احتجاجًا 
رسميًا لألمم المتحدة حول إعالن تسليم 
الحدي���دة. ومن جانبه، أق���ر رئيس البعثة 

األممي���ة بع���دم صح���ة تس���ليم الحوثيين 
لمين���اء الحديدة. وفي وقت س���ابق، أفاد 
مراس���ل “العربي���ة” أن الحكومة الش���رعية 
ع���ن  إخط���ار  أي  تتل���قَّ  ل���م  اليم���ن  ف���ي 
انس���حاب الحوثيين من مين���اء الحديدة. 
وأكد أن الش���رعية رصدت عمليات إعادة 
انتش���ار وتمرك���ز وتموض���ع للحوثيين في 
المحافظ���ة. وكان���ت األم���م المتح���دة ق���د 

أعلنت أن عناصر من ميليش���يات الحوثي 
ب���دأت باالنس���حاب م���ن مين���اء الحديدة، 
وفق ما أفاد مس���ؤول أممي، أمس. وأفاد 
مراس���ل الح���دث، أم���س، أن ميليش���يات 
جراف���ات  عل���ى  الن���ار  أطلق���ت  الحوث���ي 
للجي���ش اليمني أثناء فت���ح طريق الكيلو 
16، ال���ذي يرب���ط بي���ن صنع���اء والحديدة 

وتعز.
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ذكرت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين الفلس���طينيين، أمس الس���بت، أن عدد 
الفلس���طينيين المعتقلي���ن ف���ي الس���جون اإلس���رائيلية بلغ نح���و 6 آالف معتقل، 

إضافة إلى 23 معتقال آخر من األردن وسوريا.

وقالت الهيئة الحكومية الرس���مية في 
بي���ان، إن ه���ؤالء المعتقلي���ن يتوزعون 

على 22 سجنا داخل إسرائيل.
وبحسب تقرير الهيئة لعام 2018، فإن 
م���ن بين ه���ؤالء المعتقلي���ن 250 طفال 
و54 ام���رأة، و27 صحفيا، و8 نواب من 

المجلس التشريعي الفلسطيني.
ويخضع 450 م���ن المعتقلين لالعتقال 
اإلداري، أي أنه���م يحتجزون دون قرار 

من المحكمة.
م���ن   %  87 ف���إن  الهيئ���ة،  وحس���ب 
مجم���وع المعتقلين الفلس���طينيين من 
الضفة الغربية، وقرابة 8 % من مدينة 

القدس، و5 % من قطاع غزة.
وم���ن بي���ن المعتقلي���ن 48 مض���ى على 
اعتقاله���م أكث���ر م���ن 20 عام���ا، ومنه���م 

27 معتق���ال قب���ل اتفاقية أوس���لو التي 
وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع 
الحكومة اإلس���رائيلية ف���ي عام 1993. 
وتطالب الس���لطة الفلس���طينية بإطالق 
سراح المعتقلين الفلسطينيين، خاصة 
الذين تحتجزهم إسرائيل قبل اتفاقية 

أوسلو.

وتتهم إسرائيل السلطة الفلسطينية  «
بتوفير الدعم لهؤالء المعتقلين، 
وصرف رواتب لهم لقاء كل شهر 

يمضونه في السجون اإلسرائيلية، 
وتطالب بوقف هذا الدعم. إال أن 

السلطة الفلسطينية وعلى لسان 
رئيسها محمود عباس، أعلنت أكثر 

من مرة بأنها ستواصل دفع هذه 
الرواتب.

أعل���ن وزي���ر الخارجي���ة الروس���ي، س���يرغي الفروف، أمس الس���بت، ع���ن اتفاق 
روسي تركي على التنسيق بشأن سوريا عقب قرار انسحاب واشنطن.

وأك���د الف���روف بع���د محادث���ات أجراها مع 
نظيره الترك���ي أنه “تم التوصل إلى تفاهم 
بش���أن الكيفي���ة التي س���يواصل من خاللها 
وتركي���ا  لروس���يا  العس���كريون  الممثل���ون 
تنس���يق خطواته���م عل���ى األرض ف���ي ظل 

ظ���روف جديدة، وف���ي إطار رؤي���ة تتمثل 
باجتثاث التهديدات اإلرهابية في سوريا”.

وق���ال مول���ود جاوي���ش، أم���س، إن ب���الده 
ستس���تمر ف���ي العم���ل ع���ن كثب م���ع إيران 

وروسيا بشأن سوريا وقضايا المنطقة.

أك����د حس����ن الخمين����ي، حفي����د آي����ة هللا الخميني، مؤس����س النظ����ام اإليراني، أن 
رض����اء الن����اس يش����كل االس����اس ألي مجتم����ع، مح����ذرا المس����ؤولين اإليرانيي����ن 
بض����رورة مراعاة مبادئ الس����لوك البش����ري واألخذ بعين االعتب����ار قواعد البقاء 
أو الس����قوط، وش����دد على أنه في غير هذه الحالة ال ضمان لبقائهم في الحكم، 

على حد تعبيره.

وأض����اف أن����ه ف����ي ح����ال ع����دم االلتزام 
بالقواعد س����تضيع الس����احة من النظام 

اإليراني.
ووفق����ا لوكال����ة “إيس����نا” الطالبية ش����به 
الرسمية، قال حسن الخميني في كلمة 
له أمس الس����بت في “حس����ينية إرشاد” 
بالعاصمة اإليرانية طهران: “يجب فهم 
أسس س����لوك اإلنسان وأس����باب البقاء 
والس����قوط بغي����ة مراعاتها ف����ي الحياة 
ففي غير هذه الحالة ال توجد ضمانات 
أن نبق����ى نح����ن ويرح����ل غيرن����ا، اذا لم 
تراع����وا القواع����د س����يأخذون الس����احة 

منكم”.
وس����رد حس����ين الخمين����ي، ال����ذي يعتبر 

كبي����ر أس����رة مؤس����س النظ����ام اإليران����ي 
وس����ادن مرقد آية هللا الخميني، أس����باب 
سقوط األنظمة قائال: “لو رأيتم االهتمام 
فق����ط بالش����كليات في المجتم����ع بدالً من 
أس����س العالق����ات اإلجتماعي����ة وأمه����ات 
ين����ذر  ذل����ك  أن  اعلم����وا  في����ه،  المش����اكل 

بعواقب غير سعيدة للحكومات”.
بأصح����اب  االهتم����ام  ع����دم  إل����ى  وأش����ار 
الكفاءات كسبب آخر النهيار الحكومات. 

وفي ختام كلمته قال محذرا حاكم  «
بالده: “علينا أن نخشى اليوم الذي 
تنهار المناصب وتتغير األدوار” في 

إشارة إلى خطر سقوط النظام.

حفيد الخميني يحذر:ال ضمان لبقاء نظام إيرانالفروف: اتفاق روسي تركي على التنسيق في سوريا6 آالف معتقل فلسطيني بسجون إسرائيل
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يتوقع أن يقوم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، األسبوع األول 
من العام المقبل، بزيارة رس���مية إلى س���وريا للقاء رئيس النظام الس���وري 

بشار األسد، في ثاني زيارة لرئيس عربي إلى دمشق منذ 8 سنوات.

ونقل���ت وس���ائل إعالم محلي���ة، عن 
الس���فارة الس���ورية في نواكش���وط ، 
أن ول���د عب���د العزيز قرر االس���تجابة 
لدع���وة م���ن الرئيس الس���وري بش���ار 
األسد لزيارة س���وريا، تمت برمجتها 

بداية العام المقبل.

وال تزال نواكشوط ترتبط بعالقات 
دبلوماسية مع سوريا، حيث أعادت 
س���فيرها إلى دمشق منذ عام 2014، 
وتمس���كت ببقاء س���فارتها مفتوحة 
رغ���م األزمة الس���ورية كما ل���م تغلق 

السفارة السورية في نواكشوط.

التقى الرئيس الس���وري بش���ار األس���د، مستش���ار األمن الوطني العراقي فالح 
الفياض، حسبما أوردت وكالة األنباء السورية الرسمية )سانا(، أمس السبت.

وقالت الوكالة إن األس���د تسلم خالل 
ال���وزراء  رئي���س  م���ن  رس���الة  اللق���اء، 
العراقي ع���ادل عبدالمهدي، تمحورت 
ح���ول “تطوي���ر العالقات بي���ن البلدين 
وأهمية استمرار التنسيق بينهما على 
األصع���دة كاف���ة، وخاصة فيم���ا يتعلق 
بمحارب���ة اإلره���اب والتع���اون القائ���م 

بهذا الخصوص وال سيما على الحدود 
بين البلدين”. ويأتي اللقاء بعد تقارير 
ق���وات  نش���ر  إمكاني���ة  ع���ن  تحدث���ت 
عراقية في المناطق التي ستنس���حب 
منه���ا الق���وات األميركي���ة ف���ي ش���رق 
الف���رات، كأحد الحل���ول لتجنب عملية 

عسكرية تركية.

زيارة مرتقبة لرئيس موريتانيا إلى سوريا

األسد يلتقي مستشار األمن القومي العراقي

دمر الدفاع الجوي السعودي، السبت، صاروخًا  «
باليستيًا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه 

نجران في السعودية، وفقًا لما أكدته مصادر 
لمراسل “العربية”. ولم يصدر بعد بيان رسمي 

عن تحالف دعم الشرعية في اليمن حول 
الواقعة.

والصاروخ الباليستي هو الثاني خالل 24 ساعة  «
الذي يستهدف أراضي السعودية.

وتعرضت نجران في الثاني من نوفمبر  «
لمحاولة إطالق صاروخ باليستي من جانب 

الحوثيين، ونجحت قوات التحالف في اعتراضه 

دون أن يتسبب في أي إصابات.

وأطلق الحوثيون أكثر من 206 صواريخ على  «
السعودية، تسببت في استشهاد أكثر من 211 

مدنيًا من المواطنين والمقيمين، فضاًل عن 
إصابة المئات.

السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب نجران
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تظاهر عدد كبير من طالب “الجامعة اإلس���المية الحرة” في طهران، فرع العلوم والبحوث، الس���بت، احتجاجًا على مقتل 10 من 
زمالئهم في حادث حافلة للركاب كانت تقلهم. وأفادت وسائل اعالم محلية أن القوى األمنية انتشرت في ساحة جامعة العلوم 

والبحوث بشكل كثيف.

كم���ا أش���ارت إل���ى أن الطالب هتفوا بش���عارات 
ض���د مستش���ار المرش���د اإليران���ي، عل���ي أكب���ر 
واليت���ي، وطالب���وا بإقالته وبمحاكمته بس���بب 

فشله في إدارة الجامعة.
وذك���رت وكالة األنباء االيراني���ة “ إرنا” أن عدد 
المتظاهري���ن ف���ي تزايد، ويطالبون بمحاس���بة 

المسؤولين المقصرين عن أرواح الطلبة.
يش���ار إل���ى أنه كان م���ن المقرر أن يعق���د اليوم 
اجتم���اع ف���ي الجامع���ة، لبحث ح���ادث انقالب 
ط���الب   10 مقت���ل  إل���ى  أدى  ال���ذي  الحافل���ة، 
جامعيي���ن وإصابة آخرين داخ���ل حرم جامعة 
وق���ع  عل���ى  تأج���ل  لكن���ه  واألبح���اث،  العل���وم 

التظاهرات.
عندم���ا  الماض���ي  الثالث���اء  الح���ادث  ووق���ع 
انحرفت حافلة كانت تقل 30 طالبًا، باإلضافة 

إلى الس���ائق ف���ي “الجامعة اإلس���المية الحرة”، 
على سفوح جبال البرز شمال غربي طهران، ما 
أدى إلى انقالبها واصطدامها بعمود إس���منتي، 
وف���ق ما نقلت فرانس برس عن وس���ائل إعالم 

إيراني���ة. وأك���د عدد كبي���ر من الط���الب، ورواد 
مواقع التواصل االجتماعي، أن سبب الحادث 
ه���و الح���ال المتق���ادم للحافالت وع���دم صيانة 

الطرقات.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس السبت، مقتل عشرات اإلرهابيين في مداهمات لقوات األمن ضد أوكارهم في محافظتي 
الجيزة، بالقرب من العاصمة، وش���مال س���يناء )ش���مال شرقي البالد(، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على حادث انفجار عبوة بدائية 

الصنع أثناء مرور حافلة سياحية كانت تقل سياح فيتنامين، على بعد أقل من 4 كيلومترات من أهرامات الجيزة.

“توجي���ه  ت���م  أن���ه  للداخلي���ة  بي���ان  وذك���ر 
عناص���ر  أوكار  ومداهم���ة  أمني���ة  ضرب���ات 
إرهابي���ة ف���ي محافظت���ي الجيزة وش���مال 
س���يناء بع���د توافر معلوم���ات لقطاع األمن 
الوطني بش���أن قيام مجموعة من العناصر 
لتنفي���د  والتخطي���ط  باإلع���داد  اإلرهابي���ة 

سلسلة من العمليات العدائية”.
وبحس���ب البي���ان ف���إن العناص���ر اإلرهابية 
الدول���ة  مؤسس���ات  “تس���تهدف  كان���ت 
االقتصادي���ة، ومقومات صناعة الس���ياحة، 
ورجال القوات المس���لحة والشرطة، ودور 

العبادة المسيحية”.
وعثرت القوات األمنية “بحوزة اإلرهابيين 
عل���ى كمي���ات كبيرة م���ن األس���لحة النارية 
وعب���وات  األعي���رة،  مختلف���ة  والذخائ���ر 

ناسفة، وأدوات ومواد تصنيع متفجرات”.
ويأتي اإلعالن عن المداهمات بعد أقل من 
24 س���اعة على حادت انفجار عبوة بدائية 

الصن���ع أثناء م���رور حافلة س���ياحية كانت 
تق���ل س���ياح فيتنامين على بع���د أقل من 4 

كيلومترات من أهرامات الجيزة.

من تظاهرة طالب “الجامعة اإلسالمية الحرة” في طهران، فرع العلوم والبحوث
شرطيان بموقع انفجار استهدف حافلة سياحية بالجيزة في مصر يوم الجمعة )رويترز(

الفروف وشاووش أوغلو

الطالب هتفوا بش��عارات ضد مستش��ار المرش��د اإليراني مداهمات في الجيزة وس��يناء بعد تفجير حافلة س��ياحية

تظاهرة غاضبة بجامعة إيرانية مقتل 40 إرهابيا في مصر
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بالع���ودة إل���ى هذه الزاوية في ش���هر يوليو 2017، طرحت موضوع المتابعة الش���خصية من 
جان���ب صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليف���ة بن س���لمان آل خليفة، رئيس ال���وزراء الموقر 
حفظ���ه هللا ورع���اه، لس���ير العم���ل في المش���روعات التي تم رصده���ا خالل زي���ارات الوزراء 
والمس���ؤولين لمختلف المناطق والقرى للوقوف على احتياجات المواطنين وتس���ريع تنفيذ 
المش���روعات ذات األولوية، من أجل أن يتم تنفيذ المش���اريع وفق جدول زمني واضح لكل 
مشروع حسب األهمية واألولوية، بحيث تنجز المشروعات الحيوية المهمة التي ينتظرها 

المواطنون.
والب���د من اإلش���ارة إل���ى أن توجيهات س���مو رئيس ال���وزراء لزي���ارة مختلف الم���دن والقرى 
والمناطق وااللتقاء باألهالي من جانب المسؤولين، ووضع الخطط وبرامج العمل الواضحة 
كان له���ا األث���ر الطيب في نفوس المواطنين، خصوًصا بالنس���بة للمناط���ق التي يحتاج فيها 
المواطن���ون إلى مش���اريع خدمي���ة، وهاهي الصورة تتضح من خالل اهتمام س���موه بمتابعة 
سير التنفيذ حيث وضعت اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة نائب 
رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة في اجتماع مجلس 
ال���وزراء األس���بوع الماض���ي الموقف التنفيذي لمش���اريع خدمية وجه س���مو رئي���س الوزراء 
لتنفيذه���ا، وبلغت 199 مش���روًعا تصل كلفتها إل���ى 154 مليون دينار، وحين ننظر إلى حجم 
المشاريع والموازنة المالية المخصصة لها، فإن توجيهات سموه أثمرت عن رصد 318 طلًبا 
رفعه���ا األهال���ي أثناء الزي���ارات الميدانية، وهذا يعني من زاوية رئيس���ية أن الدولة وضعت 
احتياج���ات المواطن ف���ي أعلى القائمة، وخصصت لها الميزانية المالئمة للتنفيذ، فيما تمت 

برمجة مشاريع بكلفة 55.5 مليون دينار لتدرج ضمن الدورات المقبلة للميزانية.
وفق هذه الخطة، س���تكون المش���اريع التي س���يتم تنفيذها ذات النصيب األكبر من الموازنة 
بمق���دار م���ا يقارب م���ن 98.5 مليون دينار، وفي  الوقت ذاته، فإن المش���اريع المدرجة ضمن 
الدورات المقبلة لن يتأخر تنفيذها طالما أنها ستكون في جدول زمني يقدر بخمس سنوات 

مع االعتبار للمشاريع قيد التنفيذ وقيد الدراسة.

وعلى ذات السياق، تبرز استراتيجية الدولة في تقييم وتطوير مختلف  «
القطاعات، وهو األمر الذي وضعه سمو رئيس الوزراء ضمن )هندسة التطوير 
الشامل(، فعلى الرغم من الظروف االقتصادية وتنفيذ برنامج التوازن المالي، 

والعمل على تنويع مصادر الدخل وتخفيض المصاريف، تبقى احتياجات 
المواطن الرئيسية من المشاريع التي تتصدر اهتمامات الدولة.

199 مشروًعا بين يدي سمو رئيس الوزراء

جمال الدنيا من جمال 
أهلها

مؤامرة الربيع العربي... 
تحالف الكسرويين 

والطورانيين

الوط���ن لي���س كلم���ة ُتنط���ق وال دعاء خاٍوي���ا وال مصلح���ة ُتقضى وال أغني���ة ُتردد، وال 
حتى قسما يؤدى، الوطن إحساس بداخلك إن لم تستشعره فهناك خلل لديك، الوطن 
شعور مختلف ال يمكن التعبير عنه باألغاني والقصائد، بل هو شعور يطابق التضحية 
بداخ���ل جن���دي يفتح صدره للم���وت دفاعًا عن الوطن، وكن���اس ينظف رصيف الوطن 
وال يشعر باإلهانة، وزراع يبذر ويسقي األرض ليأتي بالغذاء للبطون الخاوية، ووزير 

يفتح بابه للجميع دون تمثيل، وسماء وبحر وتراب نتلمسها بمشاعر ليست مزيفة.
الوط���ن ه���و الجو ه���ذه األي���ام، جميل كالربي���ع حيث األزه���ار تمأل الش���وارع واأللوان 
الزاهي���ة تحيط بحدائق وأس���وار المن���ازل واألجواء الش���توية الجميلة التي يعيش���ها 
الوط���ن، وس���ط هذا كله ال أعرف لماذا لم يلتفت اإلنس���ان إلى ه���ذه المناخات الرائعة 
الت���ي تمث���ل أجمل فترة بالس���نة، نتش���اجر على أولوي���ة المرور ونرف���ع الضغط لمجرد 
أن سس���تم الخدمات معطل أو أن س���ائقا أرعن اس���تفزنا أو إش���اعة عكرت مزاجنا أو 

تصريحا لمسؤول قض مضاجعنا.
أي���ام وس���يرحل هذا الج���و الجميل الغائم حين���ًا والممطر حينًا وال���ذي تهب فيه رياح 
الش���مال الجاف���ة لتصنع لوحة زيتية من رس���م الطبيعة الخالق���ة، نعمة نتمتع بها نحن 

بهذا الجزء من األرض بعيدًا عن الزالزل واألعاصير وهي نعمة كونية.
العال���م يتغي���ر والش���عوب تتغير والدول تتغير، والس���ؤال هل نحن نتغي���ر؟ فإذا كانت 

األمور بالكالم والتغيير بالكالم والتطور بالكالم فلنبحث بالعقل البحريني عن الخلل 
م���ن هذا الكالم، ولنكتش���ف األس���باب التي تجع���ل هذا مجرد كالم، لم���اذا نتوقف عند 
العناوين ونبتعد عن األساسيات التي تجعل الوطن مالذا للجميع من العواصف التي 
تحي���ط بالمنطق���ة والعال���م، فإن لم يكن وطن���ك آمنًا فلن تكون بمأمن م���ن التداعيات 

التي لحقت بالدول التي لم تقدر األمن واألمان.
نحن بأعتاب س���نة جديدة لنتطلع لوطن يخلو من مظاهر الحس���د والتصادم والعبث 
والتنع���م بالخي���ر والعط���اء والمحبة والوفاء والش���رف واالبتعاد عن السياس���ات التي 
تف���رق والش���عارات التي تضيع الوق���ت ونلتف حول وطننا وش���عبنا وموردنا ونخلص 
العم���ل والب���ذل والعطاء، ليس هذا كالما مثاليا بل خريط���ة العمل التي اتبعتها الدول 

الحية الناجحة فخرجت من المأزق.
لننعم بنعمة الخير واألمان ولتكن رؤيتنا للعام القادم عكس العام المنصرم، فقد تعبنا 
من الركض وراء الس���راب وحان وقت تغيير ما في النفوس حتى تتغير الحياة نحو 

األجمل. 

تنويرة: ال تثر الدخان حولك ثم تلم الشائعات. «

كان العالم العربي والمجتمع العربي المسلم هدفا منذ بدء اإلسالم، لكل من يريد السيطرة على هذه 
البقعة الجغرافية وهذا المجتمع، حتى ممن يدعي األخوة والوحدة اإلس���المية، ونقصد الكسرويين 
بإي���ران والطورانيين بتركيا، وهما بالمناس���بة األكثر خطرا على األمة العربية اإلس���المية، فاآلخرون 
معروف���ون لدين���ا بأهدافه���م ومخططاته���م، لهذا نحن مس���تعدون لكل ه���ذه األه���داف والمخططات 
الواضحة للعيان، أما فيما يخص الكس���رويين والطورانيين، فهم يتس���ترون بس���تار األخوة والوحدة 
واالعتص���ام بحب���ل هللا وأنن���ا أم���ة إس���المية واح���دة، وبمواجه���ة والتص���دي إلس���رائيل وغيره���ا من 
الش���عارات البراقة التي تخفي نفاقا وتخفي خلفها حلما عرقيا باس���تعباد العرب المس���لمين، وجعلهم 
عبيدا للعرق الفارسي الكسروي لتحقيق حلم إعادة أمجاد االمبراطورية المجوسية الغابرة، وجعلهم 

أذلة للعرق الطوراني وإعادة أمجاد االحتالل الطوراني لألمة العربية اإلسالمية.
ووج���د دعاة العنصرية الكس���روية والطوراني���ة ضالتهم بمؤامرة الربيع العرب���ي، التي بدأت جذورها 
باحتالل العراق وغرس ديمقراطية بوش، وجعلت بغداد وباسم الديمقراطية مرتعا للحزبية والوالء 
للخ���ارج والمحس���وبية، وتفكيك نس���يج المجتم���ع العراقي حتى ه���ذه اللحظة، ثم اس���تكملتها إدارة 
أوباما الغابرة. ونشط الطورانيون والكسرويون في استغالل مؤامرة الربيع العربي لتحقيق حلمهم، 
بتسويق بطوالت المشعوذ الكسروي والمنافق الطوراني للمجتمع العربي المسلم، وبأن القادة العرب 
خون���ة وعمالء وال يس���تحقون قي���ادة العالم العربي اإلس���المي، بينما المش���عوذ الكس���روي والمنافق 
الطوران���ي هما - كل حس���ب جماهير وعق���ول المنطقة العربية المراد احتالله���ا من جديد - هم األمل 

لألمة العربية اإلسالمية. 
وكان البد من وجود جهة عربية تضفي الش���رعية على هذا المخطط الكس���روي الطوراني بإس���قاط 
األنظمة العربية وتسليم بلدان العالم العربي للكسرويين والطورانيين، من خالل وجود عدة أصناف 
م���ن ه���ذه الجبه���ات كالمالك���ي والعامري والحوث���ي ونصر هللا كوكالء للكس���رويين، وإخوان س���وريا 
ومص���ر والخلي���ج وتون���س وليبي���ا والمغرب ك���وكالء للطورانيين... ه���ؤالء العمالء وه���ذه األحزاب، 
حاولت إضفاء الش���رعية والمصداقية على كل ما يقوله المش���عوذ والمنافق، وغلفتها بغالف وطني 
وغالف إسالمي للجماهير العربية المسلمة بكل منطقة عربية يراد إسقاطها سياسيا وفكريا ودينيا، 
لتصدق وتؤمن بكل ما يصدر عن المش���عوذ والمنافق، مقابل تس���فيه وتخوين وتكذيب وتصغير كل 
م���ا يص���در عن الحكوم���ات العربية داخل كل بلد عربي مس���لم من تصريح���ات أو إنجازات أو خطط 

أو تبريرات.
كل ذل���ك يت���م ع���ن طري���ق قناة الجزي���رة في ظل أوجه���ا الذهبي قب���ل أن تفقد بريقه���ا حاليا، وأيضا 
ع���ن طريق منظمات التجس���س والتخريب التي تدعي حقوق اإلنس���ان وحرية اإلعالم، وعن طريق 
القن���وات ومواق���ع التواص���ل االجتماعي التي رعاه���ا الطوراني���ون والكس���رويون والقطريون الحقا. 

وللحديث بقية. 

  “كانت الجهة التي تضفي الشرعية على المخطط الكسروي الطوراني بإسقاط  «
األنظمة العربية مكونة من المالكي والحوثي ونصر الله، وإخوان مصر والخليج...”.
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أحمد جمعة

د. طارق آل شيخان
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االمتحانات... جريمة 
تهدد مستقبل الدولة

الق���رار الص���ارم ال���ذي اتخذت���ه وزارة التربي���ة والتعليم بحق مديرة مدرس���ة 
ومعلم���ة وإداريتي���ن بع���د واقعة تصوير امتح���ان الم���واد االجتماعية للصف 
األول اإلع���دادي بإح���دى الم���دارس، ق���رار ف���ي محل���ه ويؤكد الت���زام الوزارة 
بالقواعد األخالقية وعدم تهاونها مع الممارس���ات الس���لوكية الضارة بالحقل 
التعليم���ي والترب���وي، وليس هن���اك أي مكان ألمثال هؤالء ف���ي مهنة التعليم 
الت���ي تتطلب األمانة وااللت���زام، فما حدث يعد خروجا عن ميثاق أخالقيات 
التعلي���م واتجاه���ا خطي���را عل���ى كل المس���تويات يض���ر بالم���دارس والطلب���ة 
والمعلمي���ن وكذل���ك بالنظم التربوية، ويفرز مش���اكل داخ���ل النظام التعليمي 

أهمها المتاجرة بمجهود الطالب.
أح���د خب���راء التعلي���م ف���ي دول���ة عربية أطل���ق على جريمة تس���ريب أس���ئلة 
االمتحانات أنها “محنة النظام التعليمي برمته، ومحنة مجتمعية، ولم يبالغ 
القائلون بأنها تهدد األمن القومي أو الدولة بمعنى محدد”، نعم أتفق مع هذا 
الكالم، فمن يسرب أسئلة االمتحانات يكون قد تسبب بظلم كثير من الطلبة 
وتالعب بمس���تقبلهم وس���اوى بين الطالب الكسالن والمهمل واالتكالي وبين 
الطال���ب المجته���د والمثابر، فتس���ريب أس���ئلة االمتحانات يعن���ي فتح الباب 

لم���ن ال يس���تحق الدخ���ول وإعطاء المنفعة لش���خص مهمل، وبه���ذه الطريقة 
نك���ون ق���د خرجنا طالبا اقتاتوا على وضاعة تس���ريب االمتحانات ومن غير 
المس���تبعد أن يمسكوا مراكز مهمة وحساسة في الدولة في المستقبل، ومن 
هن���ا جاء الوص���ف بأنه يهدد األمن القومي والدولة، ألنه فعل س���يوصل غير 
األكف���اء والمس���تهترين وغي���ر المجدي���ن إل���ى مختلف الوظائف في مس���يرة 
التنمي���ة والتطوي���ر ف���ي البالد، وه���ذه طامة كب���رى بكل األس���س والمفاهيم 
وبمثابة نصرة الباطل على الحق والسوس الذي ينخر في عظام الوطن، هذا 
الوطن الذي س���جل إنجازات متميزة ف���ي الحقل التعليمي والتربوي وحصد 
أعلى المراتب ويأتي اإلنسان البحريني في سلم أولوياته باعتباره من يقود 
قاط���رة التق���دم والتطور وله الكلم���ة الفصل في عجلة التنمي���ة وهو الركيزة 

األساسية في أي برنامج.

ما حصل لم يضر عمداً على نحو جسيم بميدان التربية والتعليم فقط،  «
إنما أضر باإلنسان البحريني وإعداده لدعم مسيرة التقدم واالرتقاء 

بالوطن.

Osama.almajed@albiladpress.com
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يع���د االبت���كار االجتماعي أحد أهم أس���باب تط���ور األمم، ويعتمد في أساس���ه على الوعي 
المجتمعي تجاه عدد من المشاكل أو النواقص المحيطة بالمجموعات والتي تشكل خلال 
في اكتمال دائرة اإلتقان التي غالبا ما تس���عى إليها األغلبية، وعليه فإن تحديد المش���كل 
واإليم���ان بأهمي���ة س���د الثغرات والتفوق عليها أولى أش���كال االبتكار إل���ى أن يتم بطريقة 
تراتيبي���ة تعتم���د عل���ى وض���ع التصور ومحاكات���ه ومن ثم العم���ل التجريبي ثم الممارس���ة 
وقي���اس رج���ع الصدى تج���اه أي من التجارب إل���ى الوصول إلى حالة الرضا واس���تمرارية 

التطوير.
وكان ف���ي حدي���ث رائ���دة العم���ل التطوع���ي الس���يدة محفوظ���ة الزياني دلي���ل قاطع على 
المنهجية العلمية التي وضع على أساسها فكر االبتكار المجتمعي، حيث شرفتنا مشكورة 
بإلقاء محاضرة في جامعة الخليج العربي تتحدث فيها عن تجربتها في العمل التطوعي 
الذي تخطى كل التصورات وساهم بشكل أساسي في نهضة المجتمع البحريني الحديث، 
وسأقتبس من حديثها هنا ما يشغلني كامرأة وأم في المقام األول رغم أن جميع محاور 
حديثها يثبت بشكل جازم أهمية العطاء في تنمية عجلة المجتمع عن طريق إيمان ذاتي 

رصد الظروف اآلنية وخطى بالمجتمع إلى ما نحن عليه اآلن.
تق���ول الزيان���ي وهي من مؤسس���ي جمعية رعاية األموم���ة والطفول���ة إن الجمعية ارتأت 
أهمية إقامة حضانات في الثلث األخير من القرن المنصرم مع خروج األمهات إلى سوق 
العمل والحاجة إلى إيجاد دور حقيقي لرعاية األطفال أثناء فترة تواجد الوالدين خارج 
المن���زل، وكعادته���ا عملت ه���ي ومجموعة من رائ���دات العمل التطوعي عل���ى إقامة الدور 
الذي ش���هد إقباال ش���ديدا لم يكن متوقعا، وجاءت الفكرة بعد أن كان المجتمع قد تخطى 
مرحل���ة خطي���رة كانت متمثلة في تعليم العديد من األمهات كيفية رعاية أطفالهن الرضع 
بعد رصد حاالت وفيات عديدة لألطفال في بيوتهم على الرغم من خروجهم من المشفى 
س���المين معافين، وس���أقارن حديث الزياني بمقالي الس���ابق الذي تحدثت فيه عن رياض 
األطفال وما نعانيه نحن كأسر من أعباء مادية جمة ومخرجات ال تتناسب مع المعطيات 

التي طلب منا توفيرها.

وأطرح سؤاال بحاجة إلى بحث حقيقي حول ما آلت إليه عجلة التنمية التي  «
التهمت بذور العطاء الذي تم زرعه من قبل هذه السيدة وغيرها إلى ما نحن عليه 
اآلن من مشكل حقيقي يستوجب االلتفات إلى تجربة مجتمعية حقيقية غرست 

بذورها السيدة محفوظة الزياني وغيرها وباتت المدنية تقف بالمرصاد لها.

في حضرة محفوظة الزياني

سمر األبيوكي

tariq@cogir.org 
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ال يمك���ن لألندي���ة البحريني���ة أن تعي���ش 
الدي���ون  بن���ار  تكت���وي  وه���ي  بس���ام 

الُمشتعلة في خزائنها اليابسة!
صحيح أن تراكم الديون جاء بس���بب س���وء التصرف من قبل األمناء الماليين في األندية، 
لك���ن الل���وم األكبر يق���ع على أعضاء مجل���س اإلدارات، فه���م من يقررون ويأم���رون بصرف 

المبالغ من دون مراعاة لميزانيات األندية في كثير من األحيان.
لذلك تواجه األندية البحرينية - دون استثناء - خطرا داهما يتوجب التوقف عنده والنظر 
إليه مليا من قبل وزارة الشباب والرياضة التي يقودها وزير يعرف جيدا ماذا يعني العجز 

المالي؛ نظرا لخبرته االقتصادية.
يقول شكس���بير “الكلمات ال تس���د ديونا”، ونحن نقول للوزير الش���اب أيمن المؤيد إنه أمام 
تح���د حقيقي في أن يخمد النار المش���تعلة في خزائ���ن األندية الوطنية، األمر الذي يتطلب 
منه اتخاذ قرارات جدية حتى وإن بلغ األمر تطبيق سياسة تقشف صارمة تطال المدربين 

والمحترفين.
���ل بحبال الديون؟ كيف لألندية تطبيق  فكيف تبني وتطّور وتس���تمر في العمل، وأنت مكبَّ

معايير االحتراف، وهي تسير في طريق االنحراف نحو الهاوية؟ 
إنه���ا مش���كلة خطيرة بالفعل، تحت���اج تدخا عاجا من قبل وزارة الش���باب والرياضة؛ ألنها 
الجهة المس���ؤولة عن األندية الوطنية، ولعل تطبيق فكرة تعيين أمناء ماليين في األندية 
م���ن قبل الوزارة أصبح���ت حاجة ملحة؛ لضبط مصاريف األندية وتكيفها بما يتناس���ب مع 

مداخيلها المالية.
واألكي���د أنه ليس مقبوال على اإلطاق أن تس���تمر األندية على هذه الحال المالية البائس���ة 
التي تعرقل تطور الرياضة البحرينية عموما، فاألندية حاضنة الاعبين ومفرخة المواهب، 
وبقاؤه���ا على هذه الحال يعني بالضرورة اس���تحالة مجاراة الطموح���ات القيادة الرياضية 

واآلمال الجماهيرية.. وشكًرا!

ديون األندية.. 
الخطر الداهم!

أحمد كريم

ahmed.kareem
@albiladpress.com

أكد وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة أيمن المؤيد أن المراكز الش���بابية في المملكة تلعب دورا محوريا وأساسا في خلق مساحات إبداعية الستثمار طاقات الشباب 
البحريني وتنمية مهاراته؛ تنفيذا لتوجيهات ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة، وضمن مبادرات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الش���باب والرياضة “اس���تجابة”؛ لتكون البحرين عاصمة للش���باب 
والرياضة والرامية إلى جعل المراكز الشبابية مقصدا ومتنفسا للشباب يجدون فيها أنشطة وبرامج متطورة تحمل في طياتها أهدافا وغايات نبيلة على الشباب 
البحريني، مش���يرا إلى أن وزارة ش���ؤون الش���باب والرياضة تتطلع إلى أن تأخذ المراكز الش���بابية البحرينية دوريا طالئعيا في مس���يرة الحركة الشبابية البحرينية؛ 

باعتبارها تمثل المكان األنسب للشباب. 

ج����اء ذل����ك خ����ال الزي����ارة التي ق����ام بها 
وزير شؤون الشباب والرياضة إلى مركز 
شباب الش����اخورة، ضمن جوالته الرامية 
لاط����اع عل����ى واق����ع المراك����ز الش����بابية، 
ش����رح  إل����ى  الزي����ارة  خ����ال  اس����تمع  إذ 
مفص����ل م����ن قب����ل رئي����س مجل����س إدارة 
مركز ش����باب الش����اخورة علي س����بت عن 
األنش����طة والبرامج الت����ي يقدمها المركز 
والموجهة إلى القطاع الشبابي، والرامية 
إلى احتضانهم وتوجيه طاقاتهم وتنمية 
مواهبه����م، كم����ا اس����تمع إل����ى احتياج����ات 
ومتطلبات المركز من مختلف النواحي. 
وخال الزيارة قام الوزير المؤيد بافتتاح 
ملعب ك����رة القدم من النجي����ل الصناعي، 
الش����باب  ش����ؤون  وزارة  نفذت����ه  ال����ذي 
ع����ن  أع����رب  حي����ث  للمرك����ز،  والرياض����ة 
تطلعاته بأن يش����كل الملع����ب نقلة نوعية 
ف����ي مس����يرة المراكز ويس����هم ف����ي زيادة 

حجم البرامج الشبابية والرياضية.
وشهد االفتتاح الوكيل المساعد لشؤون 
الرياضة والمنشآت خالد الحاج والوكيل 
الش����بابية  والمراك����ز  للهيئ����ات  المس����اعد 
الش����يخ صقر بن س����لمان آل خليفة وعدد 
بال����وزارة  والمس����ؤولين  المديري����ن  م����ن 
وأعض����اء مجل����س إدارة المرك����ز وأهال����ي 

المنطقة.
وبين وزير ش����ؤون الشباب والرياضة أن 
المراك����ز الش����بابية تعتبر نقط����ة االنطاق 
المملك����ة  ف����ي  الش����بابي  العم����ل  لتطوي����ر 
وواجه����ة مش����رقة يمكن االس����تفادة منها 
وتس����خيرها لتوجي����ه الطاقات الش����بابية 
نحو خدمة المملكة وتحويل تلك المراكز 
إل����ى نقط����ة إش����عاع ثقاف����ي واجتماع����ي 
ف����ي  يس����هم  بم����ا  ورياض����ي  ابداع����ي 
االس����تثمار األمثل ألوقات فراغ الش����باب 
إل����ى أن وزارة ش����ؤون الش����باب  مش����يرا 

ال����دوام وعب����ر  عل����ى  تس����عى  والرياض����ة 
إس����تراتيجيتها إل����ى تلم����س احتياج����ات 
المنش����آت  وتطوي����ر  الش����بابية  المراك����ز 
الشبابية وجعلها جاذبة للشباب، والعمل 
عل����ى تطوير ق����درات العاملين في جميع 
المراكز والتنس����يق م����ع مختلف الجهات؛ 
م����ن أجل تمكين الش����باب عل����ى األصعدة 

كافة.
وم����ن جانب����ه، أش����اد رئيس مركز ش����باب 

الش����اخورة بحرص وزير ش����ؤون الشباب 
ش����باب  مرك����ز  زي����ارة  عل����ى  والرياض����ة 
األنش����طة  عل����ى  لاط����اع  الش����اخورة 
والبرام����ج التي يقدمها المرك����ز والرامية 
إلى اس����تنهاض هم����م الش����باب البحريني 
وتوجي����ه طاقاته����م نحو خدمة أنفس����هم 
ومملكته����م، مش����يرا إل����ى أن دع����م وزارة 
ش����ؤون الش����باب والرياض����ة إل����ى مرك����ز 
قوي����ا  دافع����ا  يمث����ل  الش����اخورة  ش����باب 

لمجلس إدارة المركز؛ من أجل تقديم كل 
ما من شأنه خدمة الشباب البحريني في 

مختلف المجاالت. 

بّين سبت أن افتتاح ملعب كرة  «
القدم بمركز شباب الشاخورة 

سيمثل نقلة نوعية في مسيرة 
المركز وسيمنح مجلس اإلدارة 

مساحة واسعة لزيادة حجم 
البرامج الشبابية والرياضية 

المقدمة إلى شباب المنطقة.

وزير شؤون الشباب والرياضة مفتتحا ملعب كرة القدم

صورة جماعية قميص تذكاري للوزير

اط���ل���ع ع���ل���ى ب���رام���ج���ه واف���ت���ت���ح م��ل��ع��ب ك�����رة ال���ق���دم
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اس���تقبل وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة أيمن المؤيد، عضو مجلس الش���ورى رئيس لجنة الشباب بالمجلس 
رضا منفردي وذلك في إطار التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشورى؛ من أجل سن تشريعات 
جديدة لتطوير الحركة الش���بابية والرياضية تنفيذا لتوجيهات 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، وضمن مبادرات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشباب والرياضة “استجابة”. 

وخ���ال اللق���اء، هن���أ وزي���ر ش���ؤون 
الش���باب والرياضة منف���ردي بالثقة 
الملكية الغالي���ة بتعيينه عضوا في 
مجل���س الش���ورى، كم���ا هن���أه أيضا 
بحصوله على رئاس���ة لجنة الشباب 
بمجلس الش���ورى، مشيدا بالكفاءة 
العالي���ة الت���ي يتمت���ع به���ا منفردي؛ 
البحريني���ة  الك���وادر  م���ن  بوصف���ه 
الرياضية الطموحة والمتطلعة إلى 
رؤي���ة الرياض���ة في المملكة تس���ير 

بخطى ثابتة نحو التميز.  

وأشار أيمن المؤيد إلى الدور البارز 
للجنة الشباب بمجلس الشورى في 
دع���م الحرك���ة الش���بابية والرياضة 
وحرصه���ا الموصول عل���ى التعاون 
لضم���ان  التنفيذي���ة؛  الس���لطة  م���ع 
إلس���تراتيجية  األمث���ل  التطبي���ق 
تطوير الحركة الشبابية والرياضية 
ف���ي المملك���ة، مش���يرا إل���ى أهمي���ة 
تنس���يق المواقف بين وزارة شؤون 
الش���باب والرياضة ولجنة الش���باب 
بمجل���س الش���ورى في س���بيل دعم 

اإلستراتيجيات التي تقدم للشباب 
بكاف���ة  االرتق���اء  إل���ى  والرامي���ة 
منظومة العمل الشبابي والرياضي 
ف���ي المملكة والبل���وغ بها إلى أعلى 

المستويات. 
الش���باب  ش���ؤون  وزي���ر  وبح���ث 
لجن���ة  رئي���س  م���ع  والرياض���ة 
الش���باب بمجلس الش���ورى القضايا 
المرتبطة بمسيرة الحركة الشبابية 
والرياضي���ة ف���ي المملك���ة وأهمي���ة 
س���ن تش���ريعات جدي���دة وقواني���ن 

تجعل من الرياضة البحرينية أكثر 
تنظيما وتساهم في دفع منتسبيها 
نحو تحقيق المزيد من اإلنجازات، 
كما تم اس���تعراض مرئيات الوزارة 
والخط���ط والبرام���ج الت���ي تقدمها 
للنه���وض بجمي���ع مكون���ات العم���ل 

الشبابي والرياضي. 
 من جانبه، أش���اد منف���ردي بحرص 
وزي���ر ش���ؤون الش���باب والرياض���ة 
عل���ى التع���اون وااللتق���اء م���ع لجنة 
األم���ر  الش���ورى  بمجل���س  الش���باب 
العالي���ة  طموحات���ه  يؤك���د  ال���ذي 

نح���و بن���اء منظوم���ة متكامل���ة من 
العم���ل الش���بابي والرياض���ي وف���ق 
إط���ار وتش���ريعات جدي���دة تواكب 
بصورة عملية التط���ور العالمي في 
المجال الشبابي والرياضي، مؤكدا 
ح���رص لجنة الش���باب ف���ي مجلس 
ش���ريكا  تك���ون  أن  عل���ى  الش���ورى 
أساسيا مع الوزارة في تنفيذ خطة 
االرتق���اء بالش���باب والرياض���ة ف���ي 

المملكة.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

المؤيد: سن تشريعات جديدة لتطوير الحركة الشبابية والرياضية

تنطلق مساء اليوم األحد منافسات الجولة الحادية عشرة للدور التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى لكرة السلة بإقامة لقاءين، 
إذ يلتقي في المباراة األولى س���ترة والبحرين في الس���اعة 5:45 مس���اًء، وتليها مباشرة مباراة االتحاد ومدينة عيسى في الساعة 

7:45 مساًء، وتقام المبارتان على صالة اتحاد السلة بأم الحصم.

وتس���تكمل ي���وم غ���ٍد اإلثني���ن منافس���ات 
وس���ماهيج،  النجم���ة  بلق���اءي  الج���ول 
والرف���اع واألهلي، على أن تختتم الجولة 
في اليوم التال���ي )الثاثاء( بلقاءي الحالة 

ومنتخب الشباب والمحرق واألهلي.
للراح���ة  النوي���درات  فري���ق  وس���يخضع 

اإلجبارية؛ حسب النظام المتبع للبطولة.
ويش���ير الترتيب الع���ام للدوري إلى تصدر 
المح���رق القائم���ة برصي���د 18 نقط���ة، يليه 
حام���ل اللق���ب المنامة ف���ي المرك���ز الثاني 
برصي���د 16 نقط���ة، وه���و الرصي���د نفس���ه 
الذي يمتلكه الرفاع في المركز الثالث، ثم 
يأتي األهلي ب� 15 نقطة، الحالة 13 نقطة، 
االتحاد، النجمة ومدينة عيسى 12 نقطة، 
النوي���درات، البحري���ن وس���ترة 10 نق���اط، 

وأخيرا سماهيج ب� 9 نقاط.
ع���ودة إل���ى مواجه���ات الي���وم، فس���تكون 
المباراة األولى متكافئة بين بحارة س���ترة 
وغ���زال البحري���ن، إذ يأم���ل كل منهما إلى 
تحقي���ق نتيجة الفوز؛ لتحس���ين موقعهما 
على سّلم الترتيب، وفض الشراكة بينهما 

على صعيد النقطة العاشرة.

أما في المباراة الثانية، فإن الكفة  «
الفنية تميل لمصلحة االتحاد الراغب 

في مواصلة حصد النقاط وتأكيد 
التأهل إلى الدور السداسي، فيما 

يأمل مدينة عيسى المنتعش بفوزه 
األخيرة على النويدرات؛ لتحقيق 

النتيجة اإليجابية المرضية متمسكا 
بحقه المشروع في المنافسة.

المدينة أم����ام  واالت���ح���اد  ال��ب��ح��ري��ن  ي��واج��ه  س��ت��رة 

لقاءان في انطالق الجولة 11 لدوري زين

للم���رور  العام���ة  اإلدارة  فري���ق  أح���رز 
المرك���ز األول في بطولة العيد الوطني 
لس���باعيات كرة القدم بوزارة الداخلية 
بع���د تغلب���ه عل���ى فري���ق اإلدارة العامة 
صف���ر،   /2 بنتيج���ة  الفس���اد  لمكافح���ة 
بعدم���ا انته���ى الش���وط األول بالتعادل 

السلبي.
 وق���د ش���ارك ف���ي البطول���ة )20( فريقا 
م���ن مختل���ف إدارات وزارة الداخلي���ة، 
ونظمه���ا االتحاد الرياض���ي لألمن العام 
بالتع���اون مع نادي ضب���اط األمن العام، 

وأقيمت بنظام إخراج المغلوب.

يذك���ر أن االتح���اد الرياض���ي لألم���ن العام 
يش���رف على مسابقات وفعاليات رياضية 
عدة وفق خطته الس���نوية، والتي تش���كل 
برنامج���ا متكاما يغط���ي جميع الفعاليات 
األقس���ام  تس���تهدف  الت���ي  الرياضي���ة 

واإلدارات بوزارة الداخلية.

من التتويج

فريًقا  20 ب��م��ش��ارك��ة  ل��أم��ن”  “ال��ري��اض��ي  نظمها 

“المرور” األول في سباعيات العيد الوطني
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كأس المشير

 16 ال���دور  منافسات  تنطلق 
ل��ب��ط��ول��ة ك���أس ال��ق��ائ��د ال��ع��ام 
ال��ب��ح��ري��ن لكرة  ل��ق��وة دف����اع 
الشيخ  الركن  المشير  القدم 
خليفة  آل  أح��م��د  ب��ن  خليفة 
اليوم  مساء   2019  -  2018
اس��ت��اد  ملعب  ع��ل��ى  )األح�����د( 
خليفة، حيث سيلتقي فريق 
ال��ت��م��وي��ن وال��ن��ق��ل ال��م��ت��أه��ل 
فريق  التمهيدي  ال����دور  م��ن 
المباراة  في  الفنية  الصيانة 
مساًء،   4:15 الساعة  األول��ى 
ف��ي��م��ا س��ي��ل��ت��ق��ي ب���ال���م���ب���اراة 
مساًء   6:45 الساعة  الثانية 
مع  الملكية  المدفعية  فريق 

فريق الشرطة العسكرية.

الرفاع - قوة الدفاع

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

محمد الدرازي

سبورت

الوزير: تقديم 
رؤية متكاملة 

للتنظيم القانوني 
والتشريعي 

للرياضة البحرينية



يواص���ل منتخبن���ا األولمب���ي لك���رة الق���دم، تدريباته اإلعدادي���ة، ضمن إطار تجمع ش���هر 
ديسمبر الجاري.

ويخ���وض منتخبن���ا األولمب���ي تدريبات���ه عل���ى 
الك���رة،  التح���اد  التابع���ة  الخارجي���ة  المالع���ب 
بقيادة المدرب التونس���ي سمير شمام والطاقم 

المعاون.
ويأتي تجمع المنتخ���ب األولمبي ضمن مراحل 
اإلع���داد للمش���اركة ف���ي تصفي���ات كأس آس���يا 
تح���ت 23 عام���ا 2020، إذ س���تقام التصفي���ات 
خ���الل ش���هر مارس م���ن الع���ام المقب���ل )2019(، 
ف���ي  منتخبن���ا  مجموع���ة  مباري���ات  وتلع���ب 
البحرين، إذ أوقعت القرعة األولمبي إلى جانب 

منتخبات فلسطين وبنغالديش وسريالنكا.
ولع���ب األولمب���ي ي���وم أم���س األول لق���اء ودي���ا 
محليا أمام الفريق األول لنادي النجمة، وانتهى 
بالتع���ادل بهدف لكل طرف، إذ س���جل لمنتخبنا 
الالعب حسين جميل، فيما أدار المباراة الحكم 
الدولي إس���ماعيل حبيب، وعاون���ه أحمد مزهر 
وعام���ر العامر. وس���يخوض المنتخب األولمبي 
3 ودي���ات خ���الل الفت���رة المقبل���ة جميعه���ا ف���ي 
أم���ام منتخ���ب  األول���ى  إذ س���تكون  البحري���ن، 

األردن ي���وم 4 يناي���ر المقب���ل، إذ يعك���ف الجهاز 
الفن���ي للمنتخ���ب حالي���ا عل���ى إع���داد المنتخب 
يلع���ب  أن  عل���ى  يناي���ر،  ف���ي  األول���ى  للودي���ة 
المنتخ���ب لقاءي���ن وديي���ن آخرين أم���ام نظيره 

اإلماراتي يومي 9 و14 يناير.
وتض���م قائم���ة المنتخ���ب حالي���ا 25 العب���ا ه���م: 
س���يد إبراهيم عل���وي، علي حس���ن يحيى أحمد 
الش���روقي، حس���ن مدن، حس���ين جميل، عباس 
العصف���ور، جاس���م ن���ور، عدن���ان ف���واز، مصعب 
عم���ر، جاس���م خلي���ف، حس���ين الخي���اط، أحم���د 
حبيب، س���يد هاش���م عيس���ى، محمد ب���ن جفن، 
عبدهللا الحايكي، عبدالرحمن األحمدي، محمد 
الشامسي، حمزة أحمد، عمار محمد، عبدالعزيز 
خال���د، أن���ور طاه���ر، س���يد محم���د أمين، حس���ن 

الكراني، أحمد صالح وعبدالعزيز الكندري.
وهناك 5 العبين حاليا في قائمة  «

المنتخب األول هم: محمد الحردان، 
محمد مرهون، حمد شمسان، أحمد 

بوغمار ويوسف حبيب.

ت�����ع�����ادل م�����ع ال���ن���ج���م���ة ض����م����ن إط��������ار ت���ج���م���ع دي���س���م���ب���ر ال����ج����اري

األولمبي يستعد لودية األردن

منتخبنا األولمبي لكرة القدم

عيد “السالمية” يحقق الرابع في “العربية”
خ��س��ر ال��م��رك��ز ال��ث��ال��ث أم����ام ال��ع��رب��ي ال��ق��ط��ري ب��ف��ارق 6 أه���داف

أنهى نجمنا علي عيد مش���اركته مع فريق الس���المية لكرة الي���د محقًقا المركز الرابع في 
بطول���ة األمي���ر فيصل ب���ن فهد العربي���ة ال���� 34 لألندية أبط���ال الدوري للرج���ال، والتي 

اختتمت منافساتها يوم أمس السبت في صفاقس التونسية.

وج���اء ذل���ك بعدما خس���ر الس���المية مباراة 
المركزي���ن الثال���ث والراب���ع والت���ي جمعت���ه 
بفري���ق العرب���ي القط���ري بف���ارق 6 أهداف 

وبنتيجة )37/31(.
وكان الس���المية، الذي دعم صفوفه بنجمنا 
الدولي الس���ابق علي عيد لهذه المنافسات، 
ق���د اس���تهل مش���واره بالف���وز عل���ى فري���ق 
س���كيكدة الجزائري )19/20( ثم خسر أمام 
س���اقية الزي���ت التونس���ي )25/24( وبعدها 
فاز على فريق س���بورتنع المكنين التونسي 
)23/24( ف���ي مب���اراة ق���دم فيها عي���د أداًء 
ملفًتا ساهم من خالله لتحقيق الفوز الذي 
أهل فريقه للدور نصف النهائي وأيًضا نال 

على جائزة أفضل العب في المباراة. 
بعده���ا خس���ر الس���المية فرص���ة الوص���ول 
للمباراة النهائية إثر خس���ارته الكبيرة أمام 
الترجي التونسي بفارق 18 هدف وبنتيجة 
)34/16(. وتعتبر هذه المشاركة هي األولى 
للفري���ق الكويت���ي بعد فترة اإليق���اف التي 

طالت أنشطته خالل األعوام الماضية.
يذك���ر أن عي���د الذي س���اهم بش���كل وبآخر 
ف���ي م���ا حقق���ه النجم���ة بالموس���م الماضي 
م���ن إنج���ازات ال تضاه���ى كالف���وز ببطول���ة 
آس���يا لألندية وبطولتي الس���وبر البحريني 
وكأس  اإلمارات���ي  البحرين���ي  والس���وبر 
ال���دوري  ووصاف���ة  المحل���ي  االتح���اد 

إضافة للفوز بالس���وبر البحريني والس���وبر 
البحريني اإلماراتي لهذا الموس���م الجاري، 
ول���م يتم اختياره لقائم���ة منتخبنا الوطني 

الذي يس���تعد حالًيا للمش���اركة في نهائيات 
كأس العالم والمقرر إقامتها الش���هر المقبل 

في ألمانيا والدنمارك.

علي عيد
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للمجل���س  المس���اعد  الع���ام  األمي���ن  ت���رأس 
األعلى للشباب والرياضة األمين العام للجنة 
عس���كر  عبدالرحم���ن  البحريني���ة  األولمبي���ة 
االجتم���اع األول للجنة المنظم���ة العليا ليوم 
البحرين الرياضي، إذ عقد بفندق الريجنسي 

يوم الخميس الماضي.
المنظم���ة  اللجن���ة  بأعض���اء  ورح���ب عس���كر 
العليا وشكرهم على حضورهم الذي يعكس 
ح���رص مختلف الجهات ال���وزارات والهيئات 
البحري���ن  ي���وم  إنج���اح  عل���ى  الحكومي���ة 
الرياض���ي والعم���ل عل���ى تعزي���ز اإليجابيات 
وتالف���ي الس���لبيات وتحقي���ق أكبر ق���در من 
التع���اون والتنس���يق بي���ن اللجن���ة المنظم���ة 
العلي���ا ومختل���ف الجه���ات بم���ا يس���هم ف���ي 
تحقي���ق الهدف من االحتفالية بنش���ر الوعي 
الرياضي وتوعية األفراد بممارس���ة األنشطة 

الرياضية.

وتضم���ن االجتم���اع ع���رض فيل���م مختص���ر 
ع���ن النس���خة الثاني���ة م���ن الي���وم الرياض���ي 
الت���ي اقيم���ت ه���ذا الع���ام 2018، وتب���ع ذلك 
مناقش���ة المواضي���ع المدرج���ة عل���ى ج���دول 
ال���وارد  المقت���رح  األعم���ال والت���ي تضمن���ت 
م���ن المحافظات بش���أن إقام���ة قرية مصغرة 

ف���ي كل محافظة، وبحث النواحي الس���لبية 
واإليجابي���ة وت���م االقت���راح بتش���كيل لجن���ة 
مصغ���رة برئاس���ة الوكي���ل المس���اعد للهيئات 
والمراك���ز الش���بابية بوزارة ش���ؤون الش���باب 
والرياضة صقر بن سلمان آل خليفة؛ لدراسة 
المقترح ورفع أبرز النقاط والتوصيات وآلية 

الشراكة والدعم المادي والفني، على أن يتم 
بح���ث المقترح س���واء بإقام���ة قرية مصغرة 
ف���ي كل محافظ���ة، أو قرية واحدة عامة كما 

هو متبع في النسختين الماضيتين.
الموق���ع  ع���رض  االجتم���اع  خ���الل  وت���م 
اإللكتروني الخ���اص باليوم الرياضي وبحث 

سبل تطويره بما يتناس���ب مع االحتياجات، 
وإضاف���ة بعض الخصائص الجديدة، والعمل 
والهيئ���ات  ال���وزارات  ممثل���ي  دع���وة  عل���ى 

الحكومي���ة والش���ركات؛ لتقدي���م ورش عمل 
لهم عن كيفية استخدام الموقع.

كما تم مناقش���ة محتوي���ات القرية الرياضية 
والفعالي���ات التي س���تقام فيها، واس���تعراض 
الخط���ط والبرام���ج المقدم���ة م���ن ال���وزارات 
ت���م  كم���ا  واألهلي���ة،  الحكومي���ة  والهيئ���ات 
االس���تماع إلى ممث���ل وزارة ش���ؤون اإلعالم 
وأخي���را  للفعالي���ة،  اإلعالمي���ة  الخط���ة  ع���ن 
مناقش���ة ما يس���تجد من أعمال، وتم االتفاق 
على أن يكون االجتماع المقبل يوم 10 يناير 

بفندق الريجنسي.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

االجتماع األول للجنة اليوم الرياضي

عبدالرحمن عسكر

جانب من االجتماع

يغ���ادر طاقمنا التحكيمي الدولي اليوم )األحد( 30 ديس���مبر الجاري؛ للمش���اركة في 
إدارة مباري���ات نهائي���ات كأس آس���يا 2019، والت���ي ستس���تضيفها دول���ة اإلم���ارات 

العربية المتحدة في الفترة 5 يناير وحتى 1 فبراير المقبلين.

ويتكون الطاقم من حكم الساحة الدولي 
والحك���م  ش���كرهللا،  ن���واف  المونديال���ي 
المس���اعد الدولي المونديالي ياسر تلفت، 
والحك���م المس���اعد الدولي محم���د جعفر؛ 
للمش���اركة ف���ي تحكي���م أكب���ر اس���تحقاق 
بالنس���بة  الق���ارة  مس���توى  عل���ى  آس���يوي 
للمنتخب���ات. ويأت���ي التكلي���ف اآلس���يوي 

لحكامن���ا تأكي���دا عل���ى المكان���ة المرموقة 
للتحكي���م البحريني على جميع األصعدة، 
وذلك للمس���تويات المتمي���زة التي تقدمها 
الصافرة البحرينية في مختلف البطوالت 

الدولية والقارية واإلقليمية والمحلية.
والتكلي���ف اس���تمرار لمنج���زات التحكي���م 
البحريني، والذي س���جل مواقف مش���رفة 

مختل���ف  ف���ي  والفت���ا  متمي���زا  وظه���ورا 
البط���والت، خصوص���ا مع وص���ول الطاقم 
المونديال���ي إلى تحكي���م كأس العالم في 
مناس���بتين متتاليتي���ن ف���ي كأس العال���م 

2014 وكأس العالم 2018.
الطاق���م  ف���ي  الثالث���ة  الح���كام  ويعتب���ر 
ن���واف  الحك���م  م���ن  المك���ون  الدول���ي 
المس���اعدين ياس���ر  ش���كرهللا والحكمي���ن 
تلف���ت ومحمد جعفر ضم���ن قائمة النخبة 
تأكي���دا  اختياره���م  ويأت���ي  اآلس���يوية، 
عل���ى مس���توياتهم المتميزة الت���ي أهلتهم 
للتواج���د ف���ي أكب���ر بطولة على مس���توى 

قارة آسيا. يشار إلى أن االتحاد اآلسيوي 
لك���رة الق���دم كلف 30 حكما للس���احة و30 

حكم���ا مس���اعدا إلدارة مباري���ات البطولة، 
فيم���ا سيش���رف عل���ى تقيي���م الح���كام 10 

مقيمي حكام، إضاف���ة إلى مدربين اثنين 
للياقة البدنية.

طاقمنا الدولي يغادر للمشاركة في إدارة كأس آسيا 2019

محمد جعفرياسر تلفتنواف شكرالله

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

أحمد مهدي

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي:

كلف االتحاد  اآلس���يوي لكرة القدم، مستش���ار لجن���ة الحكام باالتحاد 
البحريني لكرة القدم ومقيم ومكتش���ف الحكام اآلسيوي عبدالرحمن 

عبدالخالق؛ لتقييم حكم سعودي دولي.

وبن���اء عل���ى التكلي���ف اآلس���يوي، 
عبدالخال���ق  عبدالرحم���ن  ف���إن 
س���يكون مقيما للحكم الس���عودي 
الدول���ي ماج���د الش���مراني، وذلك 
الخلي���ج  فريق���ي  مب���اراة  خ���الل 
والوش���م، والت���ي س���تقام يوم 22 
منافس���ات  ضم���ن   ،2019 يناي���ر 
دوري األمي���ر محم���د ب���ن س���لمان 
)دوري الدرجة األولى السعودي(.

مقي���م  عات���ق  عل���ى  وس���يكون 
اآلس���يوي  الح���كام  ومكتش���ف 
تقيي���م  عبدالخال���ق  عبدالرحم���ن 
الحكم الس���عودي ماجد الشمراني 

خالل إدارته للمباراة المذكورة.
ويع���د التكلي���ف القاري لمستش���ار 
لجن���ة الحكام باالتح���اد البحريني 

عبدالرحم���ن  الق���دم  لك���رة 
للتكليف���ات  تواص���ال  عبدالخال���ق 
التحكيمي���ة،  لكوادرن���ا  المتع���ددة 
والت���ي تحص���ل عل���ى الثق���ة بناء 
عل���ى تميزه���ا وكفاءتها المش���هود 
بم���ا  األوس���اط،  عل���ى جمي���ع  له���ا 
الصاف���رة  وري���ادة  تمي���ز  يعك���س 

البحرينية.

عبدالخالق يقيم حكما سعوديا

  عبدالرحمن عبدالخالق

علي مجيد

عقد برئاسة عسكر 
وبحث إمكان تنظيم 

قرية مصغرة في 
كل محافظة



برعاي���ة وحض���ور النائ���ب األول لرئي���س المجلس األعلى للش���باب والرياضة الرئيس الفخ���ري لالتحاد البحريني لرياض���ة فنون القتال 
المختلطة BMMAF مؤس���س منظمة خالد بن حمد الرياضية KHK SPORTS، أقيمت يوم الجمعة الموافق 28 ديس���مبر، منافس���ات 
النسخة الحادية والعشرين من بطولة القتال الشجاع “بريف” لفنون القتال المختلطة للمحترفين، والتي نظمها اتحاد القتال الشجاع 
بصالة مدينة الملك عبدهللا الرياضية بمدينة جّدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي شهدت مشاركة 20 العبا من 11 دولة 

من بينهم العب فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة KHK MMA حمزة الكوهجي الملقب ب� “فخر البحرين”.

وش���هدت البطول���ة حض���ور ع���دد كبي���ر م���ن 
القت���ال  فن���ون  رياض���ة  وعش���اق  محب���ي 

المختلطة بالمملكة العربية السعودية.

عالقات تاريخية

وبهذه المناس���بة، أشاد سمو الشيخ خالد بن 
حم���د آل خليف���ة بالعالق���ات التاريخية التي 
ترب���ط مملك���ة البحري���ن والمملك���ة العربي���ة 
الس���عودية الش���قيقة، والتي ش���هدت حرص 
واهتم���ام البلدي���ن عل���ى تعزيزها في ش���تى 
المج���االت، بم���ا يحق���ق تطلع���ات القيادتين 
والش���عبين الش���قيقين، ف���ي المحافظة على 
المكتس���بات الحضاري���ة ويع���زز م���ن األم���ن 
ويس���هم ف���ي مزي���د م���ن االزده���ار والرخاء، 
تتس���م  العالق���ات  تل���ك  أن  س���موه  مؤك���دا 
بوح���دة الموقف في ظل ما تلقاه من رعاية 
ودع���م م���ن حض���رة عاه���ل الب���الد صاح���ب 
الجالل���ة الملك حم���د بن عيس���ى آل خليفة، 
وأخي���ه عاه���ل المملك���ة العربية الس���عودية 
خادم الحرمين الش���ريفين الملك س���لمان بن 

عبدالعزيز آل سعود.

 معزة وتقدير

ونوه سموه بالمكانة الخاصة لمملكة العربية 
الس���عودية الش���قيقة ل���دى مملك���ة البحري���ن 
قي���ادة وحكومة وش���عبا، والقائمة على الود 
والمعزة والتقدير والموقف الثابث في دعم 
الجه���ود، بما يش���كل حاف���زا كبي���را لالرتقاء 
بشكل العالقات الثنائية وتعدد مجاالته في 
المس���تقبل، والذي يع���ود بالنفع والخير على 

الشعبين الشقيقين.

القلب النابض

آل  حم���د  ب���ن  خال���د  الش���يخ  س���مو  وتاب���ع 
خليف���ة، قائال: “إن الش���قيقة المملكة العربية 
ف���ي  الري���ادي  بدوره���ا  تمت���از  الس���عودية 
المنطق���ة، وال���ذي س���اهم ف���ي تعزي���ز العمل 
الخليج���ي المش���ترك ودف���ع ب���ه نح���و آف���اق 
واس���عة من التعاون والتنس���يق في مختلف 
الميادين، وس���عيها الدائم لتوطيد العالقات 
العربية اإلس���المية، وموقفها الراس���خ تجاه 
الدفاع عن قضايا األمة، ومس���اعيها الخيرة 
إلحالل السالم بالمنطقة والحفاظ على أمن 
واس���تقرار المنطقة، فالس���عودية هي القلب 

النابض وصمام األمان لألمة”.

 محطة ناجحة

واعتب���ر س���موه أن مدين���ة ج���ّدة بالمملك���ة 
العربي���ة الس���عودية محطة ناجح���ة لتعزيز 
موق���ع بطولة اتحاد القتال الش���جاع- بريف 
مؤك���دا  األوس���ط،  والش���رق  المنطق���ة  ف���ي 
سموه أن البطولة تسير حسب الرؤية التي 
رس���مها س���موه، والت���ي تركز على االنتش���ار 
الواس���ع ف���ي مختلف م���دن وعواصم بلدان 
العالم، لتؤكد حضورها القوي على مستوى 
بط���والت رياض���ة فن���ون القت���ال المختلطة 
كأول بطول���ة تنطل���ق م���ن مملك���ة البحرين 
ذات أهداف عالمية، لتعزز بذلك ما تش���هده 
البحري���ن م���ن نماء وتق���دم على المس���توى 

الرياضي.

 دعم ملكي ومتابعة ناصر بن حمد

ب���ن حم���د آل  الش���يخ خال���د  وق���ال س���مو 
خليفة: “إن التطور في الرياضة البحرينية 
يأت���ي بفض���ل رعاية ودع���م س���يدي الوالد 
عاه���ل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك 
حم���د بن عيس���ى آل خليفة، وال���ذي دفعها 
للوص���ول لمكان���ة رفيع���ة عل���ى المس���توى 
الدولي، من خالل م���ا حققته من منجزات 
ونتائج مشرفة”، مؤكدا سموه أن المتابعة 
المس���تمرة لممث���ل جالل���ة المل���ك لألعم���ال 
الخيرية وشؤون الش���باب رئيس المجلس 
األعل���ى للش���باب والرياضة رئي���س اللجنة 
األولمبي���ة البحريني���ة س���مو الش���يخ ناصر 
بن حمد آل خليف���ة، عبر البرامج والخطط 
التطويري���ة الت���ي أس���همت ف���ي مواصل���ة 
العمل نحو الدفع بعجلة التقدم في المجال 
الرياض���ي، وهذا ما كان جليا في هذا العام 
ال���ذي ُأطل���ق عليه ع���ام الذهب م���ن جانب 
س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة، 
حيث ش���هد إح���راز أكثر م���ن 400 ميدالية 
ملونة في مختلف األلعاب الرياضية، منها 

ما يزيد عن 160 ميدالية ذهبية.

 دافع حقيقي 

آل  ب���ن حم���د  خال���د  الش���يخ  س���مو  وق���ال 
خليف���ة: “إن ذل���ك دفعن���ا نح���و االس���تمرار 

ف���ي جهودن���ا لرعاي���ة ودعم رياض���ة فنون 
القت���ال المختلطة التي نجحت في تحقيق 
نتائ���ج ممي���زة، وال���ذي يس���هم ف���ي تنفي���ذ 
األهداف التي رسمناها لهذه البطولة، التي 
أصبح���ت اليوم إحدى أبرز بطوالت رياضة 
فنون القت���ال المختلطة العالمي���ة؛ نظرا لما 
تشهده من إقبال واسع من جانب الالعبين 
المحترفي���ن للمش���اركة، وم���ا تحظى به من 
نق���ل حي ومباش���ر لمنافس���اتها م���ن جانب 
القن���وات الرياضي���ة المعروف���ة ف���ي العالم، 
األم���ر الذي ينعكس إيجاب���ا على دعم إبراز 
ونج���اح ه���ذه البطول���ة”، مؤكدا س���موه في 
الوق���ت ذاته أن جهود س���موه لن تقف عند 
هذا الحد، بل س���تتواصل في س���بيل تعزيز 
مكان���ة البحري���ن المتقدم���ة عل���ى الصعي���د 

الدولي في هذه الرياضة.

 سموه يشهد النزاالت

وقد ش���هد س���مو الش���يخ خالد ب���ن حمد آل 
خليفة نزاالت النس���خة الحادية والعشرين 
م���ن بطول���ة بريف، التي أقيم���ت خاللها 11 
إقام���ة مواجهتي���ن  أبرزه���ا  مواجه���ة، كان 
رئيس���يتين، األول���ى جمع���ت بين الروس���ي 
م���راد محم���دوف والكن���دي جي���ري كيندي 

بفئة وزن الريشة، والثانية التي جمعت بين 
الروس���ي غازي موس���ى غازيي���ف واللبناني 

رامي حميد بفئة الوزن المتوسط.

كينيدي يطيح بالروسي مراد

نج���ح الالع���ب الكن���دي جيريم���ي كيني���دي 
الروس���ي  بالالع���ب  الهزيم���ة  إلح���اق  م���ن 
م���راد محم���دوف، في الن���زال الرئيس الذي 
جمعهم���ا ضم���ن منافس���ات البطول���ة. فق���د 
تمكن كينيدي من الس���يطرة على مجريات 
الن���زال  ينه���ي  أن  واس���تطاع  المواجه���ة، 
لصالح���ه ف���ي الجول���ة الثالث���ة ع���ن طري���ق 

الضربة القاضية.

 خالد بن حمد يؤازر “فخر البحرين”

حرص سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
على دعم ومؤزارة الالعب البحريني حمزة 
الكوهج���ي الملقب ب���� “فخ���ر البحرين”، في 
مش���اركته ف���ي هذه النس���خة وتحديدا في 
المواجه���ة التي خاضها أم���ام الصيني يانغ 

يونغ، حيث رافق سموه الالعب الكوهجي 
بف���وزه  انته���ى  وال���ذي  الن���زال،  ه���ذا  ف���ي 

الكوهجي بقرار لجنة الحكام.

 سموه يكرم مالك فندق 

“كازابالنكا” جراند

وعل���ى هامش البطولة، كرم س���مو الش���يخ 
خال���د ب���ن حم���د آل خليف���ة رئي���س مجلس 
البيض���اء  ال���دار  فن���ادق  مجموع���ة  إدارة 
“كازابالنكا” جراند رجل األعمال الس���عودي 
المع���روف محم���د حبي���ب رحم���ان خوجة، 
حيث أهدى س���موه لخوجه درع���ا تذكاريا؛ 
تكريم���ا لجه���ود المجموع���ة ف���ي مس���اهمة 
بدع���م إقامة النس���خة الحادية والعش���رين 

من البطولة في مدينة جّدة. 

 نقل تلفزيوني مباشر

حظي���ت بطول���ة BRAVE 21 بنق���ل مباش���ر 
العربي���ة  القن���وات  عل���ى  الن���زاالت  لجمي���ع 
واألجنبي���ة، وم���ن بي���ن تل���ك القن���وات قناة 

أبوظب���ي الرياضية، التي حرصت على نقل 
المواجه���ات م���ع التحلي���ل الفن���ي؛ من أجل 
اإلس���هام ف���ي إيص���ال الص���ورة الحّي���ة عن 
البطولة لجميع البلدان في مختلف مناطق 

العالم.

 السلوادي ضيف النسخة

شارك الالعب األردني المحترف عبدالكريم 
الس���لوادي كضي���ف ف���ي النس���خة الحادي���ة 
والعش���رين م���ن البطول���ة، وذل���ك من خالل 
التحلي���ل الفن���ي وكذلك تش���جيع ومؤازرة 
جميع الالعبين في داخل الحلبة وخارجها. 
وقد كان حضور الالعب الس���لوادي مكسبا 
كبيرا لهذه النسخة؛ كونه أحد أبرز الالعبين 
في هذه البطولة، والذي نجح من نيل لقب 
الوزن الخفيف في النس���خة الثامنة عشرة 
التي أقيمت بمملكة البحرين ضمن أسبوع 
بريف الدول���ي للقتال الذي أقيم في الفترة 

-11 18 نوفمبر الماضي.

 نتائج النزاالت

الكندي جيريمي كينيدي أمام الروسي  «
مراد محمدوف

فوز الكندي جيريمي كينيدي «

» 

الروسي غازي موسى غازييف أمام  «
اللبناني رامي حميد

فوز اللبناني رامي حميد «

» 

السعودي عبدالله القحطاني أمام  «
المصري إسالم رضا

فوز السعودي عبدالله القحطاني «

» 

الروسي إكرام علي أمام البرازيلي  «
جيرالدو سنتانا

فوز الروسي إكرام علي «

» 

الروسي عثمان نور محمدوف أمام  «
الياباني أوشي مورياما

فوز الروسي عثمان نور محمدوف «

» 

البحريني حمزة الكوهجي أمام  «
الصيني يونغ يانغ

فوز البحريني حمزة الكوهجي «

» 

الباكستاني نجم خام أمام السعودي  «
مصطفى راشد

فوز السعودي مصطفى راشد «

» 

الروسي أحمد محمدوف أمام  «
البرازيلي جابرييل فالي

فوز الروسي أحمد محمدوف «

» 

الروسي رستم شزييف أمام البرازيلي  «
براونو أسيس

فوز البرازيلي براونو أسيس «

» 

السعودي أحمد مكي أمام السوري  «
محمد دوغاني

فوز السعودي أحمد مكي «
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اختت���م األمين العام لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين دورة االتحاد 
اآلس���يوي لش���هادة التدري���ب B ي���وم الخمي���س 27 ديس���مبر الج���اري وذل���ك في مقر 

االتحاد بالرفاع.

وحاض���ر ف���ي ال���دورة المحاض���ران اآلس���يويان 
محمد الش���مالن وعابد األنص���اري، وأقيمت في 
الفت���رة 25 نوفمب���ر 2018 وحت���ى 27 ديس���مبر 

الجاري.
وخ���الل كلمته بحفل الختام، نق���ل األمين العام 
لالتح���اد إبراهي���م البوعيني���ن، تحي���ات مجلس 
إدارة االتح���اد البحرين���ي لك���رة الق���دم برئاس���ة 
الش���يخ علي بن خليفة ب���ن أحمد آل خليفة إلى 

الدارسين.
وأكد البوعينين أن الدورة جاءت ضمن سلسلة 
الدورات المتواصل���ة التي يحرص االتحاد على 
تنظيمه���ا بش���كل مس���تمر ضم���ن إط���ار االهتمام 

بالكوادر الوطنية الفنية.
وأش���ار إلى خصوصية دورة المس���توى B خالل 
ه���ذه المرة، خصوصا وأنه���ا أقيمت وفقا للنظام 
الجديد المستحدث من جانب االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم، والتي تش���مل فيها مجاالت متعددة 

تتعلق بعمل المدربين.
المحاضري���ن  بتواج���د  البوعيني���ن  وأش���اد 
اآلس���يويين محم���د الش���مالن وعاب���د األنصاري، 

مؤك���دا أنهما م���ن خيرة الكف���اءات الوطنية في 
المجال الفني.

ونوه البوعينين بأهمية االستمرار في الدورات 
م���ن  المزي���د  الكتس���اب  للدارس���ين؛  للتدريبي���ة 
المعلومات والحصول على الشهادات المتقدمة.

وش���ارك ف���ي ال���دورة 21 دارس���ا، وه���م: الس���يد 
حس���ن عيس���ى حس���ن، إبراهي���م عل���ي إبراهي���م 
محم���د، إبراهيم محم���د محمود، أحمد حس���ين 
أحم���د، أش���رف عبدالجليل عياد، جاس���م محمد 
منصور، حس���ين راشد الشكر، حسين علي سند، 
خالد يوس���ف الدوسري، سعيد مرتضى حسين، 
س���يد هان���ي ش���بر محمد ش���بر، عبدهللا عيس���ى 
الحوطي، علي عبدهللا عبدالوهاب، علي محمد 
جعف���ر العال���ي، فاض���ل عبدالعزيز جاس���م، مازن 
محم���د أحم���د حجي���ر، محم���د جاس���م النص���ف، 
محم���د حس���ين جناح���ي، محمد مم���دوح أحمد 
)مص���ر(، مني���ر عبدهللا ح���رم ومه���دي فيصل آل 

حميدان.
 وسلم البوعينين المشاركين شهادات المشاركة 

في حفل الختام.

B ختام دورة المدربين للمستوى
ال���ب���وع���ي���ن���ي���ن ي����ؤك����د ال�����ح�����رص ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ال������ك������وادر ال��ف��ن��ي��ة

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

حقق منتخبنا الوطني األول لكرة القدم فوزا على نظيره منتخب كوريا الش���مالية 
بنتيجة )4/0( في المباراة الودية الدولية التي أقيمت بينهما مساء أمس )السبت( 

على استاد مدينة خليفة الرياضية.

وس���جل أه���داف منتخبن���ا الالعبون: 
جمع���ة  وأحم���د  الرميح���ي  محم���د 

وجمال راشد وكميل األسود.
الدولي���ة  الودي���ة  المب���اراة  وج���اءت 
المنتخبي���ن  إع���داد  إط���ار  ضم���ن 
للمشاركة في كأس آسيا 2019 التي 
ستس���تضيفها دولة اإلمارات العربية 
المتحدة خالل الفترة 5 يناير وحتى 

1 فبراير المقبلين. 
وأدار المب���اراة طاقم تحكيمي دولي 
مكون من حكم الساحة العماني عمر 
اليعقوبي، وعاونه البحرينيان نواف 
شاهين وسيد فيصل علوي، والحكم 

الرابع البحريني عيسى عبدهللا.

لمنتخبن���ا  معنوي���ا  الف���وز  ويعتب���ر 
الوطني قبل االستحقاق اآلسيوي.

ومع ختام ودية أمس، فإن المنتخب 
س���يخضع للراح���ة الي���وم األحد على 
أن يس���تأنف تدريبات���ه غ���دا اإلثني���ن 
المواف���ق 31 ديس���مبر الج���اري، فيما 
يغ���ادر يوم الثالث���اء 1 يناي���ر المقبل 

إلى اإلمارات. 

يشار إلى أن منتخبنا الوطني خاض 
مباري���ات   3 الج���اري  ديس���مبر  ف���ي 
ودي���ة فاز فيه���ا جميعها: األولى على 
طاجيكس���تان بنتيج���ة )5/0(، الثانية 
عل���ى لبن���ان )1/0( وي���وم أم���س على 

كوريا الشمالية.

يذكر أن منتخبنا وقع في  «
المجموعة األولى بكأس آسيا إلى 

جانب المستضيف منتخب اإلمارات 
ومنتخبي تايلند والهند.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

األحمر يكسب كوريا الشمالية برباعية

من مباراة منتخبنا وكوريا الشمالية
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ختام بطولة الذهب من أجل الخير
ال����م����ج����ل����س األع�������ل�������ى ل������ل������م������رأة ب������ط������اً ل����ل����ن����س����خ����ة األول����������ى

تحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة، توجت المؤسس���ة الخيرية الملكية أبطال بطولة “الذهب من أجل الخير” بحضور 
األمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية مصطفى السيد في أجواء من الحماس، إذ حقق فريق المجلس األعلى للمرأة لقب البطولة 
في نسختها األولى التي شارك فيها 13 فريًقا، واستمرت مدة يومين متتاليين في صالة عيسى الرياضية، وهدفت إلى إبراز الجانب 

الخيري عبر رياضة كرة الهدف، وخصص ريع البطولة لدعم أسر المؤسسة الخيرية الملكية.

مب���اراة  البطول���ة  م���ن  األخي���ر  الي���وم  وش���هد 
اس���تعراضية بين نجوم الجيل الذهبي لمنتخب 
البحرين الوطني وفريق يضم عدًدا من الفنانين 
البحرينيي���ن في مب���اراة بدأها مصطفى الس���يد 
بركل���ة البداي���ة وتفاع���ل معها الجمه���ور الحاضر 

في أجواء كان ملؤها المحبة والسعادة.
وأقيمت المب���اراة الختامية للبطولة بين فريقي 
البرك���ة للرياضة وفريق المجل���س األعلى للمرأة 
الذي كان األبرز ف���ي هذه البطولة بقيادة عنصر 
نسائي بحريني وهي المدربة فاطمة المتوج، إذ 
قادت الفريق لمنصة التتويج بعد فوزه بنتيجة 

1-2 مؤكدة تألق المرأة البحرينية في المجاالت 
كافة.

بعده���ا ق���ام مصطف���ى الس���يد بتكري���م الرع���اة 
الذهبيي���ن للبطولة وهم ش���ركة الخليج لصناعة 
البتروكيماويات )جيبك( والس���يارات األوروبية، 
والراعي الفضي شركة البركة للرياضة والراعي 
هوليدي���ز،  بحري���ن  ش���ركة  للبطول���ة  اإلعالم���ي 
إضاف���ة إل���ى طاقم التحكيم المك���ون من الحكم 
الدول���ي الس���ابق عل���ي داد هللا والحك���م الدولي 
ص���االت عقيل حس���ن ومعلق مباري���ات البطولة 
المعل���ق المخضرم محمد س���ويد الذي علق على 

مباري���ات البطول���ة في النق���ل المباش���ر عبر قناة 
سباي سبورت على تطبيق اليوتيوب.

كما كرم الس���يد الالعبين المميزين في البطولة، 
إذ حصل الالعب راشد الرقيمي من فريق البركة 
عل���ى لق���ب أفضل العب ف���ي البطول���ة والالعب 
أحمد صب���ري من فريق المجل���س األعلى للمرأة 
عل���ى لق���ب اله���داف وزميله في الفري���ق الطيب 
صبري على لقب أفضل حارس في البطولة، كما 
تم تتوي���ج الفريقي���ن أصح���اب المركزين األول 
والثاني في البطولة وأخذ الصور التذكارية في 

الختام.

المؤسسة الخيرية الملكية

من التتويج

صورة جماعية إبراهيم البوعينين

في ودية دولية 
قبل المغادرة إلى 

كأس آسيا 2019



المقلة يهدي العزمي 
كتاب “إنجازات التنس”

في إطار تواصل نادي البحرين للتنس مع الجهات كافة المهتمة برياضة التنس في الدول 
الخليجية والعربية، اس���تقبل رئيس نادي البحرين للتنس خميس محمد المقلة أمين س���ر 
ن���ادي الفت���اة الكويتية بدولة الكويت الش���قيقة س���لوى زيد العزمي، وأه���دى رئيس النادي 
لس���لوى نس���خة من كتاب “ن���ادي البحرين للتن���س.. أربعون عاما من اإلنجازات والمس���يرة 
مس���تمرة”، إذ أش���ادت بالكت���اب وبم���ا يحتويه من معلوم���ات تاريخية ع���ن رياضة التنس، 
وأش���ارت إل���ى أن���ه يعتبر مرجع���ا تاريخيا مهم���ا عن رياضة التنس س���يفيد الجي���ل الحالي 

واألجيال القادمة.
وعب���رت س���لوى عن تقديره���ا لجهود نادي البحرين للتنس الملموس���ة وأنش���طته المتعددة 

واهتمامه بالتأريخ لرياضة التنس البحرينية والخليجية والعربية.

نادي البحرين للتنس

إهداء كتاب النادي ألمين سر نادي الفتاة الكويتي

sports@albiladpress.com

األحـد
30 ديسمبر 2018 
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حققت العبات األندية البحرينية 35 ميدالية ملونة في مستهل المشاركة البحرينية في البطولة، إذ 
حقق���ن 25 ميدالي���ة ذهبية و9 ميداليات فضية وميدالية بروزنزية في مختلف الفئات الوزنية الالتي 

شاركن فيها في يومها األول.
وتواصل���ت باألم���س وف���ي يومه���ا الثاني منافس���ات بطول���ة أندية غ���رب آس���يا لرفع األثق���ال للرجال 
والس���يدات )ش���باب، ناشئون، عموم، ماس���تر للرجال( خالل الفترة من 27 وحتى 31 من شهر ديسمبر 
الجاري بفندق إليت المحرق، والتي ينظمها االتحاد البحريني لرفع األثقال بالتعاون مع نادي المحرق 

بإقامة منافسات الرجال.

 مسابقات الفترة الصباحية

 وف���ي مس���ابقات الفت���رة الصباحية وضم���ن الفئة 
الوزني���ة 40 كيلوغرام���ا للرجال أح���رز العب نادي 
الدير البحريني عل���ي عبداألمين المركز األول في 
الخطف والنتر والمجموع على مس���توى الش���باب، 
ت���ارًكا المرك���ز الثان���ي لالع���ب فري���ق ن���ادي البديع 
ن���ادي التضام���ن  والمرك���ز الثال���ث لالع���ب فري���ق 

الكويتي طارق الجريان.
وفي مس���ابقة الفئ���ة الوزني���ة 55 كيلوغراما أحرز 
المرك���ز األول في الخطف والنت���ر والمجموع على 
مستوى العموم والناشئين الالعب اإليراني بيلمان 
ديغان���ي، أم���ا المركز األول على مس���توى الش���باب 
فأح���رزه الع���ب فري���ق ن���ادي التضام���ن الكويت���ي 
مش���اري محم���د، المرك���ز الثان���ي ف���ي العم���وم في 
الخطف والنت���ر والمجموع لالعب الدير البحريني 
عل���ي عبداألمي���ن، كم���ا أح���رز المرك���ز الثال���ث على 
مس���توى الناش���ئين، أما المركز الثالث على العموم 
والمركز الرابع للناشئين فذهب لالعب فريق نادي 

البديع سلمان النوبي.

  مسابقات الفترة المسائية

وف���ي منافس���ات وزن 61 كيلوغراما أح���رز المركز 
ف���ي  والناش���ئين  الش���باب  مس���توى  عل���ى  األول 
الخط���ف والنتر والمجموع الع���ب فريق التضامن 
الكويت���ي ض���اري محم���د بينما أح���رز المركز األول 
عل���ى مس���توى العم���وم ف���ي الخط���ف والمجم���وع 
الع���ب فريق االتحاد اإلمارات���ي علي عبدهللا مراد 
أم���ا المرك���ز األول ف���ي النت���ر فقد كان م���ن نصيب 
عل���ي الع���رادي م���ن ن���ادي الدي���ر وال���ذي ح���ل ثالًثا 
في منافس���ات الخط���ف والمجموع على مس���توى 
الناش���ئين وثانًي���ا ف���ي النت���ر، أم���ا الع���ب التضامن 
الكويتي يحيى علي فقد حقق في الخطف والنتر 
والمجم���وع المركز الراب���ع للناش���ئين والثالث على 

الشباب.
وفي مس���ابقة الفئ���ة الوزني���ة 67 كيلوغراما أحرز 
المرك���ز األول العب فريق نادي التضامن الكويتي 
كريم هش���ام ف���ي الخطف والنت���ر والمجموع على 
مس���توى الناشئين والش���باب، أما المركز األول في 
العم���وم فخطف���ه زميله ف���ي نفس النادي يوس���ف 
العري���ر، أما المركز الثاني ف���ي الخطف والمجموع 
فق���د حققه العب فريق نادي النجمة نواف وأحرز 
المرك���ز الثالث في النتر، أما الالعب فيصل العلوي 
م���ن ن���ادي الحال���ة فق���د أح���رز المرك���ز الثال���ث في 
الخطف والمجموع على مس���توى العموم والمركز 

الثاني في النتر.

 نتائج الماسترز

ف���ي منافس���ات فئة الماس���ترز حق���ق المركز األول 
الع���ب نادي المح���رق جاب���ر العرادي ف���ي الخطف 

والنتر والمجموع، في المجموعة الثانية للماسترز 
حق���ق المرك���ز األول الالع���ب حس���ن الم���رزوق في 
الخطف والنتر والمجم���وع، في المجموعة الثالثة 
ش���هدت منافسة قوية من العبي نادي المحرق، إذ 
أحرز المركز األول ف���ي الخطف والنتر والمجموع 
الالع���ب بدر العل���وي، المركز الثان���ي ناصر عبدهللا 
والمرك���ز الثال���ث خال���د البس���تكي، ف���ي المجموعة 
الرابع���ة حق���ق المرك���ز األول الالع���ب عبدالرض���ا 
عب���دهللا ف���ي الخط���ف والنت���ر والمجم���وع الع���ام، 
في المجموعة الخامس���ة أح���رز المركز األول علي 
يوس���ف ف���ي الخط���ف والنت���ر والمجم���وع، وف���ي 
المجموع���ة السادس���ة أح���رز المرك���ز األول الع���ب 
فري���ق ن���ادي ال���درك األردن���ي ط���ارق خض���ر ف���ي 
الخط���ف والنت���ر والمجموع بينما ح���ل ثانًيا العب 

نادي المحرق علي يوسف.

 الزبيدي: بطولة المنتخبات المقبلة 

مؤهلة ألولمبياد طوكيو

كش���ف رئي���س اتح���اد غ���رب آس���يا لرف���ع األثق���ال 
مصطف���ى الزبي���دي ع���ن أن���ه “س���نقوم بتقديم ملف 
كام���ل لالتح���اد الدول���ي لرف���ع األثق���ال وبدع���م من 
األمي���ن العام محمد جلود؛ كي تكون بطولة مؤهلة 
وتحتس���ب نقاطها ألولمبي���اد طوكي���و 2020. أمور 
كثي���رة س���اهمت ف���ي ذل���ك وم���ازال لدين���ا الوق���ت 
لتحقيق االش���تراطات المطلوب���ة بالعمل مع األخوة 

في االتحاد البحريني لرفع األثقال”.
 وأضاف الزبيدي أن مملكة البحرين أثبتت جدارتها 
وكفاءته���ا العالي���ة ف���ي تنظي���م مختل���ف البطوالت 
الرياضي���ة خصوًص���ا بط���والت رف���ع األثق���ال، فهذه 
البطول���ة الثاني���ة الت���ي تقام عل���ى أرضه���ا الكريمة، 
حيث ش���هدت البطولة الماضية التي أقيمت خالل 
شهر مارس )بطولة غرب آسيا للمنتخبات( مشاركة 
واس���عة ومنافس���ات قوي���ة، والي���وم تحتض���ن أول 
نس���خة من بطولة أندية غرب آس���يا، نحن في هذه 
المنظم���ة أكب���ر إقليم، وفوجئ���ت بعدد المش���اركين 
الكبير، فمنذ ش���هر مارس وحتى اآلن لمس���نا طفرة 
كبي���رة ف���ي مس���توى الممارس���ين وأع���داد الالعبين 
والالعبات خصوًصا المنتخبات النسوية البحرينية، 
التي في كل مش���اركة نالحظ اتس���اع قاعدتها، إلى 
جان���ب ذل���ك اتس���اع قاعدة ممارس���ي رياض���ة رفع 
األثق���ال عموًما، إذ ش���هدت ه���ذه البطولة مش���اركة 
ناش���ئين صغار وهذا يدل على أن هناك انتش���ارا لها 
وعمال جبارا من االتحاد. المشاركة من قبل األندية 
ف���ي النس���خة األولى رائع���ة، الي���وم الكويت جاءت 
بناديي���ن، وأك���دوا ل���ي ش���خصًيا أنه���م ف���ي البطولة 
المقبل���ة س���يأتون بفريق للس���يدات. كذل���ك المملكة 
العربي���ة الس���عودية التي تعد فريق س���يدات، إيران 
أيًضا ستحرص على المشاركة بفريقها النسوي، كل 
هذه مؤشرات إيجابية تبث لنا االستحسان وكذلك 

لمسؤولي االتحاد اآلسيوي والدولي”.

تحكيم مميز

أك���د رئيس لجن���ة الحكام بالبطولة محمد عيس���ى 
النين���ون أن مس���توى التحكيم عاٍل في منافس���ات 
ه���ذه البطولة، وق���ال “لله الحمد األمور تس���ير كما 
ه���و مخطط لها، والحكام جميعهم من البحرينيين 
واإلخ���وة العرب الذين ج���اءوا مع فرقهم يقدمون 
بأفض���ل  المنافس���ات  ويدي���رون  كبي���رة  جه���ودا 
مستوى، فهم مؤهلون ولديهم خبرة واسعة وعدد 
كبي���ر منه���م دولي���ون، إذ يبل���غ عدد جمي���ع الحكام 

بالبطولة 32 من رجال وسيدات”.
وأضاف النينون “بطبيعة هذه البطوالت خصوًصا 
أنه���ا لعبة أولمبي���ة يكون فيها الجان���ب التحكيمي 
دقيق���ا ج���ًدا، ل���ذا فم���ن الطبيع���ي أن تك���ون هن���اك 
احتجاجات من قبل الفرق والمشاركين، ودائًما ما 
يت���م التعامل معها وف���ق األطر والقوانين المعمول 
به���ا دولًيا وم���ا نصه االتحاد الدول���ي لرفع األثقال، 
ونح���ن حريص���ون على تهيئة الحكام وتنش���يطهم 
قب���ل البطول���ة، إذ أقمن���ا دورة تنش���يطية للح���كام 
خ���الل الفت���رة الماضي���ة؛ م���ن أج���ل الوق���وف على 
مس���تجدات التحكي���م وتجهي���ز الح���كام للبطول���ة 
المقبل���ة؛ لتحقي���ق أعل���ى مع���دالت النج���اح عل���ى 
المستوى التحكيمي فيها، وتم تقديم شرح مفصل 
ع���ن الجان���ب التحكيم���ي بمثاب���ة تغذي���ة راجع���ة 
للح���كام الذي���ن سيس���اهمون ف���ي إدارة وتحكي���م 
منافس���ات البطول���ة، كم���ا ت���م ت���م توزي���ع الح���كام 

البحرينيي���ن على موقع التحكي���م التي من خاللها 
س���يديرون المنافس���ات، وت���م إعطاؤه���م عددا من 
التوجيهات الخاصة بالجان���ب التحكيمي، وخالل 
اجتماع لجن���ة الحكام قبل البطولة بحضور جميع 
الح���كام تم توزيع الجميع عل���ى مختلف مواقعهم 
وتوزيع األدوار بين الجوري وحكام طاولة وحكام 

مارشال والكنترول”.
وأش���ار النين���ون إل���ى أنه���م أيًض���ا يجتمع���ون بع���د 
البطول���ة مع اللجنة الفنية؛ من أجل إعداد التقارير 

الفنية الخاصة بها ومن أجل تقييم الحكام.
وفي خت���ام حديثه وجه النينون ش���كره وامتنانه 
العميقي���ن لجميع الحكام الذين ش���اركوا في إدارة 
وتحكيم المنافسات، مقدرا جهودهم الكبيرة وكل 
ما قدموه في سبيل تحقيق أعلى معدالت النجاح 

على المستوى الفني.

 برنامج البطولة

وتتواص���ل ف���ي خت���ام البطول���ة الي���وم )األح���د(، 
منافس���ات الفئ���ات الوزني���ة 81 كيلوغرام���ا م���ن 
و96  كيلوغرام���ا   89 وزن  صباًح���ا،   9 الس���اعة 
كيلوغرام���ا و102 كيلوغرام الس���اعة 11 صباًحا، 
 102 ف���وق  ووزن  كيلوغرام���ات   109 وزن 
الفئ���ة  3 عص���ًرا، منافس���ات  الس���اعة  كيلوغ���رام 
الوزنية فوق 109 كيلوغرامات تقام عند الساعة 

5 مساًء.

 اجتماع المكتب التنفيذي التحاد غرب آسيا

ويعق���د ظهر اليوم )األحد( عند الس���اعة 1 اجتماع 
المكتب التنفيذي التحاد غرب آس���يا لرفع األثقال 
برئاس���ة مصطفى السيد وبحضور أعضاء المكتب 
التنفي���ذي، إذ م���ن المق���رر أن تت���م مناقش���ة برامج 
وأنش���طة وبط���والت اتح���اد غ���رب آس���يا، وتنظيم 
بطولة أندية غرب آسيا األولى التي تنظمها مملكة 

البحرين.

 181 العبا يشاركون في البطولة

يشارك في البطولة 181 العبا من 24 ناديا من 10 
دول مش���اركة، و6 من األندية المش���اركة بالبطولة 
بحريني���ة إلى جان���ب فريق من برنام���ج المواهب 
الرياضي���ة، ويتق���دم ه���ذه األندي���ة المش���اركة في 
بطولة أندية غرب آس���يا لرف���ع األثقال فريق نادي 
المح���رق، ن���ادي الرفاع، ن���ادي الدير، ن���ادي البديع، 
نادي النجمة، نادي الحالة وفريق برنامج اكتشاف 
المواهب الرياضية، أما أندية دول غرب آس���يا من 
األردن فه���ي ن���ادي الدرك األردني ون���ادي اليرموك 
البقع���ة، من فلس���طين ن���ادي غزة ونادي فلس���طين 
الرياض���ي، م���ن اليم���ن نادي الش���علة، م���ن الكويت 
نادي التضام���ن الرياضي ونادي الكويت الكويتي، 
االتح���اد اإليران���ي لرف���ع األثقال، من الع���راق نادي 
الكوت واالتحاد العراقي لرفع األثقال، من س���وريا 

نادي الجيش السوري.

الرجال يقدمون مستويات رائعة في الفئات
ال����ي����وم خ���ت���ام ب���ط���ول���ة أن����دي����ة غ�����رب آس���ي���ا األول�������ى ل���رف���ع األث���ق���ال

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

من التتويج

عدد من حكام البطولة



أك���ادي���م���ي���ة ت��ع��ن��ى ب��ت��ق��دي��م ب����رام����ج خ���اص���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع ال���ض���رائ���ب
 برأيك، ما احتياجات سوق العمل؟  «

وما القطاعات يستهدفها 
المعهد؟ 

- يعم���ل المعه���د عل���ى تش���خيص فجوة 
المه���ارات ف���ي القط���اع المال���ي، داخ���ل 
المملكة وخارجها، وعليه يقوم بتصميم 
البرامج التي تق���دم المهارات المطلوبة؛ 
لرفد الطالب بمهارات من شأنها أن تعزز 
األعم���ال في القطاع المال���ي والمصرفي 
في البحرين والدول الشقيقة المجاورة.
ب���دأ المعه���د ف���ي زم���ن التط���ور الرقم���ي 
والتكنولوجي���ا المالي���ة بتقدي���م برام���ج 
التكنولوجي���ا  مج���ال  ف���ي  متخصص���ة 
الحوس���بة  برام���ج  مث���ل  الحديث���ة 
االحترافي���ة  والش���هادات  الس���حابية، 
ال���� “بل���وك تش���ين” وتقني���ة  ف���ي تقني���ة 
المعلوم���ات المالية “فينتك”، إضافة إلى 

األمن السيبراني.
ويق���دم برام���ج قائم���ة عل���ى احتياجات 
س���وق العمل، إذ نعمل دائما على دراسة 

البرام���ج  وتقدي���م  االحتياج���ات  ه���ذه 
للطلب���ة  الالزم���ة  بالمه���ارات  المعني���ة 
والموظفين الذي���ن يتطلعون إلى تعزيز 
مهاراتهم التخصصية في مجاالت عدة.
ته���دف  بإس���تراتيجية  المعه���د  وب���دأ 
تأهي���ل  أج���ل  م���ن  مناهج���ه؛  لتطوي���ر 
م���ع  تماش���ًيا  مدرب���ة  بش���رية  ك���وادر 
االحتياجات المس���تقبلية لس���وق العمل، 
وهذه اإلس���تراتيجية ستسهم في تلبية 
العامل���ة  القطاع���ات  احتياج���ات جمي���ع 
المصرف���ي  القط���اع  وأهمه���ا  بالمملك���ة 

والمالي.
كم���ا يق���دم برام���ج تدريبي���ة للمه���ارات 
الس���وق،  ف���ي  الناقص���ة  أو  المطلوب���ة 
فتختلف االستجابة للبرامج المطروحة 
م���ن فت���رة إلى أخ���رى، إذ يط���رح المعهد 
معين���ة  تخصص���ات  لتعزي���ز  برام���ج؛ 
لتل���ك  ف���ي فت���رات مختلف���ة اس���تجابًة 
مج���االت  احتياج���ات  أو  المتطلب���ات 

محددة. 
ز االلت���زام بالتمّي���ز مكان���ة المعه���د  وع���زَّ
توفي���ر  مج���ال  ف���ي  رائ���دة  كمؤسس���ة 
التدري���ب المهن���ي والتعلي���م ف���ي جميع 
التخصص���ات التجارية الرئيس���ة، حيث 
إن المعهد يقيم شراكات عدة مع العديد 
المرموق���ة  التعليمي���ة  المؤسس���ات  م���ن 
عل���ى مس���توى العال���م في توفي���ر قيادة 
الفك���ر والتقيي���م والتدريب في مجاالت 
الخدمات المصرفية والمالية اإلسالمية 
والتنمية التنفيذية والمحاسبة والمالية 
واإلدارة،  والقي���ادة  واألكاديمي���ة، 
المعلوم���ات  وتكنولوجي���ا  والتأمي���ن، 

واالتصاالت.

ما آخر المستجدات عن األكاديمية  «
الخاصة بـ “القيمة المضافة”؟ 

الضرائ���ب  أكاديمي���ة  أعم���ال  ب���دأت   -
بالمعه���د ش���هر أكتوب���ر الماض���ي مع أول 
بتقدي���م  تعن���ى  وه���ي  تدريبي���ة،  دورة 
برام���ج خاص���ة للتعام���ل م���ع الضرائ���ب، 
بالتزام���ن مع بدء دخ���ول ضريبة القيمة 
المضاف���ة حيز التطبي���ق بالمملكة قريًبا، 
حيث تسعى األكاديمية لتعزيز وتجهيز 
القطاع���ات المختلف���ة، منه���ا الحكومي���ة 
للتعامل م���ع الضرائب من خ���الل توفير 
ورش عمل، إضافة إلى تقديم ش���هادات 
احترافية خاصة بالمجال المذكور، على 

هامش تطبيق “المضافة”.

واستهدفت األكاديمية تفاصيل تطبيق 
كانطالق���ة  التأمي���ن  لقط���اع  الضريب���ة 
ضم���ن سلس���لة ورش العم���ل التدريبي���ة 
لتأهيل القطاعات المختلفة على تطبيق 
“لمضاف���ة”، عل���ى أن يت���م عق���د دورات 

لقطاعات أخرى مختلفة الحًقا.

 وفًقا لالستبانة العالمية  «
للمصرفيين اإلسالميين 2018، 

فإنه ليس هناك مخاوف من 
تقليص حجم العمالة في 

الصيرفة اإلسالمية مع تطبيق 
“المضافة” على التقنيات 

المالية بالعمل المصرفي، إال 
أنه ستكون هنالك تغيير في 

خبرات الموظفين المعرفية، فهل 
سيضيف المعهد برامج متخصصة 

لتأهيل الكوادر وتدريبها؟ 

- نركز في برامجنا على آخر مستجدات 
“فينت���ك”  المال���ي  القط���اع  تكنولوجي���ا 
ومواءم���ة المعايي���ر الش���رعية في دول 
وال���دول  الخليج���ي  التع���اون  مجل���س 
اإلس���المية ع���ن طري���ق منص���ة التعل���م 
اإللكترون���ي الت���ي نقدمه���ا بالتع���اون مع 
هيئة المحاس���بة والمراجعة للمؤسسات 
المالي���ة اإلس���المية )AAOIFI(، كما نعمل 
عل���ى دع���م جه���ود الم���رأة العامل���ة ف���ي 
قطاع الصيرفة اإلس���المية، حيث تشير 

اإلحص���اءات إل���ى أن الم���رأة ه���ي عامل 
االقتص���ادات  نم���و  عجل���ة  لدف���ع  ق���وي 

اإلسالمية حول العالم.
الش���هادات  مص���در  المعه���د  ويعتب���ر 
االحترافية عالمًيا، إذ قدم هذه الشهادة 
من���ذ أكثر من عش���رين عام���ا، والتدريب 

في 63 دولة. 

 ما الوظائف التي سيتم  «
استحداثها مع ضريبة القيمة 
المضافة؟ وما تأثيرها على 

السوق المحلية؟

- إضاف���ة إل���ى أع���اله، س���يقدم المعه���د 
القيم���ة  لضريب���ة  متخصص���ة  ش���هادة 
مدق���ق  تس���تهدف  والت���ي  المضاف���ة، 
الضرائ���ب، والمدقق الداخلي ومس���ؤول 
التطبيق، وس���يتطلب األم���ر معرفة أكثر 
ف���ي نظ���م الضرائب لكاف���ة العاملين في 
المؤسس���ات الخاضع���ة للضرائب، ومنها 
مس���ؤولون والعاملون في أقس���ام تقنية 
المعلومات؛ لتحديث أنظمة المؤسسات 

وفًقا لمتطلبات الضرائب. 

 دشن مركز خليج البحرين  «
للتكنولوجيا المالية كبيئة حاضنة 

لالبتكار وإيجاد حلول رقمية، ما 
البرامج التي سيطرحها المعهد 

في هذا الصدد؟

- إضاف���ة إل���ى البرام���ج األساس���ية التي 
يقدمه���ا المعهد ف���ي قطاع���ات مختلفة، 
عل���ى  الفت���رة  ه���ذه  ف���ي   ”BIBF“ يرك���ز 
التطلع���ات الرقمي���ة وكيفي���ة دمجها في 
البرامج المطروح���ة بحيث تكون عامال 

مساعدا للتدريب في شتى المجاالت.
وقد أعلن المعهد عن إطالق أكاديمية ال� 
“بلوك تشين”، والتي ستقدم أول شهادة 
احترافي���ة ف���ي ه���ذه التقني���ة بالمملكة، 
ال���دورات  م���ن  سلس���لة  إل���ى  إضاف���ة 
التدريبي���ة وورش العم���ل الت���ي ته���دف 
لوض���ع البحري���ن على خارط���ة التدريب 

في مجال تقنية المعلومات.
MyL- )ببالتع���اون م���ع م���زود التدري���ب 

س���يطلق  دب���ي  ومق���ره   ،)earning Key
المعه���د برنامج���ه التدريبي ف���ي “البلوك 

 5 ولم���دة   2019 يناي���ر   6 ف���ي  تش���ين” 
أي���ام، وذلك إلعداد المش���اركين لتحقيق 
الش���هادة االحترافي���ة المعتم���دة عالمًي���ا 

.)Blockchain Professional(
س���يغير البرنام���ج التدريب���ي الخ���اص ب� 
“بلوك تشين” وجه التعامالت المصرفية 
عالميا، حيث يطرح هذا النظام شفافية 
ب���ل  المصرفي���ة،  التعام���الت  ف���ي  أكث���ر 
وس���تكون هنال���ك طفرة كبيرة وتس���ريع 
في المعام���الت التجاري���ة، حيث يعتمد 
عل���ى قاع���دة بيان���ات محصن���ة ال يمكن 
التالعب بس���جالتها. وتفيد تقنية “بلوك 
تش���ين” النظ���ام المالي من خ���الل توفير 
بيئة مباش���رة وفعالة وآمن���ة للمعامالت؛ 
لتب���ادل مجموع���ة م���ن األدوات المالي���ة 
من األسهم والس���ندات والعملة النقدية، 
إل���ى األج���ور والفوائ���د وأميال ش���ركات 
الطي���ران، وبينم���ا ترتب���ط ه���ذه التقني���ة 
ال����  مث���ل  الرقمي���ة  العم���الت  بتقني���ة 
“بيتكوين”، إذ تتمي���ز التقنية بتطبيقات 
تغيير يمكن أن تزيد من أداء المعامالت 
الحاج���ة  وإلغ���اء  التكالي���ف  وتخفي���ض 
إل���ى األنظمة القائمة كش���ركات المقاصة 

المالية. 
وفي هذا السياق نركز أيًضا على برامج 
تدريبية تشمل: البرامج التدريبية ألمن 
التدريبي���ة  البرام���ج  المعلوم���ات،  نظ���م 
اإللكترون���ي،  أو  الرقم���ي  للتس���ويق 
البرامج التقنية في الحوسبة السحابية، 
والتكنولوجي���ا المال���ي “فينت���ك”، اإلطار 
التدريب���ي للقي���ادة الرقمية ونس���عى من 
خالل برامجنا ذات الجودة العالمية، إلى 
أن نصب���ح الوجه���ة المفضل���ة واالختيار 
األمث���ل ف���ي العالم خصوص���ا في مجال 

الصيرفة اإلسالمية.

 أحمد الشيخ هو المدير العام  «
لمعهد البحرين للدراسات 

.”BIBF“ المصرفية والمالية

تقّلد الشيخ عدًدا من المناصب  «
القيادية البارزة مثل نائب 

للرئيس، وتنمية المشاريع 
وتنمية رأس المال البشري في 

“تمكين”. وكان مسؤواًل عن 
تنفيذ مبادرات تنمية الموارد 

البشرية ودعم القطاع الخاص 
ا في  التي تشكل عنصًرا رئيسيًّ

مشروع إصالح سوق العمل 
بالمملكة.

أمضى الشيخ أكثر من 16 عاًما  «
في التعليم العالي إذ شغل 

مناصب مختلفة في كلية إدارة 
األعمال بجامعة البحرين. وقام 

بدور رئيسي في تنفيذ العديد 
من االستراتيجيات بصفته 

رئيس قسم االقتصاد والمالية 
ومدير برنامج التعليم المستمر 

لإلدارة في الجامعة. كما حاضر 
في جامعة ميريالند، الواليات 

.”BIBF“ المتحدة، ومعهد

 أّسس البرنامج المسائي  «
لكلية إدارة األعمال في جامعة 

البحرين، إضافة إلى برنامج 
البكالوريوس في العلوم 

المصرفية والمالية. وعمل في 
مناصب استشارية متنوعة بما 

في ذلك مبادرات مثل “اإلنتاجية 
في الصناعات التحويلية 

بالبحرين” و”الخصخصة في 
البحرين” و”تكرير وتعديل جوانب 

التوقعات االقتصادية الكلية 
للوسائط المتعددة التفاعلية في 
دول مجلس التعاون الخليجي”.

يحمل الشيخ شهادة الدكتوراه  «
في االقتصاد، ماجستير في 

التنمية االقتصادية من جامعة 
ليستر، المملكة المتحدة. كما 

أنه حاصل على شهادة الدراسات 
العليا في االقتصاد من جامعة 

إيست أنجليا، بدرجة بكالوريوس 
في االقتصاد في إدارة األعمال 

من جامعة البحرين ودبلوم 
وطني عالي في إدارة األعمال من 

بوليتكنك الخليج.

أحمد الشيخ في سطور

الشيخ متحدًثا لـ “البالد” )تصوير: خليل إبراهيم(

 ”BIBF“ رأى المدي���ر الع���ام لمعه���د البحرين للدراس���ات المصرفية والمالي���ة
أحم���د الش���يخ أن أب���رز التحدي���ات الت���ي تواج���ه البن���وك والقط���اع المال���ي 
الي���وم تكمن في نقص المهارات التقنية للثروة البش���رية الالزمة؛ لتش���غيل 
التقني���ات الحديث���ة التي تؤثر عل���ى أعمالها، مؤكًدا ض���رورة إعداد الكوادر 
المؤهلة لمواكبة أحدث التقنيات وس���د فجوة المهارات بموظفين ماهرين 

وقادرين على القيام بالمهام المنوطة بهم.

ولفت إلى أن ضرورة تركيز المؤسسات على صد مخاطر التقنيات والحفاظ 
عل���ى المعلوم���ات الخاصة بالعم���الء، إذ كلما أمعنا في اس���تخدام التقنيات 

الحديثة في شتى نواحي األعمال، يرتفع خطر الهجمات السيبرانية.

وأش���ار إل���ى أن أكاديمية ال� “بلوك تش���ين”، س���تقدم أول ش���هادة احترافية 
ف���ي ه���ذه التقني���ة بالبحري���ن، إضافة إلى سلس���لة م���ن ال���دورات التدريبية 
وورش العم���ل التي تهدف لوضع المملكة عل���ى خارطة التدريب في مجال 
تقني���ة المعلوم���ات، مبيًنا أن المعهد  س���يطلق برنامج���ه التدريبي في “بلوك 
تشين” يوم األحد المقبل 6 يناير 2019 إلعداد المشاركين لتحقيق الشهادة 
االحترافية المعتمدة عالمًيا )Blockchain Professional(. فيما يلي نص 

اللقاء مع الشيخ: 

أمل الحامد | )تصوير: خليل إبراهيم(

س��د الفجوة في س��وق العمل وصق��ل المهارات 

من المقرر أن يتم وضع حجر األساس للمبنى الجديد لمعهد البحرين للدراسات  «
المصرفية والمالية “BIBF”، مع بداية العام المقبل 2019، ومن المزمع اكتمال المبنى 

في العام 2020، وتبلغ كلفة المرحلة األولى لتشييد المقر الجديد في خليج البحرين ما 
يقارب 10 ماليين دينار.

تفي المرحلة األولى من المشروع باحتياجات المعهد لألعوام العشرة المقبلة، تليها  «
المرحلة الثانية ألعمال التوسعة فقط. وسيؤدي صرح معهد BIBF المعماري الجديد 

دورًا حيويًّا في وضع المملكة على الخارطة اإلقليمية باعتباره الخيار األمثل لتدريب 
وإعداد الكفاءات الوطنية ورفدها بالمهارات الالزمة لتطوير األعمال، باإلضافة لكونه 

مركًزا للتطوير المهني المركزي الذي سيعزز من حركة األعمال في المملكة.

يتكون المبنى الرئيسي للمعهد الجديد من 9 طوابق وأكثر من 50 قاعة محاضرات  «
وقاعة مؤتمرات كبرى تستوعب أكثر من 400 شخص في الوقت ذاته، ومبنى لمواقف 

السيارات مع مراعاة تطبيق معايير أحدث التقنيات والجودة والحفاظ على البيئة، 
بمساحة وقدرها 23 ألف متر مربع في الواجهة الشمالية من خليج البحرين، وذلك 

بهدف استيعاب عدد أكبر مستقبال من الطلبة.

أول مؤسسة تدريبية للقطاع المالي

bussines
@albiladpress.com
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 المرحلة األولى 
للمقر الجديد 

تفي باالحتياجات 
لمدة 10 أعوام

 نقص بالمهارات 
التقنية للثروة 

البشرية الالزمة 
بالقطاع المالي

المرأة عامل 
قوي لدفع نمو 

االقتصادات 
اإلسالمية أحمد الشيخ

إطالق برنامج 
تدريبي في 

 “البلوك تشين”
6 يناير 

نسعى لنصبح 
الوجهة المفضلة 

في “الصيرفة 
اإلسالمية” 

 إستراتيجية 
لتطوير مناهج 
“BIBF” لتلبية 

االحتياجات

ــات ــوم ــل ــع ــم ــة ال ــي ــقــن ــة عـــلـــى خــــارطــــة الـــتـــدريـــب فــــي ت ــك ــل ــم ــم وضـــــع ال
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نت شيفروليه تاهو  دشَّ
RST 2019 التي ظهرت 

بحزمة رياضية في 
التصميم الخارجي، 

وتفصيال تأتي السيارة 
بمحرك V8 سعة 6.2 لتر 

بقوة 420 حصاًنا.

tariq.albahar
@albiladpress.com

تتمّي���ز رين���و  س���يارة Duster 2019 الجدي���دة كّلي���ا بمحرك قوي، األول س���عة 
1.6 لت���ر دفع )2X4(، والثاني س���عة 2.0 لتر )4X4(، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 
متطور بأداء رائع، وتوفير أكبر في اس���تهالك الوقود، وانبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون؛ لمواكبة توجهات الدولة واحتياجات السوق الحالية.

كما تمتاز الس���يارة من الداخل بتجهي���زات جديدة ومتطورة وأنظمة حديثة 
عالي���ة الجودة؛ لالس���تمتاع بقي���ادة مريحة، ومقصورة واس���عة ورحبة تظهر 
الف���رق في مس���تويات الج���ودة، إضاف���ة إلى باقة م���ن الخصائ���ص المرتبطة 
بمفه���وم )الحي���اة الس���هلة(، وم���ن ضمنها نظ���ام التحّك���م بهب���وط المنحدرات، 
وكامي���را الرؤي���ة المتع���ّددة، م���ع مّي���زة التحذير م���ن النقطة العمي���اء، ونظام 

مراقبة الدفع بالعجالت األربع والمزيد.

Duster 2019 رينو

30 ديسمبر 2018 األحد
23 ربيع الثاني 1440
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عالمي��ة مارك��ة   100 ألفض��ل   Interbrand تقري��ر  وف��ق 

“تويوتا” أفضل سيارة عالمية في 2018

بروح “ابدأ مس���تحيلك” ““تويوتا” تزيد من تركيزها على رؤية التنقل أعلنت Interbrand مؤخرا عن تصنيف “تويوتا” كأفضل ماركة س���يارات في تقريرها ألفضل 
ماركة عالمية للعام 2018 وفي الس���نة التاس���عة عش���رة من عمر التقرير كان موضوع التقرير للعام 2018 هو ش���جاعة محفزة والتعريف بقوة الماركة والدور الذي 

تلعبه في التحوالت العالمية الجريئة.

 Activating Brave تقري���ر  ويق���وم 
بتحليل كيفية تحقيق أفضل الماركات 
والتغي���رات  للتح���والت  العالمي���ة 
الجريئة الت���ي تعزز القيمة االقتصادية 
الدائم���ة من خ���الل ق���وة الماركة، ومن 
بالعمي���ل  االهتم���ام  التوجه���ات  أه���م 
واإليجابية والمنفعة ونشوء السيارات 

الفاخرة ونجاح الموديالت.
ومنذ تأسيس���ها كمصنع نس���يج، عملت 
تويوت���ا بداف���ع التزامها في المس���اهمة 
م���دى  وعل���ى  المجتم���ع،  خدم���ة  ف���ي 
تاريخه���ا الطويل حققت الش���ركة نموا 
لتصب���ح قائدا ف���ي االبت���كار والتجديد 
الت���ي حققت ما يع���رف بعملي���ة كهربة 
المركب���ات على نطاق واس���ع م���ع إنتاج 
الكهربائي���ة  بري���وس  مركب���ة  وتطوي���ر 
الهجين���ة قبل 20 س���نة، ومؤخرا إنتاج 
“مي���راي”  الهيدروجي���ن  وق���ود  خالي���ا 
ت���رى  حي���ث  الكهربائي���ة،  للس���يارة 
نظ���م  ف���ي  بدائ���ل  هن���اك  أن  “تويوت���ا” 
الطاق���ة والس���يارات اآللي���ة وخدم���ات 
النق���ل والروبوتيكس كفرص مهمة في 

نقل األفراد وتحول الشركة.
“بع���د عقد م���ن األزمة المالي���ة العالمية، 
النم���و  تحق���ق  الت���ي  الم���اركات  تعتب���ر 
األس���رع هي الق���ادرة على فهم عمالئها 
جس���ورة  ممي���زة  إنج���ازات  وتحقي���ق 
تبع���ث الس���رور وب���أداء متمي���ز بع���دة 
Inter�  ����رق” وذل���ك بحس���ب تعلي���ق

.brand
أفض���ل  نص���ف  م���ن  أكث���ر  أن  يذك���ر 
الم���اركات العالمي���ة يأت���ي م���ن خمس���ة 
 ،)16( الس���يارات  وه���ي  قطاع���ات، 
التكنولوجي���ا )13(، الخدم���ات المالية 

 ،)9( الفاخ���رة  الس���يارات   ،)12(
والس���لع االس���تهالكية س���ريعة 
الجه���ود  وأن   ،)9( الحرك���ة 

المبذول���ة لتطوي���ر وزي���ادة تنوع 
الكهربائي���ة  الطاق���ة  نظ���م  خي���رات 

مرتبط���ة بص���ورة مباش���رة بتحدي���ات 
حي���ث   ،2050 الع���ام  لتويوت���ا  البيئ���ة 

ته���دف الش���ركة إل���ى تحقي���ق مبيعات 
م���ن الس���يارات الكهربائي���ة تص���ل إل���ى 
5.5 ماليين مركبة بحلول العام 2030، 
“تويوت���ا”  كش���فت  هدفه���ا  ولتحقي���ق 
النق���اب ع���ن خططه���ا لتوفي���ر عش���رة 
الكهربائي���ة  الس���يارات  م���ن  مودي���الت 
ح���ول العالم في مطل���ع 2020 واعتبارا 
من الع���ام 2025 تقريبا تهدف الش���ركة 
إل���ى توفي���ر نس���خة كهربائي���ة ع���ن كل 
مودي���الت الس���يارات الكهربائية ضمن 

مجموع منتجاتها العالمية.
وكش���ركة معنية بعالم النقل، تلتزم 

بحرية  “تويوت���ا” 
االنتقال 

للجمي���ع، حي���ث ت���رى الش���ركة أن نظم 
الس���يارات  عل���ى  تقتص���ر  ال  النق���ل 
فحسب، بل تتعدى هذا المفهوم وذلك 
التحدي���ات  بالتغل���ب عل���ى  باهتمامه���ا 

والمصاعب وجعل األحالم حقيقة.
تعك���س  مس���تحيلك”  “اب���دأ  فمب���ادرة 
ه���ذه القيم وتس���لط الضوء على هدف 
الشركة في توفير حرية النقل للجميع، 
األولمبي���ة  لأللع���اب  عالم���ي  كش���ريك 
واأللع���اب األولمبي���ة للمعوقين، تهدف 
“تويوتا” إلى دعم مجتمع ينعم بالسالم 
الرياض���ات  خ���الل  م���ن  تميي���ز  دون 
ببناء  وااللت���زام 

مجتمع مستدام من خالل عالم النقل.
وتتمث���ل قي���م “تويوت���ا” ف���ي التطوي���ر 
تش���ترك  الن���اس  واحت���رام  المتواص���ل 
باإليم���ان فيه���ا األلع���اب األولمبية التي 
تجمع العالم بأكمله في مجال الصداقة 
قيم���ة  بأعل���ى  لالحتف���ال  والتضام���ن 

إلمكانات البشر.
تقريره���ا  بنش���ر   Interbrand وتق���وم 
الخ���اص بأفض���ل 100 مارك���ة بطريق���ة 
ممي���زة قائمة على تحلي���ل الماركة من 
عدة طرق من ناحية لمساتها ومزاياها 
م���ن جذب أفضل المواهب إلى تحقيق 

توقعات العمالء.
على  قائمة  أساسية  تحاليل   3 وهناك 
أسلوب تقييم Interbrand: األداء 
ل��م��ن��ت��ج��ات أو خ��دم��ات  ال��م��ال��ي 
تلعبه  ال����ذي  وال������دور  ال��م��ارك��ة 
ال��م��ارك��ة ف��ي ق�����رارات ال��ش��راء 
وال����ق����وة ال��ت��ن��اف��س��ي��ة ل��ل��م��ارك��ة 
وق��درت��ه��ا ع��ل��ى خ��ل��ق ال���والء 
ل���ه���ا، وب���ال���ت���ال���ي ال��ط��ل��ب 
ال���م���س���ت���دام واألرب������اح 
ال�����م�����س�����ت�����دام�����ة ف���ي 

المستقبل.

حازت جنيسيس جائزتين مرموقتين من منظمتين مستقلتين رائدتين تابعتين 
ألطراف ثالثة.

 ،G70“، 2019 وتمت تس���مية “جينيس���يس
“أفض���ل س���يارة فخم���ة” م���ن جان���ب مجلة 
Hispanic Mo�  ييس���بانيك موت���ور ب���رس
 ”G80 كم���ا حازت “جينيس���يس ،tor Press
مودي���ل 2019 عل���ى لق���ب “أفض���ل س���يارة 
وومن���ز  جان���ب  م���ن  اعتمادي���ة”  س���يدان 
ش���ويس. وعلق المدير التنفيذي في شركة 
جينيس���يس موتور أميركا إروي���ن رفاييل، 

قائ���ال: إن مارك���ة جنيس���يس تع���د بص���ورة 
عامة رمزا للجودة والموثوقية.

وتاب���ع بالقول: إنها الم���رة الثانية التي يفوز 
به���ا أح���د ط���رازات جنيس���يس بجائ���زة من 
 G80 صنف���ت  فق���د   ،Women’s choice
أفضل سيارة س���يدان بين جميع السيارات 
الت���ي تت���راوح قيمته���ا بي���ن 20 و50 أل���ف 

دوالرا.

 ،”E-Tron GT“ أزاحت ش���ركة “أودي” الستار عن نموذجها االختباري الكهربائي الجديد
والمنتمي لفئة س���يارات ال� ”غران توريزمو”، والس���اعية من خالله الشركة إلى المنافسة 
ف���ي قط���اع المركب���ات الكهربائي���ة ومزاحم���ة منافس���ين بارزي���ن بحجم ش���ركة “تيس���ال” 

األميركية.

وج���اءت “E�Tron GT” بطول إجمالي يبلغ 
خمس���ة أمتار، وبارتف���اع 1.38 متر، إضافة 

إلى مساحة تخزين تبلغ 550 لترا.
وتعتمد الس���يارة على نظ���ام دفع كهربائي، 
مك���ّون م���ن محركي���ن كهربائيي���ن موزعين 

عل���ى كل من المحوري���ن األمامي والخلفي 
للعج���الت، ينتج���ان معا ق���وة 500 حصان، 
الكفيل���ة بدفع الس���يارة لالنط���الق من حال 
ف���ي  كيلومت���ر   100 س���رعة  إل���ى  الثب���ات 

الساعة في غضون 3.5 ثوان.

تس���تعد نيس���ان إلط���الق س���يارتها الجدي���دة ألتيم���ا 2019 قريب���ا ف���ي المنطقة، 
والتي تحمل معها آماال كبيرة بالرغم من هبوط مبيعات س���يارات الس���يدان في 

السنوات األخيرة أمام ارتفاع ملحوظ في مبيعات الكروس أوفر.

العدي���د م���ن الش���ركات ف���ي مقدمته���م 
فورد وفيات كرايس���لر أعلنوا في وقت 
س���ابق أنهم س���يركزون في المس���تقبل 
على العمل على س���يارات كروس أوفر 
واالبتع���اد قلي���ال ع���ن الس���يدان، ولك���ن 
Bruce Pillard رئيس قس���م التس���ويق 
ل���دى نيس���ان ي���رى عك���س ذل���ك، حيث 

يرى ازدهارا في المستقبل في مبيعات 
السيدان.

Pillard ذك���ر أن معظم األجيال الش���ابه 
في العمر تفضل سيارات السيدان كون 
سيارات الكروس أوفر دائما ما ينتقيها 
أعماره���م  الذي���ن تتج���اوز  األش���خاص 

األربعين وكبار السن.

“أفضل سيارة فخمة”

E-Tron GT أودي

ألتيما 2019 الجديدة

التح���ّدي األول األصع���ب ال���ذي تواجه���ه فيراري دائما عند تطويره���ا طرازا جديدا هو أن تتجاوز الس���يارة الجديدة مرة أخ���رى حدود إنجازات 
العالمة التي حققتها في الطراز الذي سبق.

ويكتس���ب ه���ذا التح���دي صعوب���ة إضافي���ة عندم���ا تنط���وي المهمة على 
تصميم محرك جديد مؤلف من 12 س���لندرا، والس���يما أن���ه المحّرك الذي 
ش���ّكل االنطالقة الرس���مية لحكاية الحصان الجامح األسطورية منذ 70 

عاما في العام 1947.
الرائع���ة   Superfast  812 سوبرفاس���ت”   812“ س���يارة  خط���وط  أن  إال 
والمصقولة كأّنها تأتينا من 

المستقبل تخفي في قلبها جبروت فيراري الهدارة التي ظهرت في هذا 
الطراز بش���كل مح���ّرك جديد كليا مؤّلف من 12 س���لندرا مع فعالية وقّوة 
غي���ر مس���بوقتين ُصّم���م خصيصا من أجل هذه الس���يارة. وق���د تم تعزيز 
أيض���ا ق���ّوة المحّرك بقدر 60 حصان���ا، مقارنة بس���يارة “إف 12 بيرلينيتا” 
F12berlinetta، فب���ات يول���د 800 حص���ان. وأصبح���ت إذن س���يارة 812 
Superfast الط���راز التج���اري المخصص للطرقات األقوى واألس���رع من 
فيراري. وتبّش���ر Superfast 812 ببروز عصر جديد في تاريخ س���يارات 
فيراري بمحرك 12 س���لندرا، معّولة بذل���ك على اإلرث والتاريخ العريقين 
اللذي���ن خّلفتهما س���يارتا “إف 12 بيرلينيتا” F12berlinetta و”إف 12 
ت���ي دي إف” F12tdf، وم���ن أج���ل االس���تفادة الكامل���ة من تل���ك القّوة 
الهائل���ة والحرص على توزيع الوزن بالش���كل األمثل، لجأت فيراري 
إلى هندس���ة متطورة لناقل الحركة والترس التفاضلي تجمع بين 

محّرك أمامي وناقل حركة خلفي.

وتّم تجهيز Superfast 812 بأنظمة متطورة  «
جدا للتحكم بديناميات السيارة ومكوناتها. فباتت 

السيارة تلفت األنظار بفضل تصميمها المبتكر للغاية 
ومجموعة تجهيزات الديناميات الهوائية.

تلف��ت األنظ��ار بتصميمه��ا المبتك��ر للغاي��ة وتقنياتها

Superfast 812 فـيـراري

Pebble Beach Con�  نن���ذ ظهوره���ا األول أم���ام الجمهور ف���ي فعالي���ة
cours d’Elegance الش���هيرة ف���ي أغس���طس من الع���ام 1998، أصبحت 
“كاديالك إسكاليد” عنصرا أساسيا ضمن الثقافة العاّمة بقطاع السيارات، 
كما حّددت معالم وُأُسس فئة المركبات الرياضية متعّددة االستخدامات 

)SUV( الفاخرة وكبيرة الحجم.
تمّي���زت “إس���كاليد” بنم���ّو مبيعاتها بش���كل كبير لتس���يطر عل���ى فئتها في 
األس���واق األميركي���ة، وكانت رائدة في مج���ال المبيع���ات اإلجمالية منذ 
الع���ام 2014 وعل���ى مدى 15 عاما م���ن األعوام العش���رين الماضية. وفي 
الواقع، أنفق العمالء 
في كل سنة 
من���ذ 

إعادة تصميم “إس���كاليد” في العام 2015 نح���و 3 مليارات دوالر أو أكثر 
عل���ى هذا الط���راز. وقد فاقت المبيعات أكثر من ثالثة أرباع المليون في 
الوالي���ات المتحدة األميركية ووصل���ت المبيعات الدولي���ة المجّمعة إلى 

836000 مركبة )شاملة طرازات ESV، EXT وHybrid الهجينة(. 
أما في منطقة الش���رق األوس���ط، فقد تم إطالق إس���كاليد إقليميا للمرة 
األولى في العام 2000، حيث حققت نجاحا كبيرا مع المستهلكين الذين 
يبحثون عن مركبات SUV فاخرة كاملة الحجم ذات ش���عبية كبيرة في 
المنطق���ة. واس���تمرت المبيعات في النمو منذ ذل���ك الحين، وهو ما يمثل 

نحو نصف مبيعات كاديالك الشرق األوسط في العام 2017.
من جهته، عّلق رئيس شركة “كاديالك” ستيف كاراليل بالقول “على مدى 
الس���نوات العشرين الماضية برزت “إسكاليد” ليس فقط كمركبة رياضية 
متع���ّددة االس���تخدامات )SUV( فاخ���رة وكبيرة الحج���م، بل أصبحت 
أيضا رمزا ثقافي���ا يتالزم مع عنصري األناقة والتطّور. فبدًءا 
من الطرقات الس���ريعة وص���وال إلى الشاش���ة الكبيرة، أظهر 
السائقون ومحّبو السيارات حول العالم شغفهم وإعجابهم 

بمركبة “إسكاليد” المتمّيزة”.

وكانت استجابة العمالء سريعة وكثيفة  «
مع إقبال العمالء على “إسكاليد”؛ نظرا لما تتمّتع 

به من رحابة فاخرة وقدرات عالية وحضور بارز. 

رح����اب����ة ف����اخ����رة وق��������درات ع���ال���ي���ة وح����ض����ور ب����ارز

كاديالك إسكاليد... 20 عاما من التألق



أفضللل 9 تطبيقات علللى “غوغل بللاي” في 2018

أعلن المخرج بول دبليو أس أندرسون، االنتهاء من تصوير مشاهد  «
فيلم الخيال العلمي )Monster Hunter(، بطولة الممثلة ميال 

جوفوفيتش، واالستعداد لمرحلة المونتاج، تحضيرا لطرحه في 2019.

وتبلغ تكلفة الفيلم نحو 50 مليون دوالر، بعد النجاح الكبير الذي  «
حققته نسخة اللعبة التي سيحاكي بها الفيلم، والتي بلغت عائداتها 

نحو 7.9 ماليين نسخة حتى مارس الماضي.

كش���فت شركة غوغل عن قائمة بالتطبيقات 
األفض���ل خ���ال الع���ام 2018، والت���ى تطلق 
عليه���ا اس���م Google Play Awards، وتع���د 
وس���يلة رائع���ة تتي���ح لمط���ورى التطبيق���ات 
واأللعاب االنتشار وحصد الشهرة الواسعة.

وتختل���ف الجوائ���ز بش���كل كبي���ر ع���ن الع���ام 
 VR و AR الماض���ى، إذ تم الجمع بي���ن فئات
ف���ي جائزة واح���دة، كما كان هن���اك عدد من 
 Android الفئ���ات المفقودة هذا الع���ام، مثل
Wear وAndroid TV وأفض���ل لعبة متعددة 

الاعبين Best Multiplayer Game وأفضل 
.Best App for Kids تطبيق لألطفال

وع���رض موق���ع android Authority القائمة 
الكامل���ة للفائزين، والتى يمكن لتعرف عليها 

فيما يلي:
تطبيق Be My Eyes المجاني

BBC Earth: Life in VR تطبيق
تطبيق Canva المجاني

تطبيق Flipkart المجاني
Empires and Puzzles تطبيق

Episode تطبيق
Khan Academy تطبيق

Old Man’s Journey تطبيق
Simple Habit تطبيق

ويع���د “غوغ���ل ب���اي Google Play –” ه���و 
اإلنترن���ت  ش���بكة  عل���ى  افتراض���ي  متج���ر 
لمنتج���ات جوج���ل م���ن “موس���يقى، كت���ب، 
أف���ام، تطبيقات وألعاب أندرويد”، وتقتصر 
منتج���ات جوج���ل باي للموس���يقى والكتب 
واألفام على بعض الدول فقط، وال تش���مل 

دول العال���م العرب���ي، وت���م افتتاح���ه في 23 
أكتوبر 2008، ويمكن الوصول لهذه الخدمة 
ع���ن طري���ق اإلنترن���ت وتطبي���ق متجر باي 
على األجهزة المحمول���ة بما في ذلك أجهزة 
األندروي���د وتلف���از جوج���ل. وت���م اإلع���ان 
الخميس 6 مارس 2012، عن دمج أندرويد 
اس���م  مارك���ت وغوغ���ل ميوزي���ك، وتغيي���ر 
الخدمة ل� ”غوغل باي”، ليتزامن مع العامة 
التجارية الجديدة إلستراتيجية غوغل لبيع 

التطبيقات على اإلنترنت.
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انطلق فيلم عيار ناري في دور العرض بالبحرين مؤخرا، وكان الفيلم قد حقق نجاحا كبيرا في دور العرض منذ انطالقه في 
3 أكتوبر، وحظّي بإشادات نقدية واستقبال جماهيري مميز، وحصل على عرض عالمي أول كامل العدد بمهرجان الجونة 
السينمائي وفي ختام مهرجان مالمو للسينما العربية، كما ُعرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن قسم بانوراما 

الفيلم المصري. الفيلم من تسويق MAD Solutions التي رتبت لقاءات خاصة 
وحصرية لمسافات البالد؛ للحديث مع نجم الفيلم أحمد الفيشاوي والمخرج كريم 

الشناوي، واليوم سننشر لقاءنا مع كريم الشناوي الذي تحدث معنا عن الفيلم:

 هل تعتقد أن الجمهور الخليجي  «
اليوم مقبل على هذه األفالم؟

أع��ت��ق��د ن��ع��م، ال��ج��م��ه��ور ال��ع��رب��ي عموما 
أصبح يتفرج أكثر على نوعيات مختلفة 
ومتنوعة من الدراما، فا يوجد ما يمنع 
يتوقعوا  وأن  جريمة،  فيلم  يحبوا  أن 
أف��ام��ا ب��ج��ودة ك��ب��ي��رة، وه���ذا دورن���ا أن 
في  ممكنة،  ج��ودة  بأفضل  أفاما  نقدم 
النهاية عندما يستمتع الناس بفيلم ليس 
ي��ف��ك��روا أول ش���يء في  ب��ال��ض��رورة أن 
جنسيته، بل بمدى استمتاعها بال� 90 أو 
120 دقيقة التي يشاهدون فيها الفيلم، 
أنا سعيد جدا أن الفيلم ُيعرض في دول 
الخليج، وسعيد بردود الفعل عن الفيلم 
لم  ال��م��ض��م��ون  م��ب��دئ��ي، وب��س��ب��ب  بشكل 
يعد هناك ما يسمى فيلم مصري وفيلم 
عربي، أعتقد أن الناس تشاهد أي منتج 
إن  ل��ي  وبالنسبة  ج��ي��دا،  المنتج  م���ادام 
أمر  الفيلم  الخليجي  الجمهور  مشاهدة 
الجمهور  إلط��ار  ينتمي  ألن��ه  ج��دا؛  مهم 

األساس نفسه.

سبب اختيار نوعية الفيلم هذا؟ «

سبب اختياري له؛ ألن كون الفيلم صعبا 
أو يستدعي تفكيرا أعمق، الحقيقة هذا 
به،  للجمهور  نفسي  أق���دم  أن  أح��ب  م��ا 
الفيلم الذي يستفزني كمخرج، أنا أحببت 
النوعية  بهذه  للجمهور  نفسي  أق��دم  أن 
من األف��ام، وأح��ب أن أخ��وض تجارب 
طول الوقت، أيضا بالنسبة لي ال يوجد 
متعة في تقديم فيلم يشعر مشاهده أن 
سبق له مشاهدة أفام شبيهة له، وفي 
رأي��ي أه��م ش��يء في السينما أن تكون 
أن  الرائع  من  سيكون  وبالطبع  ممتعة، 
أث��ار  الفيلم  إن  ليقول  الجمهور  يخرج 

أو جعلهم يستغرقون  نفسه  أسئلة في 
في التفكير والنقاش حول ما شاهدوه، 
من  كثير  م��ن  بالفعل  سمعناه  م��ا  وه��و 
ال��ج��م��ه��ور ع��ن��د ع���رض���ه ف���ي م��ص��ر أو 
الخليج وفي  ب��دول  ب��داي��ة عرضه  ف��ي 
جدا  عظيم  هذا  أن  وأرى  المهرجانات، 
لفترة  المتفرج  أن نظل في عقل وفكر 

وتلك أفضل جائزة بالنسبة لنا.

- فيلم عيار ناري هو أول فيلم  «
روائي طويل تخرجه، فكيف 

استعددت له، وما الفرق بينه 
وبين األفالم التسجيلية؟

ال��روائ��ي  فيلمي  ه��و  ن���اري  ع��ي��ار  فيلم 
الطويل األول، لكن قبله أخرجت أفام 
ت��س��ج��ي��ل��ي��ة، وه����ي خ���ط���وة اس��ت��ع��ددت 
ل��ه��ا م���ن ف��ت��رة ط��وي��ل��ة، ح��ي��ث س��اف��رت 
لدراسة السينما في لندن، وحصلت على 
الروائية  األف��ام  إخ��راج  في  ماجستير 
تطوير  طويلة  لفترة  وح��اول��ت  ه��ن��اك، 
سيناريو عيار ناري بأفضل شكل ممكن، 
تكون  ل��ي  المقبلة  األف���ام  أن  وأت��م��ن��ى 
يستمتع  والجمهور  أكبر  خطوات  فيها 
بين  الفرق  لي  بالنسبة  أكبر،  بشكل  بها 
قصصا  هناك  أن  وال��روائ��ي  التسجيلي 
تسجيلية  ت��ك��ون  أن  ل��ح��ك��ي��ه��ا  ي��ص��ل��ح 
الروائي، وال  لها الشكل  وأخرى األفضل 
ي��ع��ن��ي أن���ي ب����دأت ف��ي ص��ن��اع��ة األف���ام 
أفام  إخ��راج  عن  توقفت  أني  الروائية 
لفيلم  منتجا  كنت  وم��ؤخ��را  تسجيلية، 
القاهرة  م��ه��رج��ان  ف��ي  ش���ارك  تسجيلي 
مخرجه   ،64 الكليو  وه��و  السينمائي، 
الجمهور  نوعية  طبعا  ال��ش��ن��اوي،  أم��ي��ر 
لكن  مختلفة،  الحكي  ونوعية  مختلفة، 
طول الوقت أشعر أنه سواء كان فيلما 
تسجيليا أو راوئيا أو للتليفزيون سأظل 

القصة  لحكي  وسيط  أفضل  ف��ي  أفكر 
وأنفذه.

تقول القصص بأنك كنت تستعد  «
للفيلم منذ ٢٠١٢ مع هيثم 

دبور؟

ال��ح��ق��ي��ق��ة أن���ا وه��ي��ث��م ع��م��ل��ن��ا م��ع��ا منذ 
ال���دراس���ة ف��ي ال��ج��ام��ع��ة ب��م��ص��ر، وعملنا 
معا أفاما روائية وتسجيلية ومسرحا، 
لدينا  ألن  ج���دا؛  معه  العمل  أح��ب  ف��ان��ا 
معا،  والتفكير  رواي��ت��ه��ا،  نحب  قصصا 
نفسها  بالطريقة  ودوره��ا  السينما  ونرى 
ت��ق��ري��ب��ا، ف���ك���ان ال��ع��م��ل م��ع��ا ف���ي فيلم 
روائي أول ممتع للغاية، وننوي تكرارها 
والعمل في أعمال أخرى كثيرة؛ ألن في 
وجزء  جماعية  صناعة  السينما  النهاية 
م��ن عملي ك��م��خ��رج إي��ج��اد ف��ري��ق عمل 
الذي ينسجم معي، وأعتقد أن عاقتي 
السينما  ج��ان��ب  م��ن  وال��م��م��ت��دة  بهيثم 
أفاما  نقدم  أن  لفترة مستمرة، وأتمنى 
لمناطق مختلفة دون  مختلفة، ونذهب 
نخوض  وأن  كثيرة،  أو حسابات  خوف 

السينمائية  ال��م��غ��ام��رات  م��ن  ق���در  أك��ب��ر 
لفترة طويلة.

عيار ناري أول فيلم روائي طويل  «
بعد سلسلة من األفالم الوثائقية 

الحاصلة على إشادة النقاد، 
والعمل كمساعد أول مخرج فى 
عدد من األفالم الناجحة.. حدثنا 

عن ذلك التحول؟

ال  الفيلم  في  مميزة  حاجة  ألي  الفضل 
اللقطات  ف��ق��ط س���واء  ل���إخ���راج  ي��رج��ع 
إعجاب  نالت  التي  المشاهد  أو  الطويلة 
الجمهور، بل يرجع إلى وجود فريق عمل 
م��ن م��دي��ر ت��ص��وي��ر ع��ب��د ال��س��ام موسى 
مصممة  ح��س��ام،  علي  دي��ك��ور  ومهندس 

هللا،  نصر  ناهد  مابس 
حافظ  أح��م��د  المونتير 
وال���م���ك���س���اج وت��س��ج��ي��ل 
ال�������ص�������وت واإلن�������ت�������اج 
وش���رك���ة إن���ت���اج ت��دع��م 
ك���ل ه����ذه ع��ن��اص��ر الب��د 
ل��خ��روج  ت��ع��م��ل م��ع��ا  أن 
ال��ع��م��ل ب���ه���ذه ال���ج���ودة، 
ف���ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ال��ف��ض��ل 
ف������ي ال����م����ش����اه����د ه����ذه 

ب���رأي���ي ال ي��رج��ع ل���إخ���راج وح�����ده، بل 
بنفس  الفيلم  ي��رى  منسجم  عمل  لفريق 
كان تجربة ممتعة جدا  والتعاون  العين 
على  التوافق  استطعنا  بعدما  خصوصا 

وجهة نظر واحدة، الحقيقة سعيد بنسب 
ك��م��خ��رج يمكنني  ل��ك��ن  ل���إخ���راج،  ذل���ك 
لرؤساء  جماعي  عمل  نتيجة  إنه  القول 
أقصى  ب��ذل  استطاعوا  وفنانين  أقسام 
جهد لخروج الفيلم بأفضل شكل ممكن.

مخرج “عيار ناري” لل “الباد”: سعيد جدا لعرضه في الخليج

طارق البحار

ن��ت��ي��ج��ة ع���م���ل ج���م���اع���ي ل�����رؤس�����اء أق����س����ام وف���ن���ان���ي���ن س����ع����وا ل���ت���ق���دي���م ف���ي���ل���م م��م��ت��از
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تلفيق مقاالت يطيح بأكبر رأسين في “در شبيغل”
أعلنت مجلة “در ش���بيغل” األلمانية التي هّزتها قضية صحافي 
ب���ارز فيها لّفق مقاالت على مدى س���نوات، الجمع���ة، أنها عّلقت 

مهام اثنين من المسؤولين في هيئة تحريرها.
وأوضح رئيس التحرير س���تيفن كلوس���مان، في رسالة داخلية 
لموظف���ي المجل���ة، أن عق���دي عم���ل رئي���س التحري���ر أولريتش 
فيش���تنر، ومدير التحري���ر ماتياس غاير، “ُعلق���ا إلى حين إنهاء 

لجنة )المجلة( الداخلية تحقيقها بشأن هذه القضية”.
أح���د  أن  بنفس���ها  ش���بيغل”  “در  كش���فت  ديس���مبر،   19 وف���ي 
صحافييها، كالس ريلوتيوس، الذي س���بق أن حاز جوائز عّدة، 
كان منذ س���نوات عدة يختلق بش���كل جزئي أو كامل مضامين 
مق���االت. وأش���ار كلوس���مان إل���ى أن “قضية ريلوتي���وس أثارت 
مس���ألة معرفة ما إذا كان يمكن مواصلة رئيس التحرير ومدير 
التحرير، مهامهما بعد كارثة كهذه”. وأضاف “األول كشف األمر 
لدر ش���بيغل، أما الثاني فهو من وّظف )ريلوتيوس( وكان حتى 
اآلون���ة األخيرة مديره”. ووض���ع هذان الصحافي���ان منصبيهما 

“بتصّرف” مديرهما المباشر الذي عّلق مهامهما أخيرًا.
وتابع كلوس���مان: “يمكننا اآلن مساءلة كل شخص كان يتعامل 
مع ريلوتيوس وهذا األمر يمكن أن ُيكمل حتى أعلى التسلسل 
الهرم���ي. لك���ن أعتقد أنه يج���ب أن تتحملوا المس���ؤولية عندما 

يكون هناك شيء ُتالمون عليه”.
ورف���ض كلوس���مان بش���كل قاطع أن يت���ّم تفكيك بش���كل كامل 

قس���م “المجتمع” ال���ذي كان يعمل فيه ريلوتيوس، بس���بب هذه 
الفضيحة.

وأقّر الصحافي كالس ريلوتيوس )33 عاما( بأنه اختلق قصصا 
وشخصيات في أكثر من 12 قصة صحافية نشرت في النسخ 
اإللكتروني���ة والورقي���ة للمجل���ة األس���بوعية التي تع���ّد من أهّم 
المطبوع���ات األلمانية. وكش���فت المجلة ع���ن الفضيحة بعد أن 

استقال ريلوتيوس في 16 ديسمبر.

أعلنت “در شبيغل” في 23 ديسمبر أنها سترفع دعوى  «
قضائية عليه لالشتباه بأنه اختلس تبرّعات أليتام 

سوريين ُجمعت بفضل مقال له يثير أيضا شكوكًا في 
صدقيته. ونفى الصحافي، الخميس، هذه االتهامات.

وق���ع زلزال ق���وي بلغ���ت قوته 6.9 
ميندان���او  جزي���رة  قبال���ة  درج���ة 
بجنوب الفلبين، أمس السبت، مما 
أث���ار مخاوف م���ن ح���دوث أمواج 
مد عاتية )تس���ونامي( خطيرة في 
أنح���اء المنطق���ة، لك���ن بع���د نح���و 
س���اعتين ت���م إلغ���اء التحذي���ر م���ن 

األمواج.
ول���م ت���رد أنب���اء فورية ع���ن وقوع 
نتيج���ة  أض���رار  أو  إصاب���ات 
الزل���زال ال���ذي قالت هيئة المس���ح 
الجيولوج���ي األميركي���ة إن���ه وقع 
عل���ى بع���د 193 كيلومت���را ش���رقي 
مدينة جنرال س���انتوس الفلبينية 

على عمق 60 كيلومترا.

كانت هيئة المسح الجيولوجي  «
األميركية قد قالت في بادئ 

األمر إن قوة الزلزال 7.2 درجة 
ولكنها خفضتها فيما بعد إلى 

6.9 درجة.

زلــزال بقوة 
6.9 درجة قبالة 

الفلبين
التقط���ت كامي���را ف���ي قم���رة قيادة ف���ي طائ���رة مقاتلة م���ن ط���راز “إف 18” لحظة 
“مذهل���ة” عندم���ا ضرب الب���رق مقدمة الطائرة بش���كل مفاجئ أثن���اء التحليق، مما 

أدى لذعر الطيار.

وقام الطي���ار في الفيديو النادر، بخفض 
الب���رق  ضرب���ة  بع���د  إرادي���ا،  ال  رأس���ه 
الت���ي أصاب���ت زج���اج قم���رة  الس���ريعة، 
نش���رت  م���ا  حس���ب  الحربي���ة،  الطائ���رة 
ونش���ر  ت���وداي”.  أي  أس  “ي���و  صحيف���ة 
خبير الطيران األميركي جاك باركيس���ت 

فيديو الطيار، الذي اس���تغرق عدة ثوان 
فق���ط، عل���ى حس���ابه بموق���ع فيس���بوك. 
ل���دى  “المعلوم���ات  باركيس���ت:  وكت���ب 
مح���دودة ع���ن ه���ذا الفيدي���و.. يال���ه من 
فيدي���و مذه���ل، ماه���ي ف���رص ح���دوث 

ضربة رعدية كهذه؟”.

توف���ي الخميس عن 112 عامًا، ريتش���ارد أوفيرتون، أكب���ر قدامى محاربي الحرب 
العالمية الثانية س���نًا في الواليات المتحدة، والذي يعتقد أيضا أنه أكبر معمر في 

البالد، بحسب واحدة من أفراد عائلته.

بع���د  المستش���فى  أوفيرت���ون  وأدخ���ل 
إصابت���ه بااللته���اب الرئ���وي ولكن���ه خرج 
عش���ية عيد الميالد )كريسماس(. وتوفي 
مساء الخميس في منشأة إلعادة التأهيل 
ف���ي أوس���تن بوالية تكس���اس األميركية. 
كان ريتش���ارد ف���ي الثالثينيات من عمره 

عندم���ا تط���وع ف���ي الجيش، وت���م إيفاده 
إلى بيرل هاربر بعد الهجوم الياباني عام 
1941 مباشرة. وولد ريتشارد عام 1906 
ق���رب أوس���تن، وكان قد خ���دم في كتيبة 
هندس���ة الطي���ران رق���م 1887 الت���ي كان 

جميع أفرادها من السود.

الـبـرق يـضـرب مـقـاتـلـة إف 18

رحيل أقدم مقاتلي الحرب العالمية الثانية

غرفة التجارة البرازيلية تطلق آالف البالونات القابلة 
للتحلل الحيوي في مدينة ساو باولو جنوب شرق 

البالد احتفاال بالعام الميالدي الجديد )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

حياهم اهلل

حقق خبر عبور أكثر 100 ألف مسافر 
الخمي���س  ي���وم  فه���د  المل���ك  جس���ر 
الماضي فقط وفتح جميع المسارات 
األع���داد  الس���تيعاب  للجس���ر  ال����12 
أعل���ى  المس���افرين،  م���ن  المتزاي���دة 
معدل تفاعل على إنس���تغرام “البالد” 
الماضيي���ن. وعل���ق  اليومي���ن  خ���الل 
المستخدم @bu_hashom86 قائال: 
“الدي���رة غصة”، وقال المس���تخدم @

redha_shukrallal: “حياهم هللا في 
البحرين”.

قدمت ش���ركة رويال ميل البريطانية 
للخدم���ات البريدي���ة اعت���ذارا بع���د أن 
أش���ار مؤرخون إلى أن تصميما لطابع 
بري���د كانت تعتزم إص���داره في ذكرى 
إن���زال نورماندي، أو ما يعرف باليوم-

دي، في فرنسا هو في الحقيقة صورة 
لقوات أميركية تتجه إلى شاطئ يبعد 

آالف األميال قبل اإلنزال بأسابيع.
 11 م���ن  واح���د  وه���و  الطاب���ع،  وكان 
طابعا بريديا إلحياء الذكرى الخامسة 
والس���بعين إلنزال ق���وات الحلفاء في 
يوني���و م���ن الع���ام 1944، ج���زءا م���ن 
برنامج خاص للعام 2019 الستعراض 

”أفضل ما هو بريطاني“.

وقالت رويال ميل قبل الكشف  «
عن هذا الخطأ ”سيكون إصدار 
طوابع البريد إحياء في الموعد 

لذكرى جميع من شاركوا 
وسيستخدم صورا من اليوم 

نفسه“.

ه���زت جريم���ة بش���عة الرأي الع���ام في 
4 جث���ث  عل���ى  العث���ور  بع���د  تون���س، 
متفحم���ة تع���ود ألم وبناته���ا تعرض���ن 
للذب���ح والطع���ن ث���م الحرق، بحس���بما 

ذكرت وسائل إعالم محلية.
وأوضحت صحيفة “الشروق” المحلية 
أن الجريم���ة وقعت ف���ي منطقة وادي 
الليل في والية المنوبة يوم الخميس.
وذك���رت أن حريق���ا نش���ب ف���ي أح���د 
من���ازل ح���ي األن���س بمعتمدي���ة وادي 

الليل في والية منوبة.
وأوضح���ت الصحيف���ة أن رب���ة المنزل 
المن���زل وعمره���ا  60 عام���ا ق���د ماتت 
و   25 و   23( الث���الث  بناته���ا  رفق���ة 
30 عام���ا( بع���د طعنه���ن وذبحه���ن ث���م 

حرقهن.

قال األب إن ابنه هو الذي نفذ  «
جريمة قتل األم وشقيقاته الثالث 

قبل أن يحرق المنزل.

رويال ميل تعتذر 
عن خطأ في طابع 

نورماندي

مذبحة ومحرقة 
عائلية تهز 

تونس
أدل���ت المطرب���ة اللبناني���ة إليس���ا، مؤخ���را، بعدد م���ن المواق���ف المثي���رة إزاء رجال 
السياسة في بالدها، معربة عن استيائها الكبير مما وصلت إليه األوضاع في البالد.

وانتقدت إليس���ا، في مقابل���ة مع برنامج 
“ص���ار الوق���ت” عل���ى تلفزي���ون “إم ت���ي 
في”، رئي���س الجمهورية، ميش���ال عون، 
قائلة إنها “ش���عرت بالهزيم���ة حين جرى 
انتخابه ف���ي المنصب ألنها كانت تطمح 
إل���ى رؤية وجوه جدي���دة.” وأضافت أن 
األوض���اع لبنان تس���ير نحو األس���وأ منذ 

اغتي���ال رئي���س ال���وزراء الس���ابق رفي���ق 
الحري���ري، الذي “ح���اول أن يض���ع البالد 

على الخارطة العالمية”، بحسب قولها.
وأث���ارت المواق���ف السياس���ية الجريئ���ة 
إلليس���ا، عاصف���ة ج���دل عل���ى المنص���ات 
االجتماعي���ة، فف���ي الوق���ت ال���ذي رحب 

فيه البعض باآلراء الجريئة.

إليسا تثير الجدل بآراء سياسية 

قالت مغنية البوب أريانا غراندي إنها ألغت حفلها الموسيقي في الس فيجاس بسبب 
”مشكالت صحية“.  وكان من المفترض أن يقام حفل المغنية البالغة من العمر 25 

عاما، وهي إحدى أشهر نجوم البوب في الواليات المتحدة، يوم السبت في فندق ذا 
كوزموبوليتان. وكتبت أريانا على إنستجرام ”فيجاس، أعاني اآلن من بعض المشكالت 
الصحية وأنا في شدة األسف ألنني لن أستطيع أن ألتقي بكم في نهاية هذا األسبوع“. 

وذكر موقع )تي.إم.زي( اإللكتروني الترفيهي نقال عن مصادر مقربة من المغنية أنها 
مصابة بالتهاب شعبي.

مواقف إليسا أثارت جدال في المنصات االجتماعية
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أيمن همام

Û  ثمة عوامل كثيرة يصعب تفسيرها أو قياسها تحكم العالقات االجتماعية
بين البشر، لعل أبلغ وصف لها ما ورد في الحديث النبوي الشريف “األرواح 
جن���ود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف”، وربما يكون 
هذا التآلف أو التنافر السر الذي يجعلنا نتقبل فعال أو قوال ما من “س” من 

البشر ونرفضه من “ص”.
Û  كون الصحافة مهنة إنسانية فإن العالقة بين الصحافي والجمهور، سواء

أكان���وا مس���ؤولين في الدولة أو ق���راء عاديين، تخضع إل���ى العوامل ذاتها 
الت���ي تحك���م العالقات بي���ن األفراد، من حب وقبول أو ك���ره ونفور، فنجد 
تقبال واس���عا لنقد الذع يوجهه صحافي ما، ورفضا قاطعا لنقد أقل وطأة 
يوجه���ه آخر، ولنأخ���ذ القبول الكبير ال���ذي كانت تحظى ب���ه كتابات أحمد 

رجب على جميع المستويات في مصر نموذجا.
Û  الكات���ب الصحاف���ي الراح���ل كان يوج���ه أش���د االنتق���ادات لنظ���ام الرئيس

المصري األس���بق حس���ني مبارك في فترة كان الس���قف منخفضا إلى أدنى 
مس���توى؛ بس���بب م���ا كانت تش���هده مصر م���ن أح���داث آن���ذاك، فنجح عبر 
أس���لوبه الساخر في اختراق السقف بمقاله اليومي “2/    1 كلمة”، وتعليقاته 
الح���ادة الت���ي كان ينقله���ا عب���ر ش���خصيات كاريكاتيري���ة مثل “ف���الح كفر 
الهنادوة” و “عبده مشتاق” و “كمبورة” وغيرها، التي جسدتها ريشة الفنان 

مصطفى حسين.
Û  برحي���ل أحمد رجب فق���دت المعادلة الصحافية في مص���ر واحدا من أهم

عناصر التوازن الكيميائي في العالقة بين الصحافي والدولة، ولألسف لم 
يأت من يسد هذا الفراغ غير الصحي حتى اآلن.

Û  بإس���قاط ه���ذه التجرب���ة الجدي���رة بالتأم���ل عل���ى البحرين نج���د بعضا من
الكت���اب الصحافيين الذين أنعم هللا عليه���م بهذه الكيمياء اإليجابية، لكن 
بأس���اليب مختلفة، فهؤالء ال يس���تحقون التقدير والتش���جيع فحسب، بل 

يجب التعامل معهم باعتبارهم كنوزا وطنية نادرة.

كيمياء 
الصحافة
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