
من المقرر أن تطبق هيئة الكهرباء والماء 
آخــر حزمــة مــن رفــع الدعــم عــن أســعار 
ســلعتي اســتهالك الكهرباء والماء بحلول 
شــهر مــارس المقبل، إذ ســيصل اســتهالك 
الفرد األجنبي من المياه شهرًيا لـ 6 دنانير 
بعــد أن كان 1.5 دينــار شــهرًيا فــي العــام 

.2016
وجــاءت هذه الخالصة من خالل محاكاة 
ما أعلنته الهيئة من حجم اســتهالك الفرد 
مــن الميــاه، إذ أعلنــت أنــه بلــغ 262 لتــًرا 
يومًيا )7860 لترا شهرًيا( في العام 2018، 
وأن تسعيرة المياه بمارس المقبل ستكون 
750 فلسا عن كل متر مكعب )1000 لتر(، 
بينمــا كانــت قبــل رفع الدعم عــن الكهرباء 

والماء 80 فلسا عن كل متر مكعب.
أمــا قيمــة الضريبــة القيمــة المضافــة على 
اســتهالك المياه بعد آخر مســتوى من رفع 
الدعــم في مــارس المقبل فســتكون 2.75 

مليون دينار.
فــإن  المعلنــة  الرســمية  لألرقــام  ووفًقــا 
عــدد األجانــب فــي المملكــة بلــغ 759 ألف 
فــرد )53.3 % مــن إجمالــي عــدد ســكان 

لتــرا   262 فــرد  كل  ويســتهلك  البحريــن( 
يومًيا )94320 لترا سنوًيا(، وبحسب هيئة 
الكهرباء، فإن تســعيرة كل فرد الســتهالك 
دينــارا،   72 نحــو  ســتكون  ســنوًيا  الميــاه 

ومجمــوع ســعر اســتهالك األجانــب للمياه 
ســنوًيا وفًقــا لمحاكاة األرقام ســيكون 55 
مليــون دينــار، بينمــا كانــت 14.3 مليــون 

دينار قبل رفع الدعم في 2016.

األمير خليفة بن سلمان يكّن كل الحب والتقدير لمصر
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يتذكر سموه دائما 
ويذّكر اآلخرين 

بما قدمته 
مصر للعرب، 
ويخص أيضا 
بالذكر دعمها 
ومساندتها 

للبحرين تاريخيا 
ودور المدرسين 

المصريين 
في النهضة 

التعليمية التي 
تحققت بالبحرين.

إحراق مقر للشرطة المحلية

بغداد - وكاالت

تجددت مساء أمس في محافظة 
البصــرة جنوب العراق التظاهرات 
”ســوء”  و  ”الفســاد”  بـــ  المنــددة 
الخدمــات، فيما أحرق متظاهرون 

مقرا للشرطة المحلية.
وقــال مصــدر مطلع إن “العشــرات 

من المتظاهرين احتشدوا بالقرب 
البصــرة  محافظــة  مبنــى  مــن 
للتنديــد بســوء الخدمــات”، مبينــا 
تفريــق  حاولــت  “الشــرطة  أن 
المتظاهرين ونشبت مشادات بين 

الطرفين”.

تجدد التظاهرات في البصرة

طهران ـ وكاالت

المنامة - بنا

انتقــد رئيــس مجلــس صيانة الدســتور 
اإليرانــي أحمــد جنتــي، حكومة حســن 
روحانــي؛ لعــدم الخــروج مــن االتفــاق 
والــدول  طهــران  بيــن  المبــرم  النــووي 
وقــال  اآلن.  حتــى  الكبــرى  الســت 
“فــي نهايــة المطــاف ســنحرق االتفــاق 

النووي”.
وكاالت  جنتــي  تصريحــات  ونشــرت 
“إيــران”  مثــل  إيرانيــة،  صحافيــة 
فيهــا  أشــار  إذ  ”إيســنا”،  و  الحكوميــة 
فــي  االقتصاديــة  االضطرابــات  إلــى 
البالد، وحــذر فيها من تدهور األوضاع 

المعيشية.
وقــال جنتي “أوضاع الناس المعيشــية 
تلغــي  أن  الحكومــة  وعلــى  ســيئة، 
التكاليــف الزائــدة، وأن تقوم بتحســين 
األوضــاع االقتصاديــة ببيــع مــا لديهــا.. 
وفــي حــال شــعر المواطنــون باإلحباط 

فإنهم لن يشاركوا في الحل”.

نشرت صحيفة “اليوم السابع” المصرية تقريرا عن العالقات بين مملكة 
البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما تشهده من تطور ونماء 
علــى المســتويات كافة، مركزا التقريــر على دور رئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة فــي تعزيز العالقات 

األخوية وتوطيدها.
وقــال التقريــر إن النجاح المتواصل في العالقــات الثنائية بين البلدين 
لــم يــأت من فراغ، فصاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة يكــّن كل الحب والتقدير لمصر، وتتدفــق كل هذه المعاني حين 
يلتقي ســموه بمســؤولين مصريين يزورون البحرين أو يعقب على أي 

شأن يتعلق بمصر.

جنتي: إيران 
ستحرق االتفاق 

وكيل “العمل”: انضمام 50 ألف وافد للسوق يعكس قوة االقتصادالنووي

توظيف األجانب بـ “اإلنشاءات” لعزوف البحرينيين

أفــاد وكيــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية 
صبــاح ســالم الدوســري بــأن انضمــام 54 ألــف 
أجنبــي إلــى ســوق العمــل المحليــة فــي الربــع 
األخيــر مــن العــام المنصــرم 2018 وفــق بيانات 
الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي جــاء وفــق 
احتياجــات المشــاريع الكبرى التــي تعكس قوة 
االقتصاد البحريني؛ ذلك أن هذا العدد تركز في 
قطــاع اإلنشــاءات؛ باعتبــاره قطاعــا يعزف عنه 
البحرينيون. وأكد أن الوزارة ماضية في إيجاد 
القطــاع  فــي  للبحرينييــن  المالئمــة  الوظائــف 
الخــاص، وفــي الوقــت ذاتــه، قــراءة مؤشــرات 
المشــاريع الكبــرى التــي تؤكــد متانــة االقتصــاد 
الوطنــي، وتوفــر فرص عمــل للبحرينيين وغير 

البحرينيين ذات مردود مالي جيد.
ا علــى اســتيضاح “البــالد” بعــد ردود الفعــل  وردًّ
للتأميــن  العامــة  الهيئــة  أرقــام  مــن  والصدمــة 
موظــف  ألــف   54 انضمــام  بشــأن  االجتماعــي 
أجنبــي إلــى الســوق المحليــة فــي الربــع الثالث 

من العام الماضي 2018 مقابل 5 آالف بحريني 
توظفوا في ذات الفترة، قال الدوســري “إن دّل 
ذلــك علــى شــيء، إنمــا يــدل علــى أن االقتصاد 
مطلوبــة  وظائــف  وينتــج  قــوي  البحرينــي 
ومرموقــة، ســواء للبحرينــي أم لألجنبي، وكلما 
انتعــش االقتصــاد، فــإن وزارة العمــل تتفــاءل 

كثيــًرا لجهــة توفيــر مزيــد مــن الوظائــف ذات 
المردود المالي الجيد”.

غيــر  مــن  الكبيــر  العــدد  هــذا  أن  إلــى  ولفــت 
البحرينييــن حصلــوا على التراخيــص والفرص 
الوظيفيــة فــي قطــاع اإلنشــاءات، وهــو قطــاع 

يعزف عنه البحرينيون.

وكيل وزارة العمل صباح الدوسري متحدًثا لـ”البالد”

بلــغ إجمالي الــواردات الســلعية غير 
مليــار   5.6 نحــو  للبحريــن  النفطيــة 
 5 مقابــل   ،2018 العــام  فــي  دينــار 
مليــارات دينــار في العــام 2017، أي 

بارتفاع مقداره 13.17 %.
وحيــن بلــغ إجمالــي الصــادرات غير 
النفطيــة 2.8 مليار دينــار في الفترة 

العجــز  قيمــة  أن  يعنــي  مــا  ذاتهــا، 
العــام  فــي  التجــاري  الميــزان  فــي 
دينــار،  مليــار   2.8 بلغــت  الماضــي 
وفــق بيانات أولية مصدرها شــؤون 
الجمارك، وتنشــرها هيئة المعلومات 
المســؤول  اإللكترونيــة،  والحكومــة 

عن اإلحصاءات الرسمية.

للتصنيــف  “فيتــش”  وكالــة  أوضحــت 
الدولــة  البحريــن  أن  االئتمانــي 
شــهدت  التــي  الوحيــدة  الخليجيــة 
تحســًنا فــي وضعهــا المالــي األساســي 

في 2018، وإن كان بشكل متواضع.
وبينت الوكالة أن حيز السياسة المالية 
للبحريــن كان محدوًدا؛ بســبب تضخم 

تكاليــف الفائــدة، ونقــص الوصول إلى 
الســوق طــوال معظــم العــام الماضــي. 
وفــي الوقت الذي رجحت فيه الوكالة 
عــدم تنفيــذ برنامــج الموازنــة الماليــة 
بشــكل كامــل، إال أنهــا رأت أن تمضــي 
مالــي  ضبــط  مســار  علــى  البحريــن 

تدريجي.

واردات البحرين في 2018

“فيتش”: البحرين شهدت تحسنا ماليا

ضريبة المياه 2.75 مليون دينار بعد مارس
اســتهالك األجنبي قبل رفع الدعم 1.5 دينــار وبعده 6 دنانير

استهالك الكهرباء والماء

مورينيو: لهذا السبب تخليت عن صالحكتب مسرحية قيمةمقتل اإلرهابي الحسناويأميركا تقاطع “دافوس”خادمة تعّض شرطيا
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية  «

األولى خادمة )50 عاما( هاربة من 
كفيلها ضبطت في مسكن تابع 

لشركة مقاوالت في دار كليب، 
بالحبس سنة واإلبعاد عن البالد؛ 

إلدانتها بتعمد االعتداء على شرطي 
عضته بإصبعه أثناء القبض عليها.

ألغـــى رئيس الواليات  «
المتحدة األميركية دونالد 

ترامب رحلة الوفد األميركي 
إلى مؤتمر دافوس بسويسرا، 
معلاًل ذلك باإلغالق الحكومي 

الذي دخل يومه الثامن 
والعشرين.

نجح الجيش الوطني الليبي، أمس،  «
في قتل أبوطلحة الحسناوي، 
الذي يعد أهم قيادات تنظيم 
القاعدة اإلرهابي في ليبيا، في 

عملية عسكرية للجيش. وأسفرت 
العملية عن مقتل شخصين 

آخرين إلى جانب الحسناوي.

لم تخل الدورة الحادية عشرة من  «
مهرجان المسرح العربي المقامة 

بالقاهرة من اإلصدارات المسرحية 
المهمة التي تغني رفوف المكتبة 

العربية وتكون زادا ومعينا لكل 
الباحثين والمهتمين.

بعد سنوات من الشائعات، ومئات  «
التقارير والتكهنات بشأن سبب 

إبعاده عن تشلسي، خرج المدير 
الفني جوزيه مورينيو بالقول 

الفصل في الدوافع الحقيقية 
لرحيل النجم المصري محمد 

صالح عن صفوف “البلوز”.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

0511142316

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
JMD (1) 1440 1313 جمادى األولى
Jan 2019 1919 يناير

Year: 11السنة
No: 3749العدد
SATالسبت

)٠٢(

)٠٣(

)10(

)11(

)15(
)15()05(

علوي الموسوي

سعيد محمد

زينب العكري

مليار دينار
5.6

الكويت - مباشر



نشرت صحيفة “اليوم السابع” المصرية تقريرا عن العالقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما تشهده من تطور ونماء 
على المستويات كافة، مركزا التقرير على دور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة في تعزيز هذه العالقات 
األخويــة وتوطيدهــا. وقــال التقريــر إن النجــاح المتواصــل فــي العالقات الثنائية بيــن البلدين لم يأت من فــراغ فصاحب الســمو الملكي األمير 
خليفة بن ســلمان آل خليفة يكن كل الحب والتقدير لمصر، وتتدفق كل هذه المعاني حين يلتقى ســموه بمســؤولين مصريين يزورون البحرين 
أو يعقب على أي شــأن يتعلق بمصر، ويتذكر ســموه دائما ويذّكر اآلخرين بما قدمته مصر للعرب، ويخص أيضا بالذكر دعم مصر ومســاندتها 
للبحرين تاريخيا ودور المدرســين المصريين في النهضة التعليمية التي تحققت بالبحرين، فضال عن إشــادة ســموه بالخبراء المصريين الذين 

يعملون في مختلف المجاالت والتخصصات بالبحرين.

صاحــب  أن  إلــى  التقريــر  ونــوه 
السمو رئيس الوزراء دائم التأكيد 
أن مواقف مصر مشــهودة وتبعث 
على االعتزاز ألنها تصب دائما في 
تعزيــز اللحمــة العربية بمــا يحفظ 
ويــرى  المنطقــة،  واســتقرار  أمــن 
الرئيــس  بقيــادة  أن مصــر  ســموه 
عبدالفتــاح السيســي تمــر بتطــور 
علــى  تقــوم  ملحوظــة  وتنميــة 
أسس متينة من األمن واالستقرار 
اإلقليمــي  دورهــا  مــن  عــززت 
والدولــي مــن أثــر علــى زيــاد آفاق 
المصــري  البحرينــي  التعــاون 
وتعزيــز العالقــات التاريخيــة بين 

البلدين.
وأشــار التقريــر إلى أنه فــي اللقاء 
األخيــر الذي جمع ســموه مع وزير 

فــي  شــكري  ســامح  الخارجيــة 
أن  ســموه  أكــد  الماضــي،  نوفمبــر 
مصــر قــادرة علــى حمايــة نفســها 

وحمايــة أمــن واســتقرار أشــقائها، 
فهــي تحملــت ـ وال تــزال ـ الكثيــر 
شــمل  تفــرق  عــدم  ســبيل  فــي 
ســالمتها  العربيــة وضمــان  األمــة 
بــإذن  دولهــا، وســتظل  واســتقرار 
يحفــظ  الــذي  القــوي  الســند  هللا 
لألمــة العربيــة أمنهــا واســتقرارها 
ويصون مقدراتها، كما أشاد سموه 
المحــوري الذي تقوم به جمهورية 
الرئيــس  بقيــادة  العربيــة  مصــر 
عبدالفتــاح السيســي في محيطها 
ومواقفهــا  والدولــي  اإلقليمــي 
الــدول  مــن  لشــقيقاتها  المســاندة 

العربية في مختلف الظروف.
رئيــس  ســمو  أن  التقريــر  واكــد 
الــوزراء يحرص أيضــا على تأكيد 
هذه المعاني نفســها فسموه يشدد 
علــى أن مصــر ســتظل لهــا المكانة 
عند العرب حيث تمثل لهم جميعا 
العمــق االســتراتيجي بمــا لهــا مــن 
ثقــل إقليمــي ودولي، وسياســاتها 

الحــق  عــن  المدافعــة  المتزنــة 
العربي.

ولفــت التقريــر إلــى أن العالقــات 
تلقــى دعمــا  المصريــة  البحرينيــة 
البلديــن  قيادتــي  مــن  وتشــجيعا 
العالقــات  بلغــت  الدعــم  وبفضــل 
التنســيق  مــن  متقدمــة  مرحلــة 
والتشــاور والتعــاون الــذي يشــمل 
بحيــث  المجــالت  مــن  العديــد 
يمكــن القــول أن عالقــات البلديــن 
مرحلــة  إلــى  بالفعــل  انتقلــت  قــد 

التكامل.
وأشار إلى أن مملكة البحرين على 
الرغــم مــن التحديــات السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي 
المنطقــة اســتطاعت أن  تشــهدها 
تواصــل وتيــرة التقدم المســتدام، 
وفــق رؤيــة تنموية شــاملة، وبلغة 
األرقــام أكــد تقريــر صنــدوق النقد 
أن   ،2018 العــام  فــي  الدولــي 
اقتصــاد البحريــن ظــل االقتصــاد 

مجلــس  دول  بيــن  نمــوًا  األســرع 
التعاون الخليجي في 2018.

نجحــت  “مثلمــا  التقريــر  وتابــع 
وضعهــا  فــي  البحرينيــة  القيــادة 
مصــاف الــدول المتقدمــة نجحت 
أيضا بالتوازي بالنهوض بعالقاتها 
بأشــقائها العــرب الســيما مع مصر، 
االقتصاديــة  العالقــات  ونجحــت 
البحرينيــة المصرية فــي الوصول 
مــن خــالل  التكامــل  إلــى مرحلــة 
مشــتركة  تنمويــة  مشــروعات 
فــي كافــة المجــاالت االقتصاديــة 
الواســعة  واآلفــاق  والتنــوع 
والرحبــة لمزيــد من االســتثمارات 
اســتنادا  المتبادلــة،  والمشــاريع 
التفاقيــات التبــادل التجــاري بيــن 
مصر والبحرين العام 1982، حيث 
وتنميــة  تيســير  اتفاقيــة  ُوقعــت 
التجــارة بين الــدول العربية ضمن 

فعاليات جامعة الدول العربية.
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“اليوم الســابع” فــي تقرير عن العالقات: ســموه يذّكر اآلخرين بما قدمته الشــقيقة للعرب

األمير خليفة بن سلمان يكن كل الحب والتقدير لمصر

الــتــفــجــيــر  الــخــارجــيــة  وزارة  ـــت  دانــ
أكاديمية  اســتــهــدف  الـــذي  اإلرهـــابـــي 
للشرطة في مدينة بوغوتا بجمهورية 
كــولــومــبــيــا، والــــذي أســفــر عــن مقتل 
وإصــابــة عــدد من األشــخــاص، معربة 
ألهالي  ومواساتها  تعازيها  بالغ  عــن 
بسرعة  وتمنياتها  الــضــحــايــا  وذوي 

الشفاء لجميع المصابين.
وأكدت الوزارة موقف مملكة البحرين 
الثابت الذي يرفض كل أنواع العنف 
ــاب والـــداعـــي إلــى  ــ والــتــطــرف واإلرهـ
ــرامــيــة  تــكــثــيــف الــجــهــود الـــدولـــيـــة ال
الخطيرة  الظاهرة  هذه  على  للقضاء 

التي تستهدف زعزعة األمن والسلم.

المنامة - وزارة الخارجية

“الخارجية” تدين 
تفجير بوغوتا

وأضاف التقرير أن لغة األرقام  «
تشير إلى هذا التكامل، فقد 

بلغ حجم التبادل التجاري 
السنوي بين البلدين بلغ 

نحو 194 مليون دوالر في 
العام 2017، كما بلغت قيمة 

صادرات مصر إلى البحرين 
57 مليون دوالر، والواردات 

المصرية تقدر بنحو 74 مليون 
دوالر، وتأتي المواد الغذائية 

ومستحضرات التجميل 
واألثاث والقطن والسيراميك 

والحديد واآلالت والمعدات 
على رأس قائمة الصادرات 

المصرية إلى البحرين. 
وتمثلت أهم الواردات 

المصرية من البحرين، 
وفقا للتقرير، في الزيوت 

النفطية ومنتجات بالستيكية 
واأللومنيوم ومصنوعاته 
ومستحضرات التنظيف 

والحديد والصلب، وعن 
االستثمارات البحرينية في 

مصر تحتل المرتبة رقم 14 

في قائمة الدول المستثمرة 
في مصر على مستوى العالم 

حيث تصل االستثمارات 
البحرينية في مصر حتى 

نهاية العام 2016 إلى 2.7 مليار 
دوالر، كما بلغ عدد الشركات 

المستثمرة بمساهمات 
بحرينية إلى 183 شركة.

حجم التبادل التجاري

سموه: مصر تتحمل 
الكثير في سبيل لم 
شمل األمة وضمان 

استقرار دولها

العالقات تلقى دعما 
من القيادتين وبلغت 
مرحلة متقدمة من 

التنسيق والتعاون

البحرين واصلت وتيرة 
التقدم المستدام رغم 

التحديات السياسية 
واالقتصادية بالمنطقة

 حجم التبادل التجاري 
السنوي بين البلدين 

بلغ 194 مليون دوالر 
في 2017

مواقف مشهودة 
لمصر... ومساندتها 

للبحرين ال تنسى

النجاح المتواصل في 
العالقات لم يأت من 

فراغ

اقتصاد البحرين ظل 
األسرع نموا بين 

دول مجلس التعاون 
الخليجي في 2018

االستثمارات البحرينية 
في مصر بلغت حتى 

نهاية 2016 2.7 
مليار دوالر

المدرسون المصريون 
ساهموا في النهضة 

التعليمية بالبحرين

أكــد الوكيــل المســاعد للخدمــات البلدية المشــترك في وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط العمراني وائــل المبارك 
علــى أهميــة اســتثمار ودعم مبادرات الكوادر البحرينية فــي خدمة الوطن والمواطنين.  جاء ذلك خالل تكريمه إلى المواطن 
سيد حسين محمد على مبادرته وابداعه في تقليم األشجار بأشكال مميزة في شوارع المملكة وبحضور مدير إدارة التنمية 

الحضرية المهندسة راوية المناعي. 

وأكد المبارك على توجيه وزير األشــغال 
وشــؤون البلديات والتخطيــط العمراني 
عصام خلف في دعم وتكريم واســتثمار 
الكــوادر البحرينيــة أصحــاب المبــادرات 
الهادفــة التــي تصــب فــي خدمــة الوطن 

المواطنين”. 
وأوضح أن مبادرة المواطن سيد حسين 
محمــد فــي تقليــم األشــجار بطــرق فنية 
مــن المبادرات المتميزة كما أنها ســتدفع 
نحــو زيادة االهتمــام من قبل المواطنين 
بالنشــاطات والمبــادرات والبرامــج التي 

تصب في صالح المجتمع”. 

وقــال إن شــؤون البلديــات تســعى دائما 
المجتمعيــة،  المبــادرات  احتضــان  إلــى 
حيــث تولــي أهميــة كبــرى فــي اســتثمار 
الطاقــات البحرينيــة وتوفيــر اإلمكانــات 

لهم من اجل مواصل ابداعاتهم”. 
وأضاف المبارك تســعى شــئون البلديات 

التــي  المبــادرات  لهــذه  الدعــم  لتقديــم 
تهــدف لتجميل مملكتنا الحبيبة، مشــيرا 
إلــى أن الكــوادر البحرينيــة ســباقة فــي 
طرح أفكار إبداعية وتنفيذها على ارض 

الواقع وتحظى باهتمام المجتمع”. 
المواطــن  إلــى  شــكره  المبــارك  وقــدم 

ســيد حســين محمد علــى مبادرته داعيا 
الكــوادر البحرينيــة أصحــاب األفكار إلى 
المضــي قدمــا فــي تطبيقهــا والمســاهمة 
الشــراكة  بأهميــة  التوعويــة  خلــق  فــي 
جماليــة  علــى  الحفــاظ  فــي  الحقيقيــة 

مناطقنا وشوارعنا.

 المنامة-وزارة األشغال وشؤون البلديات

تكريــم مواطــن إلبداعـــه فــي تقليــــم األشجــــار

تكريم السيد حسين 



من المقرر أن تطبق هيئة الكهرباء والماء آخر حزمة من رفع الدعم عن أسعار سلعتي استهالك الكهرباء والماء بحلول شهر مارس المقبل، إذ سيصل استهالك الفرد األجنبي من المياه شهرًيا 
لـ 6 دنانير بعد أن كان 1.5 دينار شــهرًيا في العام 2016.وجاءت هذه الخالصة من خالل محاكاة ما أعلنته الهيئة من حجم اســتهالك الفرد من المياه، إذ أعلنت أنه بلغ 262 لتًرا يومًيا )7860 
لترا شهرًيا( في العام 2018، وأن تسعيرة المياه بمارس المقبل ستكون 750 فلسا عن كل متر مكعب )1000 لتر(، بينما كانت قبل رفع الدعم عن الكهرباء والماء 80 فلسا عن كل متر مكعب. 

عــدد  فــإن  المعلنــة  الرســمية  لألرقــام  ووفًقــا 
األجانــب فــي المملكــة بلــغ 759 ألف فــرد )53.3 
% من إجمالي عدد ســكان البحرين( ويســتهلك 
كل فــرد 262 لتــرا يومًيــا )94320 لتــرا ســنوًيا(، 
وبحســب هيئــة الكهرباء، فإن تســعيرة كل فرد 
الستهالك المياه سنوًيا ستكون نحو 72 دينارا، 
ومجموع ســعر اســتهالك األجانب للمياه سنوًيا 
وفًقا لمحاكاة األرقام ســتكون 55 مليون دينار، 
بينمــا كانــت 14.3 مليون دينار قبــل رفع الدعم 

في 2016.
علــى  المضافــة  القيمــة  الضريبــة  قيمــة  أمــا 
استهالك المياه بعد آخر مستوى من رفع الدعم 

في مارس المقبل ستكون 2.75 مليون دينار.
هذا وأظهرت إحصاءات هيئة الكهرباء والماء، 
أن معــدل االســتهالك للمياه فــي 2018 بلغ 262 
يومًيــا لــكل فرد، مقارنــة بـ 233 لتــًرا يومًيا لكل 

فرد في 2017، فيما بلغت ذروة االســتهالك في 
القطــاع المنزلــي 302 لتــر يومًيــا لــكل فــرد فــي 

2016، بحسب استهالك القطاع المنزلي فقط.
وبّينــت اإلحصــاءات انخفاض معدل اســتهالك 
الفــرد من الكهرباء بيــن العامين 2015 و2017، 
رغم زيادة عدد السكان التي وصلت إلى 1.494 
مليون نسمة، ليصل إلى 11.083 كيلووات لكل 

ســاعة العام الماضي مقابــل، 11.931 كيلووات 
لــكل ســاعة في العام 2015، فيمــا ارتفع نصيب 
الفرد بحســاب استهالك القطاعي السكني فقط 

إلى 5.608 كيلووات لكل ساعة.
وأشارت اإلحصاءات إلى أن العام 2015، سجل 
أعلى معدل الســتهالك الفرد للطاقة الكهربائية، 
ســاعة،  لــكل  كيلــووات   11.931 إلــى  وصــل 

بحســاب االستهالك العام، وهو ما شكل ارتفاًعا 
حاًدا في معدل االستهالك مقارنة بالعام 2013، 
والذي بلغ حينها 10.303 كيلووات لكل ساعة.

أمــا معــدل اســتهالك القطــاع الســكني فواصــل 
كان  إذ  القطاعــات،  بقيــة  دون  فقــط  ارتفاعــه 
فــي العــام 2013، 4.959 كيلــووات لكل ســاعة؛ 
ليصــل فــي 2016، إلــى 5.352 كيلــووات لــكل 
ساعة، ويرتفع مجدًدا العام الماضي إلى 5.608 

كيلووات لكل ساعة. 
وباالنتقــال لمعــدالت اســتهالك الميــاه بحســاب 
جميع القطاعات، عاود المؤشر العام إلى ارتفاع 
فــي 2018؛ ليصــل إلى 377 لتــر يومًيا لكل فرد، 
بعد انخفاضه في العام الذي قبله 2016؛ ليصل 
إلــى 309 لتــرات يومًيــا لكل فــرد مقارنة بذروة 
االســتهالك التــي ســجلها العــام 2015، وكانــت 

388 لتًرا يومًيا.
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 المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

مدينة عيسى - معهد البحرين للتدريب

المنامة - وزارة الخارجية

لهيئــة  العالمــي  التــراث  مستشــار  شــارك 
البحريــن للثقافــة واآلثــار منير بوشــناقي 
في االجتماع الثالث للمجلس االستشاري 
للمركــز اإلقليمــي لحفــظ التــراث الثقافــي 
الــذي  “إيكــروم”،  العربيــة  المنطقــة  فــي 
حاكــم  األعلــى،  المجلــس  عضــو  ترأســه 
الشــارقة صاحــب الســمو الشــيخ ســلطان 
بــن محمد القاســمي. وُعقد يــوم الخميس 
الموافــق 17 ينايــر 2019 فــي مقــر المركز 
فــي  بالشــارقة.وتم  الجامعيــة  بالمدينــة 
إيكــروم-  منجــزات  عــرض  االجتمــاع 
الشارقة في العام المنصرم، باإلضافة إلى 

مناقشــة الخطــط العامــة والبرامــج التــي 
يعمل إيكروم-الشــارقة على تنفيذها، كما 
تــم االطــالع على خطــة المركــز المقترحة 

للسنوات الخمس القادمة.
وأشــاد بوشــناقي بجهود المركز اإلقليمي 
المنطقــة  فــي  الثقافــي  التــراث  لحفــظ 
إلــى  الفًتــا  “إيكروم-الشــارقة”،  العربيــة 
الشــارقة  حاكــم  الســمو  صاحــب  دعــم 
ســمّوه  واهتمــام  الثقافــي  التــراث  لملــف 
الدائــم بمتابعة مجريات المشــهد الثقافي 
فيمــا يتعلــق بالتــراث الذي يشــكل الهوية 

الحقيقية ألوطاننا العربية.

للتدريــب  البحريــن  معهــد  يواصــل 
اســتعداداته إلطالق معرض أســبوع المهن 
مــارس  فــي  عشــر  الثانيــة  نســخته  فــي 
متنوعــة  باقــة  بمشــاركة  المقبــل،  2019م 
مــن شــركات ومؤسســات القطاعيــن العــام 
المحليــة. العمــل  ســوق  فــي  والخــاص 

الالزمــة  التحضيــرات  المعهــد  ويباشــر 
إلقامة المعرض، حيث ينظم المعهد سنويًا 
معــرض “أســبوع المهن” لتعزيــز مخرجاته، 
وتوطيد العالقات التعاونية مع مؤسســات 
ســوق العمــل العــام والخــاص، فضــالً عــن 
إبــراز احتياجــات مختلــف قطاعات ســوق 

العمل المحلي.
كمــا يتيــح المعــرض فرصــة للباحثيــن عــن 
عمل بشــكل عــام، وخريجي المعهد بشــكل 
خــاص، للتعــرف علــى متطلبــات الشــركات 
والمؤسســات المشــاركة، وكذلــك الوظائف 
المتاحــة التي تقدمها هذه الشــركات خالل 
المعــرض، كمــا يمنــح طلبة الثانويــة العامة 
فرصة االطالع على قطاعات سوق العمل، 
األمــر الــذي يســاعدهم علــى تكويــن فكــرة 
مســبقة عن متطلبات هذا الســوق، الختيار 
التخصص المناســب لهم في مرحلة ما بعد 

الثانوية.
للشــؤون  الخارجيــة  وزارة  وكيــل  شــارك 
التعــاون وحيــد ســيار  اإلقليميــة ومجلــس 
والقائــم بأعمــال الوكيــل المســاعد للشــؤون 
واالقتصــاد  الماليــة  بــوزارة  االقتصاديــة 
االجتمــاع  فــي  حميــد  ســامي  الوطنــي 
الخارجيــة  لــوزراء  المشــترك  التحضيــري 
االقتصــادي  بالمجلــس  المعنييــن  والــوزراء 

التنمويــة  العربيــة  للقمــة  واالجتماعــي 
االقتصادية واالجتماعية في دورتها الرابعة 
الــذي انعقــد أمس فــي لبنان.ويحفل جدول 
أعمــال القمــة ببنــود مهمة كمتابعــة وتطوير 
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ورفع 
الــوزراء مشــاريع القــرارات المدرجــة علــى 

جدول األعمال إلى اجتماع القمة.

“الثقافة” تشارك في “ايكروم”

انطالق أسبوع المهن في مارس

تطوير منطقة التجارة الحرة العربية

المنامة - محافظة العاصمة

القضيبية - مجلس الشورى

الشــيخ هشــام  العاصمــة  تســلم محافــظ 
بــن عبدالرحمــن آل خليفــة  كتــاب “رقابــة 
المجتمــع المدنــي لالنتخابات النيابية في 
مملكــة البحريــن” لمؤلفه محســن الغريري 
الذي يّعد أول دليل علمي يتناول دراســة 
وعالقتهــا  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 

بالعملية االنتخابية في مملكة البحرين.
بالجهــود  اللقــاء  فــي  المحافــظ  وأشــاد 
التــي بذلهــا المؤلــف فــي إعــداد وتأليــف 
الكتــاب، والــذي احتــوى علــى العديــد من 
المتبعــة  الرقابيــة  واألســاليب  المفاهيــم 
فــي االنتخابــات النيابيــة، بهــدف توعيــة 

المجتمــع المدني على مراقبتهم عن كثب 
شــفافية  بــكل  االنتخابيــة  العمليــة  علــى 
تمكيــن  جانــب  إلــى  كاملــة،  وبصــورة 
المجتمــع المدنــي علــى رقابــة التصويــت 
والفرز وإعالن النتائج النهائية للتصويت، 
التقاريــر  مــن  عــدد  تحليــل  إلــى  إضافــًة 
التــي أصدرتهــا الجمعيــات األهليــة عنــد 
رقابتهــا للعملية االنتخابيــة، والطموحات 

المستقبلية لتعزيز وتطوير هذا الجانب.
الــدور  علــى  الغريــري  أثنــى  جهتــه  مــن 
دعــم  فــي  العاصمــة  لمحافــظ  اإليجابــي 

الحركة الفكرية واألدبية والمؤلفين.

التقــى وفــد مجلــس الشــورى برئاســة النائب 
الثانــي لرئيــس مجلــس الشــورى هالــة رمزي 
فايــز، برئيس مجلــس المستشــارين المغربي 
والشــورى  الشــيوخ  رابطــة مجالــس  رئيــس 
والعالــم  إفريقيــا  فــي  المماثلــة  والمجالــس 
العربــي عبدالحكيم بن شــماش، على هامش 
مشاركة الوفد في الندوة الدولية عن تجارب 
المصالحــة الوطنيــة، في الربــاط بتنظيم من 
رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس 

المماثلة.

وأكــدت رمــزي أن مجلــس الشــورى ســيبقى 
داعًمــا ومســانًدا لــكل القــرارات والتوصيــات 
التــي تعتمدهــا المجالس التشــريعية وتصب 
في تحقيق المصلحة العليا للدول والشعوب.

وأعرب رئيس مجلس المستشــارين المغربي 
عــن الفخــر واالعتــزاز بمــا تشــهده العالقــات 
ومــا  مســتمر،  وتقــدم  تطــور  مــن  األخويــة 
عالقــات  مــن  الشــقيقين  البلديــن  يربــط 
التعاون والتنســيق في العديد من المجاالت، 

خصوًصا في المجال التشريعي.

دراسة عن رقابة المجتمع على االنتخابات

“الشورى” يدعم قرارات المجالس العربية

الضريبة المضافة 
على المياه بعد 

مارس 2.75 
مليون دينار

مليــــون دينـار 
قبــــل البــــدء 

برفـــــع الدعـــــم 
في 2016

علوي الموسوي

استهالك األجانب للمياه سنوًيا في مارس
ــهريا ــر شـ ــده 6 دنانيـ ــار وبعـ ــم 1.5 دينـ ــع الدعـ ــل رفـ ــرد قبـ ــرف الفـ صـ

حوار شوري نيابي لتعزيز التنسيق
ــتــطــلــب مـــزيـــدا مـــن الــتــعــاون ــح: ســـن الــتــشــريــعــات ي ــالـ ــصـ الـ

أكــد رئيــس مجلــس الشــورى علــي الصالح أهمية الحــوار والتواصل لتعزيز التنســيق بين مجلســي 
الشــورى والنواب، مشــيرًا إلى أن تحقيق الغاية التي يهدف إليها المجلســان وهي سن التشريعات 
والقوانين التي تساهم في تنظيم شؤون المملكة وتحقق آمال وتطلعات القيادة الرشيدة وشعب 
مملكــة البحريــن الكريــم، تتطلــب مزيــدًا من التعــاون والتواصل بين أعضاء الســلطة التشــريعية، 
مبينًا حرص مجلس الشورى على الخطوات التي تساهم في نجاح المسيرة الديمقراطية للمملكة.

جاء ذلك لدى مشاركة رئيس مجلس الشورى 
بحضــور رئيســة مجلــس النــواب فوزيــة زينل 
في اللقاء الذي جمع عددا من أعضاء مجلسي 
الشورى والنواب، بدعوة من األمينين العامين، 
إذ بيــن أن تعــاون أعضاء الســلطة التشــريعية 
ينبغي أن يكون مثاالً يحتذى به، حيث يشكل 
التكامــل بين المجلســين عنصــرًا مهمًا في بناء 

المنظومة التشريعية في المملكة.
وأضاف أن االستماع لوجهات النظر المختلفة 
التشــريعي مــن شــأنه  الشــأن  والتباحــث فــي 

أن يســاهم فــي تحقيــق المزيد مــن اإلنجازات 
الجميــع،  منهــا  يســتفيد  التــي  والمكتســبات 
منوهــًا معاليــه بهــذه المبــادرة التــي ينبغــي أن 
تكــون بدايــة لمبــادرات إيجابيــة جديــدة على 

مستوى العمل المشترك.
وأعــرب رئيــس مجلــس الشــورى عــن تطلعــه 
بــأن يشــهد الفصل التشــريعي الخامــس مزيدًا 
مــن التعــاون بيــن المســؤولين فــي األمانتيــن 
والفعاليــات  البرامــج  لتنظيــم  العامتيــن 

المشتركة.  رئيسا مجلسي الشورى والنواب شاركا في اللقاء

القضيبية - مجلس الشورى

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســتقبل وزير التربية والتعليم ماجد 
الــوزارة  بديــوان  بمكتبــه  النعيمــي 
أحمــد  المستشــار  عيســى  بمدينــة 
الدوســري. وأهــدى الدوســري الوزيــر 
نســخًة مــن كتابــه )الحمايــة الجنائية 
الــذي  الدولــة(،  ووثائــق  لمعلومــات 

يستعرض فيه أهم ما ورد في قانون 
حمايــة معلومــات ووثائــق الدولة في 
مملكــة البحريــن، حيــث أثنــى الوزيــر 
علــى الجهــد الــذي بذلــه الباحــث فــي 
إعــداد هذا الكتاب، متمنيــًا له النجاح 

والتوفيق.

النعيمي يتسلم “الحماية الجنائية”

مليون دينار
55

انطالق “أرادوس للعمالت” الخميس
ــن” ــي ــك ــم ــي” بـــالـــتـــعـــاون مــــع “ت ــ ــاض ــ ــم ــ ــه “كــــنــــوز ال ــم ــظ ــن ت

تنظــم “كنــوز الماضــي للتحــف” بالتنســيق مــع جمعيــة البحريــن لهــواة طوابــع البريــد 
“معــرض  الثالثــة  الســنوية  الفعاليــة  )تمكيــن(  الشــريك االســتراتيجي  مــع  وبالتعــاون 
أرادوس للعمــالت” للفتــرة مــن الخميــس 24 ينايــر إلى الســبت 26 ينايــر الحالي بمجمع 
الســيف )بوابة 1( من الســاعة 10 صباحا حتى 10 مســاء، بينما سيقام المزاد الساعة 6 

من مساء الجمعة 25 يناير بنفس الموقع.

وسيشــهد المــزاد عرض قطعــة تعد األعلى 
على مســتوى العالم من ناحية التقييم، أال 
وهــي 100 ريال إصــدار )قطر ودبي( وهي 
العملــة التــي يوجد منها اثنتان فقط بحالة 
ممتازة وتعتبر األعلى على مستوى العالم، 
و25 ريــال قطــر ودبــي )تصنيفهــا الثالــث 

على مستوى تقييمات بالعالم(.
ومــن ضمــن القطــع النــادرة التي ســتعرض 
فــي المــزاد عملة ذهــب لإلمبراطــور هرقل 
م(،   641  - 610م  )مــن  الــروم  إمبراطــور 

الخليفــة  يصــور  الــذي  )الواقفــي(  الفلــس 
عبدالملــك بــن مــروان ماســكًا ســيفه، عملة 
10 ربيات بنك البنغال 1857م )نادرة(، 100 
روبيــة جــورج الســادس التــي اســتخدمت 
األربعينيــات  فــي  العربــي  الخليــج  بــدول 
والخمســينيات، 100 جنيــة البنــك األهلــي 
المصــري )صــورة الملــك تــوت عنــخ امون( 
نــادرة ومــن العمــالت العالية على مســتوى 
العالــم، عملــة جزائريــة من فتــرة االحتالل 
الفرنســي، نمــوذج نــادر مــن عمــالت الملك 

إدريــس السنوســي عــام 1952، ربــع دينــار 
دينــار  الهنديــة(،  )الطبعــة  عراقــي  ملكــي 
نــادر للملــك فيصــل الثاني )فيصل الشــاب( 
تحمــل  دنانيــر   5 العراقيــة،  المملكــة  مــن 

المبــارك  الســالم  عبــدهللا  الشــيخ  صــورة 
الكويتيــة  دنانيــر  الخمــس  عملــة  الصبــاح 
)شحيحة جدا(، عملة خاصة بجزيرة فاننغ 

االسترالية أثناء الحرب العالمية الثانية.

المنامة - جمعية هواة طوابع البريد



نفذت بلدية الشمالية حملة موسعة على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين 
فــي ســلماباد مجمــع 704 بالتنســيق والتعــاون مــع مديريــة شــرطة المحافظــة 
الشمالية واألجهزة األخرى المعنية حيث تمت إزالة ما يقارب من 20 شحنة من 

المواد الغذائية والمالبس ومواد أخرى.

البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر  توجيهــات  علــى  بنــاء  الحملــة  هــذه  وجــاءت 
والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف وتنفيذًا لقانون إشــغاالت الطــرق العامة رقم 2 
لسنة 1996 وبمتابعة حثيثة من مدير عام بلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة.

البديع - بلدية الشمالية

إزالــــة 20 شحنــة غــذاء ومالبـــس مــن سلمابــاد

Û  تلعــب مراكــز االتصــاالت والنجــدة التابعة لــوزارة الداخلية دورا رئيســيا
فــي تحقيــق مبــدأ الشــراكة المجتمعيــة وســرعة االســتجابة والفاعليــة 
فــي األداء وســرية المعلومــات التــي يتــم التعامــل معها وفــق طبيعيتها، 
حيث تبذل غرفة العمليات الرئيســية 999 بالتعاون مع اإلدارات األمنية 
األخــرى كاإلدارة العامــة للدفــاع المدني، وقيادة خفر الســواحل واإلدارة 
العامــة للمــرور وغيرهــا مــن اإلدارات األمنيــة المختصــة، جهــودا أمنيــة 
مشتركة تحرص من خاللها على أن تكون االستجابة على مستوى واحد 
مــن األداء وبنفــس الجاهزيــة والحرفيــة، فالعامليــن فــي هــذه اإلدارات 
يســتخدمون أنظمــة متطــورة علــى مــدار الســاعة، كالنظــام الجغرافــي 
األمني، ونظام كاميرات المراقبة األمنية، ونظام اتصاالت على مســتوى 
المملكة ليتمكن طاقم غرفة العمليات من إدارة الواقعة وتوجيه دوريات 

الشرطة إلى موقع البالغ إلجراء الالزم.
Û  وبعــد تلقــي االتصــال يتم تصنيفه والتعامل معه حســب أهميته وتعيين

الجهــات التــي ستســتجيب لــه ومتابعتــه لحيــن االنتهــاء مــن إال جــراء 
األمنــي والقانونــي الالزم، ويكون الهدف من ذلــك حماية األرواح والحد 
مــن اإلضرار عبر االســتجابة الســريعة واحتــواء الموقف واألهم من ذلك 

سرعة التعافي وعودة األمور للوضع الطبيعي.
Û  وفيمــا يتعلــق باألنشــطة اإلجراميــة المشــتبه فيهــا، فــإن وزارة الداخلية

تدعو كل من لديه معلومات حول أي نشــاط إجرامي يشــتبه فيه بأن ال 
يتوان في االتصال بالجهات األمنية المختصة أو على الرقم 80008008 
بمــا يضمن الســرية وزيــادة التواصل بيــن المواطنيــن والمقيمين ورجال 
األمــن، ولمــا لذلــك مــن دور فاعــل فــي ضبــط الجريمــة، وباعتبــار هــذه 
الشــراكة تشــكل نهجــا ثابتــا فــي منظومــة األداء األمنــي للوصــول إلــى 
وصــون  الجميــع  وســالمة  أمــن  حفــظ  يضمــن  ومســتقر  آمــن  مجتمــع 

المنجزات والمكتسبات الوطنية.
Û  ومــع تطــور الوعــي بأهميــة الــدور االجتماعــي ألجهــزة األمــن بمختلــف

الــدول، ومــا نالحظــه مــن عمليــات نوعية في ضبــط الشــبكات اإلرهابية 
ومســتودعات الذخائــر واألســلحة والمتفجــرات ذات الخطــورة العاليــة، 
تظهــر هنــا أهميــة دور أولياء األمــور واألهالي والمؤسســات االجتماعية 
فــي تثقيــف أفرادهــا علــى التعــاون والتواصــل مــع المؤسســات األمنيــة 
باعتبــار ذلــك مطلب شــرعي وواجب وطني، يهــدف بالدرجة األولى إلى 
منع الجريمة ومكافحتها بنسبة عالية لتحقيق األمن للفرد والمجتمع مما 

يتضح أهمية دور المجتمع في معاونة رجل الشرطة.
Û  وتمضي شــرطة البحرين انطالقا من دورها الوطني المتمثل في حماية

أمــن واســتقرار الوطــن والحفــاظ علــى منجزاتــه، فــي أداء مهامهــا التي 
حددهــا القانون والدســتور، فقد أصبح مــن المعلوم أن للمواطن والمقيم 
دورا بارزا في مجال مكافحة الجريمة على اختالف أنواعها والمشاركة 
فــي منــع وقوعهــا، وذلــك من خــالل اليقظة واإلبــالغ عن رؤيــة الجريمة 
ومرتكبيهــا، حيــث أن المجرميــن قــد يتواجــدون فــي أي مــكان وفي أي 
منطقــة وغالبــا ما تكون تحركاتهم مثيرة للشــك والريبــة، ومن المالحظ 
أن هنــاك العديــد مــن القضايــا التــي تــم كشــفها والقبض علــى المجرمين 
قبل تنفيذهم لجريمتهم بسبب تعاون المواطن مع الشرطة واإلبالغ عن 

هؤالء المجرمين.

دور مراكز االتصاالت األمنية 
في خدمة المجتمع

04local@albiladpress.com
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الجائلين

“النور للبر” تنظم “خلونا نمشي”
له التصدي  يتم  لم  إذا  وباء  سيصبح  السكري   :”^“ لـ  لمياء  الشيخة 

أكدت رئيسة جمعية النور للبر الشيخة لمياء بنت محمد آل خليفة أنه وفي إطار المسئولية 
والشــراكة المجتمعيــة، فــإن الجمعيــة قــررت تنظيــم العديــد مــن الفعاليات التــي تصب في 
مصلحــة الفــرد واألســرة البحرينية، مشــيرة إلى أن هنــاك العديد من أطر التعــاون القادمة 
والتــي تصــب فــي برامــج صحــة المجتمــع، بالشــراكة مــع العديــد مــن الفعاليــات الحكومية 
والخاصــة واألهليــة، مشــددة علــى أن جمعيــة النــور للبــر هــي رديف وشــريك مســؤول لكل 

الجمعيات المجتمعية التي تضع برامج خدمية تضم كافة أفراد المجتمع.

تصريحــات  فــي  لميــاء  الشــيخة  وأشــارت 
خاصة لـ “البالد” على هامش تنظيم الجمعية 
التــي  المجتمعيــة،  نمشــي”  “خلونــا  لفعاليــة 
تأتــي بنــاء علــى الدعــوة التي وجههــا رئيس 
جمعيــة  رئيــس  للصحــة،  األعلــى  المجلــس 
السكري البحرينية، الشيخ محمد بن عبدهللا 
“تحــدي  مبــادرة  إطالقــه  لــدى  خليفــة،  آل 
المشــي” األســبوع الماضــي، التــي تهدف إلى 
بالبحريــن  الســكري  مــرض  انتشــار  محاربــة 
والحــد مــن اإلصابات الجديدة بهــذا المرض، 
والــذي ســيصبح وباء إذا لم يتــم التصدي له 
مــن الجميــع، وتحديــا الجمعيــات التــي تقدم 

خدمات مباشرة لألسرة والمجتمع.
للبــر،  النــور  جمعيــة  رئيســة  وأوضحــت 
الســكري،  جمعيــة  مــع  التضامــن  ولتحقيــق 
وإنجــاح أهدافها الصحية التي تضع محاربة 
الســكري هدفــا لهــا حاليــا، فقــد نظمــت لجنة 
مســاعدات العالج بجمعية النور للبر الفعالية 
األميــرة  بحديقــة  نمشــي”  “خلونــا  الصحيــة 

سبيكة بمنطقة عوالي 
آل  محمــد  بنــت  لميــاء  الشــيخة  وشــاركت 
الرئيســة  ونائبــة  الجمعيــة،  رئيســة  خليفــة 
الشيخة لولوه بنت خليفه بن علي آل خليفه، 
وكافــة عضــوات مجلــس اإلدارة، وعضــوات 
المشــاركات  مــن  كبيــر  وعــدد  الجمعيــة، 

الخدمــات  دائــرة  ومديــر  والمتطوعــات، 
الطبية مدير مشــروع الصحة المثالية 2020 
عــدد  إلــى  باإلضافــة  تــروس،  ســبيريدون 
كبيــر مــن عضــوات الجمعيــات االجتماعيــة 
والنســائية األخــرى ومحبــي رياضــة المشــي 

وعدد من طالب المدارس الحكومية.
الشــكر  عــن  لميــاء  الشــيخة  وأعربــت 
الجزيل لكل من ساهم في دعم الجمعية 
والى شــركة بابكو ممثلة بوحدة الصحة 
مجتمعيــا  دورا  تشــكل  التــي  المثاليــة 
كبيــرا فــي الرعايــة والتوعيــة الصحيــة 
للمجتمع، مشيدة بدعمهم المستمر لمثل 
تلــك الفعاليــات، ولتــروس علــى متابعته 
الوعــي  نشــر  فــي  الكبيريــن  واهتمامــه 

واالهتمام بالصحة العامة.
مــن جانبه، أكد مدير دائرة الخدمات الطبية، 
 ،2020 المثاليــة  الصحــة  مشــروع  مديــر 
بالتوعيــة  االهتمــام  أن  تــروس،  ســبيروس 
الصحية والحد من انتشار األمراض، والعمل 
علــى تعميم الفحص المبكر في المجتمع، هو 
جزء من مسؤولية العاملين كافة في القطاع 
الصحــي، وتحديــدا المختصيــن مــن األطباء 

والممارسين الصحيين.
العــالج  لجنــة  رئيســة  أعلنــت  جانبهــا  ومــن 
بجمعيــة النــور للبر، عــن كل الشــكر والتقدير 

لــكل الجهود التي قامت بهــا عضوات اللجنة 
من خدمات التنسيق والترتيب لهذه الفعالية 
التي تنظمها الجمعية، وبدورها أعربت نائب 
مريــم  البحرينيــة  الســكري  جمعيــة  رئيــس 
الهاجــري، فــي كلمتها التي ألقتهــا كوثر العيد 
رئيســة لجنــة التوعيــة واإلعــالم بالجمعيــة، 
عن شــكرها لجمعية النــور للبر لتنظيمها هذه 
الفعاليــة للتضامــن مــع جمعيــة الســكري فــي 
الحد من أنتشــار السكري، والعمل مع جمعية 
السكري في هذا الجانب، مؤكدة أن االهتمام 
فــي  أيــام   5 األقــل  علــى  والمشــي  بالصحــة 

األســبوع يمنع اإلصابة بالعديد من األمراض 
المزمنــة، آملــة أن يســتفيد الجميــع مــن هذه 

الفعالية والفعاليات الصحية المقبلة.
اإلعــالم  لجنــة  رئيســة  أعربــت  مــن جانبهــا، 
والعالقــات حنــان ســيف بــن عربــي عــن جــل 
شــكرها لشــركة بابكــو، التي كان لهــا المبادرة 
فــي التنظيــم والمســاندة وتبنيهــا مثــل هــذه 
الفعاليــات التــي تســهم فــي توعيــة األفــراد 
بأهميــة الرياضــة وجعلهــا جــزءا مــن حيــاة 
الفئــات  بمختلــف  المجتمــع  أفــراد  جميــع 

العمرية.

الشيخة لمياء تفتتح الحملة

... وتكرم تروس

صورة جماعية

بدور المالكي من عوالي



توظيف األجانب بـ “اإلنشاءات” لعزوف البحرينيين
االقتصاد ــوة  ق يعكس  للسوق  وافــد  ــف  أل  50 انضمام  ــري:  ــدوس ال

والتنميــة  العمــل  وزارة  وكيــل  أفــاد 
الدوســري  ســالم  صبــاح  االجتماعيــة 
بــأن انضمــام 54 ألــف أجنبــي إلى ســوق 
مــن  األخيــر  الربــع  فــي  المحلــي  العمــل 
العام المنصرم 2018 وفق بيانات الهيئة 
العامــة للتأميــن االجتماعــي جــاء وفــق 
احتياجات المشاريع الكبرى التي تعكس 
قــوة االقتصــاد البحريني، ذلــك أن العدد 
باعتبــاره  اإلنشــاءات  قطــاع  فــي  تركــز 
قطاع يعزف عنه البحرينيين، إال أنه أكد 
أن الــوزارة ماضيــة في إيجــاد الوظائف 
القطــاع  فــي  للبحرينييــن  المالئمــة 
قــراءة  ذاتــه،  الوقــت  وفــي  الخــاص، 
مؤشــرات المشــاريع الكبــرى التــي تؤكــد 
متانــة االقتصــاد الوطنــي، وتوفــر فرص 

عمــل للبحرينيين وغير البحرينيين ذات 
ا علــى اســتيضاح  مــردود مالــي جيــد.وردًّ
“البــالد” بعد ردود الفعــل والصدمة من أرقام 
بشــأن  االجتماعــي  للتأميــن  العامــة  الهيئــة 
انضمــام 54 ألــف موظــف أجنبي إلى الســوق 
المحلــي فــي الربع الثالث مــن 2018 مقابل 5 
آالف بحرينــي توظفوا في ذات الفترة، قال: 
“إن دّل ذلــك علــى شــيء، إنمــا يــدل علــى أن 
وينتــج وظائــف  قــوي  البحرينــي  االقتصــاد 
لألجنبــي،  أم  للبحرينــي  مطلوبــة ومرموقــة 
وكلمــا انتعش االقتصاد، فإن الوزارة تتفاءل 
كثيــًرا لجهــة توفيــر مزيد مــن الوظائف ذات 

المردود المالي الجيد”.
غيــر  مــن  الكبيــر  العــدد  أن  إلــى  ولفــت 
التراخيــص  علــى  حصلــوا  البحرينييــن 
والفرص الوظيفية في قطاع اإلنشاءات 

البحرينيــون. عنــه  يعــزف  قطــاع  وهــو 
بنــك الشــواغر بمكتــب  بــدور  وفيمــا يتعلــق 
خدمات التوظيــف ومراكزه في المحافظات 
إليجــاد فــرص العمــل للبحرينييــن الباحثيــن 

عــن وظائف فــي مختلــف التخصصــات، نّوه 
الدوسري إلى أن وجود وزير العمل والتنمية 
االجتماعية جميل حميدان في رئاسة الهيئة 
يحــدث توازًنــا فــي في الوظائــف أو الرخص 
التــي تصدر لغيــر البحرينيين وبين الوظائف 
المناســبة للبحرينيين، فهناك نسب للتوظيف 
منحــت للســجالت أو التراخيــص المســجلة 
فــي الهيئة، وهذا أســهم في منح دفعة قوية 

لتوظيف البحرينيين.
ووفًقــا للبيانــات الصــادرة عــن الهيئــة العامة 
للتأمين االجتماعي، فاق عدد الموظفين غير 
البحرينييــن 500 ألــف عامــل، وقــل عددهــم 
عــن 2017 بنحــو 2236 عامــاًل، وكان النســاء 
منهــم 38 ألًفا و839 والذكــور 462 ألًفا و135 
فــرًدا، فيما بلغ متوســط معاشــاتهم كل شــهر 

235 ديناًرا.

وكيل وزارة العمل

رفضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى استئنافات 3 من أصل 4 مدانين بحجز حرية آخر بعد اختطافه واالعتداء 
علــى ســامة جســمه بالتعذيــب بإحــدى المــزارع فــي منطقة داركليــب؛ وذلك ليتمكنــوا من انتــزاع أقوال منه علــى ادعاء بأنه 
متعاون مع األجهزة األمنية “مخبر” وأرسلوا التصوير لقادتهم اإلرهابيين الموجودين خارج مملكة البحرين، وأيدت معاقبتهم 

جميعا بالسجن لمدة 7 سنوات المحكوم بها على جميع المدانين، وكذلك مصادرة المضبوطات.

الواقعــة  تفاصيــل  أن  المحكمــة  وأفــادت 
تتمثل في أن المتهم الرابع “هارب” قد كلف 
عليــه،  المجنــي  بخطــف  األول  المســتأنف 
مدعيــا أنه علــم بكونه مخبــر لرجال األمن، 
فوافق المستأنف األول على ذلك واستعان 
لمشــاركته،  والثالــث  الثانــي  بالمســتأنفين 
كاميــرا تصويــر  الرابــع  مــن  اســتلم  بعدمــا 
لنشــر  تمهيــدا  الواقعــة،  لتصويــر  فيديــو 

الفيديو على أحد المواقع اإللكترونية.
وحتــى  األول  مــن  المســتأنفان  وتقابــل 
الثالث واســتقلوا ســيارة األخيــر، وتوجهوا 
مشــاهدتهم  وعنــد  شــهركان،  منطقــة  إلــى 
للمجني عليه أمر المستأنف األول المدانين 
الثاني والثالث بخطفه، فقاما باإلمســاك به 

وتغطيــة وجهــه وجلبــه إلــى الســيارة التي 
كان يقودها األول.

وأشارت إلى أنهم توجهوا إلى أحد المباني 
بمنطقــة داركليــب وفــي غرفــة فيــه صــور 
المســتأنف األول الواقعــة، فــي حيــن قــام 
المســتأنف الثانــي بالتحقيــق مــع المجنــي 
عليــه، والــذي قــرر لهمــا أنــه مخبــر لرجــال 
األمن ويتعاون مع الشــرطة، فما كان منهم 
جميعا إال أن ضربوه بواســطة لوح خشــبي 
و”هوز” بالســتيكي على أماكن متفرقة من 

جسده.
كمــا هــدد المدانيــن المجنــي عليــه بأنه في 
حالــة إبالغه الشــرطة بالواقعــة أو التعامل 
معهــم مجــددا ســيتم خطفــه وضربــه مــرة 

داركليــب  منطقــة  إلــى  وأرجعــوه  أخــرى، 
وتركوه هناك والذوا بالفرار هاربين.

لكــن المجنــي عليــه وبمجــرد أن تــم إطالق 
سراحه تمكن أحد أصدقائه الذي شاهدهم 
وهــم ينزلونــه منهــا مــن التقاط رقــم لوحة 
الســيارة التي كانوا يستقلونها، وأبلغ والده 
الشــرطة بمــا تعرض إليه ابنه كمــا نقله إلى 
إليــه  الــالزم  العــالج  لتقديــم  المستشــفى 

وفحصه.
فوجــئ  أنــه  معــه  التحقيــق  خــالل  وقــال 
بحضــور ســيارة بهــا 3 أشــخاص نــزل منهــا 
إلــى  بســحبه  وقامــا  ملثميــن  شــخصين 
بقطعــة  وجهــه  وتغطيــة  بالقــوة،  الســيارة 

“خيشة” وقاموا بأخذه إلى غرفة خشبية.

بذلــك  اســتقرارهم  بعــد  أنهــم  إلــى  ولفــت 
المــكان أزالوا عنه قطعة “الخيش” من على 
وجهــه، وحققــوا معــه، وادعــوا بأنــه يعمــل 
مخبــرا لرجال األمن، وقاموا بضربه بقطعة 
خشــبية وأنبوب بالستيكي “هوز” وأيديهم 

على أنحاء متفرقة من جسده وتصويره.
وألنــه كان خائفــا منهــم فقــد اعتــرف إليهم 
أنه مخبر لرجال الشــرطة، فقاموا بتهديده 
بعدم إبالغ الشــرطة أو التعامل معهم، وإال 
سيتم خطفه وضربه، ثم قاموا باصطحابه 

إلى منطقة دار كليب.
هويــة  إلــى  الشــرطة  تحريــات  وتوصلــت 
المدانيــن وأنهــم مــن ارتكــب الواقعة، وفي 
ذلك ذكر أحد شهود اإلثبات أن المستأنفين 
قامــوا  باالعتــراف  عليــه  المجنــي  أجبــروا 
بتصويــره، وأرســلوا المقطــع المصــور إلــى 
خــارج  المتواجديــن  اإلرهابيــة  القيــادات 

المملكة.

هــذا وكانت أحالت النيابــة العامة المدانين 
األربعــة للمحاكمة علــى اعتبار أنهم بتاريخ 

31 يناير 2018، ارتكبوا اآلتي:
أوال: المستأنفين من األول وحتى الثالث:

بالمجنــي  ألمــا جســديا شــديدا  ألحقــوا   .1
والــذي  بالضــرب  عليــه  بالتعــدي  عليــه 
ســيطرتهم  وتحــت  لديهــم  محتجــز  كان 
بغــرض الحصــول منــه علــى معلومــات عن 
عمــل يشــتبه أنــه بقصــد تخويفــه وإكراهه 
علــى اإلدالء بالمعلومــات ونتــج عــن ذلــك 
بتقريــر  الموصوفــة  اإلصابــات  التعذيــب 

الطب الشرعي.
2. قبضــوا علــى المجنــي عليــه وحجــزوه 
وحرمــوه من حريته واســتعملوا القوه معه 
انتقامــا منــه وذلك بتغطيه وجهــه واركبوه 
الســيارة التــي يســتغلونها حتــى اســتقروا 
بالضــرب  عليــه  واعتــدوا  المــزارع  بأحــد 

تنفيذا لغرض إرهابي.

بــأن  بأنفســهم  عليــه  المجنــي  خطفــوا   .3
بمنطقــه  تواجــده  بمــكان  إليــه  اتجهــوا 
التــي  الســيارة  إلــى  واقتــادوه  شــهركان، 
يستقلونها ونقلوه إلى احد المزارع بمنطقه 
للجرائــم  تنفيــذا  هنــاك  وأبقــوه  كليــب  دار 

المذكورة في البندين السابقين.
اشــترك  “هــارب”:  الرابــع  المتهــم  ثانيــا: 
بطــرق التحريض واالتفاق والمســاعدة مع 
المســتأنف األول فــي ارتــكاب الجرائم، بأن 
حرضــه علــى القبــض علــى المجنــي عليــه 
وخطفــه وحجــز حريتــه وتعذيبــه بإلحــاق 
علــى  للحصــول  الشــديد  الجســدي  األلــم 
اختيــار  علــى  معــه  واتفــق  منــه،  اعتــراف 
أشــخاص لمســاعدته فــي تنفيــذ ذلــك بعــد 
أمــد  قــام برصــد وتعقــب األخيــر، كمــا  أن 
المتهــم األول بكاميــرا لتصوير تلك العملية 
وقــد وقعــت تلــك الجريمــة بنــاء علــى ذلك 

التحريض واالتفاق وتلك المساعدة.

تأييد سجن 3 مدانين بخطف وتعذيب شاب

ستيني يزّور تأشيرات الخدم لتسديد دين بـ40 ألفا
ــوات ــن ــن 3 س ــج ــس ــال ــم ب ــه ــت ــم ال ــة  ــب ــاق ــع ــاف” تـــؤيـــد م ــنـ ــئـ ــتـ “االسـ

أيــدت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى معاقبــة مواطــن )62 عامــا( ارتكــب 
جرائم تزوير في تأشيرات اإلقامة بأسماء أشخاص آخرين مقابل 200 دينار للتأشيرة، 
ليتمكن من ســداد دينه البالغ 40 ألف دينار، مدعيا عدم امتاكه لمصدر دخل؛ بســجنه 

لمدة 3 سنوات وكذلك بمصادرة المحرر الرسمي المزور المضبوط.

وتتمثل التفاصيل في تلقى مديرية شــرطة 
قــال  المواطنيــن  أحــد  مــن  بالغــا  العاصمــة 
فيــه إن شــخص آخر تمكن مــن تزوير أوراق 
رســمية باســمه، وقــد تقــدم باســتمارة طلب 
جلــب خادمــة مــن دون علمــه، وانــه توصــل 
إلى أن المســتأنف هو من تقدم بذلك الطلب 
دون إذن منــه، إذ تمكــن مــن تزويــر شــهادة 
الراتــب الخاصة به وعقد زواجه وقدمه إلى 
اإلدارة العامة لشــؤون الجنســية والجوازات 

واإلقامة، طالبا جلب خادمه باسمه.
وأوضــح أنــه فوجــئ عندمــا توجــه لــإدارة 
علــى  بالحصــول  طلــب  لتقديــم  المذكــورة 

تأشــيرة الســتقدام خادمــة بأنــه بالفعل قدم 
طلبــا مــن قبــل، وأن لديه خادمــة مقيمه في 
المختــص  للموظــف  أكــد  أنــه  إال  المملكــة، 
التــي  لــه  األولــى  المــرة  أنهــا  والمســؤولين 
يتقــدم فيهــا بطلب اســتقدام خادمــة، لكنهم 
واجهــوه بالدالئــل واإلثباتــات، والتــي تؤكــد 
أنه بالفعل تمكن من جلب خادمة ســابقا، إال 
أنــه بمعاينتــه لــألوراق الخاصــة بجلبهــا أفاد 
لهــم بأنهــا مزورة ولم يتقــدم بها، ولهذا تقدم 

بالبالغ.
قبــل  مــن  الطلــب  مقــدم  حــول  وبالتحــري 
الشــرطة تــم القبــض علــى المتهم الســتيني، 

والــذي اعترف بما نســب إليه، وقــرر أنه منذ 
حوالــي 3 ســنوات كان يمــر بضائقــة ماليــة 
حتــى وصلــت مديونياتــه إلــى أكثــر مــن 40 
ألــف دينــار، وألنــه ال يملــك مصــدر دخل فقد 
هــداه تفكيره إلى تزوير شــهادة راتب باســم 
شخص آخر عن طريق عامل آسيوي بإحدى 
القرطاســيات، وبالفعــل أخــذ تلــك الشــهادة 
العمالــة  الســتقدام  مكتــب  إلــى  وقدمهــا 
المنزليــة لتقديمهــا إلــى هيئــة تنظيــم ســوق 

العمل.
وأضــاف أن المكتــب تمكــن فعــال مــن إنهــاء 
المعاملة بعد إتمام اإلجراءات الرسمية، وتم 
إصــدار تأشــيرة دخول الخادمــة له، وبمجرد 
حصولــه عليها باعها بمبلغ 200 دينار، مؤكدا 
أنــه ارتكــب مثــل هــذه الواقعة مرتيــن فقط 

حتى تم افتضاح فعلته.
فــي  المســتأنف  أن  للمحكمــة  وثبــت  هــذا 

مــن  اآلتــي  ارتكــب   ،2014 العــام  غضــون 
اتهامات:

فــي  نيــة  بحســن  موظــف  مــع  اشــترك  أوال: 
ارتكاب واقعة تزوير في محرر رســمي وهي 
استمارة طلب توظيف خدم لطلب الحصول 
علــى التأشــيرة واإلقامــة مــن إدارة شــؤون 
الجنســية والجوازات واإلقامة باسم شخص 
آخر، وذلك بأن قام بتحرير بيانات االستمارة 
ووقع عليها بتوقيع نســبه زورا للمجني عليه 
وذلك خالفا للحقيقة بنية اســتعمالها كمحرر 
صحيــح وقدمــه وقدمها للموظــف المختص 

الذي اعتمدها بصفته الوظيفية.
ثانيــا: اســتعمل المحرر الرســمي المــزور فيما 
زور مــن أجلــه مــع علمــه بتزويــره بــأن قــدم 
بــإدارة  المختــص  الموظــف  إلــى  االســتمارة 
شــؤون الجنســية والجــوازات واإلقامــة مــع 
علمه بتزويره فتم اعتماده ووقعت الجريمة.
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 المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

تفعيــاًل لدورهــا في التعريــف بالتــراث الثقافي 
بمنطقــة  الرفــاع  دار  تســتضيف  المــادي،  غيــر 
الرفاع الشــرقي، اليوم أمســية للفنون الشعبية 
تحييهــا فرقــة دار الرفــاع الصغيــرة، وذلك في 

تمام الساعة 8 مساًء، والدعوة عامة.
للثقافــة واآلثــار مــن  البحريــن  وتهــدف هيئــة 
خــالل برامج كل من دار الرفاع، ودار المحرق، 

إلــى إحيــاء اإلرث الثقافي المميــز الذي تمتلكه 
البحريــن فــي مجــال الفنــون الشــعبية إجمــااًل، 
وفن لِفجري تحديًدا بألوانه المتعددة كالبحري 

والحدادي والمخلوفي.
وتقدم دار الرفاع ودار المحرق أمسياٍت دورية 
تساهم في تعريف الجمهور على أنماط منوعة 

تزخر بها ذاكرة الفنون الشعبية المحلية.

“ فنون شعبية” بدار الرفاع

Û  تزايدت أخيًرا، شكاوى أصحاب المحال بالسوق الشعبي بمدينة عيسى؛ بسبب عزوف
الزبائــن عــن زيــارة محالهــم، ألســباب مختلفــة، أهمهــا الفــرش غيــر المرخصــة للعمالــة 

اآلسيوية، والتي تطوق السوق، كالسوار على المعصم.
Û  هــذا الوبــاء المتكرر، والمتمدد، يمثل أحد المنقضات لصغار التجار من البحرينيين، في

الكثيــر مــن المناطــق بالمملكــة، والذيــن يلتزمون بالقوانيــن واألنظمة الســائدة بالحرف 
الواحد، كتأجير المحل، وفتح الســجل، ودفع فواتير الكهرباء والماء والبلدية، وســداد 

رسوم هيئة تنظم سوق العمل، وغيرها.
Û  فــي المقابــل، ونظــًرا لغياب الرقابــة المطلوبة، تتجــاوز جموع العمالة الســائبة حدودها

بهــذا البلــد، عبــر مزاولة التجارة غير المرخصة، وغير المكلفة، وبأســعار تنافســية؛ نظًرا 
النخفاض كلفة البيع والعرض.

Û  وأرغــم هــذا الحــال العديــد من أصحــاب المحال بالســوق الشــعبي، على وصــد األبواب
لفتــرات طويلــة مــن اليــوم، ومنهــم مــن ال يمــارس العمــل إال بإجــازة نهايــة األســبوع، 
وآخــرون أقفلــوا محالتهــم بالفعــل، واتجهــوا لممارســة أعمــال أخــرى، ليتحول الســوق 

كالمقبرة، بعد أن كان معلًما تجارًيا، ومقصًدا عائلًيا مهما.
Û  من األهمية أال يكون عمل فرق التفتيش المختصة للعمالة السائبة، بشكل موسمي، أو

دوري، وإنمــا منتظــم، ودائــم، ويفضــل أن يحــدد رقم خط ســاخن للبالغ عــن مثل هذه 
الممارسات الغير قانونية.

Û  ومــن المهــم أيًضا إطالق حمالت دعائيــة وإعالمية وترويجية مكثفة، وإقامة فعاليات
ومهرجانــات مختلفــة، فــي الســوق الشــعبي؛ دعًمــا ألصحــاب المحــال والذيــن تحتضــر 

تجارتهم، وتتآكل، لألسباب سالفة الذكر.

أنقذوا تجار 
السوق 
الشعبي

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

سعيد محمد

عباس إبراهيم

خادمة هاربة تعّض شرطيا أثناء القبض عليها
مقاوالت لشركة  بمسكن  ضبطها  بعد  للمتهمة  واإلبــعــاد  سنة  الحبس 

عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى خادمــة )50 عاما( هاربة مــن كفيلها ضبطت 
فــي مســكن تابــع لشــركة مقــاوالت فــي منطقــة دار كليــب، بالحبــس لمدة ســنة واحدة 
وإبعادهــا نهائيــا عــن الباد عقــب تنفيذ العقوبــة المقضي بها؛ إلدانتهــا بتعمد االعتداء 

على شرطي حضر للقبض عليها وعضته في إصبع اإلبهام بيده اليسرى.

وقالــت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا انــه عند 
تقديرهــا للعقوبــة فإنهــا وضعــت فــي اعتبارها 
بقســط  أخذتهــا  فإنهــا  لــذا  المتهمــة،  ظــروف 
مــن الرأفــة بمــا تخولهــا المــادة )72( مــن قانون 

العقوبات.
وذكــرت المحكمــة أن الواقعــة تتحصل في أنه 
بحوالــي الســاعة 11:00 مســاء، وأثنــاء ما كان 
المجنــي عليه علــى واجب عمله بمركز شــرطة 
تكليــف  علــى  وبنــاء  الجنوبــي،  حمــد  مدينــة 
الضابــط لــه توجــه إلــى ســكن إحــدى شــركات 
المقاوالت الكائن بمنطقة داركليب للقبض على 
المتهمة اآلســيوية الجنســية، كــون أنها خادمة 

هاربة من كفيلها وصادر بحقها أمر ضبط.
وعلــى إثــر ذلــك توجه المجنــي عليــه وبرفقته 

الشــاهد الثاني -شرطي أول- وشرطية نسائية 
إلــى ســكن المتهمــة، وعنــد وصولهــم شــاهدوا 
الغرفــة وتــم إعالمهــا  المطلوبــة فــي  المتهمــة 
بأنهم من الشــرطة، وطلبوا منهــا مرافقتهم، إال 

أن األخيرة رفضت.
وبموجب التعليمات لدى الشرطة النسائية بأن 
تســتخدم رذاذ الفلفــل في حــال رفض المتهمة 
التعاون، بالفعل قامت الشرطية المرافقة برش 
المتهمــة  فقامــت  المتهمــة،  علــى  الفلفــل  رذاذ 
الشــرطي  وتدخــل  الشــرطية،  علــى  بالهجــوم 
المجنــي عليــه إلبعــاد المتهمــة عــن الشــرطية، 
إال أن المتهمــة قامــت باالعتــداء علــى ســالمة 
جســمه بــأن قامــت بعــّض إصبــع يــده اليســرى 
محدثــة لــه اإلصابــات الــواردة بالتقريــر الطبي 

المرفق وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته ألعمال 
وظيفته.

الخــاص  الطبــي  بالتقريــر  للمحكمــة  وثبــت 
بالمجنــي عليه أنه يعاني مــن عّضه في اإلبهام 

األيسر مما نتج عنه جرح تهتكي سطحي.
المتهمــة  العامــة  النيابــة  أحالــت  وكانــت  هــذا 
للمحاكمــة علــى اعتبــار أنهــا بتاريــخ 7 ســبتمبر 

2018، اعتــدت علــى ســالمة جســم عضــو مــن 
قــوات األمــن العــام وهــو العريــف بــأن قامــت 
بعــّض إصبــع يــده فتعــرض لإصابــات المبينــة 
بالتقريــر الطبــي المرفــق بالقضيــة ولــم يفضي 
القيــام  عــن  عجــزه  أو  مرضــه  إلــى  االعتــداء 
بأعمالــه الشــخصية لمــدة تزيــد علــى 20 يوما؛ 

وذلك أثناء وبسبب تأديته ألعمال وظيفته.

قال عضو مجلس بلدي الشــمالية 
حمــد  مدينــة  إن  الظاعــن  محمــد 
والقرى المجاورة باتت في حاجة 
الوقــود  محطــات  لزيــادة  ماســة 
الســيارات  عــدد  تزايــد  ظــل  فــي 
وارتفــاع الكثافــة الســكانية، الفتًا 
إلى أنه سيعمل على الدفع بإقامة 
مشــروع لمحطــة وقــود جديــدة.

وعلــى  حمــد  مدينــة  أن  وأضــاف 
امتدادهــا مــن الــدوار األول إلــى دوار 
22 والقــرى القريبــة منهــا تخدمهــا 4 

محطات وقود فقط.
إربــاك  فــي  تســبب  الوضــع  أن  وذكــر 
حركــة المــرور فــي الشــوارع المؤدية 
إلــى محطــات الوقــود والمحيطــة بها 
إلــى  باإلضافــة  األحيــان،  بعــض  فــي 
انزعــاج المواطنين من طول االنتظار 

وضياع وقتهم في الطوابير.
وأشــار إلــى أن هنــاك بعــض العقــارات 
المخصصــة إلقامــة مشــاريع محطات 
الشــمالية  المحافظــة  فــي  وقــود 

ومســجلة باســم وزارة النفط، إضافة 
إلى أن هناك مستثمرين لديهم رخص 

إلنشاء محطات للوقود. 
جديــدة  محطــات  ”توفيــر  وتابــع: 
سيســاهم في تقليــل االزدحامات في 
المحطــات التــي تشــهد ضغطــا كبيرا، 
كما سيساهم في توفير فرص العمل، 
والتي يمكن أن يســتفيد منها الشباب 

البحريني”.

الظاعن: مدينة حمد بحاجة لمحطات وقود

محمد الظاعن
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طالــب رئيــس لجنــة حقــوق االنســان النيابيــة عبــدهللا الــذوادي لجنــة برنامج عمــل الحكومــة بــإدراج مبــادرة بالبرنامج تضمن 
“الســعي لزيــادة البحرنــة في القضاء البحريني من خالل تطوير المعهد الدراســات القضائيــة والقانونية، ورصد ميزانية خالل 

الموازنة القادمة ببناء مبنى جديد للمحاكم في األرض المخصصة لها”.

وأكد على أهمية “شراء أراض زراعية 
فــي جنــوب شــرق آســيا واالســتثمار 

فيها من قبل شركة ممتلكات”.
ودعــا للتوســع فــي إنشــاء المــدارس 
الفنييــن لجميــع  لتخريــج  الصناعيــة 
الخدمــات الصناعية وتشــجيع طلبها 
عنــد  مجزيــة  ســنوية  بمكافئــات 
نجاحهم ســنويا، وإنشاء مركز جديد 

للطوارئ في المحافظة الشمالية.
التــي  الــذوادي  بمرئيــات  ذلــك  جــاء 
حصلــت عليهــا “البــاد”. وفيمــا يأتــي 

أبرز ما تتضمنه:

أوال: المالحظات العامة

واضــح  لتقييــم  يفتقــد  البرنامــج   .1
الســابقة،  والمشــاريع  للبرامــج 
حيــث ان هنــاك العديــد مــن الخطــط 
التــي  والمبــادرات  والسياســيات 
فــي  الحكومــة  برامــج  تضمنتهــا 
الــدورات التشــريعية األربع الســابقة، 
الديــن  وإدارة  النفقــات  تقليــل  مثــل 
المطالبــة  اللجنــة  علــى  لــذا  العــام، 
للمشــاريع  واضــح  تقييــم  بتوفيــر 
والبرامــج التــي ســبق تنفيذهــا ضمن 

برنامج عمل الحكومة السابق.
بعــض  البرنامــج  يتضمــن  لــم   .2

التفصيات الضرورية والهامة.
الســلطة  التــزام  علــى  التأكيــد   .3
الرســوم  زيــادة  بعــدم  التنفيذيــة 
بعــد  إال  جديــدة  ضرائــب  فــرض  أو 

التوافق مع السلطة التشريعية 
الحكومــة  مطالبــة  اللجنــة  علــى   .4

بتقاريــر مفصلة نصف ســنوية لما تم 
وأن  وبرامــج،  مشــاريع  مــن  انجــازه 
يقــوم مجلــس النواب بتشــكيل لجنة 
لمتابعــة تنفيذ برنامج عمل الحكومة 
وبعضويــة  الرئيــس  نائــب  برئاســة 

رؤساء اللجان.

  ثانيًا: المالحظات التفصيلية

أوالً: التوجهات العامة
هــو  للحكومــة  األساســي  توجــه  أن 
والمحافظــة  المالــي  للتــوازن  الوصــول 
علــى النمــو االقتصــادي وتصويــب وضع 

الموازنة والدين العام.
علــى الحكومــة تزويد المجلــس واللجنة 
التــي  المختصــة بالمشــاريع والمبــادرات 
النمــو  علــى  المحافظــة  فــي  ستســاهم 
الموازنــة  وضــع  وتصويــب  االقتصــادي 
والديــن العــام، حيــث لــم يشــر البرنامــج 
لنســبة النمــو االقتصادي المســتهدف وال 
إلــى تقليــص نســبة تقليــص الديــن العــام 
المستهدفة على السنوات األربع القادمة.

ثانيًا: تعزيز الثوابت 

األساسية للدولة والمجتمع

المبــادرة الرابعــة: تطويــر قطــاع اإلعــام 
واالتصال

أن  يجــب  اإلعامــي  القطــاع  تطويــر   -
يترجــم باالنتهــاء مــن قانــون الصحافــة 
تــم  أن  حيــث  والتعبيــر،  الــرأي  وحريــة 
البرنامــج  فــي  الحكومــة  مــع  التوافــق 
الســابق علــى تســريع إصدار التشــريعات 

التــي تضمــن ممارســة النشــاط الصحفي 
واإلعامي وتدعم حرية الرأي والتعبير.

المبادرة الخامسة: تعزيز 

القطاع العدلي وتحسين 

إجراءات التقاضي

القضــاء  فــي  البحرنــة  لزيــادة  الســعي   -
المعهــد  تطويــر  خــال  مــن  البحرينــي 

الدراسات القضائية والقانونية.
- رصــد ميزانيــة خــال الموازنــة القادمة 
ببنــاء مبنــى جديــد للمحاكم فــي األرض 

المخصصة لها.

ثالثًا: االستدامة المالية 

والتنمية االقتصادية

- فــي ظــل اكتشــاف أكبــر حقــل للنفــط 
أن  البحريــن، يجــب  فــي مملكــة  والغــاز 
والميزانيــة  الحكومــة  برنامــج  يتضمــن 
القادمــة توضيحات لمواعيد بدء االنتاج 
للحقــل  المتوقــع  والعوائــد  الحقــل،  فــي 

الجديد خال أربع السنوات القادمة.
العامــة  الميزانيــة  بتضميــن  االلتــزام   -
للدولــة عوائــد االســتثمار مــن الشــركات 

المملوكة للدولة.
1. تنفيذ برنامج التوازن المالي

المبــادرة األولــى: تحقيق التــوازن المالي 
بيــن المصروفات واإليــرادات الحكومية 
من خال تنفيذ مبادرات برنامج التوازن 

المالي
-  التأكيد على عدم فرض رسوم جديدة 

أو رفع الرسوم مما يأثر على المواطن.
العجــز  ســد  فــي  الدولــة  مســاهمة   -
التقاعديــة  للصناديــق  االكتــواري 
بتخصيــص دوالر واحــد عند زيادة ســعر 
برميــل البتــرول عــن $50 ودوالريــن إذا 
$60 وثاثــة  إلــى  البرميــل  وصــل ســعر 
إذا وصــل ســعر البرميــل إلــى $70 حتــى 

الوصول إلى األمن االكتواري.
  المبــادرة العاشــرة: تعزيز األمن الغذائي 

وتشجيع االستثمار في هذا القطاع
- إنشــاء مركــز تدريب لصيادي األســماك 

من المواطنين.
- إنشــاء مراكــز تدريــب للمزارعيــن مــن 

المواطنين.
- زيادة في تمويل المزارعين والصيادين 

من خال برامج تمويل.
- العمــل على تأســيس مبادرة تهدف إلى 

بحرنة مهنة الصيد وتطويره.
-   استغال األرض الزراعية االستثمارية 
الممنوحــة مــن قبــل حكومــة جمهوريــة 
البحريــن  مملكــة  لحكومــة  الســودان 

لاستفادة منها.
- شــراء أراضي زراعية في جنوب شــرق 

اســيا واالســتثمار فيهــا مــن قبــل شــركة 
ممتلكات.

- التوســع في إنشــاء المدارس الصناعية 
الخدمــات  لجميــع  الفنييــن  لتخريــج 
بمكافئــات  طلبهــا  وتشــجيع  الصناعيــة 

سنوية مجزية عند نجاحهم سنويا. 

ثالثًا: تأمين البيئة الداعمة 

للتنمية المستدامة

المبادرة الســابعة: تعزيز خدمات الصحة 
العامة لرفع المستوى الصحي العام

الســريرية  الطاقــة  زيــادة  العمــل علــى   -
في مستشــفى الســلمانية وزيادة المراكز 

الصحية.
فــي  للطــوارئ  جديــد  مركــز  إنشــاء   -

المحافظة الشمالية.
- تحويــل أحــد المراكــز الصحيــة للعمــل 
علــى المدار الســاعة، وذلك بســبب زيادة 

الكثافة السكانية في مدينة حمد.

المبادرة الرابعة: االرتقاء بجودة 

عمل الكادر التعليمي وإدارة 

المدارس

وذلــك  المعلــم  بمســتوى  االرتقــاء   -
بتقديم البرامج التدريبية والمكافآت 

التحفيزية بناًء على قياس األداء.
الــدروس  ظاهــرة  علــى  القضــاء   -
الخصوصيــة التــي تمثــل عبئــًا ماليــًا 
علــى ميزانية األســر محدودة الدخل 
مــن خــال تطويــر الكــوادر التعليمية 

والبيئة التعليمية. 
- الســعي لخفــض أعــداد الطلبــة فــي 
الصف الدراسي بالمدارس الحكومية 
ولــك  طالبــًا،  إلــى25  بــه  والوصــول 

بزيــادة أعــداد المــدارس بمعــدل بناء 
مدرستين في كل سنة.

4. توفيــر خدمــات إســكانية مائمــة 
ومستدامة

المبــادرة األولــى: تطويــر السياســات 
اإلسكانية لضمان استدامة الخدمات 

اإلسكانية
مــن  المســتفيد  دخــل  احتســاب   -
الخدمات اإلسكانية على أساس سنة 
قبــول الطلــب ال وقــت الحصول على 

الخدمة.
- زيادة عاوة الســكن إلى 150 دينار 
نظــرًا إلــى االرتفاع الكبير في اســعار 

إيجار العقارات.
7. تعزيــز كفــاءة اســتخدام المــوارد 

والطاقة
كفــاءة  تحســين  األولــى:  المبــادرة 

ترشيد استهاك الموارد والطاقة 
- تحصيل مســتحقات هيئة الكهرباء 
والمــاء مــن الفواتير مســتحقة الدفع 
الحكوميــة  القطاعــات  قبــل  مــن 

والخاصة.
والمســاءلة  الرقابــة  تعزيــز   .11

والشفافية
المبادرة األولى: تفعيل أدوات الرقابة 

الداخلية في األجهزة الحكومية
- اســترجاع المال العام من المحكوم 

عليهم في قضايا تبديد المال العام.
الرقابيــة  األجهــزة  دور  تعزيــز   -
رصــد  فــي  الــوزارات  فــي  الداخليــة 
أو  داخليــًا  ومحاســبتهم  المخالفــات 
إحالتهــم للنيابــة العامــة وذلــك بنــاء 

على نوعية المخالفة.
اإلداريــة  الرقابــة  ديــوان  إلــزام   -
والماليــة بتحريك دعوة قضائية ضد 

المخالفين.

الذوادي: لزيادة بحرنة القضاء وبناء مبنى للمحاكم
ــوارئ بــــ “الــشــمــالــيــة” ــط ــل ــد ل ــدي ــا... ومـــركـــز ج ــيـ ــأراض فـــي آسـ ــ لــاســتــثــمــار بـ

المالكي: تقليص األجانب بالحكومة
“الشمالية” بـ  للوالدة  ومستشفى  “ليسن”...  على  المقيم  لحصول  ضوابط 

طالــب النائــب باســم المالكــي بضــرورة قيــام وزارة الداخلية بوضع ضوابط وشــروط 
للمقيمين في مملكة البحرين للحصول على رخصة القيادة.

جميــع  بتثبيــت  الحكومــة  اللتــزام  ودعــا 
المباشــرة  بالعقــود  المؤقتيــن  الموظفيــن 
وغير المباشــرة، وتقليص نســبة الموظفين 
األجانــب فــي الحكومــة إلــى %5 وإحــال 

المواطنين محلهم.
لألطفــال،  مستشــفى  بإنشــاء  وطالــب 
وللــوالدة، ومرضــى الفشــل الكلــوي ومركــز 
صحــي لمدار 24 ســاعة بخدمــة المحافظة 

الشمالية.
جــاء ذلــك بمرئيــات المالكــي للجنة دراســة 
برنامــج عمل الحكومــة التي حصلت عليها 

“الباد”. وفيما يأتي أبرز مضمونها:
  -1 التــزام وزارة االســكان بصــرف عــاوة 

السكن للمواطنين دون تغيير.

-2 التزام وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
مــن  للمســتحقين  الغــاء  عــاوة  بصــرف 
المواطنيــن دون المســاس بالمعيار الحالي، 
ودراسة رفع نسبتها للمستحقين والشرائح 

الحالية.
اعفــاء  آليــة  بوضــع  الحكومــة  قيــام   3-
مــن  المحــدود  الدخــل  ذو  المواطنيــن 
الضرائــب التزامــًا للمادة )15( من الدســتور 

فقرة )ب(.
زيــادة  بعــدم  التزامهــا  الحكومــة  تأكــد   4-
مختلــف  تقدمهــا  التــي  الخدمــات  رســوم 
الــوزارات والهيئــات واالجهــزة التابعــة لها، 
وذلك مراعاة للوضع المعيشي للمواطنين.

الداخليــة بوضــع ضوابــط  قيــام وزارة   5-

البحريــن  مملكــة  فــي  للمقيميــن  وشــروط 
للحصول على رخصة القيادة.

جميــع  بتثبيــت  الحكومــة  التــزام   6-
المباشــرة  بالعقــود  المؤقتيــن  الموظفيــن 
مــن   )13( للمــادة  التزامــًا  المباشــرة  وغيــر 

الدستور فقرة )ب(.

-7 تقليــص نســبة الموظفيــن االجانــب في 
المواطنيــن  وإحــال   5% إلــى  الحكومــة 

محلهم تفعياً للمادة )16( من الدستور.
وللــوالدة،  لألطفــال،  إنشــاء مستشــفى   8-
ومرضى الفشل الكلوي ومركز صحي لمدار 

24 ساعة بخدمة المحافظة الشمالية.
وطنيــة  اســتراتيجية  خطــة  اعتمــاد   9-
لتوطيــن التعليــم االلكتروني وإلغاء الكتب 
الدراســية  المراحــل  فــي جميــع  الدراســية 
والجامعيــة في العــام والخاص، وفق رؤية 

مملكة البحرين 2030.
-10 انشــاء مجلــس نيابــي شــبابي لمواكبة 
رؤيــة ممثل جالة الملــك لألعمال الخيرية 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 

خليفة.

باسم المالكي

عبدالله الذوادي

قــال النائــب بــدر الدوســري إن برنامــج عمــل الحكومــة يجــب أن يشــمل جميــع الــوزارات والجهــات الحكوميــة والبلديــات 
والمؤسســات العامة والهيئات الحكومية فقائمة البرنامج ال تشــير إلى ذلك، كما أنه غير معروف كيف ســيتم التعامل مع تلك 

الجهات من خالل البرنامج.

جــاء ذلــك بمرئيات الدوســري، التــي حصلت 
عليها “الباد”. وفيما يأتي أبرز ما ورد بها:

مــن  المعــدة  المشــاريع  قائمــة  مراجعــة  بعــد 
برنامــج  عناصــر  مــع  ترابطهــا  مــدى  ناحيــة 
عمــل الحكومــة المقتــرح للفصــل التشــريعي 
الخامــس 2019 – 2022، وكذلــك مدى كفاية 
بياناتها المعدة لاستخدام كمؤشرات لتقييم 
وقيــاس المخرجــات والنتائــج مســتقباً فقد 
والماحظــات  المرئيــات  إلــى  التوصــل  تــم 

التالية: 
مذكــور  هــو  كمــا  المعــدة  المعلومــات  إن   1-
تغطي المشــاريع المراد تنفيذها في قطاعات 
اإلســكان والصحة والتربية والتعليم والبنية 

التحتيــة ودعــم ســوق العمــل والحفــاظ على 
التقاعديــة والخدمــات  الصناديــق  اســتدامه 
االجتماعيــة والتمكيــن المجتمعــي باإلضافــة 
إلــى المشــاريع الممولــة عــن طريــق برنامــج 
الدعــم الخليجــي مما يعني أنــه ال تزال هناك 
معلومــات لهــا عاقــة بالبرنامــج بشــكل عــام 
ومــا تتضمنــه من سياســات واســتراتيجيات 
يتــم  لــم  ومبــادرات  ومشــاريع  وبرامــج 

توضيحها بالبرنامج.
-2 مــن المفتــرض أن يكــون لــدى الحكومــة 
جاهزيــة  مــدى  عــن  الكافيــة  المعلومــات 
المشــاريع  أمــا  للتنفيــذ،  الجديــدة  المشــاريع 
فــي ســنوات  تنفيذهــا  فــي  البــدء  تــم  التــي 

ســابقة أو لهــا طبيعــة االســتمرارية فإنــه مــن 
ومؤشــرات  بياناتهــا  تكــون  أن  المفتــرض 
تنفيذهــا الفعليــة والمتوقعــة متوفرة بشــكل 
كامــل وأدرجــت ضمن تقارير تنفيــذ الموازنة 
للســنوات الســابقة بحســب المــادة )50( مــن 
قانــون الموازنــة العامــة، وبنــاء على ما ســبق 
فإنه يتوجب توفير تلك البيانات لاستئناس 

بها لعرض ما يخص المشاريع الجديدة.
برنامــج  يتضمــن  أن  المفتــرض  مــن   3-
الطويلــة  خبرتهــا  حســب  الحكومــة  عمــل 
تقديــرات متوقعــة لتواريــخ البــدء واالنتهاء 
واالحتياجــات فــي تنفيذ المشــاريع الجديدة 
التقديريــة  الفتــرة  االعتبــار  فــي  األخــذ  مــع 

المناقصــات  وطــرح  الموازنــة  لمناقشــة 
واســتكمال الدراســات والتــي علــى أساســها 
يمكــن وضع تقديرات لنفقات المشــاريع على 

مدى سنوات التنفيذ المتوقعة.
-4 يتضمــن برنامــج عمــل الحكومــة العديــد 
مــن االســتراتيجيات والسياســات والبرامــج 

والمبــادرات والمشــاريع التــي ســتحتاج إلــى 
متكــررة،  طبيعــة  ذات  تشــغيلية  موازنــات 
وهــذا يتطلــب توفيــر بيانــات توضــح حجــم 
وغيرهــا  العاملــة  القــوى  مــن  احتياجاتهــا 
المخرجــات  وكذلــك  تمويلهــا،  ومصــادر 
قياســها  ليســهل  منهــا  المتوقعــة  والنتائــج 

والتأكد من نجاح البرنامج.
عمــل  برنامــج  تقييــم  مســألة  تــزال  ال   5-
بتوفيــر  مرتبطــة  مكوناتــه  بــكل  الحكومــة 

للمخرجــات  وقيــاس  تقييــم  مؤشــرات 
والنتائــج بنــاًء على فتــرات التنفيذ المتوقعة 
وكذلــك تحديــد متطلبــات التنفيــذ القانونية 
كتوفــر  والميدانيــة  والماليــة  والتنظيميــة 
المشــاريع  عليهــا  ســتقام  التــي  األراضــي 
لهــذه  التحتيــة  البنيــة  وجاهزيــة  الخدميــة 
المشــاريع، وإال فمــا الجدوى مــن وضع قوائم 
المبادرات والمشــاريع فــي حين أن متطلبات 

تنفيذها غير متوفرة على أرض الواقع.
لتطويــر  أهميــة  إعطــاء  الضــروري  مــن   6-
طريقــة عرض البرنامج من ناحية الربط بين 
كل مشــروع وبرنامــج ومبــادرة مع السياســة 
والهــدف االســتراتيجي ذي العاقــة يضــاف 
إليهــا التقديــرات الماليــة المتوقعة لكل ســنة 
ماليــة مــع فتــرة التنفيــذ المتوقعــة، ووضــع 
للنتائــج والمخرجــات بشــكل  مؤشــر قيــاس 

يسهل عملية المراقبة والتنفيذ.

الدوسري: برنامج الحكومة ال يشمل جميع الوزارات

بدر الدوسري

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

تواصــل منــدوب “البــاد” مــع مجموعة واســعة مــن النواب 
للحصــول علــى مرئياتهــم المقّدمــة للجنــة دراســة برنامــج 
عمــل الحكومــة. واســتجاب بعــض النــواب بذلــك، وتنشــر 
الصحيفــة ملخصــا ألبــرز هــذه المرئيــات المعروضــة علــى 
طاولــة النقــاش الحكومي النيابي. أما فيمــا يتعلق بالنواب 
الذين تخلفوا عن تزويد الصحيفة بمرئياتهم فهم: عيســى 
الدوســري، وعلــي اســحاقي، وعبدالــرزاق حطــاب، وأحمــد 
العامــر، وأحمد األنصــاري، وابراهيم النفيعي، وعمار البناي، 

ومحمود البحراني، وهشام العشيري، ومحمد عيسى.

10 نواب تخلفوا عن تقديم مرئياتهم لـ “^”

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

ال توضيحات 
عن المشروعات 

الممولة من 
“الدعم الخليجي”
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دعا 3 نواب للتفكير في ضرائب بديلة لتلك التي تســتهدف مداخيل المواطنين، واقترحوا 
التفكيــر فــي إيجــاد ضريبــة علــى التحويــات الماليــة لألجانب وذلك ســيحقق عوائــد مالية 
ممتازة واألهم أنه اجراء سيخفض من حجم التحويات ويعزز تدويرها في داخل الباد.

وأشــاروا الــى أن برنامــج عمــل الحكومــة ال 
يتحدث عن نســبة البطالة وكذلك ال يتحدث 

عن إيجاد حلول لها.
للرئاســة  األول  النائــب  بمرئيــات  ذلــك  جــاء 
هاشــم  فــاح  والنائــب  ســلمان  عبدالنبــي 
والنائــب يوســف زينــل للجنة دراســة برنامج 
عمــل الحكومــة التي حصلــت عليهــا “الباد”. 

وتنشر أبرز مضامينها:
لــدى  واضحــة  اســتراتيجية  توجــد  ال   .1  
لكيفيــة  عملهــا  برنامــج  ضمــن  الحكومــة 
ضمــان االســتخدام األمثــل للمــوارد وضمــان 
اســتدامتها لألجيــال القادمة، وال توجد هناك 
آليــات متابعــة لحمايــة وتعزيز مــوارد الدولة 

وحماية الثروات الطبيعية.
مــن  بــدالً  2. إعطــاء دور المنظــم والشــريك 
يجــب  ال  العــام  للقطــاع  الرئيســي  المحــرك 
الدولــة  أصــول  بيــع  فــي  عمليــًا  يترجــم  أن 
فــي  حــدث  كمــا  الناجحــة،  االســتثمارات  أو 
قطاعــات الموانئ واالتصــاالت والمواصات 
والصحــة أو حتى التعليم في بعض وجوهه، 
بــل يجــب أن تضمنــه الدولــة للحفــاظ علــى 
أصولها واألهم أن تربط دورها بالحفاظ على 
مــا تقدمــه تلــك القطاعــات من قيمــة مضافة 
رأســها  وعلــى  الوطنــي،  لاقتصــاد  حقيقيــة 
أولويــة التوظيف للعمالــة البحرينية في تلك 
القطاعــات والتأكيــد علــى نســبة ال تقــل عــن 

%60 من العمالة الوطنية فيها.
3. االســتثمار في المواطنين من خال تعزيز 
الحكوميــة  الخدمــات  واســتدامة  وتطويــر 
األخــرى،  الخدمــات  والصحــة  التعليــم  فــي 
يتطلب اشــتراط نســبة ال تقل عــن %60 من 

المواطنين العاملين في تلك القطاعات.

4. التــوازن المالــي ال يجــب أن يبنــى فقــط 
علــى الجوانــب واإلجــراءات التي تســتهدف 
مداخيــل المواطنيــن كمــا حصــل مــع ضريبة 
القيمــة المضافــة بــل يجــب اتخــاذ الخطوات 

التالية:
 a. التفكيــر فــي ضرائــب بديلــة لتلــك التــي 

وذلــك  المواطنيــن  مداخيــل  تســتهدف 
بالتوجــه لفــرض ضرائــب تصاعديــة معقولــة 
والبنــوك  والمصانــع  الكبــرى  الشــركات  علــى 

والمؤسسات المالية بدالً من المواطنين.
b. التفكير في إيجاد ضريبة على التحويات 
الماليــة لألجانب وذلك ســيحقق عوائد مالية 

مــن  ســيخفض  اجــراء  أنــه  واألهــم  ممتــازة 
حجــم التحويات ويعــزز تدويرها في داخل 

الباد.
c. ال يجــب أن نبيــع أصــول الدولــة الناجحــة 
دول  مــن  كثيــر  الخصخصــة  ذريعــة  تحــت 
العالــم تيقظــت لذلــك وأوقفــت بيــع أصولهــا، 
كذلــك الخصخصــة ال يجــب أن تكــون علــى 

حساب العمالة والكفاءات الوطنية.
5. المطلــوب مــن البرنامــج أن يكــون خطــة 
عمــل وخارطــة طريــق لمواجهــة التحديــات 

القادمة وليس مجرد إعان نوايا.
6. مفهــوم الخصخصة يجــب أن يتركز حول 
الخــاص  للقطــاع  ودعــم  تســهيات  تقديــم 
فــي االقتصــاد الوطنــي عبــر إقامــة مشــاريع 
إنتاجيــة وليس بيعًا لألصول واالســتثمارات 

الوطنية.

“تقّدم” وزينل: عوائد ضريبة التحويالت المالية “ممتازة”

يوسف زينل عبدالنبي سلمان فالح هاشم

تعديل النظام البرلماني لتحقيق التوازن المالي
ــاءة ــف ــك ــى أســــاس ال ــل ــدة بــالــتــعــيــيــنــات ع ــديـ ــاء جـ ــمـ ــي: حــاجــة مــاســة ألسـ ــك ــاي ــح ال

قالــت النائــب كلثــم الحايكــي إن هنــاك أســئلة كثيــرة وإشــكاالت تــدور حــول 
البرنامج الحكومي المطروح على مجلس النواب.

وتســاءلت: أين البرنامج الحكومي 
عــن البرامــج التنمويــة اإلصاحيــة 
زمنيــة  جــداول  وفــق  المتقدمــة 
لــكل  شــاملة  تفصيليــة  وخطــط 
واإلســكانية  المعيشــية  المياديــن 
واالجتماعيــة  والسياســية 
والتعليميــة والصحيــة التــي تحقق 
أيــن  للمواطــن،  الكريــم  العيــش 
البرنامــج الحكومــي عــن محاســبة 
فــي  والمتجاوزيــن  المخالفيــن 
تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة ، أين 
مشــكلة  مــن  الحكومــي  البرنامــج 
لمــاذا  الوظائــف،  وبحرنــة  البطالــة 
غفــل البرنامــج الحكومــي عــن فئــة 

االحتياجــات  وذوي  المعاقيــن 
البرنامــج  فــي  يوجــد  ال  الخاصــة، 
الحكومــي مشــاريع محــدده للبنيــة 

التحتية.
عنــوان  حتــى  الحايكــي  وأفــادت 
“أمــن  البرنامــج الحكومــي ضبابــي 
مســتدام  واجتماعــي  اقتصــادي 
فــي ظــل تــوازن مالــي” وقالــت أين 
التوازن المالي ولم يتطرق البرنامج 
الحكومــي إلى كيفيــة صرف أموال 
والمســاعدات  الخليجــي  الدعــم 
التــوازن  أيــن  األخــرى،  الخليجيــة 
ارتفــاع  فــي  العــام  والّديــن  المالــي 
ولــم يقدم البرنامج الحكومي طرق 

االعتمــاد  ومــازال  للدخــل  بديلــة 
تقلبــات  رغــم  النفــط  علــى  األكبــر 
األســعار وتســاءلت أما حان الوقت 
لاســتفادة مــن تجــارب الــدول غير 
النفطيــة التــي اســتطاعت تحقيــق 
النمو االقتصــادي والفك التدريجي 

عن االعتماد على النفط.
البرنامــج  أن  الحايكــي  وتحــدث 
دور  تعزيــز  إلــى  أشــار  الحكومــي 
أساســي  كمحــرك  الخــاص  القطــاع 
للنمــو دون تفصيــل فمــا هــي خطــة 
القطــاع  تعزيــز  فــي  الحكومــة 
الخــاص، هــل هناك نيــة لخصخصة 
فمــا  الحكوميــة،  القطاعــات  بعــض 
هــي القطاعــات المــراد خصخصتها 
وهــل تم دراســة تأثيــر الخصخصة 

على معيشة المواطن.

وأشــارت الحايكــي أننا نحتــاج إلى 

برنامــج حكومــي واضــح ومفصــل 

الوطنــي  التوافــق  مبــادئ  يفعــل 
الميثــاق ونظــرة  نــص عليهــا  التــي 
لتعديــل  سياســية  مســتقبلية 
الدستور والنظام البرلماني من أجل 
تحقيق التوازن المالي واالقتصادي 
واالجتماعــي والحقوقي الذي يلبي 

طموح المواطن.
وقالت الحايكي “ال نشكك بالوزراء 
والمســؤولين ولكن مــا يتحدث عن 
ديوان الرقابة المالية من تجاوزات 
يطلب إعــادة النظر في اإلدارة وإن 
هنــاك حاجــة ماســة إلــى تعيينــات 
أســاس  علــى  جديــده  وأســماء 
مســتقبلة  رؤى  تطــرح  الكفــاءة 

جديدة.
وختمــت الحايكي حديثها في هذه 

نؤكــد حرصنــا  الحساســة  المرحلــة 
التــام علــى التعــاون والتوافــق بيــن 
الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة 
فــي  الحكوميــة  األهــداف  ونقــدر 
برنامــج عملهــا ونأمل مــن الحكومة 
أن تضــع في برنامج عملها مشــاريع 
تنمويــة صحيــة تعليميــة إســكانية 
حقوقيــة واضحة ومفصلة باألرقام 
وفــق جدول زمني محــدد وتحديد 
المســؤولين عــن كل بند فيه، وعمل 
الحكوميــة  الجهــات  لمراقبــة  آليــة 
المســؤولة عن التنفيــذ، والتأكد من 
ومحاســبة  واإلنجــاز  العمــل  ســير 
المقصريــن حتــى تعيد الثقــة ونرى 
الخطط والبرامــج الحكومية واقًعا 

ملموًسا.

بوعنق:  بعثة للحاصل على 85 % فما فوق
مستقبال للخصخصة  الخاضعة  الحكومية  القطاعات  عن  تساؤالت 

طالب النائب خالد بوعنق بمضاعفة أعداد البعثات للطلبة الخريجين واستيعاب الحاصلين على )%85( بدالً من قصرها على الحاصلين على )%90( فما فوق.
وتســاءل بمرئياتــه للجنــة برنامــج عمــل الحكومــة عن “المقصــود بخصخصة القطاع الحكومــي، وإن كان كذلك ماهي القطاعات التي ســيتم خصخصتهــا تفصياً، وهل 
ستؤثر على مكتسبات المواطنين من تلك القطاعات؟”. وأشار الى أن دائرته )خامسة المحرق( التي تشمل قالي وجزر أمواج وديار المحرق ودلمونيا ال يوجد بها مركز 

صحي رغم وجود ارض مخصصة لهذا الغرض والمناطق بحاجة للمركز. جاء ذلك بمرئيات بوعنق للجنة النيابية التي حصلت عليها “الباد”. وتنشر أبرز مضامينها:

االستدامة المالية والتنمية 
االقتصادية

1 - برنامج التوازن المالي
بيــن  مــا  المالــي  التــوازن  تحقيــق  إن 
المصروفــات واإليــرادات الحكوميــة أمــر 
مهــم، اال انــه فــي ذات األهميــة البــد أن ال 
يؤثر على مكتســبات وحقــوق المواطنين 
وان يوضــع ذلك فــي االعتبار خال تنفيذ 
مبــادرات برنامــج التــوازن المالــي وعلــى 

سبيل المثال كالتالي:-
التشــغيلية  المصروفــات  تقليــص  أ - 
للحكومــة: ماهي نتائج الفرق الســتة التي 
تــم تشــكيلها لهــذا الغــرض، وهــل هنالــك 
دراســة جــدوى للمصروفــات التــي ســيتم 
تقليصهــا والبــد ان ال تؤثر على ســير عمل 
المشــاريع بــل تعــزز تســهل ذلك مــع االخذ 
باالعتبــار ان ال تؤثــر علــى الخدمــات التي 

تقدم للمواطنين.
ب - برنامــج التقاعد االختياري لمن يرغب 
بحســب  الحكومــة:  موظفــي  مــن  فيــه 
المعلومــات التــي اطلعنــا عليهــا مــن خال 
وسائل اإلعام ان عدد الطلبات بلغ 9 االف 
و711 طلبــا والمقبــول منهم 8 االف و800 
طلــب، وعليه تراودنا عدد من التســاؤالت 
مثل كم هو العدد المستهدف من موظفي 
وهــل  عــام  بشــكل  للبرنامــج  الحكومــة 
هنالك مراحل اخرى سيفتح فيها التقاعد 
االختيــاري ام ســيتم االكتفاء بالعدد الذي 
تحقــق، ومــا هــو تأثيــر المتقاعديــن ضمن 
البرنامــج علــى صنــدوق التقاعــد، ومــا هو 
الخدمــات  جــودة  علــى  البرنامــج  تأثيــر 
الحكوميــة خاصــة بعــد تقاعــد اآللــف مــن 
الموظفيــن ذوي الخبــرة والكفاءة وماهي 
الــذي ســيحل بعــد  آليــة معالجــة النقــص 

اخضاع المتقدمين للتقاعد.
الكهربــاء  هيئــة  كفــاءة  زيــادة  ت - 
إيراداتهــا  بيــن  التــوازن  لتحقيــق  والمــاء 
ومصروفاتهــا: نحــن مــع جهــود الحكومــة 

لترشــيد الطاقة والتشجيع على استخدام 
الطاقــة المتجــددة، اال اننــا نشــدد بــان ال 
يتأثــر  وال  المواطنيــن  مكتســبات  تمــس 
المواطــن جــراء الموازنــة بيــن اإليــرادات 
تنفيذهــا  ســيتم  التــي  والمصروفــات 
وآليــات  كيفيــة  توضيــح  الــى  ونحتــاج 
المبانــي  ذالــك  سيشــمل  وهــل  الموازنــة، 

الحكومية المعفية حاليًا من الرسوم.
-2 تحقيق نمو اقتصادي مستدام

ان تحقيق النمو االقتصادي المستدام أمر 
فــي بالــغ االهمية في حدود رفع االقتصاد 
القيــادة  تطلعــات  يواكــب  بمــا  الوطنــي 
فــي  الوضــع  مــن  البــد  انــه  إال  والشــعب، 
االعتبار مكتســبات المواطنين ان ال تمس 
وان يســهم العائــد مــن النــوم االقتصــادي 
على تطوير وتحســين المستوى المعيشي 
للمواطنيــن، وان جميــع النقــاط المذكــورة 
في البرنامج هي عناوين من غير تفصيل 
نحتــاج لمعرفتهــا حتــى يتســنى لنــا ابداء 
المثــال  ســبيل  وعلــى  عليهــا  المرئيــات 

استفساراتنا على النقاط كالتالي:-
كمحــرك  الخــاص  القطــاع  دور  تعزيــز  أ - 
أساسي للنمو: هل المقصود هو خصخصة 
القطــاع الحكومــي، وإن كان كذلــك ماهي 
خصخصتهــا  ســيتم  التــي  القطاعــات 
مكتســبات  علــى  ســتؤثر  وهــل  تفصيــاً، 

المواطنين من تلك القطاعات.
الصناديــق  اســتدامة  علــى  الحفــاظ   4-
بإســناد  المقصــود  ماهــو  التقاعديــة: 
االجتماعــي  للتأميــن  العامــة  الهيئــة 
بتقليــل  الكفيلــة  االجــراءات  التخــاذ 
العجــز االكتــواري، هنــا نحتــاج المزيــد من 
االيضــاح والتفصيــل وماهــي االجــراءات 
التــي ســتتخذها الهيئــة المذكــورة، والبــد 
عــن  بعيــدة  االجــراءات  تلــك  تكــون  ان 
المســاس بحقــوق ومكتســبات المواطنين 

التقاعدية.
للتنميــة  الداعمــة  البيئــة  تأميــن  ثالثــًا: 

المستدامة

بمــا أن هــذا التوجــه يهــدف الــى االرتقــاء 
للتنميــة  والداعمــة  المقدمــة  بالخدمــات 
مســتوى  وتحســين  وتعزيــز  الشــاملة 
الخدمات في مختلف المجاالت فابد من 
توضيــح خطة العمل التنفيذية للقطاعات 
المرئيــات  إبــداء  مــن  لنتمكــن  الخدميــة 

حولها على سبيل المثال كالتالي:-

 قطاع اإلسكان:

-1 خــال مــدة برنامــج عمــل الحكومــة 
)أربــع ســنوات( ماهــي الخطــة المقترحة 
تحقيــق  نحــو  اإلســكان  قطــاع  إللتــزام 
ســكنية  وحــدة  ألــف   40 إنجــاز  هــدف 
حســب  المحــدد  الزمنــي  اإلطــار  ضمــن 
توجيهــات جالــة الملــك، وماهــي اآللية 
المقترحــة لمواجهــة الطلبــات المتزايــدة 
على الخدمات اإلســكانية والوصول إلى 
تقليــص فتــرة االنتظار إلــى مدد معقولة 

ومناسبة.

قطاع الصحة:
-1 هل هنالك خطة لبناء مستشــفى عام 
الحالــي علــى  الضغــط  لتخفيــف  جديــد 

المستشفيات القائمة.

الزحــف  لمواكبــة  هنالــك خطــة  هــل   2-
فــي  المضطــردة  والزيــادة  العمرانــي 
أعــداد المواطنيــن والوافديــن مع توفير 
الصحيــة(  )المراكــز  الصحيــة  الخدمــات 
وعلى ســبيل المثــال قالي وجزر أمواج 
وديــار المحــرق ودلمونيــا ال يوجــد بهــا 
مركز صحي رغم وجود ارض مخصصة 

لهذا الغرض والمناطق بحاجة للمركز.

ثالثًا: قطاع التعليم:

-1 هنالــك حاجــة لزيــادة المــدارس فــي 
الســتيعاب  البحريــن  مناطــق  مختلــف 
الضغط والتكّدس الحالي على المدارس 
والمرافق التعليمية، وعلى سبيل المثال 
ماســة  حاجــة  هنالــك  قالــي  منطقــة 
للمــدارس ويوجــد ارضيــن مخصصتيــن 
لمدرستين البد من بنائها من أجل توفير 

الخدمات التعليمية لهم.
فــي  التعليــم  قطــاع  رؤيــة  ماهــي   4-
للطلبــة  البعثــات  أعــداد  مضاعفــة 
الخريجيــن واســتيعاب الحاصليــن على 
)%85( بــدالً من قصرهــا على الحاصلين 

على )%90( فما فوق.

قطاع التنمية االجتماعية:

-1 زيــادة عاوة اإلعاقة بحســب ما ورد 
في برنامج عمل الحكومة السابق.

-3 زيــادة مبالغ المســاعدات االجتماعية 
والضمان االجتماعي لتتناســب مع غاء 

األسعار والمصاعب المعيشية.
-4 زيادة عــدد المراكز االجتماعية ودور 
رعايــة الوالديــن التــي توفــر العديــد من 
الخدمــات فــي مختلــف المناطــق وعلــى 
ســبيل المثال قالي والمناطق المجاورة 
ال يوجــد بهــا مركــز ويضطــر كبــار الســن 
الدخــل  ذوي  مــن  وغيرهــم  واألرامــل 
المحــدود الذهاب الى مناطق بعيدة مما 

يسبب لهم المشقة والعناء.

خالد بوعنق

مرئياتــه  الكوهجــي  حمــد  النائــب  قــدم 
الحكومــة  عمــل  برنامــج  علــى  وماحظاتــه 
البرلمانيــة  للجنــة   )2022  2019-( لألعــوام 
المعنية برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس 

النواب النائب علي زايد. 
المرئيــات  فــي  الكوهجــي  النائــب  وســجل 
المقدمة رفضا لعبارة وردت في برنامج عمل 
الحكومــة وتنــص على “إســناد الهيئــة العامة 
اإلجــراءات  التخــاذ  االجتماعــي  للتأميــن 

الكفيلة بتقليل العجز االكتواري”. 
وقــال فــي هــذا الصــدد: نــرى بــأن فــي هــذه 
ســابقة  لمطالــب  صريحــة  عــودة  العبــارة 
بإعطــاء هيئــة التأمين االجتماعــي التخويل 
والتزامــات  حقــوق  لتعديــل  والصاحيــات 
المشــتركين والمؤمــن عليهــم، ودون العــودة 
إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة. 
وأردف: نرفــض اقــرار هــذه الخطــوة ضمــن 
هــذه  فــي  نؤكــد  الحكومــة،  عمــل  برنامــج 
للمجتمــع  والمحوريــة  الهامــة  المســألة 
البحريني بكافة ألوانه وأطيافه، بأن مجلس 
النواب لن يتنازل عن صاحياته الدستورية. 

هذه المسألة “خط أحمر” بالنسبة لنا.

وأفــاد الكوهجــي: برنامــج التــوازن المالــي 
عمليا عبارة عن خطة مالية مفصلة، صيغت 
بعــد استشــارة شــركة أميركيــة متخصصــة 
في هذا الشأن، ونرجو أن توافينا الحكومة 
بهذه الخطة األكثر تفصيا بصيغة مكتوبة، 
ليتســنى لنــا دراســتها واالطمئنــان لجزئيــة 
أو  المواطنيــن  بمكتســبات  المســاس  عــدم 
شــكل  فــي  إضافيــة  أعبــاء  أيــة  تحميلهــم 
أو  الموافقــة  ثــم  ومــن  وضرائــب،  رســوم 

التعديل عليها.

استشارة شركة أميركية لصوغ “التوازن”

محرر الشؤون المحلية

السيســي  محمــد  النائــب  قــال 
مرئياتــه  أغلــب  إن  البوعينيــن 
واستفســاراته ضمنها بمســتندات 
اللجنــة النيابيــة المكلفــة بدراســة 
بصفتــه  الحكومــة  عمــل  برنامــج 
لجنــة  لرئاســته  باللجنــة  عضــوا 
والدفــاع  الخارجيــة  الشــؤون 

واألمن الوطني.
وأوضــح البوعينيــن لـــ “البــاد” أن 
بمحضــر  أدرجــت  استفســاراته 
وصيغــة  اللجنــة،  اجتماعــات 
استفسارات منها، ورفعت للفريق 

الحكومي.

مرئيات البوعينين بمحاضر اللجنة

النائب محمد السيسي

حمد الكوهجي

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

كلثم الحايكي

محرر الشؤون المحلية
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كيف رد المصريون على محاولة اغتيال محفوظ؟

حين شارفت تسعينات القرن الماضي على االنتصاف، كانت محاوالت الجماعات التكفيرية في مصر لوضع المجتمع تحت حصار اإلرهاب، تنهار؛ إذ تواصل سقوط 
رموزهــا تحــت طائلــة القانــون، إضافــة لرفــض المجتمع لها، ما أصابها بالجنون. وفي ظل محاوالت يائســة أخيرة، جاء يوم من أكثر األيام ســواًدا في تاريخ األدب 

العربي 14 أكتوبر 1994.

 نجيــب محفــوظ أول أديــب عربــي يتــوج 
بجائــزة نوبــل فــي األدب، كان يقــف أمــام 
منزلــه في ضاحية العجــوزة، غرب القاهرة، 
اســتعداًدا لركــوب ســيارة صديقــه فتحــي 
هاشــم ليتوجهــا إلــى اجتمــاع “الحرافيــش” 
األســبوعي. يد غادرة تمتد إلى الرقبة التي 
تحمــل الــرأس االســتثنائية، التــي رســخت 

الهوية المصرية بمشروعها األدبي الكبير. 
الســيارة،  لركــوب  قــد خــرج  كان محفــوظ 
القيــادة،  ليتولــى  هاشــم  فتحــي  واســتدار 
قبــل أن يســمع صرخــة عالية مــن محفوظ. 
هــذه  تكــون  أن  فــي  هللا  عنايــة  وتمثلــت 
الواقعــة قــرب مستشــفى الشــرطة، حيــث 
تــم إســعاف محفــوظ، وإنقاذ حياتــه، إال أن 

الحادث ترك أثره عليه لسنوات بعدها. 

تاريــخ الواقعة جــاء مقصــوًدا، فذلك اليوم 
محفــوظ  لحصــول  السادســة  الذكــرى  كان 
علــى نوبــل، وهــو مــا ظــنَّ التكفيريــون أنــه 
روايــة  علــى  الكبيــر  للكاتــب  مكافــأة  كان 

“أوالد حارتنــا” التــي كفــروه بســببها مــراًرا 
الســويدية  األكاديميــة  أن  وتكــراًرا. ورغــم 
قالــت فــي حيثيــات فــوز محفــوظ بنوبــل 
“إنــه في روايته غير العاديــة “أوالد حارتنا” 

التي كتبها العام 1959 تناول بحث اإلنسان 
الــدؤوب عــن القيم الروحيــة، وإنها تتضمن 
أنماًطــا مختلفــة مــن األنظمــة تواجــه توتًرا 
في وصف صراع الخير والشــر”، إال أن ذلك 
العمــل األدبــي لم يكــن الســبب المركزي في 

حصد محفوظ لنوبل. 
الســبب  ليســت  حارتنــا”،  “أوالد  أن  كمــا 
المركزي فــي محاولة اإلرهاب اغتياله، فقد 
كان منهــج محفــوظ ضربــة قاصمــة تنــزل 
أن  ورغــم  والجهــل.  التطــرف  رأس  علــى 
محفــوظ ســأل متعجبــا قاضــي التحقيقات 
فــي الواقعــة، عن ســبب االعتــداء عليه، إال 
ســبب  داخلًيــا  يــدرك  كان  نوبــل  أديــب  أن 
مشــروعه  بخطــورة  يعلــم  وكان  الطعنــة، 
األدبي، على المتطرفين وصانعي اإلرهاب.

البيــت”،  “عمــود  حــول  المثقفيــن  التفــاف 
بيــن  مــا  الكبيــرة  للمســافات  كانــت عنواًنــا 
حاولــوا  مــن  وانحطــاط  محفــوظ،  رقــي 
قتله. اقترب الشــابان من الســيارة، فابتسم 
لهمــا محفــوظ ومــد يــده بالمصافحــة، كمــا 
تعــود أن يفعــل مــع محبيــه فــي المقهــى أو 
علــى كورنيــش النيــل فــي جــوالت المشــي 
المعتــادة. ولكــن اليــد الممتــدة بالســام لــم 

تتمكن من تفادي طعنة غادرة.
في حوار أجراه الكاتب محمد ســلماوي مع 
المتهم األول، محمد ناجي محمد مصطفى، 
نشــر فــي مجلــة “الثقافــة الجديــدة”، قــال 
ناجــي إن “الجماعة اإلســامية” كلفته بقتل 

صاحب نوبل.

نجيب محفوظ في مكتبهنجيب محفوظ في المستشفى بعد محاولة االغتيال
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ضمــن سلســلة »اإلبــداع العربــي«، التــي تصدرهــا الهيئــة المصريــة العامــة 
للكتاب، ويرأس تحريرها الشــاعر ســمير درويش، وفي مناســبة إصدارات 
اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، صدر حديثًا ديوان »طرق 

بسيطة لفهم العالم« للشاعر المغربي علي أزحاف.

الديــوان جهــدًا فنيــًا  تمثــل قصائــد 
يضيــف إلــى مشــهد »قصيــدة النثر«، 
إذ يسعى الشــاعر فيها إلى التكثيف 
والتقشــف الشــديدين في استخدام 
ترهــات،  أو  زيــادات  دون  اللغــة 
بعيدًا عن مشاعية المجاز التقليدي، 

القديــم،  بالمفهــوم  الصــورة  وبنــاء 
وفــي المقابــل تصنــع مجازهــا الــذي 
يتســم بالكلية، كونهــا وحدة واحدة 
اإلشــارات  إلــى  إضافــة  متماســكة، 
المتعــددة التــي تســتدعي مخزونــه 

المعرفي وتجربته الحياتية.

طرق بسيطة لفهم العالم

هنــأت جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب الشــاعر الكبيــر محمــد بنيــس عضــو هيئتهــا 
العلميــة بفــوزه بجائــزة »اإلبــداع العربــي 2018« للمنتــدى الثقافــي اللبنانــي فــي 

باريس.

الشــيخ  لجائــزة  العــام  األميــن  وقــال 
زايــد للكتــاب الدكتــور علــي بــن تميــم: 
»فخــورون بفــوز محمــد بنيــس بجائزة 
اإلبــداع العربــي، فهــو أحد أهم شــعراء 
الحداثــة فــي العالــم العربــي وأحد أهم 
القامــات الثقافيــة العربيــة المعاصــرة«. 
يذكر أّن الشــاعر المغربي محمد بنيس 

حصــل من جامعــة محمد الخامس في 
العليــا  الدراســات  الربــاط علــى دبلــوم 
فــي موضــوع ظاهــرة الشــعر المعاصــر 
فــي المغــرب، وعلى دكتــوراه دولة في 
موضــوع الشــعر العربــي الحديث، وقد 
نشــر قصائــده األولــى ســنة 1968 فــي 

جريدة العلم في الرباط.

المســؤولين  مــن  عــدد  بحضــور  للكتــاب،  الدولــي  نيودلهــي  معــرض  احتفــل 
والمثقفين اإلماراتيين والهنديين، باختيار إمارة الشــارقة ضيف شــرف دورته 

ال 27، تحت شعار كتب للقراء ذوي االحتياجات الخاصة.

جاء ذلك خال حفل افتتاح المعرض 
الــذي أقيم فــي )براجتي ميــدان( في 
خالــه  وتحــدث  نيودلهــي،  مدينــة 
الشــيخ فاهــم بــن ســلطان القاســمي، 
الحكوميــة  العاقــات  دائــرة  رئيــس 
اإلمــارة  وفــد  رئيــس  الشــارقة،  فــي 

المشارك،.

شــهد الحفــل إطاق النســخة الهندية 
الشــيخ  الســمو  صاحــب  روايــة  مــن 
الدكتــور ســلطان بن محمد القاســمي 
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، 
»بيبــي فاطمة وأبنــاء الملك« الصادرة 
منشــورات  عــن   2018 العــام  فــي 

القاسمي باللغة العربية.

أميمــة  الســعودية  الروائيــة  قالــت 
نجيــب  بجائــزة  الفائــزة  الخميــس 
مــن  أجــد  ..ال   2018 للعــام  محفــوظ 
مــن  بداخلــي  عمــا  يعبــر  مــا  الكلمــات 
فرحــة بعــد وقوفــي فــوق هــذا المنبــر 
البشــرية  منــه  تهجــت  الــذي  المصــري 
أبجديــة الحضــارة؛ لــدي فرحــة عارمــة 
ومركبــة؛ أولها شــعور المرأة الســعودية 
التــي تجاوزت المرحلــة التقليدية التي 

كانــت فيهــا مســتهلكة للثقافــة لتصبــح 
للثقافــة  منتجــة  فقــط  ليســت  اليــوم 
فحســب، بــل فــي الصفــوف األولي في 
اإلنتــاج الثقافــي، األمــر اآلخــر مرتبــط 
بتعلقي باألديب نجيب محفوظ، حيث 
األب  هــو  كبــري،  عاقــة  بــه  تربطنــي 
الروحــي للروايــة فــي العصــر الحديث، 
واقتــراف  الســحر  علمنــا  الــذي  كبيرنــا 

الحكاية.

“زايد للكتاب” تهنئ بنيس

“نيودلهي للكتاب” يحتفي بالشارقة

السعودية منتجة للثقافة

كالسيكيات عربية بأسعار زهيدة
ــاب ــت ــك ــل ــرة ل ــ ــاه ــ ــق ــ ــرض ال ــ ــع ــ فــــي الـــــــــدورة الـــــــــ50 مــــن م

فــي مبــادرة ثقافيــة تترافــق مــع الدورة الـــ50 من معــرض القاهرة للكتــاب، تقوم دار نشــر »ليان« 
بالتعــاون مــع مؤسســة »حلقــة وصــل« الثقافيــة بطبــع مجموعــة مــن أمهــات الكتــب فــي المكتبة 

العربية بأسعار زهيدة.

المبــادرة:  هــذه  عــن  الــدار  صاحــب  ويقــول 
»المشــروع بدأ في معــرض يناير )كانون الثاني( 
2017 حيــث قمنــا بطباعــة 8 آالف نســخة مــن 
العقــاد و3 كتــب  )العبقريــات( لمحمــود عبــاس 
ألن  محاولــة  وفــي  زهيــدة،  بأســعار  للرافعــي 
نكــون حلقــة وصــل بيــن األجيــال الجديــدة مع 
تراث المفكرين المصريين قدمنا 5 آالف نسخة 
مجانيــة للجمهــور مــن )عبقريــة محمــد(، خــال 
ســاعات محــددة لــزوار المعرض. ورغــم ارتفاع 
أســعار الــورق ومتطلبــات صناعــة النشــر التــي 
باتــت تعانــي مــن ارتفــاع ســعر صــرف الــدوالر 
فــي مصــر، زاد نجــاح تجربة العــام الماضي من 
إصرارنــا علــى اســتكمالها فــي الدورة الـــ50 من 
معــرض القاهــرة الدولي للكتــاب، فطرحنا أيضًا 
8 آالف نســخة مــن )العبقريــات( وكتــاب )الوعد 

الحــق( لطــه حســين و3 آالف نســخة مجانيــة 
مــن )عبقريــة محمد(، بجــوار ألف نســخة يوميًا 
بالمجان من إصدارات منوعة لجمهور القراء«.

ويضيف صاحب دار »ليان«: »قمنا بإهداء بعض 
الكتب إلى رموز من أبناء مصر، ومنهم الكاتب 
شــجع  الــذي  توفيــق،  خالــد  أحمــد  د.  الراحــل 
الشــباب علــى اإلقبــال علــى القــراءة برواياتــه 
وشــخصياته،  الســاخر،  وأســلوبه  المشــوقة 
وكان قريبــًا من الشــباب فكريًا، ودائم التواصل 

معهم«.
كمــا تدعــم دار »ليان« ومشــروعها »حلقة وصل« 
لنشــر الكتــب التراثية وأمهــات الكتــب العربية، 
أطلقتهــا  التــي  الكتابــي«  »المعتكــف  مبــادرة 
الروائيــة ُهــدى أنــور تحت شــعار »بيــت صناعة 
األدبــاء بمصــر والوطــن العربــي«، لدعــم الكتاب 

الشــباب على إطاق أعمالهــم الروائية واألدبية 
ونشرها، وكذلك المبادرات التي أطلقت لحماية 
اللغــة العربيــة وتقويتهــا لــدى الشــباب، ومنهــا 
مبــادرة »اكتــب صــح« التــي أطلقهــا الصحافــي 
حســام مصطفى إبراهيم على »فيســبوك« ســنة 
2013، والتي يتابعها نحو 100 ألف على مواقع 
التواصــل االجتماعي، وتملــك موقعًا إلكترونيًا، 
م  ويقــدِّ نفســه،  باالســم  يوتيــوب  علــى  وقنــاة 

وخارجهــا،  مصــر  داخــل  عمــل  ورش  صاحبهــا 
ومبادرة »كبســوالت لغوية« التي أنشأها الشاعر 
محمــود موســى عام 2010 تحت شــعار »الخلل 
اللغــوي هــو أول الطريــق إلــى الخلــل المعرفي«، 
فضــاً عــن مبادرة »صحــح لغتك«، التــي أطلقها 
أبــو  ســام  اللغــوي محمــود  والباحــث  الشــاعر 
مالــك، فــي اليــوم العالمــي للغــة العربيــة 2014 

على صفحات التواصل االجتماعي.

تخليــدًا لمســيرته األدبيــة الزاخــرة، وتأثيره في المشــهد الروائي على 
وجــه الخصــوص، أصدرت رابطــة األدباء الكويتيين عــددًا خاصًا من 
مجلة البيان لشهر يناير عن األديب الراحل إسماعيل فهد إسماعيل.

وأشــرف علــى العــدد الكاتــب طالــب 
الرفاعــي وأســهم في صفحاتــه نخبة 
مــن األدبــاء العــرب. اســتهلت المجلة 
هــذا العــدد الخــاص بافتتاحيــة قالت 
الراحــل  األديــب  »تميــز  خالهــا:  مــن 
إســماعيل فهــد إســماعيل ومّيــز معــه 
فــي  الروايــة  مــن  جديــدة  مرحلــة 
فيــه  حقــق  التميــز  وهــذا  الكويــت، 
األول  أساســيين،  شــرطين  الراحــل 
الظاهــري  الفنــي  البنــاء  فــي  يكمــن 
للروايــة، والشــرط الثانــي يتمثــل في 
عــن  خــرج  فقــد  الروائــي،  المضمــون 
النمــط االجتماعــي فــي آليــة الطــرح 

حتى وإن ظل تحت سقفه«.
األدبــاء:  مــن  كل  العــدد  فــي  وكتــب 
إبراهيم عبدالمجيد بعنوان »إسماعيل 
فهد إســماعيل.. هــذه المعابد للقراء«، 

وإبراهيــم نصرهللا بعنوان »إســماعيل 
فــي  اللقــاء  إســماعيل وحكايــة  فهــد 
الصحراء«، والحبيب السالمي بعنوان 
»إســماعيل فهد إســماعيل أول روائي 
كويتــي قــرأت لــه«، وإليــاس فركــوح 
تحــت عنــوان »كيــف نقــرأ إســماعيل 
فهد إسماعيل«، وحمود زيادة بعنوان 

»أيموت من بضاعته المحبة؟«،

“البيان” تحتفي بإسماعيل فهد

 من الوقاحة 
 أن يكون كالمك 
 مع الناس أجمل 

من كالمك مع أمك.

 جبران خليل جبران



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

للتواصل: 17111483
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معضلتنــا موصولــة! وأحدثها أن ديفيد هيل مســاعد وزير الخارجية األميركي 
موجود في بيروت، ويجري محادثات في شأن أمور كثيرة، معظمها أو أبرزها 
يّتصــل بوضعيــة “حــزب هللا” باعتبــاره امتدادًا صلبــًا للسياســة اإليرانية وأداة 
مركزية من أدوات نفوذ طهران، وبالتالي ُيفترض من حيث المبدأ )والتحليل!( 
أن ُتْلحــق زيارتــه بواحــدة إيرانيــة ســريعة! ُيقصــد منهــا )أيضًا( تأكيــد “النفوذ” 
شــكالً ومضمونــًا! وعدم “الســكوت” عــن “رســائل” األميركييــن المتحّدية لذلك 

النفوذ! 
علمــًا أن هنــاك مــن يقول إن زيارة هيــل جاءت لألخذ بخاطــر اللبنانيين الذين 
لــم يشــملهم بومبيــو بجولتــه )المقطوعــة( في المنطقــة، وفي ضــوء معلومات 
تحدثت عن زيارة غير ُمعلنة قام بها قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” 

الجنرال قاسم سليماني إلى العاصمة اللبنانية؟!
والبّيــن الواضــح والنافــر، أّن األميركييــن يتخّبطــون وُيربكــون العالــم معهــم، 
واإليرانيــون متوّتــرون ويراهنــون على ذلك التخّبط وبوتيــرة متوترة بدورها 
وتنعكــس علــى حركتهــم وقراراتهــم التــي تصيبنــا فــي لبنــان مثلمــا تصيــب 
العراقيين في العراق واليمنّيين في اليمن... وصوالً إلى البولنديين في بولندا 
الذيــن “ذّكرتهــم” طهــران باألمــس بويالت الحــرب العالمية الثانيــة ألنهم قِبلوا 
اســتضافة المؤتمــر األميركــي المخّصص لتدعيم الجبهة المتصّدية لسياســات 

أولياء الشأن واألمر فيها!
مــن بيــن شــقوق هــذه السياســات الكبيــرة والعريضــة تتســلل نزعــات أســدية 
وضيعة وصغيرة في لبنان وتأخذ أشــكال الطبول الفارغة التي ُتصدر أصواتًا 
أكبــر مــن حجمهــا ووزنهــا وأثقالهــا! وُتعّبــر عــن حالهــا بإخــالص شــديد لمدّونة 

السفاهة واالنحطاط السياسي واألخالقي المألوفة في المخزون األسدي!

ُيتوقع أن تزداد وتيرة ضجيج تلك الطبول في المرحلة اآلتية، وتزداد  «
في موازاتها وتيرة ظواهر الفوضى والتفّلت والتوتر وبعناوين متفرّقة 

سياسية و”ميثاقية” ومطلبية وشارعية، وأن تشتّد المماحكة 
)الخطيرة( بين حلفاء “حزب الله”، لكن بما ال يخرق سقف االستقرار 

النسبي القائم، وإلى أن تتوضح مآالت وتطورات الحرب الفاترة األميركية 
– اإليرانية... ومصير ترامب!. “المستقبل”.

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ثمانية مبادئ، مبادئ ُشيدت على أسس ثابتة 
من الماضي والحاضر، واستشــرافا للمســتقبل، صدرت من حاكم همه األول ســيادة بالده 

وتطورها ورقي شعبه، وبرؤية تلتزم بالنماء والرخاء، وبفكٍر ُمتجدد.
حملت المبادئ الثمانية العناوين التالية: )االتحاد هو األســاس، ال أحد فوق القانون، نحن 
عاصمــة لالقتصــاد، النمــو له محركات ثالثة، مجتمعنا له شــخصية منفــردة، ال نعتمد على 
مصدر واحد للحياة، أرض المواهب ونفكر لألجيال(، وهي ثمرة لخمسين عاًما من القيادة 
الحافلــة بالبــذل والعطــاء فــي خدمة دبي واالتحــاد اإلماراتي، وهي مبادئ ليســت عابرة، 

فجميعها تحمل رسائل وطنية اقتصادية وتربوية وإنسانية.
أوال: إنهــا تجســد فلســفة الُحكــم التــي تنتهجها إمارة دبــي وحاكمها، وتمثلــت في اإلدارة 
والسياســة واالقتصــاد والتربيــة والتعليــم والحقــوق اإلنســانية، وهــذه وضعــت دبــي في 
مكانــة تليــق بنهجهــا االقتصــادي الــذي حقــق لهــا النجــاح، وهــي اســتمرار وتتويــج لهــذا 
النجــاح. إن النجــاح الــذي حققتــه دبــي هــو نجــاح لدولــة اإلمــارات، وبذلك فإنهــا ال تعمل 

لذاتها وبمفردها بل التحادها.
ثانًيــا: ترســل رســالة إلــى كل مــن يتولــى المســؤولية ســواء كانت كبيــرة أم صغيــرة، ألنها 
مبــادئ وضعــت للُحكــم ولتحقــق مصالــح البــالد وشــعبها، وفــي دولــة الُحكــم العــادل ال 
أحــد يمكنــه أن يتجــاوز القانــون وال تمييــز بين المواطنيــن وجميعهم متســاوون كبيرهم 

وصغيرهم، الغني والفقير، المواطن والمسؤول، فالقانون فوق الجميع.
ثالًثــا: دبــي تؤمــن بــأن االرتقاء ال يكون بالسياســة، إنمــا بفكر القيادة وإرادتهــا واحترامها 
شــعبها والتزامهــا بالقوانيــن وتســلحها بمبــادئ التنمية واإلنســانية، فدبي اليــوم أصبحت 
قــارة كبيــرة بمســاحٍة صغيرة بفضل قــوة اقتصادها وتنوعه الذي يعتمــد على العديد من 

المصادر الُمنتجة ألجل استدامة الحياة في دبي واإلمارات. 
رابًعــا: إن دبــي تــزداد توهًجــا وعطــاء، مؤمنة بتعدديــة االقتصاد وجعلت فــي قلبها مكاًنا 
لــكل إنســان ُمنتــج، فهــي أرض للمواهب لكل من أتاحت له الفرصــة أن ُيبدع بعقٍل منفتح 

وفكٍر نير.

إن هذه المبادئ استثمار للُمستقبل، ُمستقبل دبي واإلمارات وأجيالها، لكي تبقى  «
اإلمارات حصًنا منيًعا ليس فقط بإنجازاتها، بل بقيمها وأخالقها ومبادئها... إنها 

المبادئ التي تستثمر قدرات اإلنسان لتغيير حياته نحو األفضل.

في الحرب الفاترة! )2(

مبادئ دبي الثمانية

البطالة وكرة الثلج
أضحــت معضلــة البطالــة أشــبه بكــرة الثلــج التــي قرأنــا عنهــا فــي حكايات 
األطفــال، تأخــذ في التضخــم والتمدد وتصبح أضعــاف حجمها ما لم تبادر 

الجهات الخاصة بالتصدي لها ومعالجتها بكل الطرق الممكنة.
العلة في تضخم البطالة لم تعد خافية على أحد، ال الباحثين عن عمل وال 
أي فــرد أيــا كان موقعــه، وأتذكــر تصريحــا بالغ األهمية أطلقــه وكيل وزارة 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة صبــاح الدوســري قبــل عامين وأصبــح حينها 
حديــث جميــع فئات المجتمــع بوصفه حديثا صريحا وصادرا عن مســؤول 
يــدرك أبعــاد المشــكلة، وكان بمثابــة جرس إنذار لمن يهمهم األمر باإلســراع 
بمعالجة األمر، لكن المؤسف أّن صرخته ذهبت أدراج الرياح، إذ لم يتحرك 

أحد لحلحلتها فأخذت بالتضخم على النحو الذي نراه أمامنا اليوم.
الوكيــل الدوســري أقــر عبــر تصريحــه بــأن أســباب البطالة الحقيقيــة تكمن 
في تحكم عمالة أجنبية عبر وظيفة الموارد البشــرية في عملية التوظيف 
فــي مؤسســات القطــاع الخــاص، ويؤكــد الوكيــل “أن المتتبــع يشــعر أنهــم 

موجودون مئة في المئة”.
كان الحــل المقتــرح وهــو ضمــن توجــه الــوزارة اســتهداف وظائــف الموارد 
البشــرية ومشــرفي العمل والسعي لبحرنتها، وال ندري لماذا تلكأت الجهات 

المعنية حتى اللحظة في بحرنة هذا القطاع بالغ األهمية.
التســويف والمماطلــة فــي بحرنــة العمــود الفقــري للمؤسســات أفضــى إلــى 
اســتفحال معضلــة البطالــة، ولــو قدر للخطوة المشــار إليها أن تتجســد في 
الواقــع ألمكــن توفيــر مــا ال يقــل عــن 25 ألــف وظيفــة وبأجور تتــراوح في 

المؤسسات الصغيرة بين 400 و500 دينار بحرينّي.
وكنا قد أشرنا غير مرة إلى حذو تجربة السعودية واإلمارات في تخصيص 
وظائف قطاعات معينة على أبناء الوطن إلحاللهم فيها، لكن المالحظ أّنه 
ليســت لــدى الــوزارة نيــة لألخــذ بالتجربة، مــا انعكس ســلبا وضاعف أعداد 

العاطلين عن العمل الذين قدروا بـ 18 ألف باحث عن عمل.
من المهم التذكير بأّن األغلبية الســاحقة من الباحثين عن عمل ال يمانعون 
مــن قبــول أيــة وظيفــة تعــرض عليهــم يتــم التــدرج فيهــا واالســتفادة مــن 

الخبرة.

يبقى العائق األكبر هو ضآلة الرواتب المحددة، فأغلبية مؤسسات القطاع  «
الخاص تعرض راتبا ال يزيد عن 300 دينار فقط وغير خاضع للتفاوض، والذي 

يأمله الموطن أن ال تكتفي وزارة العمل بدور المراقب، بل يجب أن يكون دورها 
مؤثرا ضمن ما لديها من صالحيات.
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مؤامرة الربيع العربي... 
الجيش المصري

كانــت مصــر إحــدى محطــات مؤامرة الربيع العربي، والتي اجتمــع فيها وألول مرة كل من 
إدارة أوبامــا والكســرويين بإيــران والطورانييــن بتركيا واإلخوان المســلمين بــكل قوتهم، 
لضمان أن تنهش هذه المؤامرة في مصر نهشا ال تقوم بعده قائمة، وكل ذلك تحت مسمى 
“الديمقراطية” كما بالعراق، حيث جعلت هذه الديمقراطية األحزاب هناك تفكر بمصالحها 
أوال وأخيرا... وكالديمقراطية التي مكنت العميل الكســروي في لبنان من تعطيل تشــكيل 
الحكومــة. وكان المشــير طنطــاوي مــدركا كل تفاصيــل ونتائــج مؤامــرة الربيــع العربــي 
علــى مصــر، وكان الجيــش المصــري أيضــا مســتعدا لكل طارئ، قــد يحدثه خونــة وعمالء 
الطورانييــن أي “اإلخــوان المســلمين”، حيــث أدار الجيــش الحياة بمصر بكل سالســة، فقد 
أمــن العمليــة السياســية بــكل شــفافية، وتم اإلعــالن عن موعــد انتخابات مجلــس النواب 
واالنتخابــات الرئاســية، وتقــدم مــن تقدم لترشــيح نفســه بما فيهــم أحــد المتآمرين الذين 

أداروا مؤامرة ربيع مصر، وهم العلقميون الجدد اإلخوان المسلمون.
ووجــد هــؤالء العمالء “اإلخوان” الفرصة مواتية لهم الكتســاح الصناديق، وظنوا أن مصر 
بكل تاريخها وشعبها ومقدراتها ستكون لهم بالكامل، وبالتالي سيقسمون الكعكة المصرية 
بين المتآمرين، فإيران سيسمح لها، وبحجة الديمقراطية والحرية والعهد الجديد لمصر، 
بدخــول أرض الكنانــة وتنفيــذ أجندتهــا وبنــاء معابــد ومعاهــد ومراكــز لنشــر الخمينيــة، 

والطورانيون ســيلحقون مصر اقتصاديا بهم، وســيتم مسح تاريخ مصر واستبداله بصور 
وسيرة زعيم الطورانيين المنافق، وسيتم غرس كل معلم طوراني بمصر حتى تعود مصر 
من جديد مســتعمرة للمحتلين الطورانيين، وكل ذلك تحت ســتار الحرية والعهد الجديد 

لمصر الذي أتى به الربيع العربي.
أمــا قطــر، فســترفع الراية القطرية وهــي تصرخ بأعلى صوتها: لقد فعلناهــا... لقد فعلنا ما 
عجــزت عنــه كل الــدول، وهــا هــي مصر تســقط بأيدينــا، والدور قادم إلســقاط الســعودية 

واإلمارات، وسمنرغ أنف كل من يقف أمامنا مهما عال شأنه.

في هذه األثناء، كان الجيش المصري يعلم بكل أحالم هؤالء، لكنه كان ذكيا في  «
عدم الدخول واإلجهاز على كل العب من هؤالء الالعبين المتآمرين، إال حينما تحين 
اللحظة الحاسمة، واستمر هؤالء المتآمرين في غرورهم وتكبرهم وأحالمهم، غير 

مدركين أن هناك من يصوب البندقية على رأس كل واحد فيهم. وفعال، حانت 
اللحظة الحاسمة بثورة الثالثين من يونيو، والتي خرج فيها 30 مليون مصري، 

يؤيدون السيسي في التصدي للمتآمرين... عندها، رفع الجيش العربي المصري 
كفيه إلى السماء قائال: لك الحمد يا الله أنك وفقتنا ألن نحمي أرواح شعب مصر... 

لك الحمد يا الله أنك وفقتنا ألن نرد كيد المتآمرين إلى نحورهم. وللحديث بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

a.aziz.aljowder@gmail.com

“حطوا دوبكم ودوبهم”
قبل الولوج في الموضوع نحمد هللا تعالى على ما من به من نعمة الشفاء على والدنا صاحب 

السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه هللا ورعاه.
“نرد الراس” لموضوعنا فبعد مرور “أحديدا سهل” من الوقت على مجلس النواب الحالي “اللي 
للحيــن مــا عرفنــه مايتــه عــدل، ســقي أو ثبر”، ونتطلــع أن يكون علــى قدر كبير من المســؤولية 
الوطنيــة، وأن يقــوم أعضــاؤه بواجبهــم البرلمانــي فــي تلبيــة مطالــب واحتياجــات المواطــن 

البحريني وتعويضه عن المجالس السابقة في الكثير من القضايا التي تهمه مباشرة.
مــن أجــل ذلــك، البــد أن يكون هناك تحرك وحماس وعزيمة ونشــاط شــعبي كبير غير مســبوق 
فــي متابعــة ومراقبة ومحاســبة أداء جميع النواب، وكما كنــا نقول في كل بداية مجلس نواب 
جديد، أي العمل على تشكيل لجان أهلية في كل دائرة انتخابية أو ما يعرف بالبرلمان الشعبي 
المصغــر، كما تفعل الشــعوب المتقدمة في البلدان الديمقراطيــة، واليوم المتقاعدون المثقفون 

“ترس الديره”، وعليهم دور بالمشاركة الفعالة في هذا الجانب.
شــعب البحريــن بكل مكوناته يمتلك منظومة كبيرة مــن الوعي واإلدراك والذكاء والثقافة في 
شــتى مناحي الحياة، وهو شــعب جدير بتحمله المســؤولية الوطنية كاملة ومشــهود له بأنه ال 
يتأخر وال يتردد في القيام بدوره تجاه مجتمعه عندما تســتدعي الحاجة و”يحمى الوطيس”، 

والتاريخ القديم والجديد يشهدان على ذلك.
لهــذا علينــا كمواطنيــن جميعــا أن نكون كما كنا دومــا، مؤثرين وفاعليــن وإيجابيين في انتزاع 

حقوقنا المشروعة من النائب الذي ساهمنا في وصوله وحصوله على المقعد البرلماني، “حطوا 
دوبكم ودوبه، ليكون اتهدونه، وإذا بغيت نائبك دوم حاسبه كل يوم”.

ومقابــل ذلــك نســعد كمواطنين عندما نشــهد تعاونا وثيقا بين الســلطتين الموقرتين التنفيذية 
واألخــرى التشــريعية، ونفــرح أكثرعندما يكون هناك تجاوب ســريع من قبــل الدولة والحكومة 
معا لما يتقدم به مجلس النواب من مشــاريع ومقترحات بقوانين، وعلى وجه الخصوص تلك 

التي تالمس حياة المواطن المعيشية والحياتية المباشرة.

الصورة الثانية

كاتب السطور “في قلبه شي وده يقوله” كغيره من السواد األعظم من شعب  «
البحرين، ويتطلع أن يقوم اإلخوة النواب وتحديدا الجدد منهم الذين “أفرطوا” من 

المعاشات التقاعدية حسب التعديل األخير، أن يقدموا على خطوة جريئة وحتما 
سوف تثلج قلوب البحرينيين جميعا، وذلك بالدفع النيابي الجماعي نحو إلغاء 

القانون رقم “32” لسنة 2009 المتعلق بصندوق تقاعد أعضاء مجلسي النواب 
والشورى والمجالس البلدية الذي استفاد منه النواب والشوريون والبلديون في 
السابق، ففي حال تم تحقيق هذا المطلب الشعبي الكبير سيحسب إنجازا كبيرا 
يصب في صالح هذا المجلس، وذلك من أجل مصلحة شعب البحرين واألجيال 

القادمة، فهل يفعلها النواب؟ نحن في انتظار همتهم. وعساكم عالقوة.

عبدالعزيز الجودر
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ــام ع ــي  فـ  %  13.2 ارتــفــعــت  نــفــطــيــة  ــر  ــي غ ــع  ــل س

واردات البحرين في 2018

بلغ إجمالي الواردات السلعية غير النفطية للبحرين حوالي 5.6 مليار دينار خالل العام 2018، مقابل 5 مليارات دينار خالل العام 2017، أي بارتفاع مقداره 13.17 
%، في حين بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية 2.8 مليار دينار خالل الفترة ذاتها، ما يعني أن قيمة العجز في الميزان التجاري خالل العام الماضي بلغت 2.8 مليار 

دينار، وذلك وفق بيانات أولية مصدرها شؤون الجمارك، وتنشرها هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية المسؤول عن اإلحصائيات الرسمية.

وأوضحت البيانات أن حجم االستيراد في 
ينايــر بلغ 411.7 مليــون دينار، وأبرز الدول 
المســتورد منها الصيــن بـ53.3 مليون دينار، 
وكانت أبرز ســلعة هي أوكســيد األلومنيوم 
االســتيراد  دينــار، وحجــم  مليــون   10.3 بـــ 
فــي فبراير بلغ 440.4 مليــون دينار، الصين 
بالمرتبــة األولــى بـ55.2 مليــون دينار، وأبرز 
بـــ31.5  آخــر  ألمنيــوم  أوكســيد  كان  ســلعة 
مليــون دينــار، وســجل شــهر مــارس 441.1 
مليــون دينــار، ومــن أبرز الســلع المســتوردة 
التي تصدرت القائمة أوكســيد ألمنيوم آخر 
تصــدرت  والصيــن  دينــار،  مليــون   18.3 بـــ 

الدول المستورد منها بـ52 مليون دينار.
غيــر  ومركزاتهــا  حديــد  خامــات  وتصــدر 
مكتله أبرز الســلع التي تم استيرادها خالل 
وبلــغ  دينــار،  مليــون   35.4 بحوالــي  أبريــل 
حجــم االســتيراد فــي أبريــل 506.6 مليون 
دينــار والصيــن األولــى بـــ55 مليــون دينــار، 
وفي شــهر مايو بلغ حجم االستيراد 488.8 
مليــون دينــار والصيــن أبــرز الــدول بقيمــة 

أوكســيد  وتصــدرت  دينــار  مليــون   65.1
ألمنيوم آخر الســلع المســتوردة بقيمة 18.1 
مليــون دينــار، وبلــغ حجــم االســتيراد فــي 
الســلع  وأبــرز  دينــار  مليــون   425.1 يونيــو 
غاطســة  أو  عائمــة  حفــر  منصــات  كانــت 

والصين األولى بـ51.6 مليون دينار.
وفــي شــهر يوليــو بلغ حجــم االســتيراد في 

البحريــن 485.7 مليــون دينــار وأبرز ســلعة 
كانــت أوكســيد ألمنيــوم آخر بـــ44.3 مليون 
المســتورد  الــدول  أبــرز  والصيــن  دينــار 
منهــا بقيمــة 69 مليــون دينــار، وبلــغ حجــم 
االســتيراد فــي شــهر أغســطس 404 مليون 
 50.6 بقيمــة  الــدول  أهــم  والصيــن  دينــار 
مليون دينار وتصدرت سلعة خامات حديد 

ومركزاتها غيــر مكتملة القائمة بقيمة 25.2 
مليون دينار، وفي شــهر ســبتمبر استوردت 
البحريــن ســلًعا بقيمــة 527.7 مليــون دينــار 
وأهــم الســلع كانــت أوكســيد ألمنيــوم آخــر 
الــدول  وأهــم  دينــار  مليــون   48.8 بقيمــة 
المســتورد منها كانت الصيــن بـ61.1 مليون 
دينار. وبلغ حجم االستيراد في شهر أكتوبر 
515 مليــون دينار أكثرهــا من الصين بقيمة 
65.5 مليــون دينــار وأكبــر ســلعة مــن حيث 
القيمــة كانــت أوكســيد ألمنيــوم آخــر بقيمة 
42.8 مليــون دينــار، وفــي شــهر نوفمبــر بلغ 
االســتيراد 455.6 مليــون دينــار وتصــدرت 
الصيــن الدول بـ64.7 مليون دينار والســلعة 
المتصــدرة كانــت خامات حديــد ومركزاتها 
غيــر مكتلــه بقيمــة 43 مليــون دينــار، وفــي 
شــهر ديســمبر بلــغ حجــم االســتيراد 492.2 
مليــون دينــار ومــن أبــرز الســلع المســتوردة 
كانــت أوكســيد ألمنيــوم آخــر بقيمــة 30.3 
مليــون دينار والصيــن األولى بـ62.8 مليون 

دينار.

244 تريليون دوالر 
الدين العالمي

أظهــر تقريــر صادر عن معهــد التمويل 
الدولــي أن الديــن العالمــي يقترب من 
 244 يناهــز  جديــد  قياســي  مســتوى 
قليــالً  التراجــع  رغــم  دوالر  تريليــون 
عــن بدايــة 2018 الــذي ســّجل 247.7 

تريليون.
ويثيــر ذلــك المخــاوف حيــال تراكــم 
النمــو  علــى  وتأثيرهــا  الديــون 
التقديــرات  إن  حيــث  االقتصــادي، 
ثالثــة  يفــوق  المبلــغ  أن  إلــى  تشــير 

أضعاف االقتصاد العالمي.

وأشار التقرير إلى أن الدين العالمي  «
تجاوز 318 % من الناتج المحلي 

اإلجمالي – بالقرب من أعلى مستوى 
سّجله منتصف 2016 عند 320 %.

واشنطن - أرقام

بريتوريا )رويترز( 

مسيسيبي - بلومبيرغ

قــال وزيــر الطاقة الســعودي خالــد الفالح أمــس الجمعة إن المملكــة تخطط لبناء 
مصفــاة نفطيــة ومصنــع للبتروكيماويــات فــي جنــوب إفريقيــا ضمــن اســتثمارات 

بعشرة مليارات دوالر في البالد.

وفــي تعليقــات عقــب اجتمــاع مــع وزير 
الطاقــة الجنــوب أفريقي جيــف راديبي 
النفــط  إن  الفالــح  قــال  بريتوريــا،  فــي 
المصفــاة  فــي  سُيســتخدم  الســعودي 

المزمع إنشاؤها.
الســعودية  العربيــة  المملكــة  إن  وقــال 

مهتمة أيضا باســتخدام منشــآت تخزين 
النفط في جنوب أفريقيا.

ومــن المعلــوم أن الســعودية التــي تنتج 
مــن  يوميــا  برميــل  مليــون   10.5 نحــو 
النفــط، تســتثمر فــي مشــروعات نفطية 

بمناطق مختلفة حول العالم.

أعلنت شركة “نيسان” أنها تعتزم تسريح نحو 700 عامل بمصنع شاحنات 
تابع لها في الواليات المتحدة نتيجة لتباطؤ المبيعات.

وقالت لورين لــوف كارتر المتحدثة 
الســيارات  تصنيــع  شــركة  باســم 
هاتفيــة  تصريحــات  فــي  اليابانيــة 
لوكالــة “بلومبيــرغ” أمــس إن مصنــع 
إقليــم  فــي  لهــا  التابــع  التجميــع 
مسيسيبي ســيتخلص دفعة واحدة 
مــن إنتــاج من الشــاحنات مــن طراز 

تيتان والفرونتير، كما أنه ســيتوقف 
الــركاب  ســيارات  تصنيــع  عــن 

والشاحنات طراز “إن.في”.
كافــة  أن  علــى  كارتــر  وأضافــت 
الموظفين المباشــرين سيتم اإلبقاء 
تســريح  ســيتم  حيــن  فــي  عليهــم 

الموظفين من أصحاب العقود.

السعودية تبني مصفاة نفط جنوب إفريقيا

“نيسان” تخطط لتسريح 700 عامل

19 يناير 2019 السبت
13 جمادى األولى 1440

5.6
مليــار دينــار

النفط يرتفع لـ 61.8 دوالر بفعل تخفيضات “أوبك”
ــي األمــــيــــركــــي ــ ــن ــ ــي ــ ــص ــ ــر الـــــتـــــجـــــاري ال ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ آمــــــــــال بــــانــــحــــســــار الـ

ارتفعت أسعار النفط 1 % أمس بعدما أظهر تقرير من منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” أن إنتاج المنظمة هبط بشدة الشهر 
الماضــي، ممــا حــّد مــن المخــاوف بشــأن تخمــة ممتدة في المعــروض. وقال محللون إن األســواق الماليــة، بما في ذلك ســوق النفط، 
تلقت دعما من تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الخميس ذكر أن واشنطن تدرس رفع الرسوم المفروضة على الواردات 

ا. ا أو جزئيًّ الصينية كليًّ

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط األميركي 
52.70 دوالر للبرميــل فــي العقــود اآلجلــة، 
بارتفــاع قــدره 63 ســنتا، أو مــا يعــادل 1.2 

%، عن التسوية السابقة.
القيــاس  لخــام  اآلجلــة  العقــود  وارتفعــت 
العالمــي مزيــج برنت 66 ســنتا، أو 1.1 %، 

إلى 61.84 دوالر للبرميل.
قائمــة  أمــس  “أوبــك”  منظمــة  ونشــرت 
بالمســتويات الجديدة لخفض إنتاج النفط 
من قبل أعضائها وكبار المنتجين اآلخرين 
لســتة أشــهر حتى يونيو في إطــار االتفاق 
الــذي أبرمتــه فــي اآلونــة األخيــرة لخفض 

اإلنتاج.
كمــا دعــت المنظمــة الــدول المشــاركة إلــى 
مضاعفــة جهود ضبــط اإلمدادات من أجل 
ضمان اســتمرار اســتقرار ســوق النفط في 

عام 2019.
 ،2019 عــام  مــن  األول  النصــف  وفــي 
ســتخفض أوبــك ومنتجــون آخــرون كبــار 
إنتــاج النفــط بمقدار 1.195 مليــون برميل 

يوميا إلى 43.874 مليون برميل يوميا.
اإلنتــاج  تعديــالت  إن  المنظمــة  وقالــت 
ســتخضع لمراقبــة لجنة المراقبــة الوزارية 

المشتركة على أساس شهري.

وأضافت أن اجتماع اللجنة المقبل سُيعقد 
في 18 مارس بمدينة باكو األذربيجانية.

إلى ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية أمس 
إن نمــو إنتــاج النفــط األميركــي إلى جانب 
تباطــؤ االقتصاد العالمي من شــأنهما وضع 
فــي  الخــام  أســعار  علــى  نزوليــة  ضغــوط 
عــام 2019، وهــو مــا يمثــل تحديــا إلصرار 
منظمة أوبك على دعم الســوق عبر خفض 
المعــروض. وأشــارت الوكالــة، التي تنســق 
سياســات الطاقة مع الدول الصناعية، إلى 
أنهــا ُتبقــي توقعاتهــا لنمــو الطلــب العالمــي 
علــى النفــط هذا العــام دون تغيير عند 1.4 

مليون برميل يوميا.
وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا 
في تقريرها الشــهري إن ”أثر ارتفاع أسعار 
النفــط يتالشــى، وهــو مــا سيســاعد علــى 

تعويض انخفاض النمو االقتصادي“.

العالميــة  النفــط  إمــدادات  إن  وأضافــت 
هبطــت بمقدار 950 ألــف برميل يوميا في 
ديســمبر، أي بنحــو 1 %، بقيــادة انخفــاض 
اتفــاق  دخــول  قبيــل  حتــى  أوبــك  إنتــاج 
تخفيــض اإلنتاج الجديد حيــز التنفيذ في 

يناير.
المنظمــة  خــارج  اإلنتــاج  نمــو  أن  وزادت 
يتجــه إلــى التباطؤ عنــد 1.6 مليون برميل 
يوميــا فــي 2019 بعــد نمو ســنوي قياســي 

عند 2.6 مليون برميل يوميا في 2018.
المتحــدة  الواليــات  إن  قالــت  أنهــا  غيــر 

ستستمر في زيادة اإلنتاج.
وقالت الوكالة إن ”الواليات المتحدة، التي 
تتصــدر قائمــة منتجــي الســوائل بالفعــل، 
ســتعزز قيادتهــا كأكبــر منتــج للخــام فــي 
العالم. بحلول منتصف العام. من المحتمل 
أن يصبــح إنتاج الخام األميركي أعلى من 

طاقة السعودية أو روسيا“.
إنتاجهــا  زادت  روســيا  أن  إلــى  وأشــارت 
النفطي في ديســمبر إلى مســتوى قياســي 
قــرب 11.5 مليــون برميــل يوميــا وأنه من 

غير الواضح متى سينخفض اإلنتاج.

عواصم - رويترز

رأى تحليــل لوكالــة بلومبيــرغ االقتصاديــة أن الســندات الدوالريــة مــن الشــرق األوســط 
أصبحــت مــالًذا آمًنــا للمســتثمرين اآلســيويين الذيــن يســتعدون لتقييم مخاطر اســتثمارية 
تتعلــق بالوضــع السياســي واالقتصــادي فــي المنطقــة، باإلضافــة إلــى النــزاع التجــاري بيــن 
أميــركا والصيــن. وتقــول شــركة UOB إلدارة األصول وبنــك ســنغافورة إن منطقة الخليج 
أقــل عرضــة للمخاطــر، وأعلنا أنهما زادتا حيازاتهما في ســندات الدين الخليجي، بعد موجة 

بيع كبيرة بسبب هبوط أسعار النفط والتوتر الجيوسياسي في المنطقة.

وأشــارت »بلومبيــرغ« إلــى أن شــركات إدارة 
األصــول اآلســيوية أدركــت جــودة الســندات 
فــي  أفضــل  ائتمانــي  وضــع  مــع  الخليجيــة 
الخليــج، إلــى جانــب أن الســعودية تصــدرت 
األســواق  بيــن  الدوالريــة  الســندات  إصــدار 
أغــرى  ممــا  و2018،   2017 فــي  الناشــئة 

المستثمرين اآلسيويين بشكل كبير.
ويفتــح إدراج ســندات الكويــت والســعودية 
مؤشــر  علــى  والبحريــن  وقطــر  واإلمــارات 
الناشــئة  لألســواق  مورغــان«  بــي  »جــي 

شــهية المســتثمرين علــى شــرائها. وجمعــت 
»بلومبيــرغ« آراء مســتثمرين ومحلليــن علــى 

الشكل التالي:

بنك سنغافورة

يقــول تــود شــوبرت رئيــس أبحــاث الدخــل 
الثابــت فــي البنــك: عدنــا إلى زيــادة حيازاتنا 
لالســتقرار  نظــًرا  الخليجيــة  الســندات  مــن 
فــي  أقــل  وتقلــب  الخليــج  فــي  السياســي 
أســواقها. ويضيــف: نــرى فرًصــا كبيــرة فــي 

ســندات الشــركات فــي الكويــت ودبــي وأبــو 
ظبــي والســعودية، باإلضافــة إلــى مجموعــة 

مختارة من السندات السيادية السعودية.

UOB إلدارة األصول
يقول باتريك واكر مدير قســم الدخل الثابت 

لألســواق الناشــئة فــي الشــركة: تحولنــا إلــى 
زيــادة اســتثماراتنا في ســندات دول مجلس 
التعــاون فــي العــام الماضــي، خصوًصــا بعــد 
وارتفــاع  أميــركا  فــي  الفائــدة  أســعار  رفــع 
الــدوالر وبــروز مخاطــر علــى نطــاق أوســع، 
أبرزهــا الحرب التجارية بين أميركا والصين. 

ويضيــف: أن انخفــاض أســعار النفط لم يؤثر 
كثيــًرا علــى المعنويات االســتثمارية لمنتجي 
النفــط الخليجييــن باســتثناء ســلطنة عمان. 
كبيــرة  خارجيــة  بأصــول  أبوظبــي  وتتمتــع 
جدارتهمــا  علــى  الحفــاظ  فــي  تســاعدهما 

االئتمانية حتى إذا انخفضت أسعار النفط.

بنك أبوظبي األول 
االســتثمار  رئيــس  النغنــر  كريســتوفر  يشــير 
االســتراتيجي فــي البنــك، إلــى أن المصــرف 
الحــظ تزايد اهتمام المســتثمرين بالســندات 
الخليجيــة، بــدًءا مــن أفــراد صينييــن وصوالً 
إلــى شــركات تأميــن مــن تايــوان، فضــالً عــن 
وأندونيســية.  ماليزيــة  اســتثمارية  شــركات 
مــن  االســتثمارية  الشــركات  تجــد  ويتابــع: 
فــي  جاذبيــة  تحديــًدا  واندونيســيا  ماليزيــا 
الســندات الخليجيــة المتوافقــة مع الشــريعة 
اإلســالمية التــي توفر عوائد مناســبة ولديها 
اآلســيوية  الــدول  بعــض  مــن  أعلــى  ســيولة 

األخــرى. ويلفت إلى أن الســندات الســعودية 
بنــك  لمســتثمري  األفضــل  الخيــار  كانــت 
أبوظبــي األول بالنظــر إلــى ارتفــاع مســتوى 
الســيولة للدولة الســعودية والتزامها بمعايير 

األسواق العالمية.

»إن إن انفستمنت بارتنرز«

المحافــظ  مديــري  كبيــر  هــو  ليــو  يوضــح 
لديون األســواق الناشئة، أن صندوقه يفضل 
الســندات الســيادية لــدول مجلــس التعــاون، 

مرجًعا السبب إلى تقييم مقنع وعائد ثابت.
ويضيــف: أن الدعــم المحلي القوي للســندات 
الخليجية ســيدعم الطلب عليها عند إدراجها 
لألســواق  مورغــان«  بــي  »جــي  مؤشــر  فــي 
لــن  الخليجيــة  الســندات  وشــراء  الناشــئة. 
يقتصــر علــى مواطنــي دول مجلــس التعاون 
بــل ســيصل إلى المســتثمرين الدولييــن، ألنها 
ا مقارنة مع سندات دول أخرى. رخيصة نسبيًّ

نيويورك - بلومبيرغ

سندات الدين الخليجية مالذ آمن للمستثمرين اآلسيويين

إدراج سندات خليجية على مؤشر “جي بي مورغان” يثير شهية المستثمرين

زينب العكري

أظهــرت بيانــات إحصاءيــة تركيــة أن الكويتييــن جاؤوا في المرتبة الخامســة من حيث شــراء األجانب للعقارات بتركيا في عــام 2018. وأوضحت البيانات 
التي أصدرتها مؤسســة اإلحصاء التركية أن المواطنين الكويتيين اشــتروا 2199 عقاًرا في العام الماضي، ليحتلوا المرتبة الخامســة بعد العراقيين الذين 

تصدروا قائمة الترتيب بشراء 8205 عقارات، في حين جاء اإليرانيون ثانًيا بشراء 3652 عقاًرا، ثم السعوديون بـ2718 عقاًرا، والروس بـ2297 عقاًرا.

وأوضحــت البيانات أن مبيعــات العقارات لألجانب 
في تركيا ســجلت ارتفاًعا في العام الماضي بنســبة 
العــدد  أن  مبينــة   ،2017 بعــام  مقارنــة   %  78.4
عــام  فــي  عقــاًرا   39663 بلــغ  للمبيعــات  اإلجمالــي 

.2018
وأضافــت أن مدينــة إســطنبول كانــت أكثــر المــدن 
التركيــة بيًعــا للعقــارات لألجانب فــي 2018، إذ بلغ 
عــدد العقــارات المبيعة 14270 عقــاًرا، تلتها أنطاليا 
بـ7938، ثم بورصه بـ2720، ثم أنقرة بـ2133 عقاًرا.

وفي ما يتعّلق بمبيعات العقارات في تركيا بشــكل 
عــام، أشــارت البيانــات إلــى انخفاضها خــالل العام 
الماضــي بنســبة 2.4 % مقارنــة بعــام 2017، حيــث 

تم بيع 1375398 عقاًرا في جميع أنحاء تركيا.
بالمرتبــة  إســطنبول جــاءت  أن  البيانــات  وذكــرت 

األولــي بين المدن التركية األكثر بيًعا للعقارات في 
العــام الماضــي، إذ بلغــت مبيعاتهــا 234055 عقــاًرا، 
تلتهــا أنقــرة بـــ131161 عقــاًرا، ثــم أزميــر بـــ75672 
عقــاًرا، فيمــا حلــت مدينــة هــكاري بأســفل القائمــة 

بمبيعاتها البالغة 159 عقاًرا.

وكانت مؤسسة اإلحصاء التركية أعلنت في يناير 2018 أن الكويتيين جاؤوا في المرتبة الثالثة من  «
حيث شراء األجانب للعقارات بتركيا في عام 2017 بـ1691 عقارًا، بعد العراقيين الذين تصدروا القائمة 

بشراء 3805 عقارات، في حين جاء السعوديون ثانًيا بشراء 3345 عقارًا، ثم الروس 1331، واألفغان 
1078 عقارًا.

الكويتيون خامس أكبر مشتٍر للعقارات في تركيا
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رّجحــت وكالــة “فيتش” للتصنيف االئتماني أن تتعرض الموازنات المالية 
في معظم دول الخليج إلى الضعف خالل العام الحالي. وأشارت الوكالة 
فــي تقريــر لها، إلــى أن تأثيرات تخفيف السياســة الماليــة التي بدأت في 
العام الماضي ســتتفاقم بســبب انخفاض أسعار النفط. وتشير ميزانيات 
دول الخليــج فــي 2019 حتــى اآلن إلــى اســتمرار ارتفــاع اإلنفــاق مقابــل 
إصالح مالي تدريجي فقط، بحسب الوكالة التي رجحت أيًضا أن يؤدي 

ضعف أسعار النفط إلى دفع العديد من الدول نحو خفض إنفاقها.

وأشــارت “فيتــش” إلــى أن توقعاتها 
بنمــو اإلنفــاق فــي الكويــت تعكــس 
الصعوبــة التــي تواجههــا الحكومــة 
فــي تقييــد فاتــورة الرواتــب، وذلك 
على خلفيــة التوّســع والنمو المطرد 
للقــوى العاملــة، والتوقعــات العامــة 
مطالــب  علــى  عــاوة  الراســخة، 
أعضــاء مجلــس األمة والتــي تدعم 

هذا التوجه نحو اإلنفاق.
وأكــدت الوكالــة أن الكويــت ال تزال 
تتمتــع بأقل ســعر تعــادل نفطي بين 
دول المنطقــة، حيــث مــن المرجــح 
أن يبلــغ هذا العــام نحو 51.7 دوالر، 
كمــا من المتوقع أن تشــهد  الموازنة 
الماليــة تحّســًنا بواقــع 7.3 % خال 

العام الحالي.
وتوقعــت الوكالة تدهــور الموازنات 
الخليــج  دول  معظــم  فــي  الماليــة 
بواقع 1 إلى 2 % من الناتج المحلي 
اإلجمالــي، وذلــك اســتناًدا الفتراض 
أن يكون متوسط أسعار النفط نحو 
مــن  منخفًضــا  للبرميــل  دوالًرا   65

توقعات سابقة عند 70 دوالًرا.
التــي  الماليــة  الخطــط  أن  وأفــادت 
أعلنــت عنهــا دول مجلــس التعــاون 
لعــام 2019 جاء مــن ضمنها تحقيق 

المزيــد من اإلصاحات مثل تطبيق 
ضريبــة اإلنتــاج فــي ُعمــان وقطــر، 
الســعودية  تطبيــق  علــى  عــاوة 
لضرائــب على الوافدين وتحســينها 
الضرائــب، ورغــم  لعمليــة تحصيــل 
ذلــك فقــد أشــارت الوكالــة إلــى أن 
بشــكل  ســتعوض  التدابيــر  هــذه 
انخفــاض أســعار  إثــر  جزئــي فقــط 

النفط واإلنفاق المرتفع.
وقالــت إن تغيًرا بنحــو 10 دوالرات 
في أســعار النفط من شــأنه أن يؤثر 
على العوائد الحكومية بواقع 2 إلى 
4 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي، 
وهو أمر يعتمد أيًضا على وضع كل 

دولة.
األوضــاع  تــآكل  أن  الوكالــة  وتــرى 
الماليــة والخارجية يمثل حساســية 
ســلبية للتصنيــف االئتمانــي لجميــع 
دول الخليج، حيث إن هناك مخاطر 
أكبــر بالنســبة للبلــدان التــي تعانــي 
بالفعل من العجز المالي والخارجي.

بعــض  أن  إلــى  “فيتــش”  وأشــارت 
فــي  بالفعــل  ينعكــس  التدهــور 

التصنيفات.
علــى جانــب آخــر، توقعــت الوكالــة 
غيــر  األولــي  العجــز  فــي  ارتفاًعــا 

المحلــي  بالناتــج  المرتبــط  النفطــي 
اإلجمالــي غيــر النفطــي فــي معظــم 
دول الخليــج، وذلــك على الرغم من 
التحســينات الهائلــة فــي الموازنــات 
المالية الرئيسية، وانعكاس قرارات 

شــأن  فــي  السياســات  صانعــي 
النفــط  عائــدات  بعــض  اســتخدام 
فــي العــام الماضي لدعم االســتقرار 
غيــر  النمــو  وانتعــاش  االجتماعــي 
النفطــي، األمــر الــذي مــن شــأنه أن 

الموازنــات  تحســين  فــي  يســاعد 
األولية غير النفطي هذا العام.

وبينــت الوكالــة أن التوســع المالــي 
فــي دول المنطقــة ســينعكس علــى 
ارتفاع سعر التعادل النفطي، والذي 
ال يــزال أعلــى بكثير من مســتويات 
أســعار النفــط المتوقعة الســيما في 

البحرين، وعمان، والسعودية.
ونوهت بأن الميزانيات التي أعلنت 
وُعمــان  الســعودية  مــن  كل  عنهــا 
أعلــى  مخصصــات  شــملت  وقطــر 
مقارنــة   2019 عــام  فــي  لإلنفــاق 

بميزانيات 2018.
دورة  أن  إلــى  الوكالــة  وأشــارت 
اإلنفاق الرأســمالي فــي قطر، والتي 

تبلغ نحو 20 % من إجمالي اإلنفاق، 
يبــدو أنهــا قــد بلغــت ذروتهــا، الفتة 
فــي الوقــت ذاتــه إلــى أن إيــرادات 
الغاز الطبيعي المسال، التي تختلف 
عن أسعار النفط، ستظل داعمة إلى 

حد ما خال 2019.
الســعودي  اإلنفــاق  أن  وأوضحــت 
المخطــط يزيــد بنســبة 13 % علــى 
ذلــك  ويأتــي  الســابقة،  الميزانيــة 
جزئيــًا علــى افتــراض نمو إيــرادات 
النفط، متوقعة أن تشــهد السعودية 
ا أكثر تشــدًدا من  وُعمــان وضًعا ماليًّ
وأن  الســيما  المحــددة،  الميزانيــة 
عائــدات النفــط األقــل مــن المتوقع، 

ستحد من نطاق اإلنفاق اإلضافي.

الكويت - مباشر

“فيتش”: البحرين شهدت تحسنا ماليا في 2018
ــات الــخــلــيــج ــ ــوازنـ ــ ــار الـــنـــفـــط عـــلـــى مـ ــ ــع ــ ــع أس ــ ــراج ــ ــت تـــداعـــيـــات ت ــث ــح ب

التوقعات ُبنيت على أساس متوسط أسعار النفط عند 65 دوالرًا

اســتقر الــدوالر فــي تعامــالت يــوم أمــس لكنــه اتجــه لتســجيل أول زيــادة 
أســبوعية فــي خمســة أســابيع بفعــل تنامــي المخــاوف بشــأن قــدرة البنــوك 
المركزيــة األخــرى الكبرى حــول العالم على البدء في رفع أســعار الفائدة هذا 

العام، كما هو الحال مع البنك المركزي األوروبي.
اســتقر  منافســة،  عمــات  ســلة  ومقابــل 
الــدوالر علــى نطاق واســع، لكنه يتجه إلى 
االرتفــاع 0.4 % علــى أســاس أســبوعي، 
وهــي أكبــر زيــادة أســبوعية منــذ منتصف 
ديســمبر. وتمكــن الجنيــه االســترليني من 
االحتفاظ بمعظم مكاسبه التي حققها في 

التعامات الخارجية مقابل اليورو.

قــراءة  أحــدث  فــي  االســترليني  وســجل 
انخفاضــا نســبته 0.2 % إلى 87.90 بنس، 
وجــرى تداولــه بالقــرب من أعلى مســتوى 

في شهرين البالغ 87.60 بنس. 
وتتجــه العملــة البريطانيــة إلــى تســجيل 
أكبــر مكســب أســبوعي فــي أكثــر مــن 15 

شهًرا.

ألغى رئيس الواليات المتحدة األميركية دونالد ترامب رحلة الوفد األميركي إلى مؤتمر دافوس بسويسرا، 
متعلالً باإلغالق الحكومي الذي دخل يومه الثامن والعشرين.

وقالــت ســارة ســاندرس الســكرتيرة الصحفيــة للبيت 
األبيــض فــي تقرير أمس األول إنــه مراعاة لـ800 ألف 
موظــف األميركــي الذين لم يتســلموا راتبهــم وللتأكد 
مــن أن فريــق الرئيســي األميركــي يمكنــه المســاعدة 
بحســب الحاجــة فإن الرئيــس ألغى رحلــة الوفد التي 
كان مــن المقــرر لها حضــور مؤتمر دافــوس. وكان من 
المقّرر أن يرأس الوفد وزير الخزانة ســتفن منوشــين، 
ووزير الخارجية ميشــيل بيمبــو ووزير التجارة ويلبر 
الفتــرة  فــي  دافــوس  فعاليــات مؤتمــر  وتبــدأ  روس. 

مــن 22 حتــى 25 ينايــر الجــاري حيــث ُيعقــد المنتدى 
الـــ49. وفــي األســبوع  فــي دورتــه  العالمــي  الســنوي 
الماضي أعلن الرئيس األميركي إلغاءه “رحلته المهمة 
ا إلــى دافــوس “بســبب تعنــت الديمقراطيين على  جــدًّ

أمن الحدود واألهمية الكبرى لسامة بادنا”.
وليــس ترامــب فقــط مــن امتنــع عــن حضــور فعاليات 
مؤتمــر دافــوس للعــام الجاري، حيث اعتذرت رئيســة 
الفرنســي  البريطانيــة تريــزا مــاي والرئيــس  الــوزراء 

إيمانويل ماكرون نتيجة االضطرابات في بادهم.

ترامب يلغي مشاركة أميركا في “دافوس”الدوالر يتجه إلى أول ارتفاع أسبوعي

كيـف استطـاع هـذا الرجـل إبقـاء “كـوكـا كـوال” بالقمـة؟
دوالر مــــلــــيــــار   200 إلــــــــى  ــا  ــهـ ــتـ ــمـ ــيـ قـ تــــصــــل  ــة  ــ ــوع ــ ــم ــ ــج ــ م قــــــــاد 

بدأ المدير التنفيذي السابق لشركة “كوكا كوال”، مهتار كينت، العام الجديد بعدة 
رحالت في جنوب إفريقيا مســتخدًما دراجته الهوائية التي اعتاد قيادتها منذ 
عاميــن فقــط، وذلك بعدما أســند مهــام وظيفته القديمة إلى جيمس كوينســي، 

وتفرغ لمنصب رئيس مجلس اإلدارة، بحسب تقرير لـ”فاينانشيال تايمز”.

كما عاد كينت البالغ من العمر 66 عاًما، 
إلى ممارســة لعبــة الغولف بعدما تخلى 
عنها بفعل ضغوط ومسؤوليات منصبه 
لقــد  قائــًا:  تنفيــذي،  كمديــر  الســابق 
بــدأت بقضــاء وقــت أكثر فــي االعتناء 
بنفســي وخســرت 16 كيلــو جراًمــا مــن 
وزنــي، األمر كله كان يتعلق بتخصيص 

الوقت، تماًما كتخصيص رأس المال.

نصيحة وارن بافيت

ال يــزال الوقــت أحــد أكثــر األمــور التي 
تشغل ذهن كينت الذي يستعد للتنحي 
عن منصب رئيس مجلس اإلدارة أيًضا 
لينهــي  المقبــل،  أبريــل  فــي  لكوينســي 
قيــادة  فــي  أمضــاه  الزمــان  مــن  عقــًدا 
البالغــة قيمتهــا  المشــروبات  مجموعــة 

نحو 200 مليار دوالر.
وكينــت المتبقــي لــه عــدة أشــهر قليلــة 
إلنهــاء مســيرة مهنيــة امتــدت ألربعين 
أن  يأمــل  كــوال”،  “كــوكا  داخــل  عاًمــا 
الشــركة  قــادة  كأحــد  الجميــع  يتذكــره 
األكثر تركيًزا على النجاح خال المدى 

الطويل.
ويقول كينت أتذكر نصيحة المســتثمر 
المخضــرم والمليارديــر األميركي وارن 
بافيــت، وهــو أيًضــا أكبــر مســاهم فــي 

بحــث  طالبنــي  عندمــا  كــوال”،  “كــوكا 
المديريــن علــى إدارة األعمــال كأصول 

عائلية ال يمكنهم بيعها لسنوات.
رئيــس  رابــع  وهــو  كينــت  ويضيــف 
تنفيذي يقود “كوكا كوال” في 10 أعوام 
فقــط: أعتقــد أن هــذا مــا حاولنــا القيام 
بــه بالفعــل، مــن غيــر المهــم كيــف يبدو 
كرئيــس  غادرتهــا  التــي  الشــركة  أداء 
التنفيــذي، ولكــن كيــف ســيكون األداء 
بعــد ثاثة أو أربعة أعــوام من مغادرته 

لموقع القيادة.
عندمــا أصبح كوينســي رئيًســا تنفيذًيا 
كــوال”  “كــوكا  ســهم  كان   ،2017 فــي 
متخلًفــا عن أداء المنافســين مع تراجع 
الغازيــة  المشــروبات  علــى  الطلــب 
الســكرية، لكــن األمــور تبدلــت منــذ  أن 
التنويــع  اســتراتيجية  صــاغ كوينســي 

السريعة واالستثمار الكبير.

مغامرة لضمان المستقبل

بــدًءا مــن عــام 2010 أكــد كينــت علــى 
ضــرورة التركيــز ليس فقط على األداء 
مســتقبل  علــى  أيًضــا  ولكــن  الفصلــي 
الشــركة خــال الربع قــرن المقبل، وفي 
نفس العام أبرم صفقة قيمتها 12 مليار 
دوالر لاســتحواذ علــى أصــول “كــوكا 

كــوال إنتربرايز” فــي الواليات المتحدة، 
والمختصة بأعمال التعبئة.

أعمــال  إدارة  علــى  بنفســه  وأشــرف 
“أماتيــل”  شــركة  بجانــب  التعبئــة، 
بفــرادج جــروب”  و”إفــس  األســترالية، 
التركيــة، ويقــول إنــه كان يــدرك آنــذاك 
الواليــات  فــي  التعبئــة  نظــام  حاجــة 
تحديــد  لكــن  لإلصــاح  المتحــدة 

المشكات لم يكن كافًيا.
وكانــت مهمــة مســتهلكة لــرأس المــال 
وقلصــت الهوامــش إلى حين اســتطاع 
التعبئــة  أعمــال  تشــكيل  إعــادة  كينــت 
بنهايــة فترتــه كرئيس تنفيــذي، ويعلق 

أن  يجــب  قائــًا:  المغامــرة  هــذه  علــى 
والرؤيــة  الكافيــة،  بالشــجاعة  تتحلــى 
الشــخصية طويلة المدى، والقدرة على 
خــال  العقبــات  مــع  للتعامــل  التحمــل 

مرورك من النفق.
 ويتابع كينت: أخبرني الجميع أن األمر 
ممــا  أصعــب  بالفعــل  وبــدا  مســتحيًا، 
تخيلتــه، لكنه تطلــب جهًدا أكثر من أي 
شــيء فعلتــه لتعزيز أعمــال المجموعة 
خــال العقد التالــي للصفقة، واآلن نرى 

استثمارات كبيرة في أعمال التعبئة.
بشــكل  ســتريت”  “وول  تركيــز  ومــع 
أكبــر علــى األداء الفصلــي، فقــد اختبــر 

المســاهمين،  النهــج صبــر  بهــذا  كينــت 
خــال  األداء  علــى  ضغًطــا  وشــكل 
المــدى القصيــر، مــا اضطــره إلى خفض 
التكاليــف وتحويــل التركيــز إلــى قيمة 

اإليرادات وليس حجم المبيعات.

انتقاء قادة المستقبل

التعبئــة،  أعمــال  فــي  مناورتــه  أثنــاء 
أنــه  بحجــة  لانتقــاد،  كينــت  تعــرض 
يركــز علــى عامــة “كــوك” فــي الوقــت 
الــذي تتراجع فيه مبيعات المشــروبات 
الغازيــة، لكنــه رفــض هــذه االدعــاءات، 
مشــيًرا إلى إضافته ألف عامة تجارية 

إلى محفظة الشركة.
 فــي الوقت نفســه، كان يتخذ خطوات 
أخــرى لخلــق منــاخ أكثــر صحــة علــى 
ووضــع  للشــركة،  الطويــل  المــدى 
اســتراتيجية اســتدامة لضمان الحفاظ 
المســتهلك  ورفاهيــة  الميــاه  علــى 

وتمكين المرأة.
ويقــول: اعتقــد النــاس أننــا جئنــا مــن 
المريــخ عندمــا أعلنــا عــن هــذه الرؤية، 
لكــن فــي الحقيقــة، فــإن الحفــاظ علــى 
األمــوال  مــن  المزيــد  ســيوفر  الميــاه 
رائــدة  ماييــن   5 وتدريــب  للشــركة، 
أعمــال فــي األســواق الناشــئة ســيخلق 
لنــا جيًا من تجــار التجزئة المخلصين، 
وهــو ما يشــكل جزًءا من حلم الشــركة 

العالمية المثالية.
 ويــرى كينــت أن التخطيــط للتعاقــب 
مــن  كبيــًرا  اهتماًمــا  يتطلــب  اإلداري 
الرئيــس التنفيــذي، ويقــول: عليــك أن 
تتعــرف مبكــًرا علــى األشــخاص الذيــن 
مواصلــة  علــى  قــادرون  أنهــم  تشــعر 
المســيرة، وتحتــاج بعد ذلــك إلى البدء 
فــي رســم مســار لهــم وإحضارهــم إلــى 

اجتماعات مجلس اإلدارة باستمرار.
ولــم يكــن كوينســي االختيــار الوحيــد، 
لكــن بعد رحلة اختبــار انتقل خاله من 
األرجنتين إلى المكســيك وشمال غرب 
أوروبــا قبــل اختيــاره كمدير للتشــغيل، 
اســتقر كينــت عليــه قائــًا إنــه تحّمــل 
التوجيــه  مــن  والكثيــر  ثقيلــة  أعبــاًء 

والتدريب.

لندن - فاينانشيال تايمز

مهتار كينت وجيمس كوينسي

واشنطن - وكاالتلندن - رويترز

ألغى المشاركة بسبب اإلغالق الحكومي 

وبالنسبة للبحرين أوضحت الوكالة، أنها الدولة الخليجية  «
الوحيدة التي شهدت تحسًنا في وضعها المالي األساسي في 

2018، وإن كان بشكل متواضع، مبينة أن حيز السياسة المالية 
للبحرين كان محدوًدا بسبب تضخم تكاليف الفائدة، ونقص 

الوصول إلى السوق طوال معظم العام الماضي. وفي الوقت 
الذي رجحت فيه الوكالة عدم تنفيذ برنامج الموازنة المالية بشكل 

كامل، إال أنها رأت أن تمضي البحرين على مسار ضبط مالي 
تدريجي.

ا البحرين األفضل خليجيًّ
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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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إصابة 30 فلسطينيا 
في مواجهات شرق غزة

أصيب 30 فلسطينًيا برصاص الجيش 
اإلسرائيلي في مواجهات اندلعت خالل 

احتجاجات الجمعة الـ 43 لـ “مسيرات العودة” 
التي ينظمها الفلسطينيون قرب السياج 
الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة، على 

ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة. وقال 
أشرف القدرة في بيان إنه “أصيب 14 مواطنا 

برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، شرق 
قطاع غزة من بينهم 3 مسعفين”.  وأوضح أن 

نحو “16 آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي 
وقنابل الغاز المسيل للدموع بينهم صحافيان” 

فلسطينيان. وشارك آالف الفلسطينيين في 
تظاهرات امس حيث دارت مواجهات بين 

المئات منهم مع الجيش اإلسرائيلي على بعد 
عشرات األمتار من السياج الحدودي.

ارتفاع حصيلة الضحايا رغم الدعوات الغربية المنددة بالعنف

جنازة متظاهر تؤجج احتجاجات السودان

قال شــاهد من رويترز إن الشــرطة الســودانية أطلقت الرصاص أمس الجمعة صوب مشــيعين خارج منزل محتج )60 عاما( توفي متأثرا بجروح أصيب بها أثناء 
احتجاجات مناهضة للحكومة. وتجمع نحو 5000 مشيع للمشاركة في جنازة معاوية عثمان الذي قتل بالرصاص يوم الخميس أثناء احتجاجات ضد حكم الرئيس 

عمر البشير والتي دخلت أسبوعها الخامس.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى ولم يتسن 
وقــال  للتعقيــب.  الشــرطة  إلــى  الوصــول 
شــاهد مــن رويترز إن الشــرطة فتحت النار 
بعدمــا رشــقها بعــض المحتجيــن بالحجــارة 
وقلبــوا ســيارة تابعة لها. وانخــرط كثيرون 
البعــض  رفــع  بينمــا  والعويــل  البــكاء  فــي 

األعالم السودانية.
وتناقــص عــدد المحتجيــن إلى المئــات بعد 
دفــن عثمــان وبــدء شــعائر صــالة الجمعــة. 
وبــدأوا يهتفــون “يســقط بس” الــذي أصبح 
شــعارا للمحتجيــن يرمــز طلبهــم الرئيســي 

وهو تنحي البشير.
ومــع زيــادة التوتــر فــي المنطقــة انســحبت 
الشــرطة وقــوات األمــن من حي بــري تماما 

وخلت الشوارع من أي وجود أمني.
وفــي مدينــة أم درمان على الجهــة المقابلة 
من نهر النيل قال شهود إن الشرطة أطلقت 
الغاز المسيل للدموع على المحتجين أثناء 

مغادرتهم أحد ساجد في حي ودنوباوي.
واستخدمت قوات األمن في بعض األحيان 
الذخيــرة الحيــة لتفريــق المحتجيــن. وبلــغ 
العــدد الرســمي للقتلــى فــي االحتجاجــات 
التــي دخلت أســبوعها الخامس 24 شــخصا 
وتقــول  األمــن.  أفــراد  مــن  اثنــان  منهــم 
جماعــات حقوقيــة إن العدد قــد يكون نحو 

مثلي المعلن رسميا.

تحد خطير

بــدأت االحتجاجات بســبب ارتفاع األســعار 
لكنهــا ســرعان مــا تحولــت إلــى تظاهــرات 
ضــد البشــير. وأنحــى الرئيــس بالالئمــة في 
االحتجاجات على “عمالء” أجانب وقال إن 
االضطرابــات لــن تقود إلى تغييــر الحكومة 
مطالبــا معارضيه بالســعي إلى الســلطة عبر 

صناديق االقتراع.
لكن االحتجاجات شــبه اليومية تشكل أحد 
أخطــر التحديــات وأطولهــا لحكــم البشــير 

الذي يســتعد حزبــه لتغيير الدســتور لمنحه 
فرصة الترشح لفترة رئاسة جديدة.

المرتبطــة  الســودان  أطبــاء  لجنــة  وقالــت 
قتــال خــالل  إن طبيبــا وطفــال  بالمعارضــة 
الخميــس.  أمــس  بــري  فــي  االحتجاجــات 
علــى  مباشــرة  بــث  مصــور  مقطــع  وأظهــر 
وتحققــت  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
وهــي  األمــن  قــوات  صحتــه  مــن  رويتــرز 

تصوب أسلحتها نحو المحتجين في بري.
مــدن   6 فــي  احتجاجــات  اندلعــت  كمــا 
أخــرى أمــس الخميس في بعض من أوســع 
االضطرابات انتشارا منذ اندالع التظاهرات 

في 19 ديسمبر.

موكب التنحي

و3  الســودانيين  المهنييــن  تجمــع  دعــا 
الجمعــة،  أمــس  للمعارضــة،  تحالفــات 
مــكان  إلــى  التوجــه  إلــى  المتظاهريــن 
شــرق  كيــر  رويــال  بمستشــفى  االعتصــام 

تســيير  عــن  معلنيــن  الخرطــوم،  العاصمــة 
مــا ســمي بـــ “موكــب التنحــي” فــي كل مدن 
البــالد، وذلــك عقــب احتجاجــات الخميس، 
حيــث ارتفــع عــدد القتلــى برصــاص قــوات 

األمن في الخرطوم إلى 3.
وأعلن التجمع المعارض أن دعواته للتظاهر 
ســتظل متواصلة، حيث ستســير تظاهرات 
أخرى األحد تحت شــعار “موكب الشــهداء” 
بمدينــة أم درمان غــرب الخرطوم نحو مقر 
البرلمان الســوداني، بالتزامــن مع تظاهرات 

بأحياء العاصمة.

دعوات غربية

مــن دول غربيــة  دعــوات  الســودان  واجــه 
فــي مجلــس األمن الدولــي، الحترام حقوق 
المتظاهرين والتحقيق في العنف الذي أدى 

إلى مقتل عشرات األشخاص.
وانتقــدت بريطانيا ما وصفته باالســتخدام 
“غيــر المقبــول” للقــوة من قبل قــوات األمن 

محاســبة  إلــى  ودعــت  المتظاهريــن،  ضــد 
المسؤولين عن مقتل المتظاهرين.

وقال نائب السفير البريطاني في المجلس، 
جوناثــان آلــن “نحــن مســتاؤون للغايــة مــن 
تقاريــر بــأن قــوات األمــن اســتخدمت الغاز 
المســيل للدموع والعنف داخل مستشفيات 
ضد من يتلقون العالج وضد األطباء الذين 

يقدمون المساعدة الطبية”.
كذلــك حثــت الواليــات المتحــدة الســودان 
إلــى  ودعــت  التعبيــر  حريــة  احتــرام  علــى 
اإلفــراج عــن محتجين ونشــطاء وقالت إنه 
يجب التحقيق فوًرا في مقتل متظاهرين.

ودعــت فرنســا جميــع األطــراف إلــى ضبــط 
علــى  إن  قائلــة  الوضــع،  لتهدئــة  النفــس 
التجمــع وحريــة  احتــرام حريــة  الحكومــة 

التعبير.
بدورها، أشارت روسيا إلى أن االحتجاجات 
هي “شــأن ســوداني” ويجب عدم مناقشــته 

في مجلس األمن.

الخرطوم  ـ رويترز

غزة ـ أ ف ب

المظاهرات في السودان بدأت قبل نحو شهر

بغداد ـ العربية نتواشنطن ـ ا بالجزائر ـ اف ب

أعلنــت الرئاســة الجزائريــة، أمــس الجمعــة، أن االنتخابات الرئاســية في البالد 
ســتجري بعــد نحــو 3 أشــهر مــن اآلن؛ لتقطع بذلــك الطريق أمــام التكهنات التي 

أشارت إلى احتمال تأجيلها.

وذكــرت الرئاســة الجزائريــة فــي بيــان أن 
االنتخابات ســتجري يوم 18 أبريل المقبل، 
وفــق مــا أوردت وكالــة األنبــاء الجزائريــة 
كان  إذا  مــا  البيــان  يذكــر  ولــم  الرســمية. 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيترشــح في 
االنتخابــات المقبلــة، ومن المقــرر أن تنتهي 
واليــة بوتفليقــة )82 عاما( في أواخر أبريل 
المقبل. ويحكم بوتفليقة الجزائر منذ العام 
الجزائريــة،  الرئاســة  إعــالن  وقبــل   .1999

الجزائريــة  السياســية  الســاحة  كان 
تتحدث عن 3 ســيناريوهات متعلقة 
باالنتخابات، أولها أن يتم إجراؤها، 

بوتفليقــة  ترشــيح  مــع 
وهــو  لواليــة خامســة،  نفســه 
أمــا  اآلن.  حتــى  المرجــح 
الســيناريو الثاني، فهو أن تتم 

االنتخابات في موعدها مع استبعاد ترشح 
بوتفليقة لكن احتمال هذا الســيناريو يبدو 
ضئيــال، فــي ظــل غيــاب شــخصية تحظــى 
بإجماع من يوصفون بـ “صانعي القرار” في 
البــالد من جهة، وبمرشــحين من المعارضة 
قاعــدة  اســتقطاب  علــى  القــدرة  يملكــون 

انتخابية واسعة من جهة أخرى.

وكان السيناريو الثالث عبارة عن  «
مبادرة حزبية تدعو إلى تأجيل 

االنتخابات الرئاسية والتمديد 
للرئيس بوتفليقة، لكنه قوبل 

برفض من قبل المعارضة، 
كما أنه يخالف الدستور 

الذي ينص صراحة على 
أن تأجيل االنتخابات ال 
يتم إال في حال الحرب.

قــال رئيــس لجنة االســتخبارات بمجلس النواب األميركي إنه “ســيقوم بكل ما 
هــو ضــروري”؛ لتأكيــد تقرير منشــور بــأن الرئيــس دونالد ترامب وجــه محاميه 
الشــخصي مايــكل كوهيــن “للكذب على الكونغرس” بشــأن مشــروع عقاري في 

موسكو خالل حملة انتخابات 2016.

وذكر النائب الديمقراطي آدم شــيف، أن 
المزاعم القائلة بأن ترامب طالب كوهين 
بالكــذب “لوقف التحقيق والتغطية على 
تعامالتــه التجاريــة مــع روســيا، هي من 
بيــن األكثر جدية وخطــورة حتى اآلن”. 
التقريــر الذي أورده موقــع “بزفيد نيوز”، 
نقــال عــن اثنين مــن رجال إنفــاذ القانون 
لم يسمهما، أفاد بأن ترامب وجه كوهين 
إلى الكذب على الكونغرس، وأن كوهين 

بانتظــام  ترامــب  يطلــع  كان 
موســكو  مشــروع  علــى 
ذكــرت  مــا  وفــق  العقــاري، 

وكالة أسوشييتد برس.
ورفــض الني ديفيز، مستشــار 

كوهيــن، التعليــق عــن هــذه 

المزاعــم. يذكــر أن كوهين الذي كان اليد 
اليمنــى لترامب وعمل لصالح مؤسســته 
فــي نيويــورك، أقــر بذنبــه العــام الماضي 
فــي قضيــة دفــع أمــوال قبــل انتخابــات 
العام 2016 الرئاسية لشراء صمت نساء 

أقمن عالقات مع ترامب.

وُحكم على المحامي األميركي،  «
البالغ 52 عاما، بالسجن 3 سنوات 
لخرقه قوانين تمويل االنتخابات 

وتهم أخرى، إال أنه لم ينفذ 
الحكم حتى اآلن بسبب 

المساعدة التي يقدمها 
للتحقيقات المستمرة 

باحتمال تواطؤ حملة 
ترامب مع روسيا.

بعد مطالبة مجلس النواب العراقي السابق للحكومة بتنظيم القوات األجنبية في 
العــراق وتحديــد مــدة بقائهــا فــي البالد، عــادت هذه القضيــة مجدًدا إلــى الواجهة، 
حيــث جــددت كتل في البرلمان، على رأســها “ســائرون” و “الفتــح” و “دولة القانون” 

و “صادقون”، مطالبتها بإصدار تشريع يلزم القوات األجنبية بالخروج من العراق.

من جهته، كشــف النائب حســن سالم عن 
كتلــة “صادقــون”، التــي تمثــل “عصائــب 
قــرب إصــدار تشــريع  عــن  الحــق”،  أهــل 
يلــزم جميع القوات األجنبية الخروج من 
البــالد. وفيمــا يتعلــق بالقــوات األميركية 
التــي أكــدت تواجدهــا فــي العــراق طالما 
هــذه  إن  ســالم  قــال  الحاجــة،  اقتضــت 
التحذيــرات تدل على أن واشــنطن لديها 

أهــداف وأجنــدات وتســعى للبقاء 
فــي العــراق مــدة أطــول لتنفيــذ 

مشاريعها.
مــن جانبــه، نفــى الناطق باســم 
وزارة الدفاع العراقية تحســين 

الخفاجي، نقل قوات أميركية 
من سوريا إلى العراق.

بــدوره، أوضــح نائــب عــن كتلــة النصــر، 
الســابق  الــوزراء  رئيــس  يتزعمهــا  التــي 
حيــدر العبادي، أن الوجــود األميركي في 
العراق يأتي ضمن االتفاق اإلســتراتيجي 
بيــن بغداد وواشــنطن، معتبًرا أن الوجود 
كــون  ملحــة  ضــرورات  لــه  األميركــي 

التنظيمات اإلرهابية ما زالت موجودة.

يشار إلى أن التحالف الدولي  «
أعلن في أغسطس الماضي 

أن القوات األميركية ستبقى 
في العراق طالما اقتضت 

الحاجة للمساعدة في تحقيق 
االستقرار في المناطق التي 

كانت خاضعة لسيطرة 
تنظيم “داعش”.

العراق... تشريع إلخراج القوات األجنبيةتحقيق جديد بشأن ترامب ومحاميهالجزائر تعلن موعد االنتخابات الرئاسية
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طرابلس ـ وكاالت

بيروت ـ أ ف ب

نجح الجيش الوطني الليبي، أمس الجمعة، في قتل أبوطلحة الحسناوي، 
الــذي يعــد أهــم قيــادات تنظيــم القاعــدة اإلرهابــي فــي ليبيــا، فــي عمليــة 

عسكرية للجيش جنوبي البالد.

مداهمــة  فــي  الحســناوي  وقتــل 
للجيــش الوطنــي الليبــي لمنزل كان 
قيــرة  بمنطقــة  اإلرهابــي  بــه  يقيــم 
الشــاطئ، جنوبــي البــالد. وأســفرت 
العملية عن مقتل شــخصين آخرين، 
أحدهمــا فجــر نفســه بحزام ناســف، 
الجنســية  غيــر  مــن  أنهمــا  ويعتقــد 

الجيــش  باســم  الناطــق  الليبية.وقــال 
العميــد أحمد المســماري فــي بيان “تعلن 
مقتــل  عــن  الكرامــة  عمليــات  غرفــة 
اإلرهابــي عبدالمنعم الحســناوي المكنى 
دنقــو،  المهــدي  واإلرهابــي  طلحــة،  أبــو 
واإلرهابــي المصــري عبدهللا الدســوقي، 

في عملية نوعية”.

دعا وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل أمس في اجتماع وزاري عربي 
في بيروت، إلعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

واعتبر أن غياب سوريا يشكل “الفجوة 
التنمويــة  العربيــة  القمــة  فــي  األكبــر” 
التــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
تســتضيفها بيروت.وتعقــد غــدا الدورة 
الرابعــة مــن القمــة العربيــة االقتصادية 

فــي بيــروت، بغيــاب الغالبيــة الســاحقة 
مــن الرؤســاء والقــادة العــرب، وبغيــاب 
دمشــق التــي علقــت الجامعــة العربيــة 
انــدالع  منــذ  صفوفهــا  فــي  عضويتهــا 

النزاع السوري في 2011. 

ليبيا.. مقتل اإلرهابي “أبو طلحة الحسناوي”

لبنان يطالب بإعادة سوريا للجامعة العربية

عواصم ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

انتهت في العاصمة األردنية عّمان، أمس الجمعة، اجتماعات اللجنة الخاصة بتبادل األســرى في اليمن، بمشــاركة ممثلين عن الحكومة اليمنية 
ومليشيات الحوثي، وبرعاية مكتب المبعوث الدولي الخاص لليمن مارتن غرفيث، وحضور ممثلين عن اللجنة الدولي للصليب األحمر.

وأعلن مكتب المبعوث الدولي لليمن عن انتهاء 
الجلســات بعد جلســة صباحية، على أن يصدر 
بيانــا حول االجتماع الذي يشــدد المكتب على 
“طابعــه الفنــي”، ويرتقــب أن تتجــدد اللقاءات 
لهــذه اللجنــة بعــد أســبوعين؛ تمهيــدا لالتفــاق 

النهائي حول اللوائح واألسماء.
ووصفــت األمــم المتحدة في بيــان اجتماعات 
بـــ “اإليجابيــة والبنــاءة” حــول تطبيــق  عمــان 
اتفاق السويد، مضيفة “اتخذ الطرفان الخطوة 
األولى نحو تطبيقه بإتمام تبادل قوائم األسرى 
والمعتقليــن واإلفــادات بشــأن هــذه القوائــم”. 
ميدانيا، حقق الجيش الوطني اليمني مسنودا 
بقــوات التحالــف العربــي، تقدمــا جديــدا فــي 
منطقــة “اليتمة” شــمالي محافظــة الجوف، إثر 
هجــوم شــنه على مواقــع لميليشــيات الحوثي 
المواليــة إليــران. وقالــت مصــادر عســكرية إن 

لواء العفيف التابع لمحور الجوف شن هجوما 
عنيفا على مواقع الميليشــيات بمنطقة اليتمة، 
تمكــن خاللــه من “تحرير جبل عشــر والمناطق 
التبــاب المحيطــة بــه، والتقــدم 3 كيلومتــرات 

باتجــاه مواقع الميليشــيات بمحافظة صعدة”. 
وأكــدت المصــادر أن الهجــوم أســفر عــن مقتل 
8 عناصــر مــن ميليشــيات الحوثــي وأســر عدد 

منهم، فيما الذ البقية بالفرار.

وصلت 35 حافلة تابعة لقوات ســوريا الديمقراطية ترافقها شــاحنات، أمس الجمعة، إلى آخر جيب يســيطر عليه تنظيم “داعش” 
اإلرهابــي شــرقي ســوريا، وذلــك ضمــن اتفــاق بين الطرفيــن يقضي بخروج المســلحين، مقابل وقــف هجوم القــوات المتحالفة مع 

واشنطن، وفق ما ذكرت مصادر محلية وشهود عيان.

وأوضحــت المصادر أن الحافالت والشــاحنات 
وصلت إلى بلدات السوسة المراشدة والباغوز 
لنقــل  الشــرقي،  الــزور  بريــف ديــر  والســفافنة 
مســلحي التنظيــم وعائالتهــم باتجــاه الباديــة 
السورية في دير الزور. وكان المرصد السوري 
لحقــوق اإلنســان قــد ذكــر، أمــس الجمعــة، أن 
قــوات ســوريا الديمقراطية أّمنــت خروج نحو 
ألفي شــخص بينهم 180 مســلحا من “داعش”، 
من الجيب، صوب مخيمات تشرف عليها هذه 
القــوات شــرق الفــرات. مــن جانب آخــر، عبرت 
تركيــا أمــس الجمعة عــن معارضتها ألي وجود 
للنظــام الســوري فــي مدينــة منبــج األساســية 
التــي دعــت وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة 
الجيش السوري المناهضة ألنقرة إلى االنتشار 
الخارجيــة  وزارة  باســم  الناطــق  وقــال  فيهــا. 

التركيــة هامي أكســوي لصحافييــن إن “جهود 
وحدات حماية الشعب الكردية إلدخال النظام 
وتســيطر  بهــا”.  الســماح  يمكــن  ال  منبــج  إلــى 
تحالــف  وهــي  الديموقراطيــة  ســوريا  قــوات 

حمايــة  وحــدات  عليــه  تهيمــن  كــردي  عربــي 
الشــعب الكردية ومدعوم من التحالف الدولي 
لمكافحــة الجهادييــن، حاليا علــى مدينة منبج 

الواقعة في شمال سوريا.

الهجوم أسفر عن مصرع 8 عناصر من ميليشيات الحوثي
مقاتلون في صفوف قوات سوريا الديمقراطية

الجيــش اليمني يســيطر علــى مواقع جديدة فــي الجوف أنقــرة تعــارض أي وجــود للنظــام الســوري فــي منبــج
الشرعية والحوثيون يتبادلون قوائم األسرى “قسد” تخلي “جيب داعش األخير”



موسكو ـ وكاالت

نفت الســلطات الروســية أمس الجمعة تقارير صحفية تفيد بأن هجوما إرهابيا 
هو السبب في انفجار أسقط مبنى سكنيا وأسفر عن مقتل 39 شخصا.

مدينــة  فــي  مبنــى  فــي  االنفجــار  وقــع 
مانايتاغورسك في جبال األورال في 31 
ديســمبر. وغــذت تقارير رســمية متفرقة 
وحادثــة أمنية في اليــوم التالي تكهنات 
مســتهدفا.  تفجيــرا  كان  االنفجــار  بــأن 
وأعلنــت “صحفية النبأ” األســبوعية التي 
تصــدر عــن تنظيــم داعش في عــدد يوم 
الخميس مسؤولية التنظيم عن االنفجار 
فــي مانايتاغورســك، وقالــت إن إعــان 
ســابق  وقــت  فــي  يــأت  لــم  المســؤولية 
لمخــاوف أمنية. ولم يقدم التنظيم دلياً 
يدعم مزاعمه واكتفى بالقول إن “مفرزة 
أمنيــة” زرعــت متفجــرات داخــل المبنــى 

قبل أن تنسحب دون أن يمسها أذى.
نفــت  الروســية  التحقيــق  لجنــة  لكــن 
المحققــون  أكــد  كمــا  التقاريــر،  أمــس 
متفجــرات  آثــار  علــى  يعثــروا  لــم  أنهــم 
فــي مــكان الحــادث. وذّكــرت اللجنة بأن 
تنظيــم داعــش لديه تاريخ مــن إعانات 
هــذه  مثــل  عــن  الكاذبــة  المســؤولية 

العمليات.

وذكرت أن النظرية األولى لدى  «
المحققين هي أن االنفجار وقع 
نتيجة تسرب غازي، مضيفًة أنه 
من المبكر جدا التوصل لنتائج 

قاطعة.

واشنطن ـ اف ب

انضــم أكثــر مــن 130 جمهوريــا فــي مجلــس النــواب األميركــي إلــى زمالئهــم 
الروســي،  للرئيــس  بحليــف  مرتبطــة  عقوبــات  إلغــاء  لرفــض  الديمقراطييــن، 

فالديمير بوتين، في ضربة جديدة موجهة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ووافــق مجلــس النــواب، الذي اســتعاد 
فــي  عليــه  الســيطرة  الديمقراطيــون 
االنتخابــات األخيــرة، بأغلبيــة واســعة 
من 362 صوتًا مقابل 53 على مشروع 
قانــون يعطــل قــرار وزارة الخزانة رفع 
العقوبات على شــركات مرتبطة بأوليغ 

ديريباسكا.
فــي  الخميــس  أقــر  الــذي  النــص  لكــن 
علــى  حبــرًا  ســيبقى  النــواب  مجلــس 
ورق، ألنــه اصطــدم، فــي وقــت ســابق 
هذا األسبوع، بموقف مجلس الشيوخ، 

الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وكانــت الواليــات المتحــدة قد فرضت 
في الســادس مــن أبريــل عقوبات على 
بتهمــة  خصوصــًا  وكيانــًا،  شــخصًا   38
المشــاركة في “هجمات” شــنتها روسيا 
ضــد “الديمقراطيات الغربية”، ال ســيما 
الرئاســة  انتخابــات  فــي  تدخلهــا  عبــر 

األميركية عام 2016.

واستهدفت هذه العقوبات ديريباسكا  «
والشركات التي كان يملكها، خاصة 

الشركة المالية القابضة “ان+” وشركة 
صناعة السيارات “جي ايه زد غروب” 

وشركة إنتاج األلمنيوم “روسال”.

القدس المحتلة ـ اف ب

بغداد - وكاالت

حــض رئيــس الوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهو، نظيرتــه الرومانية فيوريكا 
دانشــيال، التــي تتولــى بالدهــا الرئاســة الدوريــة لالتحــاد األوروبــي، علــى نقــل 

سفارة بالدها إلى القدس.

نظيرتــه  لقائــه  خــال  نتنياهــو  وقــال 
أن  “أتمنــى  القــدس،  فــي  الرومانيــة 
المســيئة  القــرارات  لوقــف  تتدخلــي 
األوروبــي،  االتحــاد  فــي  إلســرائيل 
وبالطبع لنقل سفارتكم وسفارات أخرى 
القــدس”.  فــي  ننتظــرك  القــدس.  إلــى 
الــوزراء  رئيــس  لمكتــب  بيــان  وأفــاد 
ودانشــيا،  نتنياهــو  بــأن  اإلســرائيلي، 
العدوانيــة  إيــران  “تحــركات  ناقشــا 
فــي المنطقــة وجهودهــا للتموضــع فــي 
سوريا”. ونقل البيان عن نتنياهو قوله، 
“مــن خــال التحــرك ضد اإلرهــاب، فإن 

إســرائيل ال تدافع عن نفســها فحســب، 
بل تدافع أيضا عن أوروبا”.

الــوزراء الرومانيــة،  وصرحــت رئيســة 
خــال زيــارة ســابقة إلــى إســرائيل في 
أبريل عام 2018، أنها تريد نقل ســفارة 
بلدها إلى القدس، لكنها لم تحصل على 
الدعــم الكافي مــن مواطنيها لمثل هذه 

المبادرة.

ويعارض الرئيس الروماني كالوس  «
يوهانس رغبة الحكومة في أن 

تحذو حذو في الواليات المتحدة 
بشأن نقل السفارة إلى القدس.

روسيا تنفي مزاعم “داعش” 
بـ “انهيار ديسمبر”

“النواب األميركي” يعارض 
إلغاء عقوبات روسيا

نتنياهو يحث رومانيا على 
نقل سفارتها للقدس

واشنطن تقطع المساعدات عن الفلسطينيين

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

أفــادت صحيفــة “جيروزاليــم بوســت” بــأن اإلدارة األميركيــة تنــوي وقــف كافة المســاعدات 
المقدمة للفلسطينيين نهاية الشهر الحالي.

ونقلت الصحيفة عن ديف هاردن، الرئيس السابق للبعثة األميركية إلى المنطقة، أن الوكالة 
األميركيــة للتنميــة الدوليــة USAID تنــوي وقــف تمويل كافة المشــاريع في مناطق الســلطة 

الفلسطينية. ووصف هاردن هذه الخطوة بأنها “مثال آخر على انتهاء حل الدولتين”.
من جانبه، اعتبر السفير األميركي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو أن ذلك “خطوة قصيرة 
النظــر إلــى درجــة يصعــب تصديقهــا”، كونهــا تقطــع برامــج “ســاعدت فــي تحســين الظــروف 

االقتصادية واألمنية للفلسطينيين واإلسرائيليين”.
أما روبيرت ساتلوف، المدير التنفيذي في معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، فاعتبر أن 
هذا القرار ســيزيد من معاناة الفلســطينيين العاديين ويســيء إلى ســمعة الواليات المتحدة، 

واصفا إياه بتهكم “تمهيدا مشرقا” لخطة السام األميركية.
وأضافــت الصحيفــة أن وقــف المســاعدات يأتي في أعقاب تمرير “قانــون مكافحة اإلرهاب” 

الذي تمت المصادقة عليه في الكونغرس األميركي في نوفمبر الماضي.
ويشــترط هذا القانون تقديم المســاعدات األمريكية للســلطة الوطنية بوقفها صرف رواتب 

ومخصصات األسرى والجرحى والشهداء وعائاتهم.

القدس المحتلةواشنطنموسكو

انتقد رئيس مجلس صيانة الدستور اإليراني، أحمد جنتي، حكومة حسن روحاني، لعدم الخروج من االتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الست الكبرى حتى اآلن. 
وقال: “في نهاية المطاف سنحرق االتفاق النووي”.

وقــد نشــرت تصريحــات جنتــي وكاالت 
صحافية إيرانية، مثل “إيران” الحكومية، 
و”إيســنا”، أشــار فيهــا إلــى االضطرابــات 
االقتصاديــة فــي البــاد، وحــذر فيهــا من 

تدهور األوضاع المعيشية.
وقــال جنتــي: “أوضــاع الناس المعيشــية 
سيئة، وعلى الحكومة أن تلغي التكاليف 
تقــوم بتحســين األوضــاع  الزائــدة، وأن 
االقتصاديــة ببيــع مــا لديهــا.. وفــي حــال 
لــن  فإنهــم  باإلحبــاط  المواطنــون  شــعر 
يشــاركوا في الحل”. وكان صندوق النقد 
الدولــي قد نشــر، قبل فترة، تقريرًا أشــار 
فيــه إلــى أن النمــو االقتصــادي في إيران 

عام 2019، سيكون سالب 3.6 %.
فــي  التضحــم  أن  التقريــر  توقــع  كمــا 

االقتصاد اإليراني سيصل إلى 34.1 %.
تــردي األوضــاع االقتصاديــة،  وقــد أدى 
ال ســيما فــي العــام الماضــي، إلــى زيــادة 
اإليرانييــن،  المواطنيــن  احتجاجــات 
االحتجاجــات  وهــي  العمــال،  الســيما 
التــي اندلعــت فــي أكثــر مــن 100 مدينــة 
إيرانيــة، وكانــت تهتــف فــي البدايــة ضد 
حكومــة حســن روحانــي، لكنهــا ســرعان 
النظــام  ضــد  هتافــات  إلــى  تبدلــت  مــا 
انســحاب  أن  يذكــر  خامنئــي.  والمرشــد 
الواليات المتحدة من االتفاق النووي مع 
إيــران، ثم عــودة العقوبات أدى إلى تعقد 

المعادالت السياسية داخليًا وخارجيًا.
وقــد أشــار جنتــي إلى التصريحــات التي 
علــي  المرشــد  عاميــن،  قبــل  بهــا،  أدلــى 

خامنئــي، زعيــم الجمهوريــة اإلســامية، 
الــذي قــال: “إذا قام األميركيــون بتمزيق 
ذلــك  وكان  ســنحرقه”،  فإننــا  االتفــاق، 
تعليقــًا علــى تصريح لدونالــد ترامب في 
حملتــه االنتخابيــة حينمــا وعــد بتمزيــق 
االتفــاق النــووي مــع إيــران إذا مــا أصبح 

رئيسًا للواليات المتحدة.
المســؤولين  علــى  أن  جنتــي  وأضــاف 
اإليرانييــن اآلن حــرق هــذا االتفــاق، كمــا 

قال المرشد.
مــع  إيــران  اتفقــت  ثانيــة،  ناحيــة  ومــن 
االتحــاد األوروبــي منذ ســبتمبر الماضي، 
على إيجاد آلية مالية خاصة تســاعد في 
اإلبقاء على التزام إيران باالتفاق النووي 
األميركيــة،  العقوبــات  علــى  وااللتفــاف 

لكــن هــذه اآلليــة لــم تجــد طريقهــا إلــى 
النــور حتــى اآلن، رغــم أن وكالــة األنبــاء 
عــن  نقلــت  “إرنــا”  الرســمية  اإليرانيــة 
المتحدثــة باســم االتحــاد األوروبي، يوم 
الخميس، أن البنك االقتصادي األوروبي 
صفقــة  إطــاق  وشــك  “علــى  الخــاص 

تجارية مع إيران”.
هــذه  إلــى  أشــار  جنتــي  أحمــد  لكــن 
لــن  شــك،  دون  “مــن  قائــا:  التطــورات، 
تكــون أوروبــا أفضــل مــن أميــركا، إن لــم 

تكن أسوأ، ألنها تضّيع الوقت أيًضا”.
أعلنــت  قــد  كانــت  إيــران  أن  إلــى  يشــار 
مــرارًا أنهــا إذا لــم تســتطع الحصول على 
مكاســب اقتصاديــة من االتفــاق النووي، 

فإنها لن تستمر في االتفاق.

طهران ـ وكاالت

إيران: بالنهاية سنحرق االتفاق النووي
االقتصاديــة االضطرابــات  نتيجــة  المعيشــية  األوضــاع  تدهــور  مــن  يحــذر  جنتــي 

تجــددت مســاء امــس فــي محافظــة البصــرة جنــوب العــراق التظاهــرات المنــددة 
بـ”الفساد” و”سوء” الخدمات، فيما أحرق متظاهرون مقرا للشرطة المحلية.

وقــال مصــدر مطلــع بــإن “العشــرات من 
مــن  بالقــرب  احتشــدوا  المتظاهريــن 
مبنــى محافظــة البصــرة للتنديد بســوء 
الخدمــات”، مبينــا أن “الشــرطة حاولــت 
تفريــق المتظاهريــن ونشــبت مشــادات 

بين الطرفين”. وأضاف أن “المتظاهرين 
للشــرطة  تابعــا  )كرفــان(  مقــرا  أحرقــوا 
فــي إحــدى تقاطعــات المحافظــة، فيمــا 
شــبت النيران في المنطقة الفاصلة بين 

المتظاهرين والشرطة”.

تجدد تظاهرات البصرة واعتداءات على الشرطة

أحمد جنتي

إحراق مقر للشرطة المحلية
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باريس ـ وكاالت واشنطن ـ اب

أن  األميركيــة،  الخارجيــة  وزارة  أعلنــت 
وزير الخارجية مايك بومبيو أجرى، أمس 
الجمعــة، “نقاشــا جيــدا” مع مبعــوث كوريا 
الشمالية، كيم يونغ تشول، بشأن المساعي 
لتحقيــق تقــدم فيمــا يتعلــق بااللتزامــات 
التــي تعهــد بهــا الرئيــس األميركــي دونالد 
ترامب، وزعيم كوريا الشــمالية كيم جونغ 

أون خال قمة في يونيو الماضي.
وأفادت الخارجية بأن اللقاء جمع بومبيو 
ومنــدوب واشــنطن الخــاص بشــأن كوريــا 
الشــمالية، ســتيفن بيجــون، مــع كيــم يونغ 
بعــد  بيانــا  الخارجيــة  وأصــدرت  تشــول. 
بهــدف  واشــنطن،  فــي  االجتمــاع  انتهــاء 
تمهيد الطريق لعقد قمة ثانية بين ترامب 

وزعيم كوريا الشمالية.
وفــي وقــت ســابق، قالت المتحدثة باســم 
البيــت األبيــض ســارة ســاندرز إن ترامــب 
والمبعوث الكوري الشــمالي سيلتقيان في 

البيت األبيض، أمس الجمعة.

بومبيو: نقاش 
جيد مع مبعوث 
كوريا الشمالية

مع كل ســبت، تســتعد فرنســا لموجة أخرى من االحتجاجات التي أطلقتها “الســترات الصفراء” قبل شــهرين، لكن جزءا من الفعاليات االحتجاجية 
ســيرتدي لونــا آخــر وســيتخذ رمــزا جديــدا. وأعلنــت حركة تأسســت مؤخرا تحت اســم “األقــالم الحمــراء” للتعبير عــن مطالب العامليــن في قطاع 
التعليم، إجراء أول تعبئة لها على المســتوى الوطني الســبت 2 فبراير المقبل، حيث من المخطط أن يحتشــد أنصار الحركة في العاصمة باريس 

أمام مبنى وزارة التعليم، وفي كل من مدينة ليون ونيس وبوردو أمام مكاتب إدارية للمؤسسات التعليمية.

وشــددت الحركــة فــي بيــان نشــرته علــى 
صفحتها في الفيسبوك، على أن الفعاليات 
ســتجري على شــكل اعتصام ثابــت، يازم 

مكانا واحدا دون التنقل إلى غيره.
مدرســين  ســتة  تضــم  مجموعــة  وكانــت 
أسســت فــي 12 ديســمبر الماضــي حركــة 
احتجاجيــة أطلقــت عليهــا اســم “األقــام 
يغضــب  “عندمــا  بمقولــة  عمــا  الحمــراء”، 
األســتاذ يخــرج القلــم األحمــر”، في إشــارة 
إلى أداة المدرســين الرئيسية في تصحيح 
إجابــات التاميــذ، ويقــول أنصــار الحركــة 
إنهــم يريــدون تصحيح أداء وزيــر التعليم 

ومنحه درجة الصفر.
وتســعى الحركة لتأطير احتجاج األساتذة 

والمعلميــن الفرنســيين باعتبارهم من أكثر 
الفئــات المهمشــة فــي البــاد. يبلــغ إجمالي 

ألــف   881 البــاد  فــي  المدرســين  عــدد 
شــخص، وتمكنــت الصفحة خــال أقل من 

شهر من جمع 60 ألف مشارك.
وفــي بيــان صــدر عنهــم قبــل أيــام، أوضح 
مــن  موقفهــم  الحمــراء  األقــام  أصحــاب 

النقابات وحركة “السترات الصفراء”.
وأشاروا أنهم ال يريدون أخذ دور النقابات 
ويأملــون في أن يســاعد حراكهــم النقابات 
فــي اســتعادة تألقهــا فــي حمايــة مصالــح 

العاملين.
كمــا أكدت “األقام الحمــراء” أنها ال ترتبط 
بـ”الســترات الصفــراء”، كونهــا حركة مهنية 
“مثــل  شــاملة  مدنيــة  وليســت  مطلبيــة، 

االخيرة.

شعار حركة “األقالم الحمراء”

تأسيس حركة تعبر عن مطالب العاملين في قطاع التعليم
األحمر يضاف إلى األصفر في احتجاجات فرنسا
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تحــت رعايــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب، رئيــس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينيــة، الرئيس الفخري لالتحاد 
الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة تنطلق صباح 
اليوم الســبت منافســات بطولة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، 
رئيــس االتحــاد البحرينــي أللعــاب القوى، قائد اســطبالت الخالدية للقدرة ســمو الشــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة ينطلق ســباق ســموه في تمام الســاعة الســابعة من صباح يوم 

اليوم السبت.

ومــن المقــرر أن يشــارك ســمو الشــيخ خالــد 
بن حمد آل خليفة في ســباق بطولة ســموه 
للقدرة لمسافة 120 كيلو متر والذي ينطلق 
صبــاح اليــوم الســبت عند الســاعة الســابعة 

صباحًا.
وأعــرب الشــيخ ســلمان بن صقــر آل خليفة 
ســعادته  بالــغ  عــن  النصــر  اســطبل  مــدرب 
بعودة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
للمشــاركة فــي ســباقات القــدرة وقــال “ إن 
عودة ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
للمشــاركة فــي ســباقات القدرة شــيء كبير 
بالنســبة لنــا جميعــًا، إن ابتعــاد ســموه أثــر 
فينــا كثيرًا وعودته اليــوم رفعت معنوياتنا 
والمشــاركين  الفرســان  جميــع  ومعنويــات 
خصوصــًا وهــي بطولــة تحمــل اســم ســموه 
مشــاركات  تتواصــل  أن  ونتمنــى  الكريــم 

سموه في سباقات القدرة”.
 وحــول منافســات اليوم أوضح ســلمان بن 
صقــر “ ستشــارك الفارســة الشــيخة نجــاء 
بــن ســلمان آل خليفة مــع الجــواد زوليانس 
اليــوم في 120 كيلومترًا، وقد شــاركنا بهذا 
الجــواد فــي الســباق الماضــي وكان الهــدف 
من مشــاركته فقط اكمال السباق فهو خيل 
جديــد وكنــا بحاجــة كــي يتعــرف ويتأقلــم 
البحريــن،  وســباقات  األجــواء  مــع طبيعــة 
نتمنــى أن تخدمنــا ظــروف الســباق اليــوم 
كــي نكــون منافســين علــى مراكــز المقدمة، 
ولدينا مجموعة من الخيل ســنحاول اكمال 
مسافة السباق بها كونها جديدة ومجموعة 
ســتنطلق بســرعات خفيفــة أيضــًا، الســباق 
فــاألوراق  شــك،  بــا  قويــًا  ســيكون  اليــوم 
اتضحــت مــع هــذه البطولــة وبعــد بطولتــي 
الخيــل  الوطنــي،  والعيــد  الموســم  افتتــاح 
ستحدد قوة السباق، والمدرب الذي يمتلك 
خيــل قويــة ســيتمكن مــن اطــاق منافســة 

قويــة وزيــادة الســرعات دليــل علــى ارتفاع 
االمكانات وجودة الخيل نفسها”.

نتائج سباقات 40 و80 كيلومتراً

 80 مســافة  ســباق  منافســات  وضمــن   
المركــز  الدولــي حقــق  التأهيلــي  كيلومتــرًا 
األول خالــد خيــري مــن اســطبل الزعيــم مع 
الجواد ريو ميرتشس بزمن 3.22.39 ساعة 
وبمعــدل ســرعة 23 كيلومتــرًا في الســاعة، 
المركــز الثانــي ســرحان العنزي من اســطبل 
 3.42.42 بزمــن  رواح  الجــواد  مــع  النصــر 

فــي  22 كيلومتــرًا  ســاعة وبمعــدل ســرعة 
الســاعة بينمــا جــاء فــي المركــز الثالــث من 
اســطبل الزعيم الفارس عبــدهللا عبدالعزيز 
ســاعة   3.32.48 بزمــن  شــادو  الجــواد  مــع 
وبمعــدل ســرعة 22 كيلومتــرًا في الســاعة، 
 80 ســباق  منافســات  مســتوى  وعلــى 
كيلومتــرًا التأهيلــي المحلــي أحــرز المركــز 
األول الفــارس ســالم يوســف مــن اســطبل 
وبمعــدل  ســاعة   5.02.07 بزمــن  الفرســان 
15 كيلومتــرًا فــي الســاعة، المركــز  ســرعة 
فرســان  واصــل  الثالــث  والمركــز  الثانــي 
اسطبل الفرسان فرض سيطرتهم على هذه 
المراكــز، حيــث حــل ثانيــًا عبدالرحمن خالد 
ســاعة   5.02.08 بزمــن  قــاالدا  الجــواد  مــع 
وبمعــدل ســرعة 15 كيلومتــرًا فــي الســاعة 
ســزاكور  الجــواد  مــع  هــال  حمــد  وثالثــًا 
بزمــن 5.02.08 ســاعة وبمعــدل ســرعة 15 

كيلومتــرًا فــي الســاعة، أمــا علــى مســتوى 
فقــد  محلــي  تأهيلــي  كيلومتــرًا   40 ســباق 
أحــزر المركــز األول الفارس حمد اســماعيل 
بايــكال  الجــواد  مــع  االتحــاد  اســطبل  مــن 
بزمــن 2.31.07 ســاعة وبمعــدل ســرعة 15 
كيلومترًا في الســاعة، المركز الثاني الشيخ 
إبراهيــم بــن محمــد آل خليفــة مــن اســطبل 
 2.34.25 بزمــن  إلرافــال  الجــواد  مــع   RM
فــي  كيلومتــرًا   15 ســعرة  وبمعــدل  ســاعة 
الســاعة وفــي المركــز الثالــث مــن اســطبل 
الزعيــم عاصــم جناحــي مــع الجــواد بــاالدن 
بزمــن 2.34.50 ســاعة وبمعــدل ســرعة 15 

كيلومترًا في الساعة.

  مراحل السباق

 وتتضمــن مراحــل الســباق 120 كيلومتــرًا 
للعموم، المرحلة األولى )لون أحمر( لمسافة 
40 كيلومتــرًا، المرحلــة الثانيــة )لــون أزرق( 
لمســافة 30 كيلومتــرًا، المرحلة الثالثة )لون 
والمرحلــة  كيلومتــرًا   30 لمســافة  أخضــر( 

الرابعة )لون أصفر( لمسافة 20 كيلومترًا.

  اجراء الفحص البيطري

للقــدرة  الدوليــة  البحريــن  بقريــة  وأقيــم   
فــي  المشــاركة  للجيــاد  البيطــري  الفحــص 
سباق مســافة 120 كيلومترًا، حيث يترأس 
اللجنــة البيطريــة عبــاس الحايكــي، وشــهد 
قبــل  مــن  البيطــري تعاونــًا كبيــرًا  الفحــص 
الفرســان األمر الذي ســاهم بشــكل كبير في 
تســهيل عمليــة الفحص واالنتهــاء منها في 

الوقت المحدد.

من السباق التأهيلي

الشيخ سلمان بن صقر 

من الفحص البيطري

مشــاركة كبيرة في الســباق التأهيلــي لـــ 40 و80 كيلومترا

انطالق بطولة خالد بن حمد للقدرة

19 يناير 2019 السبت
13 جمادى األولى 1440

16

بعد ســنوات من الشــائعات، ومئات التقارير والتكهنات بشــأن ســبب إبعاده عن تشلســي، خرج المدير الفني جوزيه مورينيو بالقول 
الفصل  في الدوافع الحقيقية لرحيل النجم المصري محمد صالح عن صفوف “البلوز”.

صــاح، كان قــد انضــم مقابــل 11 مليــون 
جنيه إســترليني )نحــو 14.2 مليون دوالر( 
من بازل السويســري، فــي يناير 2014 بعد 
مباراتيــن  فــي  إعجــاب مورينيــو  أثــار  أن 

بدوري أبطال أوروبا ضد “البلوز”.
لكــن مســيرة الفرعــون المصــري فــي لنــدن 
اقتصــرت علــى 19 مبــاراة فحســب، قبــل 
إطاقه على ســبيل اإلعــارة إلى فيورنتينا 
ثــم رومــا اإليطالييــن، قبــل أن يتــم الحقــا 

بيعه لصفوف األخير.
 34 إلــى ليفربــول مقابــل  ومنــذ انضمامــه 
مليــون جنيه إســترليني )44 مليون دوالر( 
2017، تحــول محمــد صــاح  يونيــو  فــي 
إلــى أحــد أبــرز العبــي الــدوري اإلنجليــزي، 
أبرزهــا  عــدة  إنجــازات  وحقــق  والعالــم، 

لقبــي هــداف البريميرليــغ وأفضــل العــب 
بالبطولــة، وهــو يقــود “الريــدز” حاليــا إلــى 
قمــة البريميرليغ، بعد مرور أكثر من نصف 

الموسم.
لكــن مورينيــو، رغــم مــرور الســنوات، كان 
حريصــا عــن النــأي بنفســه عــن قــرار إبعــاد 
موضحــا  تشلســي،  صفــوف  عــن  صــاح 
تفاصيــل رحيل النجم المصري عن الفريق 

اللندني قبل سنوات.
“ســكاي  موقــع  نقلهــا  تصريحــات  وفــي 
نيــوز” عــن قناة “بــي إن” قــال المدير الفني 
البرتغالــي “عندمــا قرر النادي بيعه، لم يكن 
قراري، أنا اشتريته، ولم أقم ببيعه، وكانت 

عاقتي به جيدة.. نعم جيدة”.
لمانشســتر  الســابق  الفنــي  المديــر  وتابــع 

يونايتــد: “أعتقــد أنــه ال يندم علــى الرحيل 
عــن تشلســي ألن كل شــيء ســار بعــد ذلك 
بشــكل جيد بالنســبة له وتقدمه كان رائعا، 
أمــا فــي ذلك الوقــت فقــد كان مجرد طفل 
تتملكه رغبة كبيرة في اللعب كل أســبوع، 

وكل دقيقة، ولم نتمكن من منحه ذلك”.
فــي  بفشــله  القــول  أن  مورينيــو  ويعتقــد 
إخراج أفضل ما في صاح خال ســنوات 
لعبه في تشلســي ليس أمــرا دقيقا، معتبرا 
أنــه “وقــع فــي حــب الاعــب”، حتــى قبــل 

وصوله إلى “ستامفورد بريدج”.
وأضــاف: “لقــد قيــل الكثيــر مــن األشــياء 
غيــر الصحيحــة. يحــاول البعــض وصفــي 
بالمــدرب الــذي بــاع صــاح، لكننــي أنــا من 

اشتريت صاح”.

“لقــد قــدت تشلســي ضــد بــازل فــي دوري 
األبطال. كان صاح طفا في بازل. عندما 
ألعب ضد فريق بعينه، أحرص على تحليل 
الفريــق والعبيــه لوقت طويل، وقد وقعت 

في هوى هذا الطفل. لقد اشتريته”.
“لقــد دفعــت النــادي إلى شــرائه ، وفي ذلك 

الوقت ، كان لدينا بالفعل مهاجمين رائعين: 
)إيــدن( هــازارد، وويليــان، كان لدينا أفضل 
المواهــب هنــاك. لكننــي دفعــت مســؤولي 

تشلسي لشراء هذا الفتى اليافع”.
ثــم عــرج مورينيــو على ســبب التخلي عن 
صــاح باإلعارة، مشــيرا إلى أمــر واحد هو 

بالمباريــات،  المشــاركة  فــي  صــاح  رغبــة 
رفاقــه،  مــن  محتدمــة  منافســة  وســط 
الفتــرة  وراء  الرئيــس  الســبب  باعتبــاره 
القصيرة التي ارتدى خالها صاح قميص 

تشلسي.
وقــال مورينيــو “لقــد كان طفــاً تائهــا فــي 
لندن. كان تائها في عالم جديد عليه، وكنا 
نريــد أن نعمل معــه ليصبح أفضل وأفضل 
، لكنــه كان تحــت ضغط الرغبــة في اللعب 

وعدم االنتظار”.

واختتم تعليقاته “لذلك قررنا أن  «
نضعه على لوائح اإلعارة. لنعرفه 

على ثقافة كروية عرفتها جيدا في 
إيطاليا، حيث كرة القدم التكتيكية، 

التي تمتاز بالقوة البدنية ، وفرنا 
له مكانا جيدا للعب.. فيورنتينا 

فريق جيد، ومن دون أن يتعرض به 
لضغوط كبيرة بشأن تحقيق ألقاب، 

وكان هذا ما حدث”.

وكاالت

مورينيو: لهذا السبب تخليت عن “الطفل” صالح

مورينيو

اللجنة اإلعالمية

قــال رئيــس مجلــس إدارة األولمبيــاد الخــاص البحرينــي الشــيخ دعيــج 
بن خليفة آل خليفة إن المملكة تســتعد للمشــاركة في البطولة العالمية 
بأبوظبــي فــي الفتــرة بين 8 إلــى 22 مارس 2019 تحــت رعاية ولي عهد 
أبوظبــي نائــب القائــد األعلى للقوات المســاحة بدولة اإلمــارات العربية 
المتحــدة صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان بمشــاركة 45 

بحرينيا في 9 ألعاب رياضية. 

وقام الشيخ دعيج بزيارة تدريبات 
علــى  لاطمئنــان  الفــرق  مــن  عــدد 
لتشــريف  الازمــة  االســتعدادات 
المملكة في هــذا الحدث التاريخي 
خليجيــة  دولــة  تســتضيفه  الــذي 
للمرة األولى. معوال على المشــاركة 
المشــرفة فــي آخــر بطولــة إقليمية 
األولمبيــاد  أبطــال  فيهــا  حصــد 
الخــاص 17 ميداليــة ذهبيــة )ضمن 
فــي  ســجلت  ملونــة(  ميداليــة   39
رصيــد البحريــن فــي عــام الذهــب 
2018 الــذي أعلنــه رئيــس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. 
وكانــت ادارة االلعاب والمســابقات 
لألولمبيــاد  اإلقليميــة  بالرئاســة 

بمشــاركة  رحبــت  قــد  الخــاص 
البحرين باأللعاب العالمية بأبوظبي 
2019، والتي تعد المشاركة الثامنة 
األولمبيــاد  مشــاركة  تاريــخ  فــي 
األلعــاب  فــي  البحرينــي  الخــاص 

العالمية.

وأعلن المركز اإلعالمي للرئاسة  «
اإلقليمية بالقاهرة عن غلق 
باب التسجيل والكشف عن 

الحصص )الكوتا( النهائية 
لمشاركة برامج منطقة الشرق 

األوسط وشمال افريقيا 
باأللعاب العالمية التي ستقام 

في العاصمة اإلماراتية أبوظبي 
2019 وتشهد مشاركة 7500 

العب والعبة من 192 دولة.

األولمبياد الخاص البحريني يستعد للعالمية

الرفاع - اتحاد الطاولة

تتجــه األنظــار اليــوم الســبت نحــو صالــة االتحــاد البحرينــي لكــرة الطاولــة التــي تشــهد قمــة دوري العموم بيــن حامل اللقب ســار 
ووصيفه البحرين في ختام القسم األول من الدوري وذلك في تمام الساعة السادسة مساًء.

الترتيــب  صــدارة  المبــاراة  وستحســم   
 10( الفريقيــن  يمتلــك  إذ  األول،  للقســم 
انتصــارات  بعــد  رصيديهمــا  فــي  نقــاط( 

متتالية حققوها في الجوالت السابقة.
 ويأمــل حامــل اللقــب ســار إنهــاء القســم 
ذات  وهــو  الترتيــب،  صــدارة  فــي  األول 
األمر الذي سيســعى له الوصيف البحرين، 
ويمتلك الفريقين نخبة من أبرز الاعبين.

المميزيــن  العبيــه  علــى  ســار  ويعــول   
أمثــال أنــور مكي الــذي حقق لقــب بطولة 
كأس العيــد الوطنــي المفتوحــة الثامنــة، 
والاعبيــن محمــد عبــاس وســيدمرتضى 
حسين وغيرهم، فيما يعول البحرين على 
قائــده حمــد بوحجــي والعبيــه المميزيــن 
الهاشــمي  وحســين  ســند  راشــد  أمثــال 

وغيرهم من المميزين.

 ومن المنتظر أن تخرج المباراة بمســتوى 
فنــي رفيــع المســتوى، في ظــل االمكانات 

العالية التي يمتلكها الاعبين.
 وأنهــى االتحــاد البحرينــي لكــرة الطاولــة 

الازمــة  والتجهيــزات  الترتيبــات  كافــة 
للمباراة الختامية للقســم األول، وســيعلن 
انطــاق  موعــد  عــن  القادمــة  األيــام  فــي 

القسم الثاني.

جانب من المنافسات

قمــة “العمــوم” بيــن حامل اللقــب والوصيــف بصالــة االتحاد 
سار والبحرين وجًها لوجه بدوري الطاولة

باربار - نادي باربار

تغطية - اللجنة االعالمية

أحــرز نــادي ســار المركــز الثالــث بدورة التعارف )31( لكرة القدم على كأس وزارة شــؤون الشــباب والرياضة بعــد تغلبه على مركز 
شباب كرزكان بثالثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت مساء أول أمس الخميس على استاد اتحاد الريف.

بكــر نــادي ســار بالتهديــف عندمــا تقدم له 
الظهيــر األيمن صالح حميد بالهدف األول 
ماعــززه  ســرعان  الســابعة،  الدقيقــة  فــي 
العاشــرة  الدقيقــة  فــي  الثانــي  بالهــدف 
عــن طريــق هشــام ســعيد بعــد ما اســتفاد 
مــن تمريــرة العب الوســط المتألق حســن 
محمــد حســن فــي مركــز الجنــاح األيمــن 

سددها على يسار حارس كرزكان.
وقبــل نهايــة الشــوط قلــص أحمد يوســف 
جميــل  بهــدف  الفــارق  كــرزكان  مهاجــم 
لينتهــي  المرمــى  حــارس  تقــدم  مســتغا 
الشــوط األول بتقدم ســار بهدفيــن مقابل 

هدف واحد.
في الشوط الثاني سيطر أفراد فريق سار 
علــى مجريــات المبــاراة مســتفيدين مــن 
اتجــاه الريــح وتراجــع لياقــة أفــراد فريق 

األداء  تراجــع  عليــه  الــذي ظهــر  كــرزكان 
اإلصابــة  بداعــي  نجومــه  لغيــاب  نتيجــة 
األساســيين  العبيــه  مــن  ثاثــة  وإيقــاف 
ولــم يكن بمقــدور مــدرب الفريــق مجاراة 

خصمــه ألن دكــة االحتيــاط لديــه يتواجد 
عليهــا العــب واحــد فقــط، وجــاء هــدف 
عــن   )29( الدقيقــة  فــي  لســار  االطمئنــان 

طريق الاعب وليد جمعة.

هدف سار الثاني في مرمى كرزكان

تغلــب على مركز شــباب كــزركان بـــ 3 أهــداف لهدف
سار يحرز المركز الثالث بدورة التعارف

تلقــى عضــو لجنــة الحــكام باالتحــاد البحرينــي 
لكــرة  اآلســيوي  الحــكام  ومقيــم  القــدم  لكــرة 
مــن  دعــوة  عبدالقــادر،  عبدالرحمــن  الصــاالت 
فــي  للمشــاركة  القــدم،  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد 
ورشــة عمــل محاضــري الحكام اآلســيويين لكرة 
الصــاالت، والتي ســتقام فــي العاصمــة الماليزية 
الجــاري.  ينايــر   27  -  24 فــي  )كوااللمبــور( 
ورشــة  القــدم  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  ويعقــد 
لكــرة  اآلســيويين  الحــكام  لمحتضــري  العمــل 
الصــاالت المعتمديــن لديــه. ويعتبــر عبدالرحمــن 
عبدالقــادر مــن البحرينيين المعتمديــن كمقيمين 
للحــكام اآلســيويين لكــرة الصــاالت، كمــا يوجــد 
لكــرة  آســيويين  حــكام  كمقيمــي  بحرينييــن   3
الصــاالت وهــم: عبدالرحمن عبدالخالق وجاســم 

محمود وخالد العان.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

ورشة الحكام 
اآلسيويين



تنطلــق اليــوم الســبت أولــى منافســات الموســم الرياضــي 2019 لإلتحــاد البحرينــي أللعــاب 
القــوى بإقامــة بطولــة األندية الختراق الضاحية لفئتي الشــباب واألشــبال الســاعة 3 ظهرا 

في المنطقة المحيطة بمقر االتحاد بمدينة عيسى الرياضية بمنطقة الرفاع.

 وقد وجه االتحاد الدعوة رسميا إلى األندية 
أنديــة   10 وهــم  مظلتــه  تحــت  المنضويــة 
المحــرق، األهلــي، البســيتين، الحالــة، الرفاع، 

أم الحصم، البديع، الشباب، النجمة، بوري.
 هــذا وقــد أكــد عضــو مجلــس إدارة االتحــاد 
لجنــة  رئيــس  القــوى،  أللعــاب  البحرينــي 
المسابقات والحكام السيد محمد علي محمد 
اختــراق  ســباق  النطــاق  اللجنــة  جاهزيــة 

اليــوم  واألشــبال  الشــباب  لفئتــي  الضاحيــة 
مــن جميع النواحي، بعدمــا تم عقد االجتماع 
الفنــي مع ممثلــي األندية الوطنية المشــاركة 
يــوم األربعــاء الماضــي 16 ينايــر وتــم خالــه 
شرح كافة التفاصيل الفنية الخاصة بالسباق 
وتوضيــح  المدربيــن  اســئلة  علــى  واإلجابــة 

كافة النقاط المتعلقة بالسباق.
 وأضــاف محمــد علــي أن لجنــة المســابقات 

باالتحاد البحريني أللعاب القوى حريصة كل 
الحرص على تنظيم سباق اختراق الضاحية 
لجميــع الفئات في موســم اختــراق الضاحية 
ودفع األندية للمشاركة في السباق الكتشاف 

المزيــد مــن العدائيــن البارزين وبــروز العديد 
مــن المواهــب الواعــدة التــي تســهم فــي رفد 
المنتخبــات الوطنية، مشــيدا بتعاون األندية 
الوطنية وحرصها على المشاركة انطاقا من 
التعــاون الوثيــق بيــن الطرفين والــذي يرمي 
في نهاية المطاف إلى االرتقاء بألعاب القوى 

لمــا للمســابقات من دور بارز فــي تحقيق هذا 
الهدف.

 كمــا أوضــح محمــد علــي جاهزيــة الحــكام 
والفنيين إلدارة السباق وسط مشاركة جيدة 
العــدد مــن عدائــي مختلــف األنديــة متطلعــا 
المواســم  كل  مثــل  وبــروزه  الســباق  لنجــاح 

السابقة وسط متابعة واهتمام من قبل نائب 
الرئيــس محمــد عبداللطيف بــن جال وكافة 

اعضاء مجلس اإلدارة.
 وأشــار بأن لجنة المســابقات قد حددت يوم 
الســبت القادم 26 يناير موعدا إلقامة ســباق 

اختراق الضاحية لفئتي العموم والناشئين.

سباق اختراق الضاحية لفئتي الشباب واألشبال اليوم

يخــوض منتخبنــا الوطنــي لكــرة اليــد فــي الثامنة من مســاء اليوم )الســبت( مواجهــة جديدة فــي مونديال كأس 
العالــم المقــام حاليــًا فــي ألمانيــا والدنمــارك أمــام منتخب صربيا ضمــن مباريات تحديد المراكز من الســابع عشــر 

وحتى العشرين في المونديال.

األربعــة  المراكــز  علــى  ويتنافــس 
المذكورة أربع منتخبات هي البحرين، 
بعــد  واألرجنتيــن  النمســا،  صربيــا، 
حصولهــا علــى المركــز الخامــس فــي 
المجموعــات األربــع بالــدور التمهيــدي 
الحاليــة  المشــاركة  تكــون  وبالتالــي 
لمنتخــب اليد هي األفضــل في تاريخ 
مشــاركاته باحتالــه مركــزًا يضعه من 
بيــن أفضــل عشــرين منتخبــًا فــي كرة 

اليد على مستوى العالم.
وتعتبــر مبــاراة اليــوم مــن المباريــات 
المنتخــب  تطــور  ظــل  فــي  الصعبــة 
الصربــي الــذي قــدم نفســه فــي الــدور 
التمهيــدي وكان مــن أقوى المنافســين 
رغــم  الرئيســي  للــدور  التأهــل  علــى 
قــوة المجموعــة التــي وقــع فيهــا، في 

المقابــل يســعى منتخبنــا علــى تقديــم 
هــذه  فــي  منــه  المطلــوب  المســتوى 
المباراة وتســجيل أولى المفاجآت في 
مشــاركاته الموندياليــة الرابعــة والتي 
تفاوت أداءه من مباراة ألخرى بسبب 
وقوعــه في مجموعــة تضم منتخبات 

أوربية لها مكانتها في لعبة كرة اليد.
وانتقلــت بعثــة المنتخــب صباح أمس 
الــى العاصمــة الدنماركيــة كونبهاجــن 
بعد انتهاء منافســات الــدور التمهيدي 
للمجموعــة الثانيــة والتــي أقيمت في 
وبحســب  األلمانيــة،  ميونيــخ  مدينــة 
النظــام الجديــد لنهائيــات كأس العالم 
المنتخــب  فــإن  المراكــز  ترتيــب  فــي 
الفائــز في مباراتنا أمــام صربيا ياقي 
الفائــز فــي مبــاراة األرجنتين والنمســا 

 ،18 – 17 المركزيــن مــن  للعــب علــى 
فيما الخاســران يلعبان على المركزين 

.20 – 19

إصابة الصياد

منتخبنــا  قائــد  مشــاركة  تتأكــد  لــم 
حســين  الاعــب  اليــد  لكــرة  الوطنــي 
الصيــاد في مبــاراة اليوم بعــد تعرضه 
الــى اإلصابــة في يده اليمنــى على أثر 
أمــام  فــي مباراتــه األخيــرة  ســقوطه 
الثانــي، ويعمــل  الشــوط  فــي  اليابــان 
الجهــاز الطبي بالمنتخــب على تجهيز 
الاعــب مــن أجــل إشــراكه نظــرًا لمــا 
صفــوف  فــي  كبيــر  ثقــل  مــن  يمثلــه 

المنتخب.

اللجنة اإلعالمية

ــات ــي ــائ ــه ــن ــال ــه ب ــخـ ــاريـ ــي تـ ــ ــل لــمــنــتــخــبــنــا ف ــ ــض ــ ــاركـــة الـــحـــالـــيـــة األف الـــمـــشـ

“أحمر اليد” يالقي صربيا لتحديد المراكز

منتخبنا الوطني لكرة اليد

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

السبت 19 يناير 2019 
13 جمادى األولى 1440 17

تّوج رئيس مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن عضو مجلس الشورى عبدالرحمن 
جمشــير فريــق أكاديميــة ســوبر ســوكر بكأس بطولة دلمــون للدواجــن األولى لكرة 
الصــاالت، بعــد فوزه فــي المباراة النهائية للبطولة على فريق شــركة كالم تيليكوم 

بهدف دون مقابل.

وأقيمــت المبــاراة النهائيــة يــوم الســبت 
12 ينايــر وذلك بحضــور أعضاء مجلس 
إدارة شركة دلمون للدواجن عبدالرحمن 
وبحضــور  الصالــح،  ويوســف  جمشــير 
المديــر العــام للشــركة عبدالهــادي ميــرزا 
ومدير الموارد البشرية علوي المحفوظ، 

والنائــب  بالشــركة،  األقســام  ومديــري 
المبــاراة  شــهدت  كمــا  رحمــة،  آل  غــازي 
حضــورا جماهيريــا ممتــازا، إذ إن اللجنة 
المنظمــة كانــت قد خصصــت العديد من 

الجوائز والهدايا التذكارية للجماهير.
وقد كانت المباراة النهائية على مستوى 
الحــدث حيــث قدم الفريقــان العديد من 
اللمحــات الفنيــة فــي لعبة كــرة الصاالت 
على الرغم من الحذر الشــديد والتحفظ 
من الفريقين خوفا من تلقي أي أهداف، 
كمــا تألــق حارســي مرمــى الفريقيــن في 
الــذود عــن مرماهــم، إال أن العــب ســوبر 
ســوكر طــال مشــعان تمكــن مــن خطف 

لتتويــج  ليقــوده  لفريقــه  الفــوز  هــدف 
باللقب.

وفــي الختــام تــم تكريــم حــكام المبــاراة 
النهائيــة عقيــل حســن وعبــاس عبــدهللا، 
كمــا تم تكريم أفضل العــب في البطولة 
الكابتن رائد بابا من فريق ســوبر ســوكر، 

وهــداف البطولــة الاعــب ســلمان المــا 

وأفضل حارس في البطولة إســام بال 

مــن فريــق كام تيليكوم، كمــا تم تكريم 

الفريق المثالي في البطولة فريق شــركة 

غرناطة.

اللجنة اإلعالمية

“سوبر سوكر” يظفر بكأس دلمون للدواجن

جانب من التتويج

ختام دورة التضامن األولمبي لمدربي اليد
ــا ــدرًبـ ــتـ مـ مــــن 40  ــر  ــ ــث ــ أك ــة  ــاركـ ــشـ ــمـ بـ نـــبـــيـــل طــــه  ــي  ــ ــدولـ ــ الـ فـــيـــهـــا  ــر  ــ ــاض ــ ح

اختتمــت صبــاح أمــس )الجمعــة( دورة التضامــن األولمبي فــي كرة اليد والتــي نظمها االتحــاد البحريني 
لكرة اليد وحاضر فيها المحاضر الدولي نبيل طه بمشاركة عدد كبير من المدربين والالعبين البحرينيين.

وأكد عضو مجلس إدارة االتحاد عيســى محســن رئيس 
لجنــة التطويــر والتدريــب على نجاح الدورة بما شــهدته 

مــن مشــاركة مــا يزيــد عــن 40 متدربــًا طــوال األســبوع 
الماضــي، مبينــًا أن محــاور الــدورة القت تفاعــاً واضحًا 

مــن قبــل الدارســين حيــث تناولــت الجوانــب المتعلقــة 
بالتدريب من الجانبين النظري والعملي.

التطــرق  الــدورة  تناولتهــا  التــي  المحــاور  أهــم  ومــن 
الــى مراحــل بنــاء الهجمــة فــي لعبــة كــرة اليــد والتمريــر 
تنــاول  حيــث  التكتيكيــة  الدفــاع  وطــرق  واالســتام، 
المحاضــر طريقــة الدفــاع )5/1( عمليــًا كمــا تــم التطــرق 

الــى التكتيك الهجومي واللعب الســريع بصورته الفردية 
المرمــى  حــارس  تدريبــات  الــى  باإلضافــة  والجماعيــة 
وتحركاتــه داخــل الملعب، وتــم أجراء اختبــارات نظرية 

للمشاركين في اليوم األخير
وأقيمــت الــدورة فــي قاعــة التدريــب والتطويــر بنــادي 
المنامــة فيمــا تــم االســتعانة بصالتــي اتحــاد اليــد ونادي 

أم الحصــم لشــرح الجوانــب العمليــة وإجــراء التدريبات 
التطبيقية باالستعانة بعدد من العبي المراحل العمرية.

المشــاركين  المدربيــن  تســليم  تــم  األخيــر  اليــوم  وفــي 
شــهادات اجتيــاز االختبــار النظــري والمشــاركة فــي هذه 
الدورة بواســطة النائب الثانــي لرئيس اتحاد اليد صاح 

خلفان.

اللجنة اإلعالمية

جانب من أحد سباق اختراق الضاحية في المواسم الماضية

جهوزية الحكام 
والفنيين إلدارة 

السباق بمشاركة عدد 
من عدائي األندية

جمشير توج البطل 
وكرم أصحاب 

الجوائز الفردية 
في البطولة
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بحضور نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشــد للفروســية وســباق الخيل ســمو 
الشــيخ عيســى بــن ســلمان بن حمــد آل خليفة نظــم النادي عصر أمس الســباق 
الثانــي عشــر لهــذا الموســم والــذي أقيــم علــى كــؤوس وزارة شــؤون الشــباب 

والرياضة وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

كما حضر الســباق سمو الشيخ سلطان 
الديــن بــن محمــد بن ســلمان آل خليفة 
وســمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى 
آل خليفــة وســمو الشــيخ ســلمان بــن 
بــن عيســى آل خليفــة وســمو  محمــد 
ســلمان  بــن  محمــد  بــن  نــوح  الشــيخ 
الشــباب  شــؤون  ووزيــر  خليفــة  آل 
والرياضــة أيمــن المؤيــد  وجمهــور من 

محبي رياضة سباق الخيل.
وكان الشــوط األول شــهد فــوزًا ســهالً 
للفرس “صابرينا” حيث فرضت تفوقها 
على مجريات الشوط وبفارق كبير بلغ 
8 أطــوال لتســجل فوزهــا الثانــي علــى 
أســتعاد  فيمــا  الموســم،  هــذا  التوالــي 
االنتصــارات  نغمــة  “جــالل”  الحصــان 
بعــد فــوزه المثير بعد صــراع ثنائي مع 
الحصــان “ بالــي أوربــان “ فــي الشــوط 
الثانــي وحســمه لصالحه بفــارق نصف 

رأس.
الجديــدة  الفــرس  واســتطاعت 
“الصقالوية 1733” أنتزاع فوزًا مفاجئًا 
بكأس الشوط الثالث المخصص للجياد 
العربيــة وذلــك فــي مشــاركتها األولــى 
بعدمــا ظهــرت بصــورة قويــة وتفوقت 
علــى الفرســين المرشــحتين “الملولــش 
1707 – الطويســة 1694” اللتيــن حلتــا 

في المركزين الثاني والثالث. 
مثيــرًا  صراعــًا  الرابــع  الشــوط  وشــهد 
وقويــًا بيــن الجياد المرشــحة وحســمه 
الفــوز  انتــزع  حيــث  “دليــل”  الحصــان 
فــي األمتــار األخيــرة بفــارق رقبــة عــن 

منافسه الحصان “رتورت”. 
كــول”  “هابــي  الحصــان  وأســتطاع 
اســتعادة توهجــه فــي المضمــار وعــاد 
الــى االنتصــارات بعــد غيبة بفــوزه في 
الشــوط الخامس بعدما ظهــر الحصان 

بفورمــة وجاهزيــة عاليــة أهلته لفرض 
متــر   400 آخــر  فــي  تفوقــه خصوصــًا 
واجههــا  التــي  المنافســة  رغــم  علــى 
مــن الحصــان الجديــد “ســان ديمــاس” 
والحصــان “كهــرب” وكالهمــا إلســطبل 

البوعينين.
الثانــي  المرشــح  الحصــان  وتمكــن 
نخبــة  صــراع  حســم  مــن  “دوشــانبي” 
مــن جيــاد النتــاج المحلــي في الشــوط 
فــي  الثالــث  فــوزه  وأنتــزع  الســادس 
مشــاركته الرابعة هذا الموســم متفوقًا 
الثانــي  لونــي”  “ويــن  منافســيه  علــى 

و”كيبد كروسيدر” الثالث.
وشهد الشوط الســابع واألخير مفاجأة 
قويــة بطلهــا الحصــان “دوغــال” حيــث 
ظهر الحصان بصورة قوية وتفوق على 
الجيــاد المرشــحة فــي الشــوط لينتزع 
أولى أنتصاراته في المضمار البحريني 
حيــث باغــت الجميــع بانطالقتــه فــي 
األمتــار األخيــرة وبكفاءة مــن الفارس 
البحرينــي عبــدهللا فيصــل ليحلق نحو 
الفــوز بجــدارة وبفــارق 3 أطــوال عــن 

الحصان الثاني “جورج ذي فيرست”.

التتويج

وزارة  كــؤوس  المؤيــد  أيمــن  وقــدم 
شــؤون الشباب والرياضة إلى الفائزين 
حيــث قــدم كأس الشــوط الثالــث إلــى 
البوعينيــن،  يوســف  الفائــز  المضمــر 
وكأس الشــوط الســادس إلــى المضمــر 
الفائــز جيمــس نيلــور، وكأس الشــوط 

السابع إلى المالك حسن الجبوري.
وفي تصريح له، أكد أيمن المؤيد وزير 
شــؤون الشــباب والرياضــة أن الــوزارة 
اســتراتيجية  دعــم  علــى  حريصــة 
راشــد  نــادي  يتخذهــا  الــذي  التطويــر 

للفروسية من أجل

ومنظومتــه  النــادي  بكيــان  االرتقــاء 
اإلدارية والفنية وقال “ إن وزارة شؤون 
الشــباب والرياضــة ماضية في تعاونها 
مــع نــادي راشــد للفروســية والوقــوف 
اســتراتيجية  لتنفيــذ  جانبــه  إلــى 
النــادي والراميــة الــى تحقيــق التطــور 
المســتمر للنــادي واالرتقــاء بقطاعاتــه 
المختلفــة ومســابقاته المحليــة والتــي 
نراهــا متوافقــة تمامــا مــع رؤيــة ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــئون 

الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
مبــادرات  مــع  ومتوافقــة  خليفــة  آل 
قطــاع  لتطويــر  الوطنــي  البرنامــج 
الشــباب والرياضــة “اســتجابة” لتكــون 

البحرين عاصمة للشباب والرياضة.
وتابــع وزير شــؤون الشــباب والرياضة 
“ إن الجهــود الكبيــرة التــي تقــوم بهــا 
الهيئــة العليــا لنــادي راشــد للفروســية 

وســباق الخيــل برئاســة ســمو الشــيخ 
عبــدهللا بــن عيســى آل خليفــة ونائبــه 
آل  ســلمان  بــن  عيســى  الشــيخ  ســمو 
خليفــة فــي وضــع البرامــج والخطــط 
الهادفة للنهوض برياضة ســباق الخيل 
فــي المملكة ســاهمت بصــورة واضحة 

في تحقيق التطور
المنشــود لنادي راشد للفروسية ونقلت 
منظومتــه وســباقاته الى فضاء أرحب 
بــدأت  واإلداريــة  الفنيــة  الناحيــة  مــن 

رياضــة ســباق الخيل تجنــي ثمار هذه 
الخطــط وانعكاســاتها علــى منافســات 

السباقات المحلية”.
الــذي  بالــدور  نشــيد   “ المؤيــد  وأشــار 
للفروســية  راشــد  نــادي  بــه  يقــوم 
باعتباره الركيزة األساســية في ســباق 
الــذي  النــادي  وباســتراتيجية  الخيــل 
اإليجابيــة  نتائجهــا  وظهــرت  اتخذهــا 
بــكل وضوح علــى تقدم رياضة ســباق 
عليــا  مراكــز  إلــى  البحرينيــة  الخيــل 
وبــات منتســبو هذه الرياضــة يحققون 
إنجازات متتالية ســواء على المستوى 
المحلــي أو الخارجــي األمــر الــذي أكــد 
مكانة رياضة ســباق الخيــل البحرينية 

على مختلف األصعدة”.
الشــباب  شــؤون  وزارة  “إن  وبيــن 
والرياضــة تحــرص دوما علــى التعاون 
الوثيــق مــع نادي راشــد للفروســية في 
رعايــة ســباقات كــؤوس وزارة شــؤون 
انطالقــا  وذلــك  والرياضــة  الشــباب 
مــن نهجهــا الرامي إلــى المســاهمة في 
تطويــر رياضــة ســباق الخيــل كمــا أننــا 
فــي الوقــت ذاتــه نتقــدم بالتهانــي إلى 
بكــؤوس  الفائزيــن  والفرســان  المــالك 
وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة بعــد 
طــوال  بــارزة  مســتويات  قدمــوا  أن 

األشواط.

من التتويج جانب من حضور كبار الشخصيات 

من المنافسات

جانب من السباق  سمو الشيخ عيسى بن سلمان مع أيمن المؤيد

“هاتريك” للبوعينين و “دليل” تخطف الكؤوس
ــد تـــــوج الـــفـــائـــزيـــن ــ ــؤي ــ ــم ــ ــد الــــســــبــــاق... وال ــهـ ــان شـ ــمـ ــلـ عــيــســى بــــن سـ
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القــدم  لكــرة  األول  الوطنــي  منتخبنــا  واصــل 
تحضيراته اإلعدادية لدور الـ 16 من منافســات 
كأس آســيا 2019 المقامة حاليا بدولة اإلمارات 
فبرايــر   1 حتــى  وتســتمر  المتحــدة،  العربيــة 

المقبل.
ومــن المؤمــل أن يخوض المنتخــب لقاء دور الـ 
16 أمــام منتخــب كوريا الجنوبيــة يوم الثالثاء 
المقبــل الموافــق 22 ينايــر الجــاري، وذلــك على 
مســاء   5 عنــد  دبــي  إمــارة  فــي  راشــد  اســتاد 
بتوقيت اإلمارات )4 عصرا بتوقيت البحرين(.

وخــاض المنتخــب تدريــب أمــس علــى الملعب 
الفرعــي بنــادي الوصــل فــي إمــارة دبــي، وهــو 
األول للمنتخــب بعــد انتقالــه أمــس مــن إمــارة 

الشارقة.
وقــاد مــران أمــس مــدرب المنتخــب، التشــيكي 
ميروســالف ســكوب والطاقــم المعــاون، وذلــك 
الموجوديــن   23 ال  الالعبيــن  جميــع  بحضــور 
فــي قائمــة المنتخــب وهــم: ســيد شــبر علــوي، 
عبدالكريــم فــردان، يوســف حبيــب، ســيد رضــا 
أحمــد  جمعــة،  أحمــد  ميــرزا،  أحمــد  عيســى، 
عبــدهللا، وليــد الحيام، ســيد مهدي باقــر، أحمد 
بوغمــار، حمد شمســان، عبدالوهاب علي، كميل 
األســود، جاســم الشــيخ، علــي حرم، علــي مدن، 
محمــد  ســعيد،  ضيــاء  ســيد  حميــدان،  مهــدي 
مرهون، جمال راشــد، محمد الرميحي، عبدهللا 

يوسف وسامي الحسيني.

واشــتمل المــران علــى جوانــب بدنيــة وأخــرى 
فنية.

وخضع الالعب عبدهللا يوســف لجلسات “ليزر” 
يــوم أمــس، حيث بــدأت اإلصابة في التحســن، 
بعــد أن تــدرب بصــورة انفراديــة خــالل تدريب 

أمس األول.
وكان منتخبنــا الوطنــي قــد غــادر الشــارقة يوم 
أمس متجها إلى دبي بعد تعد تحديد مواجهته 
ضمن دور ال 16، والتي ســتقام في دبي أيضا، 

إذ استقر المنتخب أمس في فندق “كونراد”.

خالد بن سلمان يشهد تدريب 
المنتخب

لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  نائــب  شــهد 
القدم للشــؤون الفنيــة ورئيس لجنة المنتخبات 

ســعادة الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة، مران 
المنتخــب الوطني، يوم أمس، والذي أقيم على 

ملعب نادي الوصل.
خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خالــد  الشــيخ  وتابــع   
دبــي،  إمــارة  فــي  للمنتخــب  األول  التدريــب 
ســتجمع  التــي   16 ال  دور  لمبــاراة  تحضيــرا 

منتخبنا الوطني بكوريا الجنوبية.

عبدالخالق يحاضر لحكام كأس آسيا

قــدم عضــو لجنــة الحــكام باالتحــاد اآلســيوي 
لكــرة القــدم ومستشــار لجنــة الحــكام باالتحــاد 

البحرينــي لكرة القــدم عبدالرحمــن عبدالخالق، 
محاضــرة لحكام بطولة كأس آســيا 2019 التي 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  تســتضيفها 

حتى 1 فبراير المقبل.
وقــدم عبدالخالق محاضرة لحكام البطولة، كما 
التقى على هامش ذلك بطاقمنا الدولي المكون 
مــن حكــم الســاحة الدولــي المونديالــي نــواف 
شــكرهللا والحكم المســاعد الدولــي المونديالي 
ياســر تلفــت والحكــم المســاعد الدولــي محمــد 

جعفر.

جهود كبيرة لعلي الشحي

يبذل مرافق منتخبنا الوطني في كأس آسيا 
2019 مــن اللجنــة المنظمة المحلية للبطولة، 
علــي الشــحي، جهــودا كبيــرة ومضنيــة فــي 
متابعــة كافــة أمــور وفــد المنتخــب الوطنــي 
إلــى  “األحمــر”  لوصــول  األول  اليــوم  منــذ 

اإلمارات.
ويعد علي الشحي من المرافقين للمنتخبات 
لــكأس  المحليــة  المنظمــة  للجنــة  التابعيــن 
آســيا 2019، وهــو مرافــق لمنتخبنــا الوطني 

الصعوبــات  كافــة  تذليــل  علــى  ويحــرص 
وتقديم كل التســهيالت لوفــد المنتخب منذ 
اليــوم األول وخــالل انتقالــه بيــن اإلمــارات 

المختلفة لخوض جميع المباريات.
بالــغ  عــن  الوطنــي  المنتخــب  وفــد  وأعــرب 
شــكره وتقديــره للجهــود المميــزة والمضنية 
هــذا  مثمنيــن  الشــحي،  علــي  يبذلهــا  التــي 
اإلمــارات  فــي دولــة  مــن األشــقاء  التعــاون 
العربية المتحدة الذي يعكس أواصر العالقة 

والمحبة بين البلدين الشقيقين.

عبدالخالق يتوسط طاقمنا الدولي جانب من تدريب المنتخب

علي الشحي

“األحمر” يواصل تحضيراته لكوريا الجنوبية
ــا ــيـ آسـ كـــــــأس  ــي  ــ ــائ ــ ــه ــ ن ــن  ــمـ ــثـ لـ دبـــــــي  فـــــي  األول  مـــــرانـــــه  خـــــــاض 

اتحاد الكرة - الوفد اإلعالمي

وكاالت

خــذل المنتخــب الســوري، جماهيــره، حيــن فشــل فــي تحقيــق أحالمهــا بتحقيــق نتائــج 
جيدة في بطولة كأس آسيا وودع من الدور األول، بالحصول على نقطة واحدة من 3 
مباريات، بالتعادل السلبي مع فلسطين والخسارة أمام األردن )2-0(، وأستراليا )2-3(.

البطولــة  الســوري،  المنتخــب  ودخــل 
بقيــادة المــدرب األلمانــي بيرنــد ســتينج، 
ولكنــه تعرض لإلقالة بعــد التعثر في أول 

جولتين بدور المجموعات.
وفشل منتخب نسور قاسيون في تحقيق 
ليتولــى  واألردن،  فلســطين  أمــام  الفــوز 
فجــر إبراهيــم، المهمــة بشــكل مؤقت بعد 
اإلطاحــة بالمــدرب بيرنــد ســتينج. ورغم 
األداء الجيــد والــروح القتاليــة للمنتخــب 
الســوري، لكنــه فشــل فــي االنتصــار علــى 

نظيره األسترالي حامل اللقب. 
إلقالــة  يخطــط  الســوري  االتحــاد  وكان 
تأشــيرة  كانــت  عندمــا  ســتينج،  بيرنــد 
الدخــول لفجــر إبراهيم جاهــزة، حيث تم 

تأمينها قبل انطالق البطولة القارية.

شارة القائد 

تكرر السيناريو في شارة القائد للمنتخب 
الســومة  عمــر  حملهــا  حيــث  الســوري، 

أول جولتيــن  فــي  جــدة،  أهلــي  مهاجــم 
أمــام فلســطين واألردن، قبــل أن تذهــب 
لزميله في المنتخب، أحمد الصالح خالل 

مواجهة أستراليا.
وذكرت بعض األنباء أن عمر الســومة هو 
مــن ضغــط علــى المــدرب الســابق بيرنــد 
الخطيــب،  فــراس  الســتبعاد  ســتينج، 
لتكــون اإلشــارة من نصيــب مهاجم أهلي 

جدة. 

هدفان 

رغــم القــوة الهجومية للمنتخب الســوري 
خربيــن  وعمــر  الســومة  عمــر  بوجــود 
لــم  الفريــق  لكــن  مارديكيــان،  ومارديــك 
يتمكن من هز الشــباك ســوى مرتين فقط 

خالل 3 مباريات. 
وتأثــر المنتخــب الســوري بإصابة أســامة 
أومــري بالربــاط الصليبــي فــي المواجهــة 
األولى بدور المجموعات أمام فلسطين.

خروج مذل للكرة السورية

أنهى المنتخب العراقي الدور األول من كأس آسيا، وصيفا لنظيره اإليراني في المجموعة الرابعة، بفارق األهداف 
فقــط، بعــد تســاويهما فــي نفــس الرصيــد النقــاط، وضعته بمواجهــة قطر في ثمــن النهائــي. وقدم أســود الرافدين 
مباريــات جيــدة خــالل دور المجموعــات، وطغى على أســلوبه الجماعية، وبرز عدد من النجــوم المميزين. فيما يلي 

بعض المالمح من أداء منتخب العراق في دور المجموعات.

لمسات السلوفيني

ينتــاب  كان  الــذي  التوجــس  برغــم 
عــدد كبيــر مــن الجماهيــر العراقيــة، 
المنتخــب  شــخصية  ظهــور  لعــدم 
بشــكل واضــح في المباريــات الودية 
قبــل بــدء منافســات كأس آســيا، إال 
أن النظــرة العامــة ألســود الرافديــن 

تغيرت مع أول مباراة بالبطولة.
عــدم  المخــاوف،  تلــك  أبــرز  وكان 
الســلوفيني،  المــدرب  اســتقرار 
ستريشــكو كاتانيتــش، على تشــكيلة 
فــي  حتــى  اســتمر  مــا  وهــو  ثابتــة، 

لكــن  فيتنــام،  أمــام  األولــى  المبــاراة 
ســرعان مــا عــاد الفريــق لتوازنــه بعد 
التغييرات ألتي أجريت منذ الشــوط 

األول.
المبارايــت اســتقر أداء  ومــع توالــي 
المنتخب فنيا، وبدأت تظهر لمســات 
المــدرب أمام اليمن ثــم إيران، وقدم 

العبو العراق أداًء مميزا.

ثبات الدفاع

مّثــل العــب الدفــاع أحمــد إبراهيــم، 
وظهــر  بالمنتخــب،  الخبــرة  عنصــر 
بشــكل مميــز وقاد زمــالءه لتصحيح 

األخطــاء التــي حدثــت أمــام فيتنام، 
بعــد أن انتهــج المــدرب أســلوب غير 
مســار  يصحــح  أن  قبــل  متماســك، 

الفريق.
ولعــب المدافعــون دورا بارزا، ســواء 
أحمــد إبراهيــم أو علــي فائــز وريبين 
سوالقا، وحتى األطراف علي عدنان 
بفدائيــة،  وظهــروا  مهــاوي،  وعــالء 

خاصة في مباراة إيران.

مواهب كبيرة

مواهــب  العــراق  تشــكيلة  قدمــت 
أبرزهــا  الوســط،  خــط  فــي  مميــزة 

صفــاء هــادي، الــذي تمكــن من فرض 
وجــوده بقــوة، ولعــب دورا محوريــا 
ومؤثــرا في قيادة المنتخب لتحقيق 

نتائج مميزة.

وذلــك بجانــب أمجــد عطــوان، الــذي 
بصالبــة  ويمتــاز  فدائيــا  العبــا  يعــد 
األداء، وبشــار رســن الالعب المهاري 
الــذي يجيــد التحكــم بإيقــاع اللعــب، 

إضافــة لذكاء همام طــارق واندفاعه 
البدنــي، كل هــؤالء خطفــوا األضواء 

خالل الجوالت الماضية.

ميمي المميز

عــالء  لالعــب  الرائــع  األداء  برغــم 
فــي  إشــراكه  يتــم  كلمــا  عبــاس، 
يبقــى  لكــن  الماضيــة،  المباريــات 
مهنــد علي ميمــي النجــم األول الذي 
قدراتــه،  عــن  يبرهــن  أن  اســتطاع 
وبــات حديث البطولــة لما يمتلك من 
عاليــة،  ومهاريــة  بدنيــة  مواصفــات 
ليكــون من أبــرز الوجــوه التي ولدت 
في بطولة آسيا 2019 في اإلمارات.

ميمي ســجل فــي مباراتين من أصل 
3 خاضها منتخب العراق، وسيتحمل 
مســؤولية كبيرة فــي األدوار المقبلة، 
لــأدوار  الفريــق  بقيــادة  للمســاهمة 

المتقدمة من البطولة.

وكاالت

لمسات كاتانيتش وميمي الموهوب األبرز في العراق

لقطة للمنتخب العراقي في كأس آسيا

96 هدًفا في دور المجموعات لكأس آسيا
ــات بالتمهيـــدي ــتوى المجموعـ ــرة علـــى مسـ ــات المثيـ ــن المجريـ ــد مـ العديـ

حفل دور المجموعات من كأس آسيا 2019 المقامة حاليا باإلمارات وتستمر حتى 1 فبراير المقبل، بالعديد 
من المجريات المثيرة على مستوى المجموعات الست في الدور التمهيدي.

وتعتبــر البطولــة الحاليــة هــي األولــى 
 24 بمشــاركة  تقــام  التــي  نوعهــا  مــن 
مجموعــات   6 علــى  توزعــوا  منتخبــا 

بواقع 4 منتخبات لكل مجموعة.
وشــهد دور المجموعــات تســجيل 96 
بواقــع  وذلــك  مبــاراة،   36 فــي  هدفــا 
مبــاراة، وهــو معــدل  لــكل  2.7 هدفــا 
جيــد جدا ويعكس الغــزارة التهديفية 
للمنتخبــات  الهجومــي  والتوجــه 
المشــاركة. وكانــت المجموعــة E التي 
تضم الســعودية وقطر ولبنان وكوريا 
 21 بواقــع  تهديفــا  األعلــى  الشــمالية 
هدفــا، فيمــا المجموعــة B التــي تضم 
أســتراليا واألردن وفلســطين وسوريا 

األقل عبر 11 هدفا فقط.
هــو  الشــمالية  كوريــا  منتخــب  وكان 
دور  فــي  لأهــداف  اســتقباال  األكثــر 
المجموعــات عبــر 14 هدفا هــزت بهم 
خروجــه  يعكــس  مــا  وهــو  شــباكهم، 
المبكــر مــن البطولــة وبــدون تحقيــق 
منتخبــا  يســجل  لــم  فيمــا  نقطــة،  أي 
وودعــا  هــدف،  أي  واليمــن  فلســطين 
البطولــة مبكــرا، فيمــا ســجل منتخــب 
قطــر 10 أهــداف كأعلى عــدد أهداف، 
فــي حين أن منتخبات األردن وكوريا 
الجنوبيــة وإيــران وقطــر لــم تســتقبل 

أي هدف في دور المجموعات.
بــدوره، فــإن منتخبنــا الوطنــي الــذي 

 ،A تأهــل بصفتــه ثالثــا عــن المجموعة
مناســبتين  فــي  اهتــزت  شــباكه  فــإن 
االفتتــاح  مبــاراة  فــي  وكانــت  فقــط، 
أمــام اإلمــارات التــي انتهــت بالتعادل 
)1-1( وفــي مباراة الهند التي خســرها 
)1-0(، فيمــا ســجل المنتخــب هدفيــن 
تأهــل بهمــا مــن ضمن أفضــل أصحاب 

المراكز الثالث.
مــن غيــر شــك، أن البطولــة اآلســيوية 
قــوي  بتنافــس  ســتحظى  الكبيــرة 
الــذي   16 الـــ  دور  فــي  كبيــرة  ونديــة 
الجــاري  ينايــر   20 األحــد  غــدا  يبــدأ 
بإقامــة 3 مباريــات، ومثلهــا يــوم 21، 
فيمــا يختتــم دور الـ 16 يــوم 22 يناير 

بإقامــة مبارتين بينها مبــاراة منتخبنا 
الوطنــي وكوريــا الجنوبيــة، خصوصا 
وأن جميع المنتخبات تسعى للتنافس 
حــد  أبعــد  إلــى  الوصــول  علــى  بقــوة 

علــى  األكبــر  االســتحقاق  فــي  ممكــن 
لمــا  نظــرا  الصفــراء؛  القــارة  مســتوى 
تتميز به هذه النســخة من خصوصية 

على أصعدة مختلفة.

من مباريات منتخبنا الوطني في دور المجموعات
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الخطـــأ ممنــــوع
ربما ســيجد محمد صالح، هداف ليفربول، مقاومة من أكبر العب في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يلتقي الريدز، مع كريســتال باالس، في ملعب أنفيلد، اليوم الســبت. ومن المتوقع 

أن يعتمد الزوار على الحارس األرجنتيني البديل جوليان سبيروني )39 عاًما( الذي خاض آخر مباراة مع باالس في 2017 بعد أن عرقلت اإلصابات مسيرته.

فيســنتي  بــاالس،  كريســتال  حــارس  وتعــرض 
جوايتــا، إلصابة بربلة الســاق خــال الهزيمة من 
واتفــورد الســبت الماضــي، كمــا شــككت وســائل 
ويــن  للويلــزي  البدنيــة  الجاهزيــة  فــي  إعــام 

هينيسي، بديل الحارس اإلسباني.
 10 نحــو  قضــى  الــذي  ســبيروني،  وســيكون 
ســنوات مــع بــاالس وســيتم مــن العمــر 40 عامــا 
فــي مايــو المقبــل، خيــاًرا متاًحــا أمــام المــدرب 
روي هودجسون. ويتبقى معرفة كيف سيتمكن 
سبيروني أو هودجسون من منع صاح، وكذلك 

روبرتو فيرمينو من هز الشباك في أنفيلد.

فــي  هزيمــة  بــا  مبــاراة   31 ليفربــول  وخــاض 
الدوري على أرضه، وفي حال فاز اليوم الســبت 
ســيبتعد فريــق المــدرب يورجــن كلــوب مؤقًتــا 
بفــارق بـــ7 نقــاط عــن مانشســتر ســيتي حامــل 

ا. اللقب وصاحب المركز الثاني حاليًّ
وكان باالس آخر فريق هزم ليفربول بملعبه في 
الــدوري حين تفوق 1-2 في أبريل 2017 بفضل 

ثنائية كريستيان بنتيكي.

وســيحل ســيتي صاحــب المركــز الثانــي ضيفــا 
علــى هيديرســفيلد تــاون المرشــح للهبــوط يوم 
األحــد فــي مواجهــة قــد تكــون من طــرف واحد 

لصالح فريق المدرب بيب جوارديوال.
وســيكون هيديرســفيلد، متذيل الترتيب، تحت 
قيادة مؤقتة للمدرب مارك هودســون بعد إنهاء 
االرتبــاط مــع المــدرب ديفيد فاجنر يــوم االثنين 
الماضــي. ويغيــب هــاري كيــن هــداف توتنهــام 

هوتســبير عن مواجهة الجار فولهام يوم األحد، 
ومــن المنتظــر اســتمرار غيابــه حتى مــارس بعد 
مــن  الهزيمــة  خــال  بالكاحــل  إلصابــة  تعرضــه 

مانشستر يونايتد في المباراة السابقة.
وخســر توتنهــام، صاحــب المركــز الثالــث بفــارق 
هدافيــه  ثانــي  جهــود  ليفربــول،  عــن  نقــاط   9
ســون هيونــج مين بعد التحاقــه بمنتخب كوريا 

الجنوبية في كأس آسيا.

وسيلتقي تشيلسي صاحب المركز الرابع مع آرسنال خامس الترتيب وقد ينصب التعادل في مصلحة مانشستر يونايتد.  «
وسيلعب يونايتد ضد ضيفه برايتون، ومن الممكن أن يمدد المدرب المؤقت أولي جونار سولسكاير سلسلته المثالية ليحقق 

االنتصار السابع على التوالي بكل البطوالت منذ أن تولى القيادة بعد إقالة المدرب السابق جوزيه مورينيو.

قمــة نــاريــة

يوفنتوس لمواصلة التحليق

وكاالت

السبت 19 يناير
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روما
اودينيزي

انتر

تورينو
بارما

ساسولو

17.00
20.00
22.30

الدوري األلماني
الجولة 18

ليفركوزن
فرانكفورت

اليبزغ

غالدباخ
فرايبورغ
دورتموند

17.30
17.30
20.30

الدوري الفرنسي
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غانغانباريس 19.00

يلتقــي ريــال مدريــد مع ضيفه اشــبيلية اليوم الســبت في قمــة نارية ضمن المرحلة العشــرين 
من الدوري اإلســباني لكرة القدم، فيما يخوض برشــلونة المتصدر اختباًرا ســهالً أمام ضيفه 

ليغانيس الثالث عشر األحد.

وتتجه األنظار إلى ملعب “ســانتياغو برنابيو” 
حيــث تقــام قمــة فــض شــراكة المركــز الثالث 
بيــن ريــال مدريد وضيفــه األندلســي إذ يملك 
كل منهما 33 نقطة مع أفضلية فارق األهداف 
إلشــبيلية و10 نقــاط خلف برشــلونة المتصدر 
بفــارق 5 نقــاط عــن مطــارده المباشــر أتلتيكو 
مدريــد الــذي يحــل الســبت أيًضــا ضيًفــا علــى 

هويسكا صاحب المركز األخير.
ويدخل الفريقان الملكي واألندلسي المواجهة 
وكاهمــا منتش بتأهله إلــى الدور ربع النهائي 
خســارتيهما  رغــم  المحليــة  الــكأس  لمســابقة 
إيابــا األربعــاء، األول أمــام مضيفــه ليغانيس، 
بنتيجــة  بلبــاو  أتلتيــك  أمــام ضيفــه  والثانــي 
واحــدة صفــر1-. وإدراًكا منــه لصعوبة المهمة 
أراح  الســبت،  الفــوز  وأهميــة  إشــبيلية  أمــام 
ريــال مدريــد األرجنتينــي ســانتياغو  مــدرب 
ســوالري أبرز الركائز األساســية في تشــكيلته 

خــال مبــاراة الــكأس فلعــب فقــط الفرنســي 
رافايــل فــاران والبرازيلي مارســيلو ومواطنه 

كاسيميرو ولوكاس فاسكيث.
ويعاني ريال مدريد الذي ســيحاول هذا العام 
أن ينسي جماهيره عروضه المخيبة ونتائجه 
المخيبة في النصف األول من أسوأ موسم له 
منــذ 2006-2005، مــن العديــد مــن اإلصابــات 
فــي صفوفــه آخرهــا لــرأس حربتــه الفرنســي 
كريم بنزيمة بكســر في أصبع يده في المباراة 

ضد المضيف األندلسي ريال بيتيس )2-1(.
وماركــو  بايــل  غاريــث  الويلــزي  ويغيــب 
أسينســيو وحارس المرمــى الدولي البلجيكي 

ثيبو كورتوا بسبب اإلصابة.
ولــن تكــون مهمة الملكي ســهلة أمام إشــبيلية 
الذي سيسعى إلى استغال المستوى المهزوز 
لريال هذا الموسم وإلحاق الخسارة الثانية به 
تواليــا على أرضه معتمدا علــى قوته الضاربة 

الفرنســي  الدولييــن  بقيــادة  الهجــوم  فــي 
التونســي األصل وسام بن يدر، خامس الئحة 
الهدافين )9 أهداف(، والبرتغالي أندريه سيلفا 
)8 أهداف( إلى جانب قائده خيسوس نافاس 
وصانع األلعاب الدولي األرجنتيني إيفر بانيغا 
والمنضــم إليــه حديثــا مــن برشــلونة الدولــي 

المغربي األصل منير الحدادي.
لمواصلــة  بقــوة  مرشــًحا  برشــلونة  ويبــدو 
انتصاراتــه المتتاليــة ورفــع عددها إلى ســبعة 

والحفــاظ علــى فــارق النقــاط الخمــس التــي 
تفصله عن أتلتيكو، عندما يستضيف ليغانيس 
الثالث عشــر. بــدوره، يخــوض أتلتيكو مدريد 
اختباًرا سهاً عندما يحل ضيًفا على هويسكا 
صاحــب المركز األخير. ويدخل الممثل الثاني 
للعاصمة مباراة السبت بمعنويات مهزوزة بعد 
خروجــه مــن مســابقة الــكأس على يــد عقدته 
جيرونا بتعادلهما 3-3 في مدريد بعدما تعادال 

1-1 ذهابا في جيرونا.

مع مضي يوفنتوس قدًما نحو الفوز باللقب الثامن له على التوالي في دوري الدرجة األولى 
اإليطالــي، قــد تصبــح الحــوادث العنصريــة وحكــم الفيديــو المســاعد والصــراع علــى التأهل 

لدوري األبطال، من أبرز ظواهر النصف الثاني من الموسم.

بعــد  نشــاطه  اإليطالــي  الــدوري  ويســتأنف 
العطلة الشتوية مطلع األسبوع، حيث يتصدر 
الهزيمــة،  طعــم  يــذق  لــم  الــذي  يوفنتــوس، 
المســابقة بفــارق 9 نقــاط عــن نابولــي صاحب 
المركــز الثانــي، ويملك فرصة لتوســيع الفارق 
أكثــر. ويســتضيف يوفنتــوس، الــذي جمع 53 
النصــف  فــي  ممكنــة   57 إجمالــي  مــن  نقطــة 
األول مــن الموســم، كييفــو متذيــل الترتيــب 
يــوم االثنيــن، بينما يواجه نابولــي )44 نقطة(، 
مبــاراة أكثــر صعوبــة على أرضه أمام التســيو 

الرابع، يوم األحد.
ومــن عامــات هيمنــة يوفنتــوس أن نابولــي 
الــذي  القياســي  الرقــم  مــن  االقتــراب  يمكنــه 
حققــه النادي الموســم الماضــي بالوصول إلى 
النقطــة 91، ليحتــل المركــز الثانــي، ومــع ذلك 
قد ال يتفوق على منافسه القادم من تورينو.

منافســه ساســولو،  ميــان  إنتــر  ويســتضيف 

اليــوم الســبت. ويحتــل اإلنتــر المركــز الثالــث 
)39 نقطــة(، متفوقــا بســبع نقاط على التســيو 
)32 نقطــة(، الــذي يحتل المركز الرابع واألخير 

المؤهل لدوري األبطال.
بارمــا  عــن  التســيو  فقــط  نقــاط   7 وتفصــل 
صاحــب المركــز 12، وتقع أنديــة ميان وروما 
وتورينــو وفيورنتينــا  وأتاالنتــا  وســامبدوريا 

وساسولو بينهما.
بــات  اللقــب  علــى  الصــراع  كان  إذا  وحتــى 
محسوما تقريبا، فإن أشياء أخرى قد تخطف 
األضــواء. وانتهــى النصف األول وســط جدل 
المســاعد،  الفيديــو  كبيــر بشــأن تقنيــة حكــم 
الماعــب  فــي  العنصريــة  الحــوادث  وبعــض 
اإليطاليــة، وهمــا أمــران مــن غيــر المرجــح أن 

ينتهي الجدل بشأنهما.
خلــف  ساســولو،  أمــام  إنتــر  مبــاراة  وســتقام 
أبــواب مغلقــة حيــث يقضــي الفريــق عقوبــة 

إهانــات  جماهيــره  ترديــد  بعــد  لمباراتيــن 
كاليــدو  الســنغالي  المدافــع  ضــد  عنصريــة 
كوليبالي، العب نابولي، في ملعب سان سيرو 

في نهاية العام المنصرم.
كمــا تــم إيقــاف كوليبالي، الذي ثــارت تكهنات 
بشــأن احتمال انتقاله إلى مانشســتر يونايتد، 

لمباراتين بسبب طرده لاحتجاج.
وانتقــد خبــراء ونشــطاء فــي مجــال مناهضة 
العنصريــة قــرار معاقبــة كوليبالــي، وقالــوا إن 

الضحية عوقب مثل الجاني.

وقــال رئيس االتحاد اإليطالي، هذا األســبوع، 
إن الحكام والمسؤولين اإليطاليين سيطبقون 
الخاصــة  )الفيفــا(  الدولــي  االتحــاد  تعليمــات 
بالتعامــل مــع الهتافــات واإلهانــات العنصريــة 

التي تصدر عن المشجعين في المدرجات.
جازيتــا  صحيفــة  جرافينــا  جابرييلــي  وأبلــغ 
ديللــو ســبورت، أن االتحــاد اإليطالــي ســيقوم 
الحــوادث  مــع  التعامــل  إجــراءات  بتبســيط 
العنصرية بعد انتقادات بشأن طريقة التعامل 

مع واقعة كوليبالي مدافع نابولي.

وسام بن يدر

يوفنتوس ينتظر مواجهة بالمتناول أمام المتذيل

وكاالت
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بلغ السويســري روجيه فيدرر حامل اللقب، الدور الرابع من بطولة أســتراليا المفتوحة، أولى البطوالت األربع الكبرى في كرة 
المضــرب، بتغلبــه الجمعــة علــى األميركــي تايلــور فريتــز، ليالقي فــي الدور المقبــل اليوناني ســتيفانوس تسيتســيباس. وتغلب 
المخضــرم السويســري )37 عاًمــا( الباحــث عــن لقبــه الســابع فــي ملبــورن وتعزيــز رقمه القياســي في ألقــاب الغراند ســالم )20(، 

بسهولة على األميركي )21 عاما( بنتيجة 2-6، 5-7 و2-6، في 88 دقيقة فقط.

وعــّزز فيدرر رقمه القياســي ببلوغ الدور 
ثمــن النهائــي إلحــدى البطــوالت الكبــرى 
للمرة الـ63 في مســيرته االحترافية التي 

حقق خالها 99 لقًبا.
مــع  لفيــدرر  المقبــل  الموعــد  وســيكون 
تسيتســيباس الــذي يصغــره بـــ17 عاًمــا، 
وهــو مصنــف 14 فــي ملبــورن، ويعد من 

أبرز الاعبين الصاعدين.
وتفوق اليوناني في الدور الثالث الجمعة 
علــى الجورجــي نيكولــوز باسياشــفيلي 
التاسع عشر 3-6، 6-3، 6-7 )9-7( و6-4.

وفــي مقابل معاناة اليوناني في مباراته، 

بــدا فيــدرر غير متأثر بســنه فــي البطولة 
التــي أحــرز لقبها في العاميــن الماضيين، 
لحســم  فقــط  دقيقــة   20 إلــى  واحتــاج 
المجموعــة األولــى لصالحــه فــي المباراة 

ضد فريتز.
شــارابوفا  ماريــا  الروســية  وأقصــت 
الدنماركيــة كارواليــن فوزنياكــي حاملــة 
اللقــب من الدور الثالــث للبطولة، بفوزها 

عليها بثاث مجموعات.
فــي   30 المصنفــة  شــارابوفا  وتفوقــت 
بطولــة ملبورن، بنتيجــة 4-6، 6-4، و6-3 
علــى الدنماركيــة المصنفــة ثالثــة، والتــي 

كانــت قــد أحــرزت فــي أســتراليا مطلــع 
العام الماضي، لقبها األول والوحيد حتى 

اآلن في بطوالت الغراند سام.
المتوجــة  عامــا(   31( الروســية  وحققــت 
الكبــرى  البطــوالت  فــي  ألقــاب  بخمســة 
بينهــا لقــب بطولــة أســتراليا عــام 2008، 
أبــرز نتيجــة لها منذ عودتهــا من اإليقاف 
في العام 2016 بعد إيقاف نحو 15 شهًرا 

بسبب المنشطات.
الرابــع  الــدور  فــي  الروســية  وتلتقــي 
)ثمــن النهائــي( األســترالية آشــلي بارتــي 
المصنفــة 15، التــي فازت علــى اليونانية 

ماريا ساكاري 5-7 و6-1.
وتابعــت شــارابوفا “لم أخــض العديد من 
الماضــي، الســيما ضــد  العــام  المباريــات 
العبــات مــن المصنفــات البــارزات، وهذه 

هــي المباريــات التي أتمرن من أجلها، لذا 
الفوز ُيعد مكافأة”.

منــذ  األول  فوزهــا  شــارابوفا  وحققــت 
نحو 18 شــهًرا علــى العبة من المصنفات 

ووضعــت  عالميــا،  األوليــات  الخمــس 
فــي  حاليــا،  ثالثــة  المصنفــة  فوزنياكــي 
مواجهة احتمال الخروج من نادي العشر 

األوليات في نهاية البطولة.

وكاالت

تأهل فيدرر وشارابوفا

ماريا شارابوفا

ليفربول يواجه 
الخصم “الكابوس” 

في انفيلد
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إعداد: هبة محسن

أضافت ساعات فندي )FENDI( حديثًا طرازًا جديدًا الى مجموعتها من ساعات رن أواي من خالل إصدارات جديدة من هذه الساعات األنيقة تأتي تشكيلتها هذه 
المرة بســوار معدني صقيل مزينة بشــعار “f is FENDI” في محاكاة لتصميم اإلطار األنيق للســاعة، حيث يبرز الشــعار على نحو غير مألوف مقلوبًا رأســًا على عقب 

على سوار جذاب يلتف بأناقة حول المعصم.

 Run أواوي  رن  معماريــة  تأتــي   
جماليــات  بفضــل  Awayمتميــزة 
التفاعل ما بين األشكال والغرافيك، 
هــذه الجماليــات التــي تبــرز إبــداع 
فــي أفضــل  FENDI حيــن يتجلــى 

حاالته.
ايطــار  فــي  بدقــة  الســوار  يندمــج 

كاشــفًا عن براعة الهندســة الخطية 
مــا بيــن وصالت الربــط فيما يوضع 
شــعار F is FENDI المحــاط بدائــرة 
على الســوار وتحديدًا عند مؤشري 
الســاعتين 12 و6 ومــا يمنــح لمســة 
التــي  التشــكيلة  هــذه  علــى  مرحــة 

تحمل توقيع الدار.

ويســهم حرف F السميك الموضوع 
على كريســتال الياقوت في التأكيد 
وعلــى  الســاعة،  مينــا  عمــق  علــى 
إطاللتهــا الالمركزية الفريدة وفيما 
تترصــع النســخة النســائية مــن رن 
أواي بالمــاس الثميــن الــذي يســمح 
لحــرف F علــى الســاعة بــأن يضفي 

لمسة في منتهى التألق.
 Run يشــار إلى ان نســخة ران أواي
Awayالرجالية تتسم بطابع ذكوري 
جــريء، يكشــف عــن تبايــن مذهــل 
مــا بيــن اســتدارة حــرف F ولمعانــة 
مــن جهة وحافتهــا الصقيلة الناعمة 
المحفوفة بالساتان من جهة أخرى.

”Run Away“ ــن  م أنــيــقــة  مجموعة  تــطــرح  “فــنــدي” 

ساعات فخمة للنساء والرجال

مع بداية العام 2019، أعلنت شــركة 
الزياني للســيارات، الموزع الحصري 
لســيارات ميتسوبيشــي فــي مملكــة 
البحريــن، عــن إطالقهــا لحزمــة مــن 
موديــالت  علــى  المغريــة  العــروض 
ميتسوبيشــي  ســيارات  مــن   2019
 )SUV( الرياضية المتعددة األغراض

ذات الدفــع الرباعــي، لتشــارك بذلــك 
زبائنها فرحة حلول العام الجديد.

وقد أكدت شــركة الزياني للسيارات 
بــأن العــرض يشــمل أربعــة خيــارات 
من موديالت سيارات ميتسوبيشي 
جــدا  مخفضــة  بأســعار   SUVالـــ

وتنافسية. 

ويأتي هذا العرض ليؤكد التزام شركة الزياني للسيارات بتقديم أفضل  «
الخدمات لعمالئها الكرام في مملكة البحرين، مما يجعلها الشركة الرائدة 

في مجال بيع السيارات في المنطقة.

عروض مغرية من “الزياني للسيارات”

تشارك شركة بيتك للتأمين التكافلي في معرض “Auto Works” الذي انطلق في أرض المعارض الخميس 17 يناير ويستمر إلى اليوم 19 يناير. 
ويختــص المعــرض الــذي يتمتــع بصفة دولية، بخدمات وقطع غيار الســيارات، وتقدم “بيتك تكافل” خصومات مميــزة على خدماتها ومنتجاتها 

التأمينية في فترة المعرض. 

مــن  عمالءهــا  تكافــل”  “بيتــك  وتســتقبل 
إذ  خــاص،  جنــاح  فــي  المعــرض  زوار 
بعــرض  تكافــل”  “بيتــك  فريــق  ســيقوم 
فــي مجــال  الشــركة  خدمــات ومنتجــات 
تأميــن الســيارات على الســيارات والمزايا 
العديــدة التي يحملها كل منتج وما تنفرد 
به خدمات الشــركة من خصائص منافسة 

تناسب مختلف شرائح العمالء.
خــالل  مــن  تكافــل”  “بيتــك  وتســتهدف 
االنتشــار  تعزيــز  المعــرض  فــي  وجودهــا 
عمالئهــا،  إلــى  أقــرب  لتصبــح  والحضــور 
المتطلبــات  علــى  للتعــرف  وكذلــك 
العميــل  يطرحهــا  التــي  واالحتياجــات 
ودراســة آرائهم ومقترحاتهم والعمل على 
توفيرهــا وتطبيقهــا للوصــول إلــى أعلــى 

المعايير في خدمة العميل. 

العديــد   ”Auto Works“ معــرض  ويضــم 
من الشــركات، ويســتقطب عددا كبيرا من 
الزوار الذين ســوف يستمتعون بالعروض 
المميزة، ومشــاهدة السيارات والدراجات 

والمشــاركة  والمعدلــة،  النــادرة  الناريــة 
والبرامــج  المســابقات  مــن  العديــد  فــي 
مجــال  فــي  المتخصصــة  التشــجيعية 

السيارات وخدماتها.

ضمن فعاليات مهرجان البحرين للتسوق “البحرين تتسوق”، يستضيف مجمع العالي التجاري، 
أحــد المجمعــات المشــاركة فــي المهرجــان، فنــان الضــوء العالمي الشــهير كريم جبــاري، والذي 
ســيطلق عرضــه الضوئــي الفنــي الجديــد فــي مملكــة البحريــن. ويعــد العــرض المســمى “عندما 
يستقر الغبار” أو “Once the Dust Settles” مفهوًما فنًيا فريًدا إذ يضم تركيبات فنية وكشك 

لرسم البورتريهات إلى جانب عرض فني ضوئي حي.

ومــن المقــرر أن تقــام هــذه العــروض علــى امتــداد 
حيــث   ،2019 ينايــر   26 وحتــى   18 مــن  أيــام،   9
ســتقام عــروض فنيــة ضوئية مباشــرة فــي الفترة 
المســائية فــي الســاحة الرئيســية للمجمــع بتاريــخ 
18، 19، 25، و26 مــن ينايــر، أي فــي أيــام عطلــة 
نهاية األســبوع لمدة أســبوعين متتاليين، وســيتم 
عــرض التركيبات الضوئية طــوال هذه الفترة، كما 
ســيحظى الجمهور بفرصة خلق لوحاتهم الضوئية 
الفنيــة الخاصــة فــي كشــك مخصــص يتــاح علــى 

امتداد هذه الفترة أيًضا. 
وعلــى هامــش اإلعــالن عــن الحــدث، قــال مديــر 
“رغبــة  كورتشــيلو:  بــراد  التجــاري  العالــي  مجمــع 
منــا فــي تقديــم األفضل خــالل مهرجــان “البحرين 
تتســوق”، وإقامــة الفعاليــات التــي ترقــى لذائقــة 

الجمهــور الكريــم، فإنــه تســعدنا اســتضافة الفنــان 
كريــم جبــاري فــي مجمــع العالــي التجــاري، والذي 
أكثــر  أحــد  المهرجــان  وضيــوف  للــزوار  ســيقدم 

العروض الفنية إبداًعا وابتكاًرا وتفرًدا”.
من جهته قال كريم جباري: “يســعدني ويشــرفني 
“عندمــا  عــرض  إلطــالق  الدعــوة  هــذه  أتلقــى  أن 
ينجلــي الغبــار” فــي مملكــة البحريــن، وأن أشــارك 
الجميع في هذا المهرجان البهيج الســتعراض هذا 
المفهــوم الفني القريــب إلى قلبي. أنا ممتن لمجمع 
العالــي علــى منحي هــذه الفرصة، حيــث يعبر هذا 
العــرض عــن أهميــة مواجهــة كل الظــروف بقــوة 
وصالبــة خصوًصــا عنــد مكافحة الســيل المســتمر 
مــن التحديــات والعقبــات.” وقالــت مديــر مهرجان 
“البحرين تتسوق” ريم توفيقي: “نحن متحمسون 

الســتضافة الفعاليــات الرائــدة التــي تثبــت تنــوع 
وغنــى المهرجان، ومــا يحمله من محتوى ترفيهي 
وفنــي ملمــوس، حيث أنــه يأتي كتجربــة متكاملة 
يســتمتع بهــا جميع األفــراد على اختــالف ميولهم، 

وهو المهرجان األمثل للجميع”.

”Auto Works“ الشـــركة تســـتقبل عمالءهـــا بمعـــرض ــدا ــدي ــا ج ــوم ــه ــف “الــبــحــريــن تـــتـــســـوق” يـــقـــدم م
“بيتك تكافل”... خصومات على خدمات التأمين “عندما يستقر الغبار” في “العالي”
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تتألق هالة األناقة التي تلف الرجل العصري األنيق من احترامه للقواعد 
المتبعــة وخرقهــا بلباقــة فــي الوقــت ذاتــه. وعلــى هــذا األســاس، يعتبــر 
العــرض المصّغــر للثواني الذي يظهر عند الســاعة 7 قاعدة متبعة وســمة 
مميــزة لمجموعــة ســاعات )Twist( التــي تنــدرج ضمــن خــط مجموعــة 
 ،)L.U.C XPS Twist QF( ســاعة  أن  إال  الشــاملة،   )L.U.C( ســاعات 
المصنوعــة من الذهب األبيض المصادق عليه بشــهادة “التعدين العادل، 
ضمــن إصــدار محــدود يضم 250 ســاعة فقط، تعتمد خرق هــذه القاعدة 
مــن خــالل االنحــراف المــدروس عن مركــز الســاعة بمنهجيــة أنيقة لعدم 

التناسق.

تالئــم  التــي  رشــاقتها  وبفضــل 
المعصم، وقوامها الغني، وجودة 
األخالقــي؛  وبعدهــا  إنتاجهــا، 
تلــف هــذه  التــي  الهالــة  تكتمــل 
الســاعة فــال تفتقــر ألدنى لمســة 

من البذخ. 
تعتمــد تقاليــد صناعة الســاعات 
التناســق  دقــة  علــى  الفاخــرة 

والترتيــب الجمالــي الــذي يثيــر 
استجابة بصرية فطرية، بيد أن 
 )L.U.C XPS Twist QF( ســاعة
ال تكتف بذلك، بل تالعبت أيضًا 
بموضــع التــاج وعــرض الثوانــي 
مــن  وشــاح  كتالعــب  المصغــر، 
حريــر الكشــمير وهو يشــف عما 
وراءه، رغــم احتوائها على كافة 

المزايا التــي تتميز بها مجموعة 
 .)L.U.C( ساعات

تزدهــي  آخــر،  صعيــد  وعلــى 
 )L.U.C XPS Twist QF( ســاعة
األنيقــة  المميــزات  مــن  بوفــرة 
برامــج  ألهــم  حيازتهــا  نتيجــة 
دار  تحــرص  التــي  الشــهادات 
شــوبارد للحصــول عليهــا، مثــل: 

شــهادة منظمة فلورييه للجودة، 
وشهادة الكرونومتر، وصنع علبة 
األخالقــي  الذهــب  مــن  الســاعة 
المصادق عليه بشهادة “التعدين 

العــادل”. وبذلــك تتخطــى هــذه 
التحفة الفنية كل حدود المعايير 
الجمالية المعروفة لتجسد أروع 

إنجاز حرفي على اإلطالق.

“L.U.C XPS Twist QF” ساعة باذخة من “شوبارد”
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تبدو أكثر نشاطًا وحيوية وحاذر التحديات لئال 
تعّرض نفسك للحوادث.تكون مرتاحًا نفسيًا 

بعدما منحت نفسك قسطًا وافيًا من الراحة.
أنك على وشك التخلص من واحد من أسوأ 

كوابيسك على اإلطالق.
فرصة جيدة لحدوث انتقال كنت تنتظره طوياًل 

في حياتك المهنية.
 عليك التمسك بالفرصة الجديدة ألنها سهلة 

ومهمة في حياتك.
لمعالجة البدانة والوزن الزائد عليك بممارسة 

الرياضة والحمية.
تكثر المسؤوليات الملقاة على عاتقك وتتداخل 

بعضها مع بعض.
 ننصح لك عدم االستسالم بل المواجهة اليوم 

مع كل من يتدخل في شؤونك.
ال تراهن على الحظ وال على المصادفة لئال 

تخسر أي شيء.
تبدو األمور بينك وبين شريكك غامضة جًدا لكن 

ما تزال هناك فرصة.
استمر في المحاولة وسوف تصل إلى ما تريد 

الوصول إليه قريًبا.
أنت غير معتاد الظروف الصحية السيئة ثق أنك 

في المسار الصحيح.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 2011
زلزال عنيف يضرب 

جنوب غربي باكستان 
بلغت قوته 7.2 

درجة على 
مقياس ريختر 

وشعر به بأنحاء 
متفرقة من باكستان والهند 

وإيران ودبي والبحرين.

أعلنت حورية فرغلي، 
أنها انتهت من تصوير 

مشاهدها التي تظهر من 
خاللها كضيفة شرف في 

فيلم “حملة فرعون”، 
للمنتج محمد السبكي. 

وصورت حورية مشاهدها 
بمدينة اإلنتاج اإلعالمي.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ــاء ــرخ ــت ــوع واالس ــط ــت ــة والـــقـــراءة وال ــاض ــري مــمــارســة ال

أفكار إلجازة الربيع أكثر فائدة ومتعة

تعتبــر إجــازة الربيــع ذروة الوقــت التــي يملــك فيهــا الطالــب وقًتــا للقيــام بأعمــال 
وإنجــاز أهــداف ســريعة، بعيــدا عن قضائها فــي النوم ومشــاهدة التلفــاز والهاتف 
والباليستيشــن والقيــام بأشــياء ترفيهيــة فقط، أفــكار عديدة تســتطيع القيام بها 

خالل هذه االجازة وبأقل التكاليف، فقط انظر للحياة بمنظور آخر!

الواقع أن وقت الفراغ الذي يعقب بداية 
دراســة  إلــى  يحتــاج  الدراســية  العطــل 
مكثفــة توجــد حال لهــؤالء الطلبــة الذين 
يشكون وقت فراغ طويل خالل يومهم، 
فإمــا يخصصونــه للنــوم أو التســكع فــي 
الشــوارع والمــوالت وهــم يهربــون مــن 
منازلهــم الضيقة وشــققهم األضيق بحثا 
عــن مســاحات للحريــة. في هــذا التقرير 
نســتعرض لكم أفكار تستطيع القيام بها 

لقضاء وقت مليء بالمعرفة والفائدة 

الرياضة

وإذا  بذلــك،  للقيــام  بحاجــة  الجميــع 
لــم تســتطع القيــام بذلــك خــالل األربــع 
العمــل  وقــت  فــي  أيــام  والخمســة 
األســبوعي، فعليــك أن تكــون نشــطًا في 
عــن  للتعويــض  األســبوع  نهايــة  عطلــة 

بعض من ذلك الوقت.

مؤجالت

بســبب انشــغالك طــول العــام ربمــا فــي 
الدارســة والروتيــن مع األصدقــاء، هناك 
العديــد مــن الواجبــات لــم تؤدهــا لفتــرة 
الدراســة  فــي  انشــغالك  بســبب  طويلــة 
كترتيب مالبســك صيانة أجهزة المنزل، 
فالعطلة هي فرصتك الثمينة للقيام بكل 

النشاطات المؤجلة.

التدريب

ابــدأ بالبحث عــن عمل تدريبي يناســبك 
هــذا  الكبيــرة،  الشــركات  إحــدى  فــي 
يســاعدك جيــًدا فــي كســب خبــرة جيدة 
حــول مجــاالت العمــل باإلضافــة لتنميــة 
مهاراتــك في العمل الجماعــي والتنظيم 
إثــراء  علــى  يســاعدك  كذلــك  المهنــي، 

السيرة الذاتية عندما تبدأ بكتابتها.

قراءة الكتب

قــراءة  فــي  العطلــة  تســتغل  أن  عليــك 
كتبــك أو روايتــك المفضلــة، او ابــدأ في 

شراء كتب جديدة وانطلق!

االسترخاء

بعد ضغوط الدراســة التي كانت مالزمة 
لــك فــي الفتــرة الســابقة ســتحتاج حتًما 
لوقــت بيــن الحيــن واآلخــر ال تفعــل فيه 
شــيًئا، فقط تســترخي لتتخلــص من كل 

الضغوط.
هــذه فرصــة جيــدة للخــروج فــي رحلــة 
لبضعــة أيــام لمــكان فســيح كالصحــراء 
)الصخير( مع تخصيص وقت لالستلقاء 
على األرض تتأمل فيها السماء وتراقب 
النجــوم، ســتكون رحلــة كشــفية مميزة! 
من المؤكد ان االسترخاء سيجعلك أكثر 

حيوية للتعامل مع المهام القادمة.

تطوع

العديــد مــن الفــرق التطوعيــة تعلــن عــن 
خــالل  الخيريــة  التنمويــة/  مشــاريعها 
فترة الصيف، ال تتردد في االنضمام إلى 
إحدى المجموعات والمشاركة ببرامجها 
وتقديــم مــا تســتطيع. ابحــث مــن اآلن 
عــن المبــادرات التــي تحتــاج متطوعين 
وانتســب لها، أعدك أنك ســتكون سعيًدا 

جًدا.
تســتطيع أن تتطــوع داخــل المنزل ومع 
طريقــة  تعلمــِت  لــو  مــاذا  أيًضــا،  أهلــك 
طبخهــا  وجربــت  األطبــاق  أحــد  إعــداد 
علــى الغــداء اليــوم ألســرتك؟! ســتكون 
مــن أمتــع تجاربك في هــذا الصيف رغم 
بســاطتها وستشــعرين باإلثارة إن كانت 

هذه تجربتك األولى في المطبخ!

العمل الحر

كمبيوتــر  جهــاز  هــو  تحتاجــه  مــا  كل 

المــكان  أمــا  باإلنترنــت،  جيــد  واتصــال 
والوقــت فلــك الحريــة فــي اختيارهمــا، 
هــذا يســاعدك فــي االعتماد على نفســك 
مواهبــك  وصقــل  الشــخصي  وإبداعــك 
كذلك. ليس هذا فحسب بل أنت تستغل 
فــي ممارســة هواياتــك  الفــراغ  أوقــات 
ألن  االحترافيــة  إلــى  بهــا  والوصــول 
العمــل الحــر غالًبا يتطلــب منك أن تحب 
المهمة التي تقوم بها ســواء كانت كتابة 
وكذلــك  وبرمجــة  تصميًمــا  أو  وترجمــة 

التسويق.

 مواهب

العطلــة فرصــة جيــدة لتطويــر مواهبك، 
تنمــي  دورات  فــي  بااللتحــاق  بــادر 
هواياتــك وتصقلهــا وكذلــك ابحــْث عــن 
مهــارة جديــدة لتعلمها، هنــاك الكثير من 
ورشــات العمــل فــي مدينتــك مثــل تعلم 
اللغــات أو التصويــر أو الرســم وغيرهــا 
الكثيــر فقــط كل مــا عليــك هــو متابعــة 

اإلعالنات.

هيمنــت المواهب الشــابة علــى قائمة 
المرشــحين لجوائز بريت الموسيقية 
آن-مــاري  وتدخــل  البريطانيــة 
وهــي  جوائــز  أربــع  علــى  المنافســة 
أفضــل فنانة بريطانية، وأفضل ألبوم 
بريطاني في العام عن ألبومها “سبيك 
يــور مايند”، وأفضل أغنيــة بريطانية 

بريطانيــة  أغنيــة  وأفضــل  منفــردة، 
أغنيتهــا  عــن  العــام  فــي  مصــورة 
“2002”. أمــا دوا ليبــا فترشــحت فــي 
فئــة األغنية المنفردة عــن أغنية “آي. 
دي. جــي. إيــه. إف” وكذلــك أغنيتهــا 
“وان كيــس”، وهمــا مرشــحتان أيضــا 

ألفضل أغنية مصورة في العام.

وتنافس غلين في أربع فئات من بينها أفضل فنانة بريطانية، وأفضل  «
أغنية منفردة عن أغنيتها “آيل بي ذير”. وترشحت أغنية “ذيس ديز” 

ألفضل أغنية منفردة وأفضل أغنية مصورة.

ترشيحات “بريت” الموسيقية
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 1983
بوليفيا تعتقل الضابط النازي كالوس باربي. 

 1984 
انتفاضة 1984 بالمغرب.

 1991 
العراق يطلق صاروخ سكود على إسرائيل تسبب بوقوع 15 إصابة وذلك أثناء حرب الخليج الثانية. 

 1993 
التشيك وسلوفاكيا ينضمان لمنظمة األمم المتحدة. 

 1995 
زلزال في كولومبيا بقوة 6.6 على مقياس ريختر. 

22

أعلــن الفنــان عبد الله بوشــهري عبر حســابه الشــخصي على 
تطبيق “سناب شات”، بدء تصوير مشاهده في مسلسل “25 

دقيقة”، تحت إشراف المخرج سائد الهواري.
ونشــر “بوشــهري”، صورته مــع المخرج ســائد الهواري من 
كواليس تصويــر العمل، ثم اضاف صورة أخــرى علق عليها 

قائال: “ونبتدي قصة جديدة”.  “25 دقيقة” يشــارك في بطولته 
نخبة من نجــوم الخليج منهم: هدى الخطيــب، صمود الكندري، 

إبراهيم الحربي، سعود بوشهري، هند البلوشي، شيالء سبت وآخرين.

انتهــت الفنانة هبــة عبد الغني من تصوير جميع مشــاهدها 
خالل السياق الدرامي لمسلســل “كارمن” والذي تم عرض 
أولى حلقاته السبت الماضي على احدى القنوات الفضائية 
المشــفرة وتنتظر عرضه عبر شاشــات القنوات الفضائية 

المفتوحة خالل الفترة المقبلة.
ومن جانبها أعربت هبة عن سعادتها بتعاونها للمرة األولى 

مع حسين شوكت مخرج العمل خاصة أنه سيقدمها للجمهور 
في شكل جديد لم تعتاد على تقديمه قبل ذلك.

أعلــن الفنان بدر الشــعيبي طرح ألبومه الغنائــي األول في 2 
فبرايــر المقبــل، وقال بــدر: “إطالق ألبومــي الغنائي األول 
سيكون خالل حفل موســيقي، أقدم خالله أغنيات األلبوم 
وعرضــا حصريا لكليب )يا متعبة كل الناس(، الذي انتهيت 

من تصويره اخيرا واتمنى أن ينال رضاكم”.
وأشار إلى انه تعاون خالل األلبوم مع نخبة من نجوم الكلمة 

واللحن من الشــباب، مؤكدا حرصه علــى التنويع إلرضاء جميع 
األذواق.

جديد الشعيبي في فبرايرتعاون جديد“25 دقيقة”

محرر مسافات



بــرواز دبــي يجــذب مليــون زائــر فــي عــام

يبدو أن مريم أوزرلي، الشهيرة باسم “السلطانة هيام” ال تشبع من  «
عمليات التجميل بحسب ما نقل اإلعالم التركي مؤخرا. وقال موقع 

“sozcu” إن النجمة مريم أوزرلي أجرت مؤخرا عملية تجميل في 
وجهها للحصول على خدود تشبه خدود نجمات هوليود الشهيرة. 
وأوضح الموقع التركي أن الخدود التي حصلت عليها مريم أوزرلي 

أبرزت عظام الوجه مثل باقي نجمات هوليود.

اســتقبل بــرواز دبــي مليــون زائر مــن مختلــف دول العالم خالل أول ســنة 
من افتتاحه ما يؤكد المكانة المتفردة التي يحتلها بين المعالم السياحية 
والعمرانيــة حــول العالــم وتصميمه الجذاب والفريــد من نوعه الذي جذب 

أنظار عدد كبير من زوار مدينة دبي.

الهاجــري  داوود  المهنــدس  وقــال 
مديــر عــام بلدية دبي ان برواز دبي 
رؤيــة صاحــب  مــن  انطالقــا  يأتــي 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي “رعاه 
هللا” الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي 
كوجهة ثقافية وترفيهية وسياحية 
وعالميــة ونحــرص فــي بلديــة دبي 
على إطالق مشاريع متفردة وتعمل 
علــى إبــراز ريــادة مدينــة دبــي فــي 
مختلــف المجاالت وذلك عن طريق 
االلتزام باالســتراتيجيات واألسس 
التــي تســهم فــي تحقيــق األهــداف 

المرجوة.
زوار  عــدد  وصــول  إن  وأضــاف 
يعــد  الرقــم  هــذا  إلــى  دبــي  بــرواز 
إنجــازا متميــزا حيــث نســعى دائمــا 
بالمشــاريع  المدينــة  إثــراء  إلــى 

الضــوء  تســليط  فــي  تســهم  التــي 
الفريــدة  العمرانيــة  النهضــة  علــى 
التــي تشــهدها المدينــة إلــى جانــب 
إيماننــا بأهميــة العمــل علــى توفيــر 
وجذابــة  متميــزة  ســياحية  معالــم 
أعــداد  اســتقطاب  علــى  وتعمــل 
كبيــرة من الجمهور. وأكــد الهاجري 
بــرواز دبــي أصبــح واحــدا مــن  أن 
أحــدث المعالــم الثقافية الســياحية 
الدولــة  مســتوى  علــى  والترفيهيــة 
 2018 ينايــر  فــي  افتتاحــه  منــذ 
يؤطــر  بــارزا  صرحــا  يمثــل  حيــث 
مشــاهد وإطــالالت ســاحرة لمدينة 
ضمــن  والحديثــة  القديمــة  دبــي 
“بــرواز واحد” ليشــكل جســرا يربط 
ماضي اإلمــارة العريق مع حاضرها 

المزدهر.
وأوضــح أن أهم ما يميز برواز دبي 
هو الجســر العلــوي الفريد من نوعه 

حيث يتحول مســار الزوار المصمم 
مــن ألواح ذكية إلى أرضية شــفافة 
وذلــك بمجــرد الســير عليــه بحيــث 
تمنــح الزائــر اإلحســاس بأنه يســير 
علــى الهــواء إلــى جانب اســتمتاعه 
بمشــاهدة فريدة للمنطقة المحيطة 

بالبــرواز مــن األعلــى الفتــا الــى أن 
البــرواز حصــل فــي العــام الماضــي 
منتــدى  فــي  التميــز  جائــزة  علــى 
الرابــع  الترفيهيــة  المنتزهــات 
إلــى جائــزة أفضــل أداء  باإلضافــة 

للعام في قمة أسباير.

بإطــالالت  دبــي  بــرواز  ويتميــز 
دبــي  مدينــة  لكامــل  بانوراميــة 
منــذ  الزمــن  عبــر  قصتهــا  ليحكــي 
النجــاح  بقصــص  مــرورا  تأسيســها 
الطموحــة  خططهــا  كللتهــا  التــي 

لتحقيق مستقبل زاهر.
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لــم تخلــو الــدورة الحاديــة عشــرة مــن مهرجــان المســرح العربــي المقامــة بالقاهرة من 
اإلصــدارات المســرحية المهمــة التي تغني رفــوف المكتبة العربية وتكــون زادا ومعينا 
لــكل الباحثيــن والمهتميــن، حيــث أصــدرت الهيئــة العربيــة المســرح أحــد عشــر كتابــا 
مســرحيا تدور حول المســرج المصري، بمناســبة انعقاد هذه الدورة في القاهرة، تحت 

عنوان “ نقد التجربة – همزة الوصل المسرح المصري في نصف قرن 1905 – 1952”.

مؤتمــرا  أقيــم  اإلصــدارات  هــذه  حــول 
مــن  ثالثــة  خاللــه  اســتعرض  صحفيــا، 
الباحثيــن إصداراتهــم وهــم عمــرو دوارة، 
ومصطفــى ســليم مــن مصر، وعلــي الربيع 
مــن العراق، عيدابي أشــار في تقديمه إلى 
أن الهيئــة العربية للمســرح اعتــادت دائما، 
ضمــن مشــروعها للنشــر إصــدار مجموعــة 
مــن الكتب فــي دورات المهرجــان العربي، 
وأضــاف أن الهيئة تختار موضوعات هذه 
اإلصــدارات تتناغم وتنســجم مع المحاور 
التــي تــدور حولهــا فعاليــات المهرجانــات، 
وهــو ما ميــز إصدارات هذه الــدورة أيضا، 
المســرح  حــول  جميعهــا،  جــاءت  حيــث 
وتراثــه،  وشــخصياته  فرقــه،  المصــري، 
وتاريخــه، مشــيرا إلــى أن الهيئــة رأت أن 
تــدرس وتــؤرخ تاريــخ المســرح المصــري 
فــي مائــة عام، وقد خصصــت هذه الدورة 
ســتخصص  فيمــا  قــرن،  نصــف  لتغطيــة 

الدورة القادمة لتغطية النصف اآلخر.

وأعــرب عمــرو دواره مؤلــف كتــاب “ كــرم 
مطــاوع رجــل المهام الصعبة”عن ســعادته 
بــأن أتاحت له الهيئة العربية هذه الفرصة 

لنشر كتابه عن المخرج الكبير، مشيرا إلى 
أنــه عمــل مســاعدا لكــرم مطاوع فــي عدد 
مــن العــروض علــى مرحلتيــن، األمــر الذي 
أتــاح لــه االقتراب منه ومعرفــة الكثير من 
مزايــاه، مؤكــدا أن مطــاوع لــم يكــن يجيد 
تقديــم الفرجــة فحســب إنمــا كان مفكــرا 

مسرحيا كبيرا
واشــار دوارة النتصــار مطــاوع فــي تلــك 
المعركــة ودليلــه علــى ذلك هو أن يوســف 
إدريــس حينما نشــر نصه “ الفرافير “ نشــر 
نــص العــرض بعــد التصرفــات اإلخراجيــة 

لمطاوع.
دوارة ذكــر أيضــا شــهادة ســميحة أيــوب 

لكرم مطاوع، مشيرا أنه سألها عن المخرج 
الــذي تعتبــره األول بيــن المخرجين الذين 
تعاملــت معهــم، عربــا وأجانــب فقالــت إنه 

كرم مطاوع.
 واشــار دوارة إلــى انــه أصــدر عــددا مــن 
الكتــب حــول مخرجيــن مصرييــن منهــم 
األلفــي،  ومحمــود  الحليــم  عبــد  أحمــد 
وجالل الشرقاوي وكمال عيد، وهناء عبد 
الفتــاح، ليس كنوع من التأريخ إنما ســعيا 

الكتشاف رؤاهم اإلخراجية
أمــا مصطفــى ســليم فأشــار إلــى أن كتابــه 
“ الــدالالت الدراميــة للنظــم الطقســية في 
الدرامــا التجريبية “ هو رســالته للدكتوراه 

التــي أنجزهــا عــام 2006، فــي أكاديميــة 
الفنون، مشــيرا إلى أنه لم يكن ينوي نشــر 
هذا الكتاب إال في مؤسســات متخصصة، 
نظرا لتخصصه الشديد، وهو ما أتاحته له 

الهيئة العربية للمسرح.
وقال سليم إنه رصد وصنف الطقوس في 
الوطــن العربــي، وبحث في كيفيــة تعامل 
النصوص المصرية مع هذه الطقوس وذكر 
ســليم عــددا مــن التطبيقــات التــي تناولها 
فــي كتابــة بغــرض تحليــل الكيفيــة التــي 
تعاملــت بهــا نصــوص الكتــاب المصرييــن 
مــع الطقوس، فأشــار إلــى معالجة محمود 
ديــاب لطقس الحصاد فــي ليالي الحصاد، 

وظهــوره الكثيــر مــن الطقوس لــدى رأفت 
الدويــري خاصــة فــي “ قطة بســبع ترواح” 
وعالقــة الســيد بالعبــد فــي نــص الفرافيــر 
الــذي يتعامــل مــع طقــس المــوت بشــكل 
ســاخر، وكذلــك معالجــة توفيــق الحكيــم 

لطقس السبوع في “ ياطالع الشجرة “.
و كشــف الكاتب العراقي علي الربيعي أنه 
عكــف على دراســة المســرح العربــي ألكثر 
مــن ربــع قــرن، وأخــرج 17 كتابــا، منهــا مــا 
يتصل بتاريخ المسرح العراقي وقد أصدر 
فيــه عــددا مــن األعمــال أهمهــا: المســرح 
المســيحي فــي العــراق، وإســهامات يهــود 

العراق في المسرح.

الكاتب عمر دواره يتحدث عن كتابه كرم مطاوع رجل المهمات الصعبة 2مصطفى سليم يتحدث عن كتابه الدالالت الدرامية

كتب مسرحية قيمة في “المسرح العربي” بالقاهرة
المقبل أكــتــوبــر  ــي  الــوطــنــي ف الــمــســرحــي  ــداد  ــغ ب ــاق مــهــرجــان  ــط ان اتــفــاقــيــة 

أسامة الماجد من القاهرة

ومــن االتفاقيــات التــي وقعــت فــي المهرجــان، اتفاقيــة انطــالق مهرجــان بغــداد 
المســرحي الوطني، حيث وقع الكاتب المســرحي إســماعيل عبدهللا األمين العام 
للهيئــة العربيــة للمســرح، والفنان جبار جــودي نقيب الفنانيــن العراقيين، اتفاقية 
تعاون حيث ذكر عبدهللا إنه وفقا لالتفاقية سترعي الهيئة إقامة مهرجان وطني 

بدولة العراق في أكتوبر المقبل.

وأضاف.. لم تتوقف مسيرة دعم الشيخ 
ســلطان القاســمي للمســرح العربــي، منذ 
انطــالق اعمال الهيئة، فــي 2007 عندما 
القي سموه كلمة اليوم العالمي للمسرح.
العــراق وســتظل معينــا  كانــت  وتابــع.. 
خصبا لإلبــداع والمبدعين، الذين طالما 

اثــروا الحيــاة الثقافيــة العربيــة، ونحــن 
العــراق  بانضمــام  نتشــرف  الهيئــة  فــي 
مهرجانــات  إقامــة  لدعــم  لبرنامجنــا 
وطنيــة وفعاليــات مســرحية فــي البالد 
التــي ال يوجــد بهــا مثــل هــذه األنشــطة 

والفعاليات.

من جهته قدم جبار جودي نقيب فناني 
العراق الشــكر للشــيخ القاســمي وللهيئة 
المســتمر  لدعمهــا  للمســرح،  العربيــة 

وكشــف  العربــي.  المســرحي  للحــراك 
الهيئــة،  مــع  االتصــاالت  تواصــل  عــن 
مــن االجتماعــات حتــي  العديــد  وعقــد 

تبلــورت االتفاقيــة فــي شــكلها النهائــي. 
وأعــرب جــودي عــن أملــه فــي ان يكون 
المهرجــان العراقــي المدعوم مــن الهيئة 

أكتوبــر   24 فــي  فعالياتــه  تبــدأ  والــذي 
القــادم “اســتثنائيا” بتضافــر جهــود كل 

المسرحيين العرب.

انطالق مهرجان بغداد المسرحي الوطني

انطالق مهرجان بغداد المسرحي الوطني من القاهرة إسماعيل عبدالله ونقيب الفنانين العراقيين خالل توقيع االتفاقية
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زخات شهب صناعية.. لألغنياء فقط
أطلقــت شــركة يابانيــة قمــرا اصطناعيــا إلــى الفضــاء؛ ليقــوم بمهمــة 
هــي األولــى مــن نوعها، إذ ســيعمل على إحــداث زخات من “الشــهب 
“أمطــار  بـــ  المعــروف  الطبيعيــة  الظاهــرة  غــرار  علــى  الصناعيــة”، 
الشــهب”، وتصل كلفتهــا لماليين الــدوالرات.وإذا تحقق ذلك بنجاح، 
فإنهــا ســتكون أول زخات شــهب صناعيــة في العالــم، وبالتالي فإنها 
ســتكون شــبيهة باســتمطار الســحب مــن ناحيــة، وزخــات الشــهب 
مــن ناحيــة أخــرى. كمــا ســيكون مــن الممكن إحــداث زخات الشــهب 
الصناعيــة “حســب الطلــب”، لكــن بكلفــة لــن يتمكــن مــن تحملهــا إال 
األغنيــاء. وأطلقــت المركبــة الفضائيــة، وهــي بحجــم حقيبــة ظهــر 
كبيــرة، علــى متــن صــاروخ “إبســيلون”، التابــع إلى وكالة استكشــاف 
الفضاء اليابانية؛ الختبار جدوى استمطار الشهب صناعيا. ويؤسس 
إطــالق القمــر الصناعــي إلمكان اســتمطار الشــهب الصناعيــة بحلول 
2020، وفقــا لموقــع “ميــل أونالين” البريطانية. وبحســب المشــروع، 
ســتطلق كريــات معدنيــة متوســطة الحجــم، قطرهــا أقل مــن بوصة 
واحدة، من الفضاء، وســتحترق عنــد دخولها المجال الجوي لألرض 
فــي وقــت يحدده الزبون المحتمل. وحتى اآلن لم يتم تحديد ســعر 
لكلفــة زخــات الشــهب الصناعيــة، ويظــل األمر ســريا، لكــن يتوقع أن 
يصل ســعر إطالق الشهب الصناعية إلى ماليين الدوالرات. وزعمت 
شــركة “أســترو اليــف إكســبيرينس”، التــي تتخــذ مــن طوكيــو مقــرا 
لهــا، أن نســختها المزيفــة مــن أمطــار الشــهب “تتفــوق علــى زخــات 
مــن  أطــول وأكثــر كثافــة  لفتــرة  الطبيعيــة”؛ ألنهــا تســتمر  الشــهب 

نظيرتهــا الحقيقيــة. وقالت المديــرة التنفيذية للشــركة اليابانية لينا 
أوكاجيمــا “قبل أيام قليلة فقط، شــهدت تنصيــب قمرنا االصطناعي 
علــى الصــاروخ الــذي ســينقله إلــى الفضــاء”، ووصفــت العمليــة بأنها 
“ســيريالية”. وتقــرر أن يكون اســتمطار الشــهب الصناعيــة في أوائل 
العام 2020 فوق سماء اليابان، ويتوقع أن يشاهدها قرابة 6 ماليين 
شــخص، حيــث يمكــن مشــاهدتها فــي محيــط دائــرة قطرهــا 100 

كيلومتر. 

وقال عضو فريق إطالق القمر الصناعي جوش رودنبو “نرغب  «
في توفير زخات شهب صناعية حسب الطلب”، لكنه رفض 
الكشف عن الكلفة المادية لكل عملية إطالق زخات شهب 

صناعية، على الرغم من أن التقديرات تصل إلى ماليين 
الدوالرات.

وقع حادث تصادم بين قاذفتين روسيتين 
مــن طــراز ســوخوي 24 خــالل تدريب في 
الجــو الجمعــة فوق بحــر اليابان، ما اضطر 
الطياريــن للقفز مــن طائرتيهم الحربيتين، 

حسبما أعلنت السلطات الروسية.
ووقــع الحــادث حوالي الســاعة 5 بتوقيت 
عــن  كيلومتــرا   35 بعــد  علــى  غرينتــش 
وســائل  ذكــرت  كمــا  الروســية،  الســواحل 
وقــال  الدفــاع.   وزارة  عــن  نقــاًل  اإلعــالم 
المصــدر نفســه إن الطياريــن نجحــوا فــي 
القفــز من الطائرتين وتم إنقاذ اثنين منهم 
فــي البحر. وتضــم كل قاذفة تكتيكية من 

طراز “سو 24” طاقًما من شخصين.

وأوضحت السلطات الروسية  «
أن عملية اإلنقاذ شاركت فيه 6 
سفن تابعة لألسطول الروسي 
ومروحيات وطائرة متخصصة 
بالمراقبة البحرية في “ظروف 

جوية صعبة بسبب رياح شديدة”. 
وتابعت أن الطائرتين لم تكونا 

مزودتين بأي ذخيرة.

قاذفتا سوخوي 
روسيتان تتصادمان 

في الجو
يســري االعتقــاد لــدى معظــم النــاس بــأن النســاء مرهفات جــدا وال يتحملــن األلم 
والمشقة، لكن دراسة علمية حديثة كشفت عن أن المرأة أكثر تحمال لأللم مقارنة 

بالرجل الذي يوصف في العادة بـ “الجنس الخشن”.

مجلــة  فــي  منشــورة  دراســة  وبحســب 
“بيولوجــي”، فــإن باحثيــن كندييــن اعتمــدوا 
على عينة من 41 رجال و38 امرأة ثم رصدوا 
تعريضهــم  طريــق  عــن  باأللــم  إحساســهم 

لحرارة خفيفة في منطقة الساعد.
وأظهرت النتائج، أن الرجال كانوا أكثر تأثرا 

بالحــرارة علــى الرغــم مــن تعريــض النســاء 
للدرجــة نفســها أثنــاء القيــام بالتجربــة، وهو 
مــا شــكل مفاجــأة للباحثيــن. وال يقــف األمــر 
عنــد هــذا الحــد، فالنســاء تجــاوزن الشــعور 
باأللم على نحو ســريع، فيما احتفظت ذاكرة 

الرجال بما تم التعرض له لمدة أطول.

أقدمت امرأة إندونيسية على حرق زوجها وهو على قيد الحياة؛ لرفضه إخبارها 
بكلمة السر الخاصة بهاتفه الذكي.

وذكــرت صحيفــة متــرو، أن الحــادث وقــع 
فــي مقاطعة جاوا الشــرقية اإلندونيســية، 
بعــد أن طلبــت إلهــام كاهيانــي )25 عامــا( 
من زوجها أن يعطيها الرمز الســري لهاتفه. 
ورفــض زوجهــا ديــدي بورنامــا البالــغ مــن 
الرقــم الســري.  26 عامــا، إعطاءهــا  العمــر 
حــادة،  مشــادة  الزوجيــن  بيــن  ونشــبت 
وأمســكت كاهيانــي بإنــاء ملــيء بالبنزيــن 

وســكبت محتوياته على زوجها، الذي كان 
يقــف بالقــرب منهــا، وأشــعلت النيــران بــه 

وأحرقته حيا.
والحــظ ألســنة اللهــب رجل يدعــى أوجي، 
حيــث ركــض فــورا إلــى الزوجيــن وســاعد 
إلــى  بورنــام  ونقــل  الحريــق.  إخمــاد  فــي 
المستشــفى، لكنه فــارق الحياة بعد يومين 

متأثرا بحروقه، واعتقلت زوجته.

المرأة أكثر تحمال لأللم مقارنة بالرجل

تحرق زوجها حيا... والسبب كلمة سر الهاتف

تمكن فريق غواصين من السباحة قبالة أرخبيل هاواي إلى 
جانب قرش أبيض، يرجح أنه األكبر الذي تم رصده حتى 

اآلن )اف ب(

اجتاحــت ظاهــرة مرعبة الشــوارع الكويتية، على خلفيــة ارتداء األقنعة 
فــي أفالم الرعب الشــهيرة، حيث ظهر مواطنــون في األماكن العامة في 

الكويت، خصوصا من الشباب الذكور وقد غطوا وجوههم بأقنعة.
وتعددت أشكال األقنعة، ولكن للقناع األبيض النصيب األكبر في الظهور 

على المأل.
ووصفــت الصحافــة الكويتيــة المنظــر بغيــر المألوف، فيمــا تصدرت هذه 

الظاهرة “تويتر” تحت هاشتاغ “القناع”.
وتناول البعض الظاهرة بشــيء من الســخرية، ودعوا الفتيات العتمادها 
موضــة كــي ال يضعــن مســاحيق التجميــل، إال أن كثيريــن رفضــوا هــذه 
الممارســات.  ودفعــت هــذه الظاهــرة الداخليــة الكويتيــة للتحــرك، حيث 
ألقــت القبــض على أحد مشــاهير “السوشــيال ميديا” علــى خلفية ظاهرة 

ارتداء األقنعة المريبة.

ظاهرة األقنعة تغزو الكويت

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ازدواجية كندا

تفاعــل متابعــو انســتغرام “البــالد” مع 
كنــدا،  ازدواجيــة  بشــأن  اســتطالع 
التــي منحت حــق اللجوء للســعودية 
لليمنيــة  منحــه  ترفــض  بينمــا  رهــف 
tiger_17_04_bah�  ندى علي. وعزا
أوال  لســببين،  كنــدا  موقــف   @raini
ألن رهــف ارتــدت عــن اإلســالم وهــو 
مطلــب الــدول الغربيــة، والثانــي ألن 
الحكومة الكندية هدفها اإلساءة إلى 

السعودية على لسان رهف.

نوعــه،  مــن  فريــد  مأســاوي  حــادث  فــي 
لقــي شــاب فــي ســن المراهقــة حتفــه، بعد 
ســقوطه من سفينة سياحية تابعة لشركة 
“رويــال كاريبيــان”، قــرب هايتي األســبوع 
الماضــي. وقــال موقــع “أي بــي ســي نيوز” 
األميركــي إن الشــاب، الذي يبلــغ من العمر 
دخــول  حــاول  بعدمــا  توفــي  عامــا،   16
غرفتــه الموجــودة فــي الطابــق الثامن من 

شرفة السفينة، لكنه انزلق وسقط.
كاريبيــان”  “رويــال  شــركة  تقــدم  ولــم 
مزيــدا مــن التفاصيل بشــأن الحــادث، لكن 
المتحدث باســمها أكد وقوع “مأساة” على 
ســيز”،  ذا  أوف  “هارمونــي  الباخــرة  متــن 
التي تعد أكبر سفينة سياحية في العالم.

كشف الفريق الطبي، الذي كان  «
موجودا على متن الباخرة، عن 

أن الصبي تلقى إصابة قوية على 
مستوى الرأس، مما جعله يفارق 

الحياة في الحال.

يبــدو أن الفتــرة الســابقة من عــدم تحقيق 
فريــق مانشســتر يونايتــد نتائــج إيجابيــة 
فــي بطولــة البريميرليغ كانت تخفي ســببا 
آخر غير المشكالت بين الالعبين والمدرب 

السابق البرتغالي جوزيه مورينيو.
فقد كشفت تقارير صحافية بريطانية عن 
أن هنــاك 7 العبيــن، على األقــل، من فريق 
مانشســتر يونايتد أصبحوا أو أوشــكوا أن 

يصبحوا آباء في صدفة استثنائية.
البدايــة كانت قبل أعياد الميالد، إذ رزقت 
صديقة الالعــب البلجيكي روميلو لوكاكو 
بمولــود ذكر، بينما رزقت ماريا ســاالويس 
شــريكة الفرنســي بــول بوغبــا بمولــود ذكر 

أيضا قبل سفر الفريق إلى دبي.

وفي األثناء، انتظر كل من  «
البرازيلي فريد والسويدي فيكتور 

ليندلوف واإلنجليزي كريس 
سمولينغ واإليطالي ماتيو 

دارميان استقبال وافدين جدد 
على حياتهم.

وفاة “مأساوية” 
على أكبر سفينة 

في العالم

“ثورة حوامل” 
ووالدات في 

مانشستر يونايتد
منــذ ظهــوره األول فــي برنامــج للمواهــب، أدى التشــابه المذهــل بين المغنــي األفغاني 
عبدالسالم مفتون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، لجعله شخصية شهيرة في 

بلده الذي تمزقه الحرب.

وجــذب الشــاب )28 عامــا( انتبــاه الجمهور 
عندما ســافر إلــى العاصمة كابل للمشــاركة 
في برنامج “النجم األفغاني”، وهو مسابقة 
غنائيــة تلفزيونيــة تجــذب متنافســين مــن 
مفتــون  وقــال  أفغانســتان.  أنحــاء  شــتى 
لرويتــرز فــي األســتوديو “ينادينــي النــاس 
بجاســتن ترودو أفغانستان. منذ أتيت إلى 

كابــول أصبحت لي شــعبية كبيرة ويلتقط 
الناس الصور معي”.

وقال قيس ألفت، وهو أحد حكام  «
البرنامج، إن الشبه بين المغني ورئيس 

الوزراء الكندي الوسيم، الذي يبلغ 
من العمر 47 عاما، قد يقلب موازين 

المسابقة لصالحه.

شبيه جاستن ترودو األفغاني يخطف األضواء

توفي الفنان المصري سعيدعبدالغني، أمس الجمعة، عن عمر يناهز 81 عاما، بعد 
صراع طويل مع المرض، وفق ما أعلنت مصادر مصرية. وقال موقع “الشروق” 
المصري إن عبدالغني كان يتلقى العالج بأحد مستشفيات المعادي، بعد تدهور 

حالته الصحية. وقدم الفنان سعيد عبدالغني العديد من األعمال السينمائية 
المتميزة واشتهر بأدوار الشر. وتخرج عبدالغني في كلية الحقوق بجامعة القاهرة 

وعمل في بداية حياته صحافيا بمؤسسة “األهرام”؛ ليجذبه بعد ذلك عالم الفن 
الذي دخله في منتصف السبعينات.

جاستن ترودو أفغانستان.. عبدالسالم مفتون

شهب سماوية
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