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قطر تمنح 
جوازات سفر 

وهويات 
إلرهابيين 

ومطلوبين 
بقضايا جنائية

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

تــورطــت قــطــر مــن خـــال أحـــد مــواطــنــيــهــا بعملية تــزويــر 
في  لكن  مشبوه،  سلوك  عراقية..  سفر  ــوازات  وجـ هويات 
تاريخ الدوحة ما يفوقه شرا، من خال مساعدة إرهابيين 
أمــن  بــهــدف ضـــرب  ــوازات ســفــر  ــ جـ ومــنــحــهــم  وتجنيسهم 

واستقرار دول أخرى.
وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، عن فضيحة قام 
بها قطري وعراقي بالتعاون مع ضباط وموظفين باألحوال 
المدنية واإلقامة العراقية، بإصدار جوازات سفر وبطاقات 
تعريف عراقية مزورة لـ11 قطريا مولودين ومقيمين بقطر 

منذ فترة طويلة، وال يحملون جنسيتها.

أسهم مدرب السلة الوطني ترتفعمن المتسبب بالحوادث اإلناث أم الذكور؟31 قتياًل بمطار الشعيرات السوريدوريات نسائية تباشر الحوادث
أكد مدير عام اإلدارة العامة للمرور  «

العميد الشيخ عبدالرحمن بن 
عبدالوهاب آل خليفة، بدء الدوريات 

المرورية من الشرطة النسائية، 
مباشرة الحوادث المرورية بعد 

اكتساب خبرة كافية لتسيير 
الدوريات االعتيادية ألكثر من عام.

ارتفعت حصيلة العناصر  «
الموالين للنظام السوري 

الذين قتلوا أمس السبت في 
انفجار ذخائر بمطار عسكري 
في وسط سوريا إلى 31 قتياًل، 

بحسب المرصد السوري 
لحقوق اإلنسان.

نسمع وبشكل يومي تقريبا  «
عن حوادث مرورية، تنجم عن 

انشغال لمدة ثوان قد تخطف 
فيها روحا أو عاهات مستديمة 

لشدتها، “البالد” أجرت استطالعا 
لمعرفة المتسبب في الحوادث 

أكثر اإلناث أم الذكور؟

استقرت جميع أندية كرة السلة  «
البحرينية على األجهزة الفنية التي 

ستقود فرقها خالل منافسات 
الدوري في الموسم الرياضي الجديد 
2020/2019، والذي سينطلق اليوم 

بمشاركة 12 فريقا إلى جانب منتخبنا 
الوطني للشباب.
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أشاد مسؤول أممي بارز بمبادرة رئيس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان ال خليفة، والتي 
المتحدة  األمم  لمنظمة  العامة  الجمعية  باعتماد  توجت 
ــريــل مــن كــل عـــام “يــومــا  إلعـــان يـــوم الــخــامــس مــن أب
على  الــدولــي  المجتمع  تحفيز  بــهــدف  للضمير”،  دولــيــا 
السامي  الممثل  وأعــرب  سلمية.  بطريقة  النزاعات  حل 
لتحالف األمم المتحدة للحضارات، ميغيل موراتينوس، 
لألمم  العامة  الجمعية  عــن  الــصــادر  للقرار  تأييده  عــن 
والضمير”  والحب  السام  ثقافة  “تعزيز  بشأن  المتحدة 
في إطار البند الخاص بـ “ثقافة السام”، مشيدا برعاية 

مملكة البحرين لهذا القرار. 
وأثنى موراتينوس في بيان صحافي ُنشر على الموقع 
قرار  على  للحضارات،  المتحدة  األمم  لتحالف  الرسمي 
المجتمع  جــهــود  لحشد  أداة  باعتباره  المتحدة  األمـــم 
والتفاهم  واالنــدمــاج  والتسامح  السام  لتعزيز  الدولي 
والتضامن، معتبًرا أنها القيم األساسية ذاتها التي يتبناها 
مجتمع  بناء  بهدف  للحضارات  المتحدة  األمــم  تحالف 
عادل وسلمي ومتكامل لدعم تحقيق الهدف رقم 16 من 

خطة التنمية المستدامة لعام 2030. 

وأكد الممثل السامي لتحالف األمم المتحدة للحضارات 
للضمير،  دولــيــًا  يومًا  أبريل  من  الخامس  إلعــان  دعمه 
في  البحرين  مملكة  مع  التعاون  إلــى  تطلعه  عن  معرًبا 

االحتفال بهذا اليوم.
The Unit� (يذكر أن تحالف األمم المتحدة للحضارات 
منظمة  هي   )ed Nations Alliance of Civilizations
تــابــعــة لــألمــم الــمــتــحــدة، ومــقــرهــا نــيــويــورك بــالــواليــات 
وهي  فــــي 2005،  تأسست  وقــد  األمــيــركــيــة،  المتحدة 
واألديــان  الحضارات  بين  الحوار  تشجع  دولية  منظمة 

لتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والعمل المشترك.
ويعد تحالف الحضارات، منصة للدول األعضاء وللقطاع 
اإلعــام  ووســائــل  المدني  والمجتمع  وللشباب  الخاص 
لتبادل وجهات النظر والحوار بين الحضارات واألديان. 
حدثا  الحضارات  لتحالف  السنوي  المنتدى  يشكل  كما 
ــاء  ــدول ورؤسـ ــ ال ــاء  رئــيــســا يجمع عـــدد كبير مــن رؤســ
الحكومية  غير  والمنظمات  الــدولــة  ورجـــال  حكومات 
وممثلين عن مختلف األديان ومنظمات الشباب ووسائل 
اإلعام واألكاديميين الذين يبلغ عددهم باآلالف، وذلك 

لتبادل اآلراء والخبرات.

وقــف عــشــرات الــزمــاء مــطــوال أمــام 
مـــنـــضـــدة مــكــتــب االســـتـــقـــبـــال بــمــقــر 
“الباد”. والسبب تكرار استام رسائل 
لصفحة  مــشــاركــات  تتضمن  بــريــديــة 
للصحيفة.  نهم  القراء من قارئ  بريد 
وتــكــررت الــتــقــاطــات الــزمــاء لصور 

بوسائل  بحساباتهم  نشروها  عديدة 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي عـــن رســائــل 
واردة من القارئ علي عيسى ابراهيم 
ناقشت  المحرق  صليبيخ من منطقة 
موضوعات اجتماعية وسياسية وعن 

الشأن العام.

قارئ من الزمن الجميل يتواصل 
مع “^” بالبريد التقليدي

المنامة - البحرين الوطني

قــــــــال رئـــيـــس 
لجمعية الذكاء 
ــنـــاعـــي  االصـــطـ
حاجي  جــاســم 
ــبــحــريــن  ال إن 
من أكثر الدول 
ــيــــن  ــ ــس ب ــ ــ ــيـ ــ ــ لـ
المنطقة  دول 

ــط  ــرق األوســ ــشـ ــي الـ ــا فـ ــمـ فــقــط وإنـ
االصطناعي  الذكاء  إدراك  في  تقدم 
وقابلية في تطوير برمجيات الذكاء 
االصطناعي، فهذي قدرات خارقة ال 

يستهان بها.
“الباد”: أعتقد  وأضاف في حوار مع 
ــم يــتــطــرق له  بــأنــه ال يــوجــد مــجــال ل
خال  من  ســواء  االصطناعي  الذكاء 
العمال  تقليص  أو  العمليات  تحديث 
التركيز  حتى  أو  العمليات  تطوير  أو 
والـــقـــرارات  الضخمة  الــبــيــانــات  عــلــى 

الذاتية.

حاجي: البحرين 
األكثر قابلية 

مقاولون بحرينيون يأملون البحث عن بديل لمخيمات منى الُمزالةلتطوير البرمجيات

استالم باصات نقل الحجاج اليوم

ــحــمــات لــلــرقــابــة  تــخــضــع بــعــثــة الــحــج ال
والتفتيش الدوري من أجل تلبية متطلبات 

السامة وراحة الحجاج.
بالبعثة  والمتابعة  التقييم  لجنة  ونفذت 
من  لمجموعة  تجريبية  تقييم  زيــــارات 

الحمات.
وفي موضوع آخر، قال اداريون بحمات 
حج بحرينية لـ “الباد” إن الحمات بدأت 
استام الباصات المخصصة لنقل الحجاج.
وقال مقاولو حج بحرينيون لـ “الباد” إن 
التنسيق متواصل مع بعثة البحرين للحج؛ 
لمخيمات  ومناسب  بــديــل  مــوقــع  إليــجــاد 
جزء  إزالـــة  بسبب  منى  فــي  البحرينيين 
يتم  أن  األمل في  منها، معبرين عن  كبير 
ــــى حـــل بــتــخــصــيــص مــســاحــة  ــتــوصــل إل ال

مناسبة تستوعب مخيمات البحرينيين.
وقال النائب محمد بوحمود لـ “الباد” إنني 
ما زلت مستغربا عن سبب تأخر البعثة في 
للحمات،  وعرفة  بمنى  المخيمات  تسليم 

تجهيزها  مــن  الحمات  تمكين  أجــل  مــن 
للحجاج، بينما بعثات الحج بدول خليجية 
أخرى تسلمت حماتها المخيمات وشرعت 

في تهيئتها.
ــع اقــتــطــاع 25 خــيــمــة مـــن مــوقــع  ــرجـ ويـ
مخيمات البحرين إلى إقامة جسور مشاة 

ســابــًقــا،  للبحرين  المخصصة  بالمساحة 
موازية لجسر الملك عبدهللا و4 منحدرات 
لربط هذه الجسور مع المخيمات والطرق 
الواقعة غرب جسر الملك عبدهللا لخدمة 
الحجاج العائدين من منطقة الجمرات إلى 

مخيماتهم في منى.

عربة “غولف” توفرها وكالة شؤون المسجد النبوي لتوصيل الزائرين

مسؤول أممي بارز يشيد بمبادرة سمو رئيس الوزراء
“يوم الضمير” أداة لحشــد جهود المجتمع الدولي لتعزيز السالم

 المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء

جاسم حاجي
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

عن  والتعليم  التربية  وزارة  أعلنت 
ــمــدارس  فــتــح بـــاب االنــتــقــال فــي ال
الحكومية لطلبة المرحلة االبتدائية 
واالبــتــدائــيــة اإلعـــداديـــة، بــنــاًء على 
تــغــيــيــر عـــنـــوان الــســكــن فــقــط، في 
أغسطس   22 إلـــى   18 مــن  الــفــتــرة 

الجاري.

ودعت أولياء أمور الطلبة الراغبين 
في نقل أبنائهم تقديم طلب االنتقال 
إلــــى مـــركـــز خـــدمـــات الــمــراجــعــيــن 
معهم  مصطحبين  عيسى،  بمدينة 
البطاقة الذكية للطالب وولي أمره، 
الجديد،  السكن  عــنــوان  يثبت  ومــا 

وآخر شهادة دراسية للطالب.

االنتقال بالمدارس بناء على عنوان السكن

المنامة - ديوان الخدمة المدنية

الزايد  أحمد  المدنية  الخدمة  ديـــوان  رئيس  كشف 
المرحلة  فــي  سيعمل  المدنية،  الــخــدمــة  ــوان  ديـ أن 
جميع  تستهدف  التي  مبادراته  تنفيذ  على  المقبلة 
الموظفين الخاضعين لمظلة الخدمة المدنية، وذلك 
ضــمــن الــخــطــة الــوطــنــيــة لــتــعــزيــز االنــتــمــاء الوطني 
وترسيخ قيم المواطنة )بحريننا(. ولفت إلى تشكيل 
بالتعاون  المبادرات  لتنفيذ  وإعامية  تنفيذية  لجان 

الوطني  االنتماء  لتعزيز  الوطنية  للخطة  التنفيذي  المكتب  مع  وبالتنسيق 
وترسيخ قيم المواطنة، وكذلك الجهات ذات العاقة.

“الخدمة”: مبادرات لتعزيز االنتماء

أحمد الزايد
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المنامة - جمعية المصارف

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف 
لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  البحرين، 
على  يوسف،  عدنان  المصرفية،  البركة 
القطاع  مئوية  إلظــهــار  العمل  ــرورة  ضـ
يليق  وعظيم  عــال  بمستوى  المصرفي 

ــوزراء،   الـ رئيس  مــن  الكريمة  بالرعاية 
خليفة  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
بن سلمان آل خليفة، وبسمعة الصناعة 
االستدامة  لتحقيق  وذلــك   المصرفية، 

المالية في البحرين.

تعظيم “مئوية المصارف” لالستدامة المالية

راشد الغائب

سعيد محمد وراشد الغائب

 أول بحريني يرأس المخاطر بـ“الوطني”
عّين بنك البحرين الوطني،  «

عيسى مسيح كأول رئيس 
بحريني إلدارة المخاطر، وذلك 

لتعزيز وتطوير إطار عمل إدارة 
المخاطر ومن أجل  دعم عملية 
التحول والنمو المستقبلي لدى 

البنك.
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باإلنجاز  الــقــاضــي  عيسى  الــنــائــب  أشـــاد 
األمـــمـــي الـــــذي حــقــقــه صـــاحـــب الــســمــو 
الــمــلــكــي األمـــيـــر خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان آل 
الــوزراء بعد اعتماد األمم  خليفة رئيس 
المتحدة لمشروع بقرار تقدمت به مملكة 
البحرين باعتماد يوم الخامس من أبريل 
لتضاف  للضمير  دوليًا  يومًا  عام  من كل 
إلى سجل اإلنجازات التي تحققها مملكة 
المتحدة.  األمــم  مستوى  على  البحرين 

الـــذي حققه صاحب  ــى أن االنــجــاز  إل ولــفــت 
يــأتــي ضمن  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  الملكي  الــســمــو 
ضمن  باستمرار  البحرين  تحققها  إنــجــازات 
التنمية لعاهل البالد صاحب الجاللة  مسيرة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 

محرر الشؤون المحلية

القاضي: “يوم الضمير” 
إنجاز جديد لسمو 

رئيس الوزراء

القاهرة - بنا

لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســة  شــاركت 
االنسان ممثلة في رئيس لجنة الحقوق 
والحريات العامة، بدر محمد عادل في 
أعمــال المؤتمر اإلقليمي العربي الثالث 
حــول حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان 
تحــت عنوان »أثــر االحتالل والنزاعات 
المســلحة على حقوق اإلنســان، السيما 
حقوق النســاء واألطفال«، الذي نظمته 
األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربية 

بالتعــاون مــع مفوضية األمــم المتحدة 
الســامية لحقــوق اإلنســان، وذلــك بمقر 
المؤتمــر  القاهرة.ويهــدف  فــي  األمانــة 
الذي اســتمر يومين متتالييــن تحت رعاية 
األميــن العام للجامعة أحمد أبو الغيط، إلى 
تطوير آليات لضمان حماية حقوق اإلنسان 
أوقــات النــزاع، ال ســيما مــن خــالل تعزيــز 
مضاميــن التشــريعات الوطنيــة والمواثيــق 

اإلقليمية والدولية ذات الصلة.

مؤتمر القاهرة يناقش أثر 
االحتالل على السيدات واألطفال
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عباسوف: جاللة الملك صانع سالم حقيقي
السلمي الــتــعــايــش  ــي مــجــال  الــمــشــتــرك ف ــتــعــاون  ال أطـــر  تــقــويــة 

التقــى رئيــس مجلــس أمنــاء مركــز الملــك حمــد للتعايش الســلمي،  الشــيخ خالد بن 
خليفة آل خليفة في العاصمة الروسية موسكو،  النائب األول لرئيس مجلس مفتي 
روســيا واإلدارة الروحيــة للمســلمين فــي االتحــاد الروســي، رئيــس مكتــب مجلــس 
المفتيين لروســيا ورئيس االدارة الروحية لمســلمي منطقة موسكو المفتي روشان 
رفيقوفيتــش عباســوف، حيث ناقش الجانبان الســبل الكفيلــة بتقوية أطر التعاون 

المشترك في مجال االرتقاء بمفاهيم السالم والتسامح والتعايش السلمي.

المضيئــة  الجوانــب  الــى  اللقــاء  وتطــرق 
والصفحــات  اإلســالمية  الحضــارة  فــي 
التاريــخ اإلســالمي  المشــرقة فــي ســجل 
الزاخــر بالمآثــر والمفاخــر والتــي يعتــز بها 
الجميــع، خاصة فيما يتعلق بالتســامح مع 
غيــر المســلمين واإلحســان إليهــم، ليكــون 
اإلســالم ديــن الرحمة واإلحســان والعدالة 

واإلنصاف.

رفيقوفيتــش  روشــان  المفتــي  وحّيــا 
وحــب  التســامح  روح  عاليــًا  عباســوف 
البــالد  عاهــل  بهــا  يتحلــى  التــي  اآلخــر 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة والتي تجعله صانع ســالم حقيقي، 
مشيدًا بما يبذله جاللته من جهود مباركة 
للنهــوض بالمحبــة البشــرية والســالم على 
مســتوى المنطقــة والعالــم، فــي وقــت بالغ 

الحساســية واألهمية يشهد عدة صراعات 
وأحداث عنف ال تحمد عقباها. 

واســتذكر تفاصيــل زيارتــه األخيــرة إلــى 
بلقــاء بجاللــة  البحريــن وتشــرفه  مملكــة 

الملك والذي وصفه بالتاريخي، منوها الى 
ان زيارته توجت بتوقيع اتفاقيات تعاون 
في مجاالت كثيرة، أبرزها تعميق الصالت 

والتأكيد على مبدأ التعايش والتسامح. 

النائب األول لرئيس مجلس مفتي روسيا

موسكو -بنا

خليفة بن عيسى: سموه صاحب رؤية رائدة في االرتقاء بالشعوب وإحالل السالم
سمو األمير خليفة بن سلمان رجل دولة

أكد عضو المجلس االستشاري للمبادرة الوطنية للتنمية الزراعية الشيخ خليفة بن عيسى 
آل خليفة أن إقرار منظمة األمم المتحدة مشــروع القرار باعتماد الخامس من أبريل من 
كل عام يومًا عالميًا للضمير اســتجابة للمبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات ســموه وإلى 

المملكة وسجالتها الحافلة بالعديد من المنجزات على مختلف األصعدة.

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  إن  وقــال 
الــوزراء رجــل دولــة حــول الفكرة إلــى واقع 
وحــول  وإنجــاز  عمــل  إلــى  الرؤيــة  وحــول 
الطاقــات البشــرية البحرينيــة إلــى طاقــات 
مضيئة وناجحة، الفتا إلى أن ســموه رســخ 
مكانــة البحريــن فــي المنطقــة وعــزز دورهــا 
فــي مختلف المجــاالت والميادين من خالل 
اهتمام سموه بالتنمية المستدامة وتطبيقها 
علــى أرض الواقع لضمــان التنمية واالزدهار 

للبالد.
وأضاف الشيخ خليفة بن عيسى أن اعتماد 
اليــوم العالمي للضمير يأتــي امتدادًا لجهود 
وتعزيــز  الســالم  لتحقيــق  الدؤوبــة  ســموه 
قيــم ومبادئ التســامح والتعايــش وتحقيقًا 
ألهــداف التنميــة المســتدامة نحو مســتقبل 
ســموه  أن  البشــرية،منوهًا  لخدمــة  أفضــل 

لــه إســهامات عديــدة فــي مجــاالت الســالم 
الدولــي، وأن مــا حظيت به مبادرته الكريمة 
ــا واعترافًا بدور ســموه في  هــو تقديــًرا دوليًّ
العالمــي مــن أجــل  دعــم مبــادرات الضميــر 

تعزيز المسيرة اإلنسانية.
وهنــأ صاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
بهذه المناسبة قائالً إن اعتماد مبادرة سموه 
جميعــًا،  لنــا  وإعــزاز  فخــر  مصــدر  الكريمــة 
فســموه شخصية اســتثنائية تحظى بمحبة 
الجميــع، الفتــًا إلــى أن ســموه صاحــب رؤية 
رائــدة في االرتقاء بحياة الشــعوب وإحالل 
الســالم ولــه تأثيــرات كبيــرة وممتــدة فــى 

مجاالت التنمية والسالم.
لمبــادرات  اإليجابيــة  اآلثــار  أن  وأوضــح 
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وجهــود 
الــوزراء فــي مجــاالت الســالم وصلــت إلــى 

آفــاق عالمية انعكســت علــى مكانة البحرين 
الدوليــة ودورهــا فــي دفــع وتعزيــز جهــود 
السالم العالمي وحرصها على ترسيخ دعائم 
تجربتهــا  مــن  انطالقــًا  واالســتقرار  األمــن 

التنموية الشاملة في المجاالت كافة.
وأضــاف أن مبــادرة ســموه بتخصيــص يوم 
دولــي للضميــر هدفــت فــي المقــام األولــى 
إحــدى  باعتبــاره  الســالم  نشــر معانــي  إلــى 
أهــم آليــات التفاعــل الحضاري الخــالق بين 
الشعوب لضمان استقرار وسعادة البشر في 
إطار من التعايش وتقّبل اآلخر، مشــيرًا إلى 
أن مبــادرات ســموه الداعمة إلحالل الســالم 
في شــتى بقاع األرض ســاهمت فى تشكيل 
خطــط  ضمــن  ٌبنيــت  متكاملــة  منظومــة 

الداعيــة  الدوليــة  الجهــود  لدعــم  ممنهجــة 
للسالم الدائم والعادل.

اليــوم  بتدشــين  ســموه  مبــادرة  إن  وقــال 
العالمــي للضميــر جســدت دور البحريــن في 
دعــم الجهــود الدولية الداعية لنشــر الســالم 
البحريــن  دور  الدولــي  لمجتمــع  وأثبتــت 
العالمــي الــذي تؤديه البحريــن اتجاه قضايا 
الســالم وأهميــة التمســك بالطــرق الســلمية 
في حل المشــكالت والنزاعات الدولية التي 

تعيق جهود التنمية والنماء.
أصبحــت  البحريــن  مملكــة  أن  إلــى  وأشــار 
اليــوم متفــردة بالعديــد من اإلنجــازات علي 
المســتوى اإلقليمــي والدولــي فــي مجــاالت 
السالم بفضل الرؤية الملكية السامية لعاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة وجهود حكومته برئاســة صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل 
خليفة في خدمة المجتمع الدولي من خالل 
تفــردت  التــي  الدوليــة  المبــادرات  العديــد 
بهــا البحريــن انطالقــا مــن إيمانهــا الراســخ 
باالرتبــاط الوثيــق بيــن األمــن والســالم فــي 

تحقيق االستقرار ونشر التنمية واالزدهار.

المنامة - بنا

أحمد الزايد

“الخدمة” يطلق مبادرات لتعزيز االنتماء
ــى االعــــتــــزاز بــهــويــتــهــم ــل ــن ع ــي ــف ــوظ ــم الــــزايــــد: تــشــجــيــع ال

أكــد رئيــس ديــوان الخدمــة المدنيــة أحمــد الزايــد، أن الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء 
الوطنــي وترســيخ قيــم المواطنــة )بحريننــا( تأتــي تجســيدًا للرؤيــة الثاقبــة لعاهــل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وفــي إطــار الحفــاظ علــى الهويــة 
البحرينيــة والقيم الراســخة في المجتمع وتعزيــز قيم الوالء واالنتماء، منوها إلى حرص 
ديوان الخدمة المدنية على تنفيذ الرؤية السامية لجاللة الملك والدعم الكامل لمبادرات 

وأهداف الخطة.

الداخليــة  لوزيــر  المتميــز  بالــدور  وأشــاد 
الشــيخ راشــد بن عبــدهللا آل خليفــة، رئيس 
لجنــة متابعة تنفيــذ الخطة الوطنيــة لتعزيز 
االنتمــاء الوطنــي وترســيخ قيــم المواطنــة 
الجهــود  ومتابعــة  الخطــة  تدشــين  فــي 
المبذولــة بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات 
تتضمنهــا  التــي  المبــادرات  لوضــع  المعنيــة 
الخطــة موضــع التنفيــذ، مشــيرا إلــى أهميــة 
فــي  الحكوميــة  الجهــات  كافــة  مســاهمة 
تبنــي هــذه المبــادرات الوطنيــة الهادفــة إلى 
ترســيخ قيــم المواطنة لــدى أبنــاء المجتمع، 

الســيما موظفــي تلــك الجهــات، انطالقــا من 
مسؤولياتهم الوطنية.

وأوضــح أن ديــوان الخدمــة المدنيــة أطلــق 
مبادراتــه تأصيــالً للقيــم والثوابــت الوطنية، 
والتــي تصــب فــي تعزيــز االنتمــاء الوطنــي 
والتفانــي فــي تقديــم الخدمــات للمواطنين، 
أن  مضيفــا  الوطنــي،  الحــس  مــن  انطالقــًا 
هــذه المبــادرات تهــدف جميعــا إلى تشــجيع 
الموظفيــن علــى االعتزاز بوطنهــم وهويتهم 

البحرينية الجامعة.
المدنيــة،  الخدمــة  ديــوان  أن  الزايــد  وأكــد 

ســيعمل خــالل المرحلــة المقبلــة علــى تنفيذ 
مبادراتــه التــي تســتهدف جميــع الموظفيــن 
المدنيــة، الفتــا  الخاضعيــن لمظلــة الخدمــة 
إلى تشــكيل لجان تنفيذية وإعالمية لتنفيذ 
المبــادرات بالتعاون وبالتنســيق مــع المكتب 

التنفيــذي للخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء 
الوطنــي وترســيخ قيــم المواطنــة، وكذلــك 

الجهات ذات العالقة.
يتــم  أجلكــم”  “مــن  مبــادرة  أن  إلــى  وأشــار 
تنفيذهــا بالتعــاون مــع وزارة العمل والتنمية 
علــى  الضــوء  تســلط  حيــث  االجتماعيــة، 
مظلــة  تحــت  يعملــون  الذيــن  الموظفيــن 
الخدمــة المدنية في وظائف ومهمات صعبة 
وتهــدف إلى تقدير هؤالء الموظفين وزيادة 
منوهــا  لديهــم،  والتقديــر  بالرضــا  الشــعور 
فــي الوقــت ذاتــه إلــى أن مبــادرة “الموظــف 
الحكومــي المتميــز” تهدف إلى زيادة شــعور 
فــي  جهودهــم  بتقديــر  الحكومــة  موظفــي 
مــن  انطالقــًا  العمــل وأن عطاءهــم مســتمر 
المســؤولية الوطنية، حيث ســيقوم الديوان 
في الفترة المقبلة بعقد لقاءات مع مســئولي 
الحكوميــة  بالجهــات  البشــرية  المــوارد 

الطالعهم على هذه المبادرات.

المنامة - ديوان الخدمة المدنية

Û  لــم تكــن مصادفــة أن تحتفــل مملكــة البحريــن في ســنة واحــدة بمئوية
التعليم ومئوية المصارف، مائة ســنة تعليم = مائة ســنة مصارف، نعم، 
إنها حقائق األشياء عندما تتجلى لتؤكد بأنه ال إنجاز من دون علم، وال 

علم من دون ترجمة دقيقة وتطبيق أدق على أرض الواقع.
Û  تاريــخ العلــم ال قيمة له إذا انفصل عن هموم الناس، عن أهداف التنمية

وخطط االستدامة، عن قضايا المستقبل وسجاياه المتأملة.
Û  1920م تــم تأســيس أول مصــرف فــي البحريــن وهــو البنــك الشــرقي

“ستاندر تشارترد بنك” ، وفي العام نفسه انطلق التعليم النظامي متمثاًل 
في مدرســة الهداية الخليفية بالمحرق، تناغم وتناســق بين دولة تعرف 
قيمــة العلــم، وقطاع اقتصادي يفهــم في الخدمــات المصرفية الداعمة، 
نظريــات مــن خلــف ســتار، وعلــوم علــى منصــات التواصــل الذهني بين 
أفــراد المجتمــع، ثم مصارف تأخذ طريقها على دروب التشــكل اليقيني 
الخــادم لقطاعــات بــدأت تــرى النــور حتى قبل اكتشــاف النفــط في عام 

1932م.
Û  عندمــا جاء ذلك الكشــف الســحري، كانــت البحرين مهيــأة، وكانت ملء

السمع والبصر كونها مركزًا للتجارة العابرة بين األمم “الترانزيت” مثلما 
يطلقون عليها، إذن لم تنطلق أية منظومة تنموية من فراغ، ولم تسبح 

مفرداتها المؤثرة في عكس تيار الضمانات المتوافرة لها آنذاك.
Û  الحديث عن مئوية المصارف، ال يقل أهمية عن السجاالت التي مازالت

تــدور رحاهــا حــول مئويــة التعليم، أيهما أو كالهما ســاهما في تشــكيل 
الحقبة الذهبية الداعمة للنشــوء واالرتقاء الذي تهيأت له مصارفنا في 
الســبعينيات، ولعل في اليقظة االســتثنائية لقائد مثل األمير خليفة بن 
ســلمان حفظه هللا ورعاه ما مكن البحرين في أن تلتقط الفشــل فتصنع 

منه نجاحًا مبهرا.
Û  المصــارف العالميــة تهرب مــن بيروت إبان الحرب األهليــة الطاحنة في

العام 1976م، سموه برؤيته الثاقبة يدرك أن البحرين يمكن أن تحتضن 
ذلــك الســيل المنهمــر من مؤسســات باحثــة عــن التمركز بأمــان بعد قلق 
، وباســتقرار بعــد تشــتت، وبالفعــل هيــأت المملكــة متمثلة في مؤسســة 
نقد البحرين آنذاك البنية التشريعية واإلجرائية والمحاسبية والقانونية 
الالزمــة لتلــك المصــارف، فأصــدرت القوانين وســنت اللوائــح واألنظمة 
الُمســيجة بالتســهيالت واالنســيابية المطلقــة عنــد اســتقبال وتحويــل 

األموال.
Û  حرية اقتصادية مثلما يقول آدم سميث في كتابه “الكبير” عن االقتصاد

الرأســمالي، وتنوع مشــمول بخطة تنموية لم تنفصل عن اســتقبال عدد 
هائل من المصارف على أرض الجزيرة الصغيرة وسط الخليج.

Û  المملكــة بتفكيــر فريــد مــن رئيــس الــوزراء ُتطلــق اســتراتيجية تنويــع
مصادر الدخل، ومن محاسن الصدف تواجد منظومة مصرفية مستعدة 
للمســاهمة فــي أن تحــل بديــاًل خفيــف الظل عن النفط بعــد أن كانت قد 
تراجعــت أســعاره لحدود ثمانيــة دوالرات للبرميل بعد القفزة الســاحقة 

“من “2 - 44” دوالرا للبرميل بعد حرب 1973م.
Û  البحريــن إذن بقيادتهــا الحكيمــة ورجالهــا األشــداء فهمــت واســتوعبت

مــا يــدور بمنطقتهــا، أدركــت وتشــبثت بالفرصــة ألنهــا ال تأتــي إال لمــن 
يستحقها.

مئوية المصارف

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج
تكريم المتفوقين بمدرسة البحرين لالجئين السوريين

تحــت رعايــة  ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون 
الشــباب رئيس مجلس أمناء المؤسســة الخيرية الملكية ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، احتفلــت البحريــن بتكريــم 
كوكبــة من طلبة الثانوية العامة المتفوقين في مجمع البحرين 
التعليمــي، بمخيــم الزعتري لالجئين الســوريين بــاألردن، حيث 
أقيــم حفــل خاص بهــذه المناســبة.وأهدى المحتفلــون نجاحهم 
وتفوقهــم إلــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة، صاحــب الفضل في تأســيس المجمع، حيث 
أمر جاللته بإنشاء مدرسة  للطلبة السوريين الالجئين باألردن، 
توفــر لهــم فرصــة ليواصلــوا تعليمهــم وبالتالــي حمايتهــم مــن 

الجهل والحفاظ على مستقبلهم.
وبهذه المناســبة تقــدم األمين العام المؤسســة الخيرية الملكية 
مصطفــى الســيد  بخالــص الشــكر والتقديــر إلــى عاهــل البــالد 
الرئيــس الفخــري للمؤسســة الخيريــة الملكيــة، وعاهــل المملكة 

األردنيــة الهاشــمية الشــقيقة الملــك عبدهللا الثاني بن الحســين 
علــى مواقفهمــا المشــرفة تجاه األشــقاء الســوريين وتوجيهات 
اإلنســانية  المســاعدات  تقديــم  علــى  بالعمــل  الملــك  جاللــة 
والمســاهمة فــي إقامــة المشــروعات التنمويــة، والتي يســتفيد 

منها المواطنون السوريون بما يساهم في تقوية أواصر األخوة 
والمحبة بين الشعبين الشقيقين.

وأشــاد السيد بالدعم الكبير الذي حظيت به المؤسسة الخيرية 
الملكيــة مــن قبــل الحكومــة البحرينيــة بقيــادة رئيــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان ال خليفــة، 
ومــؤازرة ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائــب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 

آل خليفة.
وفــي ذات الوقــت، ثمن الســيد الرعاية الكريمــة لهذا الحفل من 
قبــل رئيــس مجلــس األمنــاء  ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة والجهــود الكريمة لســموه في تقديم العون والمســاعدة 
إلى األشــقاء الســوريين في المملكة األردنية الهاشمية وما قام 
بــه ســموه مــن دور كبيــر فــي نجــاح عمــل المؤسســة، حيــث تم 
التنســيق مع الهيئة الخيرية الهاشــمية لبناء هذا الصرح العلمي 

الرائد.

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

الشيخ خليفة بن عيسى
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حميدان يستعرض المشروعات المعلنة بمجلس الوزراء
أشــاد وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية جميل 
حميدان بدعم ومساندة رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، للمشــاريع التنموية التي تنفذها الوزارة 
لتعزيز مســتوى الحماية االجتماعية وتحســين 
للمواطنيــن، ومــا يتطلبــه  المعيشــي  المســتوى 
ذلك من توفير مبان ومرافق ومراكز اجتماعية 
ورعائيــة حديثــة فــي جميع مدن وقــرى مملكة 
البحريــن، وذلــك لتلبية احتياجــات جميع فئات 

وشرائح المجتمع.
وأكــد حميــدان انــه علــى ضــوء تكليــف مجلس 
الحكوميــة  والجهــات  الــوزارات  لــكل  الــوزراء 
بوضع البرامج والخطط وتنفيذ المشاريع التي 
تحقــق أهداف برنامج عمل الحكومة للســنوات 
الســمو  صاحــب  وتوجيهــات   ،2019-2022
الملكــي رئيــس الوزراء إلــى إدراج االحتياجات 
والمــدن  القــرى  فــي  المســتعجلة  التطويريــة 
والمناطــق التــي وجــه ســموه وزراء الخدمــات 
بزيارتهــا وتلبيــة احتياجاتهــا، وفــي ضــوء مــا 
أعلنــه مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة 
التــي  المشــاريع  عــن  الماضــي  االثنيــن  يــوم 
ســيتم تنفيذهــا والجــاري تنفيذهــا لرفــع جودة 
المجتمعــي  والتمكيــن  االجتماعيــة  الخدمــات 
وتلبيــة متطلبات تأمين البيئــة الداعمة للتنمية 
المســتدامة وتحقق ما جاء في أهداف برنامج 
الحكومة وأولوياته، فقد تم متابعة مستجدات 
تلك المشــاريع االنشــائية للمباني التابعة لوزارة 
العمــل والتنميــة االجتماعية فــي مناطق عالي، 
وجــد  البديــع،  حمــد،  مدينــة  عيســى،  مدينــة 

حفص. 

استكمال تشييد أكبر المجمعات 
في عالي لخدمة ذوي اإلعاقة

مجمــع  مشــروع  تشــييد  الــوزارة  وتســتكمل 
اإلعاقة الشامل في منطقة عالي في المحافظة 
المجمعــات  أكبــر  مــن  يعــد  والــذي  الشــمالية، 
والمراكز المتخصصة لخدمة ذوي اإلعاقة على 
مســتوى الشــرق األوســط، حيث تبلغ مســاحته 
حوالــي )29.106( أمتار مربعــة، يتم البناء فيها 
متــرًا   )18,765( تبلــغ  إجماليــة  مســاحة  علــى 

مربعًا.
منفصلــة  مبــاٍن   10 مــن  المشــروع  ويتكــون 
يتخصــص كل منهــا فــي عــاج ورعايــة وتعليم 
ذوي  فئــات  مــن  معينــة  فئــة  تأهيــل  وإعــادة 
والصــم  داون  كمتازمــة  المختلفــة  اإلعاقــة 
والبكــم والتوحــد والتلــف الدماغــي واألمــراض 

العقلية.
وتــم االنتهــاء مــن بنــاء أحــد مبانــي المشــروع 

وهــو “مركــز عبــد هللا بــن علــي كانو لتشــخيص 
وتقييــم اإلعاقة”، وتــم البدء بالتشــغيل الفعلي 
للمشروع في شهر يونيو من العام 2014، وجار 
العمــل علــى تشــغيل تســعة مبــاٍن أخــرى بنهاية 

.2020  /2019
وتبلــغ التكلفة اإلجمالية للمشــروع 7,500,000 
دينــار )ســبعة ماييــن وخمســمائة ألــف دينــار(، 
المشــروع  أساســات  بنــاء  مــن  االنتهــاء  وتــم 
وهيكلــه األساســي، وجــاري العمــل حاليــًا علــى 
تنفيــذ التشــطيبات النهائيــة، حيث بلغت نســبة 
اإلنجــاز فــي اإلنشــاءات 95 %، ومــن المتوقــع 
االنتهــاء مــن البناء في ديســمبر 2019، على أن 

يتم التشغيل في الربع األول 2020.
إعــادة بنــاء مجمــع شــامل للرعايــة االجتماعية 

بمدينة عيسى 
وفــي إطار تحقيق تطلعــات المواطنين بتوفير 
ولوجــود  واالجتماعيــة،  التنمويــة  الخدمــات 
عيســى  مدينــة  فــي  حاليــًا  القديمــة  المبانــي 
والتــي تعمــل علــى تقديــم الخدمــات التنمويــة 
واالجتماعية للمســتفيدين مــن أهالي المنطقة، 
فقــد تقــرر هــدم وإعــادة بنــاء وتجهيــز مجمــع 
شامل للرعاية االجتماعية، ويضم المجمع عدة 
مراكــز ودور ُصممــت خصيصــًا لــذوي اإلعاقــة 
وكبار السن، بإجمالي مساحة بناء تبلغ 15.050 
متــرًا مربعــًا، ويأتــي تنفيذ هذا المشــروع ضمن 
برنامــج التنميــة الخليجي بدعم مــن الصندوق 

الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.
ويتكــون المشــروع مــن 6 مبان هــي: مبني بنك 
البحرين والكويت لتأهيل ذوي اإلعاقة )تطوير 
فقط(، المبني األكاديمي، مبني رعاية المسنين، 
فقــط(  )تطويــر  الروضــة  االجتماعــي،  المركــز 

ومبنى الخدمات.
وقــد تــم االنتهــاء من طــرح مناقصة المشــروع 
وزارة  قبــل  مــن  للعطــاءات  الفنــي  والتقييــم 
والتخطيــط  البلديــات  وشــئون  األشــغال 
العمرانــي، وجاري العمل على إجراءات التقييم 
المالي ومن ثم ترســية المناقصة وتوقيع العقد 
مــع الشــركة ذات العطــاء الفائــز، ومــن المتوقــع 
بــدء أعمــال اإلنشــاءات فــي الربــع األخيــر مــن 

العام الجاري 2019م.
وتبلــغ التكلفة االجمالية للمشــروع 7,182,000 

دينــار وتــم اســتكمال بنــاء أساســات المشــروع 
وهيكلــه األساســي، حيــث بلغــت نســبة اإلنجاز 
فــي االنشــاءات 10 %، ومــن المتوقــع االنتهــاء 
مــن البنــاء فــي نوفمبــر 2021م، علــى أن يتــم 

التشغيل في فبراير 2022.

مجمع بمدينة حمد للرعاية 
االجتماعية لتأهيل األحداث 

كمــا بــدأت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة 
في إنشــاء مشــروع مجمع الرعايــة االجتماعية 
فــي مدينــة حمــد، وهو مجمع لتأهيــل األحداث 
وتوفيــر االيواء، بهيكلية تتناســب مــع المعايير 
برعايــة  المشــروع  مبانــي  وتختــص  الدوليــة، 
الطفــل، وتأهيــل األحداث، وإيــواء المتعرضين 
وإيــواء  الجنســين،  مــن  واإليــذاء  للعنــف 
المتشــردين والمتسولين، بإجمالي مساحة بناء 

)11.375( مترًا مربعًا.
 ويتكــون المشــروع مــن 6 مبــاٍن متصلــة وهي: 
مبنــي لرعايــة األحــداث )بنيــن(، مبنــى لرعايــة 
األحــداث )بنــات(، مبنــي الخدمــات، دار األمــان 
إليــواء ضحايــا اإلتجــار باألشــخاص )للرجــال(، 
المتعرضــات  لرعايــة  األمــان  دار  إلــى  إضافــة 
للعنف األســري واإلتجار بالبشــر )النســاء(، ودار 

الكرامة للرعاية االجتماعية.
وتبلــغ التكلفة االجمالية للمشــروع 7,182,000 
دينــار، وتــم اســتكمال بناء أساســات المشــروع 
وهيكلــه األساســي، حيــث بلغــت نســبة اإلنجاز 
فــي االنشــاءات %10، ومــن المتوقــع االنتهــاء 
مــن البنــاء فــي ديســمبر 2021م، علــى أن يتــم 

التشغيل في فبراير 2022م.

بناء مركز البديع االجتماعي الشامل 
الستيعاب 550 مواطنًا يوميًا

وتســتكمل الوزارة بناء مركز البديع االجتماعي 
الشــامل، والذي من المزمع افتتاحه رســميًا في 
الربع األول من العام القادم 2020، والذي يهدف 
إلى تقديم خدمــات الحماية والرعاية التنموية 
واالجتماعية ألهالي المحافظة الشمالية بطاقة 
اســتيعابية تبلــغ 550 مواطنــًا يوميــًا فــي قــرى 
البديــع والــدراز وبنــي جمــرة وباربــار والقريــة 
وســار ومقابــة والمــرخ وجنوســان وأبوصيبــع 

والمقشع والشاخورة وكرانة والحجر والقدم.
وتبلــغ كلفة المركز اإلجماليــة 1,441,000 دينار 
وقــد تــم االنتهــاء مــن بناء أساســات المشــروع 
وهيكلــه األساســي، وجــاري العمــل حاليــًا علــى 
تنفيــذ التشــطيبات النهائيــة، حيث بلغت نســبة 
انجــاز المشــروع 77 %، ومــن المزمــع افتتاحــه 
رســميًا فــي الربع األول من العــام القادم ٢٠٢٠. 
ويضم المركز ناديا اجتماعيا نهاريا لكبار السن، 

كما ويقدم برامج تنمية األسرة.
جدحفــص  منطقــة  أهالــي  لرغبــة  واســتجابة 
يخــدم  نهــاري  نــاٍد  بوجــود  المجــاورة  والقــرى 
فقــد  المنطقــة،  أهالــي  مــن  الســن  كبــار  فئــة 
لهــذه  النهــاري  النــادي  بإنشــاء  الــوزارة  بــادرت 
مركــز  مبنــى  مــن  الثالــث  الطابــق  فــي  الفئــة 

حيــث  حاليــًا،  القائــم  االجتماعــي  حفــص  جــد 
جزئيــة  بصــورة  المركــز  عمــل  اســتئناف  تــم 
الســتقبال المواطنيــن من أهالــي المنطقة أثناء 
عمليــة إنشــاء النادي النهــاري، لتقديــم خدمات 

المساعدات االجتماعية المختلفة.

مدينة عيسى - وزارة العمل

أشاد بتوجيهات 
ودعم سمو رئيس 

الوزراء لخطط 
تعزيز الحماية 

االجتماعية

خليفة بن سلمان... القائد واإلنسان عبدالنبي الشعلة

Û  التــي المواقــف  تلــك  هــي  ومجيــدة  عديــدة 
تشّرفت أن أكون فيها قريًبا من رئيس الوزراء 
الموقر صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة، حفظــه هللا ورعــاه، دونهــا 
ســجل الذاكــرة فــي دائــرة القضايــا السياســية 
حيًنــا، وفــي محيــط الجوانــب اإلنســانية حيًنا 
آخــر، وكلهــا تعطــي خاصــة واحــدة: أننــا أمام 
رجــل لــه مــن الســمات ما يميــزه طيلة مســيرة 

عطائه.
Û  وإذا نظرنا النواحي اإلنسانية، يأخذني سجل 

أكــن  ولــم  الثمانينــات،  حقبــة  إلــى  الذكريــات 
وقتــذاك قــد دخلــت كوزير فــي الدولــة، عندما 
توفي المغفور له ابنه الشيخ محمد رحمه هللا، 
فقــد ظهــر خليفة بن ســلمان في ذلــك الموقف 
وفــي ذلــك الظــرف، كأي أب حنــون متألم على 
فقد أعّز ما لديه في الحياة، وفي الوقت ذاته، 
تجلى اإلنسان الصلب الذي أثبت رباطة جأشه 
وقــوة احتمالــه، وهــي مــن الخصال اإلنســانية 
والقيادية التي تميز القادة، ثم سجلت الذاكرة 
أيًضا مشهًدا آخر عندما توفي المغفور له بإذن 
هللا تعالى ســمو األمير الراحل الشــيخ عيســى 
بــن ســلمان آل خليفــة، طيــب هللا ثــراه، والذي 
كانت تربطه بسمو الشيخ خليفة عاقة وثيقة 
بينهمــا  متبــادل  واحتــرام  ومــودة  وصداقــة 
عــاوة علــى رابــط األخــوة، ولســنوات طويلة، 
كان سمو األمير خليفة كما هو معروف، السند 
القوي ألخيه ســمو الشــيخ عيســى، وكان سمو 
ســمو  لجهــود  األكبــر  الداعــم  عيســى  الشــيخ 

الشيخ خليفة.
Û  هذا التوافق بين االثنين لم يكن له مثيل، كما 

أعتقــد، وقــد أّدى إلــى تلــك المرحلــة المزدهرة 
مــن نمــو البحريــن وتطورهــا ومقدرتهــا علــى 
مواجهــة أخطر التحديــات، ومن بينها التحدي 

الــذي بــرز بعــد قــرار بريطانيــا االنســحاب ممــا 
الســويس(  )شــرق  الوقــت  ذلــك  فــي  ســمي 
والمعنــى هنــا االنســحاب مــن منطقــة الخليج، 
وبشــكل مباشــر جعــل هــذه الــدول مكشــوفة 
ووضعهــا في دائرة األخطار، وعلى الخصوص 
البحريــن التــي كانــت تواجه التهديــد اإليراني 
بضمهــا إليــه، وهــو تهديــد يــؤدي بــا شــك إلى 
القضــاء علــى الهوية، وهــذا من أكثرهــا أهمية 
لكيــان األمــم )أي الهويــة(، وواجه ســمو األمير 
خليفــة هــذا الموقــف بقــوة وشــجاعة وتمّكــن 
حمــى  حــًا  يجــد  أن  مــن  وحكمتــه  بحنكتــه 
واســتقالها  وعروبتهــا  وهويتهــا  البحريــن 

وكيانها وسيادتها.
Û  لقــد كان خليفــة بــن ســلمان، ونحــن نتكّلم من 

الناحيــة السياســية، صلًبــا وواجــه شــاه إيــران 
وجًهــا لوجــه في ذلك الوقت، وقال له بالحرف 
الواحــد: “إذا تمكنت من أن تطأ أرض البحرين 
كمــا تهــّدد، فســتجد جثتــي أول مــا تقــع عليها 
قدماك في تلك األرض”، وحري بنا اإلشارة هنا 
إلــى أن شــاه إيــران - وعلــى الرغــم ممــا له وما 
ا متمكًنا،  عليه - فقد كان رجًا عاقًا وسياســيًّ
، وفضل حفظ  ولذلك أدرك ما يواجهه من تحدٍّ
)مــاء الوجــه( لكــي يغطــي انســحابه أمــام هذه 

الشخصية القوية.
Û  ولســموه منهجه وأسلوبه الفريد في االهتمام 

بالمحافظــة علــى أواصــر المــوّدة ضمــن إطــار 
األســرة الواحــدة بين أبنائه.. لقد أشــرت أعاه 
إلــى ما ســجلته الذاكــرة حال وفــاة المغفور له 
الشيخ محمد رحمه هللا، وكان ذلك أحد األمثلة 
األولى التي دونتها قبل ثاثة عقود من الزمن، 
واليوم، أراه عن كثب كيف يهتم ويشــارك في 
تخــرج أحفــاده، وأحدث مشــهد هــو تاريخ 11 
يوليــو/  تمــوز 2018، فــي حــدث مهــم وكبيــر 

حينمــا حــرص علــى حضــور أول طلعــة جويــة 
لحفيدتــه المــازم ثاني طيار الشــيخة عائشــة 
بنــت راشــد آل خليفــة بطائــرة )هــوك( الحربية 
القتالية، وكانت أســارير االعتزاز والفخر بادية 
على محياه.. إن هذه األحاســيس كنت أجدها 
دائًمــا تبــدو واضحــة علــى وجــه ســموه عندما 
يلتقــي بالناس، وهي َمَلَكة باهرة، وواحدة من 
الخصائــص التــي تميــز بهــا خليفــة بن ســلمان، 
وتفنــن فيهــا وأتقنهــا، وتتجلــى فــي تواصلــه 
وأسلوبه في اللقاء الناس، وقد حباه هللا أيًضا 
بذاكــرة قويــة جعلتــه يعطــي بعــًدا أعمــق فــي 

التعبير عن إحساسه تجاه من يقابلهم.
Û  فــي هــذا الســياق، وعندمــا رافقت ســموه في 

شــاهدت  الخليــج،  دول  مــن  لعــدد  زياراتــه 
ووجــدت ورأيــت بعينــي كيــف أن خليفــة بــن 
وأماكــن  والمراعــي  األماكــن  يصــف  ســلمان 
الصيد والقنص وأين تسكن القبائل، سواء في 
المملكــة العربيــة الســعودية أو دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة أو فــي دولــة قطــر أو دولــة 
الكويــت، بــل رأيــت أن أهــل المنطقــة أنفســهم 
ال يمتلكــون القدر ذاتــه من المعلومات، بما في 
ذلك حفظ أســماء المناطق النباتات واألشجار 
وأســماء الطيور التي تســتوطن تلك المنطقة، 
وكذلــك عيــون المــاء ومناطقهــا، عــاوًة علــى 
الســهول واألودية وكل تلك المناطق كان على 
درايــة بهــا وزارهــا، أضــف إليها معرفــة القبائل 
وفكــري  إنســاني  مــوروث  وهــذا  وأصولهــا، 

واجتماعي عظيم يتمّتع به سموه رعاه هللا.
Û  أمــا عــن فلســفة ســموه فــي دعــم التضامــن 

الخليجــي والعربــي واإلســامي، فــإن )خليفــة 
بــن ســلمان( يعيــش إحســاس المــرارة واأللــم 
العربــي  العالــم  فــي  تشــتت  مــن  يجــده  لمــا 
يلــم  مــا  الخصــوص  وجــه  وعلــى  اإلســامي، 

إلــى  دائًمــا  يدعــو  وكان  الخليجيــة،  باألســرة 
التعــاون والتنســيق وانتظــام اللقــاءات.. تلــك 
يلتقــي  عندمــا  باســتمرار  يطرحهــا  الثوابــت 
بمســؤولي دول الخليج، ويحرص على إيصال 
هــذه الرســالة مــن خــال لقــاءات منتظمــة مع 
سفراء هذه الدول في البحرين، والتي تحظى 
بالتغطيــة اإلعاميــة وتتضمن مواقف ســموه، 
فخليفة بن ســلمان يدرك تمام اإلدراك أن قلب 
دول الخليــج هــي المملكــة العربيــة الســعودية 
الشــقيقة، وهو يدعو دائًمــا وأبًدا إلى االلتفاف 
حولهــا وإلى التنســيق معهــا في كل ما يتم في 
هذه المنطقة، وقد أثبتت األيام أن انعدام هذا 
التنســيق وانعــدام هذا االلتفــاف حول المملكة 
العربيــة الســعودية أدى إلى مــا حصل اآلن من 

تشرذم وتفتت.
Û  كان خليفــة بــن ســلمان ضــد الحــروب وضــد 

إثــارة النعــرات الداخليــة فــي الــدول العربيــة، 
أنــه كان ال  وخصوصــا بيــن دول الخليــج، إال 
يتفــق مــع أســلوب القــوة فــي إحــداث التغيير، 
وذلــك إدراًكا منــه بمــا ســيؤدي إليــه ذلــك مــن 
المنطقــة  علــى دول  تنســحب  مخاطــر جّمــة، 

بشكل عام، وهذا ما حصل بالفعل.
Û  ،حديــث وطيــب  ختــام  مســك  أزكــى  وليــس 

ونحــن نتحدث عن )خليفة بن ســلمان(، من أن 
نعّبــر عمــا نحمله في قلوبنا من حب كبير لقائد 
عظيــم، تبصــر أعيننا بصماته في بنــاء بادنا.. 
أينما يّممنا وجوهنا، وفي كل زاوية من مسيرة 
البحريــن. دعــوات صادقة بــأن يحفظ هللا هذا 
البلد الكريم، قيادة وشــعًبا، وينعم عليه باألمن 

والنماء والخير والنهضة.

* مقــال تــم نشــره فــي كتــاب “رمــز العطــاء وســيرة الوفاء 
-خليفــة بــن ســلمان مجــد الوطن” الذي قــام بتأليفــه عادل 

عيسى المرزوق

جميل حميدان
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أكدت محكمة التمييز بمبدأ جديد تنشره صحيفة البالد أن إعالن الخصم بعنوان 
خاطئ أو غير معتمد يبطل الحكم.

وكانت المحاكم ال تنسف األحكام بسبب االعالن بعناوين خاطئة.
ويلجــئ بعض الخصوم بالمعارك القضائية لتســجيل عنــوان مختلف عن العنوان 
المعتمد بمراحل التقاضي ما يعني ضمان عدم حضور الخصم للجلسات وتمكينه 

من تقديم دفوعاته وبالتالي ضمان صدور حكم إيجابي ضد من رفع الدعوى.
وخلصــت المحكمــة إلــى أنــه إذا حــدد المدعــي مقــر وكيلــه فــي صحيفــة الدعوى 
واتخذه موطنا مختارا له ولم يعلن خصمه كتابة بإلغائه حتى صدور الحكم في 

الدعوى فإنه يتعين إعالنه في هذا المكان الذي اتخذه موطنا مختارا له. 
ونبهــت إلــى أن اإلعــالن بعنــوان غير معتمــدة يعني انتفــاء الخصومــة القضائية 
وبطالن الحكم بما يتعين نقضه. وفيما يأتي أبرز حيثيات حكم محكمة التمييز:

القصة

اتفقــت شــركة مــع مالكــة فيــا علــى القيــام 
بركــة  وإنشــاء  وديكــور  تصميــم  بأعمــال 
دينــارا،   4374 مبلــغ  مقابــل  بفيــا  ســباحة 
وســددت المالكــة مبلــغ 2000 دينــار، وتبقى 
بذمتهــا مبلــغ 2474 دينــارا باإلضافــة لمبلــغ 
المبلــغ  أّي  أعمــال إضافيــة  500 دينــار عــن 

اإلجمالي المطلوب 2974 دينارا.
المبلــغ.  ســداد  عــن  الفيــا  مالكــة  تخلفــت 
وامتنــع قاضــي المحكمــة الصغــرى المدنيــة 
عن إصدار أمر األداء إللزامها بســداد المبلغ. 

وعرض النزاع على محكمة الموضوع.
لــم تحضــر مالكة الفيــا، فحكمــت المحكمة 
بإلزامهــا بــأن تــؤدي إلــى الشــركة مبلغ2474 
دينارا ورفضت ما زاد على ذلك من طلبات.

اســتأنفت مالكة الفيا الحكم أمام المحكمة 
الكبــرى المدنيــة بصفتهــا االســتئنافية. ولــم 
تحضــر الشــركة، فحكمــت المحكمــة بإلغــاء 
الحكــم المســتأنف والقضــاء مجــددا برفض 
الدعــوى. ومــا يلفــت االنتبــاه هنــا أن مالكــة 
االســتئناف  بائحــة  الشــركة  أعلنــت  الفيــا 
بعنوان مختلف عن العنوان المعتمد للشركة 
لجلســات  الشــركة  حضــور  دون  حــال  ممــا 

محكمة االستئناف. 
وطعنــت الشــركة فــي هــذا الحكــم بطريــق 

التمييز.

سبب الطعن

)الشــركة(  الطاعنــة  تنعــاه  ممــا  إن  وحيــث 
علــى الحكــم المطعــون فيــه البطــان، وبيانا 
لذلــك قالــت إنها لم تعلن بائحة االســتئناف 
علــى عنوان وكيلها الــذي اتخذته موطنا لها 
بصحيفــة افتتــاح الدعــوى بــل تــم اإلعــان 
علــى مــكان آخــر ثبــت مــن األوراق أنــه غيــر 
فــي  القضائيــة  الخصومــة  فــإن  صحيــح 
االســتئناف لم تنعقد قانونا ويضحى الحكم 

باطا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيــث إن الطعــن في محله، ذلك أن صدور 
الحكــم في االســتئناف وعلى مــا جرى عليه 
قضــاء هــذه المحكمــة دون إعــان صحيفــة 
االســتئناف إعانــا قانونيــا صحيحــا ودون 
حضور المســتأنف ضده أو مــن يمثله قانونا 
يترتــب عليــه بطــان الحكــم لصــدوره فــي 

خصومة قضائية لم تنعقد.

ضوابط اإلعالن

ولئــن كان األصــل طبقــا لنــص المــادة 34/ 2 
مــن قانــون المرافعــات أن إعــان الشــركات 
والجمعيــات والمؤسســات الخاصــة وســائر 
األشــخاص االعتبارية الخاصة يتم بتســليم 
صــورة اإلعــان بمركــز إدارتهــا للنائــب عنهــا 
حالــة  وفــي  مقامــه،  يقــوم  لمــن  أو  قانونــا 
عــدم وجودهمــا تســلم صورة اإلعــان ألحد 
موظفــي مكتبيهمــا فــإذا لــم يكــن لهمــا مركز 
إدارة تســلم الصــورة للنائب عنهما لشــخصه 

أو فــي موطنــه، فإنــه إذا حــدد المدعــي مقر 
وكيلــه في صحيفة الدعــوى واتخذه موطنا 
مختــارا لــه ولــم يعلــن خصمــه كتابــة بإلغائه 
حتى صدور الحكم في الدعوى فإنه يتعين 
إعانــه فــي هذا المــكان الذي اتخــذه موطنا 
مختــارا لــه.  ولمــا كان ذلــك وكان الثابت أن 
مقــر وكيــل الطاعنــة هو )شــقة رقــم ** مبنى 
جدعلــي(   *** مجمــع   **** طريــق   **** رقــم 
وخلت األوراق مما يفيد تخليها عنه وإذ تم 
إعانها بائحة االســتئناف علــى مقر وكيلها 
والكائن في )مبنى **** طريق **** مجمع *** 
الرفاع الشرقي( والذي أثبت القائم باإلعان 
الحكــم  فــإن  اإلعــان،  هــذا  صحــة  عــدم 
المطعــون فيــه إذ اعتــد بهذا اإلعــان وإذ لم 
تحضــر الطاعنــة )الشــركة( بــأي من جلســات 
نظــر االســتئناف فــإن الحكــم المطعــون فيه 
يكــون قــد صــدر فــي خصومــة قضائيــة لــم 
تنعقد قانونا بما يشــوبه بالبطان بما يتعين 

نقضه على أن يكون مع النقض اإلحالة. 

المنطوق

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شــكا، وفي 
فيــه.  المطعــون  الحكــم  بنقــض  الموضــوع 
وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرت 
الحكــم لتفصــل فيهــا مــن جديــد، وألزمــت 
المطعون ضده بالمصاريف ومبلغ مائة ديناِر 

مقابل أتعاب المحاماة.

إعالن الخصم بعنوان خاطئ لكسب القضية.. ُيبطل الحكم
بركــة وإنشــاء  ديكــور  أعمــال  عــن  لشــركة  دينــارا   2974 تســدد  لــم  فيــا  مالكــة 

قــدم المحامــي محمــود ربيــع إيضاحــا قانونيــا عن انهيــار الدعــاوي التي تقوم علــى إعالن الخصــوم بالقضايــا بعناوين 
خاطئة. وفيما يأتي نص اإليضاح:

البــد مــن التمييــز بيــن تســجيل الدعــوى 
لــدى  قيدهــا  بمجــرد  يتــم  أولــي  كإجــراء 
قســم الشــكاوى بــوزارة العــدل والشــؤون 
لذلــك  المقــرر  الرســم  وســداد  اإلســامية 
األطــراف  بيــن  الخصومــة  انعقــاد  وبيــن 
موضــوع  فــي  للحكــم  أصولــي  كإجــراء 

الدعوى.
إال  األطــراف  بيــن  تنعقــد  ال  الخصومــة 
بعــد إعانهــم إعانــا صحيحا بوجــود ثمة 
دعوى قضائية ُمرفق بها صحيفة الدعوى 
والمستندات حتى يتم الربط بين طرفيها 
المتخاصميــن فــي ســاحة القضــاء. ويعلم 

الخصــم  وطلبــات  بموضــوع  طــرف  كل 
المحــددة  وبالجلســة  القانونــي  وبمركــزه 
ليتســنى  المختصــة  وبالمحكمــة  لنظرهــا 
لــه اعــداد دفاعــه ودفوعه ومســتنداته او 
توكيــل محــاِم للترافــع عنــه، وإذا لــم يتــم 
ذلــك اإلعــان وفــق اإلجــراءات القانونيــة 
الصحيحة فإن الحكم الصادر في الدعوى 

يعتبر باطا هو والعدم سواء.
بإيــداع عنــوان  الدعــوى  قــام رافــع   وإذا 
ال  فــي الئحتــه  أقحــم عنوانــًا  أو  خاطــئ 
عاقة له بخصمه أو حتى لم ُيكلف نفســه 
عنــاء التأكــد مــن العنــوان الصحيــح فــإن 
كل ذلــك ينطــوي علــى غــش بقصــد منــع 
العلــم بالدعــوى وإبــداء الدفــوع فيهــا أو 

حضور جلســاتها، وُيعد ذلك مخالفة لمبدأ 
المواجهــة بين الخصــوم الذي يعتبر واحد 
مــن أصــول التقاضــي وأهــم تطبيــق لحق 
الدفــاع بمــا يقتضيــه من تمكيــن الخصوم 

طلباتهــم  وتقديــم  دفاعهــم  ابــداء  مــن 
واإلحاطــة بمــا قدمه الخصم اآلخــر والرد 

عليه.
علــى  لــم يتحقــق  االعــان  أن  ثبــت   وإذ 
يكــون  الحكــم  فــإن  الصحيــح  العنــوان 
وأن  تنعقــد  لــم  خصومــة  فــي  صــدر  قــد 
اثــر تخلــف هــذا الشــرط زوال الخصومــة 
منــذ بدايتهــا ويتوجــب القضــاء ببطانهــا 
ذلــك  كل  موضوعهــا،  فــي  الفصــل  دون 
التصرفــات”  يبطــل  “الغــش  قاعــدة  وفــق 
وهــي قاعــدة ســليمة ولو لم يجــر بها نص 
خاص فــى القانون وتقوم علــى إعتبارات 
الغــش  محاربــة  فــي  وإجتماعيــة  خلقيــة 
اإلنحــراف  وعــدم  واالحتيــال  والخديعــة 
عن جادة حســن النية الواجب توافره في 
صيانــة  عمومــا  واإلجــراءات  التصرفــات 

لمصلحة األفراد والمجتمع.

اإلعالن بعنوان خاطئ “غش” ويخالف مبدأ المواجهة

المحامي محمود ربيع

المدعي يحدد مقر 
وكيله بصحيفة 

الدعوى ولتغييره 
يجب إبالغ الخصم

اإلعالن بعنوان 
غير معتمد يعني 
انتفاء الخصومة 

القضائية 

مالكة الفيال 
أعلنت الشركة 

بالئحة االستئناف 
بعنوان مختلف 

عن المعتمد

مقر وكيل الشركة 
في جدعلي ولكن 

إعالن القضية 
بعنوان الرفاع

راشد الغائب

األحد
4 أغسطس 2019 
3 ذو الحجة 1440

المحامي ربيع يقدم إيضاحا قانونيا عن 
أهم تطبيق لحق الدفاع

الخصومة ال 
تنعقد بين 

األطراف إال بعد 
إعالنهم إعالنا 

صحيحا 

اإلعالن ليعد 
الخصم دفاعه 

ومستنداته 
ويوكل محاميا

محرر الشؤون المحلية

العنوان المعتمد..
يحصن الحكم من البطالن

2 سددت السيدة 
مبلغ 2000 دينار، 
وتبقى بذمتها 
مبلغ 2974 دينار

تخلفت السيدة 
عن سداد المبلغ

3

5

امتنع قاضي المحكمة الصغرى 
المدنية عن إصدار أمر األداء 

إللزامها بسداد المبلغ

 تم إعالن الشركة بعنوان 
مختلف عن المعتمد مما حال دون 

حضورها لجلسات المحكمة

عرض النزاع على 
محكمة الموضوع

كسبت السيدة 
الحكم

4

6

استأنفت السيدة أمام 
المحكمة الكبرى

لم تحضر السيدة، فحكمت 
المحكمة بإلزامها بأن تؤدي 
للشركة مبلغ 2474 دينارا

طعنت الشركة بطريق 
التمييز. وكسبت الشركة 
الحكم ضد السيدة قالت المحكمة:

 اإلعالن بعنوان غير معتمد يعني 
انتفاء الخصومة القضائية وبطالن 

الحكم بما يتعين نقضه

اتفقت سيدة مع شركة على القيام بأعمال تصميم 1
ديكور وإنشاء بركة سباحة بفيال مقابل مبلغ4374 دينارا



توقع زيادة رسوم قطار المشاعر من 25 إلى 55 دينارا
ــة ــزال ــُم ــى ال ــن ــث عـــن بــديــل لــمــخــيــمــات م ــح ــب ــون ال ــل ــأم ــيــون ي ــو حـــج بــحــريــن ــاول ــق م

قال مقاولو حج بحرينيون لـ “البالد” إن التنسيق متواصل مع بعثة البحرين للحج؛ إليجاد موقع بديل ومناسب لمخيمات البحرينيين 
في منى بسبب إزالة جزء كبير منها، معبرين عن األمل في أن يتم التوصل إلى حل بتخصيص مساحة مناسبة تستوعب مخيمات 

البحرينيين.

موقــع  مــن  خيمــة   25 اقتطــاع  ويرجــع 
مخيمات البحرين إلى إقامة جســور مشاة 
ســابًقا،  للبحريــن  المخصصــة  بالمســاحة 
موازية لجسر الملك عبدهللا و4 منحدرات 
لربط هذه الجســور مــع المخيمات والطرق 
الواقعة غرب جســر الملــك عبدهللا لخدمة 
الحجاج العائدين من منطقة الجمرات إلى 

مخيماتهم في منى.

مساحات بديلة

وأبلــغ رئيــس حملة تبــوك إبراهيم المرشــد 

“البــاد” فــي اتصــال هاتفــي أن الكثيــر من 
الخدمات تيسرت هذا العام. 

اليــوم  نتســلم  أن  المتوقــع  مــن  إن  وقــال 
)أمــس الســبت( مخطــط مواقــع مخيماتنــا 
فــي منى ومزدلفة وعرفــات، وكذلك النظر 
بديلــة  كمســاحات  المقدمــة  الحلــول  فــي 

للمخيمات في منى.
وأشــار إلى أن الكثير من الخدمات شهدت 
انسابية بشكل كبير هذا العام ومنها المسار 
اإللكترونــي لوزارة الحج الســعودية إلنهاء 
اإلجراءات ودفع الرســوم وكذلك بالنســبة 
جهــزت  حيــث  الخليــج  لطيــران  لشــركة 

الرحــات قبــل يوميــن مــن موعــد الرحلــة، 
غيــر أن تذاكــر الحافات “التنقــل” ارتفعت 
بشــكل كبيــر مــن 32 دينــارا العــام الماضي 
إلــى 137 دينــارا هــذا العــام عــن كل حملــة 
حــج مــن جانــب النقابــة العامــة للحافات، 
فيمــا لــم ترتفــع تذاكر قطار المشــاعر حتى 
اآلن وهــي 25 دينــار، لكــن مــن المتوقع أن 

ترتفع إلى 55 دينارا.

األمور بخير

وسعًيا لتخفيض التكاليف والمصروفات، 

للدمــج  الحمــات  مــن  العديــد  اتجهــت 
مــع بعضهــا البعــض وهــذا األمــر حاصــل 
رئيــس  ويقــول  ســنوات مضــت،   5 منــذ 
لـــ  أبــل  محمــد  جاســم  المواســم  حملــة 
“البــاد” إن حملتــه اندمجــت مــع كل مــن 
حملتــي األخيــار والميــر، وعــن ترتيبــات 

المقاولين مع البعثة للوقوف على األمور 
التنظيمية.

المقاولــون  بخيــر..  “األمــور  أبــل:  قــال 
منتظــم  بشــكل  يتواصلــون  البحرينييــن 
مــع البعثــة التــي تبــذل جهدهــا لتيســير 
األمور، والشــغل الشــاغل اليوم هو العمل 

لمخيمــات  بديلــة  مســاحة  إيجــاد  علــى 
المتوقــع  ومــن  منــى،  فــي  البحرينييــن 

التوصل إلى حل مناسب”.

راحة الحجاج

ويتفق معه عبدهللا عبدالعزيز عبدالرسول 
“حملة الجنوســاني” في حديثه مع “الباد” 
أن العمــل يســير بوتيــرة متســارعة إلنهــاء 
تنظيــم مخيمــات منــى والبعثــة متعاونــة 

وتدرك حجم المشكلة.
هذيــن  فــي  ســيتواصل  العمــل  أن  وأكــد 
اليوميــن مع المســؤولين للوصول إلى حل 
واضــح، معبــًرا عــن األمــل فــي أن تكــون 
المســاحات البديلــة مناســبة وتضمن راحة 

حجاج البحرين.

إبراهيم المرشدجاسم أبل

سعيد محمد
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* دور أعضاء السلطة التشريعية  «
التعاون مع بعثة الحج من أجل الصالح 

العام وخدمة ضيوف الرحمن. وأشكر 
وزير العدل على تفاعله مع اقتراحاتي 

ووعده بمعالجة المالحظات. وأحيي 
وزارة الخارجية على تفاعلها وتجاوبها 

مع المالحظة.

* ما زلت مستغربا عن سبب تأخر  «
البعثة في تسليم المخيمات بمنى 

وعرفة للحمالت، من أجل تمكين 
الحمالت من تجهيزها للحجاج، بينما 

بعثات الحج بدول خليجية أخرى 
تسلمت حمالتها المخيمات وشرعت 

في تهيئتها.

* أفادني بعض العاملين بحمالت أنه  «
جرى االتفاق على تحديد مواقع الحمالت 

بالمخيمات، ولكن ال إجابة شافية من 
البعثة عن موعد تسليم المخيمات.

* تمنح السعودية تصريحات بدخول  «
الحجاج حتى يوم 8 ذي الحجة، وفي 

حال ال سمح الله حدث طارئ لحاج ولم 
يتمكن من القدوم للحج تلجأ بعض 

الحمالت إلى طلب إبداله بشخص آخر 
على قائمة االنتظار، ولكن في هذه 

الحالة تحرر البعثة مخالفة ضد الحملة، 
على الرغم من إمكان إعادة طباعة 

تصريح باسم الحاج الجديد، وأنا أتساءل 
عن التسهيالت التي تتحدث عنها 

البعثة للحجاج والحمالت ووجوب إعادة 
النظر في تحرير المخالفات من هذا 

النوع على الحمالت. وأبلغت أن أقسام 
البعثة تغلق في موسم الحج وتغادر 

لمكة ولهذا السبب تتوقف عن إجراء 
المعامالت االستثنائية مثل معاملة 
إبدال حاج منسحب بآخر على قائمة 

االنتظار. وهذا أمر يجب مراجعته.

* تداول نشطاء على وسائل التواصل  «
االجتماعي فيديو عن استعدادات 

البعثة اإلماراتية في تهيئة مخيمات 
الحجاج، ويبدو المستوى مختلفا 

عن الدور المنشود من البعثة 
البحرينية مقارنة ببعثات الحج بدول 
خليجية، ومن بين ما نفذته الحملة 

اإلماراتية بناء دورات مياه إضافية 

بمعايير عالية مع مراعاة أصحاب 
الهمم بمخيم عرفة، ودورة المياه 

المخصصة ألصحاب الهمم مكيفة. 
كما توجد مكيفات بدورات المياه 
المبنية. وفيما يتعلق بالممرات 

الموجودة بين المخيمات فقد قررت 
البعثة اإلماراتية وضع حشيش 

صناعي ونصب مجموعة كبيرة من 
مراوح كهربائية برذاذ الماء لتلطيف 
الجو فيما بين المخيمات. وأتساءل 

لماذا ال تبني البحرين دورات مياه 
إضافية ومكيفة بالمشاعر لراحة 

حجاجها؟

البعثة “تبند” بالبحرين وال تنجز معامالت استثنائية للحجاج

مروحة رذاذ الماء نموذج حمامات بنتها البعثة اإلماراتية الحمامات اإلماراتية مكيفة

محمد بوحمود

لماذا ال تبني 
البحرين حمامات 
إضافية ومكيفة 

بالمشاعر؟

استـالم باصـات نقـل الحـجـاج 
الشخصيات لكبار  نجوم   5 وغــرفــة  الــحــمــات...  لتقييم  ــارات  زيـ

تخضــع بعثــة الحــج الحمــات للرقابــة 
تلبيــة  أجــل  مــن  الــدوري  والتفتيــش 

متطلبات السامة وراحة الحجاج.
ونفذت لجنة التقييم والمتابعة بالبعثة 
لمجموعــة  تجريبيــة  تقييــم  زيــارات 
مــن الحمــات مــن أجل توحيــد معايير 

التقييم بين جميع مجموعات اللجنة.
اداريــون  قــال  آخــر،  موضــوع  وفــي 
بحمــات حــج بحرينيــة لـــ “البــاد” إن 
الباصــات  اســتام  بــدأت  الحمــات 

المخصصة لنقل الحجاج.

راشد الغائب

عربة “غولف” 
توفرها وكالة 

شؤون المسجد 
النبوي لتوصيل 

الزائرين

دروس وترجمة

وحلقــات قــرآن
تمّثل مهمات توجيه وإرشاد الحجاج والزائرين 

باألمور الشرعية والعلمية، جزءًا من الخدمات التي 
يقدمها منسوبو وكالة شؤون المسجد النبوي 

لضيوف الرحمن خالل موسم الحج. وتشمل:

تجهيز
100 مرجع 

تشمل العلوم 
الشرعية

تزويد
المسجد النبوي 

بـ 170 ألف 
مصحف

تهيئة
345 حلقة 

قرآن

تهيئة
6 أماكن لإلجابة 
على السائالت 

بالدروس

ترجمة
الخطب 

إلى 7 لغات

إعداد
ملخصات 

ومقتطفات من 
خطبة الجمعة

10 آالف
مطوية في 
موضوعات 

األمن الفكري

تقديم
5 آالف درسا 

علميا

غرفة 5 نجوم ويأخذها عادة كبار الشخصيات

معاينةاطمئنان

لقاء مع مجموعة حمالت

يقــّدم النائــب محمد بوحمود عبر صحيفة “البالد” رســالة يومية عن موســم الحج، 
وتتضمن هذه الرسالة مجموعة مالحظات أو اقتراحات. وفيما يأتي رسالة اليوم:



المنامة - وزارة الداخلية

صــرح مديــر عــام اإلدارة العامــة للمباحث 
مكافحــة  شــرطة  بــأن  الجنائيــة  واألدلــة 
علــى  القبــض  مــن  تمكنــت  المخــدرات 
شــخص بحوزتــه كميــة مــن مادتي الشــبو 
قيمتهــا  تقــدر  المخدرتيــن،  والحشــيش 

السوقية بأكثر من ربع مليون دينار.
وأوضح أن التحريات األولية أشــارت إلى 
حيــازة المشــتبه بــه مــواد مخــدرة بغــرض 
ترويجهــا، وبعــد تأكيــد المعلومــات وجمــع 
األدلــة الالزمــة تــم مباشــرة أعمــال البحث 
تحديــد  عــن  أســفرت  والتــي  والتحــري 
هويتــه والقبــض عليــه، منوهــًا إلــى ضبط 
المواد المخدرة بمنزله باإلضافة إلى مبالغ 
ماليــة وبعض األدوات التي تســتخدم في 

التعاطي.
وأشــار مدير عــام اإلدارة العامــة للمباحث 
واألدلــة الجنائيــة إلى أنه تم تحريز المواد 
المضبوطــة، واتخاذ اإلجــراءات القانونية 
إلــى  القضيــة  إلحالــة  تمهيــًدا   ، المقــررة 

النيابة العامة .

ضبط شخص 
يحوز مواد مخدرة 
بربع مليون دينار

المنامة - وزارة الداخلية

ضمن خطوات تعزيز دور المرأة البحرينية 
فــي المنظومــة المروريــة، أكــد مديــر عــام 
الشــيخ  العميــد  للمــرور  العامــة  اإلدارة 
عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، بدء 
الدوريات المرورية من الشــرطة النســائية، 
مباشــرة الحــوادث المروريــة بعد اكتســاب 
خبرة كافية لتســيير الدوريــات االعتيادية 
ألكثــر مــن عــام، وأثبتــن جــدارة عاليــة في 
تنظيــم الحركة المرورية وتميزا في جميع 

المهام المنوطة بها.
وأوضــح أن الدفعــة األولــى مــن الشــرطة 
النسائية اجتازت دورة مكثفة في مباشرة 
الحــوادث المروريــة واإلجــراءات المتبعــة 
وكيفيــة  الحــوادث  أنــواع  مختلــف  مــع 
وضمــان  الحــادث  أطــراف  مــع  التعامــل 
انســيابية الحركة المرورية وما يسبقه من 
إجراءات بالتعاون مع جهات االختصاص.
وأشــار إلى أن تطويــر المنظومة المرورية، 
منتســبي  لكافــة  تأهيــال مســتمرا  يتطلــب 

اإلدارة العامــة للمــرور مــن خــالل التدريب 
التعــرف  وشــمولية  والميدانــي  العملــي 
علــى اإلجــراءات والخدمــات والعمل على 
النهــوض بها وتطويرها كــي يكون كل فرد 
منتســب لــإدارة موظفــا شــامال يمكــن أن 
يقدم عطاءه في جميع إدارات المرور بكل 

كفاءة واقتدار.
والمراقبــة  العمليــات  إدارة  مديــر  وكــرم 
الدوســري  عــادل  المقــدم  المروريــة 
مؤكــدًا  الــدورة،  ختــام  فــي  المشــاركات 

ضــرورة ترجمــة مــا تضمنتــه مــن جوانــب 
نظريــة وعمليــة إلــى ممارســة فعليــة علــى 
وتخــدم  تؤمــن  وبصــورة  الواقــع  ارض 
ســالمة وامن مســتخدمي الطريق، مشيدًا 
العامــة  اإلدارة  عــام  مديــر  بتوجيهــات 
للمــرور والمتابعــة الحثيثــة مــن قبــل نائب 
المديــر العام في تطويــر واالرتقاء بنوعية 
الدورات التخصصية التي من شأنها صقل 
اإلدارة  منتســبي  كافــة  إنتاجيــة  وزيــادة 

العامة للمرور.

الســير حركــة  تنظيــم  فــي  عاليــة  جــدارة  أثبتــن 

الدوريات المرورية من الشرطة النسائية تبدأ مباشرة الحوادث

06local@albiladpress.comفعاليات عربية تدعو لمواجهة الحمالت القطرية واإليرانية المغرضة ضد البحرين
المملكة ــرار  ــق ــت واس بــأمــن  الــمــســاس  تستهدف  مشبوهة  ــدة  ــن أج

أجمــع سياســيون وإعالميــون عــرب علــى ضــرورة 
مواجهــة الحمــالت اإلعالميــة القطريــة – اإليرانية 
المشبوهة التي تستهدف مملكة البحرين، والهادفة 
إلى نشــر اإلرهاب والتطرف والمس باألمن والسلم 
واالجتماعــي، ســعيًا إلى تحقيق أجندات سياســية 
أكبــر تهــدف إلى زعزعــة األمن واالســتقرار العربي 

بشكل عام.
واكدوا في تصريحات خاصة لوكالة انباء البحرين 
)بنــا( ما حققتــه مملكة البحرين من إنجازات كبيرة 
وقفــزات نوعيــة فــي مختلف المجاالت السياســية 
وحفــظ  وحمايــة  واالجتماعيــة،  واالقتصاديــة 
أمــن المواطــن وحقوقــه وحرياتــه، وهو ما يشــكل 
صاحــب  البــالد  عاهــل  قادهــا  حقيقيــة  إنجــازات 
الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة، داعين 
إلى مواجهة كل هذه الحمالت المغرضة بما يحقق 

أمن واستقرار المملكة.

الشهري: قطر وإيران شريكان فاعالن في 
المشروع التوسعي التخريبي

وقال المحلل السياســي الســعودي، أحمد الشــهري، 
أنــه ومنــذ أن جثــم نظــام الماللــي علــى الحكم في 
التــي  الفاســدة  بثورتــه  وقــام   ،١٩٧٩ عــام  إيــران 
وضعــت فــي دســتورها تصديــر اإلرهــاب وزعزعــة 
أمــن المنطقــة، أصبــح الوطــن العربــي يعانــي مــن 
اختــالالت أمنيــة نتيجة هذه التدخــالت الممنهجة 
فــي شــؤون المنطقــة الداخليــة، إلــى جانــب العمل 
علــى اســتنبات ودعــم خاليــا إرهابيــة على أســاس 
علــى  للخــروج  يســعى  فارســي  ومذهبــي  عقــدي 

الدولة وحمل السالح.
وأضــاف أن هــذا مــا حــدث بالفعــل فــي العديد من 
الــدول العربية مثل؛ العراق والســعودية والبحرين 
وســوريا ولبنــان واليمــن وغيرهــا، وبالتالــي يتضح 
أن منهج نظام الماللي يقوم على التوســع والتمدد 
للخــارج لتحقيــق اجنــدات سياســية تخريبيــة في 

الوطن العربي.
وعــن شــركاء النظام اإليراني فــي المنطقة، أوضح 
الشهري أن النظام اإليراني وسعيًا لتحقيق اهدافه 
السياســية والمذهبيــة والطائفيــة، قــام عــن طريق 
شــركائها فــي المشــروع التوســعي التخريبي، وهو 
نظــام الحمديــن، ومــا يتبــع هــذا النظام مــن أجهزة 
وقنوات إعالمية، عملت على مدى ســنوات ســابقة 
واثــارة  العربــي  الصــف  لشــق  سياســية  بأجنــدة 
النعــرات الطائفيــة المذهبيــة بيــن أفــراد الشــعوب 
العربيــة، إلحــداث مزيــد مــن التشــرذم والتشــتت، 
البحثيــة،  والمراكــز  المنابــر  عشــرات  إلــى  إضافــة 
والتــي تعمــل ضمــن األجنــدات القطريــة، وتحــاول 
تفتيــت المجتمعــات العربيــة، عــن طريــق التركيــز 
علــى إثارة النعرات الطائفية والعنصرية، ومحاولة 
برســائل  والمجتمعــي  القومــي  األمــن  اســتهداف 
إعالمية مشوهة وادعاءات كاذبة ال أساس لها من 

الصحة.
 ولفت الشــهري بشــأن تبادل األدوار اإلعالمية بين 
القائمــة  اإليرانــي والقطــري، والشــراكة  النظاميــن 
الســتهداف مملكــة البحرين والنيل ممــا تحقق من 
انجــازات إلــى أن نظامي قطر وإيــران يهدفان إلى 
زعزعــة األمــن فــي مملكــة البحرين وبذلــك أقصى 
العربــي  الخليجــي  حضنهــا  مــن  القتالعهــا  جهــد 
وضمها إلى محور الشــر اإليراني – القطري، مشيرًا 
إلــى محاوالتهم المســتمرة من خالل تبادل األدوار 
بأدواتهــم اإلعالميــة المختلــف التغرير بمــن تخلوا 
عــن وطنيتهــم وعروبتهــم واســتبدلوها بعصبيــات 
طائفيــة وعنصريــة بغيضة، حــاول النظام اإليراني 
الترويــج لهــا، وغلبــوا مــع االســف مصلحــة الخارج 

على مصلحة الوطن. 
واختتــم المحلل السياســي الســعودي تصريحاته لـ 
)بنــا( بالتأكيــد علــى ان مملكــة البحرين اســتطاعت 
الوقــوف بحــزم، وبمختلــف مســتوياتها السياســية 
والفكرية واإلعالمية مجابهة هذا الحملة الشرســة 
والمضللة، بدعم ومساندة من شعب البحرين الذي 
التــف حــول قيادتــه وأحبــط هــذا التدخــل الســافر 

في شــؤون المملكة الداخلية، إضافة إلى المواقف 
المشــرفة والداعمة من دول الجوار البحريني مثل 
الســعودية وبقيــة شــقيقاتها االمــارات والكويــت، 
والتي وقفت مع البحرين بكل امكانياتها لدحر كل 
مهــددات أمنــه وســالمته، حيــث كان درع الجزيرة 

بالمرصاد لقوى الشر والتخريب.

فهمي: تقاطع إعالمي قطري إيراني وتبادل 

لألدوار خدمة ألهداف سياسية

مــن جهتــه أكد أســتاذ علوم السياســية فــي جامعة 
القاهــرة والجامعــة االمريكيــة فــي القاهــرة، طارق 
فهمــي؛ أن الخطــاب االعالمــي القطــري تميــز علــى 
مــدى الســنوات الماضيــة بالقــدرة على التلــون، مع 
افتقــاده إلــى أي نوع من المهنيــة أو الحرفية، رغم 
كل مــا يدعيه بهذا الشــأن، مشــيرًا إلى أن الخطاب 
اإلعالمــي القطــري تقاطــع فــي مواضــع كثيــرة مــع 
الخطــاب اإلعالمــي اإليرانــي بقدرتــه علــى تبــادل 
األدوار والتلون خدمة ألهداف سياسية، من خالل 
نقــل رســائل إعالميــة تعتمــد علــى أدوات موجهــة 
بصورة أو بأخرى، والتي تتمثل في مراكز األبحاث 
الموجهــة  والقنــوات  اإلعالميــة  والمؤسســات 
للخــارج، والتــي تتبنــى هــذا التوجــه المعتمــد على 
بعــض الــرؤى واألهــداف السياســية التــي يقدمهــا 
بعض االكاديميين الذي استطاعت قطر استمالتهم 
فــي  فــي اســتهداف االســتقرار  لتحقيــق أهدافهــا 
بعــض الدول العربية، ومحاولة نقل رســائلها تحت 
مســميات مختلفــة مثــل الرأي والــرأي اآلخر ودعم 

الثورات والتغيير وغيرها.
وقال إنه ومن خالل تحليل سريع لمضمون البرامج 
والرسائل التي تقدمها مراكز األبحاث والمؤسسات 
اإلعالميــة القطريــة، فــإن هنــاك تركيــزا مــن قبــل 
هــذه المؤسســات علــى األوضــاع الداخليــة لبعــض 
الــدول العربيــة، مثــل مصــر والبحرين والســعودية 
واالمارات، حيث يتم تناول قضاياها اعتمادًا على 
بعــض التقارير غير الحقيقيــة والملونة والمغلوطة 
الصادرة من مؤسســات دولية مشبوهة، والمرتكزة 
علــى رســائل الحقــوق والحريــات والناشــطين، مع 
إهمال وبشــكل متعمد أية اشارات ايجابية قد ترد 
فيها، بل والعمل على قلب الحقائق وبما يوافق مع 

أجندات الدوحة اإلعالمية.
واستشهد فهمي بما تتعرض له مملكة البحرين من 
محاوالت تشويه صورتها على المستوى اإلعالمي 
والسياســي الدولــي، مــن خــالل توظيــف وســائل 
مــا حققتــه  االيرانيــة، رغــم كل  القطريــة  اإلعــالم 
المملكــة مــن نجاحــات علــى مــدى عمــر المشــروع 
اإلصالحــي وبمختلــف مناحــي الحيــاة السياســية 

واالقتصادية والحقوقية والدستوري.
وعــن تبادل األدوار بيــن اإلعالم القطري واإليراني 
لنظــام  المشــتركة  السياســية  األهــداف  لتحقيــق 
فهمــي  طــارق  الدكتــور  أشــار  وطهــران،  الدوحــة 
إلــى التشــابه الكثيــر في أســلوب الطــرح اإلعالمي 
بين المؤسســات القطــري واإليرانية، ســواء أكانت 
مؤسســات  حتــى  أم  أبحــاث  مراكــز  أم  إعالميــة 
خيريــة أو اجتماعيــة أو علميــة، والتي تســعى إلى 
البحريــن،  لمملكــة  الداخلــي  اســتهداف االســتقرار 
خــالل  مــن  إرهابــي  تخريبــي  لخطــاب  والترويــج 
اســتغالل الديــن أو العــرق أو الطائفة، اعتمادًا على 
والمعلومــات  المجهلــة  المجهولــة  المصــادر  بعــض 
المفبركــة، والتــي ثبت بالدليل القاطع أكثر من مرة 

على مصداقيتها.
ورصد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، 
طــارق فهمي طريقتين يمكن مــن خاللهما التعامل 
مــع مثــل هــذه النوعيــة مــن الخطابــات اإلعالميــة 
المضللــة، األول أنــه ال بــد مــن الــرد الفــوري على ما 
تقدمــه هــذه المصــادر، وعدم ترك الســاحة لإعالم 
القطــري واإليراني، من خالل رد ممنهج وأكاديمي 
وموثــق، بــأدوات إعالميــة صحيحــة بهــدف تفنيد 
األكاذيب وإظهار الحقيقة كاملة كما هي بالضبط.

أما الطريقة الثانية، حســب فهمي، فهي نقل الكرة 
إلــى ملعبهــم بشــكل كامــل، مــن خــالل إثــارة بعض 
القضايــا الكبــرى التــي تعانــي منهــا هــذه األنظمــة، 

وإظهــار حقيقتهــا الكاملة أمام الــرأي العام المحلي 
والعالمــي، بطريقــة ذكية ومهنية باشــتباك إعالمي 
قادر على تحقيق األهداف الهامة التي نســعى لها، 

وعرض الحقائق كما هي.
وأردف أســتاذ علوم السياســية في جامعة القاهرة 
والجامعــة االمريكيــة فــي القاهرة، الدكتــور طارق 
فهمــي حديثة إلى )بنا( بالتأكيد على أهمية العناية 
بثوابت اإلعالمي الوطني في مملكة البحرين، من 
خــالل التركيــز علــى القفــزات الكبيــرة والنجاحات 
التــي حققتهــا خــالل الســنوات الماضيــة، مــا جعــل 
المملكة في مصاف الدول عالميا في الديمقراطية 
الكبيــرة  القفــزات  جانــب  إلــى  اإلنســان،  وحقــوق 
والتعليميــة  االقتصاديــة  المجــاالت  فــي  األخــرى 

والثقافية.

حطاب: حماية أمن واستقرار البحرين 

مسؤولية عربية في المقام األول

مــن جهته أشــار الكاتب والمحلل السياســي األردني، 
الجغرافــي  الموقــع  أهميــة  إلــى  حطــاب،  ســلطان 
المتقــدم الذي تشــغله مملكــة البحرين فــي الخاصرة 
اإليرانيــة، وهــو مــا جعلهــا موضع اســتهداف مســتمر 
مــن قبــل النظام اإليراني على مــدى العقود الماضية، 
منوهــًا إلــى أن مســؤولية الدفــاع عن أمن واســتقرار 
البحريــن هــي مســؤولية عربيــة فــي المقــام األول، 

وليست بحرينية فقط.
واعــرب عــن اعتقــاده بأن هــذه المســؤولية يجب أن 
ينــاط جزء منهــا إلى المثقفين العــرب المتكئين على 
المؤسســات  وعلــى  ورصيــن،  حقيقــي  قومــي  فكــر 
اإلعالمية العربية بمختلف توجهاتها وأدواتها، وذلك 
للعمــل على وقف تشــويه الصــورة الحقيقيــة لمملكة 
البحريــن، ومحــاوالت انــكار مــا تحقــق فــي المملكــة 
مــن انجــازات سياســية واقتصاديــة وثقافيــة، وهــو 
مــا تحــاول أن تقوم به مؤسســات ووســائل إعالمية 
معاديــة للنيــل من صمود المملكــة ومواقفها الوطنية 

والقومية الداعمة لكافة األشقاء واألخوة العرب.
ونــوه حطــاب إلــى أن مملكــة البحرين وخــالل العهد 
اإلصالحــي لعاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد 
جملــة  تحقيــق  اســتطاعت  خليفــة،  آل  عيســى  بــن 
مــن اإلنجــازات الوطنيــة والتشــريعية والدســتورية، 
إلــى جانــب مــا حققتــه المملكة مــن طفــرة كبيرة في 
الرصينــة  السياســية  والممارســة  اإلنســان  حقــوق 
واطالق للحريات على جميع المســتويات السياســية 
واالعالميــة، وهــو ما أثار حفيظة بعض الدول والتي 
حاولت جاهدة النيل من هذه اإلنجازات عبر تشويه 
الصــورة وقلــب الحقائــق، وبمــا يتوافق مــع اجنداتها 

السياسية الخاصة.
بعــض  أن  إلــى  حطــاب  السياســي  المحلــل  وأشــار 
اإليرانيــة  القطريــة  اإلعالميــة  واألذرع  المؤسســات 
والمذهبيــة  القوميــة  الثنائيــات  تغذيــة  حاولــت 
والطائفيــة والعرقيــة فــي كل دول المنطقــة، ومنهــا 
مملكة البحرين، ومحاولة تشــويه الصورة الحقيقية 
لهــذه الثنائيــات، والتــي تعــد فــي األســاس أحــد أهم 

عوامل التنوع الثقافي والفكري في الدول. 
وحــذر حطاب من محــاوالت العبث والمســاس بأمن 
واســتقالل مملكة البحرين، بأي وسيلة كانت، مطالبًا 
بســرعة ردعها وتوقفها، كونها تشــكل تهديدًا مباشرا 
لألمــن القومــي العربــي، مشــيرًا إلى ان “مــن بيته من 

زجاج ال يرمي الناس بالحجارة”.
وأشــاد الحطــاب بما تملكه مملكــة البحرين من تنوع 
خصب ومتميز ســاهم في تحقيــق التطور واالرتقاء 
كل  بــه  وأشــادت  المملكــة،  تعيشــه  الــذي  والتقــدم 
دول العالــم، وهــو ما وضــع البحرين كدولــة متطورة 
فــي مكانتهــا الحقيقيــة والمســتحقة علــى المســتوى 

االقليمي والعالمي.
واختتم الكاتب والمحلل السياســي األردني، سلطان 
حطــاب، حديثــة لـ )بنا( باإلشــادة بالخطــوات الكبيرة 
والجريئــة التــي قــام بهــا جاللــة عاهــل البــالد، والتي 
وقــدرة  العربيــة،  للــدول  مشــرفًا  نموذجــا  أصبحــت 
التحديــات  وتجــاوز  األزمــات  إدارة  علــى  جاللتــه 

الكبيرة التي مرت بها مملكة البحرين.
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Û  أعتقد ان بعض مسؤولي هيئة الكهرباء والماء بحاجة الى قراءة كتاب حقوق
اإلنســان لتوماس بن ليشــعروا بمعاناة المواطنين. كما يقول نعوم تشومســكي 
فــي كتبــه أنــه “ال مــكان للصدفــة فــي عالــم الحيــاة، فــال يحــدث شــيء بشــكل 
اعتباطــي”، كذلــك حــال بعــض مســؤولي هيئــة الكهربــاء. فقــد أصبحــت هيئــة 
الكهربــاء اقــل حظا من ســمعة مدينة كالي الكولومبيــة ولكن االختالف هنا في 
الكهربــاء لــدى البحرينييــن. فهيئــة الكهربــاء أصبحــت اكثر ســرعة فــي تضخم 
الفواتير من موسيقى السالسا سريعة اإليقاع والتحول، والتصعيد، وهي أشبه 
بالقطــار اليابانــي الــذي اطلــق عليــه بالرصاصة لســرعته، ذلك لشــئ بســيط هي 
غيــاب ديــوان الرقابــة الماليــة، وانشــغال بعض نوابنــا األفاضل بخطابات الشــو 
والتقــاط الصــور التلفزيونيــة، وكأنهــم فــي رقصــة المامبــو الكوبــي ذي اإليقــاع 
البورتوريكــي. أصبحــت الهيئــة متجــذرة فــي البحث عــن أطباق فواتير شــهية 
لجيوب المواطنين. سيكولوجيا كل شي تقاومه يتجذر، وأصبحنا كلما انتقدنا 

الكهرباء تجذر في التمادي وذلك لنوم المحاسبة. 
Û  إن )ســيكوباتية( خنــق جيــوب المواطنيــن بــدم بــارد اصبــح عقــدة لــدى بعــض

إدارات الهيئة التي تحولت إشــعارات إنذارات القطع الى كوابيس تأتي للتجار 
فــي المنــام فضــال عــن فقــراء المواطنتيــن. والهيئــة تتحمــل مســؤولية ذوبــان 
الطبقــة الوســطى مــن المواطنيــن. منــذ ســنتين وأنــا، وغيــري نصــرخ فــي برية 
الصحافــة، ان هيئــة الكهربــاء تحتــاج الــى مراقبــة، والــى شــفط شــحوم ترهــل 
قراراتها التي أصابت المواطنين بسمنة في الحزن وأنيميا في الفرح. أصبحت 
الهيئــة، وبعــض المتنفذيــن فيهــا أشــبه بالمصابيــن بمــرض الســادية فــي التمتع 
بجلد ســياط المواطنين بالفواتير، وارتفاع التســعيرات وزرع أجهزتهم المركبة 
بالبيــوت كأنهــا عفاريــت والتــي دائما مــا يصيفنها بانها مقدســة عــن الخطأ، وال 
يهمهــم ســقط فقيــر ضحيــة صيف الهــب أو عائلــة منكوبة على رصيــف منزلها 
تتوســل رجــوع الكهربــاء، وكل همهــم تذكيرنــا بصدقاتهــم ام عشــرة دينار وان 
هناك فئة معفية من الفقراء اآليلين للسقوط !!قلت سابقا: لو أقيم حفل تتويج 
ألكثــر مؤسســة حكومية تســتطيع الفــوز بملكة ارتفاع الفواتير، واألقل شــعبية 
من الوزارات والمؤسسات لدى الناس لفازت الهيئة باألولى مع مرتبة الشرف. 

Û  التجــار يّجــزون شــعرهم غضبا لما القوه من هيئة الكهربــاء من قرارات قادتهم
لإفــالس، والمواطنــون يعانــون مــن ذبحــات مالية بســبب ذات السياســة التي 
تعكس التخبط. العقارات في البلد هبطت بسبب هروب األجانب المستأجرين 
بســبب هيئــة الكهربــاء والعالــم يضج، والدخــان يتصاعد من القلــوب على هذه 

الهيئة التي تحتاج الى تفكيك ثم إعادة تركيب كما يقول الفالسفة. 
Û  وعدتكــم أنــي في الصيف ســأبدأ الكتابــة عن بعض هذه الــوزارت، ومنها الهيئة

كــي يكــون هناك متســع النتشــار األكســجين الذي صادرتــه الهيئة، ولــم تبث لنا 
إال ثانــي أكســيد األحــزان. هيئة الكهرباء ســيكولوجيا شــعرت بالزهــو الممزوج 
بالـــ “الشــطارة” فــي أنهــا مــن أكثــر المؤسســات الحكوميــة التــي نفضــت جيوب 
المواطنيــن، والمتصدريــن فــي اإليــرادات، وظلــت تمشــي طربا بكبريــاء، وهي 
تمتلك كأس )اإلنجاز العظيم(، وهي تبالغ في رفع تسعيرة الوحدات، ومالحقة 
المواطنين بسالح قطع الكهرباء الفوري، شعرت بالزهو المتصاعد على طريقة 
شــرطة الكوبوي حتى انفجرت الصرخات في كل مكان مطالبة بوضع حد لهذا 

الجنون. والذي زاد في طرزانيتها أن الكثير صمت، وكأن األمر اصبح واقعا.
Û  موقــف ســمو ولــي العهــد فــي وضــع حــد لهــذا الجنــون موقــف مهــم ونبيل في

التحســس للمواطنيــن، ولهــذا ينبغــي علــى الجميــع أن ال يتــرك األمر يمــر عابرا. 
علــى الصحافــة أن تكشــر عــن أنيابهــا، وعلــى النــواب أن يواصلــوا فــي مالحقة 
مهزلــة قــرارات الهيئــة، ومحاســبة المســؤولين الذيــن انتشــوا طيلــة الفتــرات 
الماضيــة طربــا، وهم يجلدون ظهور الناس بســياط االرتفــاع، والمرور بدم بارد 

على كل عائلة تذوب في الحر الالهب كزبدة تعرضت لحرارة أغسطس. 
Û  كتــب ســابقا عشــرات المقــاالت عن الهيئــة، وغيرهــا، وكذلــك وزارة العمل التي

همهــا وضــع المســاحيق الملونة، والمكياج علــى أرقام البطالة رغــم وفرة بطالة 
األطبــاء وفائــض الطياريــن العاطلين وغيرهم، وســأعاود بعــد اختيار التوقيت 

األنسب لنرى اين وصلنا. 
Û  قبــل أن تصيبنــا الكهرباء بمجاعة شــبيه بالمجاعة اإليرلنديــة أيام ماركس البد

مــن التحــرك. ختامــا اقــول لهيئــة الكهربــاء والمــاء: اذا مــا راجعــت سياســاتها، 
وحاولــت ترميــم ما افســده عطار الهيئــة )أحيانا قد تعود الميــاه إلى مجاريها.. 

لكنها ال تعود صالحة للشرب( مع االعتذار لمياه الوزارة وكهربتها.

يسألونك عن 
هيئة الكهرباء

سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

المنامة - وزارة الخارجية

باإلشــارة إلــى الرســالة المنشــورة 
مــن قبــل النائــب محمــد بوحمــود 
فــي عددهــا  البــالد  فــي صحيفــة 
رقــم )3943( الصــادر يــوم الســبت 
 ،  ٢٠١٩ أغســطس   ٣ الموافــق 
ومــا جــاء فــي الجزئيــة الخاصــة 
بإبراهيم المسلماني القنصل العام 
لمملكــة البحريــن فــي جــدة، نــود 
اإلفــادة بأنــه مــن الطبيعــي قيــام 
وزارة الخارجيــة بدورها التوعوي 
اإلرشــادات  نشــر  خــالل  مــن 
إتباعهــا  التــي يجــب  والتعليمــات 
أثنــاء موســم الحــج، فهــي جزء ال 
يتجــزأ مــن عمل الــوزارة القنصلي 
علــى توعيــة  فيــه  الــذي تحــرص 
أن  يعنــي  ال  وهــذا  المواطنيــن، 
الــوزارة لن تقوم بعملها على أكمل 
وجه ميدانًيا، مع العلم بأنه لم يتم 
حتــى اآلن وصــول وفــود حجــاج 
مملكة البحرين إلى مكة المكرمة.

وتؤكــد القنصليــة العامــة لمملكــة 
اســتعدادها  جــدة  فــي  البحريــن 
الحجــاج  الســتقبال  وجاهزيتهــا 
علــى  واإلطــالع  وزيارتهــم 
احتياجاتهــم، كما تم إنشــاء غرفة 
الحــج  لموســم  مؤقتــة  عمليــات 
مشــكلة مــن طاقم دبلوماســي من 
القنصليــة العامــة تعمــل على مدار 
اليــوم والســاعة لخدمــة الحجــاج 
البحرينيين سيكون مقر عملها في 
مدينــة مكــة المكرمــة بمبنــي بعثة 
الحــج البحرينية في حي النســيم 
الحجــاج  شــؤون  متابعــة  بهــدف 

وتقديــم  قــرب  عــن  البحرينييــن 
التــي  القنصليــة  الخدمــات  كافــة 
يحتاجهــا حجاج مملكــة البحرين، 
وتعمــل علــى مدار الســاعة للســهر 
علــى راحــة الحجــاج إضافــة إلــى 
تحتاجــه  لمــا  الميدانيــة  المتابعــة 
لبعثــة  التابعــة  الحــج  حمــالت 
ذلــك  ويأتــي  البحرينيــة،  الحــج 
فى إطــار حرص القنصليــة العامة 
التســهيالت  كافــة  تقديــم  علــى 
والمساعدات للحجاج البحرينيين 
الرعايــة  أنــواع  كافــة  وتوفيــر 
والعمــل  لهــم  الالزمــة  والراحــة 
علــى إيجــاد الحلول الســريعة ألي 
مشــكلة قــد تواجههم قبــل وأثناء 
وبعــد أداء مناســك الحــج ، وأيًضا 

للرد على استفسارات ذويهم.
الخارجيــة  وزارة  تؤكــد  وإذ 
لمملكــة  العامــة  القنصليــة  حــرص 
فــي جــدة علــى خدمــة  البحريــن 
فــي  البحريــن  مملكــة  مواطنــي 
المســتمرة  ومتابعتهــا  الخــارج، 
مملكــة  حجــاج  احتياجــات  لــكل 

البحرين.

غرفة عمليات دبلوماسية 
مؤقتة بموسم الحج

“الخارجية” 
تعقب على 

رسالة بوحمود 
لـ “البالد”
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ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 
منها ما ال يتعارض مع قوانين 
النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد 
اإللكتروني أعاله متضمنة االسم 
والعنوان ورقم الهاتف.

تتعــدد النظريــات التربويــة عــن التفــاوت العقلي بين األفــراد وما ينتجه العقل مــن ذكاءات متعددة تميــز كل فرد عن االخر، 
وكأنها أمور ثابته تسيير مع الفرد منذ نعومة أظفاره، وبأنها من الموروثات التي تنتقل عبر االجيال؟

هــذا مــا جــاءت بــه تلــك النظريــات التقليديــة 
لمفهــوم الــذكاء والــذي كان يركــز علــى الــذكاء 
الموحــد، وبتعــدد النظريــات المقابلــة التي تركز 
علــى التمايــز فــي ذكاءات األفــراد، وتؤكــد على 
خــال  مــن  العقليــة  لقدراتهــم  الجميــع  تنميــة 
مــن  العديــد  أســهمت  فقــد  والتعلــم،  التدريــب 
تناولــت  التــي  والتربويــة  العلميــة  الدراســات 
األساســية  الوظائــف  وتحديــد  المــخ  تشــريح 
األيســر  والجانــب  المــخ  مــن  األيمــن  للجانــب 
منــه فــي تحويــل النظرة للــذكاء، إذ أكــدت تلك 
الدراسات على قابلية المخ على التعديل الذاتي 
من خال التفاعل البيئي المؤثر، فيتطور وينمو 
طبقــا للتفاعــات المؤثــرة، وعلــى أســاس ذلــك 
يصبــح الذكاء بالمفهوم الحديث طاقة دينامية 

متجددة وليست ثابته أو موروثة.
للــذكاءات   Gardner  “ نظريــة جاردنــر  حســب 
الــذكاءات  فــي  نظريتــه  قــدم  الــذي  المتعــددة 

المتعــددة، بأن اإلنســان يمتلك علــى األقل ثمان 
الفــروق  الــذكاوات توضــح  ذكاوات، وأن هــذه 
بيــن األطفال، ولكن ليس بدرجة ما يملكون من 
ذكاء وإنمــا بنوعيــة هــذا الــذكاء، وحســب هــذا 
المفهوم الجديد الذي قدمه جاردنر فإن اإلبداع 
اصبح فرديا ال يحده الموروث الثابت، بل يفتح 
مجــاال لإلبــداع فــي جوانــب مختلفة، ويكشــف 
عــن القــدرات الذكائيــة الكامنــة لــدى المتعلمين 
والتــي تحتــاج إلى تحســين وتطــور، انها عاقة 
تعكــس  التــي  الفعالــة  البيئــة  داخــل  مترابطــة 
نتاجاتهــا علــى المتعلــم، وهنــا يبــرز دور المعلــم 
في تحقيق ذلك، من خال تطبيق استراتيجية 
تدريسية معينه تتفق مع نوع الذكاء الذي يريد 

تنميته أو تحسينه لدى فئة من المتعلمين.
وبتعــدد الذكاءات تتعدد االســتراتيجيات، فكل 
ذكاء هنــاك ما يناســبه، فحســب نظريــة جاردنر 
متمايــزة  وحــدات  ثمــان  يمتلــك  اإلنســان  إن 

ويســمي  العقليــة،  الوظائــف  مــن  األقــل  علــى 
هــذه الوحــدات “ذكاءات“ ويؤكــد أيضــا أن هذه 
الــذكاوات المنفصلة تمتلك مجموعاتها الخاصة 
بهــا مــن االســتراتيجيات التي يمكــن ماحظتها 

وقياسها.
وهــذه الــذكاءات المتمايــزة هي: الــذكاء اللغوي 
اللفظــي، والــذكاء المنطقــي الرياضــي، والذكاء 
المكاني، والذكاء الموســيقي، والذكاء الجسمي 
والــذكاء  شــخصي،  البيــن  والــذكاء  الحركــي، 

الضمن شخصي، والذكاء الطبيعي.
ان المفهــوم الجديــد الــذي قدمــه جاردنــر حول 
الــذكاء المتعــدد يبــرز القــوة الكامنــة فــي الفــرد 
مــن  األســوياء  أن  علــى  يؤكــد  فهــو  المتعلــم، 
النــاس قــادرون على اإلفادة مــن توظيف جميع 
ذكاءاتهــم، ولكــن األفــراد يتمايــزون ببروفيلهم 
أو صورهــم الذكائيــة، فمامــح هــذا البروفيــل 
نســبيا  مــن ذكاوات قويــة  فريــدة  توليفــة  هــو 

لحــل  يســتخدمونها  نســبيا  ضعيفــة  وذكاءات 
مشكاتهم أو لتشكيل نواتج عملهم.

مــا قدمــه جاردنــر مــن أفــكار يعيد بها اكتشــاف 
النظــرة  عــن  مبتعــدا  للــذكاء  جديــد  مفهــوم 
التقليديــة للــذكاء، فــا يوجــد ذكاء واحــد بــل 
هناك ذكاوات متعددة، مضيفا بأن كل فرد قادر 
علــى التعامــل مــع العالــم مــن حولــه مــن خــال 
ســبعة طــرق أو أســاليب مختلفــة أطلــق عليهــا 

ذكاوات اإلنسان السبعة.

بقلم: محمد يوسف العرادي

الصور الذكائية المتعددة
قبل عدة أشهر كنت مسافًرا لدولة أوروبية، 
وكنــت جالًســا فــي المتــرو ليقع نظــري على 
طفل عربي حافي القدمين ال يتجاوز عمره 
8 أعوام وهو يمارس التسول. في الحقيقة 
عربــي  آخــر  أو  طفــل  أول  هــذا  يكــن  لــم 
رأيتــه يتســول هنــاك، وبغض النظــر عما إذا 
كان محتاًجــا أم ال، فاألمــر يتعــدى مشــكلة 
السياســية  المشــاكل  إلــى  ليصــل  التســول 
التــي تعاني منها بلدهم. اقترب مني الطفل 
لينظــر إلــي بوجهــه الشــاحب ثــم قــال لــي: 
اســتغربت  ليــرة”. حقيقــة  انطينــي  “عمــو.. 
مــن األمــر ولــم أجبه، وبدأت أســأل نفســي: 
“كيف سمحت أسرة هذا الطفل له بالتسول 
والشحاذة؟ أال يخافون عليه؟ من يعلم، قد 
يكونــوا محتاجيــن فعــًا، وكمــا يقــال: “الــي 
ايــده فــي الماء مو مثل الــي ايده في النار”، 
األمــر الــذي أثــار فينــي تســاؤالت ألحــاول 
أن أجيبهــا مــن خــال حديثــي مــع الطفــل. 
حاولــت التعرف علــى حالتــه، فأخبرني بأن 
أبيــه يعمــل وأمــه مريضــة، وكل مــا أســأله 
سؤال يجيبني: “عمو.. انطيني ليرة”، وكأنه 

مبرمــج علــى هذا الجــواب مثــل الكمبيوتر! 
أخبرته بأن التســول عمل مشــين، وهو نوع 
مــن الــذل واســتعطاف النــاس، وأنــه طفــل 
ويجب أن يذهب ليلعب ال أن يتســول وهو 
حافــي القدميــن، وأن العمــل يقع على عاتق 
والديــه، وأنــه يمكنــه العمــل بعــد أن يكــون 
رجــًا وليــس في هذا الســن، وبعــد محادثة 
طالت إلى نصف ساعة، اعتقدت بأنه اقتنع 
فــي كامــي، إال أنــه أجابنــي وهــو مصــاب 
بنــوع مــن الملــل: “عمو.. انطيني ليــرة”. بعد 
ذلــك أيقنــت بــأن أســرة الطفــل زرعــت هــذا 
التصــرف فــي عقــل الطفــل وتبرمــج عليــه، 
ليــرة” تعكــس  انطينــي  ولعــل جملــة “عمــو 
األفــكار الخاطئة التــي نتبرمج عليها ونحن 
صغار، لنجد أنفسنا متمسكين فيها من دون 
ســبب، ولعــل الحــل هو إدراك هذه المشــكلة 
ومحاولة تغييرها باألفعال، وكما يقال: “من 

شب على شيء شاب عليه.” 

مصطفى العديلي

عمو.. انطيني ليرة!

قارئ من الزمن الجميل يتواصل مع “^” بالبريد التقليدي
رســـائله مكتوبـــة بخـــط اليـــد.. والصحيفـــة تهديـــه اشـــتراكا مجانًيـــا

وقــف عشــرات الزمــالء مطــوال أمــام منضــدة مكتب االســتقبال بمقر صحيفــة “البالد”. والســبب 
تكرار استالم رسائل بريدية تتضمن مشاركات لصفحة بريد القراء من قارئ نهم للصحيفة.

وتكررت التقاطات الزماء لصور عديدة 
نشــروها بحســاباتهم بوســائل التواصــل 
االجتماعــي عن رســائل واردة من القارئ 
علي عيسى ابراهيم صليبيخ من منطقة 
المحــرق ناقشــت موضوعــات اجتماعيــة 

وسياسية وعن الشأن العام.
هــذا  أمــام  االنتبــاه  مــا يســترعي  وأكثــر 
لمدرســة  ينتمــي  أنــه  الشــريك  القــارئ 
الزمــن الجميــل، مشــيحا بوجهــه عــن كل 
أداوت التقنيــة الحديثة، إذ يمســك القلم 
والورقــة ويكتــب شــواغله بــكل عفويــة 
بورقــة بيضــاء مخططة من نــوع الدفاتر 
ويحفــظ  المخططــة،  الصفــوف  ذات 
رســالته بمظروف بريــدي تقليدي، بلونيه 

يلصــق  ثــم  واألزرق،  األحمــر  المميزيــن 
بصنــدوق  المظــروف  ويــودع  الطابــع، 

البريد.
تصل الرسالة للصحيفة مختومة بطوابع 
مختلفــة الفئــات، بيــن رســائل بطابــع فئة 
 200 فئــة  بطوابــع  فلــس، ورســائل   100

فلس.
جــوا  أشــاعت  صليبيــخ  القــارئ  رســالة 
مــن البهجــة بأســرة “البــاد” من اســتمرار 
نبــض قراء الزمــن الجميــل وتفاعلهم مع 

الصحيفة.
وقــررت الصحيفة رد التحيــة لقارئها علي 
بإرســال رســالة شــكر، وتوفيــر  صليبيــخ، 
مقال عن الزياشتراك مجاني بصحيفة الباد تقديرا له.

عن رسائل 
المواطنين.. 

“صدق لو ال؟”

saeed.mohamed
@albiladpress.com

سعيد محمد

Û  ســؤال للقــراء الكرام:”يــا تــرى، كــم مــرة اضطــررت ألن تكتــب رســالة عــن مشــكلة
تواجهها وترفعها إلى المســؤولين في بعض الجهات الحكومية، ثم تصبح رســالتك 
فــي طــي النســيان؟”، وكم مــرة وجدت نفســك أمام مراجعــة تلو المراجعــة وزيارة 
تلو الزيارة با فائدة؟ وكم مرة كنت تتوقع حًا ســريًعا لمشــكلتك “التي ربما تكون 
بســيطة وال تحتــاج إلــى هــذه المــدد مــن االنتظــار”، ثــم ضربــت أســداس بأخمــاس 
وخرجــت صفــر اليدين؟ يضطر المواطن ألن يرفع رســالة إلى هــذه الجهة أو تلك.. 
هــذه الــوزارة أن تلــك الهيئــة.. هــذا المكتــب أو تلــك المؤسســة.. ألنهــم هنــاك، قالوا 
له:”اكتــب رســالة واشــرح فيها مشــكلتك وهاتها”.. حلو.. كام طيــب.. وباعث على 

القليل من األمل، وها هي الرسالة جاهزة.
Û  يمر أسبوع... أسبوعان.. شهر.. شهران.. سنة وأكثر.. ال حس وال خبر! يتواصل مع

الجهــة التــي أرســل لها الرســالة.. يدخل هــذا المكتب ويخرج من هــذا المكتب.. با 
فائــدة.. وأحياًنــا بالكثيــر مــن القهر أو لنقــل بالكثير من خيبة األمــل وربما الحيرة.. 
يدخل “المواطن المرسل” على برنامج “تواصل”، ويتتبع مسار شكواه.. لعل القادم 

خير.
Û  يأتي الجواب من بعض الجهات مليًئا بالتشاؤم في بعض األحيان، لكن ال بأس.. ال

نعلم ما الذي حل برسالتك األولى.. “تدري شلون؟”، أكتب رسالة أخرى وأحضرها.. 
مــا يصيــر خاطــرك إال طيب.. حلــو الكام.. وهاهي الرســالة الثانيــة وتتبعها الثالثة 
والرابعــة.. باإلمــكان، وبــكل بســاطة، إخبــار هــذا المواطــن المواطنــة، بــأن الجــواب 
بوضوح هو:”ما نقدر!”، أما أن تبقى الرسائل تلو الرسائل تتنقل عبر المجهول فهذا 
ال يليــق إطاًقــا، وال يليــق أن يبقــى هــؤالء المواطنيــن على أمل ورجــاء على هيئة 

سراب كاذب.
Û  صبــاح يــوم الخميــس الماضــي.. األول من أغســطس الجاري، تحدث أحد الشــباب

فــي برنامــج “صبــاح الخير يــا بحرين” عن معاناته مــع إحدى الجامعات، والمشــوار 
الــذي قطعــه فــي تتبــع رســالته، إلــى أن وصــل إلــى جزئيــة “تبــط الجبــد” وتثيــر 
الحسرة:”رســالتك أصــًا مــا نــدري عنهــا!”، واألكثــر مــن ذلــك، أن مقدمــة البرنامــج 
“بطــت البرمــة” وقالت:”هــذه الجهــة.. كثرت عليها شــكاوى إهمال الرســائل وكثرت 
ماحظــات النــاس عــن رســائلهم التــي تبقــى فــي األدراج لمــدد طويلــة.. تكــررت 
الشــكاوى”.. إذن، نحــن أمام مثال واحد، وبالطبــع، األمثلة كثيرة.. يا جماعة الخير، 
إما أن تكونوا على قدر مســئولية التصريحات الصحفية والبهرجات اإلعامية في 
التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وخدمتهم، وإما أن تقولوا لهم بصريح 

العبارة:”أكتبوا رسائلكم من أجل أن نضعها في األدراج ونغلق والسام ختام”.

تقدمــت بطلــب الحصــول علــى رخصــة مــدرب ســياقة عــن طريق أحــد النــواب الذي 
ســاعدني مشــكورا تقديرا لظروفي المادية، وقد تم الرد علي شــفويا من قبل اإلدارة 
العامــة للمــرور بالموافقــة و خال مراجعاتي المســتمرة في اإلدارة قيل لي إن الطلب 
رقم )574/ 19/ 15/ 2( في قائمة االنتظار بالمواقفة النهائية عليه. ومازلت انتظر بفارغ 
الصبر سيما وأنني مستوفيا لجميع االشتراطات المطلوبة،  وما يزيد من إلحاحي في 
الحصول على الوظيفة احتياجات األسرية و المادية، إذ إنني متقاعد مع 180 دينارا 

ما يتبقى من راتبي من بعد سداد قرض البنك وفاتورة الكهرباء. 
لذا أناشــد بتلبية طلبي في الحصول على تلك الفرصة لتكون معينا لي على ظروف 

الحياة الصعبة وتقلباتها.

البيانات لدى المحرر

أناشد الحصول على رخصة مدرب سياقة

زوجي ضرير وأسكن  مع أبنائي الستة في “دار الكرامة”
مســـكن  توفيـــر  “اإلســـكان”  و  للمـــرأة”  “األعلـــى  تناشـــد  بحرينيـــة  أم 

ناشــدت أم بحرينيــة لســتة أوالد قرينــة عاهــل البــالد رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة 
صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة ووازرة اإلســكان؛ 
لمســاعدتها في منحها ســكنا يضم أبناءها وزوجها الضرير، بعدما أثقل كاهلهما إيجار 
الشــقة بعــد تراكــم الديون عليهم، مــا أدى إلى طردهم من قبل مالك الشــقة، ومكوثهم 

في دار الكرامة للرعاية االجتماعية ألكثر من شهر حتى كتابة هذه المناشدة.

وقالــت “أنــا امــرأة متزوجــة ولــدي 6 أوالد، 
أعيــش مــع زوجــي المعــوق بصرًيــا، وألننا ال 
نعمــل فقد أثقلتنــا الديون واإليجــارات التي 
تراكمــت علينــا وأدت إلــى طردنــا من الشــقة 
التــي كنــا نســكنها بالقــوة الجبريــة، إذ صــدر 
حكم من المحكمة ضدنا، بعد أن تراكم علينا 
مبلــغ 4 آالف دينــار لصاحــب العمــارة الــذي 

يشهد هللا أنه قد تحملنا كثيًرا”.
وبينــت أنهــا متزوجة منذ 20 ســنة في العام 
1999، ولكــن طلبهــا اإلســكاني يعــود للعــام 
2006؛ لعــدم تمكــن زوجهــا الضريــر الضريــر 

أخــر  مــا   ،2006 العــام  بعــد  إال  العمــل  مــن 
حصولهم على وحدة سكنية مستحقة.

وبينت أن “العائلة ليس بمقدورها دفع مقدم 
إيجار شقة أخرى بالوضع المادي الصعب، إذ 
سكنا في دار الكرامة منذ بداية شهر يوليو”.
األعلــى  المجلــس  إلــى  نداءهــا  ووجهــت 
طلــب  لتســريع  اإلســكان  ووزارة  للمــرأة 
زوجهــا اإلســكاني وأن ُيعتبــر حالــة إنســانية 
اســتثنائية، من خال توفير شــقة سكنية أو 
وحــدة مؤقتــة لإلقامــة فيها وحمايــة أبنائها 

من الضياع.

مروة خميس

راشد الغائب
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“أنريــل بحريــن” تســتعرض إيجابيــات وتحديــات القطــاع

حجم سوق األلعاب اإللكترونية 2019

ترامب يحذر الصين من رسوم جمركية جديدة

قــدر مؤســس “أنريــل بحريــن” يوســف 
بوهــزاع ، حجم ســوق صناعــة األلعاب 
اإللكترونيــة بـــ 153 مليار دوالر حســب 
احصائيــات العام الحالي 2019 موزعة 
األجهــزة  المحمولــة،  األجهــزة  بيــن  مــا 
المنزلية وأجهزة الحاسب اآللي، وتأتي 
أعلــى نســب لإلنفــاق فــي هــذا القطــاع 
فــي كل مــن الواليات المتحدة والصين 
بمقــدار %48 بحســب إحصائيات نيوز 
فــي مجــال  المتخصصــة  كوربوريشــن 

البحوث بقطاع الترفيه. 
إلحصائيــات  وفقــا  أنــه  وأضــاف 
شــركة ستاتيســتا فقــد تــم تقديــر عدد 
مســتخدمي األلعــاب اإللكترونيــة فــي 
عــام 2014 بمقــدار 1.86 مليار شــخص 
وأنــه من المتوقــع أن يصل عددهم إلى 
2.7 مليــار بحلــول عــام 2021. ويرجــع 
المتزايــد لحجــم هــذه الصناعــة  النمــو 
وعدد مســتخدميها إلى التغير الجذري 
فــي التقنيــات المتاحــة نتيجــة ظهــور 
شــبكة  مثــل  المتطــورة  التكنولوجيــا 
االنترنــت الحديثــة والتطــور الملحوظ 
فــي قطــاع االتصــاالت، باإلضافــة إلــى 
وظهــور  الســحابية  الخدمــات  توفــر 
الهواتــف الذكيــة الحديثــة، والذي فتح 
التطويــر  مــن إمكانيــات  ســوق جديــد 
اإللكترونيــة  األلعــاب  منتجــات  وبيــع 
عليهــا، حيث تشــكل األجهزة المحمولة 
مقدار 54 % من اســتحواذ الســوق في 

هذه الصناعة. 

وكان قــد تم تنظيم اللقاء الشــهري في 
“أنريل بحرين”،  تحت عنوان “محاسن 
ومســاوئ األلعــاب اإللكترونيــة”، حيث 
صناعــة  أخالفيــات  مناقشــة  تمــت 
األلعــاب مــن حيث تأثيرهــا االجتماعي 
تطويــر  وكيفيــة  والســلبي،  اإليجابــي 
أخالفيــات  تناســب  بصــورة  األلعــاب 
المجتمــع العربــي واألجنبــي، باإلضافــة 
الدوليــة  المعاييــر  إلــى كيفيــة تطبيــق 
بخصــوص تقييــم األلعاب حســب الفئة 
 ESRB العمرية المناســبة وفقا لمعياري

.PEGI و
واستعرض بوهزاع عددا من المحاسن 
مــن  االلكترونيــة  باأللعــاب  المتعلقــة 
اإللكترونيــة  األلعــاب  تســخير  أبرزهــا: 
اســتخدام  التعلــم،  ســبل  تطويــر  فــي 
التصميــم  فــي  االفتراضــي  الواقــع 
التواصــل  مهــارات  تطويــر  الهندســي، 
االجتماعي، تطوير صناعة المسلسالت 

الســينمائية،  واألفــالم  التلفزيونيــة 
االقتصاديــة  اإلمكانيــات  أن  مضيفــا 
بهــذه الصناعــة فتحت مجــاالت لفرص 
العمــل واالســتثمار، كتأســيس شــركات 
المهــارات  وتوظيــف  األلعــاب،  تطويــر 
الفنيــة لدعــم الالعبيــن المحترفين في 
الرياضــة اإللكترونيــة ممــا أدى إلى نمو 
بمقــدار  اإللكترونيــة  الرياضــة  قطــاع 
2019 وذلــك بســبب  فــي  مليــار دوالر 
اهتمام المشــاهدين وشــركات التطوير 

في هذا المجال.
كمــا وتطــرق إلى بعــض المواضيع التي 
تشــكل تحديــات يجــب التعامــل معهــا 
مــن أجل إنشــاء بيئة ألعــاب إلكترونية 
فــي:  تلخيصهــا  وتــم  وآمنــة،  صحيــة 
إيجــاد آليــة للمراقبــة الســليمة من قبل 
األهل لتفادي إدمان األطفال والناشــئة 
ببعــض  يتســبب  ممــا  األلعــاب  علــى 
وتدنــي  والنفســية  الصحيــة  المشــاكل 

تحصيلهــم العلمــي، التركيز على جودة 
أخالقيــا  مناســب  وجعلــه  المحتــوى 
الوعــي  زيــادة  واجتماعيــا،  وفكريــا 
واالحتيــال  للنصــب  التعــرض  لتفــادي 
تقــوم  التــي  األلعــاب  بعــض  قبــل  مــن 
مبالــغ  لصــرف  الالعبيــن  باســتدراج 
للحصــول علــى مميــزات داخــل اللعبــة 

بشكل مبالغ فيه.
وتضمــن اللقــاء عــرض بعــض مطــوري 
فــي  لمشــاريعهم  المحلييــن  األلعــاب 
إلــى كيفيــة  المجــال نفســه، باإلضافــة 
تطبيــق بعض التقنيــات الفنية التي تم 

استخدامها فيها.
يذكــر أن “أنريــل بحريــن” هــي مبــادرة 
تنتمــي إلى جمعية البحريــن لإلنترنت، 
مجتمــع  إنشــاء  أجــل  مــن  تأسســت 
متخصص بتطوير األلعاب اإللكترونية 
فــي مملكــة البحريــن منــذ بدايــة عــام 

.2017

الرئيــس  إن  مطلعــان  مصــدران  قــال 
مــن  طلــب  ترامــب  دونالــد  األميركــي 
الممثــل التجــاري روبــرت اليتهايــزر أن 
يتصل بالصين ليحذرها من أن رســوما 
جمركيــة جديــدة قادمــة، وذلــك قبيــل 
اإلعــالن عــن قــراره المفاجئ.وأضــاف 
المصــدران أن طلــب ترامــب جــاء فــي 

مستشــاريه  كبــار  مــع  اجتمــاع  نهايــة 
بشأن محادثات التجارة مع الصين يوم 
الخميــس بعد أن قرر على نحو مفاجئ 
التهديــد بفــرض رســوم جديــدة بنســبة 
10 %  علــى صــادرات صينيــة أخــرى 
 300 بقيمــة  المتحــدة  الواليــات  إلــى 
مليــار دوالر، بعــد أن فشــلت محادثــات 
أميركية-صينيــة فــي شــنغهاي فــي أن 

تؤدي إلى تقدم.

عــدم  طلبــا  اللــذان  المصــدران،  وقــال 
الكشــف عــن هويتهمــا، إن ترامــب كلف 
اليتهايــزر بــأن يتصل هاتفيــا بالمبعوث 
التجــاري الصينــي ليــو خــه وأن يبلغــه 
أنه ســيصدر إعالنا بالرســوم الجمركية 
الجديدة.وألن عقارب الســاعة في ذلك 
الوقت كانت تشير إلى الواحدة صباحا 
في بكين، قال اليتهايزر إنه ربما يكون 
من الصعب عليه أن يصل إلى ليو على 

الهاتف.
ووفقــا ألحــد المصدريــن، أبلــغ ترامــب 
لــم  ”إذا  األميركــي  التجــاري  الممثــل 
تتمكــن من الوصــول إليه، فما عليك إال 

أن تترك له رسالة“.
قــراره  ترامــب  أعلــن  لحظــات،  وبعــد 
بشــأن الرســوم الجمركيــة عبــر سلســلة 

تغريدات أحدثت هزة في األسواق.

المنامة - أنريل بحرين

واشنطن - رويترز

العراق والكويت يوقعان 
عقداً نفطيًا مشترًكا

إن  )كونــا(،  الكويتيــة  األنبــاء  وكالــة  قالــت 
شــركة  مــع  عقــدا  وقعــا  والكويــت  العــراق 
استشــارات الطاقــة البريطانيــة إي.آر.ســي 
حقــول  لتطويــر  دراســة  إلعــداد  اكويبويــز 
المشــتركة.وأضافت  الحدوديــة  النفــط 
تحديــد  ســيدرس  الــذي  العقــد  أن  الوكالــة 
هــذه  واســتغالل  الســتثمار  الســبل  أفضــل 
الحقــول، وقعــه مســؤولون مــن البلدين في 
العاصمــة األردنية، ومن المتوقع أن يســتمر 
لمــا يصل إلــى عامين ونصــف العام.وتوجد 
بضعة حقول نفطية في المنطقة الحدودية 
بين العراق والكويت، من بينها الرتقة.وقال 
رئيــس وفــد الكويــت الشــيخ طــالل ناصــر 
الصبــاح، إن توقيــع العقــد هــو نتيجة لســت 

سنوات من العمل الشاق بين البلدين.

دبي - رويترز

المحرق - شركة مطار البحرين

قدم الرئيس التنفيذي لشــركة مطار 
البنفــالح،  يوســف  محمــد  البحريــن 
روى قيمة عن فنون القيادة واإلدارة 
 ”HIPO“ لمنتســبي البرنامج القيادي
في إطار فعاليات النســخة العاشــرة 
والتــي   ،2030 شــباب  مدينــة  مــن 
تمثــل أكبــر مخيــم تدريبــي للشــباب 
البنفــالح  التقــى  إذ  المملكــة.  فــي 
البحرينــي  الشــباب  مــن  بمجموعــة 
العامــة  اإلدارة  معهــد  ومســؤولي 
مســلًطا الضــوء علــى التــزام شــركة 
مطــار البحرين بمبــادرات التوطين، 

وبنــاء القدرات عبر برنامج “تحليق” 
التدريبــي، فضــاًل عــن مســيرة تقدم 
مشــروع مبنــى المســافرين الجديد. 
أيًضــا  الحضــور  ضمــن  مــن  وكان 
المديــر العــام لمعهــد اإلدارة العامــة 
مشــروع  ويهــدف  شــمس.  رائــد 
إلــى االرتقــاء   2030 مدينــة شــباب 
بإمكانيــات الشــباب البحرينــي فــي 
العديــد مــن المجــاالت مثــل اإلعالم 
وتقنية المعلومات والفنون واللغات 

والعلوم والرياضة.

“المطار” تلتزم بمبادرات التوطين

المنامة - البحرين الوطني

اختيــرت العاصمــة البريطانيــة لنــدن كأفضــل 
مدينــة في العالم إلقامة الطــالب، بينما أفضل 
دبــي والشــارقة  للطلبــة فهــي  العربيــة  المــدن 

وعجمان.
واختيــرت العاصمــة البريطانيــة لنــدن كأفضل 
مدينــة في العالم إلقامة الطالب، وذلك للســنة 

الثانية على التوالي.
جــاء ذلــك فــي تصنيف اإلصــدار الســادس من 
دليــل أفضــل المــدن الطالبية الــذي يعده مركز 

استشارات “كيو أس” العالمي.
وجــاءت العاصمة اليابانيــة طوكيو في المركز 
األســترالية،  ملبــورن  مدينــة  تليهــا  الثانــي، 

بحسب موقع بي بي سي. 
أمــا أفضــل المــدن العربيــة للطلبــة فهــي دبــي 
والشــارقة وعجمــان، التــي جــاء تصنيفهــا في 
المركــز 60، تليهــا أبوظبــي فــي المركــز 88، ثــم 
بيــروت فــي المركــز 101 والقاهــرة فــي المركز 
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ووقع االختيار على لندن نظرا لعدد الجامعات 
العمــل  وفــرص  فيهــا  الموجــودة  المرموقــة 
المتوفــرة وتنوع مناشــئ الطلبة الذين يتلقون 
علومهــم فيهــا واالحتــرام الــذي تحظــى به من 
لــدن الطلبــة عالميــا وجاذبيتهــا بالنســبة لهــم.
وتتغلــب هذه اإليجابيــات على ارتفاع تكاليف 
العيــش فــي لندن. وتم تصنيــف المدن اعتمادا 
علــى عــدد مــن العناصــر، منهــا عــدد الجامعات 
وجــودة أدائهــا وفــرص العمــل التــي يعرضهــا 
المشــّغلون وتكاليف المعيشــة وجودة مستوى 
الدارســين  الطــالب  مناشــئ  وتنــوع  العيــش 
وعوامــل أخرى مثــل األمان ومســتوى التلوث 

ومــدى الفســاد الموجود في المــدن. كما تؤخذ 
فــي الحســبان آراء أكثــر مــن 87,000 طالــب 

حالي ومستقبلي من خار ج المدن المعنية.
وقــال رئيــس بلديــة لندن، صــادق خــان، معلقا 
علــى تفــوق مدينتــه علــى المــدن األخــرى “إن 
فــي  للطــالب  مدينــة  كأفضــل  لنــدن  اختيــار 
العالــم خبــر رائــع، ولكنه ليس بالخبــر المفاجئ 
نظــرا لوجــود العديــد مــن الجامعــات الرائــدة 
النابضــة  الثقافيــة  علــى حياتهــا  عــالوة  فيهــا 
بالحيويــة. هذا االختيار برهــان جديد على أن 
لندن مفتوحة الستقبال الطلبة والمبدعين من 

كل أنحاء العالم”.

أعلــن بنــك البحريــن الوطنــي NBB أمس عن 
تعيين عيســى مسيح رئيســًا إلدارة المخاطر، 
حيــث ســتنصب جهــوده على تعزيــز وتطوير 
إطــار عمــل إدارة المخاطــر مــن أجــل  دعــم 
عملية التحول والنمو المستقبلي لدى البنك. 
التــزام  مــن  كجــزء  التعييــن  هــذا  ويأتــي 
البنــك المتواصــل لترقيــة وتمكيــن الكفــاءات 
البحرينيــة فــي مناصب عليا بمختلف أقســام 
ودوائــر المؤسســة. يذكــر أن عيســى مســيح 
التحــق بالبنــك فــي العــام 2017 فــي منصــب 
نائــب رئيــس إدارة المخاطــر، ويمتلــك خبــرة 
مصرفيــة تتجــاوز العقديــن من الزمن تشــمل 
فــي  واالســتثمارية  التجاريــة  الصيرفــة 

البحرين. 
 وعمــل مســيح قبــل انضمامــه للبنــك رئيســًا 
 – الســالم  مصــرف  فــي  المخاطــر  إلدارة 
البحريــن، إضافــة إلــى تبوئــه مناصــب إدارية 
أخــرى في مجال إدارة المخاطر في مصارف 

إســالمية وتجاريــة، مــن بينهــا بنــك الخليــج 
التمويــل  وبيــت  آي”  أم  “بــي  وبنــك  المتحــد 
الخليجي. عيســى مسيح حاصل على شهادة 
مــن جامعــة  األعمــال  إدارة  فــي  الماجســتير 
البكالوريــوس  وشــهادة  األميركيــة،  ديبــول 
فــي التجارة مــن جامعة كونكورديــا الكندية. 
 CFA كمــا يحمــل شــهادة محلــل مالــي معتمد

.PRM وشهادة مدير مخاطر محترف
وفــي معــرض تعليقــه على هــذا التعيين، قال 
الوطنــي،  البحريــن  لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس 
مســرورون  “نحــن  دورانــد  جان-كريســتوف 
رئيســًا  ليصبــح  مســيح  عيســى  بترقيــة 
فريــق  تقويــة  ســنواصل  المخاطــر.  إلدارة 
اإلدارة بتعييــن أفضــل الكفــاءات البحرينيــة 
أجــل  مــن  كأولويــة  المتخصصــة  المصرفيــة 
دعــم اســتراتيجية تحولنــا. إن هــذا المنصــب 
التطــورات  مــن  يتبعــه  ومــا  االســتراتيجي 
تعــد محــورًا هامــًا فــي تحقيــق نمــو مســتدام 
للبنــك ومواصلــة تنفيــذ خططنــا الهادفــة إلى 
الدعــم  وأوجــه  البنــك  مســاهمات  مضاعفــة 
لالقتصــاد المحلــي واإلقليمي، حيــث يتطلب 
ذلــك أسســا قويــة وأطــر عمــل متينــة إلدارة 
المخاطــر، خصوصًا فــي أيامنا هذه وفي ظل 
البيئة التشــغيلية المتسارعة وظروف السوق 
ســريعة التغيــر، ناهيــك عــن التطــور الحاصل 
المصرفيــة  والتشــريعات  الرقابيــة  باألنظمــة 

محليا وعالميا”.

التصنيف يعتمــد عناصر منها عــدد الجامعات وجودتها تمكين الكفاءات الوطنية في مناصب عليا بمختلف األقسام
لندن األفضل عالميا ودبي عربيا إلقامة الطالبمسيح .. أول بحريني يرأس المخاطر بـ”الوطني”
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عيسى مسيح

توصــف البلغارّيــة كريســتالينا جورجيفــا التــي اختارهــا االتحاد األوروبــي الجمعة لتكون مرشــحته إلــى ادارة صندوق النقد 
الدولي، بأّنها متخصصة بمجاالت متعددة، وكان اسمها حاضرًا دومًا لتولي أرفع الوظائف الدولية.

تمتلك الرئيســة التنفيذية للبنك الدولي 
تأمــل بخالفــة كريســتين الغــارد  التــي 
على رأس صندوق النقد الدولي، تجربة 
متنية في شــؤون المالية الدولية. وهي 
تســتفيد أيضــًا مــن كونهــا امــرأة تنتمــي 

إلحدى دول أوروبا الشرقية.
أنجــزت الجــزء األكبــر من مســيرتها في 
البنــك الدولــي قبــل أن تتولــى الرئاســة 
التنفيذية عام 2017، واكتسبت خبرات 
تعــدد  خــالل  مــن  البيئــة  مجــال  فــي 
المهمــات التــي أدتها في ملفــات التنمية 

المستدامة ومسائل الزرعة باألخص.
ذات  االقتصاديــة  هــذه  احتلــت  كمــا 
الـــ65 عامــًا منصــب المفوضــة األوروبية 
 2010 بيــن  اإلنســانية  للمســاعدات 

و2014 حيــن اضطــرت ألن تحــل فجــأة 
مكان المرشحة البلغارية األساسية.

وبين 2015 و2016، كّلفت جورجيفا أن 
تكــون نائب رئيس المفوضية األوروبية 
الموازنــة  لشــؤون  يونكــر  كلــود  جــان 

والموارد البشرية.
ســمعة  الفتــرة  تلــك  خــالل  اكتســبت 
المســؤولة الرفيعــة النشــطة والمثابــرة. 
ويقــول دبلوماســي أوروبــي “تعلم كيف 
تتحلى بشــخصية قوية إذا كانت تدافع 

عن ملف يعنيها”.
وكان اســمها مطروحــًا لخالفــة دونالــد 
توســك علــى رأس المجلــس األوروبــي، 
غيــر أّن هــذا المنصــب ذهــب فــي نهايــة 
المطــاف في بدايــة يوليو إلى البلجيكي 

شارل ميشال.
المــرأة  هــذه  فاجــأت   ،2016 وفــي 
الدبلوماســية المتملكــة لقــدرات اإلقناع 
فــي  أصبحــت  حيــن  توافــق،  وبنــاء 
المراحل النهائية بين المرشــحين لتولي 
منصــب األميــن العــام لألمــم المتحــدة، 
الــذي ذهــب فــي الختــام إلــى البرتغالــي 

أنطونيو غوتيريش.

هل ستستثنى من شرط 
العمر؟

أمــا اآلن، فتنتظــر جورجيفــا  حصولهــا 
على اســتثناء من صندوق النقد الدولي 
إذ إّنهــا ســتبلغ الـــ66 مــن العمــر فــي 13 

اغســطس الجــاري، بينمــا تنــص قواعــد 
هذا الصندوق على أال يتجاوز المترشح 

لرئاسته الـ65 عامًا.

مقبلة على الحياة ومقّدرة

توصــف هذه المرأة الجذابة ذات الشــعر 
القصيــر بفتــاة صغيــرة “ال تخرج رأســها 

من كتبها”.
شــق  فــي  يعمــل  إيفــان  والدهــا  كان 

الطرقــات فــي بلغاريــا الشــيوعية حيــث 
 13 فــي  جورجيفــا  كريســتالينا  ولــدت 
اغسطس 1953، في عام وفاة ستالين.

هــذه  أصبحــت  الدراســة،  فتــرة  خــالل 
الفتــاة الهادئــة “ملهبــة الحفــالت” برفقة 
بوريســالف  شــهادة  وفــق  غيتارهــا، 

بوريســوف، وهــو صديــق جامعــي قــال 
أيضًا إّنها كانت “محبوبة” الجميع.

ونســجت  بطالقــة  الروســية  تتحــدث 
عالقــات جيدة في موســكو حين عملت 
بيــن 2004 و2007 كمديرة مكتب البنك 

الدولي في روسيا.
هــذه  إلــى  دخلــت   1993 عــام  فــي 
ســنوات  بضــع  بعــد  الدوليــة  المؤسســة 
قضتهــا في التعليــم، خصوصا في معهد 
المرمــوق  للتكنولوجيــا  ماساشوســتش 

في الواليات المتحدة.
علــى الصعيــد السياســي، لــم تتــول أبدًا 
بينمــا  انتخابيــة،  مناصــب  بالدهــا  فــي 
اكتشــفها مواطنوهــا حيــن ســّميت فــي 
قريبــة  وهــي  األوروبيــة.  المفوضيــة 
مــن اليميــن المعتــدل ومؤيــدة ألوروبــا 

والحزب الشعبي األوروبي.
متزوجة وأم لشاب.

صوفيا -أف ب

جورجيفا مرشحة االتحاد األوروبي لصندوق النقد الدولي

كريستالينا جورجيفا
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المحرر االقتصادي

بلغارية متعددة 
االختصاصات “ال 
تخرج رأسها من 

كتبها”
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تراجعت ربحية الشــركات المدرجة في قطاع الفنادق والســياحة خالل الربع الثاني من العام الجاري مدفوعة بتفاقم خســارة 
بعض الشركات المدرجة في هذا القطاع إلى جانب تراجع ربحية إحدى الشركات بالتحديد.

وأوضحت البيانات المالية لعدد من الشــركات 
المدرجــة فــي الســوق ضمــن قطــاع الفنــادق 
والســياحة والــذي يضــم 4 شــركات فقــط، أن 
إجمالي ربحية الشركات الفندقية والسياحية 
المجمعــة بلغــت قرابــة 1.4 مليــون دينــار فــي 
الســتة أشــهر األولى من العام 2019 بالمقارنة 
مــع 3.44 مليــون دينــار فــي نفــس الفتــرة مــن 

العام الماضي.
وبلغــت نســبة االنخفــاض في ربحية شــركات 
الســياحة والفندقــة المدرجــة قرابة %59 في 
حيــن شــهدت شــركتان خســائر متفاقمــة فــي 
حيــن حققت شــركة واحــدة نمو فــي الربحية 

وأخرى تراجعا فيها.
وتظهــر األرقام أن الشــركة البحرينية للترفيه 
العائلــي تكبدت خســائر تبلــغ 1.3 مليون دينار 
فــي النصــف األول مــن العــام الجــاري مقارنــة 
مــع خســائر قدرهــا 777 ألــف دينــار فــي ذات 

الفترة من العام 2018. وكانت شــركة الترفيه 
علــى  رئيســة  بصــورة  تركــز  والتــي  العائلــي 
نشاط المطاعم قد كشفت عن خطط الفتتاح 
أنشــطة جديــدة فــي مجــال المطاعــم لتعزيــز 
أدائهــا، لكنها أخذت تتريث لتركيز أعمالها في 

المطاعم الحالية التي بحوزتها.
أمــا شــركة بنــادر للفنــادق والتــي تديــر فنــدق 
مــن  بالقــرب  الحديــث  روتانــا”  تــاون  “داون 
ســوق المنامــة القديــم، فقــد أظهــرت نتائجهــا 
المالية للنصف األول من العام الجاري تحقيق 
خسائر قدرها 913.3 ألف دينار لتسجل زيادة 
فــي الخســائر المحققة مقارنة مــع ذات الفترة 
مــن العــام الماضي والتي منيت فيها بخســائر 

قدرها 757 ألف دينار.
تعتبــر  والتــي  الخليــج  فنــادق  أمــا مجموعــة 
أكبر شــركات الفنادق والســياحة المدرجة في 
البورصــة، فقــد تراجعت ربحيتهــا في النصف 

األول من العام الجاري بنسبة %39.7، اذ يعود 
تراجــع ربحيتهــا لزيــادة مخصــص االســتهالك 
بفنــدق  والمتعلــق  دينــار  مليــون   1.5 بمقــدار 
المجموعــة الجديــد فــي دبي ومبنــى “أجنحة 
الخليــج الفاخــرة - الجفيــر” للشــقق الفندقيــة 
وغيرها من المشــاريع التــي تم تنفيذها خالل 
إلــى جانــب مصاريــف مــا قبــل   ،2018 العــام 
افتتــاح مبنى”أجنحــة الخليــج الفاخــرة” إلــى 
جانب تكاليف الفائدة وقدرها 483 ألف دينار 

والتي على نتائج البنك في النصف األول.
الوطنيــة،  الفنــادق  شــركة  واســتطاعت 
ومبنييــن  الدبلومــات  فنــدق  تملــك  والتــي 
للشــقق والمكاتــب المحاذيــة لــه فــي المنطقــة 
الدبلوماســية، أن تزيــد أرباحهــا فــي النصــف 
ألــف   788.6 لتبلــغ  الجــاري،  العــام  مــن  األول 
 2019 مــن  األولــى  أشــهر  الســتة  فــي  دينــار 
مقارنــة مــع 358 ألــف دينــار فــي نفــس الفترة 

من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 119.8%.
واســتطاعت بورصــة البحريــن أن تحقق نموًا 

في مؤشرها العام منذ بداية العام وحتى اآلن 
بقرابة %15.9 بفضل عدد من المبادرات التي 

قامــت بهــا الســوق في الفتــرة األخيــرة والتي 
من بينها إطالق صندوق السيولة.

تراجع حاد في ربحية قطاع الفنادق والسياحة بـ “البورصة”
%  59 بـــنـــحـــو  ــوق  ــ ــس ــ ــال ــ ب ـــة  ـــدرجـ ـــمـ الـ ـــات  ـــركـ ــشـ ــ ال عــــوائــــد  ــوط  ــ ــب ــ ه

باع الرئيس التنفيذي ومؤســس شــركة أمازون، جوزيف بيزوس، أســمها بشــركته بقيمة 1.8 مليار دوالر، ما يعد أكبر 
مبيعاته من أسهم شركته منذ تأسيسها قبل 20 عاما.

وبــاع بيــزوس نحــو 960 ألــف ســهم 
بقيمة 1900 دوالر للســهم الواحد في 
األيام الثالثة األخيرة من شهر يوليو، 
وفقــا لمــا أعلنته الشــركة فــي إفصاح 

بالبورصة.
وتمثــل الكميــة التــي باعهــا بيــزوس 
نحــو %1.6 من إجمالي األســهم التي 
يمتلكهــا في الشــركة. وحول بيزوس 
مــن  ســهم  مليــون   19.7 نحــو  أيضــا 

شــركته إلــى زوجته الســابقة، لتصبح 
الشــركات  أكبــر  ثانــي  شــركته  بذلــك 
التي يمتلك بها أفراد حصص كبيرة. 
ومــن غيــر الواضــح حتــى اآلن ســبب 
األســهم.  هــذه  ببيــع  بيــزوس  قيــام 
وجــرى بيــع هــذه األســهم مــن خــالل 
نظــام البيــع اآللــي عبــر تاريــخ محدد 

مسبقا حتى ال يتأثر سعر السهم.
أســهم  بيــع  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

الرؤســاء  قبــل  مــن  الشــركات 
التنفيذييــن يعتبر إشــارة ســيئة، فإن 
بيــزوس يمتلك العديد من الشــركات، 
الفضــاء،  استكشــاف  شــركة  ومنهــا 
وصحيفة واشــنطن بوســت، وبالتالي 
فــإن لديــه العديــد مــن األشــياء التــي 
التــي حصــل  بالســيولة  يمكــن فعلهــا 
عليهــا مــن بيــع جــزء مــن حصتــه في 

أمازون.

تعتزم شــركتا نيســان ورينو إدخال تعديالت على شــراكتهما من أجل إحياء 
مفاوضات االندماج مع المصنع األميركي اإليطالي، فيات كرايسلر، وفقا لما 

أعلنته وسائل إعالم أميركية.

وانهــارت مفاوضــات اندمــاج بيــن رينــو 
وفيات كرايسلر في يونيو الماضي، وقد 
حمل رئيس مجلس إدارة رينو الحكومة 
الفرنســية مســؤولية منــع تصويــت علــى 
اتفاق كان من شأنه تعزيز قطاع صناعة 
مّصنــع  أكبــر  ثالــث  ووالدة  الســيارات 

للسيارات في العالم.

االتهــام،  الفرنســية  الحكومــة  ونفــت 
برينــو  عالقتهــا  نيســان  وصفــت  فيمــا 
بأنها ليســت متســاوية وقالــت إن مصّنع 
علــى  يطلعهــا  لــم  الفرنســي  الســيارات 

خطط االندماج مع فيات كرايسلر.
وذكــرت صحيفــة وول ســتريت جورنال 
االلكترونــي  بالبريــد  رســائل  عــن  نقــال 

ومصادر قريبة من الشركتين، أن نيسان 
حصتهــا  خفــض  اآلن  رينــو  مــن  تطلــب 
البالغة 43 % من اسهم الشركة اليابانية.

وتســيطر نيســان علــى 15 % وال تتمتــع 
بحــق التصويــت فــي رينــو، التــي تملــك 

الحكومة الفرنسية جزءا منها.
ويمكــن أن يتــم التوصــل لمســودة اتفاق 
حــول إعــادة هيكلــة العالقــة فــي موعــد 
وفــق  المقبــل،  ســبتمبر  مطلــع  أقربــه 
وول ســتريت جورنــال نقــال عــن رســالة 

الكترونية في يوليو الماضي.

نيسان و رينو تعيدان هيكلة تحالفهما لالندماج مع فياتمؤسس أمازون يبيع أسهمًا بـ 1.8 مليار دوالر

تعظيم “مئوية المصارف” لتحقيق االستدامة المالية
ــمبر ــي ديسـ ــاع فـ ــة القطـ ــال بمئويـ ــتعد لالحتفـ ــن تسـ ــوزراء... البحريـ ــس الـ ــمو رئيـ ــة سـ برعايـ

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف، على ضرورة العمل 
إلظهار مئوية القطاع المصرفي بمستوى عال وكبير يليق بالرعاية الكريمة من  رئيس الوزراء  صاحب السمو الملكي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة وبسمعة الصناعة المصرفية في البحرين.

القطــاع  لمئويــة  ســموه  رعايــة  إن  وقــال 
النجــاح  للفاعليــة  ســتكفل  المصرفــي 
علــى  وأفــاد  المســتويات،  مختلــف  علــى 
هامــش اجتماع جمعية مصــارف البحرين 
والمــدراء  التنفيذييــن  الرؤســاء  مــع 
التحضيــر  إطــار  فــي  للبنــوك  العاميــن 
لهــذه  االحتفاليــة، أن الصناعــة المصرفيــة 
بالمملكــة حظيت بكافة أشــكال الدعم من 
لــدن عاهل البالد، حضــرة صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، ونــوه 
بدور مصرف البحرين المركزي في تطوير 
هــذا القطــاع وخاصــة فيمــا يتعلــق بالعمل 

المصرفي اإلسالمي.
وشــدد يوسف على أهمية هذه االحتفالية 

وضــرورة العمــل علــى تعظيــم االســتفادة 
منهــا بمــا يصــب فــي تحقيــق االســتدامة 
أن  إلــى  مشــيرًا  المملكــة،  فــي  الماليــة 
االجتماعات مع رؤساء ومسؤولي البنوك، 
للتباحــث واالتفــاق  تشــكل فرصــة مهمــة 
أجــل  مــن  المشــترك  العمــل  آليــات  علــى 
تطويــر  فــي  )المئويــة(   أهــداف  تحقيــق 
أسواق رأس المال وتحسين بيئة األعمال، 
بالقطــاع  الخاصــة  االســتثمارات  وجــذب 

المصرفي. 
)مئويــة  بـــ  االحتفــال  فكــرة  إن  وقــال 
المصارف(، نبعت من عراقة وأهمية الدور 
الــذي تلعبــه الصناعــة المصرفيــة فى دعم 
االقتصاد الوطني حيث تسهم بنحو 17% 

في الناتج المحلى كأكبر قطاع غير نفطي 
توفيــر  فــي  الحيــوي  دورهــا  عــن  ،فضــال 
فرص العمل للمواطنين، مضيفا أن األيدي 
العاملــة فــي هــذا القطــاع بلغ أكثــر من 14 
ألــف موظــف فيمــا وصلــت نســبة البحرنة 
إلــى 66 % مــن حجــم القــوى العاملــة فــي 

هذا القطاع.
البنــوك،  مديــرو  و  رؤســاء  اطلــع  وقــد 
خــالل االجتمــاع، علــى التحضيــرات التي 
تجريهــا الجمعيــة اســتعدادًا لالحتفالية،اذ 
تــم التأكيــد علــى ضــرورة أن تخــرج هــذه 
البحريــن  بمكانــة  يليــق  بمــا  االحتفاليــة 
المســتوى  علــى  والمصرفيــة  الماليــة 

االقليمي والعالمي.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للجمعية، 
وحيــد القاســم، إن االحتفاليــة ســتتضمن 
التــي  والفعاليــات،  األنشــطة  مــن  العديــد 
تجســد واقع القطاع المصرفى، كما ســيتم 
إقامــة حفــل اســتقبال خــاص باالحتفاليــة 
الســنوية  االجتماعــات  هامــش  علــى 
لمجموعــة البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد 

الدولي التي ســتنعقد في واشــنطن خالل 
الضــوء  لتســليط  المقبــل،   أكتوبــر  شــهر 
علــى قطاع الخدمات المالية واســتعراض 
الفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي ســوق 

الخدمات المالية بالمملكة.
مــن جانبــه، أكــد الرئيــس التنفيــذي لبنــك 
البحريــن والكويــت ريــاض يوســف ســاتر 

أن صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
مبكــر  وقــت  منــذ  المســتقبل  استشــرف 
بوضــع اللبنات األولى في العمل المصرفي 
تحقيــق  بهــدف  البحريــن  فــي  والمالــي 
أن  مضيفــا  ومتنــوع،  مســتدام  اقتصــاد 
ســموه أســس لنظــام اقتصــادي ناجح عبر 
سياسات مالية معززة للبيئة االستثمارية.

المنامة - جمعية المصارف

بلغــت مشــتريات البنــوك المركزيــة مــن الذهــب في النصــف األول مــن 2019 أعلى 
مستوى منذ عام 2010 على األقل.

مجلــس  عــن  الصــادرة  البيانــات  وكشــفت 
الذهب العالمي، أن صافي مشــتريات الذهب 
مــن جانــب البنــوك المركزية في أول 6 أشــهر 
مــن العــام الجــاري بلغــت 374.1 طنــًا، ويعــد 
أصبحــت  أن  منــذ  مســتوى  أعلــى  هــو  ذلــك 

البنوك صافي مشتري في 2010.
وعلــى مــدار الربــع الثانــي مــن العــام الجــاري 
مــن  المركزيــة  البنــوك  مشــتريات  ارتفعــت 
الذهب بنحو 47 % على أســاس ســنوي عند 

224.4 طنًا.
وكان الســبب وراء زيــادة البنوك لمشــترياتها 
من الذهب هو اســتمرار الصراعــات العالمية، 
حيث أن التوترات التجارية والجيوسياسية 

استمر في التعتيم على االقتصاد العالمي.
وأضــاف التقرير: “وانعكس ذلك على تقلبات 

األســواق المالية فــي الربع الماضــي، والبنوك 
المركزية مثل المستثمرين اآلخرين اعتقدوا 
أن األمــان فــي الذهــب، حيــث أنهــم بحثــوا 
عــن حمايــة أنفســهم في مواجهــة العديد من 

المخاطر التي تلوح في األفق”.
مــن  مشــترياتها  مركزيــة  بنــوك   9 ورفعــت 
الذهــب بمقــدار طنــًا واحــدًا علــى األقــل فــي 

النصف األول من العام الجاري.
مشــتريات البنــوك المركزية مــن الذهب على 

مدار 9 سنوات.

*بولندا أكثر الدول شراًء
وكانــت بولنــدا هــي أكثر الدول التي اشــترت 

ذهبًا في الربع الماضي بمقدار 100 طنًا.
وتعــد الزيــادة التي ســجلتها بولندا هي أعلى 

اشــترى  أن  منــذ  مركــزي  لبنــك  مشــتريات 
المركــزي الهنــدي 200 طنــًا مــن الذهــب مــن 
صنــدوق النقــد الدولي في نوفمبــر 2009.أما 
روســيا فرفعــت مشــترياتها مــن الذهــب فــي 
األشــهر الثالثــة المنتهيــة فــي يونيــو بمقــدار 
38.7 طنــًا، حيــث وصــل إجمالــي مشــترياتها 
منــذ بدايــة العام 94 طنــًا، مقابــل 105.3 طنًا 

في نفس الفترة من 2018.
وتســتحوذ روســيا علــى 19 % مــن إجمالــي 
المعــدن  مــن  المركزيــة  البنــوك  احتياطــات 

النفيــس، وفــي مايــو الماضــي قــدم المركــزي 
الروســي خصومــات علــى مشــتريات الذهب 
وذلك ألن التجار كانوا يبيعون الذهب بشكل 

أساسي للبنك المركزي.
بنــك الشــعب  وفــي الصيــن فــإن مشــتريات 
74 طنــًا  مــن المعــدن األصفــر زادت بمقــدار 

منذ بداية 2019، ليبلغ متوســط المشــتريات 
شهريًا 12.3 طنًا.

مــن  مشــترياتها  زيــادة  تركيــا  وواصلــت 
الذهــب عنــد 60.6 طنًا فــي النصف األول.أما 
كازخســتان فرفعت احتياطي الذهب بمقدار 
24.9 طنــًا فــي الشــهور الـــ6 األولى مــن العام 

الجاري.
وفــي الهند فإن مشــتريات المركزي هناك من 
المعــدن األصفــر زادت بمقــدار 17.7 طنــًا في 
النصــف األول 2019، وبمقــدار 10.6 طنًا في 

األكوادور، و6.1 طنًا في كولومبيا.
وأعلــن البنــك المركــزي الفلبينــي فــي نهايــة 
مايــو الماضــي أنــه ســيبدأ شــراء الذهــب من 
شــريحة صغيرة من شــركات التنقيب، حيث 
يقــدر أن تصــل مشــترياته إلى مليــون أوقية 

سنويًا.
أمــا علــى صعيد بيــع البنــوك المركزية للذهب 
خــالل الفترة مــن يناير وحتــى يونيو فبلغت 
إجمالــي  مــن   %  2 يعــادل  مــا  أي  طنــًا   7.2

المشتريات.
ويوجــد 4 بنوك مركزيــة باعت من احتياطي 
الذهــب لديهــا فــي النصــف األول مــن العــام 
الجــاري، وذلــك بمقــدار طنــًا أو أكثــر، وهــم 
 3 وألمانيــا  طنــًا،   3.7 بمقــدار  أوزبكســتان 
أطنان، وطاجكســتان 1.8 طنــًا ومنغوليا 1.7 

طنًا.

دبي - مباشر

مشتريات “المركزية” للذهب ترتفع ألعلى مستوى بـ9 سنوات

نيويورك - أف بدبي - العربية.نت
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مذكر تفاهم 
إماراتية سعودية

أعلنت وحدة المعلومات المالية في 
اإلمارات، أمس، عن توقيعها مذكرة تفاهم 

مع اإلدارة العامة للتحريات المالية في 
السعودية بهدف تعزيز وتطوير سياسات 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

وقبيل توقيع مذكرة التفاهم، تم من خالله 
مناقشة العالقات الوثيقة بين البلدين، 

التي تهدف إلى توحيد الجهود والتعاون 
المستمر مع المجتمع الدولي في مواجهة 
غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب.

ووقع رئيس وحدة المعلومات المالية 
باإلنابة علي فيصل باعلوي ومدير 

اإلدارة العامة للتحريات المالية في 
السعودية العميد عتيبي بن خضر 

المالكي مذكرة التفاهم.

مجلة أميركية: ظريف تلقى دعوة لزيارة البيت األبيض ولقاء ترامب

إيران.. خطوة جديدة لتقليص االلتزام بـ “النووي”

قطر تزور جوازات وهويات لضرب أمن الدول

أعلــن وزيــر الخارجيــة اإليرانــي، محمد جواد ظريــف، أمس الســبت، أن طهران 
ستتخذ خطوة ثالثة لتقليص التزاماتها باالتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى 
العالميــة فــي 2015 ضمــن إطــار العمــل المرتبــط باالتفاقيــة، وفــق وكالــة أنبــاء 
مجلــس الشــورى اإليرانــي. وقــال ظريــف “ســُتنفذ الخطــوة الثالثــة فــي تقليص 
االلتزامــات فــي الموقــف الراهن. قلنا إنه إذا لم تنفــذ األطراف األخرى )االتفاق( 
بشــكل كامــل إذن فــإن تنفيذنا ســيكون بنفس النهج غير المكتمــل. وبالطبع فإن 

كل تحركاتنا تتم ضمن إطار العمل )الخاص باالتفاق(”.

“نيويوركــر”  مجلــة  أفــادت  ذلــك،  إلــى 
األميركيــة أن وزيــر الخارجيــة اإليرانــي 
اســتهدف  الــذي  ظريــف،  جــواد  محمــد 
أميركيــة،  بعقوبــات  الماضــي  األســبوع 
دعــي الشــهر الفائــت إلى البيــت األبيض 
للقــاء الرئيــس األميركــي دونالد ترامب، 

وسط التوتر المتصاعد بين البلدين.
وفي مقال نشر، الجمعة، قالت الصحيفة 
وإيرانيــة  أميركيــة  مصــادر  عــن  نقــالً 
ومصدر دبلوماســي “واســع االطالع”، لم 
تكشــف هوياتها، إن السيناتور األميركي 
الجمهوري راند بول وبمباركة من دونالد 
وزيــر  مــع  الوســيط  دور  لعــب  ترامــب، 

الخارجية اإليراني.

والتقــى راند بــول ظريف، وفــق المجلة، 
منتصف يوليو في نيويورك على هامش 

زيارة ظريف لألمم المتحدة.
وخــالل لقائهمــا، اقتــرح الســيناتور على 
ظريــف طرح أفــكاره حــول كيفية وضع 
حــد لمــأزق الملــف النــووي علــى دونالــد 
ترامــب شــخصيًا. وأوضحــت المجلة أن 
الشــؤون  لجنــة  فــي  العضــو  الســيناتور 
الخارجية في مجلس الشيوخ تلقى إذنا 
مــن الرئيــس ليقتــرح علــى ظريــف لقــاء 

في المكتب البيضوي.
ولــم يعلــق البيت األبيــض وال الخارجية 
اتصــال  عنــد  المســألة  علــى  األميركيــة 

وكالة فرانس برس بهما.

وقالت الصحيفة إن ظريف أجاب أن  «
قرار قبول أو رفض هذه الدعوة يتخذ 

في طهران. وأعرب عن خشيته من 
أن تكون هذه المقابلة مجرد جلسة 
اللتقاط الصور خالية من المضمون. 

ولم يقبل القادة اإليرانيون في نهاية 
األمر بهذا اللقاء. وصعدت واشنطن من 

حملة “الضغط األقصى” على النظام 
اإليراني عبر فرضها عقوبات على 

ظريف هذا األسبوع. واعتبر السيناتور 
راند بول ذلك القرار سلبيًا، وهو 

معارض للتدخل األميركي في الخارج. 
وكتب في تغريدة “فرض عقوبات على 

دبلوماسيين يضعف الدبلوماسية”.

تورطــت قطــر مــن خالل أحــد مواطنيهــا بعملية تزويــر هويات 
وجوازات سفر عراقية.. سلوك مشبوه، لكن في تاريخ الدوحة 
وتجنيســهم  إرهابييــن  مســاعدة  خــالل  مــن  شــرا،  يفوقــه  مــا 
ومنحهم جوازات سفر بهدف ضرب أمن واستقرار دول أخرى.

الداخليــة  وزارة  وكشــفت 
العراقية، الجمعة، عن فضيحة 
وعراقــي  قطــري  بهــا  قــام 
بالتعــاون مع ضباط وموظفين 
واإلقامــة  المدنيــة  باألحــوال 
جــوازات  بإصــدار  العراقيــة، 
ســفر وبطاقات تعريف عراقية 
لـــ11 قطريــا مولوديــن  مــزورة 
فتــرة  منــذ  بقطــر  ومقيميــن 

طويلة، وال يحملون جنسيتها.
الدوحــة  تاريــخ  يخلــو  وال 
الحافــل باإلرهــاب مــن قصــص 
منــح جوازات ســفر ألشــخاص 

بغرض ضرب استقرار دول.
وإلى جانب فيكتور، هناك أبرز 
قيادات تنظيم “القاعدة”، ومن 
بينهم عبد العزيز المقرن، زعيم 
شــبه  فــي  اإلرهابــي  التنظيــم 

الجزيرة العربيــة، وأبو مصعب 
الزرقاوي، وخالد شــيخ محمد، 
الحــادي  هجمــات  مخطــط 

وأشــرف  ســبتمبر،  مــن  عشــر 
محمــد عبد الســالم الــذي عمل 
علــى نقــل األمــوال مــن خليفة 

الســبيعي، المــدرج علــى الئحة 
اإلرهاب األميركية، إلى تنظيم 

“القاعدة” في باكستان.
ومنحــت الدوحــة جوازها لـ56 
مــن قيادات وأفــراد في تنظيم 
اإلخوان اإلرهابي، الهاربين من 
مصــر والمطلوبيــن فــي قضايــا 
هــؤالء،  وبتصــّدر  جنائيــة، 

يوسف القرضاوي.
ووفرت الدوحة جوازات ســفر 
ألالف األفــراد مــن ميليشــيات 
مــن  والعشــرات  الحوثــي، 
مسلحي الميليشيات اإلرهابية 
العائدين من القتال في ســوريا 

وليبيا والعراق.

عواصم - وكاالت

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

دبي - العربية.نت

وزير الخارجية اإليراني في مقر األمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 17 يوليو 2019 . )أ ف ب(

قطر تمنح جوازات السفر والهويات إلرهابيين ومطلوبين بقضايا جنائية.

دبي - العربية.نتسيدني - رويترزواشنطن - أ ف ب

قال الرئيس االميركي دونالد ترامب، يووم الجمعة، إّن الزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ أون “لن يخيب آمالي” رغم اقراره بأن التجارب الصاروخية األخيرة 

لبيونغ يانغ “قد” تشكل انتهاكًا لقرارات األمم المتحدة.

وأضــاف في سلســلة مــن التغريــدات “قد 
يكــون هنــاك انتهــاك لألمم المتحــدة، لكن 
الزعيــم كيم ال يريــد أن يخيب آمالي عبر 
انتهــاك الثقــة. هنــاك الكثير ممــا يجب أن 

تحصل عليه كوريا الشمالية”.
وتابع أّن “للزعيم كيم رؤية رائعة وجميلة 
لبــالده، ووحدهــا الواليــات المتحــدة فــي 
ظــل رئاســتي بإمكانهــا جعل هــذه الرؤية 
حقيقــة واقعــة”. وتحظــر قــرارات األمــم 
اختبــار  الشــمالية  كوريــا  علــى  المتحــدة 
صواريــخ باليســتية، وقــد دان األعضــاء 
األوروبيــون لمجلــس األمــن االختبــارات 
المــدى.  قصيــرة  لصواريــخ  األخيــرة 
“عاديــة”.  بأّنهــا  ترامــب وصفهــا  أّن  غيــر 
واســتثمر الرئيــس األميركــي كثيــرا مــن 
الرصيد السياســي في مسعاه إلقناع كيم 

بإنهــاء عزلة بالده والتخلي عن ترســانته 
النووية.

وفــي تغريداتــه األخيــرة، ألمــح الرئيــس 
الشــخصية  لمســته  أّن  إلــى  األميركــي 
ســتكون كافية إلقناع كيم بتخلي النظام 

الكوري الشمالي عن القوة النووية.
وقال “ســيقوم باألمر الصحيح ألّنه أذكى 
بكثيــر مــن أن ال يقــوم بذلــك، وال يريد أن 

يخّيب أمل صديقه، الرئيس ترامب!”.

قال وزير الدفاع األمريكي مارك إســبر، أمس الســبت، إنه يؤيد نشــر صواريخ 
متوســطة المدى يتم إطالقها من البر في آســيا في وقت قريب نســبيا، وذلك 
بعد يوم من انسحاب الواليات المتحدة من معاهدة تاريخية للحد من التسلح.

تصريحــات  تــؤدي  أن  المرجــح  ومــن 
إســبر إلــى إثــارة قلــق مــن نشــوب ســباق 
تســلح جديــد كما يمكــن أن تزيــد من توتر 

العالقات مع الصين.
وردا على سؤال عما إذا كان يفكر في نشر 
هذه الصواريخ في آســيا، قال إســبر ”أجل، 

أرغب في ذلك“.
وقال للصحافيين المرافقين له في زيارته 
ذلــك خــالل(  يكــون  )أن  ”أفضــل  لســيدني 
أشــهر... لكــن هــذه األمــور تســتغرق علــى 
األرجح وقتا أطول مما تتوقع“. وانسحبت 
الواليــات المتحدة يوم الجمعة رســميا من 
معاهــدة القــوى النووية المتوســطة المدى 
التي كانت قد أبرمتها مع روســيا. وأضاف 
إســبر ”ال أرى سباقا للتسلح يحدث بل أرى 
أننا نتخذ تدابير اســتباقية لتطوير قدرات 

وتلــك  األوروبيــة  للمنطقتيــن  نحتاجهــا 
المنطقة“ في إشارة لمنطقة آسيا والهادي.

وســيكون لــدى حلفــاء الواليــات المتحــدة 
في آسيا تساؤالت لدى إسبر بشأن مبادرة 
تشــكيل قــوة بحريــة ســتقودها الواليــات 

المتحدة في مضيق هرمز.
وقال إســبر ”أعتقد ســيكون لدينــا ما نعلنه 
قريبــا فــي األيــام المقبلــة حيــث ســترون 

بعض الدول بدأت تشارك“ في المبادرة.

كشــف وزيــر منشــق عــن حكومــة الحوثييــن االنقالبيــة، عــن وجود وثائــق تؤكد 
تبعية الميليشيات الحوثية إليران ال سيما المتعلقة بالمنظومة الصاروخية.

وقــال وزيــر اإلعــالم المنشــق عــن حكومــة 
جابــر،  عبدالســالم  الحوثيــة  الميليشــيات 
فــي منشــور علــى حســابه بموقــع التواصل 
آالف  “ترقبــوا  “فيســبوك”:  االجتماعــي 
الوثائق الرســمية التي تؤكــد تبعية الحركة 
الصاروخيــة  المنظومــة  إليــران..  الحوثيــة 

بالوثائق خالل أيام”.
وكان عبدالسالم جابر قد تمكن من مغادرة 
نوفمبــر  فــي  الحوثييــن  ســيطرة  مناطــق 
الســعودية  العاصمــة  فــي  وعقــد   ،2018
أن  فيــه  أكــد  صحافيــًا  مؤتمــرًا  الريــاض 
جماعة الحوثي لديها مشروعها بنزع هوية 
مغايــرة  سياســة  وفــرض  اليمنيــة  الدولــة 

لطبيعة الشعب اليمني.
ميليشــيات  اســتهداف  علــى  تعليــق  وفــي 
الحوثي معسكر الجالء في عدن، قال جابر 
إن “نوايــا الحوثيين الخبيثة تجاه الجنوب 

بالجنــوب  الملتصــق  الشــمال  وتجــاه  أوالً، 
ثانيًا”، هي من جعلته يغادر صنعاء.

وأضــاف مخاطبــًا الحوثييــن: “صنعــاء لــن 
تكــون طهــران وما زالت فينــا قلوب تنبض. 
باســتهدافكم اليــوم إخوانــي ورفــاق دربــي 
للصمــت  يكــون  لــن  الجنــوب  فــي  األوائــل 
متســع بعــد إصراركــم على كل هــذا الجنون 
وسترون في قادم األيام ما ال يسركم، ليس 

هذا فحسب بل أكثر مما تتصورون”.

وزير حوثي منشق يهدد الميليشيات بنشر “آالف الوثائق”إسبر يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى في آسياترامب: كوريا الشمالية لن تخيب آمالي
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التقــى الرئيــس المصــري عبدالفتاح 
بقائــد  الســبت،  أمــس  السيســي، 
خليفــة  الليبــي  الوطنــي  الجيــش 
حفتر، حســب ما أكده مصدر لقناتي 

“العربية” و”الحدث”.
وأشــار المصــدر إلــى أن هــذا اللقــاء 
جــاء لحســم ملفــات عديــدة، أهمهــا 

ملف معركة طرابلس.
وأوضــح المصــدر أن “حفتــر طلــب 
دعمًا مصريًا للجيش الوطني الليبي 

فــي المحافل الدوليــة”، خاصًة لرفع 
حظر التســليح حتى ولــو جزئيا عن 

الجيش.
كما ناقش حفتر والسيسي التنسيق 
لمنــع  وذلــك  البلديــن،  بيــن  األمنــي 
هــروب عناصــر إرهابيــة. وفــي هــذا 
الجيــش  إن  المصــدر  قــال  الســياق 
مــن  عــددا  مصــر  سيســلم  الليبــي 
الفتــرة  خــالل  اإلرهابيــة  العناصــر 

المقبلة.

دي-إنفــو”،  فــي  “أو  جماعــة  قالــت 
وهــي منظمــة مراقبــة مســتقلة، إن 
 381 احتجــزت  الروســية  الشــرطة 
خــالل  موســكو  بوســط  شــخصا 
دون  المعارضــة  نظمتــه  احتجــاج 

ترخيص أمس السبت.
وبعــد بــدء االحتجــاج بقليل، شــاهد 
مراسل من رويترز مئات األشخاص 
نقــاط  إحــدى  عنــد  يحتشــدون 
وبعــد  موســكو.  بوســط  االحتجــاج 

دقائق بدأ صف من شــرطة مكافحة 
الشــغب في دفــع الناس لالبتعاد عن 

المنطقة.
وقالــت جماعــة “أو فــي دي-إنفــو”، 
وهــي منظمــة مراقبــة مســتقلة، إن 
الشــرطة اعتقلــت 311 شــخصا فــي 
احتجــاج  خــالل  موســكو  وســط 
إنهــا  الشــرطة  وقالــت  المعارضــة. 
احتجــزت 30 مــن بين 350 شــخصا 

شاركوا في االحتجاج.

حفتر يطلب دعما مصريا بالمحافل الدولية

اعتقال مئات األشخاص باحتجاج للمعارضة في موسكو

بيروت - أ ف ب عواصم - وكاالت

ارتفعت حصيلــة العناصر الموالين للنظام 
الســوري الذيــن قتلــوا أمــس الســبت فــي 
انفجــار ذخائــر بمطار عســكري في وســط 
31 قتيــالً، بحســب المرصــد  إلــى  ســوريا 
الســوري لحقــوق اإلنســان الــذي كان أعلن 

في حصيلة سابقة سقوط 12 قتيالً.
وقــال مديــر المرصــد رامــي عبدالرحمــن 
إّن  بــرس  فرانــس  لوكالــة  تصريــح  فــي 
تعــرف  لــم  “التــي  االنفجــارات  حصيلــة 
أســبابها بشــكل واضح بعد”، والتي وقعت 
أمــس في مطار الشــعيرات العســكري في 
ريــف حمــص الجنوبــي الشــرقي “ارتفعت 
إلــى 31 قتيــالً مــن عناصــر قــوات النظــام 
والميليشــيات المواليــة لــه”. وكانت وكالة 
وكالــة )ســانا( التابعــة للنظــام الســوري قد 
أعلنــت فــي وقــت ســابق أّن االنفجار نتج 
مــن “خطــأ فني خالل نقــل ذخيرة منتهية 
الصالحيــة”، ولم تحدد الوكالة عدد الذين 

سقطوا أو جرحوا جراء االنفجار.

رحبــت جامعــة الــدول العربيــة باإلعــالن الــذي تــم أمــس الســبت، بتوصــل المجلس العســكري االنتقالــي في الســودان وقوى إعــالن الحرية 
والتغيير إلى اتفاق حول نص الوثيقة الدستورية الحاكمة خالل الفترة االنتقالية تمهيدًا لتوقيعه باألحرف األولى خالل اليومين المقبلين.

واعتبرت األمانة العامة للجامعة العربية أن التوافق على الوثيقة 
الدســتورية االنتقاليــة مــن شــأنه أن يطلــق، بعــد التوقيــع عليــه، 
مرحلــة جديــدة وهامــة تتواكب مــع تنفيذ ما يتطلع اليه الشــعب 
الســوداني من حكم مدني ديمقراطي، وتحقيق الســالم الشــامل 

في ربوع البالد.
وتوّصــل المجلــس العســكري الســوداني وحركــة االحتجــاج فجر 
الســبت “الّتفــاق كامــل” حــول اإلعــالن الدســتوري، علــى مــا أعلن 
وســيط االتحــاد اإلفريقــي محمد الحســن لبات، ما ُيمهــد الطريق 
لتشــكيل حكومــة مدنية تديــر المرحلة االنتقالية وتعــد أحد أبرز 

مطالب المحتجين.
إلى ذلك، طالب المبعوث اإلثيوبي للسودان، محمود درير، أمس، 
برفع اسم السودان من سجل الدول الداعمة لإلرهاب، وذلك بعد 
ســاعات مــن توصــل المجلــس العســكري االنتقالــي وقــوى إعالن 
الحريــة والتغييــر التفــاق حول نص الوثيقة الدســتورية الحاكمة 
خــالل الفتــرة االنتقالية، تمهيــدا لتوقيعه باألحــرف األولى خالل 

اليومين المقبلين.
واعتبــر دريــر أن االتفــاق “ســيمهد لتأســيس دولــة جديــدة فــي 

السودان وعودة البالد لالتحاد اإلفريقي”.

صورة من شريط فيديو تظهر الدخان يتصاعد من مبنى قرب دمشق ليل 1 يوليو. )أ ف ب(

فور اإلعالن عن التوصل لالتفاق عمت األفراح واالحتفاالت الخرطوم ومدن 
أخرى في البالد. )أ ف ب(

“سانا”: االنفجار نتج من خطأ فني خالل نقل ذخيرة منتهية الصالحية المبعوث اإلثيوبي يدعو لرفع الســودان من قائمة اإلرهاب
31 قتياًل في مطار الشعيرات السوري الجامعة العربية ترحب باتفاق “الوثيقة الدستورية”

4 أغسطس 2019 األحد
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أعلنت روسيا أنها تنتظر من تركيا  «
تنفيذا كامال لالتفاقيات المتعلقة 
بسحب المقاتلين واألسلحة من 
إدلب شمال غرب سوريا خالل 24 

ساعة، وذلك ردا على مبادرة الحكومة 
السورية بوقف إطالق النار في 

تلك المنطقة. وقالت وزارة الدفاع 

الروسية إن موسكو تنتظر أن ينفذ 
الجانب التركي بشكل تام بنود اتفاق 

سوتشي، الذي ينص على سحب 
المسلحين واألسلحة من المنطقة 

المنزوعة السالح، ووقف القصف، 
وفتح طريق السيارات الواصل بين 

دمشق وحلب.

روسيا تطالب تركيا بتنفيذ “فوري” لجميع اتفاقيات إدلب
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أكــد صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس 
الــوزراء الُموقــر فــي الرســالة التي وجههــا لتحديد “يوم للضميــر العالمي” 
ضــرورة )أن تتحــد إرادة المجتمــع الدولــي إلنهــاء المعانــاة التــي يعيشــها 
ماليين البشر في العديد من مناطق العالم، وأن تتواصل الجهود لصيانة 
الحــق فــي الحياة اآلمنة والمســتقرة، واســتدامة التنمية التــي تعزز رفاه 

اإلنسان(.
ويتضــح مــن ذلــك أن هناك أربع محددات أساســية في هذه الرســالة هي 
)إنهاء معاناة الناس، صيانة الحق، توفير الحياة اآلمنة، تنمية ُمســتدامة 
لرفــاه اإلنســان(، وهي جميعهــا أولويات يحتاج إليها اإلنســان في حياته، 
وتتجلــى وضوًحــا فــي يقظــة الضمير اإلنســاني، دوال وأفــرادا ومنظمات، 
وهي أمور متداخلة مع بضعها وال يمكن فصلها، فإنهاء الُمعاناة اإلنسانية 
يتطلب وضع الحق في نصابه واالهتمام به ورعايته، والمعاناة اإلنسانية 
ال تتوافق إال مع تحقيق األمن واالستقرار لجميع البشر، وبتحقيق األمن 

واالستقرار يتحقق رفاه اإلنسان في ُمجمل جوانب الحياة.
إن الكثيــر مــن شــعوب األرض تتألــم، والعديــد مــن الــدول تتوجــع لعــدم 
قدرتهــا علــى تخفيــف آالم شــعوبها، وإن اختلــف اســم األلــم ومصــدره 
فالمعاناة اإلنسانية واحدة، والجوع والحرب واألمراض والجفاف والفقر 
المعاشي والبيئي والتعليمي، جميعها تختلف في االسم إال أن ألمها واحد 
وُيعاني منه اإلنسان هنا وهناك، وال يمكن عالجها فردًيا بل األمر يتطلب 
ُجهــًدا جماعًيــا مــن جميــع الدول، فاســتقرار أيــة منطقة وجعلهــا آمنة أمر 

إيجابي على المناطق القريبة منها.
وعندمــا يتوفــر الطعــام والتعليــم والعــالج الجيــد يعيــش جميــع النــاس 
ســعداء، وهــو ُجهــد كبيــر يتطلــب أوال ضميــًرا ُمتيقًظا وثقــة عالية قادرة 
على النهوض للتخفيف من ُمعاناة البشر وإنهائها من أجل تحقيق السالم 

اإلنساني، سالم المحبة والتعايش والتنمية.
إن هــذه المبــادرة جــزء مــن الكثير من المبــادرات والبرامــج التي هي من 
الــرؤى الصائبــة والحكيمة لصاحب الســمو الملكي رئيس الــوزراء الُموقر، 
ونتــاج مواقــف إنســانية نبيلــة وصادقــة من ســموه هدفها تحقيــق العمل 
اإلنساني وتعزيزه بحرينًيا وخليجًيا وعربًيا ودولًيا، من أجل عالم جميل 
يعيش أبناؤه في أمن من غير حروب، ورخاء من دون شقاء، وسالم من 
غير سقاء، وتنمية بدون أوجاع، وتعايش من غير صراع. إنه اليوم الذي 
هتــف لــه جميــع مــن فــي األرض بما يحملــه من القيــم الهادفــة والدعوات 
الســامية والمقومــات العزيــزة لكــي تنعم األرض ومن عليها بخير الســماء 

وتظللهم رحمتها.

يوم الضمير العالمي )2(

انتبهوا للقوانين القاتلة
ليست كل وجبة دسمة تقدم لك مجانًا صافية النية، فانتبه لكل شيء يأتيك من خارج دائرتك 

وحلله وادرسه حتى ال يكون حبل مشنقتك بعد فوات األوان.
قبــل أحــداث ربيــع الدم 2011 المدمــرة التي عصفت بالبحرين، كان هنــاك بمفاصل الدولة عدد 
من المســؤولين متفاوتي المســتويات، من وزير لوكيل لمدير لموظف، تورطوا بشــكل أو بآخر 
بهــذه األحــداث التــي جرفتهــم، من بينهم عدد شــكل أخطر خليــة باالنقالب وهــم أولئك الذين 
اشــتغلوا لســنواٍت طويلــة بهــدوء وصمــت مــن أجــل اللحظــة الحاســمة، وكان أخطــر مــا قاموا 
بــه بتلــك المرحلــة تقييــد البحريــن بسلســلة مــن االتفاقيات الدوليــة، في مجاالت عــدة منها ما 
ُســمي بحقــوق اإلنســان، واتفاقيات لم نعــرف محتواها إال حين وقع الفــأس في الرأس وبدأت 
المنظمــات الدوليــة المشــبوهة محاصرتنا من خالل هذه االتفاقيات التــي فطنا متأخرين لماذا 
قام هؤالء المســؤولون حينما كانوا بموقع المســؤولية بربطنا بهذه البنود والقوانين المشــبوهة 
التي قد تصاغ فقط من أجل الدول المســتهدفة التي ُخطط لها من قبل بتعمد لتوريطها بتلك 

االتفاقيات.
عدنا اليوم إلى هذه الدائرة التي بدأ البعض يسلط عليها الضوء فيما يتعلق بالقوانين الدولية 
المستحدثة والمستهدفة لدول محددة يراد تطبيق القوانين عليها هي فقط بينما الدول التي 
تصيــغ هــذه القوانيــن وتضعهــا عبر ســيطرتها علــى المنظمات الدوليــة ال تطبق تلــك البنود، بل 
تضرب بها الحائط وهذا ما شهدناه بعدما جلدتنا تلك الدول بسوط ما يسمى بحقوق اإلنسان 

لمجــرد الدفــاع عــن المجتمــع بوجــه االنقالب، بينمــا رأينا هذه الــدول تضرب كل تلــك القوانين 
وتدوس عليها لمجرد تفجير أو تفجيرين حدثا هناك، بينما كنا نحن نتعرض لمشــروع انقالبي 

كامل وفرضت علينا تلك القوانين.
لهــذا كلــه احــذر اليــوم مــن العــودة لتلك الخدعــة والوقــوع بالكمين مرة أخــرى، فلعينــا االنتباه 
واليقظــة قبــل التوقيــع علــى أية قوانين دولية تدفع لنا بالليل، ونحــن نيام ويحملها ويروج لها 
بعض المسؤولين بأجهزة الدولة سواء التنفيذية أو التشريعية، بحجة أن هذه القوانين تشرع 
لمصلحة العالم ومصلحتنا نحن، بينما هي في الغالب لمحاصرتنا والتحكم فينا ومعرفة أسرار 

دولنا حتى يتمكنوا من التحكم بنا بينما هم يخرقون تلك القوانين ليال ونهارا.
من هذه القوانين ما هو متعلق بحقوق اإلنسان والشؤون المالية والسياسية، بل هناك قوانين 
جديدة تســن وال نفطن لها تقدم كوجبات دســمة على موائدنا وبداخلها الســم، من هنا البد أن 
نأخــذ الحيطــة والحــذر ونراقــب كل من يدفــع هذه القوانين ويــروج لها لمعرفــة نيته إن كانت 

صافية أو خبيثة.

تنويرة: ال تسجن ذاتك لمجرد أن العالم وقف ضدك، أعظم  «
حرية تملكها هي اكتشاف ذاتك.
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“اإلعالم”... أخطر وأقوى 
أسلحة العصر

علينا كعرب التفكير وإعادة النظر جديا في أوضاع “إعالمنا العربي” واستخالص 
الدروس والعبر وأن تكون لدينا نظرة شاملة، فمد المؤامرات علينا يبدو مستمرا 
فــي زحفــه بــدون عوائق تذكــر والجميع يعرف أننــا نمر بمرحلــة تاريخية عالمية 
خطيــرة، وأهــم أســلحة العصــر بــل أقواهــا هــو اإلعــالم، نعيــش زمنــا باتــت فيــه 
الحروب إعالمية بامتياز، وصار فيه اإلعالم مؤشــرا عن مدى قوة وعمق الدولة 
مــن عدمــه، نعــم.. اإلعالم يقيس حجم ومضمون دول اليوم سياســيا واقتصاديا 
وأمنيــا، وبمعنــى آخــر إذا كان اإلعالم هشــا فالدولة هشــة واإلعــالم الهش يعطي 

الخصوم جرعات معنوية كبيرة باستهداف الدول الهشة.
مــن مهمــات اإلعــالم العربــي فــي المرحلة الراهنــة والمرحلــة المســتقبلية العطاء 
الميزانيــات  بنــود  والتحــرك بشــكل أســرع والتنســيق والتعــاون واالبتعــاد عــن 
المتواضعــة، وســوف نظــل فــي واقــع التقصيــر والتحــرك فــي نطاق ضيــق طالما 
نشــتغل بميزانيــات متواضعة، فالذي ال يخفــى على العين والبصيرة أن “اإلعالم” 
دائمــا يكــون ضحيــة مشــرط الميزانيــة، وهذا قــد يبعدنا عــن المهمــات الحقيقية 
المتمثلــة فــي “المقــدرة”، أي أن اإلعــالم الحقيقــي هو القــادر على اختــراق العقل 
الجمعــي للمجتمــع واحترامه وتقديــره والتعاطي الممكن مع هواجســه وقضاياه 

وإشــباعه معنويــا، وذلك حتى يتســنى له إحداث األثــر اإليجابي ومن ثم توجيه 
المجتمــع نحــو مصالــح وطنه العليا، ولن يكون اإلعــالم مؤثرا في المجتمع مادام 

يعمل بمعزل عن الناس.
اإلعالم يبني ويهدم، يبني عندما يكون هناك محتوى يســتهدف الطفل والشــاب 

واألسرة والوطن، ويهدم عندما يأتي الشكل على حساب المضمون.

تنويه «

نشكر مصرف البحرين المركزي على تفاعله السريع مع ما طرحناه في عمود يوم 
الخميس، واهتمام المسؤولين البالغ بمصلحة المواطن، فبعد الرجوع إلى شركة 
التأمين المعنية اتضح أن المبلغ الذي دفعناه لتسجيل السيارة “طرف ثالث” في 
العــام الماضــي كان 70 دينــارا، وليس 59 دينــارا، وتأمين هذا العام كان 70 دينارا 
مــع الضريبــة، كمــا تــم االتصــال بالصديــق ومتابعة موضوعــه. نكرر شــكرنا وهذا 

التعاطي مع الصحافة وإنارة الرأي العام.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

إيران: َجلد الشاة ميتة أمر 
غير مجٍد )1(

من بين كل األمور غير المجدية؛ يعّد ضرب حمار ميت أمالً في إجباره على التحرك هو األكثر 
عبثًا على اإلطالق، ونحن نشــهد حاليًا مثاالً حيًا على ذلك في اإليماءات الدبلوماســية لإلبقاء 

على ما يسمى بـ “االتفاق النووي اإليراني” وذلك بوضعه على جهاز التنفس الصناعي.
يتظاهــر األوروبيــون بالعمــل علــى إعــداد مشــروب ســحري يعيــد الحياة إلــى “الحمــار الميت”، 
ويجعله يركض مرة أخرى في وقت قريب، في حين يؤكد قادة طهران من أتباع الخميني أن 
الحمــار ال يــزال حيــًا ومعافى؛ لكنهم يســتمرون فــي تحريك ونقل أرجله الواحــدة تلو األخرى، 
ويقــوم الــروس والصينيــون بالترفيه عــن “الحمار الميت” بين الحين واآلخــر، لكن من الواضح 

أنهم غير مهتمين ما إذا كان حيًا أم ميتًا.
لقــد كان “االتفــاق”، الــذي ُيعــرف باســم “خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة”، نظريًا ثمــرة الجهود 
الجماعيــة للــدول الخمــس دائمــة العضوية في مجلس األمن التابع لألمــم المتحدة وألمانيا من 
جانــب، ومؤسســة أتبــاع الخمينــي اإليرانيــة مــن جانــب آخر، مــع ذلــك كان االتفاق فــي الواقع 
بمثابة إكسير حياة شيطاني صنعه باراك أوباما باستخدام كل مكون مريب مشبوه وضع يده 
عليــه. المثيــر لالهتمــام هو أن المشــاركين الســبعة فــي هذا االتفــاق انتهكوا وخالفوا شــروطه، 
ووّبخــوا اآلخريــن فــي الوقــت ذاته للقيــام بمثل ذلك. لقد بــدأ األميركيون فــي مخالفة االتفاق 
حتى أثناء فترة حكم أوباما حين زعموا أن شرط “رفع العقوبات” ال يعني حقًا إلغاء العقوبات 
المفروضة على إيران، وأن ما وعدوا به هو “تعليق” العقوبات، وهو أمر يمكن العدول عنه متى 

أرادت واشنطن ذلك. لقد منح أوباما الماللي بعض المال من أصول إيران المجمدة إلرضائهم، 
واعتــرف بحــق إيــران فــي اســتخدام اليورانيــوم منخفض التخصيــب، وهو حق تتمتــع به كل 
الــدول بموجــب القانــون الدولــي. مــع ذلك؛ نكث عهــده بجعل شــركة أميركية تشــتري مخزون 

البلوتونيوم الذي جمعه الماللي في منشأة “آراك” النووية دون سبب مفهوم أو واضح.
كان َخَلــف أوبامــا؛ الرئيــس ترمب، صادقًا حين أدان ببســاطة االتفاق النووي، ووصفه بالســيئ 
والضــار بالنســبة للجميــع، وكذلــك لــم يلتــزم الــروس بتعهدهــم بموجــب االتفــاق بتعليق شــراء 
اليورانيوم عالي التخصيب من طهران بعد نقل نصف المخزون فقط خارج إيران، وكذلك لجأ 
الصينيــون إلــى التباطؤ والمماطلة لتفادي الوفاء بالتزامهم بإعادة تصميم وإعادة بناء منشــأة 
آراك النوويــة ألغــراض ســلمية، كذلك اســتخدموا كل حيلة يعرفونها للتملــص من دفع األموال 
التــي يدينــون بهــا إليــران مقابــل واردات النفــط التــي تبلــغ قيمتهــا 22 مليــار دوالر، وتجاهــل 
الثالثي األوروبي؛ المتمثل في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وعودهم المتضمنة في “خطة العمل”؛ 
باالستمرار في حرمان إيران من الخدمات المصرفية المتاحة لكل الدول األخرى تقريبًا. كانت 
إيــران الطــرف األكثــر ميــالً إلــى الغش فــي هذا األمر، حيــث لم تكن تنــوي منذ البدايــة احترام 
وعودها والوفاء بها. لقد تثاقلت في االلتزام بما يســمى بـ “البروتوكوالت اإلضافية”، ورفضت 
فتح كل مواقعها النووية للتفتيش، وكما أشارت بالفعل، لم تتخلص مما لديها من البلوتونيوم 

بالكامل، وقامت بتخصيب ما لديها من يورانيوم. “الشرق األوسط”.

أمير طاهري

4 أغسطس 2019 األحد
3 ذو الحجة 1440

تــكاد الحيــاة تفرمنــا فــي عجلتهــا بين أيــام وضحاها، فبتنــا دون وعــي أو تمييز 
منــا.. ســقطنا فجــأة فــي دوامــة الروتيــن، اســتيقاظ، أشــغال، نوم، تمضــي أيامنا 
دون حالوة الشــعور، فانغماســنا الالمحدود فيما اعتدنا عليه، ذبح أغلى مشــاعر 
االســتمتاع حتــى أصبحــت حياتنــا بــاردة كبــرد كانــون األول ال دفء حتــى فــي 

مشاعرنا.
قابلت كثيرين يحاولون أن يخلقوا منعطفا جديدا في حياتهم حتى يستطيعوا 
الوصــول لمشــاعر االســتمتاع بالحيــاة، إال أن هــذه اللحظــات ســرعان مــا تنطفئ 
وســط زحام الحياة وآلة التمدن التي وضعت اإلنســانية في ورطة كبيرة بتسلل 

مميز ودون أدنى معارضة.
البعض اآلخر اعتاد على النعم، حتى باتت الحياة كدوامة ال بداية وال نهاية بها، 
والكثير ممن يعايشــون هذه الحالة يقضون معظم وقتهم في ال شــيء محدد أو 
القليل من رتوشــات الحياة التي ســرعان ما تنطفئ مع زوالها وتزول معها روح 

الحياة.
ال أعلــم إن كنــا نلهــوا فــي هــذه الحيــاة أم أنهــا تلهو بنــا، فال وضــوح وال حالة من 

االستقرار حتى إن كان السطح مستقرا.

ومضة: من خالل تجارب اآلخرين، تكاد تكون مســاعدة الغير بابا مهما نســتطيع 
مــن خاللــه المضــي قدمــا فــي حياتنــا الصعبــة، فمشــاعر العطــاء تجــدد الحيــاة 
وتســعفها، فحياتنــا صعبة بمعنى الكلمة رغم ســهولة العيــش فيها حاليا إال أن ما 
وصــل إليــه العالــم اآلن يشــير إلى انعــدام حقيقي للمشــاعر الجياشــة التي كانت 

تشعر بها األجيال الماضية، فهل من متعظ؟.

لعبة الحياة

سمر األبيوكي
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ناصر بن حمد: البحرين كسبت سمعة كبيرة من التنظيم
ــلــرجــل الــحــديــدي ــة لــبــطــولــة الــشــرق األوســــط ل ــارك ــش ــم ــرار اســتــقــبــال طــلــبــات ال ــم ــت اس

الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل  أكــد 
وشئون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي التي 
ســتقام في المملكة للعام الخامس على التوالي 
يــوم 7 ديســمبر المقبل تمثل حدثــًا مهمًا تنظمه 
مملكــة البحرين بدعم واهتمام من عاهل البالد 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
خليفــة ومتابعــة رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي 
العهــد األميــن نائــب القائد األعلــى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
هذا وتواصل اللجنة المنظمة للبطولة اســتقبال 
تــم  حيــث  البطولــة،  فــي  التســجيل  طلبــات 
تســجيل أكثــر مــن 700 مشــارك مــن الجنســين 
للمشــاركة فــي البطولــة، كمــا اســتقبلت اللجنــة 
كيــدز  آيــرون  لمســابقتي  التســجيل  طلبــات 
وآيــرون غيرلز والتي شــهدت مشــاركة واســعة 

في النسخة السابقة. 
وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن 
الوصول للنســخة الخامســة داللة واضحة على 
أن مملكة البحرين جديرة باستضافة البطوالت 
الكبــرى وإخراجهــا بأفضل صــورة تنظيمية في 
ظل االمكانات العالية التي تمتلكها المملكة من 
كــوادر وكفــاءات ذو جــودة عالية وقــادرة على 
التميــز والنجــاح فــي البطــوالت، مبينــًا ســموه 
أنه حريص على نشــر ثقافــة رياضة الترايثلون 
فــي المملكــة حيــث أصبحــت ذات طابــع خاص 
فــي الســنوات الماضية والتي شــهدت مشــاركة 

واسعة من الجنسين. 
األوســط  الشــرق  بطولــة  أن  ســموه  وأضــاف 
لدعــم  مناســبًا  مكانــًا  تعتبــر  الحديــدي  للرجــل 
البحريــن  مملكــة  فــي  االقتصــادي  الحــراك 
والحركة الشــبابية والرياضية في ذات الوقت، 
حيــث أن المملكة أولت قطاع الرياضة اهتمامًا 
كبيــرًا باعتباره قطاعًا أساســيًا، ومؤثرًا في نمو 
ورفاهية المجتمع وفي ســعادته وصحة أفراده 
مــن مختلف الجنســيات، كمــا أن الرياضة تمثل 
جانبــًا مهمــا في اســتقطاب المســتثمرين وتعزز 
مــن التنمية الشــاملة التي تســعى إلــى تحقيقها 
المملكــة والمســاهمة فــي دفــع عجلــة االقتصاد 
البحرينــي كما أنها تعزز من مكانة البحرين بين 
الــدول كونهــا تعكــس األهمية القصــوى لقاطرة 
التنميــة فــي الــدول واالســتثمار فــي األجيــال 

المقبلة. 
وأبــدى ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
ثقتــه باللجنة المنظمة لبطولة الشــرق األوســط 
بأفضــل  البطولــة  بإخــراج  الحديــدي  للرجــل 
المشــرقة  الصــورة  وعكــس  تنظيمــي  مســتوى 
باســتضافة  البحريــن  مملكــة  بهــا  تمتــاز  التــي 
البطــوالت متمنيًا ســموه كل التوفيــق والنجاح 

لكافة المشاركين. 

التسجيل على الموقع 
االلكتروني 

بــاب  للبطولــة  المنظمــة  اللجنــة  هــذا وفتحــت 

حيــث  الجنســين،  مــن  للمشــاركين  التســجيل 
الدخــول  التســجيل  فــي  الراغبيــن  بإمــكان 
علــى الموقــع اإللكترونــي للبطولــة والتســجيل، 
m. / /:https( هــو  اإللكترونــي  والموقــع 
emea /events /triathlon /  eu.ironman.com

 .) bahrain.aspx /ironman -70.3 /

700 مشارك حتى اآلن 
اســتقبلت اللجنة المنظمة طلبات أكثر من 700 
مشــارك من الجنســين، حيث استقبلت أكثر من 
570 طلبًا من الفتيات، وأكثر من 130 طلبًا من 

الرجال. 
ومــن المتوقــع أن يتضاعــف العدد خــالل األيام 
القادمة، حيث شهدت النسخة السابقة مشاركة 
واســعة مــن أكثر مــن 84 دولة من مختلف دول 

العالم. 

 الحاج: نسعى لنجاح جديد 
أكد أحمد الحاج مدير البطولة أن ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمد آل خليفة على متابعة مســتمرة 
مــع اللجنــة المنظمــة وأن ســموه الداعــم األكبــر 
للجنــة وحريص على مواصلــة التنظيم المثالي 
فــي  واســعة  مشــاركة  التــي ستشــهد  للبطولــة 
نســختها الخامســة، مبينــة أن اللجنــة المنظمــة 
البطولــة  موقــع  إلــى  ميدانيــة  بزيــارة  ســتقوم 

خالل األيام القادمة. 
وقــال أحمــد الحاج أن اللجنة المنظمة ســتكون 
أمــام اختبــار جديــد إلثبــات جدارتهــا من خالل 
تنظيــم البطولــة للعــام الخامــس علــى التوالــي 
بأفضــل  البطولــة  نخــرج  أن  سنســعى  حيــث 

مملكــة  أن  علــى  والتأكيــد  تنظيمــي  مســتوى 
البحرين جديرة باستضافة البطوالت الكبرى. 

أحمــد  أوضــح  ومنافســاتها،  البطولــة  وحــول 
الحــاج أن اللجنة اســتقبلت أكثر من 700 طلب 
للمشــاركة فــي البطولــة ومــازال الوقــت مبكــرًا 
لحصــر األرقام، حيــث توقعــأن يتضاعف الرقم 

خالل األيام القادمة. 
وأشــار أحمــد الحــاج أن البطولــة ســتكون مــن 
سباق السباحة ويمتد لمسافة 1.9 كلم، وسباق 
الدراجــات الهوائيــة لمســافة 90 كلــم، وســباق 

الجري الذي ســيكون لمســافة 21.1 كلم، وأشار 
إلــى أن اللجنة ســوف تعلن عن المســار الخاص 

بكل سباق خالل األيام القادمة. 

المرباطي: نتوقع مشاركة واسعة 
الرئيــس  المرباطــي  أمــل  أكــدت  جانبهــا،  مــن 
المنظمــة  الجهــة   - فعاليــات  لشــركة  التنفيــذي 
للحــدث - أن اللجنة ســتطلع فــي األيام القادمة 
كافــة  تحديــد  وســيتم  البطولــة  موقــع  علــى 
التفاصيــل الخاصــة بالحــدث مــن خــالل مؤتمر 
اللجنــة حريصــة علــى  صحافــي، موضحــة أن 

إخــراج البطولة بأفضل صــورة تنظيمية لعكس 
الصــورة المشــرقة لمملكة البحريــن في الجانب 
التنظيمــي وســط دعــم ومتابعــة مســتمرة مــن 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. 
الشــرق  بطولــة  أن  المرباطــي  أمــل  وأشــارت 
إحــدى  تعتبــر  الحديــدي  للرجــل  األوســط 
البطــوالت التــي تــروج لمملكــة البحرين بشــكل 
فــي  النجــاح  مواصلــة  علــى  وســنعمل  مميــز 

النسخة الخامسة. 

الكشف عن الرعاة 
هــذا وأكــدت أمل المرباطــي أن اللجنة المنظمة 
والمؤسســات  الشــركات  عــن  تكشــف  ســوف 
والجهات الحكوميــة الراعية والداعمة للبطولة 

خالل األيام القادمة. 
كما أوضحت أمل المرباطي أن اللجنة المنظمة 
ســوف تنظم مؤتمرًا صحافيًا للكشــف عن كافة 

التفاصيل الخاصة بالبطولة. 

75 مقعداً لبطولة العالم 
تعتبر بطولة الشــرق األوســط للرجــل الحديدي 
التي ستقام في مملكة البحرين يوم 7 ديسمبر 
القــادم بطولــة مهمــة جــدًا خصوصــًا أنهــا توفــر 
األولــى تؤهلهــم  بالمراكــز  للفائزيــن  75 مقعــدًا 
للمشــاركة فــي بطولــة العالــم للرجــل الحديــدي 
التــي ســتقام في العام القــادم 2020 في مدينة 

تاوبو بنيوزلندا. 
وبعــد أن شــهدت النســخة الســابقة فــي مملكــة 
رياضــي   1500 مــن  أكثــر  مشــاركة  البحريــن 
ورياضيــة يمثلــون 84 دولــة، مــن المتوقــع أن 

يتضاعف العدد في النسخة الخامسة خصوصًا 
أن بــاب التســجيل مازال مفتوحــًا للراغبين في 

المشاركة. 

نجاح آيرون كيدز وأكواثلون 
وأعلنــت اللجنــة المنظمــة عــن اســتمرار تنظيــم 
فعاليــة آيــرون كيــدز وأكواثلــون، حيث ســتقام 
فعاليــة جــري للتســلية لمســافة يحددهــا عمــر 
الطفل المشــارك، وهي مفتوحة لجميع األطفال 

لغاية 17 عامًا وأقل. 
وشــهدت النســخة الســابقة مشــاركة أكثــر مــن 
800 مشــارك ومــن المؤمــل أن يــزداد العدد في 

النسخة الخالية. 
وفيمــا يتعلــق ببطولة آيــرون كيــدز وأكواثلون، 
تتكون هذه الفعالية من مسابقة جري وسباحة 
عمــر  ويحــدد  وأقــل،   17 عمــر  مــن  لألطفــال 
الطفل المشــارك المســافة الخاصة في السباحة 
 2018 عــام  فــي  المشــاركين  وعــدد  والجــري، 

وصل إلى حوالي 100 مشارك. 

آيرون جيرل 
هــي فعالية جري حصرية فقط للنســاء، وتقدم 
أجــواء مــن الدعــم والنشــاط وتمكيــن النســاء 
للبحث عن حياة صحية ونشــطة، وستقام هذه 
المســابقة قبــل يــوم واحــد مــن اليوم الرئيســي 
للفعاليــة )لعمــر 15 ســنة وأكثــر( ســواء للذيــن 
وتكــون  للمحترفيــن،  أو  مــرة  ألول  يشــاركون 
الســابقة  النســخة  وشــهدت  كلــم.   5 المســافة 

مشاركة أكثر من 200 مشاركة.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

75 مقعدًا من 
البحرين لبطولة 

العالم في 
نيوزلندا 

عدد كبير من 
المشاركين حتى 

اآلن والتسجيل 
عبر الموقع 
اإللكتروني 

4 أغسطس 2019 األحد
3 ذو الحجة 1440

 المرباطي: زيارة 
ميدانية قريبًا 
ونتواصل مع 

الشركات الراعية 

 الحاج: حريصون 
على مواصلة 
تسجيل النجاح 

للبطولة 



أثنى رئيس االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس سعيد اليماني على العمل الدؤوب الذي قدمه المدير التنفيذي للشئون الرياضية باللجنة األولمبية البحرينية 
عبدالجليل أسد في الفترة التي قضاها في اللجنة األولمبية وخالل مشواره الرياضي الحافل باالنجازات.

ويأتــي هــذا التصريــح بعــد نهايــة 
فــي  أســد  عبدالجليــل  عمــل  مــدة 
اللجنة األولمبية، حيث قال ســعيد 
اليماني “ أتقدم لكم باسمي ونيابة 
االتحــاد  ومنتســبي  أعضــاء  عــن 
والتقديــر  الحــب  آيــات  بأســمى 
قدمتمــوه  مــا  كل  علــى  والعرفــان 
هــذه  فــي  خدمتكــم  فتــرة  طــوال 

المؤسســة، فأنتــم نعــم الموظفيــن 
والمخلصيــن، الذين يحملون أمانة 
أعناقهــم،  فــي  واإلخــاص  العمــل 
ويحرصــون على تقديــم كل ما هو 

رائع ومفيد”. 
“الشــكر  اليمانــي  ســعيد  وأضــاف 
ودعمكــم  لجهودكــم  موصــول 
وأنشــطته،  لاتحــاد  ومســاندتكم 

ال  الشــكر  كلمــات  جميــع  أن  رغــم 
مــن  بســيطًا  جــزًءا  ولــو  توفيكــم 
لعطائكــم  تقديــرًا  وذلــك  حقكــم، 
الدائــم والمســتمر في ســبيل رفعة 
الشــأن الرياضــي والســير بــه نحــو 
جوهــره  عكــس  والــذي  األفضــل 
يحملــه  ومــا  وتفانيــه  واخاصــه 
فــي قلبه مــن أجل مملكتنــا الغالية 

ورفعــت شــأنها، وأنهــم فــي اتحــاد 
البليــارد فخوريــن بالعمــل مــع هذه 
نالــت  التــي  الرياضيــة  الشــخصية 

احترام وتقدير الجميع”. 
البليــارد  اتحــاد  رئيــس  وتمنــى 
لعبدالجليــل  تصريحــه  ختــام  فــي 
والســعادة،  الصحــة  موفــور  أســد، 

والتوفيق والنجاح في حياته.

اليماني يثني على جهود عبدالجليل أسد

تفتتح مساء اليوم األحد منافسات 
دوري زيــن البحرين الدرجة األولى 
الـــ46  نســخته  فــي  الســلة  لكــرة 

للموسم الرياضي 2019 -  2020.
وســماهيج  األهلــي  فريقــا  ويقــص 
يلتقيــان  عندمــا  االفتتــاح  شــريط 
في الساعة السادسة مساًء، وتليها 
النجمــة واالتحــاد  مبــاراة  مباشــرة 
وتقــام  مســاء،   7:45 الســاعة  عنــد 
المباراتــان على صالة اتحــاد اللعبة 

بأم الحصم. 
وتســتأنف مباريات الجولــة األولى 
بلقاءيــن، يجمــع  اإلثنيــن  غــٍد  بعــد 
األول بين البحرين ومدينة عيسى، 
المحــرق،  مــع  النويــدرات  والثانــي 
على أن تختتم الجولة يوم الثاثاء 
بمباراتيــن أيًضا، فيلعب المنامة مع 
ســترة والحالــة مع الرفــاع، ويغيب 
عن األسبوع األول فريق البحرين.

وفــي المواجهــة األولى تبــدو مهمة 

األهلــي ســهلة تمامــا عندمــا يواجه 
وتميــل  الشــاب،  ســماهيج  فريــق 
الكفــة بــكل تأكيــد لصالــح األهلــي 
نظــرا لفارق االمكانــات والخبرة، إذ 
األهلــي يدخــل الموســم باحثــا عــن 
تحقيق بطولة الدوري بينما يبحث 
فريق ســماهيج عن تحسين مركزه 

ومواصلة البناء والتطور.
الوطنــي  المــدرب  األهلــي  ويقــود 
أحمــد جــان الــذي ســيواجه زميلــه 

عبدالغنــي  علــي  الوطنــي  المــدرب 
مدرب فريق سماهيج.

وفــي اللقــاء الثانــي، يســتهل فريق 
الموســم  فــي  مشــواره  النجمــة 
الجديــد بمواجهــة بنفســج االتحــاد 
بيــن  نســبيا  متكافئــة  مبــاراة  فــي 
عنصريــن  فقــدا  اللذيــن  الفريقيــن 
بانتقــال  صفوفيهمــا  فــي  مهميــن 
بوعــاي  محمــد  النجمــاوي 
حميــد  ســيدمحمد  واالتحــادي 

لتمثيل صفوف المحرق.
رؤوف  الفريقيــن  مدربــا  ويأمــل 
راشــد  وجعفــر  للنجمــة  حبيــل 
النتيجــة  تحقيــق  فــي  لاتحــاد، 
مشــواره  مســتهل  فــي  إيجابيــة 
علــى  معــوالن  الجديــد،  بالموســم 

عناصر الشباب.
لــدوري  التمهيــدي  الــدور  وســيقام 
مــن  األولــى  الدرجــة  ألنديــة  زيــن 
دور واحــد )12 فريًقــا مــع منتخــب 

السداســي  الــدور  وفــي  الشــباب( 
يلعــب أصحــاب المراكــز مــن 1 إلى 
6x3( 6( و )5x4( بنظــام دوري مــن 
دور واحــد، ويتأهــل األول والثاني 
مباشرة إلى المربع الذهبي، ويلعب 
أصحاب المراكز من 3 إلى 6 بنظام 

.)Best of 3( الفائز من مباراتين
ويلعــب الفائــز من )5x4( ضد األول 
مــن  والفائــز  الذهبــي،  المربــع  فــي 
)6x3( يلعــب ضد الثاني في المربع 

الذهبــي والخاســران ينضمــان إلــى 
الــدوري الفضــي مــع الفــرق مــن 7 
إلــى 12، أمــا المربع الذهبي ســيقام 
 Best of( بنظام الفائز من مباراتين
3(، والنهائيــات بنظــام الفائــز من 3 

.)Best of 5( مباريات
فيــه  يلعــب  الفضــي  الــدوري  أمــا 
 12 إلــى   5 مــن  المراكــز  أصحــاب 
واحــد  دور  مــن  الــدوري  بنظــام 

لتحديد المراكز النهائية للدوري.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

ــة ــول ــط ــب ــل ــط الـــنـــســـخـــة الـــــــــ46 ل ــ ــري ــ ــان ش ــصـ ــقـ ــج يـ ــيـ ــاهـ ــمـ األهــــلــــي وسـ

اليوم انطالق إثارة دوري زين لكرة السلة

والتنافــس  الحمــاس  أحــداث  عــن  بعيــدًا 
الفروســية  فريــق  احتفــل  الرياضــي، 
ميــاد  يــوم  بذكــرى  الخــاص  لألولمبيــاد 
فــي جــو  الشــيخ  الخلــوق أحمــد  الاعــب 
بهيــج متمنيــن لــه دوام الصحــة والنجاح. 
علــى  والمدربيــن  الزمــاء  الشــيخ  وشــكر 
مشــاركتهم فــي االحتفــال بهــذه المناســبة 

السعيدة.
الخــاص  األولمبيــاد  برنامــج  ويعنــي 
اإلعاقــة  ذوي  ودمــج  بتأهيــل  البحرينــي 
الصعوبــات  وتذليــل  األعــزاء،  الذهنيــة 
تحقيــق  فــي  والمســاهمة  أمامهــم، 
طموحاتهــم والصعــود فــي ســلم النجــاح، 
حيــث يحظــى البرنامــج بدعــم كبيــر مــن 
اللجنــة  أهــم أجنحــة  القيــادة، وهــو أحــد 

البارالمبية البحرينية الواعدة.
ويعتبــر أحمــد الشــيخ أحد نجــوم المملكة 
في مجال الرياضة السيما الفروسية وكرة 

القدم، حيث مثل المملكة في العشرات من 
البطــوالت العالميــة واإلقليميــة والمحلية، 
حاصــدًا جوائز عديــدة ومعلقًا على صدره 
عشرات الميداليات الذهبية والملونة التي 

المملكــة  مشــاركات  تاريــخ  فــي  ســطرت 
الرياضية، ناهيك عن هوايته في التصوير 
خالهــا  مــن  يدعــم  والتــي  الفوتوغرافــي 

زماءه في مختلف الفرق الرياضية.

لفئــة  الطائــرة  لكــرة  منتخبنــا  خســر 
البطولــة  فــي  مبارياتــه  أولــى  الشــباب، 
اآلســيوية تحــت 23 عاًمــا، وذلــك أمــام 
منتخــب الصيــن تايبيــه بنتيجــة )3-0(، 
في المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن 
للمجموعــة  األولــى  الجولــة  منافســات 
الثالثــة، فــي البطولــة التــي تســتضيفها 
 11 حتــى  وتســتمر  حاليــا  ميانمــار 

أغسطس الجاري.
ولــم ينجــح منتخبنــا في تحقيــق بداية 
إيجابية في البطولة، إذ تعرض للخسارة 
تايبيــه  أمــام  نظيفــة  أشــواط  بثاثــة 
جــاءت تفاصيلها كاآلتي:)25-20(، )-25

19( و )25-23(.
المــدرب  منتخبنــا  علــى  ويشــرف   
الوطنــي يوســف خليفــة، وتضــم قائمــة 
جوهــر  العبــار،  محمــد  الاعبين:ســيد 
هرونــة،  محمــد  جاســم،  محمــد  راشــد، 

حســن الشاخوري، جاسم تركي، حسين 
الحــداد،  حســن  محمــد،  بــدر  خليــل، 
ســيف  يوســف  عبدالحســين،  محمــود 

وحسين عبدهللا.  
مبارياتــه  ثانــي  المنتخــب  وســيخوض 
فــي البطولــة اليــوم األحــد، وذلــك أمــام 
صباحــا   11 عنــد  باكســتان  منتخــب 
بتوقيــت ميانمــار، وفيها يســعى األحمر 

الشاب للفوز وتعويض الخسارة األولى؛ 
لإلبقــاء علــى حظوظــه فــي التأهــل إلى 

الدور الثاني.
وتضــم البطولــة 16 منتخًبا تم توزيعهم 
األول  ويتأهــل  مجموعــات،   4 علــى 
والثانــي إلــى ربــع النهائــي، فيمــا تلعــب 
تحديــد  مباريــات  المنتخبــات  بقيــة 

المراكز.

جانب من االحتفال

منتخب الكرة الطائرة لفئة الشباب

أولى مبارياته في البطولة اآلسيوية تحت 23 عاًما بميانمارأحد نجــوم األولمبياد الخــاص في كرة القدم والفروســية

شباب الطائرة يخسر أمام الصين تايبيهاألولمبياد الخاص يحتفي بأحمد الشيخ

15

أسهم مدرب السلة الوطني ترتفع في الموسم الجديد
ــي ــب ــن األج لـــلـــمـــدرب  اتــجــهــت  و3  الــوطــنــيــة  ــة  ــدرسـ ــمـ الـ ــت  ــل ــض ف أنـــديـــة   9

اســتقرت جميــع أنديــة كــرة الســلة البحرينيــة علــى األجهــزة الفنيــة التــي ســتقود 
فرقها خالل منافســات الدوري في الموســم الرياضي الجديد 2020/2019، والذي 

سينطلق اليوم بمشاركة 12 فريقا إلى جانب منتخبنا الوطني للشباب.

وشــهدت تشــكيلة المدربيــن تغييــًرا كبيــًرا 
عن الموســم الفائت، وذلــك حينما توجهت 

%75 من األندية لخيار المدرب الوطني.
وكانت نســبة المدرب الوطني في الموسم 
الماضي قد بلغت %58، حيث قاد 7 أندية 
أشــرف  ســاوية مدربيــن وطنييــن، فيمــا 
علــى تدريــب األنديــة الخمســة الباقيــة 5 

مدربين أجانب.
الــذي  الوطنــي  المــدرب  أســهم  وارتفعــت 
الســّلة  كــرة  موســم  فــي  تفوقــه  واصــل 

الجديــد، حيــث كّلفــت 9 أنديــة مــن أصــل 
12 مهمــة اإِلشــراف الفنــي علــى فرقها إلى 
مدربيــن وطنييــن، في الوقت الذي فضلت 
فيه 3 أندية فقط إلى االعتماد على الخيار 

األجنبي.
هــم  التســعة  الوطنيــون  المدربــون  وجــاء 
راشــد  جعفــر  )النويــدرات(،  ميــاد  عقيــل 
)االتحــاد(، عبدالكريــم العنــزور )البحريــن(، 
عبدالغنــي  علــي  )الحالــة(،  الحــداد  صالــح 
)ســماهيج(، علي كويد )ســترة(، أحمد جان 

)األهلــي( صــاح موســى )مدينــة عيســى( 
ورؤوف حبيل )النجمة(.

فهــم  الثاثــة  األجانــب  المدربــون  أمــا 

األميركــي دين موري )المحــرق(، البرتغالي 
بيــدرو نونــو ل)المنامــة( والصربــي ديجان 

توميك ل)الرفاع(.

ومــن بين األندية االثني عشــر، فإن 3 منها 
فّضــل اإلبقــاء علــى المدربين الذيــن قادوا 
فرقها الموسم الماضي، وهي البحرين الذي 

أبقــى علــى مدربــه عبدالكريــم العنــزور، 
وفريــق الحالــة الــذي تعاقــد مــع المدرب 
صالح الحداد مع نهاية الموسم الماضي، 
إلى جانب مدينة عيسى بتجديده الثقة 
فــي المــدرب صــاح موســى الــذي تولى 
اإلشــراف على تدريب الفريق بعد رحيل 

المدرب صالح الحداد.
وأبــرز ميركاتــو المدربيــن هــذا الموســم 
هــو تبــّدل بوصلــة نــادي االتحــاد تجــاه 
النــادي  فّضــل  حيــث  المدربيــن،  خيــار 
العودة للمدرســة الوطنيــة بتعيين جعفر 
راشــد لقيادة الفريــق األول، في حين لم 
يتجه أي ناٍد للتغير من الخيار الوطني إلى 

األجنبي.

مهمة جديدة لجان مع سلة النسورميالد يعود لقيادة سلة النويدرات

عبدالجليل أسد سعيد اليماني

األحد 4 أغسطس 2019 
3 ذو الحجة 1440

محمد الدرازي

محمد الدرازي

أحمد مهديسبورت



لجنة بناء األجسام تعقد اجتماعها األول مع الالعبين
ــرة ــ ــي ــ ــج ــ ــف ــ ــي ال ــ ــ ــوم فـ ــ ــم ــ ــع ــ ــل ــ ــة الـــــعـــــالـــــم ل ــ ــول ــ ــط ــ ــب ــ اســـــــتـــــــعـــــــداداً ل

عقــدت لجنة بناء األجســام التابعة لالتحاد البحرينــي لرفع األثقال اجتماعها األول مع 
الالعبيــن مســاء أمــس األول بمقــر االتحاد البحرينــي لرفع األثقال بأم الحصم برئاســة 
الســيد جاســم بورشــيد رئيــس اللجنــة أمين ســر االتحــاد البحريني لرفــع األثقال وذلك 
الطــالع الالعبيــن علــى تفاصيــل بطولة العالم لبناء األجســام للعموم والتــي من المقرر 
أن تســتضيفها إمــارة الفجيــرة بدولة االمارات العربية الشــقيقة في نســختها 73 وفي 

الفترة من 6 وحتى 11 من شهر نوفمبر القادم.

 وفــي بدايــة االجتمــاع نقل بورشــيد تحيات 
آســيا  غــرب  اتحــاد  رئيــس  الغانــم  ســلطان 
لبناء األجســام، النائــب األول لرئيس االتحاد 
العربــي لرفــع األثقال، مســاعد رئيس االتحاد 
العربي رئيس االتحاد البحريني لرفع األثقال 
لالعبيــن،  االدارة  مجلــس  أعضــاء  وجميــع 
مــن  باالتحــاد  األخــوة  اهتمــام  لهــم  مؤكــدًا 
الرئيــس وجميــع األعضاء بالبطولــة العالمية، 
والســعي لتهيئــة جميــع الظــروف واألجــواء 
المثاليــة لالعبيــن من أجــل المشــاركة القوية 
النتائــج  أفضــل  وتحقيــق  منافســاتها  فــي 

أقــوى  فــي  تمثيــل  خيــر  الوطــن  وتمثيــل 
بطوالت العالم لبناء األجسام للعموم.

المشــاركة  آليــة  بورشــيد  اســتوضح  ثــم   
األطــوال  والمســابقات  الفئــات  وتفاصيــل 
للعبــة  الدولــي  االتحــاد  قبــل  مــن  المعتمــدة 
البطولــة  منافســات  فــي  ســتندرج  والتــي 
العالميــة القادمــة بالفجيــرة، حيــث يتوقع أن 
تشــهد هــذه النســخة مــن البطولــة العالميــة 
مشــاركة عالميــة مغايــرة وعربيــة وخليجيــة 
متميــزة بالتحديــد نظــرًا القامتهــا على أرض 
دولــة االمــارات العربيــة الشــقيقة، لــذا يتوقع 

أن تشــهد أيضــًا مشــاركة بحرينيــة قوية في 
تاريخ بطوالت بناء األجسام.

األجســام  بنــاء  لجنــة  أن  بورشــيد  وأكــد   
بشــكل  االجتماعــات  هــذه  القامــة  ستســعى 
ومتابعتهــم  الالعبيــن  وفحــص  دوري 
بالتنســيق مــع اللجنــة الفنيــة، ومتابعة جميع 

أمــور الالعبيــن حتى يصلوا لوقت المشــاركة 
وهــم فــي أتــم جاهزيــة واســتعداد والســعي 
الحثيــث لتذليــل جميــع العقبــات والصعــاب 
التي تواجههم، وسيســخر اتحاد رفع األثقال 
ســلطان  الســيد  الرئيــس  مــن  وبتوجيهــات 
الغانــم جميــع امكانياتــه مــن أجــل الالعبيــن 

البحرينيين.
 يذكــر أن المنتخــب الوطنــي لبنــاء األجســام 
قد حقق ميدالية فضية في البطولة العالمية 
لبناء األجســام للعموم في نســختها الماضية 
والتي أقيمت بمدنية بيندورم بإســبانيا العام 
الماضــي ضمــن فئــة 65 كيلوغــرام، وتحقيق 

المركــز  الموســوي  هللا  نصــر  ســيد  الالعــب 
الخامــس علــى العالــم فــي فئــة 75 كيلوغرام 
المركــز  الماجــد  محمــد  الالعــب  وتحقيــق 
الســادس علــى العالم فــي فئة بناء األجســام 
الكالســيك، وشــهدت تلــك النســخة مشــاركة 

94 دولة من مختلف أنحاء العالم.
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يخوض منتخب الشــباب لكرة القدم، عند 11.30 مســاء بتوقيت البحرين لقاءه الثالث في بطولة كوتيف الودية، وذلك أمام 
نظيره منتخب إسبانيا، في المنافسة التي تستمر حتى 8 أغسطس الجاري بمدينة فالنسيا اإلسبانية.

لقاءيــن  خــاض  الشــباب  منتخــب  وكان 
علــى  فــاز  إذ  البطولــة،  فــي  اآلن  حتــى 
ســجلهما  رد  دون  بهدفيــن  موريتانيــا 
عادل الرميحي وســيد مهدي شرف، في 
حيــن خســر المبــاراة الثانية أمام روســيا 
عــادل  الهــدف  وســجل   ،)5-1( بنتيجــة 

الرميحي.
خســارته  لتعويــض  منتخبنــا  ويســعى 
فــي الجولــة الماضيــة، وتحقيــق نتيجــة 
إيجابية أمام صاحب األرض والضيافة.

الوطنــي  الفنــي  المديــر  منتخبنــا  يقــود 
قائمــة  وتضــم  كرامــي،  إســماعيل 

محمــد  محمــد  طــه،  الالعبين:هانــي 
حســين  الــذوادي،  دعيــج  فــارس، 
مســلم،  أحمــد  خليفــة،  علــي  العكــري، 
العبيدلــي،  عبدالرحمــن  نمــر،  عبــدهللا 
ســيد جــوادر حيــدر، ســيد مهدي شــرف، 
محمــد عبدالقيــوم، إبراهيم علي، حســن 
مبــارك  الســيد،  عبدالرحمــن  عبدالنبــي، 
الرميحــي،  عــادل  خالــد،  نايــف  محمــد، 
صالــح شمســان، ســالم حســين، ياســين 
بن منصور، عبدهللا ســالم، ســلمان عادل 

وخليل إبراهيم. 
وتلعــب بطولــة كوتيــف الدوليــة الوديــة 

بنظام الدوري من دور واحد بمشــاركة 5 
منتخبــات، علــى أن يلعــب بعدها صاحبا 
المركزيــن األول والثانــي مبــاراة نهائيــة 

لتحديد البطل.
فــي  الشــباب  منتخــب  مشــاركة  وتعــد 
اإلعــداد  محطــات  ضمــن  البطولــة 
لــكأس  المؤهلــة  اآلســيوية  للتصفيــات 
آسيا للشباب 2020، إذ ستقام التصفيات 
خالل نوفمبر المقبل، وســتلعب مباريات 
فــي  الخامســة  منتخبنــا  مجموعــة 
البحرين، إذ وقع المنتخب في مجموعة 

منتخب الشباب لكرة القدمتضم بنغالديش وبوتان واألردن.

منتخب الشباب الكروي يالقي إسبانيا
ــة الـــوديـــة ــ ــي ــ ــدول ــ ــيـــف ال ــولـــة كـــوتـ ــي بـــطـ ــ ــه ف ــاتـ ــاريـ ــبـ ضـــمـــن ثـــالـــث مـ

يدشــن منتخبنا الوطنــي األول لكرة القدم 
مشــواره فــي بطولــة غــرب آســيا المقامــة 
األردن،  منتخــب  بلقــاء  بالعــراق،  حاليــا 
اليــوم، على ملعب فرانســو حريري بمدينة 
افتتــاح  مســاء، ضمــن   7.30 عنــد  أربيــل، 

مباريات المجموعة الثانية للمسابقة.
ويلتقــي عند 10.30 مســاء علــى ذات الملعب 
منتخبا الســعودية والكويت ضمن المجموعة 

الثانية أيضا.
هيليــو  البرتغالــي  المــدرب  منتخبنــا  ويقــود 
ســوزا، وهي أول مباراة رســمية له منذ توليه 
القيادة الفنية لـ”األحمر” بداية يوليو الماضي.
للمجموعــة  الفنــي  االجتمــاع  أمــس  وأقيــم 
عبــدهللا  المنتخــب  إداريــا  وحضــره  الثانيــة 
المطــوع ويحيــى بوعــالي، وتقــرر أن يلعــب 
األردن  لقــاءي  فــي  األحمــر  باللــون  منتخبنــا 
كمــا  الكويــت،  أمــام  وباألبيــض  والســعودية، 
حضر المدرب هيليو سوزا المؤتمر الصحافي.

معســكر  بإقامــة  للبطولــة  منتخبنــا  واســتعد 
خارجــي فــي البرتغال الشــهر الماضي اســتمر 

حوالي 3 أسابيع.
23 العبــا  وتضــم قائمــة منتخبنــا الوطنــي 
هم:ســيد محمــد جعفــر، ســيد شــبر علــوي، 
المالــود،  عبدالوهــاب  الدوســري،  حمــد 
إســماعيل عبداللطيــف، ســيد مهــدي باقــر، 

أحمــد بوغمــار، علــي مــدن، عيســى جهــاد، 
عيسى موسى، أحمد عبدهللا، محمد عادل، 
محمــد الرميحــي، علــي حرم، وليــد الحيام، 
محمــد  األســود،  كميــل  الهــزاع،  عبــدهللا 
عبدالوهاب، ســامي الحســيني، ســيد ضياء 
الحــردان  محمــد  الشــيخ،  جاســم  ســعيد، 

وأحمد نبيل.

قــال رئيــس جهــاز لعبــة كرة اليــد بنادي 
الشــباب الرياضي رضا حّماد، إن النادي 
يســعى للتعاقد مع 4 العبين من ناديين 
كبيرين داخــل العاصمة؛ لتمثيل الفريق 
األول لكــرة اليــد فــي الموســم الرياضي 

الجديد.
 4 إن  ســبورت”  لـ”البــالد  حّمــاد  وذكــر 
أسماء من ناديين بالعاصمة مطروحين 
النــادي؛  إدارة  مجلــس  طاولــة  علــى 
مــع  مفاوضــات  فــي  للدخــول  تمهيــًدا 
النادييــن بهــدف ضــم الالعبين لصفوف 

الفريق الماروني.
وأوضــح حّمــاد أن إدارة النــادي تســعى 
لتدعيــم  التحــركات  تلــك  خــالل  مــن 
أصحــاب  الالعبيــن  مــن  بعــدد  الفريــق 

الخبرة.
وأبــدى حّمــاد اســتياءه من جــري بعض 
المسؤولين في األندية إلغراء الالعبين 

لالنضمــام إلى أنديتهم ومن وراء أندية 
الالعبيــن ومن غير المرور بالمســؤولين 
فيها للتعرف على ما إذا ينوون تسريح 

أولئك الالعبين من عدمه.
ووجــه حّمــاد عتابــا إلــى البعــض ممــن 
والمنتميــن  بالمنتخبــات  عالقــة  لهــم 
لبعــض األنديــة، والذيــن يعملــون علــى 
إغــراء بعــض الالعبيــن فــي المنتخبات 
لالنتقــال ألنديتهــم، وهو أمــر خارج عن 

يقــوم  أن  يجــب  وال  الرياضيــة  الــروح 
بــه معنييــن يفتــرض فيهم الحيــاد، وأن 
يعملوا للصالح العام، ومن دون محاولة 

استقطاب أي العب ألنديتهم.
وطالــب رئيــس جهــاز كــرة اليــد بنــادي 
إلــى  المعنييــن  المســؤولين  الشــباب 
ضرورة الحياد في تعاملهم مع الالعبين 
وعــدم الخوض في أمور تتعلق بانتقال 

أي العب إلى هذا النادي أو ذاك.

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

شعار نادي الشبابرضا حّماد

حّماد: مســتاؤون من إغــراءات الالعبين في المعســكراتيالقــي األردن فــي افتتــاح مباريــات المجموعــة الثانيــة

4 العبين من ناٍد بالعاصمة لتدعيم “يد الماروني”“األحمر” يدشن مشوار “غرب آسيا”

حقــق باريــس ســان جيرمــان، فــوًزا شــاًقا علــى ريــن بنتيجــة )1-2(، اليوم الســبت، 
ليتوج بكأس السوبر الفرنسي للمرة التاسعة في تاريخه، والسابعة على التوالي.

تقــدم أدريــن هونــو لفريــق ريــن بهــدف 
العمــالق  ورد   ،13 بالدقيقــة  مبكــر 
مبابــي  لكيليــان  بهدفيــن  الباريســي 
وآنخيــل دي ماريــا بالدقيقتين 57 و73، 
ليرد اعتباره من الخســارة أمام منافســه 
في نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي.

باغــت فريق رين الجميع بهجمة منظمة 
وصلــت إلــى بوريجو في الجهــة اليمنى 
ليلعب كرة عرضية، قابلها هونو بسهولة 
في شــباك أريوال، بعدمــا هرب من رقابة 

عبدو ديالو.
تكتــل جولين ســتيفان مــدرب رين أمام 
مرمــى فريقه معتمــًدا على طريقة -5-3
علــى  يذكــر  تهديــد  أي  يشــكل  ولــم   ،2
المرمى الباريسي، آمال في الحفاظ على 

تقدمه المبكر.
الفريــق  مــدرب  توخيــل  تومــاس  أمــا 
الباريســي فاعتمــد على طريقــة 4-3-3، 
وهاجم بكل قوة مستغال التفوق البدني 

والفني لالعبيه.
هجماتــه  الباريســي  العمــالق  نــوع 
باســتغالل الظهيريــن مونييــه وبيرنات، 
وتمريرات فيراتي وأندير هيريرا لثالثي 

الهجوم كافاني ومبابي وسارابيا.
تيلــو  األلمانــي  المدافــع  رأســية  كانــت 
كيريــر أخطــر الفــرص الباريســية، التــي 
أبعدتهــا العارضــة، بينمــا تعامــل كافانــي 
ومبابي برعونة مع بعض الفرص، وسدد 

سارابيا كرة قوية بجوار القائم األيمن.
لــم ييــأس بــي إس جي وواصــل ضغطه 

الثانــي  الشــوط  فــي  القــوي  الهجومــي 
فــي  ونجــح  التعــادل،  هــدف  إلدراك 
عندمــا  فقــط،  دقيقــة   12 بعــد  مســعاه 
مــرر ماركينيوس كرة إلى ســارابيا الذي 
لريــن، ومــرر  الدفاعــي  الجــدار  تخطــى 
كــرة أكملهــا مبابي بســهولة فــي المرمى 

الخالي.
فــرص  عــدة  الباريســي  الفريــق  أضــاع 
لكافانــي  بمحــاوالت  للتقــدم  ســهلة 
راوغ  بينمــا  المرمــى،  أمــام  وســارابيا 
مبابــي كل من يقابله قبل أن يســدد كرة 

أمسكها كوبيك حارس مرمى رين.
أسرع توخيل لتنشيط الخط الهجومي، 

مــكان  ماريــا  دي  آنخيــل  أشــرك  حيــث 
أندير هيريرا، وكافأ الالعب األرجنتيني 
مدربــه بإحــراز الهــدف الثانــي مــن ركلة 
المقــص  فــي  ماريــا  دي  ســددها  حــرة 

األيسر.
أراح المديــر الفنــي لســان جيرمــان 
حيــث  الوقــت،  مــرور  مــع  العبيــه 
أشــرك ليانــدرو باريديس ثــم تياجو 
ســيلفا مكان ماركينيــوس وتوماس 

مونييه.
أما مدرب رين لم يســتفد من ســالح 
يــدرك  أن  لكــن فريقــه كاد  البــدالء، 
التعــادل فــي وقــت قاتــل، مــن خطأ 
جيرمــان  ســان  لمدافعــي  ســاذج 
أريــوال،  ألفونــس  المرمــى  وحــارس 
قبــل أن يخــرج تياجــو ســيلفا الكرة 
إلــى ركلة ركنية، أطلق بعدها الحكم 

صافرته بنهاية اللقاء.

كووورة

سان جيرمان يثأر من رين

فرحة كيليان مبابي
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الفرنسي



ــانـــي ــلـــة مــــجــــاراة الــــروبــــوتــــات وآلــــــة الـــعـــقـــل اإلنـــسـ ــي مـــرحـ ــ ــا ف ــ ــدأن ــ  ب
 هل يمكن تعريف الذكاء  «

االصطناعي بطريقة سهلة 
يستطيع القارئ العادي فهمها؟.

“الــذكاء  بـــ  ُيعــرف  مــا  مفهــوم  تغيــر  لقــد 
فــي  ولكــن  الوقــت،  بمــرور  االصطناعــي” 
جوهــره كانت هناك دائمــا فكرة بناء آالت 

قادرة على التفكير مثل البشر.

يعتقد كثيرون بأن الذكاء  «
االصطناعي يقدم صوًرا عن 

روبوتات عالية األداء، شبيهة 
باإلنسان وبالتالي السيطرة على 

كل شيء، هل هذا صحيح ولو 
جزئيا؟

ليــس إلى هذا الحد، ولكن تعد تكنولوجيا 
الذكاء االصطناعي ركيزة محورية للكثير 
مــن التحــول الرقمــي الــذي يحــدث اليوم 
حيــث تضــع المنظمــات نفســها فــي وضــع 
يســمح لها باالســتفادة مــن الكــم المتزايد 

من البيانات التي يتم توليدها وجمعها.

هل ستحل اآللة )الروبوتات،  «
األجهزة( مكان البشر؟

 2050 ســنة  فــي  بانــه  العلمــاء  يتوقــع 
إلــى  العــام  االصطناعــي  الــذكاء  ســيصل 
مستوى أذكى من العقل البشري، فسيأخذ 
الحاجــة  دون  الــرأي  ذاتيــة  الروبوتــات 
أمــام متغيــرات  للرجــوع لإلنســان، نحــن 
هــذه  ســتكون  ســابقًا،  نرهــا  لــم  جديــدة 
التغيرات منافســة بين البشر والروبوتات 
فــي تقديــم خدمــات أفضــل وإبــداع أكثر 

في العديد ومختلف المجاالت.

يقول العالمون في هذا المجال  «
إن الذكاء االصطناعي يهدف 

إلى تعزيز القدرات والمساهمات 
البشرية، كيف سيتحقق ذلك؟.

االصطناعــي  الــذكاء  وجــود  بالتأكيــد 
ســيحدث تغييــرا كبيــرا في مجــال العمل 
التغييــر  يكــون  أن  يعنــي  ال  هــذا  ولكــن 
الــذكاء  فوجــود  الســلبية،  الناحيــة  مــن 
االصطناعــي ســيلغي الوظائــف الروتينية 
بمقابــل ظهــور فــرص عمــل جديــدة غيــر 
عالمنــا  فــي  معروفــة  وغيــر  موجــودة 
إيجابيــًا  الشــي  هــذا  يكــون  قــد  الحالــي، 
لألشــخاص الذيــن يحاولــون التطوير من 
أنفسهم واكتشاف مهارات جديدة. فنحن 
نعتقــد بــإن الــذكاء االصطناعــي ســيكون 

أعظم محرك للوظائف في العالم.

هل أصبح الذكاء االصطناعي جزءا  «
أساسيا في صناعة التكنولوجيا، 

التي لن تمضي البشرية قدما من 
دونها؟

باألحرى مســتقبل التكنولوجيا هو الذكاء 
االصطناعي وتوابعه )بلوك تشين، التعليم 
اآللــي، التعلــم العميق(، نســتطيع أن نجزم 
بأن عصر اآلالت الذي يعمل ويتم إرشاده 
من قبل اإلنســان انتهى وبدأنا في مرحلة 

مجاراة الروبوتات وآله العقل اإلنساني.
مجــاالت  ربــط  مــن  رجعــة  ال  بالفعــل  و 
المواصــات والطــب والماليــة والصناعــة 
صناعــة  مــن  يتجــزأ  ال  بشــكل   ”4.0“
التكنولوجيا، فعلى ســبيل المثال اســتثمر 
“سوفت بنك” 108 مليار دوالر في تطوير 

الذكاء االصطناعي لوحده.

أين العالم العربي، والخليجي،  «
والبحرين من كل ذلك؟ هل نواكب 

ما يجري حولنا من تطور، أم ما زلنا 
متأخرين عن الركب؟

مــع  المنطقــة  دول  بعــض  بــأن  شــك  ال 
إمكانيات أكبر تمكنوا من استثمار الذكاء 
فــي  ذكيــة  أجهــزة  وشــراء  االصطناعــي 

هــذا المجــال من خــال اســتثماراتهم في 
برمجيــات عالميــة. ولكــن بالحديــث عــن 
البحريــن فــي مجــال الــذكاء االصطناعي 
فشــخصيا أعتقــد بــأن البحريــن مــن أكثــر 
فقــط  المنطقــة  دول  بيــن  ليــس  الــدول 
وإنما في الشرق األوسط تقدم في إدراك 
الــذكاء االصطناعــي وقابليــة فــي تطويــر 
فهــذي  االصطناعــي،  الــذكاء  برمجيــات 

قدرات خارقة ال يستهان بها.
خريجــي  مــن  االســتفادة  الــى  باإلضافــة 
وخريجات الجامعات، وتطوير إمكاناتهم 

وخبراتهم بما يتعلق بهذا المجال.

ما المجاالت التي يمكن استثمار  «
الذكاء االصطناعي فيها عموما، 

وكيف يمكن تطبيق ذلك في 
البحرين؟

ومــع  االصطناعــي  الــذكاء  عــام  بشــكل 
التطورات الســريعة أعتقد ال يوجد مجال 
لم يتطرق له الذكاء االصطناعي سواء من 
خال تحديث العمليات أو تقليص العمال 
أو تطويــر العمليــات أو حتى التركيز على 
البيانــات الضخمــة والقــرارات الذاتية من 
خال الــذكاء االصطناعي أو التعلم اآللي 
والروبوتــات، حيــث أن األعمال الروتينية 
والقــرارات البيروقراطيــة تتقلــص وتقــل 

مع عمليات الذكاء االصطناعي.
كمــا أن الــذكاء االصطناعي يدخل بشــكل 
إيجابــي فــي مجــال التعليــم فهو مســاعد 
تصحيــح  منهــا  جوانــب  عــدة  مــن  كبيــر 
امتحانــات الطلبــة خــال ثــواٍن، التركيــز 
أو  وإمكانياتــه  الطالــب  طاقــات  علــى 
حتــى التنبيــه بها، ســيكون مســاعد لذوي 
التعليــم  الخاصــة وتســهيل  االحتياجــات 
لهــم وغيــره، باإلضافــة إلــى التعليــم عــن 
البعــد وتعليــم الروبوتــات وتعليــم الذكاء 
ســيتم  ذكرتــه  مــا  جميــع  االصطناعــي، 
علــى  وليــس  قريــب  وقــت  فــي  تطبيقــه 

المدى البعيد.
باإلضافــة إلــى أنــه يمكــن تطبيــق الــذكاء 
االصطناعي في مجال “الطب” حيث يتم 
اســتخدامها لتشخيص المرضى بناء على 

بيانات الجينوم.
وفــي “الصناعــة” يتم توظيفها فــي العالم 
المالــي لاســتخدامات التــي تتــراوح مــن 
الكشــف عن االحتيال إلى تحســين خدمة 
بالخدمــات  التنبــؤ  خــال  مــن  العمــاء 
التصنيــع  فــي  العمــاء،  يحتاجهــا  التــي 
العاملــة  القــوى  إلدارة  اســتخدامها  يتــم 
وعمليــات اإلنتاج وكذلك التنبؤ باألعطال 
الصيانــة  قبــل حدوثهــا وبالتالــي تمكيــن 

التنبؤية أوغيرها من المجاالت.

 تقدر Deloitte أن يتم إنفاق  «
57.6 مليار دوالر على الذكاء 

االصطناعي والتعلم اآللي بحلول 
2021، أي 5 أضعاف ما كان 

عليه في عام 2017، كما يشير 
معهد McKinsey Global إلى 
إمكانية إنفاق من 3.5 إلى 5.8 

تريليون دوالر في القيمة التجارية 
المحتملة المعتمدة على الذكاء 

االصطناعي عبر 19 مجااًل، هل 
تعتقد بأنها أرقام منطقية؟

ال أتفــق مــع تقدير “مكينــزي”، وأعتقد بأن 
هنــاك نوعا من المبالغة في األرقام بحيث 

يصل اإلنفاق السنوي نحو 6 تريليونات.
هــي  المســتقبل  فــي  إنفاقــًا  الــدول  أكثــر 
والصيــن،  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات 
واللتــان تتنافســان باســتمرار فــي اإلنفاق 
الســنوي علــى الــذكاء االصطناعــي والذي 
ومــن  دوالر،  مليــار   150 إلــى  ســيصل 

ألمانيــا، دول  بريطانيــا وفرنســا،  بعدهمــا 
وإلــى  كنــدا وروســيا  األوروبــي،  االتحــاد 

حدًا ما الهند.
يذكــر أنه فــي البداية ســيكون االســتثمار 
أكثــر من قبــل القطــاع العــام والحكومات 

ومن ثم القطاع الخاص.

إذا سلمنا بهذه األرقام، كم تقدر  «
حصة المنطقة، أو الخليج العربي 

منها، وهل يمكن تقدير المبلغ 
على مستوى البحرين؟

من المتوقع بأن أكثر الدول اســتثمارًا في 
الخليج العربي هي الســعودية وخصوصا 
مــا يتعلــق بمدينة “نيــوم” ورؤيــة المملكة 
2030، ومــن ثــم اإلمــارات اذ مــن المتوقع 
أن يكون اإلنفاق فيها 96 بليون دوالر في 

عام 2030.
أمــا بالنســبة للبحريــن فيجــب أن يكــون 
االســتثمار فــي مجــال البحــوث والتطوير 
حتــى  االصطناعــي  الــذكاء  مجــال  فــي 
تكــون مركــزًا وحيدًا في الشــرق األوســط 
االصطناعــي  الــذكاء  برمجيــات  إلصــدار 
إلــى دول المنطقــة أو أن تكــون ممثلة عن 
الشــركات التكنولوجيــة العشــر األميركية 

في المنطقة. 

يحذر األطباء ومتخصصو التغذية  «
والرياضة والصحة الجسدية 

والذهنية من التكنولوجيا 
واألجهزة الذكية وتأثيرها على 
الناس السيما األطفال، ما رأيك 

بذلك؟

ســجلت  فقــد  تأثيــر،  هنــاك  بالطبــع 
مستشــفيات البحريــن عــددًا مــن حــاالت 
األطفــال الذيــن يصابــون بحالــة “الصــرع” 
الذكيــة،  نتيجــة عــن اســتخدام األجهــزة 

وغيرها من الحاالت.
باإلضافة ألشعة 5G وتأثيرها الكبير على 
األشــخاص واحتماليــة اإلصابــة بأمــراض 
نمــو  علــى  التأثيــر  حتــى  أو  الســرطان 

األطفال من عمر 2 - 3 سنوات.
كمــا أن هناك عدة دراســات تم إثباتها في 
تأثير التكنولوجيا على اإلنسان ولعل أبرز 
هذه الدراســات هناك دراســة في الســويد 
بيــن  ربــط  هنــاك  بــإن  فيهــا  اإلثبــات  تــم 
اســتخدام الهاتــف واالكتئــاب، باإلضافــة 

لدراســة مــن جامعــة “ويلــز” بــإن التوقــف 
المفاجــئ عــن اســتخدام التكنولوجيــا قد 
يصيب الشخص “باألمراض االنسحابية”.

اســتخدام  فــإن  الســياق  نفــس  وعلــى 

التكنولوجيا بكثرة قد يســبب ما يسمى بـ 
“فرط النشاط ونقص االنتباه”.

هل تعتقد بأن التطور التكنولوجي،  «
والذكاء االصطناعي سيؤدي إلى 

انفالت أمني، أم العكس صحيح؟ 
ولماذا؟.

الســريعة  التطــورات  فمــع  الممكــن،  مــن 
بشــكل يومي فــي عالمنا هــذا من الصعب 
أن يكــون هنــاك تشــريعات ثابتــة ألنظمــة 
الــذكاء االصطناعــي، لذلــك هنــاك صعوبة 
التغيــرات  تواكــب  أن  التشــريعات  علــى 
التــي تحــدث في العالم، هذا ال يعني عدم 
وجــود تشــريعات عليــا وأمنيــة صارمة ال 
يمكن الخــروج عنها، ففي الدول األوربية 
هنــاك تشــريع “GDPR” )النظــام األوروبي 
حمايــة  مثــل  البيانــات(  لحمايــة  العــام 
البيانــات والصور والفيديوهات والذي تم 
تفعيله في مايو الماضي في جميع الدول 

األوروبية.

13 يتوقع العلماء أن يقدم الذكاء  «
االصطناعي ثورة وتفوق في 

مجال الطب، هل تؤيد ذلك؟

يشجع استخدام التكنولوجيا والتطبيقات 
السلوك الصحي لدى األفراد، ويساعد في 
اإلدارة االســتباقية ألسلوب حياة صحي. 
إنه يضع المســتهلكين في موقع السيطرة 
على صحتهم، مثاً: يتم استخدام الذكاء 
االصطناعي بالفعل للكشف عن األمراض، 
مثــل مــرض الســرطان، بدقــة أكبــر وفــي 
تحســين  يتطلــب  المبكرة.كمــا  مراحلــه 
الرعايــة تطابق البيانــات الصحية الكبيرة 
مــع اتخــاذ القرارات المناســبة فــي الوقت 
التنبؤيــة  للتحليــات  ويمكــن  المناســب، 
واإلجــراءات  القــرارات  اتخــاذ  تدعــم  أن 
الســريرية باإلضافــة إلى تحديــد أولويات 

المهام اإلدارية.
علــى  القــدرة  لديهــا  الروبوتــات  أن  كمــا 
إحــداث ثــورة فــي رعايــة نهايــة الحيــاة، 
ومســاعدة النــاس علــى البقــاء مســتقلين 
إلــى  الحاجــة  مــن  والحــد  أطــول،  لفتــرة 

المستشفيات ودور الرعاية.
باإلضافــة الى أن الروبوتات تســاعد أيًضا 
معقــدة  عمليــات  إجــراء  فــي  الجراحيــن 
الروبوتــات،  باســتخدام  متزايــد.  بشــكل 
ال يوجــد هنالــك حاجــة إلــى اجــراء أكثــر 
الموقــع  فــي  مــن بضعــة شــقوق صغيــرة 

الجراحي.

* الدكتور جاسم حاجي حاصل  «
على درجة الدكتوراه في إدارة 

األعمال من جامعة نورثمبريا في 
نيوكاسل بالمملكة المتحدة عام 

.2010

* خبرة تمتد إلى ما يزيد عن 30  «
عام في مجال التكنولوجيا في 

شركات محلية وأميركية.

* رئيس لجمعية الذكاء  «
االصطناعي، وعمل على تطبيق 

عدد من االبتكارات الخالقة في 
عمليات التقنية المعلوماتية.

* حاصل على ما يزيد عن 15  «
جائزة في مجال التكنولوجيا في 
منطقة الشرق األوسط بما في 

ذلك ثالث جوائز تقديرية كأفضل 
رئيس تكنولوجيا المعلومات 

.)CIO(

بطاقة شخصية: 

إحدى الجوائز التي حصل عليها د. حاجي

يعــود لرئيــس لجمعيــة الــذكاء االصطناعــي، جاســم حاجــي الفضــل في 
تطبيــق العديد من االبتكارات والتطبيقــات الخالقة في عمليات التقنية 
المعلوماتية، ومن أهم إنجازاته تطبيق التقنية المتقدمة لمركز االتصال 
الدولــي لشــركة طيــران الخليــج، ونظــام حوســبة الســحاب وتطبيقــات 
ذكاء األعمــال ومركــز للتعافــي مــن الكــوارث والتكنولوجيــا الخضــراء 
الماليــة  المــوارد  أوراكل إلدارة  أنظمــة  وتحديــث  الضخمــة  والبيانــات 
والبشرية باإلضافة إلى الحصول على شهادات اآليزو األمر الذي ساعد 
في تحســين التعامل مع العمالء والمســافرين وخفض تكاليف الشــركة. 
وتمكــن حاجــي مــن الحصول علــى 17 جائزة في مجــال التكنولوجيا في 
منطقة الشرق األوسط لطيران الخليج بما في ذلك أربع جوائز تقديرية 

.)CIO( كأفضل رئيس تكنولوجيا المعلومات
وشارك كمتحدث رئيسي في أكثر من 20 مؤتمرا للتكنولوجيا في الشرق 
األوســط وأوروبــا حيــث قدم أحدث التقنيات مثل الحوســبة الســحابية 
والبيانــات الضخمــة وأمــن المعلومــات وذكاء األعمــال. كمــا قــام بنشــر 
العديــد مــن المقــاالت المتخصصــة فــي مختلــف مواضيــع التكنولوجيــا. 

“البالد” كان لها شرف إجراء حوار معه بشأن الذكاء االصطناعي: 

المحرر اإلقتصادي

البحرين األكثر قابلية لتطوير برمجيات الذكاء االصطناعي

bussines
@albiladpress.com
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التوقف المفاجئ عن 
استخدام التكنولوجيا 
قد يصيب بـ”األمراض 

االنسحابية”

استخدام التكنولوجيا 
بكثرة قد يسبب ما 

يسمى بـ “فرط النشاط 
ونقص االنتباه”

صعوبات 
تشريعية لمواكبة 

المتغيرات في 
العالم جاسم حاجي

سيكون االستثمار 
أكثر في المجال 
من قبل القطاع 

العام

ال يوجد مجال لم 
يتطرق له الذكاء 

االصطناعي

ــاء االصــطــنــاعــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة والصين ــذك ــدول إنــفــاقــًا فــي ال ــ أكــثــر ال
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سمو رئيس الوزراء ُيكرم جاسم حجي
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كشفت هيونداي عن 
أكسنت موديل 2020 

بمحرك جديد يعمل 
على تحسين كفاءة 

استهالك الوقود بشكل 
كبير. المحرك الجديد هو 
Smartstream وسيأتي 

بسعة 1.6 لتر بدياًل 
GDI لمحرك

tariq.albahar
@albiladpress.com

وصلت  التي  افانزا  تويوتا  حصلت 
البحرين بتصميم جديد في الواجهة 
األمـــامـــيـــة عــلــى مــصــابــيــح أمــامــيــة 
الحجم  رفيع  تصميم  ذات  جديدة 
كما  السيارة  طرفي  الــى  مسحوبة 
بينهم  أنها جاءت مقسمة و يفصل 
الكروم، بينما جاء الشبك  إطار من 
بتصميم يشبه حرف  و  اكبر حجما 
” X ” من الداخل به شرائح سوداء 
الــحــجــم و متصلة  عــريــضــة  الــلــون 
طرفي  على  الضباب  مصابيح  مــع 

المصد.
استكملت  الــخــلــفــي  ــمــصــد  ال عــلــى 
شــركــة تــويــوتــا الــتــحــديــثــات لتصل 
الــى االســطــبــات الــتــي جـــاءت ايضا 
من  ــار  اطـ بينهم  يفضل  و  مقسمة 
الــــكــــروم فــيــمــا جــــــاءت مــصــابــيــح 
و  المكابح  و  الخلف  الــى  الــرجــوع 
االشارات الجانبية بتصميم عمودي 
ــة في  ــريـ مـــع مــصــابــيــح ضــبــاب دائـ
اســفــل الــمــصــد وجــنــاح خــلــفــي في 

اعلى الصندوق الخلفي.

“تويوتا افانزا”... 
بتصميم جديد
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قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة لكزس كوجي ساتو في مقابلة صحفية “بين 
تويوتا ولكزس، نعتزم طرح 10 سيارات كهربائية بحلول عام 2025. وفي الوقت 
التقنيات  من  بخيار  متاًحا  الطريق  على  لكزس  من  موديل  كل  سيكون  نفسه، 

الكهربائية”.
إلى جانب العمل على 10 سيارات كهربائية بالكامل فنحن نعلم أن الشركة تقصد بـ 
“التقنيات الكهربائية” أن سيارتها ستتوفر بعدد من خيارات المحركات التي تشمل 
تقنيات كهربائية بالكامل أو هجينة أو هجينة بالقابس أو حتى خاليا الوقود. في 
النهاية تعتمد التقنيات التي توفرها الشركة لسيارة معينة على السوق الذي تباع 

فيه السيارة واحتياجات السائقين.

“ADAC”، إن  قال عدد من الخبراء األلمان يعملون في صناعة السيارات بنادي 
الصيف في  الوقود خالل فصل  كبيرة من  السيارة يستهلك كمية  مكيف هواء 

حال عدم استخدامه بشكل سليم.
التبريد  مرحلة  بداية  في  الوقود  يستهلك  الهواء  مكيف  أن  الخبراء  وأوضــح 
بمعدل يتراوح بين 2.5 و4 لتر/100 كلم، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة 

الخارجية بصورة عالية.
و2   1 بين  االستهالك  معدل  يــتــراوح  السيارة  تبريد  بعد  أن  الخبراء  وأضـــاف 

لتر/100 كلم داخل المدينة وبين 0.2 و0.7 لتر/100 كلم خارج المدينة.
تهوية  منها  الــوقــود،  استهالك  مــن  للحد  الــخــطــوات؛  مــن  عـــددًا  الخبراء  ووضــع 
السيارة جيدًا قبل االنطالق بعدة دقائق، وعند االنطالق يجب تشغيل مروحة 

تدوير الهواء لفترة قصيرة، ثم تشغيل المكيف.
فئة  فــي  األميركية  لينكون  ــرازات  طـ أحــدث  الــجــديــدة  نوتيلوس  ســيــارة  تعتبر 
الحجم،  ومتوسطة  الفاخرة   SUV االستخدامات  المتعددة  الرياضية  السيارات 
التقنيات  التوربينية ومجموعة متميزة من  المحركات  تأتي بخيارات من  والتي 

الحديثة القياسية لمساعدة السائق أثناء القيادة، من جميع الجوانب.
والمتوفر   ،Co-Pilot 360 المساعد،  السائق  بنظام  الجديدة”  “نوتيلوس  وتمتاز 
قياسيًا، والذي يضم مجموعة من أحدث االبتكارات التقنية على اإلطالق لتسمح 
للسائق بالقيادة بثقة. والجدير بالذكر أن هذه الخيارات كانت تتوفر في السابق 

كخيارات إضافية فقط.
ويستخدم نظام لينكون Co-Pilot 360 الكاميرات والرادارات لتعزيز قدرة السائق 

ومنحه تجربة قيادة مريحة وسلسة بدون جهود أو توتر

10 سيارات كهربائية بحلول 2025

المكيف واستهالك الوقود في السيارة

“لينكون نوتيلوس” الجديدة

 1500 رام  مــركــبــة  وصــــول  رام  أعــلــنــت 
الرامـــي ســبــورت الــمــحــدودة إلــى الشرق 
ــي شــاحــنــة تــجــّســد قيمة  األوســــــط، وهــ
استثنائية ما يجعل هذه الشاحنة الفاخرة 
اليومية،  األغــراض  لكل  والمناسبة  بحق، 

في المتناول أكثر من أي وقت مضى.
الرامــي سبورت   1500 رام  مركبة  تشكل 
جــزءًا من مجموعة طــرازات شاحنة رام 
شأنها  ومن  الجديدة،   2019 طــراز   1500
أن تحدث تغييرًا كبيرًا لكّل تصّور مسبق 

قد يكون لديك عن الشاحنات. 
انسوا كل األفكار التي لديكم عن المركبات 
األعمال  في  المستخدمة  وتلك  الضخمة 
الممتاز  ــتــوازن  فــال والــوظــيــفــيــة.  الــشــاقــة 
لتصميم وهندسة رام ينقل رام 1500 إلى 
مستوى جديد تمامًا، ليجعلها تركز بشدة 
على أن تصبح مركبة االستخدام اليومي 

المثالية لكل أنماط الحياة.
الجديدة،  سبورت  الرامــي  نسخة  تتمّيز 
على  المنطقة  في  عددها  سيقتصر  التي 

الخارجية  المزايا  مــن  باقة  مركبة،   150
رياضي  بينها غطاء محرك  من  المتميزة، 
وخلفية  أمامية   LED ومصابيح  األداء، 
بــوصــة   22 قـــيـــاس  ، وعـــجـــالت  عــاكــســة 
ــون واحـــد  ــ ــلــون األســـــود، ول مــصــقــولــة بــال
يطغى على الهيكل كله، ما يجعلها رياضية 
أّن  غير  سبق.  وقــت  أي  مــن  أكثر  الطابع 
الــالفــت جـــدًا فــي طـــراز الرامـــي سبورت 
2019 هي المقصورة الفاخرة التي تتأّلق 
بمقاعد ذات حوافي من الجلد األسود غير 

المعالج وتفاصيل مطلية بالكروم.
وحين يتعّلق األمر بالتكنولوجيا،  تتصّدر 
إذ  الطليعة  أيضًا   2019 سبورت  الرامــي 
من  الــرابــع  بالجيل  الشاحنة  تجهيز  تـــّم  
مرموقة،  جوائز  الحائز  يوكونكت  نظام 
وشــاشــة حــصــريــة فــي هـــذه الــفــئــة تعمل 
مع  ملم(   305( بوصة   12 قياس  باللمس 
مالحة وإمكانية تقسيم الشاشة لتشغيل 
أندرويد  إلــى  باإلضافة  ثنائية  تطبيقات 

أوتو وأبل بالي، ولوح شحن السلكي.

فخامة ممتازة وقدرات ال تقبل المســاومة لشــاحنة قوية

“رام الشرق األوسط” تعلن طرح “الرامي سبورت”

حين نتحدث عن تبسيط مهام القياة اليومية، 
فإن التكنولوجيا تشكل عاماًل أساسًيا بالنسبة 
االعــتــبــار،  بــعــيــن  ــذا  هـ وبــأخــذ  للمستهلكين. 
العالمة  إرث  من  كــاديــالك  من   XT4 تستفيد 
التكنولوجيا  مــجــال  فــي  الــعــريــق  الــتــجــاريــة 
السائقين والركاب تجربة قيادة سلسة  لمنح 

ومحسنة. 
وبــعــد الـــتـــحـــوالت الــكــبــيــرة فـــي تــوجــهــاتــهــا، 
التصميم  ــدرات  ــ قـ مـــن  ــاديـــالك  كـ اســتــفــادت 
الموثوق  وأسلوبها  المتطورة  والتكنولوجيا 
لجذب األفراد ذوي التفكير المستقل.  وشارك 
XT4فريق من المصممين الشباب  في تطوير 
للعالمة.  المستهدف  الجمهور  يمثلون  الذين 
المتطور  الخارجي  التصميم  أن  في  وال شك 
المصممة  ومقصورتها  الرباعي  الدفع  لسيارة 
بـــذكـــاء ســيــجــذبــان الــمــســتــهــلــكــيــن مـــن جيل 
جريئة  تصميمات  يتوقعون  الــذيــن  األلــفــيــة 
مجهزة بأحدث التقنيات، مثل الميزات الست 
سيارة  أول  في  والمتوفرة  أدنـــاه،  المذكورة 

XT4 من كاديالك.

تعززها  ومــبــتــكــرة  متصلة  بيئة   XT4 تــوفــر 
واجهة المعلومات والترفيه األكثر تطوًرا من 
التي  التجارب  كاديالك، والتي تجّسد أحدث 
هذه  وتوفر  للمستخدمين.  العالمة  توفرها 
االســتــخــدام  سهلة  شــاشــة  الحيوية  المنصة 
تعمل باللمس قياس 8 بوصة، وتقنية تعّرف 
يمكن  وأفضل  استجابة  أســرع  الصوت  على 
االحتياجات  لتلبية  الوقت  بمرور  تحديثها 

المتطورة للعميل. 

المحّسن  المستهلك  تجربة  برنامج  أن  كما 
مجّهز بطرق جديدة إلدخال األوامر، من بينها 
العملية.  بقدراته  ترتقي  دوارة  تحكم  وحدة 
نظامي  مــع  يتوافق  صــوت  نظام  يتوفر  كما 
ــو، وهــو مدعوم   أبــل كــاربــالي وأنــدرويــد أوتـ
لسهولة   NFC القريب  المدى  اتصال  بتقنية 
 USB االقتران. ويضاف إلى ذلك أربعة منافذ
وأداة شحن السلكية من طراز الجيل الثاني 

)تتوافق مع أجهزة أبل آيفون 8 وإكس(.

يتوافــق مــع نظامــي “أبــل كاربــاي” و “أندرويــد أوتــو”

“كاديالك XT4”.. سيارة الشباب
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عادة نكون مترددين كثيرا في اقتناء )القطفة 
الــجــديــدة بسبب أنها  الــســيــارات  ــــي( مــن  األول
المتخصصة  لالنتقادات  معرضة  غالبا  تكون 
في عالم السيارات من الذين يتساءلون حول 
جودة الموديل الجديد وقدرتها على المنافسة، 
أودي  األلمانية  العالمة  مع  الحقيقة  في  لكن 
تقدمه  مــا  مــن خـــالل  تــمــامــا  الــوضــع مختلف 
األول  إصدارها  في  كاملة  تكون  سيارات  من 
دائما. وهذا األسبوع اخترنا الرائعة اودي كيو 
8 بدعوة خاصة من مركز اودي البحرين لمدة 
3 أيـــام فــي عــدة طــرق وعـــرة ومــمــهــدة، وهي 
 ”6 “إكــس  دبليو  إم  بي  مثل  ســيــارات  تنافس 
التي لم تكن جذابة مثل “إكس 5” عند إطالقها 
ولكنها القت نجاحا كبيرا بين المشترين وبلغ 
حجم مبيعاتها نحو نصف مليون سيارة حتى 
اآلن.  وتحاول أودي بهذا الطراز اقتطاع حصة 
الشباب  عند  جــدا  ومــربــحــة  نامية  ســوق  مــن 
ــنــســاء بــالــوجــه الــخــصــوص، وهـــي ســيــارة  وال
فارهة  تتوجه إلى فئة من المستهلكين تفضل 
المقاعد الخمسة بصورة رياضية، وتأتي “كيو 
فيها  يزيد  أودي  من  جديدة  تصميم  بلغة   ”8
األمامية مع شكل جديد  التبريد  حجم فتحة 
الضوء  من  خط  وإضــافــة  األمامية،  لــأضــواء 

األحمر بعرض السيارة خلفا. 
Q8 سمات  ــراز  طـ ــــى يحمل  االول الــوهــلــة  مــن 
تجعله  ــدا  جـ خــاصــة  وتــجــهــيــزات  تصميمية 
المثالي  االستغالل  مع  خصوًصا  ا  قويًّ منافًسا 
للمساحات الداخلية، مع وضع جلوس ممتازة 
للسائق والركاب بروح رياضية مع هيبة خاصة 

للصانع األلماني، فالتصميم الخارجي اكثر من 
رائع يسحرك في تفاصيله ويجمع بين سيارات 
ــفــاخــرة بــأربــعــة أبــــواب والــســيــارة  الــكــوبــيــه ال
ــريــاضــيــة الــكــبــيــرة مــتــعــددة االســتــعــمــاالت  ال
الــنــمــوذجــيــة.  ســبــورت   8 كــيــو  مــن  مستوحى 
 Q8 اودي  لسيارة  الخارجي  المظهر  ويعكس 
أودي  أطلقتها  التي  المتطورة  التصميم  لغة 
للمرة األولى في سيارتها الجديدة كليا والتي 

به ابتعدت عن الشكل “العادي” في التصميم.
اإلضــاءة  بتقنية  األمامية  المصابيح  جــاءت 
المتطورة HD Matrix LED مع وحدة إضاءة 
المكونة من قسمين، وتمتاز مصابيح اإلضاءة 
النهارية بطابعها الرقمي وبإضاءة قوية ثالثية 
فهي  للسيارة،  الخلفية  المصابيح  أما  األبعاد، 
تتبع التصميم ثالثي األبعاد أيضًا، ترتبط معًا 
عبر شريط إضاءة يضفي المزيد من الجاذبية 
يوفر  كلي  تصميم  في  السيارة  مؤخرة  على 
والـــروح  األنــاقــة  بين  مــا  يجمع  فــريــدا  مزيجا 

الرياضية  مع إطارات كبيرة يصل قياسها إلى 
والرياضي  الكوبيه  طابع  فتعطي  بوصة   22
للسيارة. في المقصورة تحس بأنك في الدرجة 
رحابة  مــن  تقدمه  لما  الــطــائــرات  مــن  األولـــى 
ومتقدمة  ذكية  وتكنولوجيا  خيالية،  وراحــة 
تعرف   8 كيو  اودي  في  وفــور جلوسك  جــدا، 
هو  واألهم  المستعملة،  للمواد  العالية  الجودة 
الكونسول  فــي  تحكم  أزرار  أي  وجـــود  عــدم 
الوسطي، بل سطح اســود المع رائــع ما يلبث 
ان يتحول إلى شاشتي لمس مزودتين بنظام 
والترفيه،  الراحة  عمليات  بكل  للتحكم   MMI
ــدد مـــن الــمــمــيــزات الــرائــعــة  ــى عـ ــاإلضــافــة الـ ب
محيطية  ــواء  أضـ مثل  فــاخــرة  بــســيــارة  تليق 
مقاعد  بالليز،  مــضــاءة  خلفية  مــع  اخــتــيــاريــة 
التدليك  بخاصية  ومـــزودة  خصيصًا  مفصلة 
الصوتية  بــاألوامــر  التشغيل  نظام  والتهوية، 
مع خاصية البحث عبر السحابة، عجلة قيادة 
على  أمامية  عرض  شاشة  الوظائف،  متعددة 

شاشة الزجاج األمامي، مجموعة تنقية الهواء 
اودي  شاشة  الــهــواء،  ومعطر  بمنقي  الــمــزودة 

للقيادة االفتراضية وغيرها.
عــلــى الــطــرقــات الـــوعـــرة، نــجــدهــا قــويــة فهي 
 quattro مستمر  ربــاعــي  دفــع  بنظام  مجهزة 
وارتفاع  الطرقات  جميع  على  رائعة  لتجربة 
 90 إلــى  ينخفض  األرض،  عــن  ميلمترا   254
الى  بتحويلها  السائق  رغبة  حال  في  ميلمترا 
سيارة رياضية، كما جاءت مجهزة بعدة أنظمة 
بهبوط  التحكم  كنظام  القيادة  فــي  مساعدة 
المتكيف،  الهوائي  التعليق  نظام  المنحدرات، 
يتيح  حيث  األربــع  بالعجالت  التوجيه  نظام 
 5 بــزاويــة  الخلفية  العجالت  توجيه  إمكانية 
القيادة  أسلوب  الختيار  أودي  نظام  درجــات، 
نمط  فيها  بما  أنــمــاط  سبعة  مــع  الديناميكي 
التحكم  نظام  الوعرة،  الطرقات  على  القيادة 
القياسي بالهبوط وعرض زاوية الدوران أثناء 

القيادة على الطرقات الوعرة وغيرها.

طارق البحار

منافســة دون  بفخامــة  مثيــرة  رباعيــة  قيــادة  تجربــة 

“اودي Q8”... القطفة األولى اللذيذة



بعد أن تبرعت لها بكليتها وأنقذتها من الموت، يبدو أن سيلينا غوميز  «
قررت أن تتخلى عن صديقتها التي أعطتها فرصة جديدة للعيش 
بسبب تصرفاتها.وصرحت مصادر موثوقة ان سيلينا وصديقتها 

فرنسيا رايسا ال تتواصالن منذ نحو 9 أشهر بسبب خالف جرى بينهما 
حين عادت سيلينا إلى شرب الكحول على الرغم أنها أقسمت أنها 

لن تعود إلى هذه العادات السيئة، عندها غضبت منها فرنسيا؛ ألنها 
ال تنتبه على صحتها خصوصا أنها ضحت من أجلها لكنها ال ترى أن 

سيلينا تتفهم خطورة ما تفعله.

ــمــا غـــانـــدي مـــن أهــــم وأبــــرز  ــمــهــات يــعــد ال
لم  كونه  البشري،  التاريخ  عبر  المناضلين 
يطلق ولو رصاصة واحــدة في نضاله، بل 
كان كله بالطرق السلمية حتى أطلق عليه 

لقب “داعية الالعنف”.
نــجــح غــانــدي فــي مــســيــرتــه فــي الــنــضــال، 
االنــتــخــابــي ضد  التمييز  نــظــام  إلــغــاء  فــي 
حقوق  على  حافظ  كما  الهنود،  المنبوذين 
أوالد بلده االقتصادية حينما أجبر بريطانيا 
على إيقاف احتكارها الستخراج الملح من 

التي  المحاوالت  من  العديد  بجانب  الهند، 
سنوات  عقب  الهند  استقالل  عن  أسفرت 

من االحتالل البريطاني.
غاندي،  حياة  في  الفارقة  اللحظة  وكانت 
الحترام  الهندوسية  األغلبية  دعــا  حينما 
ــهــنــد، ما  ــيــة الــمــســلــمــة فـــي ال حــقــوق األقــل
خيانة  الهندوسية  الفئات  بعض  اعتبرته 
ــد الـــهـــنـــدوس  ــ ــيــه أحـ ــيــطــلــق عــل ــلـــديـــن، ل لـ
يناير   30 فــي  ويــرديــه  ــنــار  ال المتعصبين 

1948 عن عمر ناهز 79 عاما.

1( أصل كل الشرور: األنانية.
2( ما يجعلك سعيدا في الحياة: أن تكون 

مفيدا لآلخرين.
3( أخطر إنسان في الحياة: الكذاب.

4( اجمل هدّية في الحياة: التسامح.
5( أفضل ملجأ في الحياة: هو هللا.

6( أهم أشخاص لك في الحياة: هم األهل.
7( أجمل شيء في الحياة: هي المحبة.
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مبادئك.

16( أكبر هزيمة في الحياة: اإلحباط.
17( الشيء األساسي في الحياة: التواصل 

مع اآلخرين. 
18( أسوأ علة في الحياة: المزاجية.

19( الشعور األسوأ في الحياة: الحسد.
20( الشيء األهم في الحياة: أن يكون لك 
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نسمع وبشكل يومي تقريبا عن حوادث مرورية تتراوح بين حادث مميت ومتوسط وحادث بسيط، حوادث تنجم عن انشغال لمدة ثوان قد 
تخطف فيها روح أو عاهات مستديمة لشدتها، رغم التوعية والحمالت والمحاضرات التي تقوم فيها اإلدارة العامة للمرور إال أن الحوادث 

ال تزال مستمرة، فأجرت “البالد” استطالع على الشباب لنرى من المتسبب في الحوادث أكثر اإلناث أم الذكور؟

انــشــغــالتــرى الــشــابــة زيــنــب الــبــنــاء أن سبب 
القيادة  أثــنــاء  مــا  بأمر  االنشغال  هــو  الــحــوادث 
للكثير  رئيس  سبب  وهــو  بالهاتف،  كاالنشغال 
الفئتين  بها  المتسبب  الخطيرة  الــحــوادث  من 
الشبابي،  التهور  وأيــضــا  ــاث،  ــ واإلن الــذكــور  مــن 
وعدم االلتزام بالسرعة القانونية لشارع، وأيضًا 
ــوارع وعــدم  ــشـ ــات الــمــفــاجــأة فــي الـ ــامــ االزدحــ
الــحــوادث  إلــى  يـــؤدي  فيها  الصحيح  التنظيم 
وعــدم  الــمــســار  بــوقــوف  الــســائــق  تفاجؤ  بسبب 

تمكنه من السيطرة على السيارة.
دليل بينما قال الشاب محمد مخلوق إنه ال 
هو  والبين  فالواضح  كفة،  على  كفة  يرجح 
ليس  هــذا  ولكن  السياقة  في  البنات  ضعف 
يتسبب  مــن  وحــدهــن  البنات  أن  على  دليل 
ناجمة  الحوادث  ألنه  الحوادث؛  من  بالكثير 
أخطاء  أو  بالهواتف  السائقين  انشغال  عن 
األســبــاب،  مــن  وغيرها  تهورهم  عــن  ناتجة 
ســواء  الــســائــقــون  يرتكبها  األســبــاب  ــذه  وهـ

ذكورا أو إناثا.

عناد

بينما تؤيد وصال أحمد فكرة أن الشباب 
من  أكــثــر  ــحــوادث  ال فــي  المتسببون  هــم 
في  بطئا  أكثر  الفتيات  أن  بدليل  اإلنــاث، 

الــســيــاقــة عــلــى عــكــس الــشــبــاب 
السياقة  في  متهورون  فهم 
حــــذر،  ودون  ــة  ــرعــ ــســ ــ وال
الشباب  أن  إلــى  باإلضافة 

ــعــنــاد فـــي الــســيــاقــة فــتــراهــم  لــديــهــم حـــب ال
يتجاوزون ويخيفون اآلخرين في الشارع.

تهور 

وأيــدهــا مــن فــئــة الــشــبــاب محمد خــلــف في 
أساسان  عامالن  هما  الالمباالة  و  التهور  أن 
المعقول أن  في وقوع الحوادث، و من غير 
الهواتف  يستخدمون  األشخاص  بعض  نرى 
الطريق  السيارات بجنون في  أو يتجاوزون 
السريع “ الهاي وي“، والفئتان مشمولتان بهذا 
الشباب  نسبة  نظري  ولكن من وجهة  الكالم 

األكثر تسبًبا للحوادث.

 كالهما

مسبب  كالهما  أن  أرى  حسن  إيــمــان  وأضــافــت 
للحوادث عموما، حيث إن هناك فئة من البنات 
النقالة وال  الهواتف  والشباب ممن يستخدمون 
يركزون أثناء القيادة ومنهم من ال يتبع قوانين 
لفئة  بالنسبة  أمــا  سليم،  بشكل  والسير  الــمــرور 

الكثير  هناك  الشباب 
مــــــــــمــــــــــن 

والمناطق  العامة  الشوارع  في  بتهور  يقودون 
المرور،  بقوانين  التزام  لديهم  وليس  السكنية 
وأرى أن البنات مسبب أكثر للحوادث الخفيفة 
نــرى حـــوادث شنيعة مــن تلك  مــا  ــادرًا  ــ ن حيث 
لــلــحــوادث  اكــثــر  مسبب  الــشــبــاب  بينما  الــفــئــة، 
كال  الكثير من  هناك  ذلك  القوية، وعلى خالف 
المرور  وأنظمة  بالقوانين  يلتزم  ممن  الجنسين 
األمن  على  للمحافظة  وحــذر  بحيطة  والقيادة 
العام وسالمة الجميع، فالجنس ليس محدد لمن 
يرتكب الحوادث، أرى لو أن الجميع يحترم من 
ونحتاج  حــوادث،  هنالك  تكون  لن  الشارع  في 
توعية أكــثــر فــي هــذا الــجــانــب، وأحــيــانــا بعض 
النساء الالتي يتعلمن السياقة في وقت متأخر 
يكونون سببا في الحوادث لعدم انتباههم لمن 

في الشارع.

شباب

بينما قال راشد الرويعي: بالطبع نحن ال نستطيع 
أن نحدد من يتسبب فالحوادث أكثر، و لكن إن 
كان السائق غير مهتم لألمور القانونية 
ــواء كــان  واألنــظــمــة الــمــحــددة سـ
تكون  فسوف  شابة  أو  شابا 
ــكــن  ــــاك حـــــــــوادث، ول ــن هــ
األحيان  من  فالكثير 
الوفيات  عدد  وفي 
والــــــحــــــوادث فــي 
خـــــــــــــــالل آخــــــــر 
عـــشـــر ســـنـــوات 

التهور  أكــثــر بسبب  الــشــبــاب  كــانــت مــن طـــرف 
بالسرعة  االلتزام  وعــدم  السرعة  في  واألفــراط 
األمور  االنشغال في  و  االنتباه  القانونية وعدم 
يجب  فلذلك  الــســيــاقــة،  أثــنــاء  ضــروريــة  الغير 
المشاكل  لتجنب  أكــثــر  حــلــول  هــنــاك  تــكــون  أن 
المتعلقة بالحوادث من خالل تنظيم افضل من 
بأقل  والــخــروج  المشكالت  لتفادي  المرور  قبل 

األضرار.

إحصاءات رسمية

ــة فـــي الــبــحــريــن  ــ ــروري أشــــــارت إحــــصــــاءات مــ
والكويت إلى أن الحوادث المرورية تكثر عموما 
بين الشباب، وتنخفض النسبة كلما كبر الشخص 
ــالــحــوادث  ــنــســاء أقـــل تــســبــبــا ب بــالــعــمــر، وأن ال
الكويت  في  بلغت  والتي  الرجال  من  المرورية 

على سبيل المثال 14 %.
ومن المتوقع أن تصبح حوادث المرور بحسب 
منظمة الصحة العالمية، السبب الرئيسي السابع 

للوفاة بحلول العام 2030 إذا لم ُتتخذ إجراءات 
تحديد  إلى  المنظمة  دفع  ما  بشأنها،  مستدامة 
والتي   2030 للعام  المستدامة  التنمية  خطة 
بخفض  تقضي  طموحة  لغاية  حديثا،  اعُتمدت 
حوادث  عن  الناجمة  واإلصابات  الوفيات  عدد 
المرور في العالم إلى النصف بحلول عام 2020. 
1.25 مليون  يلقى نحو  فإنه  المنظمة  وبحسب 

شخص سنويا حتفهم نتيجة لحوادث المرور.
في  الــمــرور  موقع  أظهر  متصل،  صعيد  وعلى 
الــمــرور في  البحرين أن عــدد وفــيــات حـــوادث 
وفــاة،   23 بلغ  الحالي  الــعــام  مــن  األول  النصف 
الكويت  دولــة  في  الحوادث  عدد  بلغ  في حين 
حادثا   71161 الكويتي  المرور  موقع  وبحسب 

تسببت في 428 حالة وفاة.
ــى أن الــحــوادث  وتــشــيــر دراســـــات مـــروريـــة إلـ
والتي  الشباب،  بين  عام  بشكل  تكثر  المرورية 
بلغ عددها في البحرين 320 حادثا لألعمار بين 
34-25 عاما، في العام 2017، وتنخفض النسبة 

الحوادث  بالعمر فيصل عدد  الشخص  كبر  كلما 

إلى 174 حادثا لألشخاص ما بين 49-35 عاما، 

وتتناقص اإلحصائية إلى 71 حادثا لمن هم أكبر 

بنسبة  األمر  تكرر  الكويت  دولة  ذلك، وفي  من 

 20-30 بين  ما  لألشخاص   %  27.3 إلــى  تصل 

عاما بـ117 حادثا. ويالحظ أن النساء أقل تسببا 

وصلت  حيث  الرجال،  من  المرورية  بالحوادث 

نسبة اإلناث المتوفيات من حوادث المرور في 

الكويت إلى 14 %، والذكور 86 %.

واحتل عدم االنتباه خالل القيادة النسبة األكبر 

والبحرين   ،% بـــ95  الكويت  في  الــحــوادث  من 

جاء  بينما   ،2017 العام  في  حادثا   327 بواقع 

عدم ترك مسافة كافية أثناء السير خلف مركبة 

القيادة  بسبب  حادثا  و62  حادثا،  بـــ159  أخــرى 

السريعة.

الحوادث.. من المتسبب فيها اإلناث أم الذكور؟
ا ــات بـــطـــيـــئـــات جــــدًّ ــيـ ــتـ ــفـ ــة والـ ــاقـ ــيـ ــسـ ــورون فــــي الـ ــ ــه ــ ــت ــ الـــشـــبـــاب م

حوراء جعفر

محمد مخلوق راشد الرويعي

وصال أحمد

محمد خلف

إيمان حسن زينب البناء

أجوبة غاندي عن 
أهم 25 سؤاال

في الحياة
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تحديد المهددين باإلصابة بالزهايمر قبل ظهور أعراضه
قال باحثون إنهم باتوا قادرين على تحديد األشخاص المهددين 

باإلصابة بمرض ألزهايمر قبل ظهور أعراضه عليهم.
واستطاع باحثون أمريكيون قياس مستويات من البروتين في 
لمرض  المصاحبة  السمة  الدماغ، وهي  في  بتراكمه  للتنبؤ  الدم 

ألزهايمر.
وقال خبراء بريطانيون إن النتائج واعدة، وتمثل خطوة صوب 
ــدم” يمكن االعــتــمــاد عليها فــي عــاج مرض  الـ آلــيــة ل “فــحــص 

ألزهايمر وتسريع وتيرة البحث عن عاج للخرف.
لكن األمر يتطلب مزيدا من الدراسات.

ويعتبر ألزهايمر أحد أبرز أسباب الخرف، الذي يصيب أكثر من 
520 ألف شخص في المملكة المتحدة، معظمهم فوق الخامسة 

والستين، ومايين غيرهم حول العالم.
وال يوجد في الوقت الراهن عاجات لوقف زحف هذا المرض.

وعلى مدى قد يصل إلى 20 عاما قبل أن يصاب المريض بفقدان 
الذاكرة وااللتباس، والتي هي أعراض مصاحبة لمرض ألزهايمر، 

تبدأ تجمعات من البروتين الضار في التراكم في أدمغتهم.
عمل  ســوى  ألزهايمز  عن  للكشف  طريقة  اآلن  حتى  توجد  وال 
أشعة مقطعية للمخ باالنبعاث البوزيتروني، وهي عملية مكلفة 

ماديا فضا عن أنها تستغرق زمنا.
ــام بــاحــثــون فــي كــلــيــة الــطــب بــجــامــعــة واشــنــطــن، بقياس  وقــ
 158 دم  فــي  بيتا،  أميلويد  بــاســم  يــعــرف  بــروتــيــن  مستويات 

شخصا تجاوزت أعمارهم الخمسين، لرؤية ما إذا كانت تضاهي 
المستويات التي كشفت عنها األشعة المقطعية على أدمغتهم.

واتضح أنها كذلك، ولكن بنسبة 88 % فقط هذه المرة - وهي 
نسبة ليست دقيقة بما يكفي الختبار تشخيصي.

من  آخرين  سببين  مع  المعلومات  هذه  الباحثون  جمع  وعندما 
مسببات المرض -هما تخّطي سن الخامسة والستين، واإلصابة 
خطر  يضاعف  ــذي  والـ  APOE4 بــاســم  مــعــروف  جيني  بمتغير 
اإلصابة بالمرض لثاثة أمثاله- بلغت دقة فحص الدم نسبة 94 

.%
هذا  ألــزهــايــمــر،  جمعية  مــن  بيكيت،  جيمس  الــبــاحــث  ويــصــف 

الكشف بالتقدم المذهل على صعيد البحث عن عاج للخرف.

أطنان  ضبط  األلمانية  السلطات  أعلنت 
من الكوكايين في ميناء مدينة هامبورغ 
وصفت  مــصــادرة  عملية  فــي  الشمالية، 

بـ”األكبر في تاريخ الباد”.
البريطانية  “الغارديان”  صحيفة  وذكرت 
4.5 أطــنــان مــن مخدر  أنــه جــرى ضبط 
يورو  مليار  قيمتها  تتجاوز  الكوكايين، 

)1.11 مليار دوالر(.
ــجــمــارك فــي هــامــبــورغ  ــال مــكــتــب ال وقــ
بعد فحص  جــاءت  المصادرة  عملية  إن 
أسبوعين،  قبل  مشبوهة  شحن  حاوية 
ــواي  كــانــت قــادمــة مــن عاصمة األوروغــ
ــى مــديــنــة  ــ مــونــتــيــفــيــديــو ومــتــجــهــة إلـ

أنتويرب البلجيكية.
وأضاف المكتب أن وصف الحاوية كان 
إال  الصويا،  بفول  أنها محملة  إلى  يشير 
أنه بعد عملية الفحص، عثرت السلطات 
ســــوداء  ريـــاضـــيـــة  حــقــيــبــة   221 عــلــى 
الكوكايين  4200 علبة من  تحتوي على 

المضغوط. وجرى إتاف الكوكايين.

ضبط أكبر شحنة 
كوكايين في تاريخ 

ألمانيا
اعتماد  في  االصطناعي  الذكاء  يساعد  ربما 
مرضية  ــة  حــال لتشخيص  جـــديـــدة  طــريــقــة 
شائعة تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب.

ومن  المايين،  األذيــنــي”  “الرجفان  ويصيب 
عندما  المشكلة  هذه  تشخيص  نسبيا  السهل 
لكن  منتظم،  غير  بشكل  القلب  فيها  ينبض 
األمر يصعب عندما يعود النبض إلى طبيعته.

استخدمتها  كومبيوتر،  بــرامــج  أن  ويعتقد 
والبحثية  الطبية  كلينك”  “مــايــو  مجموعة 

ــواليــات الــمــتــحــدة، ســاعــدت فــي رصد  فــي ال
مؤشرات على اضطرابات سابقة في ضربات 

القلب.
يؤدي  قد  النظام  هــذا  أن  الباحثون  ويعتقد 
إلى اكتشاف المشكلة، في وقت مبكر وبشكل 
أسهل، وبالتالي ضمان حصول المرضى على 

العاج المناسب وإنقاذ األرواح.
ــى الــتــشــخــيــص  ــ ــي الــتــوصــل إل وســـاعـــدت فـ

المناسب في 83  من الحاالت.

ــادرة،  ــ ــعـــة نـ فـــي واقـ
ــدت كــلــبــة ضــالــة  ــ ولـ
فـــي  جـــــــــــــــروًا   20
بوالية  تايلر  مدينة 

تكساس األميركية.
وانـــتـــشـــل مــســؤولــو 
حــمــايــة الــحــيــوانــات 
ــي مــن  ــ الـــكـــلـــبـــة، وهـ
نــــــــــوع البـــــــــــــــرادور 

لها أحد  الماضي قبل أن ُيجري  الثاثاء  المدينة  هجين، وجراءها من أحد شوارع 
األطباء البيطريين عملية والدة قيصرية عاجلة. ويعيش حاليا 18 من هذه الجراء 

التي بلغ عددها 20.
وتدخلت إحدى جماعات اإلنقاذ لمساعدة الكلبة األم، وُسميت “لونا”، على االعتناء 

بأسرتها الكبيرة. 
ووفقا لموسوعة “غينيس لألرقام القياسية”، فإن أكبر عدد من الجراء التي ولدت 

في مرة واحدة كان في بريطانيا حين ولدت كلبة 24 جروا في العام 2004.

بدأت شركة فيسبوك األسبوع الماضي 
فــي إضــافــة اســمــهــا إلـــى اســـم تطبيق 
ــى  ــدى أولـ ــ ــي إحـ ــك فـ ــ إنــســتــغــرام وذلـ
المرات التي تكشف فيها للمستخدمين 
عـــن مــلــكــيــتــهــا لــمــنــصــة تـــبـــادل الــصــور 

الشهيرة.
يواجه  الخطوة في وقت  وتأتي هذه 
فــيــه عـــمـــاق الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
قبل  مــن  المراجعة  مــن  مــزيــدا  بالعالم 
أنحاء  جميع  فــي  التنظيمية  الجهات 

ــل شــفــافــيــة أكــبــر فيما  الــعــالــم مــن أجـ
يتعلق بممارسات خصوصية البيانات.

وعــلــى الــرغــم مــن أن االســـم لــم يظهر 
توا لجميع المستخدمين، فيمكن رؤية 
أسفل  فيسبوك“  من  ”إنستغرام  عبارة 
صفحة اإلعــدادات في إنستغرام على 
“آي  بنظام  تعمل  التي  األجــهــزة  بعض 

أو إس”.
اسمها  أيضا  فيسبوك  تضيف  وســوف 

إلى اسم تطبيق التراسل واتساب.

اكتشاف مشكالت القلب بالذكاء االصطناعي

بعد عملية قيصرية.. كلبة تلد 20 جرًوا

“فيسبوك” تبدأ في إضافة اسمها إلى “إنستغرام”

فلسطينيون يقدمون عرضا بهلوانيا على الشاطئ 
في مدينة غزة مطلع أغسطس الجاري، للترفيه عن 

األطفال خال العطلة الصيفية. )أ ف ب(

ضجت  أمرها  ولي  إذن  دون  بالسفر  السعودية  للمرأة  السماح  خبر  انتشار  مع 
مواقع التواصل االجتماعي في السعودية ومعظم الدول العربية.

إلى  وصــل  الــذي  #ال_واليه_علي_سفر_المراه  هاشتاغ  المستخدمون  وأطلق 
تغريدة  ألف   228 من  أكثر  حاصدا  العالم  في  انتشارا  الهاشتاغات  أكثر  قائمة 
أتت معظمها مرحبة بالقرار ومدافعة عن حقوق المرأة. وقالت عضو لجنة تجار 
المعادن الثمينة واألحجار الكريمة بالغرفة التجارية بجدة دانة العلمي “بفضل 
هللا وكرمه علّي أني لم أعاني ابدًا من أي مشاكل تتعلق بهذا األمر لكن سعادتي 
تركي  السعودي  الكاتب  منه”. وقال  عانوا طوياً  كثير ممن  بسعادة  ال توصف 
تجار  من وصاية  تحررت  قد  الجديدة  السعودية  إن  القول  يمكن  “اآلن  الحمد 
اإلسام  إلى  وعــادت  الدين،  تفسير  احتكار  من  يعتاشون  الذين  أولئك  الدين، 
العربية  الجزيرة  صحراء  في  األعــرابــي  فهمه  الــذي  البسيط  اإلســام  الفطري، 
دون حاجة لوسيط أو متشدق بالتحليل والتحريم دون سند من عقل أو نقل”. 
وتشهد المملكة العربية السعودية في اآلونة األخيرة تغيرات واضحة وانفتاحا 

كبيرا لم تشهده من قبل، وآخرها تعديات جديدة على نظام وثائق السفر.

#ال_والية_على_سفر_المرأة 
األكثر انتشارا عالميا

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ذكرت وكالة التخفيف من أثر الكوارث 
فــي إنــدونــيــســيــا، أمـــس الــســبــت، أن 4 
المباني  أشخاص قتلوا وتضررت مئات 
بــســبــب زلــــــزال قــــوي قــبــالــة جــزيــرتــي 

سومطرة وجاوة.
وأصدرت إندونيسيا تحذيرا من أمواج 
دقــائــق من  بعد  )تــســونــامــي(  عاتية  مــد 
الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة ليل 

الجمعة. واستمر التحذير ساعتين.
ــال مــتــحــدث بـــاســـم الـــوكـــالـــة إن 4  ــ وقـ
نتيجة  وبعضهم  حتفهم  لقوا  أشخاص 
أزمات قلبية أو إعياء مع ابتعاد الناس 
عـــن الــشــريــط الــســاحــلــي مــضــيــفــا أن 4 
آخرين أصيبوا فضا عن تضرر أكثر من 

200 مبنى.
ــمــســح الــجــيــولــوجــي  ــرت هــيــئــة ال ــ ــ وذك
األمــيــركــيــة أن مــركــز الـــزلـــزال كـــان في 
 227 حوالي  بعد  على  الهندي  المحيط 
بيتونج في  تيلوك  كيلومترا عن مدينة 

جزيرة سومطرة.

فــالــكــون(  بــاتــر  بــيــنــات  )ذا  فيلم  شــق 
األحمر  البساط  إلــى  طريقه  الجديد 
ــيــوود بــأســلــوب غــيــر معتاد  فــي هــول
وهو  جوتسجن  زاك  ببطولته  قــام  إذ 

ممثل يعاني من متازمة داون.
الرئيس  الــــدور  جــوتــســجــن  ويــجــســد 
ــذي يــحــكــي عــن شــاب  ــ فــي الــفــيــلــم ال
وراء  ليسعى  للرعاية  دار  من  يهرب 
محترفا.  مصارعا  يصبح  بــأن  حلمه 
يجسد  محتاال  يلتقي  رحلته  وخــال 
دوره شيا البوف، بطل سلسلة أفام 
ــمــتــحــولــون“،  ”ال أو  )تـــرانـــســـفـــورمـــرز( 
وتشاركهما  صــداقــة.  بينهما  وتــنــشــأ 
دور  فــي  جــونــســون  داكــوتــا  البطولة 

الممرضة.
وســحــر الــفــيــلــم الــنــقــاد وحــصــل على 
من   %  100 نسبته  إيــجــابــي  تقييم 
بتقييم  المعني  توميتو(  )روتن  موقع 
أن عرض  المقرر  األفــام. ومــن  ونقد 

الفيلم في أميركا في 9 أغسطس.

مقتل 4 بسبب 
زلزال قوي في 

إندونيسيا

ممثل مصاب 
بمتالزمة داون 
يلهم هوليوود

منحدر  على  الجمعة،  الحصى،  من  أكياسا  بريطانية  عسكرية  هليكوبتر  طائرة  ألقت 
خارجي لسد في وسط إنجلترا انهار جزء منه وبات معرضا لخطر االنهيار وإغراق بلدة 

وايلي بريدج في منطقة ديربيشاير.
اصطحاب  منهم  البلدة وطلبت  من سكان  آالف   6 عن  يزيد  ما  بإجاء  الشرطة  وتقوم 
حيواناتهم األليفة وأي أدوية يحتاجونها معهم بعد أن لحقت أضرار بالغة بالسد بسبب 

األمطار الغزيرة في اآلونة األخيرة.
وزار رئيس الوزراء بوريس جونسون المنطقة مساء الجمعة. وقال مسؤولون إن السد 
الذي يحتجز نحو 300 مليون جالون من المياه معرض لانهيار مما يعرض حياة الناس 
المياه من أمام السد لخفض المنسوب وتقليل الضغط  للخطر. ويضخ مهندسون حاليا 

على هيكله بما يسمح ببدء عمليات اإلصاح.

المغنية األميركية استدعاء الجيش البريطاني لمنع سد من االنهيار
مايلي سايروس 

على خشبة 
المسرح خال 

حفل موسيقي 
ضمن مهرجان 

“صني هيل” في 
بريشتينا، عاصمة 

كسوفو، أمس 
األول. )أ ف ب(
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األحد 
4 أغسطس 2019 
3 ذو الحجة 1440

ال توجد في الوقت الراهن عالجات لوقف زحف المرض
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