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المنامة - بنا

حضــر عاهــل البالد صاحب الجاللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، ختــام منافســات بطولــة 
العالــم للرجــل الحديــدي، والتــي أقيمــت أمــس 
وذلــك  الفرنســية،  بالجمهوريــة  نيــس  بمدينــة 

بمشاركة فريق البحرين للتحمل.
وبهــذه المناســبة؛ أعــرب صاحــب الجاللــة، عــن 
البطولــة  هــذه  منافســات  بحضــور  ســعادته 
الطيبــة  الثنائيــة  بالعالقــات  وأشــاد  العالميــة، 
والجمهوريــة  البحريــن  مملكــة  بيــن  الوطيــدة 
المياديــن  فــي  وخاصــة  الصديقــة  الفرنســية 

الرياضية والشبابية.
كمــا هنــأ جاللته أعضاء فريــق البحرين للتحمل 
علــى اإلنجــاز التاريخــي المشــرف والكبير الذي 

حققــوه بفوزهــم بالمركــز األول والمركــز الثانــي 
فــي ســباقات بطولــة العالــم للرجــل الحديــدي، 
منوهــًا جاللتــه باإلنجــازات العديــدة واأللقــاب 
فــي  البحريــن  أبنــاء  حققهــا  التــي  العالميــة 
مختلــف البطوالت والســباقات، ومن أهمها فوز 
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة ببطولة 
العالــم للرجــل الحديدي التي أقيمــت بالواليات 
مؤكــدًا  الماضــي،  العــام  األميركيــة  المتحــدة 
جاللته حرصه المستمر على تقديم كل الرعاية 
والدعــم والتشــجيع ليواصل الشــباب البحريني 

عطاءه ومسيرته الرياضية بنجاح.

البحرين تحرز ذهبية خليجيةعزوف المرأة عن الطبخمقاطعة قطر النتهاكاتهاتنشيط الحركة التجاريةاألمية أقل من 2.4 %
، أكد وزير التربية والتعليم  «

ماجد النعيمي أن جهود مملكة 
البحرين الكبيرة والمستمرة في 
توفير التعليم المستمر وتعليم 

الكبار، قد أسهمت في خفض 
نسبة األمية األبجدية في مملكة 

البحرين إلى أقل من 2.4%.

أكد رئيس لجنة الثروة الغذائية  «
بغرفة تجارة وصناعة البحرين، 

خالد األمين، أن التدابير 
واإلجراءات التي تقوم بها الدولة 

بهدف رفد القطاع التجاري في 
البحرين كان لها عظيم األثر في 

تنشيط الحركة التجارية .

أصدرت وكالة األنباء السعودية  «
)واس(، أمس السبت، بيانا بشأن 
اإلجراءات والجهود اإلنسانية التي 

قامت بها المملكة خالل األزمة 
القطرية،وأضافت “اتخذت المملكة 

قرار المقاطعة نتيجة االنتهاكات 
الجسيمة التي تمارسها قطر”

ازدياد شركات توصيل الطعام  «
الجاهز والتطبيقات المتنوعة مع 

الكثير من الخصومات التي تكاد 
تكون شبه يومية، ودخول المرأة 

الى سوق العمل، كلها أسباب 
أدت الى عزوف البنت البحرينية 

عن الطبخ في المنزل.

أحرز منتخبنا الوطني  «
للسباحة  الميدالية الذهبية 

والمركز األول في سباق 
300X4 متر حرة تتابع لفئة 

17-15 سنة، وذلك ضمن 
منافسات البطولة الخليجية السابعة و العشرون لأللعاب 

المائية لمقامة في دولة الكويت الشقيقة.
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المنامة-وزارة الداخلية

لمكافحــة  العامــة  اإلدارة  عــام  مديــر  صــرح 
الفســاد واألمــن االقتصــادي وااللكترونــي بــأن 
إدارة الشــؤون الدوليــة واالنتربــول وبالتعــاون 
اإلمــارات  بدولــة  أبوظبــي  اتصــال  شــعبة  مــع 
العربيــة المتحــدة ، نجحــت فــي القبــض علــى 
تخصصــت  أجنبيــة  عصابــة  أفــراد  مــن  عــدد 
فــي عمليــات االحتيــال عبــر الهاتــف.  وأوضح 
مــن  بمبــادرة  أتــت  األمنيــة  العمليــة  هــذه  أن 
وبتنســيق  البلديــن  فــي  المختصــة  الســلطات 
مشــترك مــع جهــاز الشــرطة الخليجيــة ، وذلــك 
بعــد تلقــي إدارة مكافحة الجرائــم االقتصادية 
ومديريــات الشــرطة بالمملكــة لبالغــات تفيــد 
بوقــوع عدد مــن المواطنين والمقيمين ضحية 
لعمليــات احتيــال عبــر الهاتف بنفس االســلوب 
مــن  لعــدد  تابعــة  هواتــف  أرقــام  وباســتخدام 
شــركات االتصاالت في مملكــة البحرين ودولة 
اإلمارات العربية المتحدة ، وعليه تم التنسيق 
عبــر جهــاز الشــرطة الخليجيــة لرصــد ومراقبة 
هــذه األرقــام بالتعــاون مــع الســلطات األمنيــة 
في البلدين ،و نجحت تلك الجهود في القبض 
على عدد من أفراد العصابة وتسليمهم للعدالة.

القبض على عصابة 
تحتال عبر الهاتف

مجموع ميزانيتها بنهاية الربع األول تجاوز 8.24 مليار دينار

6.4 % زيادة ميزانية شركات األعمال االستثمارية

ميزانيــة  لموجــودات  الكلــي  المجمــوع  شــهد 
فــي  العاملــة  االســتثمارية  األعمــال  شــركات 
البحريــن بنهايــة الربــع األول مــن العــام الجاري 
زيــادة بنســبة 6.4 % قياًســا بالربــع األخيــر مــن 
بالفتــرة  قياًســا  النســبة  وذات  الماضــي،  العــام 
نفســها من العام 2018. وأظهرت أحدث بيانات 
رســمية نشــرها مصرف البحريــن المركزي على 
للميزانيــة بنهايــة  الكلــي  موقعــه أن المجمــوع 
الربــع األول تجاوزت 8.24 مليار دينار، بارتفاع 
األخيــر  بالربــع  قياًســا  دينــار،  مليــون   496.2
 59 لـــ  “المركــزي”  الماضي.ورخــص  العــام  مــن 
مؤسســة تحت مظلة شــركات االســتثمار حتى 
شــهر ينايــر 2018، وتتوزع هذه المؤسســات ما 
بيــن 52 شــركة اســتثمار، و6 مكاتــب تمثيليــة، 
وجمعيــة وحيــدة هــي جمعية مديــري األصول 
البحرينية. يشــار إلى أنه وفًقا للدليل اإلرشادي 
للشــركات المرخــص لهــا من المصــرف المركزي، 
فإنه يجوز لشــركات االستثمار من الفئة األولى 

االســتثمار  خدمــات  أنــواع  كافــة  تمــارس  أن 
الخاضعــة للرقابــة بما في ذلــك تحمل المخاطر 
الماليــة  األدوات  فــي  التعامــل  مثــل  الخاصــة 
بصفــة متعهــد، ويجــوز لشــركات االســتثمار من 
الفئــة الثانية أن تمارس كافة أنواع النشــاطات 
باســتثناء التعامــل بصفــة متعهــد، أمــا شــركات 

االســتثمار مــن الفئــة الثالثــة فينحصر نشــاطها 
فقــط فــي تقديــم المشــورة وترتيــب الصفقــات 
عليــه  مــا  غيــر  وعلــى  الماليــة،  األدوات  فــي 
الحــال بالنســبة لشــركات الفئة األولــى والثانية 
فــإن شــركات الفئــة الثالثــة ال يمكنهــا االحتفاظ 

بأموال العمالء.

 11.4 حوالــي  البحريــن  صــّدرت 
مــن  متنوعــة  خــردة  طــن  ألــف 
والنحــاس  واأللمنيــوم  الحديــد 
بقيمــة  والتنجســتين،  والقصديــر 
تصــل إلــى أكثــر مــن 2.2 مليــون 
دينــار خالل شــهر يوليــو الماضي. 
وأوضحــت بيانات أولية مصدرها 

أن  البحرينيــة،  الجمــارك  شــؤون 
المملكة صــدرت خردة معادن إلى 
6 دول، حيــث جــاءت الهنــد فــي 
المركــز األول من حيث قيمة هذه 
الصــادرات بواقــع أكثــر مــن 47.2 
 1.65 تتجــاوز  بقيمــة  ــا  طنًّ ألــف 

مليون دينار.

البحرين تصّدر “خردة معادن” بـ2.2 مليون دينار

أجمعــت فعاليــات وطنيــة أن توجيهــات رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان ال خليفة، 
للــوزارات الخدميــة بمتابعــة كل المالحظــات والشــكاوى التــي يثيرها المواطنــون والعمل على حلها بشــكل فوري 
وتكثيــف اللقــاءات المباشــرة وبالمواطنيــن تحقيقــًا ألهــداف الحكومــة فــي الوصــول لرضــى المواطــن عــن كافــة 
الخدمــات، دليــل واضــح علــى حــرص ســموه التيســير على  المواطنيــن و التأكد مــن وصول جميــع الخدمات التي 
تقدمها حكومة مملكة البحرين ألبناء الوطن بيسر الفتين إلى أن توجيهات سموه تصب دومًا في صالح المواطن 

الذى كان وسيبقى من أولويات عمل الحكومة.

حرصــه  عكســت  ســموه  توجيهــات  أن  وأكــدوا   
وأن  المواطنيــن،  لمتطلبــات  الحثيثــة  ومتابعتــه 
ســموه يبــذل قصــارى جهــده مــن أجــل علــى رفــع 
مســتوى ما تقدمه حكومــة المملكة للمواطنين من 
خدمات، والتعامل بشــكل فوري مع الشكاوى التي 
يقدمها المواطنين فى مختلف الوســائل اإلعالمية 
الخدمــات  بجــودة  يرتقــي  بمــا  معهــا،  والتفاعــل 
وتعزيــز المنجــزات الوطنيــة التى تحققهــا حكومة 

المملكة برئاسة سموه على مختلف األصعدة.
وقالــوا إن توجيهــات ســموه تأتــي اســتمرارا لنهــج 

المفتــوح  البــاب  سياســية  ترســيخ  فــي  ســموه 
 ، األوقــات  فــي كل  الوطــن  أبنــاء  مــع  والتواصــل 
مؤكديــن أن إزالــة همــوم المواطنيــن واالســتماع 
المواطنيــن  إحســاس  مــن  تزيــد  لشــكواهم 
بالمســؤولية المجتمعية وتدفعهم دومًا إلى التقدم 
والتطور فى مختلف المجاالت، مضيفين أن شعب 
مملكــة البحريــن بأكملــه يكــن كل الحــب والتقديــر 
لســموه لــدوره الكبيــر فــى متابعة هموم وشــكاوى 
علــى  والعمــل  احتياجاتهــم  وتلمــس  المواطنيــن 

تلبيتها.

المنامة - وزارة اإلسكان

إطــالق  عــن  اإلســكان  وزارة  أعلنــت 
مبــادرة “اتحــادات”، والتــي تهــدف إلــى 
المنتفعيــن  اتحــادات  وتأهيــل  تطويــر 
قامــت  التــي  الســكنية  العمــارات  فــي 
اتحاداتهــا  وتشــكيل  بتنفيذهــا  الــوزارة 
في مختلف محافظات المملكة، مشــيرة 
إلــى أنهــا قامت بتفعيــل المبــادرة بصفة 
أم  مشــروع  عمــارات  علــى  تجريبيــة 
الحصــم اإلســكاني، فيما تعكــف الوزارة 
حاليــا علــى تعميــم التجربــة علــى باقــي 
مشــاريع العمــارات بعــد نجــاح النســخة 

التجريبية للمبادرة.
المقــرر  مــن  أنــه  الــوزارة  وأوضحــت 
عــن  المقبــل  األســبوع  خــالل  تعلــن  أن 
تفاصيــل هــذه المبادرة، والتــي تعد أبرز 
مالمحهــا مســاهمة وزارة اإلســكان فــي 
تأهيل اتحاد المنتفعين من خالل توفير 

دعمــا ماليــا يضــاف إلــى ميزانيــة اتحاد 
كل عمــارة ســكنية لفترة زمنيــة محددة 
تصــل إلى عام واحــد قابلة للتجديد، مع 
تكليــف شــركة عقارات اإلســكان التابعة 
لبنــك اإلســكان فــي تولــي أمــور صيانــة 
العمارات من خالل الميزانية المشــتركة 

بين الوزارة واتحاد العمارة.
إلــى  الجديــدة  المبــادرة  هــذه  وتهــدف 
توعيــة قاطني ومنتفعي شــقق التمليك 
المناطــق  صيانــة  بأهميــة  اإلســكانية 
المشــتركة؛ لضمــان وجــود أماكن نظيفة 
وآمنــة للجميع، إضافة إلى حث منتفعي 
مــن  االســتفادة  علــى  التمليــك  شــقق 
للمناطــق  والصيانــة  اإلدارة  خدمــات 
المشتركة، فضال عن تعزيز ثقافة تحمل 
المســؤولية لــدى المنتفعيــن مــن الشــقق 

السكنية.

“اإلسكـــان” تطلـق “اتحـــادات” 
في مشاريع العمارات السكنية

سمو رئيس الوزراء متابع لشكاوى المواطنين ووضع الحلول لها
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المنامة - بنا

عاد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى أرض 
الوطن بحفظ هللا ورعايته أمس،وكان في مقدمة مســتقبلي جاللة الملك  
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة . 

الــى  بزيــارة  قــام  قــد  وكان جاللتــه 
اطمــأن  مدريــد  األســبانية  العاصمــة 
مملكــة  ملــك  صحــة   علــى  خاللهــا 
صاحــب  الســابق  الصديقــة  أســبانيا 
كارلــوس،  خــوان  الملــك  الجاللــة 
الصحــة  موفــور  لــه  متمنيــًا جاللتــه 
ودوام العافية.وأعــرب جاللــة الملك 
شــكره  بالــغ  عــن  كارلــوس  خــوان 
وتقديــره إلــى صاحــب الجاللــة على 
أبــداه  ومــا  الكريمــة،  الزيــارة  هــذه 
مــن مشــاعر طيبــة ونبيلــة،  جاللتــه 
متمنيــًا لجاللــة الملــك المفــدى وافــر 

الصحة والسعادة. 
صاحــب  البــالد  عاهــل  حضــر  كمــا  
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفة، ختام منافسات بطولة العالم 
للرجل الحديدي، والتي أقيمت أمس  
بمدينة نيس بالجمهورية الفرنســية، 
البحريــن  فريــق  بمشــاركة  وذلــك 
المتســابقين  مــن  ونخبــة  للتحمــل، 
والرياضييــن العالمييــن مــن مختلف 

الدول.
ولــدى وصول جاللة الملك إلى مكان 
عمــدة  االســتقبال  فــي  كان  الســباق 
مدينــة نيــس كريســتيان أستروســي  
فــي  المســؤولين  كبــار  مــن  وعــدد 
فــي  المســؤولين  وكبــار  المدينــة، 
اللجنــة العليا المنظمــة لبطولة العالم 
للرجل الحديدي.بعد ذلك تابع جاللة 
العاهــل المفــدى جانبًا من منافســات 

البطولة.
وقــدم ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
إيجــازًا  الملــك  إلــى جاللــة   ، خليفــة 
عن مشــاركة فريــق البحرين للتحمل 
فــي ســباقات بطولــة العالــم للرجــل 
الحديــدي واســتعدادات الفريق لهذا 

الحدث الرياضي العالمي.
صاحــب  أعــرب  المناســبة  وبهــذه 
بحضــور  ســعادته  عــن  الجاللــة 

العالميــة،  البطولــة  هــذه  منافســات 
الطيبــة  الثنائيــة  بالعالقــات  وأشــاد 
البحريــن  مملكــة  بيــن  الوطيــدة 
الصديقــة  الفرنســية  والجمهوريــة 
الرياضيــة  المياديــن  فــي  وخاصــة 

والشبابية.

فريــق  أعضــاء  جاللتــه  هنــأ  كمــا 
اإلنجــاز  علــى  للتحمــل  البحريــن 
الــذي  والكبيــر  المشــرف  التاريخــي 
األول  بالمركــز  بفوزهــم  حققــوه 
والمركــز الثانــي فــي ســباقات بطولة 
العالم للرجل الحديدي، مشيدًا بروح 

وبالمســتويات  والعزيمــة  اإلصــرار 
الفنية الراقية والمتميزة التي قدمها 
البطولــة،  هــذه  فــي  الفريــق  العبــوا 
منوهــًا جاللتــه باإلنجــازات العديــدة 
واأللقــاب العالميــة التــي حققها أبناء 
البطــوالت  مختلــف  فــي  البحريــن 

والســباقات، ومــن أهمهــا فــوز ســمو 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ 
ببطولة العالــم للرجل الحديدي التي 
أقيمت بالواليات المتحدة األميركية 
جاللتــه  مؤكــدًا  الماضــي،  العــام 
كل  تقديــم  علــى  المســتمر  حرصــه 
الرعايــة والدعم والتشــجيع ليواصل 
الشــباب البحريني عطاءه ومسيرته 
الرياضيــة بنجــاح والمحافظــة علــى 
اإلنجازات والمكاســب الرياضية اتي 

تحققت للمملكة.
وأثنــى جاللــة الملــك، بهذه المناســبة 
يقــوم  الــذي  الــدؤوب  العمــل  علــى 
بــه ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة، ممثــل جاللة الملــك لألعمال 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
المجلــس األعلى للشــباب والرياضة، 
آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  وســمو 
خليفة، النائب األول لرئيس المجلس 
رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
اللجنــة األولمبيــة البحرينية، وجهود 
مســيرة  لتعزيــز  الكبيــرة  ســموهما 
الرياضــة البحرينيــة وتنويع مختلف 
األلعاب وتشــجيع الشــباب البحريني 
على المشاركة فيها لرفع راية الوطن 
فــي كافــة المحافــل، كما نــوه جاللته 
بهــذه اللقــاءات والتجمعات الرياضة 
العالميــة، والتــي تعــد وســيلة مهمــة 
لزيادة التعــارف والصداقة والتعاون 
رياضيــي  بيــن  الثقافــات  وتعزيــز 
وشــباب دول العالم،وتمنــى جاللتــه 
التوفيــق  كل  المتســابقين  لجميــع 

واستمرار النجاح.

نيس بمدينة  الــحــديــدي  لــلــرجــل  الــعــالــم  بــطــولــة  مــنــافــســات  خــتــام  حــضــر  جــالــتــه 

جاللة الملك يشيد بالعالقات مع فرنسا في الميادين الرياضية والشبابية
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 وأكــدوا أن توجيهــات ســموه عكســت حرصــه 
ومتابعتــه الحثيثــة لمتطلبــات المواطنيــن، وأن 
ســموه يبــذل قصــارى جهــده من أجــل على رفع 
مســتوى مــا تقدمه حكومــة المملكــة للمواطنين 
مــع  فــوري  بشــكل  والتعامــل  خدمــات،  مــن 
الشــكاوى التــي يقدمهــا المواطنين فــى مختلف 
الوســائل اإلعالميــة والتفاعــل معهــا، بمــا يرتقي 
بجــودة الخدمــات وتعزيــز المنجــزات الوطنيــة 
التــى تحققهــا حكومــة المملكــة برئاســة ســموه 

على مختلف األصعدة.
وقالوا إن توجيهات ســموه تأتي استمرارا لنهج 
المفتــوح  البــاب  ترســيخ سياســية  فــي  ســموه 
والتواصــل مــع أبنــاء الوطــن فــي كل األوقــات ، 
مؤكديــن أن إزالــة هموم المواطنين واالســتماع 
المواطنيــن  إحســاس  مــن  تزيــد  لشــكواهم 
إلــى  دومــًا  وتدفعهــم  المجتمعيــة  بالمســؤولية 
المجــاالت،  مختلــف  فــى  والتطــور  التقــدم 
بأكملــه  البحريــن  مملكــة  شــعب  أن  مضيفيــن 
يكــن كل الحــب والتقديــر لســموه لــدوره الكبيــر 
فــى متابعــة هموم وشــكاوى المواطنين وتلمس 

احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

قمبر: توجيهات سموه  تدخل 
البهجة والطمأنينة إلى القلوب 

مــن جانبــه، أكــد النائــب عمــار قمبــر وهــو رئيس 
لجنــة الخدمــات بمجلــس النــواب أن توجيهــات 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء، لتلبيــة 
احتياجات المواطن ليســت بغريبة على سموه ، 
الذي يسعى باستمرار إلى تعزيز ثقافة التواصل 
مــع المواطنيــن وتوفيــر العيــش الكريــم ألبنــاء 
الوطــن  ويظهــر ذلــك جليــًا مــن خــالل تفاعــل 
ســموه مــع كافــة القضايــا التــي تهــم المواطنيــن 
بالعمــل  للحكومــة  الدائمــة  ســموه  وتوجيهــات 
علــى حلها. وقــال إن التوجيهات أدخلت البهجة 
والطمأنينة في قلوب المواطنين وعكست مدى 
اهتمــام وحــرص ســموه ومتابعته لكافــة قضايا 
كافــة  حثــت  التوجيهــات  أن  كمــا  المواطنيــن، 
الجهــات الحكومية على ضرورة تفعيل التالحم 
بالمواطنيــن مــن خــالل جميــع قنــوات االتصــال 
المتاحة والعمل على التيســير وتخفيف األعباء 
عن كاهلهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم 

في حياتهم اليومية من الخدمات.

النفيعي: متابعة الشكاوى منهاج 
حياة ومرتكز حكيم للحكومة 

بــأن  النفيعــي  خالــد  إبراهيــم  النائــب  وعلــق 
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  توجيهــات 
والنظــر  المواطــن،  احتياجــات  لتلبيــة  الــوزراء 
فــي أولوياتــه، هــي بوصلــة المســار األول لعمــل 
بــأن  مؤكــدًا  الطمــوح،  ولبرنامجهــا  الحكومــة 
اهتمام سموه الدائم ومتابعة لما يطرح بوسائل 
المســموعة والمرئيــة والمطبوعــة عــن  األعــالم 
ومطالبهــم،  ومالحظاتهــم،  النــاس  شــكاوي 
والتوجيــه المباشــر للنظــر فيهــا ووضــع الحلــول 
وتكثيــف  لهــا،  والمســتدامة  والنافعــة  الدائمــة 
بمختلــف  وزيارتهــم  المواطنيــن،  مــع  اللقــاءات 
حكيــم،  ومرتكــز  حيــاة،  منهــاج  هــي  المناطــق، 
تقوم عليها الحكومة وتهتم به، وتراه أفق زاهر 
لمســتقبل أفضل. وأوضح بأن السعي الحكومي 
الرضــا  لتحقيــق  الكريــم،  ســموه  يقــوده  الــذي 
األكبــر للمواطن البحريني على كافة مســتويات 
الخدمــات الحكوميــة، والعمــل علــى تطويرهــا، 
وتحســين مخارجهــا، وموائمتهــا مــع المتغيرات 
مــن  هــو  والمتجــددة،  والمتســارعة  العصريــة 
بواعــث األمور المطمئنة والحافظة على اللحمة 
الوطنيــة، والمعــززة لهــا، بعالقــة صحيــة وقوية 
بيــن الدولــة والشــارع الوطنــي والعكــس، منوهًا 
لضرورة أن يسير كل الوزراء والوكالء والمدراء 
فــي الحكومة، وأصحاب أخذ القرارات بها، على 
بــاب مفتــوح،  الــوزراء، مــن  نهــج ســمو رئيــس 
للمواطــن  واهتمــام  وانصــات  نافــع،  وتواصــل 
وللمراجــع علــى حــد ســواء، وتقديم كافة ســبل 
العــون والنجدة والمســاعدة له، وقضاء حاجته، 

باعتباره حق دستوري أصيل له.

كمال: قلٌب رحيٌم وأٌب حكيم يشعر 
بالمواطنين ومشاعرهم

كمــال  وهــي  النائــب سوســن  أشــادت  بدورهــا 
عضــو لجنــة الخدمــات بتوجيــه صاحب الســمو 
الملكــي رئيس الوزراء الــذي وجه فيه الوزارات 
الخدميــة بمتابعــة كافــة المالحظات والشــكاوى 
حلهــا  علــى  والعمــل  المواطنــون  يثيرهــا  التــي 
المباشــرة  اللقــاءات  وتكثيــف  فــوري  بشــكل 
بالمواطنيــن، وقالــت إن صاحــب الســمو الملكي 
األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة، قلٌب رحيٌم 
وأٌب حكيم يشــعر بالمواطنين ومشــاعرهم وقد 
ُعرف دائمًا وأبدًا بقربه من هموم الناس وتلمس 
أحاسيســهم وتلبية حاجاتهم على وجه السرعة 
، ويريــد ســموه دائمــًا أن يؤســس لمنهجية عمل 
كافــة  عــن  والرضــى  الســعادة  تصنــع  حكومــي 
مــن  اطمئنانهــا  عــن  كمــال  وعبــرت  الخدمــات. 
مســتقبل األداء الحكومي عند اقتدائه بصاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء، الذي يمكن وصفه 
بالرجــل ذو الطــراز النــادر واألصيــل، إن ســموه 

يعــرف البحريــن بيتــًا بيتًا ، عائلــًة عائلًة ، يعيش 
معهــم فــي األفــراح واألحزان كيانًا واحــدًا وقلبًا 
واحدًا ، وال غرابة أن يعدد صاحب السمو الملكي 
لــك عنــد االلتقاء به مــا لم تطلع عليه من ســيرة 
البحريــن  آبائــك وأجــدادك، هكــذا شــّيد ســموه 
منذ عهد االســتقالل وإشــراقة الدولة الحديثة ، 
وهكــذا يريــد لهــا أن تبقى. وقدمــت كمال دعوة 
لجميــع المســؤولين فــي الحكومــة الموقــرة إلى 
البحريــن  نعيــش  حتــى  ســموه  رؤيــة  تحقيــق 
الــذي نريــد ، واحًة غناء من الرخاء واالســتقرار 
أن  إلــى  الفتــًة  المواطنيــن،  لجميــع  والســعادة 
ســموه نموذج فريد فى التعامل مع المواطنيين 
مــن خــالل االســتماع لهــم واالســتجابة الفوريــة 
لمتطلباتهم والتوجيه بســرعة حل وتذليل كافة 

المعوقات التي تقع في طريقهم.

القطري: تتبع احتياجات أبناء 
المملكة على رأس األولويات 

تتبــع  إن  القطــري  فاطمــة  النائــب  وقالــت 
احتياجــات المواطنيــن دائما ما كانت على رأس 
أولويــات رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة؛ النابعة من 
حرصــه الشــديد علــى تحقيــق أعلــى مســتويات 
الحكوميــة،  الخدمــات  مــن  للمواطنيــن  الرضــا 
مشــيرًة إلى أن ســموه لم يكن يكتفي باالستماع 
إلــى شــكاوى المواطنيــن ومالحظاتهــم، حيــث 
الميــدان  إلــى  النــزول  كان دائــم اإلصــرار علــى 

لالطــالع بنفســه علــى القضايــا والمشــاكل التــي 
شــكاواهم  إلــى  واالســتماع  المواطنيــن  تــؤرق 
ومالحظاتهم بشــكل مباشر. ولفتت القطرى إلى 
أن توجيهــات ســموه للوزراء بتكثيــف اللقاءات 
المباشرة بالمواطنين ومتابعة كافة مالحظاتهم 
وشكاويهم وحلها بشكل فوري، يؤكد نهج سموه 
الحكوميــة  الخدمــات  تحســين  مواصلــة  نحــو 
وتحقيــق أهدافهــا بما يلبي تطلعــات المواطنين 

ورضاهم عن كافة الخدمات الحكومية.

سبكار: توجيهات سموه للوزارات 
الخدمية محل إشادة

 بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة النادي العالمي 
بتوجيهــات  ســبكار  علــى  االجتماعــي  لإلعــالم 
صاحب الســمو الملكى رئيس الــوزراء للوزارات 
الخدميــة بمتابعــة كافــة المالحظات والشــكاوى 
التي يثيرها المواطنون والعمل على حلها بشكل 
فــوري وتكثيف اللقاءات المباشــرة بالمواطنين، 
مضيفًا أن وسائل االعالم االجتماعى لعبت دورًا 
مهمــًا فــي التأثيــر علــى الخدمــات التــي تقدمهــا 
الحكومــات اإللكترونيــة ومــا تقدمــه مــن مزايــا 
في تقديم الخدمات التي تعتبر من الضروريات 

التي يستخدمها المواطنين.
وقــال ســبكار إن اإلعــالم االجتماعي يمثل جزء 
اساســي بــل ضــروري إلنجــاح مشــروع التطوير 
الــذي تحدثــه الوســائل التكنولوجيــة فــي أفــق 
إقــرار الحكومات اإللكترونية، منوهًا ان االعالم 
االجتماعــي ســاهم أيضــًا فــي إحــداث تغييرات 
ايجابية  لمن يتعامل مع الحكومات االلكترونية 

من خالل التحول الرقمى.

الجالل: سموه يتفاعل بشكل سريع 
مع الشكاوى المطروحة

مــن جانبهــا، أكــدت الناشــطة عبيــر الجــالل أن 
ســموه  حــرص  لتؤكــد  تأتــي  ســموه  توجيهــات 
فــي  الوطــن  أبنــاء  مــع  التواصــل  تعزيــز  علــى 
جميع األوقات لتلبي وتجســد توجيهات ســموه 
حالــة التالحــم القائم بين ســموه وشــعب مملكة 
البحريــن وحــرص الحكومة على تســخير كل ما 
من شأنه راحة المواطنين، مضيفة أن ذلك ليس 
ذلــك غريبــًا علــى ســموه التــى تأتــى توجيهاتــه 

دائمًا فى صالح المواطن البحرينى.
 وقالــت الجــالل إن ســموه يتفاعــل مــع شــكاوى 
نحــن  شــعرنا  حتــى  ســريع  بشــكل  المواطنيــن 
نشــطاء مواقــع التواصــل اإلجتماعــى بــأن حــل 
الشــكاوى يأتــى قبــل طرحهــا، وبشــكل ســريع ، 
مطالبــة كافــة الــوزارات بأن تحذوا حذو ســموه 
فــى التواصــل مــع المواطنيــن والعمــل على حل 
مشــاكلهم واالســتماع آلرائهم من أجل تحســين 
الخدمات بما يتوافق مع رؤية ونهج ســموه فى 
التطويــر والنماء ومواصلة مســيرة التنمية على 

كافة المستويات.

الحواج: رضا المواطن عن خدمات 
الحكومية غاية لدى سموه

وفــى نفــس الســياق أفــادت المحاميــة فاطمــة 
الملكــي  الســمو  صاحــب  توجيــه   أن  الحــواج 
رئيــس الــوزراء للــوزارات الخدميــة إلــى متابعة 
يثيرهــا  التــي  والشــكاوى  المالحظــات  كافــة 
المواطنــون، يؤكــد دائمًا بأن رضاء المواطن عن 
خدمــات الحكوميــة غايــة لــدى ســموه، مشــيرًة 
إلــى أن ســموه يحــث المســئولين لفتــح أبوابهــم 
لخدمة المواطن هو يهتم بشكل شخصي لهموم 
المواطنيــن لذلــك ابــواب ســموه  دائمــا مفتوحه 
لسماع شكاويهم. وأوضحت أن اهتمام صاحب 
الســمو الكلــى رئيس الوزراء بقضايــا المواطنين 
أمر نلتمســه دومًا في متابعة ســموه الشــخصية 

ــحــكــومــة ــة عــمــل ال ــوصــل ــن والـــنـــظـــر فـــي أولـــويـــاتـــه ب ــواطـ ــمـ احـــتـــيـــاجـــات الـ

فعاليات وطنية: سمو رئيس الوزراء رسخ لسياسة الباب المفتوح مع المواطنين

لمــا يكتب فــي الجرائد أو من خالل مواقع التواصل 
و  الوطــن  يحــب  ســموه  أن   ً االجتماعي،مضيفــة 
المواطــن و يحــرص علــى راحتهم بمــا يخدم الوطن 

ويعزز من إزدهاره وتنميته وتطوره.

عبدالحميد: سموه يحث مرارا وتكرارا 

على سماع صوت المواطن 

عبدالحميــد  أحمــد  الصحافــي  الكاتــب  أكــد  فيمــا 
مسؤول صفحة بريد القراء بجريدة “أخبار الخليج” 

أن صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة رئيس الــوزراء يقدم المثال الذي يحتذى 
بــه لرجــل الدولــة المتواصــل مع أبنــاء وطنه في كل 
األوقات، واســتطاع سموه من خالل سياسية الباب 
المفتوح التي يطبقه بأن يكون الملجأ الرئيسي الذي 
يبحــث عــن المواطــن البحرينــي لتلبيــة احتياجاتــه 

ومتطلباته.
وأضــاف أنه لمس حرص ســموه الدائــم على متابعة 
عبــر مختلــف وســائل  البحرينــي  المواطــن  شــؤون 
االتصــال والتواصــل من خــالل رصده لما ينشــر في 

صفحــة بريــد القــراء بالجريــدة بشــكل دائــم، حيــث 
إن ســموه أكــد مــرارا وتكــرارا علــى ســماع صــوت 
المواطن في كل مكان، لذا فإن ذلك انعكس بصورة 
جليــة علــى حرص ديوان ســموه علــى الوقوف على 
مالبســات أي شــكوى أو مناشدة تصل إلى الصحافة 

الوطنية. 
وقــال: لقــد فوجئــت فــي أول يــوم لــي عقــب تولــي 
مســؤولية إدارة “صفحــة بريــد القــراء” باتصــال في 
الســابعة صباحــا مــن ديــوان ســمو رئيــس الــوزراء 
وبيانــات  معلومــات  علــى  الحصــول  منــي  يطلــب 
بخصــوص إحدى الشــكاوى المنشــورة فــي الجريدة 
الصــادرة فــي نفــس اليــوم، وهــو ما لــم أكــن اتوقعه 
بعــد، إذ  البدايــة، ولكننــي اعتــدت عليــه فيمــا  فــي 
أصبــح هــذا االتصــال هو بوابــة تخفيــف معاناة أحد 

المواطنين.
إلــى  الحكوميــة  والجهــات  الــوزارات  جميــع  ودعــا 
االقتــداء بالنهــج الذي كرســه صاحب الســمو رئيس 
ســموه  تفاعــل  خــالل  مــن  الصحافــة  مــع  الــوزراء 
اإليجابــي مــع كل مــا يكتــب أو ينشــر، والتــي تظهــر 
بصــورة جلية في توجيهات ســموه لحل المشــكالت 
التــي تثــار فــي اإلعــالم، إدراكا مــن ســموه ألهميــة 
دور الصحافــة التنمــوي فــي تســليط الضــوء علــى 
احتياجات المجتمع بما يخدم التنمية الشاملة فيه.

وشــدد عبدالحميــد علــى أن المتابعــة الحثيثــة مــن 
صاحــب الســمو رئيــس الــوزراء لــكل مــا يكتــب فــي 
الصحــف وخاصة الصفحات المعنية برســائل القراء 
والمواطنين، دفعت المواطنين إلى رفع شعار واحد 
دائمــا وهــو “مــا للصعــاب إال خليفــة” ثقــة منهــم أن 
ســموه هــو الحريص على تخفيــف معاناتهم وتذليل 
أي معوقــات تواجههــم في الحصــول على الخدمات 
مــن مختلــف الــوزارات.  ســمو رئيــس الــوزراء دائما 
يحث المســئولين لفتح أبوابهم لخدمة المواطن هو 
يهتم بشــكل شخصي لهموم المواطنين لذلك أبوابه 
دائمــا مفتوحــه لســماع شــكاويهم هــذا امــر نلتمســه 
فــي متابعتــه الشــخصية لمــا يكتــب فــي الجرائــد او 
الوطــن و  التواصــل االجتماعــي يحــب  مــن خــالل 
المواطــن ويحــرص علــى راحتهــم بما يخــدم الوطن 
رضــا المواطــن عــن خدمــات الحكوميــة غايــة لــدى 
سموه مما ال شك فيه أن الخدمة تطورت إلكترونيا 

وأبواب بعض المسؤولين مفتوحة.

أجمعــت فعاليــات وطنيــة أن توجيهــات رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان ال خليفة، للــوزارات الخدمية بمتابعة كافة المالحظات والشــكاوى التي يثيرها المواطنون والعمل على حلها بشــكل 
فوري وتكثيف اللقاءات المباشرة وبالمواطنين تحقيقًا ألهداف الحكومة في الوصول لرضى المواطن عن كافة الخدمات، دليل واضح على حرص سموه التيسير على  المواطنين و التأكد من وصول جميع الخدمات التي 

تقدمها حكومة مملكة البحرين ألبناء الوطن بيسر الفتين إلى أن توجيهات سموه تصب دومًا في صالح المواطن الذى كان وسيبقى من أولويات عمل الحكومة .
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مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

بمناسبة االحتفال باليوم الدولي لمحو األمية، 
والــذي أقرتــه منظمــة اليونســكو فــي الثامــن 
مــن ســبتمبر مــن كل عــام، أكــد وزيــر التربيــة 
مملكــة  جهــود  أن  النعيمــي  ماجــد  والتعليــم 
البحرين الكبيرة والمستمرة في توفير التعليم 
المســتمر وتعليم الكبار، قد أسهمت في خفض 
نسبة األمية األبجدية في مملكة البحرين إلى 
أقــل مــن 2.4 %، وهــي ضمــن النســب األدنــى 
علــى الصعيــد العالمــي، مشــيًرا إلــى أن الوزارة 
تعمــل حالًيا على محو األميــة اإللكترونية عبر 
توفيــر دورات متنوعــة ومســتمرة في مهارات 

استخدام الحاسوب.
وأضــاف الوزيــر أن الــوزارة، وبدعــم من قيادة 
مراكــز  مــن  العديــد  توفــر  البحريــن،  مملكــة 
التعليــم المســتمر فــي جميــع المحافظــات، مع 
توفيــر الخدمــات التعليمية والكتب الدراســية 
والمواصالت بصورة مجانية لجميع الدارسين 
والدارســات بهــذه المراكــز، وذلــك تجســيًدا لما 
جــاء في دســتور مملكــة البحرين وفــي قانون 
التعليــم رقــم 27 لســنة 2005 مــن أن التعليــم 
حــٌق تكفلــه الدولــة للجميــع، وأن محــو األميــة 
مســؤولية وطنيــة، لرفــع مســتوى المواطنيــن 
االهتمــام  مــع  ومهنًيــا،  واجتماعًيــا  ثقافًيــا 
بتحســين أوضــاع العامليــن فــي هــذا القطــاع 

بمــا يعــزز جهودهــم فــي أداء هــذه  الحيــوي، 
الرسالة المهمة.

حرصــت  قــد  الــوزارة  أن  إلــى  الوزيــر  وأشــار 
علــى تطوير برامج محو األميــة وتعليم الكبار 
والتعليم المســتمر على أســاس مبادئ: )التعلم 
مــدى الحياة والتعلم مــن أجل الحياة، والتعلم 
مــن أجــل التنميــة(، وذلــك مــن خــالل إدخــال 
برامج محو األمية الرقمية للدارســين بالمراكز 
التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم، إضافــة إلى 

والثقافيــة  التعليميــة  الــدورات  مــن  الكثيــر 
والمهنيــة الموجهــة للجمهــور بمختلــف فئاتــه 
ومســتوياته خــالل الســنوات الماضيــة، ومــن 
ضمنهــا دورات تعليــم اللغــات، وذلك اســتجابة 
لحاجــات ســوق العمــل، وبمــا يؤدي إلــى تنمية 

الطاقات البشرية المنتجة.
المســائي  المســتمر  التعليــم  مراكــز  أن  يذكــر 
األساســي  التعليــم  برنامــج  علــى  تشــتمل 
مراحــل  إلــى  بــدوره  ينقســم  الــذي  المعــادل، 
عــدة، أولهــا )محــو األميــة( التــي تعــادل الصف 
الرابــع االبتدائــي، تليها مرحلــة )المتابعة( التي 
تعــادل الصفين الخامس والســادس االبتدائي، 
شــهادة  علــى  إنهائهــا  بعــد  الــدارس  ويحصــل 
إتمــام الدراســة االبتدائية، وصــواًل إلى مرحلة 
اإلعداديــة،  الدراســة  تعــادل  التــي  )التقويــة( 
وتؤهــل الــدارس للحصــول على شــهادة إتمام 
المعادلــة، وبعدهــا يمكــن  الدراســة اإلعداديــة 
المــوازي  الثانــوي  التعليــم  ببرنامــج  االلتحــاق 
الــذي يؤهــل الــدارس للحصــول علــى شــهادة 
فــي  الــوزارة  دشــنت  كمــا  العامــة،  الثانويــة 
)محــو  برنامــج   2003/2004 الدراســي  العــام 
األميــة الحضاريــة المعلوماتيــة(، والــذي يمّكن 
اســتخدام  مهــارات  إتقــان  مــن  المشــاركين 

الحاسوب.

اســتنكر ممــدوح الصالــح نائــب رئيــس لجنــة الخدمــات بمجلــس النــواب إقامــة مثــل 
المعارض غير القانونية لتوظيف األجانب في النادي الهندي.

وأبدى الصالح استغرابه الشديد من تكرار 
للجاليــة  للتوظيــف  آخــر  معــرض  إقامــة 
الهنديــة بعدما ســبقتهم الجاليــة البنغالية 
والتنميــة  العمــل  وزارة  أوقفتــه  والــذي 
االجتماعيــة لمخالفتــه القانــون الذي يمنع 
تنظيــم معــارض التوظيــف لألجانــب، في 
تحدٍّ واضح وصريح لقوانين وزارة العمل 

من جانب هذا النادي.

كل  باتخــاذ  الــوزارة  النائــب  وطالــب 
اإلجــراءات القانونية حيال القائمين على 
الهنــدي وكذلــك  النــادي  وإدارة  المعــرض 
محاســبة الشــركات المشــاركة معهــم فــي 
المعرض والتحقق من نسب البحرنة فيها، 
وأن تكــون هذه اإلجــراءات قوية ورادعة 
والمجاملــة؛  الهــدوء  لغــة  عنهــا  تختفــي 
لضمــان عدم تكــرار المخالفــة ألي جاليات 

أخرى في المستقبل.
وأكد الصالح أن إقامة مثل هذه المعارض 
يمثــل ضربــة موجعــة لبحرنــة الوظائــف؛ 
المشــاركة فيهــا تســتهدف  الشــركات  ألن 
ذات  وفــي  بعينهــم،  األجانــب  توظيــف 
الوقت طعنــة خنجر في خاصرة أصحاب 
العمــل البحرينييــن ألنهــا تشــجع عمالهــم 
علــى الهــروب مــن وظائفهــم الحاليــة ممــا 
يعنــي تكبــد خســائر ماليــة وفنية تســاهم 

إضعاف العمل.
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Û  نقــف هــذه الوقفــة اليــوم فــي هــذه المناســبة العزيــزة
علينا جميًعا، والمســتقرة في قلوبنا ووجداننا؛ لنسلط 
الضــوء على بعض الحقائق والمعلومات الموثقة التي 
تؤكــد أّن الشــيعة فــي البحريــن كانــوا، ومــا يزالــون، 
لتأديــة  منقوصــة،  ليســت  كاملــة،  بحريــة  يتمتعــون 
وممارســة شــعائرهم الدينيــة؛ وذلــك بهــدف توضيــح 
بعــض جوانب هذا الموضوع، والمســاهمة المتواضعة 
الوطنيــة،  والوحــدة  واللحمــة  األخــوة  تعزيــز  فــي 
للحريــة  ومنــارة  نموذًجــا  البحريــن  مكانــة  وترســيخ 

الدينية والتعايش والتسامح.
Û  إن ُأّم هــذه الحقائــق وأولهــا هــي أن كل البحرينييــن

يعتــزون ويفخــرون عندمــا ُتحيــي بالدهم رســمًيا في 
مثــل هــذه األيــام وفــي كل عــام وعلــى مــّر الســنين، 
ذكــرى كارثــة عاشــوراء المفجعــة، التــي وقعــت قبــل 
نحــو 1400 ســنة، والتي استشــهد فيها صفــوة من آل 
بيــت المصطفــى عليه أفضــل الصالة والســالم، وعلى 
رأســهم ســبطه اإلمــام الحســين وعــدد مــن أصحابــه، 
والتي يحزن ويتألم لها كل المسلمين، وليس شيعتهم 
عي، فالمسلمون جميًعا  فقط كما يحاول البعض أن يدَّ
ينظرون إلى ذلك الحدث المرير بكل األســى واللوعة، 
حيــث  تاريخهــم،  فــي  ســوداء  صفحــة  ويعتبرونــه 
تجســدت فيه واحدة من أبشــع صور القســوة والظلم 

والعنف في تاريخ اإلنسانية.
Û  ولعــلَّ كثيريــن ال يعلمون أن البحرين هي أكبر بلد في

العالم كثافة بالنسبة لعدد المآتم والحسينيات مقارنة 
بمساحتها وعدد سكانها، إذ يبلغ عدد المسجلين وغير 
المســجلين منهــا 1500 مأتــم، بحســب أكثــر المصــادر 
تحفًظــا، ُشــيد الغالبيــة العظمــى منهــا، وأكاد أن أقــول 
وأجــزم 90 % منهــا، بعد تولي أســرة آل خليفة الكرام 
الحكــم فــي البــالد العــام 1783م، وقــد ذكــر الكاتــب 
والباحــث البحرينــي عبــدهللا ســيف في كتابــه “المآتم 
فــي البحريــن” الذي صدر في العــام 1995م أنه يوجد 

ما يزيد على 3500 مأتم في البحرين.
Û  ويوجــد فــي البحريــن كذلــك أكثــر مــن 750 مســجًدا

للشيعة مقارنة بـ 596 مسجًدا للسنة، بحسب سجالت 
إدارتي األوقاف السنية والجعفرية.

Û  والبحريــن هــي الدولــة الوحيــدة فــي العالــم العربــي
التــي تمنــح يومــي التاســع والعاشــر مــن محــرم مــن 
كل عــام عطلــة رســمية للعامليــن كافــة، البحرينييــن 
منهــم واألجانب، والمســلمين وغيرهــم، في القطاعين 
العــام والخاص، وفي باقي مرافــق الخدمات األخرى، 
فُتغلق الوزارات والدوائر وكل المؤسســات والمحالت 
والمصــارف والمصانــع واألســواق، وتتوقــف الحركــة 

التجارية وعجلة اإلنتاج.
Û  ،وحتــى فــي العــراق البلــد الــذي وقعــت فيــه الكارثــة

ويرقــد فيه شــهداء المعركــة، ويزور عتباته المقدســة 
المالييــن مــن الشــيعة كل عام، وتحكمــه اآلن حكومة 
شــيعية، فإّن الدولة العراقيــة تمنح يوما واحدا فقط، 

وهو يوم العاشر من محرم عطلة رسمية.
Û  وعلــى الرغــم مــن كثافــة الوجــود الشــيعي فــي لبنــان

وســيطرة حــزب هللا الشــيعي علــى كل المفاصل فيها، 
إال أن الدولــة اللبنانيــة تمنــح يــوم العاشــر مــن محــرم 
فقط عطلة رســمية، مع أنها تمنح عطال رسمية كثيرة 
لمناســبات دينية لباقي األديان والطوائف، مثل عطلة 
عيــد ميــالد الســيد المســيح عنــد الطوائــف األرمنيــة 
الســيد  ميــالد  لعيــد  أخــرى  وعطلــة  واألرثوذكســية، 
المســيح عنــد الطوائــف الكاثوليكية، وعطلــة عيد مار 
مــارون، وعطلــة عيــد البشــارة، وعطلــة عيــد انتقــال 
الســيدة العــذراء، وعطلــة جمعــة األم عنــد الطوائــف 
الكاثوليكيــة، وعطلة أخرى لجمعــة األم عند الطوائف 
األرمنية واألرثوذكسية، وعطلة عيد القيامة وغيرها.

Û  ،وعلى مستوى الدول اإلسالمية قاطبة والعالم بأسره
فــإّن البحريــن تبــرز فــي هــذا الشــأن كدولــة ال تماثلهــا 
أو تجاريهــا إال إيــران التــي تمنــح عطلــة رســمية فــي 
موســم عاشــوراء مدتهــا يوميــن، ولعــل مــرد ذلك هي 
المقتضيات التي يفرضها دســتورها الذي تنص المادة 
12 منــه علــى أن “الديــن الرســمي إليــران هو اإلســالم 
والمذهب الجعفري االثني عشــري، وهذه المادة تبقى 

إلى األبد غير قابلة للتغيير”.
Û  نعــم يفتخــر البحرينيــون ويعتــزون بتخليــد بالدهــم

إيجابيــة  ذلــك ظاهــرة  ويعتبــرون  لذكــرى عاشــوراء 
ناصعــة وانعكاًســا ســاطًعا اللتــزام المجتمــع البحريني 

برمته بقيم التعايش والتسامح وقبول اآلخر.
Û  وفــي العهــد الزاهــر آلل خليفــة، الذين تنتمي أســرتهم

إلــى المذهــب المالكــي الكريــم، فــإن الدولــة كانت وما 
وُتوجــه  عاشــوراء  مناســبة  وتحتضــن  ترعــى  تــزال 
مؤسساتها المعنية لتقديم أفضل خدماتها للمشاركين 
فــي تأديــة شــعائرها، فيتم تجنيد قــوى األمن لتنظيم 
الحركــة المروريــة وتوفيــر الحراســة األمنية، وتباشــر 
البلديــات تكثيف عمليــات التنظيف في المناطق التي 
تقــام فيها هذه الشــعائر، وتحــرص وزارة الصحة على 
تقديــم الخدمــات الطبيــة ووضــع إمكانــات وخدمــات 
الطــوارئ تحــت أهبة االســتعداد، بما فــي ذلك األطقم 
الطبية وســيارات اإلسعاف، وُتوضع فرق اإلطفاء في 
حالــة اســتنفار؛ لمواجهــة أي طارئ وغيرهــا من أوجه 

العناية والرعاية واالهتمام.
Û  ومــن المآتــم وخــالل أيــام وليالــي عاشــوراء تنطلــق

المســيرات ومواكــب العــزاء إلــى الطرقات والشــوارع 
ويقــرره  يختــاره  مــا  وحســب  حريــة،  بــكل  الرئيســة 
منظموهــا دون أي اعتــراض أو تدخــل مــن الدولة، بل 

إّن أجهزتهــا المعنيــة تتكفــل بتســهيل هــذه العمليــة، 
وال أحــد مــن البحرينييــن أو المقيميــن يبــدي أي وجه 
مــن أوجــه التذمر أو االســتياء؛ لما قد يســببه ذلك من 
عرقلــة وإربــاك للحركــة المروريــة وتعطيــل لمصالــح 

اآلخرين.
Û  ،المناســبة هــذه  تســييس  محــاوالت  تبــدأ  أن  وقبــل 

خصوصــا بعــد قيــام الثــورة اإليرانية في العــام 1979 
فقد كان عدد كبير من األشــقاء من أتباع مذهب أهل 
الســنة والجماعة )الســنة( يأتون لمشــاهدة المســيرات 
والمواكــب ويشــاركون دون حــرج أو حساســية فــي 
هــذه المناســبة ويدخلــون المآتم ويحضــرون مجالس 

العزاء.
Û  وفي خمســينات وستينات القرن الماضي، كنا كصبية

نــرى عــددا مــن كبار أفراد األســرة الحاكمــة يأتون إلى 
للتعبيــر عــن تقديرهــم ومواســاتهم، وعلمــت  المآتــم 
بعــد ذلــك بســنوات طويلــة، عندمــا ســمعتها مباشــرة 
ولمــرات عــدة مــن فــم صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقر، 
إذ يقــول ويؤكــد أن والــده المغفور له بــإذن هللا تعالى 
صاحــب العظمــة الشــيخ ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، 
عندمــا كان حاكًمــا للبــالد كان يحضــه ويحــض إخوته 
عــن  للتعبيــر  المناســبة  حضــور  علــى  الحــرص  علــى 
مشــاركتهم ومواســاتهم. ولــم أكــن قــادًرا وقتهــا علــى 
رأيــت  لكننــي  الوجــوه،  تمييــز  أو  أو تحديــد  معرفــة 
بــأم عينــي فــي المنامــة وأنــا صبــي صغيــر نفــرا مــن 
“الشــيوخ” يرتــدون مالبــس مميــزة ويقفــون بالقــرب 
مــن البيــت القديم للمرحوم حســين يتيــم، وبالتحديد 
عند تقاطع طريقين بين زوايا ما كانت تســمى ســابًقا 
“أرض الباخشــة” أو مدرســة الزهــراء الحًقا، ومدرســة 
العجم، ومحطة إطفاء الحريق، إذا لم تخني الذاكرة، 
كان يقــال لنــا إنهــم - أي الشــيوخ - جــاؤوا للمشــاركة 

ومشاهدة مواكب العزاء.
Û  وفــي أحــد األيــام فــي عاشــوراء لــم نتمكــن مــن عبور

الشــارع المقابــل لمأتــم القصاب بســهولة، وقيــل لنا إّن 
أبنــاء الحاكم جاؤوا للمشــاركة وكانوا جالســين داخل 
المأتم برفقة المرحوم السيد محمود العلوي الذي كان 
مــن كبــار المســؤولين فــي الدولــة وقتها ومــن وجهاء 

الشيعة في البالد.
Û  يذكــر ويكــرر صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن

ســلمان آل خليفــة، أمام زوار مجلســه العامــر، أنه كان 
يــرى فــي ريعــان شــبابه بعــض رؤســاء المآتــم يفدون 
إلــى بيــت والــده الحاكــم المغفــور لــه الشــيخ ســلمان 
فــي القضيبيــة فــي بدايــة شــهر محــرم مــن كل عــام 
ليشــكروه على اهتمامه ورعايتــه، ويطلبوا منه كعادة 
كل عــام تزويدهــم وإعارتهــم القــدور الكبيــرة لطبــخ 
الوالئــم للمعزيــن وعددا من الخيول الســتخدامها في 

الســتخدامها  الســيوف  مــن  وعــددا  العــزاء،  مواكــب 
لتزييــن الخيــول وألداء عــادة “التطبيــر”، فكان )رحمه 
هللا( يوفــر لهــم كل احتياجاتهــم وكل مــا يطلبونه، بما 
في ذلك الســيوف التي كانت وما تزال تســتخدم في 
مواكب العزاء ألداء “التطبير” أو “ضرب القامة”، وهي 
عــادة يمارســها عدد قليل من المشــاركين في مواســم 
العــزاء يتــم من خاللها ضرب وجرح الرؤوس والجباه 
بالســيوف إلســالة الدمــاء تعبيــًرا، مــن وجهــة نظرهم، 
عن مواســاتهم لما أصاب اإلمام الحســين من أذى قبل 
مــا يزيــد على 1400 عام، وذلك على الرغم من الجدل 
الــذي كان وال يــزال يــدور بيــن فقهاء وعلماء الشــيعة 
بشــأن تحريــم وعــدم جواز ممارســة هذه العــادة، فقد 
كان ومــا يــزال حــكام البحريــن يتجنبــون التدخل في 
واحتراًمــا  تقديــًرا  الجــدل؛  أو  االختــالف  هــذا  مثــل 
وطقوســه  شــعائره  لممارســة  فــرد  كل  لحريــة  منهــم 
يــؤدي  ال  دام  مــا  وقناعتــه  اعتقــاده  الدينيــة حســب 
ذلــك إلــى التعــدي علــى حريــات اآلخريــن وحقوقهــم 
مقدســاتهم  أو  بمعتقداتهــم  المســاس  أو  اإلضــرار  أو 
أو رموزهــم، ومــا يزال صاحب الجاللــة الملك المفدى 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة حفظــه هللا ورعــاه ســائًرا 
علــى هــذا النهــج وملتزًمــا بــذات القيم والمبــادئ التي 
آبــاؤه وأجــداده، فجاللتــه وصاحــب  ســنها وأرســاها 
الســمو رئيــس مجلس الوزراء يحرصــان كل عام على 
االجتماع برؤســاء المآتم والمعنيين بشــؤون المواكب 
الحســينية لالستفســار عــن احتياجاتهــم ومتطلباتهم 
ومــن ثــم إصدار أوامرهمــا للجهات المعنيــة لتوفيرها، 
كما يحرصان في هذه االجتماعات على تأكيد قدسية 
ونقــاء المناســبة وضــرورة صونهــا مــن كل الشــوائب 

والمنغصات.
Û  وفــي هــذا الســياق وجرًيــا على عــادة جاللتــه فقد بدأ

الديوان الملكي قبل بضعة أيام بتوزيع المنحة الملكية 
الســنوية للجمعيــات الخيريــة والمآتــم الحســينية عن 

طريق إدارتي األوقاف السنية والجعفرية.
Û  أســتطيع أن أختــم هــذه الوقفــة بالتأكيــد مــرة أخــرى

والشــهادة أن قيادتنــا الرشــيدة تحــرص كل الحــرص 
بحريــة  الدينيــة  لشــعائرهم  الشــيعة  ممارســة  علــى 
كاملــة، وأن ذلــك قد أصبح وترســخ كأحــد أهم أركان 
الجميــع  مــن  واتفاقــا  إجماعــا  هنــاك  وأن  سياســتها، 
علــى توافــر الحرية الدينيــة لكل الطوائــف والمذاهب 
واألديان في البحرين وعلى رأسها المذهب الشيعي.

Û  حفظ هللا البحرين وقيادتها وشعبها وأدام عليها نعمة
األمن واألمان في ظل وحدة وطنية وتعايش ومحبة 
بيــن مكونــات وشــرائح مجتمعهــا  واحتــرام متبــادل 

كافة.



اللــواء  العــام   األمــن  رئيــس  رعايــة  تحــت 
اختتــام ورشــة  أقيــم حفــل   ، الحســن  طــارق 
“مكافحــة  بعنــوان  الثانيــة  الوطنيــة  العمــل 
حــوادث االنســكابات النفطيــة “ ، والتي نظمها 
المجلــس األعلــى للبيئــة بالتعــاون مــع اللجنــة 
الوطنية لمواجهة الكوارث وشــركة االستجابة 
بحضــور   ،  )OSRL( النفطيــة  لالنســكابات 
للبيئــة  األعلــى  للمجلــس  التنفيــذي  الرئيــس 
محمــد مبــارك بــن دينــه  وعدد من كبــار ضباط 

وزارة الداخلية.
العــام  األمــن  رئيــس  أكــد   ، المناســبة  وبهــذه 
التــي  التدريبيــة  والفعاليــات  البرامــج  أهميــة 
تســهم فــي التوعيــة باإلضــرار والمخاطر التي 
قــد تقــع نتيجــة األزمــات والحوادث ، وتســهم 
فــي تســليط الضوء علــى أســس التعامل معها 
مــن خــالل االســتعداد المســبق وتولــي المهــام 
 ، المعنيــة  الجهــات  قبــل  مــن  والمســئوليات 
اللجنــة  بــه  الــذي تضطلــع  الــدور  إلــى  مشــيرا 
تقييــم  ومنهــا  الكــوارث  لمواجهــة  الوطنيــة 
الموقف العام للسالمة العامة واقتراح الخطط 
والتدابيــر لمواجهة الكــوارث والحد من آثارها 

بكفــاءة وفاعليــة ، والتقييــم المســتمر لخطــط 
الطــوارئ العامة للــوزارات والجهات المختصة 
، باإلضافــة إلــى التعاون مع الهيئــات والمعاهد 
إدارة  مجــال  فــي  المتخصصــة  والمنظمــات 

الكوارث واألزمات.
وأضــاف أن تنظيــم ورشــة “مكافحــة حــوادث 
اإلنســكابات النفطيــة “ يســهم فــي رفــع الوعي 
العام لدى مختلف شرائح المجتمع والقطاعات 
المختلفــة مــن حيــث رفــع ســرعة االســتجابة 
األجهــزة  كافــة  لــدى  الجاهزيــة  ومســتويات 
يتســع  والــذي   ، المعنيــة  والجهــات  األمنيــة 
مجاالت العمل به ليشــمل كافــة أوجه الحماية 

المدنية ومن بينها أعمال المساعدة واإلنقاذ.
وأوضــح بــأن مملكــة البحريــن قطعــت شــوطًا 
طويــالً فــي مجــال تأميــن الســالمة العامة في 
، وهــي مســؤولية مشــتركة  البحريــن  مملكــة 
بيــن األفــراد والجهــات الرســمية والمؤسســات 
األهليــة، منوهــا بأهميــة التوعيــة التــي تعتبــر 
جزءا أساســيا في منظومة العمل األمني ، مما 
يتطلــب العمل على تبــادل الخبرات والتجارب 
 ، المجــال  بهــذا  التقنيــات  أحــدث  ومواكبــة 

متعــددة  الســالمة  مجــاالت  أن  علــى  مؤكــدًا 
وتشــمل إدارة المخاطــر بكافــة أنواعهــا وذلــك 
والممتلــكات  األفــراد  ســالمة  علــى  حفاظــا 
العامــة والخاصــة. وأردف رئيــس األمــن العــام 
، بــأن تنظيــم ورشــة عمــل “مكافحــة حــوادث 
االطــالع  فــي  يســهم  النفطيــة”  اإلنســكابات 
بالحمايــة  المتعلقــة  المســتجدات  آخــر  علــى 
الداخليــة  وزارة  اهتمــام  مؤكــدا   ، والســالمة 
مــن خــالل اللجنــة الوطنية لمواجهــة الكوارث 
واإلدارات المعنية في تسخير كافة إمكانياتها 
وبالشراكة مع الجهات ذات الشأن لمواجهة أي 
تســرب أو انســكاب نفطي وضبــط التجاوزات 
والمخالفات البيئية ، معربًا عن شكره وتقديره 
االســتجابة  وشــركة  للبيئــة  األعلــى  للمجلــس 
لالنسكابات النفطية )OSRL( على تنظيم مثل 
هــذه البرامــج وورش العمل المتميــزة ، متمنيًا 

للجميع التوفيق والنجاح.
مــن جانبــه ، أشــار الرئيــس التنفيــذي للمجلس 
األعلــى للبيئــة محمــد  بــن دينــه  إلــى مخاطــر 
البيئــة  علــى  وآثارهــا  النفطيــة  االنســكابات 
البحرية والمحميات والموارد البحرية والجزر 

السياحية وما تسببه هذه االنسكابات النفطية 
مــن إعاقــة للمالحــة البحريــة وتعطيــل لعمــل 
الطاقــة  توليــد  ومحطــات  التحليــة  محطــات 

وغيرها من الصناعات.
كافــة  بيــن  والتعــاون  التنســيق  أهميــة  وأكــد 
وزارات ومؤسســات المملكــة لتعزيــز الجهــود 
حــوادث  مكافحــة  ســبيل  فــي  المبذولــة 
الجهــود  علــى  مثنًيــا   ، النفطيــة  أالنســكابات 
الحثيثــة التي تبذلهــا الجهات المعنية بالمملكة 
المجلــس  حــرص  مؤكــدا  المجــال،  هــذا  فــي 
األعلى للبيئة لتعزيز ورفع مســتوى االســتعداد 
النفطيــة  االنســكابات  لحــوادث  والتصــدي 

مــن خــالل إعــداد البرامــج والخطــط وإجــراء 
وتوقيــع  التدريبيــة  الــورش  وعقــد  التماريــن 
االتفاقيــات اإلقليمية والدولية التي لها عالقة 

بالتلوث النفطي ومكافحته.
وأضاف بن دينه، أن الفريق المكون من الجهات 
مراجعــة  مــن  انتهــى  قــد  المعنيــة  الحكوميــة 
وتحديــث خطــة الطــوارئ الوطنيــة لمكافحــة 
التلــوث بالزيت والمــواد الضارة األخرى، حيث 
والمهــام  المســئوليات  باســتعراض  ســيقوم 
والمؤسســات  الــوزارات  فــي  المســئولين  مــع 
المعنيــة بتنفيــذ الخطة ، موضحــا أن المجلس 
بصــدد البدء فــي برنامج رقابي يتضمن القيام 

بزيــارات تفتيشــية وعقد لقاءات مع المنشــآت 
اإلمكانيــات  توافــر  مــن  للتأكــد  الســاحلية 
والمعــدات الالزمة والفرق المدربة للتعامل مع 
االنســكابات النفطية من المســتوى األول التي 

قد تحدث في تلك المنشآت.
وفــي ختــام الحفــل ، قام ن رئيــس األمن العام 
والرئيــس التنفيــذي للمجلــس األعلــى للبيئــة ، 
بتوزيع الشــهادات على المشاركين في الورشة 
و البالــغ عددهــم 60 مــن 20 جهــة معنيــة مــن 

القطاعين الحكومي والخاص.
الثانيــة  الوطنيــة  العمــل  ورشــة  وتهــدف 
“مكافحــة حوادث االنســكابات النفطيــة” ، إلى 
زيادة مســتوى التنسيق والتعاون بين الجهات 
المعنيــة بمكافحــة االنســكابات النفطيــة وذلك 
فــي ســياق األهــداف العامــة للجنــة الوطنيــة 
لمواجهة الكوارث التي تســعى لزيادة مســتوى 
االســتعداد لمواجهة الكوارث بمختلف أنواعها 
، ومناقشــة مهام ومســئوليات الجهات المعنية 
واســتعراض  النفطيــة  االنســكابات  بمكافحــة 
الطــرق واألدوات والمعدات المناســبة للتعامل 
مع االنسكابات النفطية وأضرارها و مخاطرها 

على مملكة البحرين.

المنامة- وزارة الداخلية

الحسن يؤكد أهمية الفعاليات الرامية لتعزيز التوعية بالمخاطر

محرر الشؤون المحلية

أكــد النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس النــواب 
علي زايد أن البحرين حققت إنجازاٍت رائدة 
فــي مجــال حمايــة وصــون حقــوق األطفــال 
والتشــريعي،  المؤسســي  الصعيديــن  علــى 
مشــيًرا إلــى أن المملكــة اتخــذت العديــد مــن 
اإلجراءات والتدابير الكفيلة بتوفير الرعاية 
الصحية والتعليم والمشــاركة وعدم التمييز، 
فضاًل عن التزامها الجاد بالمعاهدات الدولية 
وعلى رأســها اتفاقيــة األمم المتحدة لحقوق 

الطفل التي صادقت عليها العام 1992.
جــاء ذلــك لــدى لقائــه مديــر مكتــب المنظمة 
 )INOCPT( الطفــل  لحمايــة  العالميــة 
والعضــو  الســبيعي،  ســلمان  البحريــن  فــي 
االستشــاري بالمنظمــة خالــد النصــار، اللذيــن 
قدمــا للنائــب الثاني لرئيس المجلس شــهادة 

تتخــذ  التــي  المنظمــة  باســم  وتقديــر  شــكر 
مــن العاصمــة البلجيكيــة بروكســل مقــًرا لها، 
بحضــور النائــب عبــدهللا الــذوادي، والنائــب 
الدراســات  مركــز  ومديــر  بوحمــود،  محمــد 

والتدريب البرلماني محميد المحميد.

“حماية الطفل العالمية” تكرم النائب زايد
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مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أشاد وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، بكفاح وعطاء منيرة بن هندي المناعي 
اإلنساني وجهودها الشخصية في الدعم والنهوض بأوضاع ذوي العزيمة في مملكة البحرين، 
حيــث تمثــل قصــة كفاحها مثاال يحتــذى عبر بث األمل والمثابرة لتحقيــق النجاح والتميز بكل 

اقتدار وبالذات لفئة األشخاص ذوي المعاقين.

جــاء ذلــك خــالل لقــاء حميــدان فــي اجتمــاع 
موســع بعدد من رؤســاء جمعيات وشخصيات 
معنيــة ومهتمة بشــئون وخدمــة ذوي العزيمة، 
حيــث نوه بالدور والمبادرات الشــخصية التي 
تقــوم بهــا منيــرة فــي المجــال المذكــور، وهــي 
التــي تعــد مــن الشــخصيات الوطنيــة األولــى 
لشــؤون ذوي  الرعايــة  أســس  الذيــن وضعــوا 

االعاقة.
نجحــت  المناعــي  أن  إلــى  حميــدان  وأشــار 

وأبدعــت فــي جميــع القطاعــات والمهمات في 
مسيرتها الحافلة بالعطاء والتميز، عبر إدارتها 
للعديــد مــن المراكــز المتخصصــة، ســواء فــي 
المركــز البحرينــي للحــراك الدولــي، أو روضــة 
أزهار الحراك في المؤسســة الوطنية لخدمات 
المعوقيــن، أو عضويــة مجلــس الشــورى كأول 
امــرأة بحرينيــة مــن فئــة ذوي العزيمــة علــى 

مستوى منطقة الخليج العربي.
ولفت الى اإلسهامات الجليلة والمستمرة التي 

تقدمهــا منيــرة بــن هنــدي المناعــي فــي مجال 
العمل التطوعي، وعطائها السخي ومساهماتها 
العديدة في مجال الرعاية االجتماعية، جعلها 

تكون محط فخر واعتزاز لكل فئات المجتمع، 
التميــز ومواصلــة مســيرة  لهــا مزيــدا  متمنيــا 

العطاء خدمة للمجتمع البحريني.

وزير العمل والتنمية االجتماعية مكرما منيرة بن هندي في حفل تكريم العمال المجدين عام 2017

حمـيـــدان: منيــــرة بن هنـــدي مثــال في المثابــــرة

علي زايد

Û  لم تكن مجرد “دعوة على العشاء” تلك التي التقيت فيها قامات وطنية
يشــار إليها بالبنان، حيث الحديث المفعم عن مشاكســات أو مشــاحنات 
كانــت قــد دفعت بين أشــقاء فــي المنظومة الشــعائرية ورفقاء من بني 

جلدة هذا الوطن المعطاء.
Û  ،قد تكون “مشروع فتنة”، أو خالًفا على فكرة، أو اختالًفا حول مفهوم

لكنــه االحتــدام غيــر المحمــود بيــن عدد من مســئولي المواكــب والمآتم 
الحســينية، وهــي الحكمــة الوثابــة التــي قفز بهــا خليفة بن ســلمان نحو 
رأب الصدع، ولم الشمل في المشهد المحتدم وكأن الجميع على موعد 
مع االجتماع التاريخي الذي دعا سموه إليه هؤالء المسئولين قبل أيام 

قالئل من موسم عاشوراء المجيد.
Û  الحديــث مــع القامــات الوطنيــة لــم يتوقــف عنــد محطــة هــذا الحــدث

فحســب، لكنــه شــد الرحــال إلــى التاريــخ، بالتحديــد إلــى مواقف ســمو 
رئيــس الــوزراء النبيلــة وكيــف أنــه وطوال أكثــر من خمســة عقود وهو 
يعمل جاهًدا على لم شمل أمته، على تثبيت وحدتها، وتأكيد جدارتها، 
وتقويــة أواصــر بقائهــا وتماســكها، وتحفيــز مقومــات إبائهــا وتمســكها 

بعقائدها.
Û  في الســياق الممتد يتحدث أحد القامات الخالقة عن كتاب للمستشــار

البريطاني تشارلز بليجريف أي قبل أكثر من خمسين عاًما وهو يحكي 
فــي إحــدى صفحاتــه عــن قصة عطاء لــأب الرئيس لن ينســاها الزمان، 

ولن يغفلها المكان.
Û  فــي العديــد مــن مواســم عاشــوراء، وبينمــا كانــت المآتم والحســينيات

تعد العدة الســتقبال هذه األيام المباركة فإذا به يلمح عن ُبعد شــابا في 
مقتبــل العمــر وهو يتابع ويوجه ويشــير ويراقب عــن كثب كيفية إتمام 
التجهيزات الخاصة بهذه المناسك الدينية الجليلة، حتى يضمن سالمة 

كل خطوة ووجاهة كل تصرف والوفاء بكل حاجة.
Û  ويذكــر المســئول البريطانــي: هــذا الشــاب كان خليفــة بن ســلمان، الذي

عهدنــاه هكــذا مقداًمــا ومتقدًمــا على كل مــن عاداه، في الشــدائد، وفي 
الصعاب، وفي أحلك األيام وأكثرها إيالًما وغياًبا لالنسجام، إنه فارس 
اللحظــات الحرجــة وهــو يحفظ ألمتــه وحدتها، ويضمن لبني عشــيرته 

سالمتها.
Û  إن مــا قــام بــه رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن

ســلمان حفظــه هللا ورعــاه منــذ نعومــة أظافــره وهــو يســعى جاهــًدا 
لمساعدة كل أبناء الوطن مهما اختلفت مناسك أيامهم المباركة، ومهما 
تباينت التفاصيل الصغيرة داخل مكنون كل فصيل في المجتمع، فإنها 
تحظــى بالعنايــة والرعايــة الكاملة من ســموه، ال فرق لديــه بين مواطن 

وآخر إال بحب الوطن والدفاع عن مصالحه وسالمة أراضيه.
Û  إنــه الديــن الحــق عندمــا يلتقــي مــع القائــد المؤمن، والشــعائر المقدســة

عندما يرعاها حاكم عادل، فإن المواطن ســيكون بمثابة الغرس المتين 
لوطن صنوانه المحبة وصولجانه النماء وعنوانه األمن واألمان.

دعوة على العشاء!!

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

سمو محافظ الجنوبية يناقش مع األهالي التنسيق بتنظيم االحتفاالت
ــا ــل إنجاحهـ ــن أجـ ــة مـ ــة والمجتمعيـ ــود األمنيـ ــر الجهـ ــا لتضافـ داعيـ

ترأس محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة 
بن علي بن خليفة آل خليفة اجتماعا مع عدد 
مــن المواطنين بحضــور المدير العام لمديرية 
حمــد  العميــد  الجنوبيــة  المحافظــة  شــرطة 
بــن حويــل المــري ورؤســاء مراكــز الشــرطة 
بالمحافظة. ورحب سمو المحافظ بالحضور، 
منوهــا باهتمــام ورعاية القيادة الرشــيدة في 
الفعاليــات  الخدمــات إلنجــاح  تقديــم جميــع 
والمناســبات، وبحــث ســموه خــالل االجتماع 
التعــاون والتنســيق فــي تنظيــم االحتفــاالت 
فــي  والدينيــة  االجتماعيــة  والمناســبات 
محافــظ  ســمو  ونــوه  الجنوبيــة.  المحافظــة 
الجنوبيــة بالدعــم المتواصل لوزيــر الداخلية 
وتوجيهاته لتنظيم مختلف المناسبات وسط 
أجــواء آمنــة ودون وقوع أية تجاوزات تعكر 
الشــيخ  المناســبات. وأكــد ســمو  هــذه  صفــو 
خليفــة بــن علي بن خليفــة آل خليفة ضرورة 
تضافر الجهــود األمنية والمجتمعية من أجل 
إنجاح المناســبات كافــة، والتي يجب أن تتم 
فعالياتهــا فــي أجــواء آمنــة ومنضبطــة، مــن 
خــالل الشــراكة والتنســيق في جميــع مناطق 
المحافظــة، موجهــا ســموه اإلدارات األمنيــة 
لتوفيــر مختلــف الخدمــات المطلوبة في هذا 
الشــأن. وأعــرب ســموه عــن شــكره وتقديــره 

تبديــه  الــذي  والتعــاون  التنســيق  لمســتوى 
فــي  الجنوبيــة  المحافظــة  شــرطة  مديريــة 
الفعاليــات والمناســبات كافــة  ســبيل إنجــاح 
التي تقام على أرض المحافظة، مشيرا سموه 
إلى حرص المحافظة لضمان تنفيذ المرئيات 
المتفــق عليهــا علــى أرض الواقع وفــق عملية 
مشتركة تقوم على توحيد الجهود بما يعكس 
المظهــر الحضــاري الــذي تتمتــع بــه البحريــن 

والمقيميــن  للمواطنيــن  الدينيــة  والحريــة 
علــى هذه األرض الطيبة. مــن جانبهم، أعرب 
الحضور عن جزيل شكرهم إلى سمو محافظ 
لتوفيــر  والتنســيق  التعــاون  علــى  الجنوبيــة 
األجــواء والبيئــة المناســبة لالرتقــاء لمــا فيــه 
مصلحــة الوطن والمواطــن، مؤكدين رفضهم 
األمــور  فــي  المناســبات  مختلــف  اســتغالل 

الخارجة عن القانون.

عوالي - المحافظة الجنوبية

فرص واسعة للتعاون مع واشنطن في االتصاالت
ــرا بــالــقــطــاع ــي ــب ــا ك ــام ــم ــت ــن تــولــي اه ــري ــح ــب وزيــــر الــخــارجــيــة: ال

اجتمــع وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالد بــن أحمد 
بــن محمــد آل خليفــة، أمــس، مــع رئيــس لجنــة 
بــاي  أجيــت  األميركيــة  الفيدراليــة  االتصــاالت 
والوفــد المرافق له، والذي يقوم بزيارة رســمية 

لمملكة البحرين.
وفــي االجتماع، رحــب وزيــر الخارجية برئيس 
لجنــة االتصــاالت الفيدراليــة األميركيــة والوفد 
المرافــق لــه، مؤكــًدا عمــق العالقــات التاريخيــة 
والتحالــف االســتراتيجي بيــن مملكــة البحرين 
والواليــات المتحــدة األميركيــة الصديقــة ومــا 
تتســم به العالقات من تطور وتقدم مســتمرين 
في ظل الحرص المشترك على تعزيز الشراكات 
االســتراتيجية وتطوير مختلــف أوجه التعاون 
الثنائــي، منوًها إلــى اإلمكانات الكبيرة والفرص 

الواســعة لتنميــة التعاون في مجــال االتصاالت 
فــي ظــل ما توليــه مملكــة البحرين مــن اهتمام 
كبيــر بهــذا القطــاع ومــا وصــل إليــه مــن تميــز 
وتقدم باعتباره ركيزة مهمة من ركائز التنمية.

اعتــزازه  عــن  بــاي  أجيــت  أعــرب  جانبــه،  مــن 
بعالقــات الصداقة الوثيقــة بين مملكة البحرين 
والواليــات المتحــدة األميركيــة والتــي تســتند 
علــى أســس مــن االحتــرام والتقديــر المتبــادل، 

مشــيًدا بمــا تشــهده مملكــة البحريــن مــن تقــدم 
فــي جميــع المجــاالت وفــي قطــاع االتصــاالت 
خصوصــا، متمنًيــا لمملكة البحرين دوام الرخاء 

واالزدهار.

 وزير الخارجية يجتمع مع رئيس لجنة االتصاالت الفيدرالية األميركية

 المنامة-وزارة الخارجية

الحضور: نرفض 
استغالل 

المناسبات لألمور 
الخارجة عن القانون



ال تزال ماليين زيادة الدعم الحكومي تراوح مكانها كأرقام ضمن قانون الميزانية 
العامة التي أقرت في أواخر مايو الماضي.

العامــة  الميزانيــة  مناقشــات  وأســفرت 
علــى  برلمانــي  حكومــي  اتفــاق  عــن 
إطــار  فــي  المبالــغ  تلــك  تدويــر  إعــادة 
اســتكماال  االجتماعيــة؛  الحمايــة  بنــود 
لجهــود إعــادة هيكلــة الدعــم الحكومــي 
المصادقــة  بعــد  لمســتحقيه،  وتوجيهــه 

على الميزانية.
قــد  العامــة  الميزانيــة  مشــروع  وكان 
الحمايــة  لبنــد  تعديلــه  قبــل  خصــص 
االجتماعيــة مبلــغ 760 مليوًنــا و82 ألــف 
المشــروع  دينــار، إال أن مناقشــات هــذا 
تمخضــت عــن رفــع هــذه الميزانيــة إلــى 
بفــارق  دينــار،  آالف  و108  مليونــا   871
الســنتين  عــن  دينــار  مالييــن   110 بلــغ 

الماليتين.
ومنــذ صــدور القــرار األخير برفع أســعار 
وتشــكيل   ،2018 ينايــر  فــي  البنزيــن 
لجنــة مشــتركة بيــن الحكومــة وغرفتي 
البرلمــان بتوجيــه ملكــي إلعــادة توجيــه 
الدعــم لمســتحقيه، راوح الدعــم مكانــه 
بعد توقف مناقشات اللجنة الثالثية في 

منتصف العام الماضي وحتى اآلن.
وعــاد موضــوع الدعــم للظهــور مجــدًدا 
خالل مناقشات مشروع قانون الميزانية 
العامــة، وإقــرار زيــادة المبلــغ المخصص 
للحمايــة االجتماعيــة بواقــع 55 مليــون 
لالســتفادة  ماليــة،  ســنة  كل  عــن  دينــار 
منهــا فــي مشــروع إعــادة هيكلــة الدعــم 

الحكومي وتوجيهه لمستحقيه.
وطمــأن حينهــا وزيــر الماليــة واالقتصاد 
الوطنــي الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل 
خليفة النواب بأن هذه الزيادة ســتذهب 
فعلًيــا إلى جيوب المواطنين، وأن إعادة 
توزيــع هــذه المبالــغ علــى 11 وجًهــا مــن 
وجوه الدعم الحكومي ستتم بعد إعادة 
تشكيل اللجنة المشتركة وبالتوافق بين 

الحكومة والسلطة التشريعية.
المتكــررة  اإلعالنــات  مــن  الرغــم  وعلــى 
الماضيــة  الفتــرة  خلــل  النــواب  لبعــض 

بشأن عزمهم التحرك نحو إعادة تشكيل 
اللجنــة التــي توقــف عملها منــذ أكثر من 
عام، إال أن أيا من هذه التحركات لم تتم 

حتــى اللحظــة، مــا يبقي موضــوع إعادة 
هيكلــة الدعــم علــى حالــه بانتظــار مــن 

يحرك مياهه الراكدة.

من يحرك مياه “هيكلة الدعم” الراكدة؟

جانب من أحد اجتماعات اللجنة المشتركة )أرشيفية(

 إطالق أكبر حملة مجتمعية لخسارة الوزن في البحرين
ــر ــ ــه ــ أش  3 لــــــمــــــدة  ــر  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ الـ يـــــتـــــنـــــاول  لـــــــن  األكـــــــبـــــــر  الــــــــرابــــــــح 

قالت استشــارية طب العائلة، الدكتورة كوثر العيد رئيســة الحملة المجتمعية التطوعية “الســمنة ال تليق بي” بان الحملة ســتطلق هاش تاق يحمل 
اســم #السمنة_ال_تليق_بي_تتحدى_تناول_الســكر “، مؤكــدة أن الحملــة المجتمعيــة المختصــة بمكافحة الســمنة لدى كافة شــرائح المجتمع تعمل 
بجهــود ذاتيــة لمحاربــة الســمنة بمملكــة البحرين، والتي وصلت إلى معدالت تشــكل خطورة وتحديا، خصوصا بعد انتشــارها في أوســاط الشــباب 
والشــابات من المراهقين والمراهقات، وما شــكلته من تحٍد في رفع مســتويات االصابة بمرض الســكري، مبينة أن الدراسات الحديثة أكدت أن 80 

% من المصابين بالسكري من النوع الثاني يعانون من السمنة.

ورفعت أسمى آيات الشكر والتقدير الى رئيس 
المجلس االعلى للصحة  الفريق طبيب الشــيخ 
محمــد بــن عبــدهللا آل خليفــة لدعمــه للحملــة 

ورعايته لها.
واشارت العيد الى ان فريق عمل الحملة والذي 
بآليــات  يعمــل  ملــل،  أو  كلــل  بــال  العمــل  يتابــع 
علميــة، وكان آخــر نشــاطاته إجراء مســح على 
عينة من متابعي حسابات التواصل االجتماعي 
للحملــة قوامهــا ٢٦٨ شــخصا ممــن تجاوبوا مع 
تعبئة االســتبانة والذين تراوحت اعمارهم بين 
١٨ و ٦٥ ســنة مــن الذكــور واالنــاث لمعرفــة اثر 
الحملــة في انقاص الوزن وتبني النمط الغذائي 

الصحــي والرياضي اليومي والتعامل الصحيح 
مع المشــاكل النفســية التي تؤدي الى الشــراهة 
بــاالكل، مؤكــدة ان الهــم األكبر لدى المشــاركين 
الفــوز  قبــل  الزائــد  الــوزن  مــن  التخلــص  هــو 

بالجائزة .
النتائــج  بــان  العيــد  كوثــر  الدكتــورة  وأفــادت 
ممــن  فقــط  ان١٣%  أظهــرت  للمســح  األوليــة 
االطعمــة  الــى  الســكر  اضافــة  عــن  يمتنعــون 
والمشــروبات؛ موضحــة بانــه ونظــرًا لمخرجات 
الجديــدة  المبــادرة  اطــالق  تــم  البحــث  هــذا 
مســابقة الرابــح االكبــر وتحــدي تنــاول الســكر 
للتخلــص من الكرش والنقاص الوزن من خالل 

حمية غذائية وتحديد قائمة الممنوعات باالكل 
لمدة ٣ أشهر.

المســابقة  تدشــين  ان   : العيــد  وأوضحــت 
ســيكون خــالل حفل يقــام في ١ أكتوبــر ٢٠١٩ 
بينمــا تســتمر لغايــة ٣١ ديســمبر ٢٠١٩ وتنتهي 

باإلعالن عن الرابح االكبر في حفل الختام.
وذكــرت ان بــاب المشــاركة فــي المســابقة يغلق 
يــوم الخميــس ١٢ ســبتمبر ٢٠١٩ الســاعة ١٠ 
مســاًء وبعدها يتــم اختيار المشــاركين بالقرعة 
كمــا  عليهــم  الشــروط  انطبــاق  مــن  والتاكــد 
ســيخضع المشــاركون االثنــي عشــر الذيــن تــم 
اختيارهــم بالقرعة وتنطبــق عليهم المواصفات 

االســبوعين  لمــدة  للمســابقة  اعــداد  لفتــرة 
لتبــدأ   ٢٠١٩ ســبتمبر  شــهر  مــن  االخيريــن 

المسابقة مطلع أكتوبر المقبل.
وعــن شــروط االلتحاق بالمســابقة واليــة العمل 
اريــج  العالجيــة  التغذيــة  اخصائيــة  صرحــت 
الســعد عضــو فريــق الحملــة بانــه يشــترط ان 

بمملكــة  مقيمــا  او  مواطنــا  المشــارك  يكــون 
البحرين من الجنسين ومن الضروري وجودهم 
)العــدد  المباشــرة  المتابعــة  لتســهيل  بالبحريــن 
١٢(، وان يكــون العمــر مــن ١٨ ســنة واكثر، وان 
تكون كتلة الجســم من ٣٠ واكثر )كتلة الجســم 
= الــوزن بالكيلوجرام على مربع الطول بالمتر(، 

وان يكــون محيــط الخصر في النســاء ٨٨ ســم 
واكثر وفي الرجال ١٠٢ سم واكثر، كما يشترط 
المطلوبــة  الالزمــة  الفحوصــات  عمــل  يتــم  ان 
فــي  معهــم  واحضارهــا  بالمســابقة  لاللتحــاق 
المقابلة الشــخصية اثناء عمــل الخطة الغذائية 

لكل مشترك.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

أكــدت هيئة البحريــن للثقافة واآلثار أهمية حماية المناطق الزراعية في البحرين 
والحفاظ عليها بالتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية المعنية.

الحفــاظ  أن  أمــس  بيــان  فــي  وأوضحــت 
علــى الممارســات الزراعيــة التــي تعود إلى 
آالف الســنين مــن خــالل تحديــد المناطــق 
بالبنيــة  لالرتقــاء  مهــم  أمــر  الخضــراء 
ويدعــم  البحرينيــة  الثقافيــة  التحتيــة 
صناعــة  فــي  الثقافــة  هيئــة  اســتراتيجية 

التنمية المستدامة.
تنظيــم  علــى  عملــت  قــد  الهيئــة  وكانــت 
مشــاركة البحرين في إكسبو ميالنو 2015 

من خالل جناح حمل اسم “آثار خضراء”. 
ومــن خــالل الجنــاح تمّكنــت مــن التوعيــة 

بالتراث الثقافي الزراعي للمملكة.
المناطــق  أن  بيانهــا  فــي  الهيئــة  وأوردت 
والغربيــة  الشــمالية  الســاحلية  الزراعيــة 
لمملكــة البحريــن، خصوصــا تلــك الممتــدة 
بالموازاة مع موقع قلعة البحرين المســجل 
لمنظمــة  العالمــي  التــراث  قائمــة  علــى 

اليونيسكو، تواجه خطر االندثار.

“الثقافة” تؤكد ضرورة الحفاظ على التراث الزراعي

“ابتسامة” تطلق حملة “أطفالنا كالذهب”
ــن ــ ــس ــ ــة بـــــســـــرطـــــان صــــــغــــــار ال ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــتـ ــ بــــــهــــــدف الـ

أعلنت مبادرة “ابتســامة” التابعة لجمعية المســتقبل الشــبابية والمعنية بتقديم الدعم 
النفســي واالجتماعي لألطفال مرضى الســرطان وأولياء أمورهم، عن إطالق النســخة 
السادســة مــن حملتهــا التوعوية “أطفالنا كالذهب”؛ بهدف نشــر الوعي بمرض ســرطان 

األطفال لدى مختلف الشرائح المجتمع.

وكشــف رئيس الجمعية صباح الزياني عن 
أن الحملــة قــد انطلقــت بفعاليــة ترفيهيــة 
العــودة  بمناســبة  “ابتســامة”؛  ألبطــال 
للمــدارس، وتســتمر لشــهر كامــل، ستشــهد 
هــذا العــام تطــورا كبيــرا فــي عملهــا، مــن 
ناحية تأســيس شــراكة حقيقة مع مختلف 
الراغبــة  والخــاص  العــام  القطــاع  جهــات 
األطفــال  ودعــم  الحملــة  فــي  بالمشــاركة 

مرضى السرطان في مملكة البحرين.
شــهدت  العــام  هــذا  “الحملــة  أن  وأضــاف 
إقبااًل كبيًرا من مؤسســات القطاع الخاص 
العقــار  البنــوك وشــركات  العــام مثــل  هــذا 
التــي  وغيرهــا،  اللوجســتية  والشــركات 
ســتقوم بتنفيــذ فعاليات مختلفــة للتوعية 

المعنــي  الــكادر  ســيتولى  إذ  المجتمعيــة، 
داخل المؤسســة مهمة التخطيط والتنفيذ 
كاملــة، فيمــا ســيكون دورنــا فــي مبــادرة 
علــى  وســنبقى  فقــط،  إشــرافي  ابتســامة 
أهبة االستعداد لتقديم أية مشورة أو دعم 

لوجستي الزم”.
وأوضــح قائــال “يمكن ألي مؤسســة ترغب 
في المشــاركة فــي حملة )أطفالنــا كالذهب 
6( اختيــار أيــة فعاليــة تريدهــا فــي إطــار 
هــذه الحملــة، كأن تنظــم مهرجــان مشــي 
أو  مثــال،  موظفيهــا  بمشــاركة  )واكاثــون( 
بمــرض ســرطان األطفــال  جنــاح توعــوي 
داخل المؤسســة أو في مــكان عام كمجمع 
حملــة  تنظــم  أو  مثــال،  متنــزه  أو  تجــاري 

ســرطان  بمــرض  الوعــي  لنشــر  إعالنيــة 
المرضــى  لألطفــال  زيــارات  أو  األطفــال، 
فــي مستشــفى الســلمانية، أو غير ذلك من 
األمــور، ونحــن مســتعدون لتقديــم كل مــا 

يلزم لها من أجل إنجاح هذه الفعالية”.
خــالل  ومــن  العــام،  هــذا  “قررننــا  وتابــع 

أكبــر  إتاحــة   ،)6 كالذهــب  )أطفالنــا  حملــة 
ومؤسســات  جهــات  أمــام  ممكــن  مجــال 
القطــاع الخاص للتعبير عن دعمهم لقضية 
وتشــجيعهم  الســرطان،  مرضــى  األطفــال 
علــى توليد أفكار مبتكرة مــن أجل التعبير 

عن هذا الدعم”.

السيد صباح الزياني

 كوثر العيد

شعار الحملة

المنامة - جمعية المستقبل الشبابية

06local@albiladpress.comفايزة زيتوني تحوز شهادة الزمالة األساسية من أكاديمية بريطانيا
ــم ــالـ ــعـ ــوى الـ ــ ــت ــ ــس ــ ــى م ــ ــل ــ ــص ع ــ ــخ ــ ــن ألـــــــف ش ــ ــي ــ مـــــن ب

حصلــت مســاعدة نائــب رئيــس جامعــة العلــوم 
التطبيقية للشــؤون األكاديميه والتطوير فايزة 
Prin� )زيتونــي علــى شــهادة الزمالة األساســية 

cipal Fellow(  مــن أكاديميــة التعليــم العالــي 
البريطانية، حيث تعتبر هذه الشــهادة المتقدمة 
المتحــدة،  المملكــة  فــي  الشــهادات  أبــرز  مــن 
وتنطــوي علــى العديــد مــن المهــارات المتميــزة 
اإلســتراتيجية  اإلدارة  لقــدرات  مؤشــر  وهــي 

والقيادية.
العالــي  التعليــم  أكاديميــة  زمالــة  وتعنــي 
الحاصــل  بمهنيــة  دوليــا  اعترافــا  البريطانــي 
عليهــا فــي التعليــم والتعلم فــي مجــال التعليم 
العالــي، وتمثل مؤشــرا على المســاهمة والتأثير 
اإلســتراتيجي للحاصــل عليهــا فــي المواضيــع 
فــي  ودوره  مجاالتهــا،  بمختلــف  التعليميــة 
بالممارســات  المتعلــق  البحــث والتطويــر  دعــم 
التعليميــة الحديثــة. وكانــت أكاديميــة التعليــم 
العالــي البريطانيــة قــد اعتمــدت الجامعــة فــي 

أعضــاء  لتدريــب  مركــزا  لتكــون  ســابق  وقــت 
هيئــة التدريــس مــن داخــل الجامعــة وتأهيلهم 
للحصول على شهادة الزمالة بفروعها المختلفة 
- الزمالة، والزمالة المتقدمة والزمالة األساسية 
- لتكــون بذلــك أول جامعة خاصة في البحرين 

تحصل على االعتمادية من األكاديمية.
وترتبــط الجامعة باتفاقية تعــاون مع أكاديمية 
تدريــب  بهــدف  البريطانيــة؛  العالــي  التعليــم 
حصــل  األكاديميــة،  الهيئــة  أعضــاء  وتطويــر 
الزمالــة،  شــهادة  علــى  أكاديميــا   53 بموجبهــا 
حصــول  آخرهــا  وكان  المتقدمــة،  والزمالــة 
فائــزة زيتونــي علــى شــهادة الزمالــة األساســية 
كأول أكاديميــة مــن الجامعة تحصــل على هذه 
اإلنجــاز  هــذا  يأتــي  حيــث  الرفيعــة،  الشــهادة 
اتســاقا مع أهــداف الجامعة اإلســتراتيجية في 
تقديــم أفضــل خدمــة تعليميــة لطلبتهــا، حيــث 
تســهم مثــل هــذه البرامــج فــي تطويــر مهارات 
مهــارات  امتــالك  مــن  وتمكينهــم  األكاديمييــن 

واألدوات  بالنظريــات  وتزويدهــم  التدريــس 
ممــا  والتعلــم  التعليــم  مجــال  فــي  الحديثــة 
التعليميــة  المخرجــات  جــودة  علــى  ينعكــس 
توجــه  المناســبة  وبهــذه  للطلبــة.  المقدمــة 

إلــى  بالتهنئــة  عــواد  غســان  الجامعــة  رئيــس 
فايــزة زيتونــي، مشــيرا إلــى أن الجامعــة تدعم 
مبادرات أســاتذة الجامعة في تطوير مهاراتهم 
وقدراتهــم العلميــة والبحثيــة، حيــث تنظــر إلى 
تطويــر كادرهــا األكاديمي في ســلك الشــهادات 
المهنيــة ذات االعتــراف العالمــي بأهميــة بالغــة، 
وذلــك ألهميتــه وانعكاســاته على أعضــاء هيئة 
التدريــس أنفســهم وعلــى الجامعــة فــي نفــس 
الوقت، إذ يعد ذلك مؤشرا على تقديم مستوى 

أكاديمي متقدم.
ُيذكر أن الحاصلين على شهادة الزمالة الرئيسة 
بلغ قرابة الــ 1000 شخص على مستوى العالم، 
مــا يعنــي أن فايــزة زيتوني واحدة مــن القالئل 
الذيــن تمكنــوا مــن تحقيــق هــذه الشــهادة التي 
تمثــل مســتوى عالًيــا مــن التميــز العالمــي فــي 
تطويــر واحتــراف الطــرق الحديثة فــي التعليم 
والتعلــم، خاصــة وأن األكاديميــة تعتبــر مرجعــا 

دوليا في قطاع تطوير التعليم العالي.

فايزة زيتوني

سترة- جامعة العلوم التطبيقية

األحد
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Û  أتتبــع باهتمــام قصــص النجــاح المســتمرة لــ )النيابــة العامــة(، وألبطالها رجاال ونســاًء، ومدى
اهتمامهــم الوافــر بقضــاء مصالــح النــاس؛ إنفــاًذا لمبــادئ الشــفافية والعــدل التــي ينــادي بها 

مشروع جاللة الملك اإلصالحي حفظه هللا، ويؤكد عليها. 
Û :وأشير بمتن مقال اليوم للبعض من هذه المساعي الخيرة والصادقة، فيما يلي
Û  توافــي النيابــة العامــة الــرأي العــام بكافــة مســتجدات وتطــورات القضايا المهمة عبر نشــر #

تفاصيلها بوسائل اإلعالم المختلفة، انطالقا من مبدأ )حق الحصول على المعلومة(.
Û  يستلم الصحفيون، وأنا منهم، )إيمياًل( مستمًرا من قبل قسم اإلعالم بالنيابة العامة، يشمل #

التصريحات الصحفية الكاملة والدقيقة التي تخص حيثيات النظر في القضايا المهمة.
Û  تعقد النيابة العامة مؤتمرا صحفيا ســنويا، يرأســه النائب العام شــخصيا، يستعرض خالله #

كافة اإلحصاءات المتعلقة بالقضايا الواردة للنيابة العامة ومخرجاتها، كما يهتم النائب العام 
ألن يجيب عن أسئلة الصحفيين كلها، بشفافية واستفاضة.

Û  خدمــة االستفســار عــن حالة القضية التي قيدت في ســجالت النيابــة العامة، وهي خدمة #
تتيح لألطراف المرتبطة بالقضية، إمكانية االستعالم عن التصرف الذي تم بشأنها، بسهولة 

ويسر، دون عناء الحضور إلى مقر النيابة اليومي. 
Û  نظــام الخدمــات اإللكترونــي للمحاميــن، وهو نظام مخصــص للمعامالت اليوميــة، ويتميز #

بأنه يوفر عليهم الجهد والوقت، واالنتفاع من خدمات النيابة العامة عن ُبعد.
Û  ويضــاف إلــى هــذه الخدمــات، خدمــات أخرى كثيــرة، يتعســر لضيق المســاحة ذكرهــا، لكنها

وبالُمجمل تقدم دروسا مستفادة في خدمة األوطان، وفي اإلخالص بالعمل، وخدمة الناس، 
والسعي لتسهيل أمورهم واحتياجاتهم.

Û  ختاًما، أشكر سعادة النائب العام الموقر علي بن فضل البوعينين، والذي يقف خلف قصص
النجاح هذه، بمســاعي تغيير أفضل وأجمل للبحرين وألهلها الطيبين، وشــكًرا لكل من يعمل 

بهذه الشعبة األصيلة من السلطة القضائية البحرينية.

شكًرا للنائب 
العام الموقر

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

بدور المالكي

سيدعلي المحافظة

الميزانية أقرت 
زيادته 110 
ماليين دينار 

لعامين



07 local@albiladpress.com

القضيبية - مجلس الشورى

رضــا  الشــورى  مجلــس  عضــو  شــارك 
منفــردي رئيــس لجنــة شــؤون الشــباب 
بالمجلــس ممثــا عن الشــعبة البرلمانية 
أمس السبت في افتتاح أعمال المؤتمر 
الكشفي العربي التاسع والعشرون، الذي 
تنعقــد أعمالــه على مــدار األيــام المقبلة 
في مدينة شــرم الشــيخ بجمهوية مصر 

العربية الشقيقة. 
وأشار منفردي إلى أن المؤتمر سيتناول 
والقضايــا  الموضوعــات  مــن  العديــد 
بالحركــة  تعنــي  التــي  والتحديــات 
الكشــفية فــي المنطقــة العربيــة وســبل 
تطويرهــا، إذ يشــارك في المؤتمر ممثلو 
االتحاد الكشــفي للبرلمانيين العرب من 
بالــدول  التشــريعية  المجالــس  أعضــاء 
العربيــة وممثلون عــن المنظمة العالمية 
الكشــفية إضافــة إلــى ممثلــي عــدد مــن 
فــي  يســهم  بمــا  الكشــفية،  الجمعيــات 
تحقيــق أكبــر قــدر مــن تبــادل الخبــرات 

والتجــارب؛ ســعيا نحو مزيــد من الدعم 
يســهم  الــذي  الكشــفي  العمــل  ألهــداف 
في بناء قدرات الشــباب والناشــئة فيما 
والــوالء  القيــادة  قيــم  بتعزيــز  يتعلــق 

واالنتماء. 
وأشــاد منفردي بالجهود والخطط التي 
يقــوم بهــا االتحــاد الكشــفي للبرلمانيين 

العرب والمساعي التي يبذلها، التي كان 
لهــا دورهــا فــي تحقيــق ما وصلــت إليه 
الحركــة الكشــفية فــي الوطــن العربــي، 
فــي  التشــريعية  الســلطة  دعــم  مؤكــدا 
مملكة البحرين لهذه الجهود واألهداف 

التي يسعى إليها االتحاد الكشفي. 
وبحــث المؤتمر في أعمــال يومه األول 

إنجــازات  تقريــر  االفتتــاح  حفــل  بعــد 
الفتــرة من نوفمبر 2016 إلى أغســطس 
الكشــفي  المنتــدى  وتقريــر   ،2019
العربي الرابع للشــباب، وعضوية اللجنة 
الكشــفية العربيــة، إلــى جانــب افتتــاح 
الكشــفية  الجمعيــات  معــرض  وزيــارة 

المصاحب ألعمال المؤتمر.

البحرين تشارك في افتتاح المؤتمر الكشفي بشرم الشيخ

“اإلسكان” تطلق “اتحادات” في مشاريع العمارات السكنية

نوح خليفة: البحرين بعهد جاللة الملك حليف عالمي للحريات

تنفيـــذ الصيانـــة بالميزانيـــة المشـــتركة بيـــن الـــوزارة واتحـــاد العمـــارة

ــف عـــن الــديــمــقــراطــيــة ــاع إلطــــاق 4 إصــــــدارات أولـــهـــا مـــؤلَـّ ــس م

أعلنــت وزارة اإلســكان عــن إطــاق مبادرة 
تطويــر  إلــى  تهــدف  والتــي  “اتحــادات”، 
وتأهيــل اتحادات المنتفعيــن في العمارات 
بتنفيذهــا  الــوزارة  قامــت  التــي  الســكنية 
وتشكيل اتحاداتها في مختلف محافظات 
المملكــة، مشــيرة إلــى أنهــا قامــت بتفعيــل 
عمــارات  علــى  تجريبيــة  بصفــة  المبــادرة 
مشــروع أم الحصم اإلســكاني، فيما تعكف 
الــوزارة حاليــا علــى تعميــم التجربــة علــى 
باقي مشــاريع العمارات بعد نجاح النســخة 

التجريبية للمبادرة.
وأوضحــت الــوزارة أنه من المقــرر أن تعلن 
خــال األســبوع المقبــل عــن تفاصيــل هذه 
المبادرة، والتي تعد أبرز مامحها مساهمة 
وزارة اإلسكان في تأهيل اتحاد المنتفعين 
مــن خــال توفيــر دعمــا ماليــا يضــاف إلــى 
لفتــرة  اتحــاد كل عمــارة ســكنية  ميزانيــة 
زمنيــة محــددة تصل إلــى عام واحــد قابلة 
عقــارات  شــركة  تكليــف  مــع  للتجديــد، 

اإلســكان التابعــة لبنــك اإلســكان فــي تولي 
أمــور صيانــة العمارات من خــال الميزانية 

المشتركة بين الوزارة واتحاد العمارة.
وتهــدف هذه المبــادرة الجديدة إلى توعية 
قاطني ومنتفعي شــقق التمليك اإلسكانية 
بأهميــة صيانة المناطق المشــتركة؛ لضمان 
وجــود أماكن نظيفة وآمنة للجميع، إضافة 
علــى  التمليــك  شــقق  منتفعــي  حــث  إلــى 

االســتفادة مــن خدمــات اإلدارة والصيانــة 
للمناطق المشــتركة، فضا عن تعزيز ثقافة 
مــن  المنتفعيــن  لــدى  المســؤولية  تحمــل 

الشقق السكنية.
وكانــت وزارة اإلســكان قــد دشــنت نظــام 
اتحــاد المنتفعيــن العــام 2014 بعــد إقــرار 
نظامه األساســي، ومثل هــذا النظام إحدى 
المبادرات الرئيســة التي سعت الوزارة إلى 

اإلســكانية  الخطــة  تدشــين  منــذ  تنفيذهــا 
العــام 2012 فــي ظــل الرغبــة فــي تطويــر 
والتســيير  الســكنية  العمــارات  إدارة  نظــم 
الذاتي ألعمال الصيانة وتشــارك المسئولية 
يتعلــق  فيمــا  العمــارات  قاطنــي  بيــن 
المشــتركة، حيــث يســهم نظــام  بالمناطــق 
اتحــاد المنتفعيــن فــي  تنظيــم الواجبــات 

والمسؤوليات.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة- مكتب الباحث نوح خليفة

سمو رئيس الوزراء يرعى مؤتمر طب الطوارئ أكتوبر المقبل
مــــــحــــــاور و7  عــــــمــــــل  ورش   5 يــــتــــضــــمــــن 

البحرينيــة  األطبــاء  أعلنــت جمعيــة 
أن “مؤتمــر البحريــن لطب الطوارئ”، 
الــذي تنظمــه الجمعيــة تحــت رعاية 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس 
ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
آل خليفــة، ســيبدأ 9 أكتوبــر المقبــل، 
وســيتضمن 5 ورش عمل تخصصية 
فــي مجال طب الطوارئ والمجاالت 
ذات الصلــة، فيمــا يتضمــن اليومــان 
الثانــي والثالــث مــن المؤتمــر طــرح 
ومناقشــة 7 محــاور ذات صلــة مــن 
مــن  ومحاضريــن  متحدثيــن  قبــل 

البحرين والخليج العربي والعالم.
وقــال رئيــس رابطــة طــب الطــوارئ 
صــاح  المؤتمــر  رئيــس  البحرينيــة 
الغانــم إن مركــز ولي العهــد للتدريب 
بالمستشــفى  الطبيــة  والبحــوث 
ورش   4 سيســتضيف  العســكري 
مــن ورش المؤتمــر، وهــي اســتخدام 
الموجــات الفــوق صوتية في أقســام 

األساســية  واإلجــراءات  الطــوارئ، 
ألقســام  الوصــول  قبــل  للمســعفين 
وإجــراءات  وأساســيات  الطــوارئ، 
الطــوارئ،  أقســام  فــي  التمريــض 
والبحــوث الطبيــة، فيمــا تســتضيف 
الورشــة  العربــي  الخليــج  جامعــة 
الخامســة مــن ورش المؤتمــر تحــت 
عنــوان “كيفيــة التعامــل مــع مجــرى 

التنفس في أقسام الطوارئ”.
وأضــاف الغانــم، وهــو أيضــا رئيــس 
اللجنــة العلمية للمؤتمــر، أن اليومين 
الثانــي والثالــث للمؤتمر ســيطرحان 
الحــاالت  عناويــن  تحــت  محــاور 
الطارئــة للقلــب واألوعيــة الدمويــة، 
الحــاالت  واإلصابــات،  والحــوادث 
الطارئة لألطفــال، والحاالت الطارئة 
وآخــر  والنفــس،  القلــب  لتوقــف 
المســتجدات للتعامــل مــع الجلطــات 
الطــوارئ،  أقســام  فــي  الدماغيــة 
وكيفيــة التعامــل مــع أهــم الحــاالت 

وإدارة  المســنين،  مــع  الطارئــة 
الحــوادث والكــوارث. وأشــار إلى أن 
تلــك المحــاور ســيتم مناقشــتها مــن 
قبــل نخبة من المتحدثيــن الدوليين 
في مجال طب الطوارئ من عدد من 
ومراكــز  والجامعــات  المستشــفيات 
العالــم.  حــول  المرموقــة  األبحــاث 
هــذا ويهــدف مؤتمــر البحريــن األول 

لطــب الطــوارئ إلــى تبــادل الخبرات 
والمعرفة العلمية، وتشــجيع التعاون 
العربــي واإلقليمــي فــي مجــال طــب 
البحــث  أهميــة  وتأكيــد  الطــوارئ، 
العلمي ودوره في تحسين المستوى 
العام للخدمات الصحية في البحرين 
خصوصــا، وعلى المســتوى اإلقليمي 

والعالمي عموما.

صالح الغانم

المنامة - جمعية األطباء البحرينية

األحد
8 سبتمبر 2019 
9 محرم 1441

Û  ،لســت خبيــرا اقتصاديــا، واحتــرم التخصصــات، لكنــي اشــتغل في االقتصــاد الفكــري النقدي
وهــو جــزء مــن األبســتمولوجيا المعرفيــة؛ لذلــك أســعى لقــراءة نقدية فــي االقتصــاد بمبضع 
ثقافي فلســفي. لعل أجمل ما في اقتصاد البحرين ســابقا هو أنه كان خليطا بين االشــتراكية 

والرأسمالية واألنسنة. 
Û  بالنســبة لــي، ال أؤمــن بــكل مبــادئ االقتصــاد الحر المفتــوح المطلق علــى الطريقــة األمريكية

واألوروبيــة، وال االشــتراكي البحــت الــذي يكــون تحــت الملكيــة المطلقة للدولــة على طريقة 
الدول الشيوعية.

Û  وإنمــا بالكوكتيــل االقتصــادي بأفضــل مــا فــي النظريتين مع تطعيمهما باألنســنة وشــيء من
رحمــة األدلجــة. جمال اقتصاد البحرين كان بالتوازن، وليس بالتوحش الضريبي، فلم نســمع 
يومــا مــا، والبحريــن مــرت بمنعطفــات اقتصادية حادة، وهــي جزء من العالــم، فتأثرت بأزمة 
الرهــن العقــاري األمريكيــة عام ٢٠٠٨، وغيرها مــن أزمات، لكن لم يثقــل المواطن بالضرائب، 
ولــم تاحقــه الــوزارات الخدميــة بطريقة التهديد، ولم نســمع أن مواطنا ُهــدد بقطع الكهرباء 
عن بيته دون رحمة وال شفقة. أقول: هذه األنياب في االقتصاد ال تشبه االقتصاد البحريني 
المؤنســن، وليســت هــي الحــل. أضرب مثــاال: كل تاريــخ هيئة الكهربــاء، وكل تاريــخ وزارات 

الكهرباء في البحرين لم تعتمد هذا التوحش على الطريقة الرأسمالية المتوحشة. 
Û  وهنا جاء دور سمو ولي العهد األخير والحكيم في إيجاد توازن لطبيعة أداء الهيئة وتمديد

احتســاب الفواتيــر. قــد يقول قائل: بأن هيئة الكهرباء والماء هــي واحد من ضمن )العاملين( 
من الفريق الطبي المتعدد في سيارة إسعاف االقتصاد البحريني وكرافد للميزانية، خصوصا 
وأن الميزانيــة فيهــا عجــز بمقــدار 1.878 مليار دوالر في 2019، وديــن عام بلغ 11.457 مليار 
دينــار؟ صحيــح، لكــن أنــا علــى يقيــن أن بعــض مســؤولي الهيئــة يجتهــدون فــي المبالغة في 
القــرارات واألداء خــاف التوصيات العليــا. ومع التقدير لخطة برنامج التوازن المالي، إال أنه 
يجب أال يتم االتكاء على النظام الضريبي، وسلوكيات بعض الوزارات، ومنها هيئة الكهرباء؛ 
ألن ذلــك قــد يســقطنا فــي أزمــة سوســيولوجية اكبــر، والبد مــن التــدرج ال اعتماد ما يســمى 
اقتصاديــا بـــ )اقتصــاد الصدمــة(! وأن نبــدأ باألولويــات التي تســبب فائض مــال ال فائض عوز 
وفقراء. وذكرت ســابقا، كي نخفف من العجز نبدأ باألهم ال الحلقة األضعف، ومنها التخلص 
من أي مشاريع فيلة بيضاء غير منتجة أو ال يمكن عاجها. هناك أكثر من مشروع أصبح ثقبا 
أســود البــد مــن إجــراء check up عليه، وفحــص حجم األمراض فيه قبل أن يصاب بســكتة 

مالية حادة أو ذبحة استثمارية. 
Û  كــم مــن مشــروع اقتصــادي او اســتثماري فــي كومــة وغيبوبــة ربحيــة؟ حتــى بعــض أعضاء

مجالس اإلدارات لشــركات ذات أســهم حكومية هم جزء من أزمة مشــاريع متعثرة أو تعاني 
هــزاال ربحيــا بســبب عدم مواكبــة رؤيتهــم االقتصادية مع التغيــرات العالمية. والســؤال: هل 
ســنلتجئ الى اإلنتاجية التي تكون بتقوية بقية القطاعات ونتيجة حتمية للتنمية البشــرية 
فــي اإلنســان البحرينــي، واالحتضــان لألدمغــة البحرينيــة، وإعــادة جدولــة أهميــة تقديــم 
الكفــاءات ال المكافــآت فــي التوظيــف؟ وهنــاك أســئلة ملحة مــن قبيل: كيف ســيتم التعاطي 
مــع أفخــاخ االقتــراض، ونــار فوائدها، والتقليل منه وهل ســيتم تفعيــل دور توصيات ديوان 
الرقابة المالية؛ للحد من الهدر والتجاوزات للوصول القتصاد السعادة؟هذه الخطوات تعتبر 
مضــادا حيويــا تمنــح المناعــة الكافية القتصاد وقع تحــت رحمة تقلبات ســوق النفط. ومتى 
ســيتم عــدم االتــكاء المطلــق علــى جبــل النفط الــذي دائما مــا يفاجئنــا بزلزال يجعل األســعار 
متشظية صغيرة وحارقة؟ ثم هل من خطة إلنقاد قطاع العقارات الذي يعاني غياب المناعة، 

ونقصا في كريات الدم البيضاء؟ فابد من خطة متوازنة للتوازن المالي. 
Û  ولخلــق بيئــة اســتثمارية واعــدة وتنميــة، نحتــاج قلــب طبيــب اقتصــادي شــجاع، ال ترتعش

يداه عند إجراء أي عملية اقتصادية. فالنظام الضريبي كي يكون أحد خيوط ســترة النجاة 
لاقتصــاد؛ البــد أن يكــون بمــوازاة عدم غــرق المواطــن، ومراعيا للطبقات الســفلى، فبدال من 
االتكاء عليه، يجب العمل على تنويع االقتصاد. نستطيع النهوض باالقتصاد البحريني، ولكن 
بإســتراتيجية بعيــدة المــدى، فســنغافورة عندما انفصلت عــن ماليزيا كانت عبــارة عن كومة 
مســتنقعات، وال تحمل أي مقومات الدولة، لكنها اليوم وصلت للقمة وقد مرت أيضا بأزمات 

وهي في أوج ازدهارها، إال أنها استمرت في التصحيح.
Û  لقــد أصبــح الناتــج المحلــي اإلجمالــي لســنغافورة 297 مليــار دوالر فــي العــام 2013. لمــاذا

االقتصــاد الهنــدي صاعــد، وكيــف كانــت الصيــن قبل ثاثيــن عاما إلــى أن بلغ الناتــج المحلي 
اإلجمالي في العام هذا 2019 “15.518” تريليون دوالر!! عقلية شــيوعية مغلقة ديمقراطية، 
لكــن بعبقريــة تصحيحيــة اقتصاديــة. نعــم تعاني فســادا، وديونا مخيفة، حيــث قفزت ديون 
الصيــن لهــذا العــام إلــى 40 تريليون دوالر. لكنهم يمتلكون رؤيــة وإنتاجية وبرامج. المواطن 
الــذي ســيعاني فوبيــا االقتصــاد ســيقود إلــى اقتصــاد الفوبيا، ال يمكــن أن ينجح تــوازن مالي 
مــع مواطــن مذعــور اقتصاديا أو تاجر يتداعى ماليا أو مســتثمر يعاني فوبيا االســتثمار. إننا 
جميعا نثق بحكمة جالة الملك وســمو رئيس الوزراء وســمو ولي العهد في أنســنة االقتصاد، 
ومراعــاة وضــع المواطــن عند تصحيح أي وضع اقتصادي لصناعة اقتصاد الســعادة، وهذا ما 

أثبتته كل التجارب التاريخية.

اقتصاد 
سيد ضياء الموسويالسعادة )34(

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

قــال نــوح خليفــة إن البحريــن فــي عهد عاهل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة حليف عالمي للحقوق والحريات وتشــهد ممارســات حيوية 
للحقوق والحريات في كل شأن وطني عبر مختلف أدوات الديمقراطية وحقوق 

المواطنة.

أربعــة  إصــدار  يعتــزم  بأنــه  وأضــاف 
إنتاجات علمية يتقدمها كتاب المواطنة 
والعالــم  البحريــن  فــي  والديمقراطيــة 
بشــكل تدريجي ذلك بدءا من األســبوع 
المقبــل، أن تفاصيــل أكبــر عــن الكتــاب 
والجهــة الراعية واتجاه االســتفادة منه 

ستطرح مطلع األسبوع المقبل.
المتابعــة  أن  خليفــة  الباحــث  وأوضــح 
واألهليــة  الرســمية  للســلطات  اليوميــة 
خــال  مــن  العــام  للشــأن  والمجتمــع 
وســائل التواصــل االجتماعي والصحف 
ومشــاركة  اإلعــام  وســائل  ومختلــف 

الشــعب فــي إدارة شــؤون الدولة يشــير 
إلــى تحــوالت جذرية غير مســبوقة في 

البحرين.
وأردف أن البحريــن اليــوم جــزء حيوي 
مــن العالــم المتقــدم؛ ألنهــا تتقاســم معه 
والســام  والحريــات  الحقــوق  همــوم 
يعيــش  البحريــن  وشــعب  والتنميــة 
منظومــة حقوقيــة وتشــريعية مواكبــة 
ألحدث مزايا حقوق اإلنســان في العالم 

وتتبادل معه الخبرات والتجارب.
وأكــد خليفــة أن عصــر العولمــة ال يهــدد 
حاضنــة  ببيئــة  تتمتــع  ألنهــا  البحريــن؛ 

العالميــة  والحريــات  الحقــوق  ألغلــب 
وبيئتها وتشريعاتها تواكب ما هو سائد 
فــي العالــم المتقــدم والبحريــن اجتازت 
التــي تواجــه أي  التحديــات األساســية 
المواطنــة  ترســيخ  اتجــاه  فــي  دولــة 

والديمقراطية.
وفــي هــذا اإلطــار، أشــار خليفــة إلــى أن 
إيمــان الملــك بالديمقراطيــة والمواطنة 
أفضــل  يضمــن  فعــال  إداري  كنظــام 
المخرجــات للبــاد، كان دعامة أساســية 
إلــى  والديمقراطيــة  المواطنــة  لتحــول 
نظــام حيــاة ومســؤولية مجتمعية تعزز 
تطور الباد وشــعبها وتحقق االســتقرار 

والهوية الوطنية الجامعة.
مبينــا  نــوح خليفــة تصريحــه  واختتــم 
اســتكماال  تأتــي  المقبلــة  إنتاجاتــه  أن 
علميــة،  مجــاالت  ثاثــة  فــي  لمســيرته 
األول المــرأة البحرينيــة، والثانــي قــرى 
شــمال البحريــن، والثالــث دولــي يتعلــق 
بالصورة اإلعامية للبحرين، وســتنطلق 
مــن  المقبــل  األســبوع  مــن  بــدءا  تباعــا 

خال صحف البحرين.

نوح خليفة
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8.2 مليــار دينــار إجمالي موجودات المؤسســات فــي القطاع

البنك يستقبل عدًدا من الطلبة ضمن برامج التدريب المهني

6.4 % زيادة ميزانية شركات األعمال االستثمارية الربعية

“بيتك” يواصل تطوير الكفاءات الوطنية

شــهد المجموع الكلي لموجودات ميزانية شــركات األعمال االســتثمارية العاملة في البحرين بنهاية الربع األول من العام الجاري زيادة بنســبة 6.4 % قياًســا بالربع األخير من العام 
الماضي، وذات النسبة قياًسا بالفترة نفسها من العام 2018.

نشــرها  رســمية  بيانــات  أحــدث  وأظهــرت 
موقعــه  علــى  المركــزي  البحريــن  مصــرف 
أن المجمــوع الكلــي للميزانيــة بنهايــة الربع 
األول تجــاوزت 8.24 مليــار دينــار، بارتفــاع 
496.2 مليــون دينــار، قياًســا بالربــع األخيــر 

من العام الماضي.
وارتفع المجموع الكلي لموجودات ميزانية 
العــام  مــن  األول  الربــع  بنهايــة  الشــركات 
الجاري 493 مليون دينار، ما نسبته 6.4 %، 
مقارنــة بنحــو 7.7 مليار دينــار بالفترة ذاتها 

من العام 2018.
شــركات  ميزانيــة  موجــودات  وتوزعــت 
األعمال االســتثمارية ما بين نحو 5.2 مليار 
دينــار لشــركات األعمــال االســتثمارية مــن 
الفئــة األولــى )نحــو 5 مليارات دينــار بالربع 
للفئــة  دينــار  مليــارات   3 وقرابــة  األخيــر(، 

الثانية )نحو 2.7 مليار دينار بالربع األخير(، 
و7.4 مليــون دينــار للفئــة الثالثــة )نحــو 7.6 

مليون دينار بالربع األخير(.
واتضــح مــن البيانــات أن شــركات األعمــال 
اشــتملت  األولــى  الفئــة  مــن  االســتثمارية 
الموجــودات  مجمــوع  علــى  ميزانياتهــا 
مليــار   4.9 نحــو  العمــاء  لصالــح  المــدارة 
دينــار )4 مليارات دينــار تقريًبا للموجودات 
المقيمــة، و874.4 مليون دينار للموجودات 
دينــار  مليــون  و254.2  المقيمــة(،  غيــر 
)تتضمــن  الميزانيــة  موجــودات  مجمــوع 
لصالــح  المســتثمرة  الموجــودات  مجمــوع 
الشــركات االســتثمارية البالغة نحــو 109.6 

مليون دينار(.
وتتضمــن ميزانيــات شــركات األعمــال مــن 
الفئــة الثانية مجمــوع الموجــودات المدارة 

لصالح العماء نحو 3 مليارات دينار )قرابة 
المقيمــة،  للموجــودات  دينــار  مليــار   1.9
و1.1 مليــار دينــار تقريًبــا للموجــودات غيــر 
مجمــوع  دينــار  مليــون  و41.9  المقيمــة(، 
موجــودات الميزانيــة.  كمــا يقــدر مجمــوع 
موجــودات ميزانيــة شــركات األعمــال مــن 

الفئة الثالثة نحو 7.4 مليون دينار.

59 مؤسسة في المجال حتى 
يناير 2018

59 مؤسســة تحــت  لـــ  “المركــزي”  ورخــص 
مظلــة شــركات االســتثمار حتــى شــهر يناير 
2018، وتتــوزع هــذه المؤسســات مــا بيــن 
اســتثمار، و6 مكاتــب تمثيليــة،  52 شــركة 
مديــري  جمعيــة  هــي  وحيــدة  وجمعيــة 

أنــه وفًقــا  إلــى  البحرينيــة. يشــار  األصــول 
للدليــل اإلرشــادي للشــركات المرخــص لهــا 
مــن المصرف المركزي، فإنه يجوز لشــركات 
االستثمار من الفئة األولى أن تمارس جميع 
أنــواع خدمات االســتثمار الخاضعة للرقابة 
بمــا في ذلــك تحمل المخاطــر الخاصة مثل 
التعامــل في األدوات الماليــة بصفة متعهد، 
الفئــة  مــن  االســتثمار  لشــركات  ويجــوز 
الثانيــة أن تمــارس جميــع أنواع النشــاطات 
باستثناء التعامل بصفة متعهد، أما شركات 
فينحصــر  الثالثــة  الفئــة  مــن  االســتثمار 
نشــاطها فقط في تقديم المشــورة وترتيب 
الصفقات في األدوات المالية، وعلى غير ما 
عليــه الحال بالنســبة لشــركات الفئة األولى 
والثانية فإن شــركات الفئة الثالثة ال يمكنها 

االحتفاظ بأموال العماء.

 - الكويتــي  التمويــل  بيــت  اســتقبل 
البحريــن “بيتــك” أخيــرا مجموعــة مــن 
الطلبــة من مختلــف الجامعات المحلية 
والدولية لانضمام إلى برامج التدريب 
المهنــي المختلفــة التــي يقدمهــا البنك، 
ومــن ضمنهــا برنامــج التدريــب المهني 
المهنــي  التدريــب  وبرنامــج  الصيفــي 
الخــاص بمنصــة البنــك الرقميــة “بيتــك 
البنــك  التــزام  إطــار  ضمــن  جزيــل”، 
بالمسؤولية المجتمعية ومساعي البنك 
الهادفــة إلــى تطويــر وتنميــة الكفاءات 

الوطنية.
وتــم مــن خــال برنامــج التدريــب المهنــي 
الصيفــي تدريــب الطلبــة فــي إدارات البنك 
مــن  تتــراوح  متفاوتــة  لفتــرات  المختلفــة 
شــهر إلى 3 أشــهر؛ بهــدف تهيئــة المتدربين 
لدخــول  الازمــة  بالمهــارات  وتزويدهــم 

ميــدان العمــل، والســماح لهــم بالتعرف على 
شــتى المهــام والمســؤوليات الوظيفيــة في 

إدارات البنك المختلفة.
كمــا أتــاح برنامــج التدريب المهنــي الخاص 
جزيــل”،  “بيتــك  الرقميــة  البنــك  بمنصــة 
الفرصــة للمتدربيــن للتعــرف علــى خــواص 
وأيًضــا  الرقميــة  البنــك  منصــة  ومميــزات 
المســاهمة فــي تقديم الخدمــات المصرفية 
الرقمية للعماء، ما ساهم في صقل معرفة 
المتدربيــن فــي أعمــال التكنولوجيــا المالية 
وزيادة خبرتهم في مجال التحول الرقمي. 

وقــال العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيذي 
لـــ ”بيتــك” عبدالحكيــم الخيــاط “إننــا نولــي 
اهتماًمــا كبيــًرا بتنميــة العنصر البشــري وان 
أساســًيا  جــزًءا  تمثــل  البرامــج  هــذه  مثــل 
المجتمعيــة  المســؤولية  اســتراتيجية  مــن 
البحريــن،   - الكويتــي  التمويــل  بيــت  لــدى 
والتــي نســعى من خالهــا إلى إعــداد كوادر 
شــبابية وطنيــة مؤهلــة ومــزودة بالمهارات 
والخبــرات العمليــة. كمــا أن بيــت التمويــل 
الكويتــي يولــي أهميــة فائقة لهــذه البرامج 
لمــا لهــا مــن أثــر بالــغ فــي رفــع مســتويات 

األداء لــدى المتدربيــن فــي مراحل متقدمة 
مــن مســاراتهم المهنيــة والتمهيــد لتوليهــم 
مســؤوليات قيادية ومهام ريادية مســتقبًا 
المســتمر  والتطويــر  باألعمــال  والنهــوض 
فــي القطاعــات المختلفــة”. وقالــت رئيــس 
ســارة  البنــك  فــي  البشــرية  المــوارد  إدارة 
زين العابدين “نحن ســعداء باســتقبال أكثر 
مــن ســتين متــدرب منــذ بدايــة العــام إلــى 
اآلن مــن خــال برامــج التدريــب المختلفــة 
إلثــراء  الســعي  بــأن  نؤمــن  وإننــا  للبنــك. 
المعــارف األكاديمية بالخبــرات العملية هي 
مــن أهــم عوامــل النجــاح الوظيفــي ونحــن 
ملتزمــون بتوفير التدريب المســتمر للطلبة 
ضرورًيــا؛  أمــًرا  ذلــك  كــون  والخريجيــن 
الطاعهــم علــى آخــر المســتجدات لمواكبة 

التطور ومجابهة التحديات والمتغيرات”.

انخفاض الناتج 
المحلي بسلطنة عمان

أمــس  الُعمانيــة  األنبــاء  وكالــة  ذكــرت 
الســبت نقاً عــن المركز الوطنــي لإلحصاء 
والمعلومــات أن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
مــن  األول  الربــع  فــي  انخفــض  بالســلطنة 
العــام الجــاري بنســبة 1.6 % مقارنة بذات 
الفترة من العام الماضي. وبلغ حجم الناتج 
اإلجمالــي المحلــي فــي الربــع األول 7.066 

مليار ريال عماني )18.4 مليار دوالر(.
وأضافــت الوكالــة “اإلحصــاءات المبدئيــة 
لإلحصــاء  الوطنــي  المركــز  عــن  الصــادرة 
إلــى  االنخفــاض  هــذا  ترجــع  والمعلومــات 
األنشــطة النفطيــة التــي ســجلت انخفاضًا 
بما مقداره 0.5 % لتســجل مليارين و412 
مليونــًا و800 ألــف ريــال عمانــي” وهــو مــا 
يــوازي 6.28 مليار دوالر؛ بســبب انخفاض 

أسعار النفط.

مسقط - رويترز

المحرق - شركة المطار

حضــر عــدد مــن موظفــي يمثلــون أقســاًما مختلفة في شــركة مطــار البحريــن، الجهة 
المســئولة عــن إدارة وتشــغيل مطــار البحريــن الدولــي، دورة تدريبيــة حــول إدارة 
تماريــن المحــاكاة النظريــة لحــاالت الطــوارئ، فــي مبنــى التدريــب التابــع ألكاديميــة 
الخليج للطيران؛ بهدف تعزيز جاهزية الموظفين المعنيين في مطار البحرين الدولي 

للتعامل مع جميع حاالت الطوارئ فور وقوعها ال سمح هللا.
وتأتــي هــذه الــدورة التدريبيــة والتــي تعــد أحــدى الــدورات التدريبيــة المعتمــدة من 
قبــل منظمــة الطيــران المدني الدولي )اإليــكاو( بغرض الحصول علــى االعتمادية في 
التعامــل مــع الحاالت الطارئة التي تقع في المطارات، وتناولت الدورة التي اســتمرت 
5 أيــام متتاليــة محــاكاة أزمة اســتهدفت عملية تقييم المخاطــر وكيفية وضع خطط 

لإلجراءات التصحيحية في حاالت الطوارئ.
وفــي إطار دورها التشــغيلي، تهتم الشــركة بتحديث البنيــة التحتية للمطار وتحقيق 
النجــاح والتميــز علــى الصعيديــن التشــغيلي والتجــاري. ومنــذ تأسيســها فــي العــام 
2008، دأبت الشــركة على اجتذاب شــركات الطيران وتقديم الخدمات لتيسير حركة 

المسافرين والحموالت.
وتهــدف الشــركة لتحقيــق رؤيتهــا الراميــة إلــى تعزيــز مكانــة مطــار البحريــن الدولي 

كمركز مهم للطيران، بالنسبة لشركات الطيران والمسافرين على حٍد سواء.

تعزيز جهوزية “ المطار” للطوارئ

المنامة - فيزيت بحرين

المنامة - بيتك

المنامة - كريدي مكس

أعلنت فيزيت بحرين الرائدة في مجال السياحة بعد موسم ناجح 
الســنة الماضيــة بينهــا وبيــن كــورال ترافــل الروســية إحــدى أكبــر 
الشــركات الســياحية في روســيا المتخصصة في رحــات الطيران 
الســياح  الســتقطاب  والبحريــن  روســيا  بيــن   )Charter Flights(

الروس. 

وتــم تجديد التعاون بين فيزيت 
بحريــن وكــورال ترافــل للموســم 
المقبل، إذ ستبدأ رحات الطيران 
من 19 سبتمبر 2019 إلى 5 مايو 
2020 بمعدل 3 طائرات أسبوعيا 

كل يوم إثنين، أربعاء وجمعة. 
كبيــر  قــال  المناســبة،  وبهــذه 
المستشــارين بـ “فيزيــت بحرين” 
تجديــد  مــع  إن  أمــرهللا  علــي 
كــورال  مــع  الكائنــة  االتفاقيــة 
ســوف  الجديــد  للموســم  ترافــل 
يبلغ عدد السياح الروس 21 ألف 
سائًحا، إذ سيكون معدل اإلقامة 

الليالــي  عــدد  بإجمالــي  ليالــي   7
الفندقيــة التي تصــل إلى 75 ألفا 

في الموسم. 
وأضاف أمرهللا قائًا إن “فيزيت 
بحرين” ســتقوم بتجهيز وتوفير 
مــن  الســياح  يتطلبــه  مــا  جميــع 
حجــوزات الفنــادق، المواصات، 
الرحــات الســياحية و البحريــة، 
الســوق، وزيــارة المعالــم األثريــة 
بحريــن”  “فيزيــت  المملكــة.  فــي 
تســعى إلــى زيــادة عــدد الســياح 
مــن مختلــف دول  المملكــة  فــي 
العالم كروســيا، بريطانيــا، ألمانيا 

والصين.
تطــوًرا  البحريــن  وشــهدت 
ملحوًظا في قطاع الســياحة في 
أصبــح  حيــث  الماضيــة،  الفتــرة 
هذا القطاع من أفضل القطاعات 
القتصــاد المملكــة؛ بفضــل الدعم 
البحريــن  هيئــة  مــن  المســتمر 

للسياحة والمعارض.

مكــس” وشــركة  “كريــدي  مــن  وقعــت كل 
قبــول  تتيــح  شــراكة  اتفاقيــة   ”PIE“
علــى جميــع   MaxWallet QR مدفوعــات 
 .)mPOS( المحمولة PIE أجهــزة نقاط بيــع
ويســاهم هــذا التعــاون المثمر في توســعة 
أنحــاء  جميــع  فــي   ”MaxWallet“ قبــول 
نقــاط  أجهــزة  علــى  وســتتوافر  البحريــن، 
الوقــت  فــي  الموجــودة  المحمولــة  البيــع 
جميــع  تغطــي  نقطــة   1500 فــي  الحالــي 
المؤسســات الصغيرة والمتوسطة الرئيسة 

في المملكة. 
وقــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة “كريــدي 
مكس” يوســف ميرزا “إننا سعداء باإلعان 
عــن التعــاون مــع شــركة PIE، ونحــن علــى 
ثقــة بــأن طــرح هــذه الخدمــة الجديدة من 
شــأنه تشــجيع االتجاهات الجديــدة للدفع، 
بمــا يســاهم بدوره في تعزيــز تجربة الدفع 
للزبائــن. وتعــد MaxWallet إحــدى حلــول 
الدفع الرقمية العديدة التي تقدمها كريدي 

مكــس وتهــدف إلــى دعــم عمليــات الدفــع 
وخفــض الوقــت الذي تســتغرقه إلــى الحد 
األدنى لكل من التجار وحاملي البطاقات”.  
مــن جانبــه، قال الرئيــس التنفيذي لشــركة 
PIE فــواز غــزال “إن مثــل هــذا النــوع مــن 
الشــراكات المثمرة يؤكد التزام PIE الدائم 
ال  التــي  الدفــع  طــرق  اســتخدام  بتطويــر 
تحتــاج إلــى األوراق الماليــة، والمســاهمة 

فــي تعزيــز العمليــات الماليــة. إن مثل هذه 
اإلجراءات تعتبــر خطوات ضرورية الزمة 
والمعامــات  الخدمــات  مــن  لاســتفادة 
المصرفية والمالية، وهذا التعاون يعد أحد 
الوســائل الفّعالة لتحقيق ذلك. إن شراكتنا 
مع كريدي مكس من شــأنها تســهيل حركة 
الدفــع وتســريعه وتوفير خيــارات إضافية 

لخدمات الدفع المبتكرة”. 

علي أمرالله

تستقطب أكثر من 21 ألف سائح للمملكة بالموسم المقبل تتوافر في أجهــزة نقاط البيع المحمولــة “mPOS” بأنحاء البحرين
”MaxWallet QR“ تعززان حلول الدفع ”PIE“ فيزيت بحرين” تجدد التعاون مع كورال ترافل الروسية“كريدي مكس” و“

أثناء توقيع الشراكة بين الجانبين

أمل الحامد
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العربيــة  الصيــن والــدول  شــهد معــرض 
اتفاقيــة   287 لـــ  اتفاقــات تصــل  توقيــع 
تبلــغ 26 مليــار دوالر. وكشــفت اللجنــة 
معــرض  مــن  الرابعــة  للــدورة  المنظمــة 
الصيــن والــدول العربيــة، أمــس الســبت، 
عــن توقيــع 287 اتفاقــا بقيمــة إجماليــة 
تصــل إلــى 185.4 مليار يــوان )26 مليار 
دوالر( فــي المعــرض المقــام حاليــا فــي 
منطقــة نينغشــيا ذاتيــة الحكــم لقوميــة 
هــوي شــمال غربــي الصين، وفقــًا لوكالة 

أنباء الشرق األوسط.
وذكــرت اللجنــة، أن االتفاقيــات المبرمة 
تغطي مشــروعات في مجاالت متعددة، 
أبرزهــا الزراعــة الحديثــة، التكنولوجيــا 
الفائقة، تصنيع المعدات، البنية التحتية، 
الســياحة، التعاون في القدرات وإنشــاء 

مناطــق صناعيــة والرعايــة الصحية عبر 
المعــرض  إلــى  بلــس”. ويشــار،  “انترنــت 
الحالــي فــي يينتشــوان عاصمــة منطقــة 
نينغشــيا بدأ منذ يــوم الخميس الماضي 
وسيســتمر حتــى اليوم األحد، بمشــاركة 
منظمــة   2900 لنحــو  ممثــل   12600

ومؤسســات  تجاريــة  وغــرف  إقليميــة 
وشــركات مــن 89 دولة. ويعــد المعرض، 
كل  ويقــام   2013 العــام  انطلــق  الــذي 
والــدول  للصيــن  مهمــة  منصــة  عاميــن، 
إطــار  فــي  التعــاون  لمواصلــة  العربيــة 

مبادرة الحزام والطريق.

والتــراث  للســياحة  العامــة  الهيئــة  أكــدت 
الوطنــي الســعودية أن عدد رخص اإلرشــاد 
الســياحي الصــادرة فــي النصــف األول مــن 
العام 2019 بلغ 315 رخصة مقارنة بعدد 97 
رخصــة عــن ذات الفتــرة فــي 2018 بارتفاع 
224 % ووصل عدد المرشــدين السياحيين 

إلى 668 مرشًدا مرخصين من الهيئة.
وقالت “الهيئة”، إنها قدمت من خال المركز 
الوطنــي لتنميــة المــوارد البشــرية )تكامــل( 
145 برنامًجــا تأهيلًيــا وتوعوًيا اســتفاد منه 
3150 مواطًنــا، حتــى نهايــة العــام الهجــري 
ليــس مرتبًطــا  الرقــم  الماضــي. وأكــدت أن 
بعــدد المرشــدين مــن الجنســين، فالبرامــج 
التــي يقدمهــا المركــز تعــد برامــج مجانيــة 
ومفتوحة ألي مواطن ومواطنة. وأوضحت 
أن األجــر الــذي يتقاضاه المرشــد الســياحي 

طبيعــة  منهــا  عــدة،  عوامــل  علــى  يتوقــف 
العــرض والطلــب علــى البرامــج الســياحية، 
والميــزات التنافســية التــي يملكهــا المرشــد 
الســياحي مثــل إتقــان لغــات أجنبيــة وعــدد 
أعــوام الخبــرة وغيرهــا. وأضافت أنــه طبًقا 
للجمعية الســعودية للمرشــدين السياحيين، 
للبرنامــج  الســياحي  المرشــد  دخــل  فــإن 

الســياحي يتــراوح بيــن 300 و1000 ريــال 
حســب  اليــوم،  فــي  دوالر(   266 إلــى   80(
خبــرة وكفــاءة المرشــد الســياحي، ويتــدرج 
إلى أصحــاب الخبرات الطويلة والشــهادات 
العلميــة العاليــة ليصــل إلى أكثــر من 3 آالف 

ريال )800 دوالر( يومًيا.

بارتفاع 224 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضيمشاركة 12600 ممثل لـ 2900 مؤسسة وشركة تجارية

315 رخصة لإلرشاد السياحي بالسعودية 262019 مليار دوالر قيمة 287 اتفاقية بـ ”العربي الصيني”
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صــّدرت البحريــن حوالــي 11.4 ألــف طن خردة متنوعة من الحديــد واأللمنيوم والنحاس والقصدير والتنجســتين، بقيمة تصل 
إلى أكثر من 2.2 مليون دينار خالل شهر يوليو الماضي.

أوليــة  بيانــات  وأوضحــت 
الجمــارك  شــؤون  مصدرهــا 
المملكــة  أن  البحرينيــة، 
إلــى  معــادن  خــردة  صــدرت 
6 دول، إذ جــاءت الهنــد فــي 
المركــز األول مــن حيث قيمة 
أكثــر  بواقــع  الصــادرات  هــذه 
بقيمــة  طــن  ألــف   47.2 مــن 

تتجاوز 1.65 مليون دينار.
وتلتهــا باكســتان فــي المركــز 
مــن  طــن  ألــف  بـــ3.6  الثانــي 
صادرات الخردة بقيمة 372.2 
جمهوريــة  ثــم  دينــار،  ألــف 
طنــا  بـــ490  الجنوبيــة  كوريــا 
بقيمــة 125.3 ألف دينار، فيما 
جــاءت الصين رابًعــا بـ20 طنا 

بقيمــة 41.4 ألــف دينــار. وعن 
تفاصيل المعادن، فقد سجلت 
خردة وفضــات من حديد أو 
صلــب مطلــي بالقصديــر فــي 
المركــز األول، إذ بلــغ إجمالــي 
صادراتــه 9.2 ألــف طن بقيمة 
1.04 مليــون دينار، صدر منها 
بقيمــة  للهنــد  طــن  ألــف   5.6
669.1 ألــف دينــار، ونحو 3.6 
ألف طــن إلى باكســتان بقيمة 

372.2 ألف دينار.
وخــردة  فضــات  وحلــت 
النحــاس فــي المركــز الثانــي، 
إذ بلغــت 401 طــن بقيمة تبلغ 
517.3 ألــف دينــار، صــدر منها 
341 طنــا بقيمــة 449.6 ألــف 

دينــار للهنــد، و20 طنــا بقيمــة 
41.4 ألــف دينــار إلــى الصين، 
ألــف   26.4 بقيمــة  طنــا  و40 
دينــار إلى اليابــان وجمهورية 

كوريا الجنوبية.
خــردة  صــادرات  واحتلــت 
إذ  الثالثــة  المرتبــة  األلمنيــوم 
بقيمــة  أطنــان   1104 بلغــت 
دينــار  ألــف   447.2 إجماليــة 
وصــدر منهــا 1079 طنــا إلــى 
الهند بقيمة 431.7 ألف دينار، 
ألــف   15.5 بقيمــة  طنــا  و25 

دينار إلى تركيا.
 720 المملكــة  صــدرت  فيمــا 
وخــردة  “فضــات  مــن  طنــا 
الخايــا المولــدة ومجموعات 

الخايــا المولــدة )البطاريــات( 
والمدخرات الكهربائية، خايا 
مولــدة مســتهلكة، مجموعات 
مســتهلكة  مولــدة  خايــا 
)بطاريات( مدخرات كهربائية 
إجمالــي  بقيمــة  مســتهلكة” 
بلغــت 186.7 ألــف دينــار إلــى 
كوريــا  جمهوريــة  مــن  كل 
اســتوردت  التــي  الجنوبيــة 
470 طــن بقيمــة 112.1 ألــف 
دينــار، و250 طــن إلــى الهنــد 
بقيمــة 74.6 ألــف دينــار، فيما 
تــم تصدير 40 ألــف كيلوغرام 
مــن  وخــردة  فضــات  مــن 
بقيمــة  الهنــد  إلــى  تنجســتين 

43.4 ألف دينار.

البحرين تصّدر “خردة معادن” بـ2.2 مليون دينار خالل يوليو
الهنـــد مقدمتهـــا  فـــي  دول   6 إلـــى  طـــن  ألـــف   11.4 قدرهـــا  بكميـــات 

األمين: تدابير تقود لتنشيط الحركة التجارية بالبحرين
اســـتضافة الفعاليـــات الدوليـــة ســـاهمت بنمـــو “المطاعـــم والفنـــادق”

أكــد رئيــس لجنــة الثــروة الغذائيــة بغرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن خالــد األمين، أن 
التدابيــر واإلجــراءات التي تقــوم بها الدولة؛ بهدف رفد القطــاع التجاري في البحرين 
كان لهــا عظيــم األثــر فــي تنشــيط الحركــة التجارية فــي المملكــة وزيادة المســتثمرين 
فــي هــذا القطــاع الكبير، مشــيًرا إلى أن ثبات واســتقرار اقتصاد البحريــن وعدم تأثره 
بالمتغّيــرات الدوليــة يعكــس مــدى صالبــة وقــوة االقتصــاد المحلــي، فضــاًل عــن تمّيــز 
المملكــة بقوانينها وتشــريعاتها وتســهيالتها المرنة الجاذبة لــرؤوس األموال األجنبية، 
منوًهــا بالــدور الحيــوي الــذي تقــوم بــه القطاعــات االقتصاديــة غيــر النفطيــة وخاصة 
قطاعــي المطاعــم والفنــادق والــذي أســهم فــي نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي بصورة 

إيجابية بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة في البحرين.

وبّيــن األميــن أن النهج الذي تتبعه البحرين 
الســياحي  الجــذب  وســائل  زيــادة  فــي 
المتنوعــة عّزز مــن مكانتها تجارًيا، وأســهم 
فــي تنشــيط الحركــة التجارية وفتــح آفاًقا 
أوســع لاســتثمار والشــراكة بيــن القطاعين 
العــام والخــاص، مثنًيا في ذات الوقت على 
الــوزراء صاحــب  رئيــس  واهتمــام  حــرص 

الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، وولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
الــوزراء،  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
حمــد آل خليفــة فــي دعــم القطــاع الخــاص 

البحريني؛ ليقوم بدوره التنموي المنشود.
قطاعــي  نمــو  مواصلــة  األميــن  وتوقــع 

المطاعم والفنادق في المملكة خال الفترة 
حركــة  زيــادة  ظــل  فــي  المقبلــة خصوصــا 
القادميــن إلــى البــاد عبــر مطــار البحريــن 
الدولــي وجســر الملــك فهــد، مشــيًرا إلى أن 
للفعاليــات  المســتمرة  البحريــن  اســتضافة 
الدوليــة كمعرض البحريــن الدولي للطيران 

لطيــران  الكبــرى  البحريــن  جائــزة  وســباق 
الجواهــر  ومعــرض   1 للفورمــوال  الخليــج 
العالميــة  األنشــطة  مــن  وغيرهــا  العربيــة 
ساهم بشكل مباشر في ازدياد الحركة على 
المملكــة  فــي  والفنــادق  المطاعــم  قطاعــي 

بصورة إيجابية تدعم االقتصاد الوطني.

خالد األمين

 

دبي - العربية.نت

خرجــت الليــرة التركيــة مــن قائمة عمالت األســواق الناشــئة، التي صعــدت مقابل 
الــدوالر األميركــي خــالل التعامــالت األخيرة، بعــد بيانات أميركيــة دفعت الورقة 
الخضــراء إلــى التراجــع أمــام غالبيــة عمــالت األســواق الناشــئة. وتأتــي مكاســب 
عمــالت األســواق الناشــئة مع اســتمرار تراجع ســعر صرف الــدوالر عالمًيا، بضغط 

بيانات سلبية تتعلق بالوظائف األميركية.

تواجــه  مازالــت  التركيــة  الليــرة  لكــن 
ضغوًطــا عنيفــة بدأتهــا العــام الماضي مع 
خســائر تقــدر نســبتها بنحــو 30 % خــال 

العام 2018.
وبنهايــة تعامات الجمعة، ســجلت العملة 
لــكل  ريــال   4.0612 مســتوى  البرازيليــة 
دوالر بارتفــاع بلغــت نســبته نحــو 1.2 % 
لصالــح الريــال ليكــون أكبــر الرابحين في 
التــي  الناشــئة  األســواق  عمــات  قائمــة 
صعدت أمام الورقة األميركية الخضراء.

وارتفعــت عملــة المكســيك أمــام الــدوالر 
إلــى  الــدوالر  ليتراجــع   %  0.9 بنســبة 
مستوى 19.5597 بيزو. كما شهدت عملة 
جنــوب إفريقيا زيادة بنحو 0.9 % مقابل 
نظيرتهــا األميركيــة لينخفض الدوالر إلى 

مستوى 14.752 راند.
 %  0.7 بنحــو  الروســي  الروبــل  وارتفــع 

مقابــل الــدوالر لتهبــط العملــة األميركيــة 
وتأتــي  روبــل.   65.7907 مســتوى  إلــى 
مكاســب العملــة الروســية علــى الرغم من 
قيــام البنــك المركــزي فــي البــاد بخفــض 

معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
الخاســرين  أبــرز  التركيــة  الليــرة  وكانــت 
بين عمات األســواق الناشئة أمام الورقة 
األميركيــة الخضراء لتتراجع الليرة بأكثر 
مــن 0.5 % مــا دفــع العملة الخضــراء إلى 
الصعود وتسجيل مستوى 5.7229 ليرة.

كمــا كانــت بيانــات اقتصاديــة حديثــة قد 
أظهــرت تباطــًؤا أقــل مــن المتوقــع للنمــو 
االقتصــادي فــي تركيا خال الربــع الثاني 
مــن العــام الحالــي، باإلضافــة إلــى تراجــع 
معــدل التضخــم فــي الباد أدنى مســتوى 

منذ مايو 2018.

الليرة التركية تواجه ضغوطا قوية

قــال تقريــر من برنامج األمم المتحدة للبيئة إن االســتثمار العالمي في تشــييد 
قــدرات جديــدة للطاقــة المتجــددة ســيبلغ 2.6 تريليــون دوالر بنهايــة العقــد 

الحالي، بما يزيد على 3 أمثال االستثمارات في السنوات العشر السابقة.

الطاقــة  مشــاريع  الرقــم  يشــمل  وال 
 1.2 ويعــادل  الضخمــة  الكهرومائيــة 
تيــراوات من قــدرة الطاقــة المتجددة 
في العقد الحالي. ويتجاوز ذلك كامل 
وحــدات توليــد الكهرباء فــي الواليات 
القــدرة  إجمالــي  ونصــف  المتحــدة 
الفتــرة  مــدى  المركبــة علــى  الكهربيــة 

ذاتها والبالغ 2.4 تيراوات.
وتنبع الزيادة من تراجع أسعار الفائدة 
فــي االقتصادات الرئيســية وانخفاض 
حــاد فــي التكاليــف بلــغ 81 % للطاقــة 
الشمســية و46 % لطاقة الرياح البرية 
فــي  البحريــة  الريــاح  لطاقــة  و44 % 
العقــد الحالي.وقــال التقرير إن الصين 

مســتثمر  بلــد  أكبــر  تصبــح  أن  بصــدد 
على مدار العقد الحالي، حيث رصدت 
758 مليــار دوالر بين 2010 ومنتصف 
ذاتهــا،  الفتــرة  مــدى  وعلــى   .2019
اســتثمرت أوروبا 698 مليار دوالر في 
حيــن أنفقــت الواليــات المتحــدة 356 

مليار دوالر.
واســتقطبت الطاقــة الشمســية معظم 
االســتثمارات عند 1.3 تريليون دوالر. 
وبنهاية السنة الحالية، ستكون الطاقة 
الشمســية المركبــة خال العقــد - 638 
جيجاوات - وهى استثمارات أكبر من 

أي تقنية أخرى لتوليد الكهرباء.
هــذا  يبــرز  حيــن  “فــي  التقريــر  وقــال 
الوتيــرة  فــإن  ودائمــا،  ضخمــا  تقدمــا 
مصــادر  أصبحــت  تزيــد.  أن  يجــب 
الطاقــة المتجــددة مدمجــة بعمــق في 
لكــن ال تمثــل  الكهربــاء  قطــاع توليــد 
ســوى 26.3 % مــن إجمالــي الكهربــاء 
اســتثنينا  إذا   % و12.9   - المنتجــة 

المشاريع الكهرومائية الضخمة”.
وأضاف قائاً “دعم الوقود األحفوري، 
الــذي يصــل إلــى مئــات المليــارات مــن 
الدوالرات في كل عام، يبطئ التقدم”.

2.6 تريليون دوالر استثمارات الطاقة المتجددة بالعقد الحالي
لندن - رويترز

زينب العكري

ابوظبي - أ ف ب

العربيــة  تســتضيف دولــة اإلمــارات 
المتحدة بدءا من غد اإلثنين الدورة 
الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة 
العالمــي فــي أبوظبــي، بمشــاركة 71 

وزيرا و500 رئيس تنفيذي.
ويمثل الحدث الذي يقام على أرض 
للمعــارض،  الوطنــي  أبوظبــي  مركــز 
“لمواجهــة  دولــي  تجمــع  أكبــر 
التحديــات ورســم مامــح مســتقبل 
صناعــة الطاقــة في العالم”، بحســب 
 24 الـــ  الــدورة  وتعــد  المنظميــن. 
للمؤتمــر األكبــر مــن نوعها، إذ تشــهد 
مشــاركة أكثــر مــن 300 عــارض مــن 
القطاعيــن  فــي  العالميــة  الشــركات 
مــن  أكثــر  والخــاص، وكذلــك  العــام 

المعــرض  فــي  150 دولــة ستشــارك 
المصاحــب الــذي يمتد على مســاحة 
35 ألف متر مربع. كما ينظم المؤتمر 
أكثر من 80 جلسة. وكانت اإلمارات 
قد فــازت في العــام 2014 باإلجماع 
الطاقــة  مؤتمــر  اســتضافة  بحــق 
العالمــي 2019 بعد منافســة مع عدد 
مــن الــدول مــن بينها روســيا، لتكون 
بذلــك أول دولة مــن الدول األعضاء 
للبتــرول  المصــدرة  الــدول  بمنظمــة 
“أوبــك” التي تســتضيف هذا الحدث 
الــذي بــدأ قبل 95 عاما. كما هي أول 
دولة تســتضيف المؤتمر في الشــرق 
وتعــود  إفريقيــا.  وشــمال  األوســط 
أصــول مؤتمــر الطاقــة العالمــي إلــى 

فتــرة وجيــزة بعــد الحــرب العالميــة 
األســكتلندي  قــرر  عندمــا  األولــى، 
دانيــال دانلــوب الجمــع بيــن خبــراء 
قضايــا  لمناقشــة  البارزيــن؛  الطاقــة 
الطاقة الناشــئة فترة ما بعد الحرب، 
خصوصا مع التغييرات الكبيرة التي 

صعيــد  علــى  آنــذاك  العالــم  شــهدها 

السياســية.  والجغرافيــا  االقتصــاد 

وتملــك أبوظبي اكثــر من 90 % من 

الخــام اإلماراتــي  النفــط  احتياطــي 

الذي يقدر بـ 98 مليار برميل.

 اإلمارات فازت في 2014 باإلجماع بحق استضافة المؤتمر

لمواجهــة التحديــات ورســم مالمح مســتقبل القطــاع عالميا

انطالق مؤتمر ضخم للطاقة في أبوظبي غدا

أبيدجان - بنا

دعا رئيس البنك اإلفريقي للتنمية، اكينومي اديسينا، دول القارة إلى 
ضــرورة التصــدي لظاهــرة البطالــة التي باتت تتفشــى علــى نحو مثير 

للقلق على مستوى إفريقيا عموما. 

وقــال رئيــس البنــك اإلفريقــي “إنــه قد حــان الوقــت إلفريقيا أن تشــق 
طريقها نحو تحقيق المزيد من االستقاللية واستثمار طاقات الشباب 
فيهــا، مشــيرًا إلــى أن 60 % مــن شــباب إفريقيــا بــال عمــل فــي الوقــت 

الحالي، لذا يتعين على مسؤولي الحكومات التصدي للبطالة”.

وناشد اكينومي اديسينا الدول 
اإلفريقيــة بزيــادة إنتاجهــا مــن 
وإنشــاء  والخدمــات  الســلع 
إذا  اإللكترونيــة  الدفــع  أنظمــة 
مــا رغبت في االنتفــاع بمبادرة 
اقتصاديــة جديــدة؛ ما ســيزيد 
مــن قــدرات اإلنتــاج الصناعــي 

لديهــا ومــن ثــم يضمــن تحقيق 
التكامــل الســريع في األســواق 

المالية.
أمــا عن قطــاع الرعي الذي يعد 
أحد القطاعــات البالغة األهمية 
لعدد كبير من الدول اإلفريقية، 
فاعتبر اديســانيا أن االســتثمار 

في هذا المجال يمكن أن يمثل 
مصــدرا مهما للدخــل لكثير من 

هذه الدول.

اكينومي اديسينا

حاليا عمل  بــال  ــارة  ــق ال شــبــاب  مــن   %  60

“اإلفريقي للتنمية” يحث على التصدي للبطالة

 ثبات واستقرار 
اقتصاد 

البحرين وزيادة 
المستثمرين 

بالقطاع
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إصابة إسرائيليين جراء 
عملية طعن في الضفة

تعرض مستوطنان إسرائيليان اثنان 
لعملية طعن، أحدهما في حالة خطيرة، 

أمس السبت، في بلدة عزون شرق 
مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

وأفاد أهلي القرية بأن منفذ عملية 
الطعن مراهق يبلغ من العمر 15 سنة.
وأكدت وسائل إعالم إسرائيلية نقال 

عن مصدر طبي، أن أحد المصابين 
االثنين هو شاب في 17 من العمر، 
وأن إصابته خطيرة، بينما المصاب 

اآلخر في الستين من العمر وقد تعرض 
إلصابة طفيفة.  وقال أحد أبناء البلدة، 

إن عملية الطعن نفذت بعد زيارة 
إسرائيليين اثنين من أصل روسي 

لطبيب يعرفانه في قرية عزون.

الدوحة دأبت على ممارسات سرية وعلنية ونكثت بالتزاماتها الدولية

السعودية: قاطعنا قطر النتهاكاتها الجسيمة منذ 1995

أصدرت وكالة األنباء الســعودية )واس(، أمس الســبت، بيانا بشــأن اإلجراءات والجهود اإلنســانية التي قامت بها المملكة خالل األزمة القطرية، مشــددة على أن 
الرياض راعت “الحاالت اإلنسانية لألسر المشتركة السعودية القطرية، وعالجنا أوضاع العمال في قطر، وسهلنا عبور الطالب السعوديين”.

العالقــات  قطــع  قــرار  إن  وقالــت 
الدبلوماســية والقنصليــة مــع قطر جاء 
انطالقــا من ممارســة المملكــة لحقوقها 
الســيادية التــي كفلهــا القانــون الدولي، 
وحمايــة ألمنهــا الوطنــي مــن مخاطــر 

اإلرهاب والتطرف.
قــرار  المملكــة  “اتخــذت  وأضافــت 
المقاطعــة نتيجة االنتهاكات الجســيمة 
التــي تمارســها الســلطات فــي الدوحــة 
ا وعلًنا منذ العام 1995، والتحريض  سرًّ
والمســاس  الدولــة،  علــى  للخــروج 
جماعــات  واحتضــان  بســيادتها، 
اإلخــوان  جماعــة  ومنهــا  إرهابيــة، 
و)داعش( والقاعدة، والترويج ألدبيات 
عبــر  الجماعــات  هــذه  ومخططــات 

وسائل إعالمها بشكل دائم”.
وشــقيقاتها  المملكــة  “بذلــت  وتابعــت 

بــدول مجلــس التعاون جهــوًدا مضنية 
ومتواصلــة لحّث الســلطة فــي الدوحة 
والتقيــد  بتعهداتهــا  االلتــزام  علــى 
علــى  دأبــت  قطــر  أّن  إال  باالتفاقيــات، 
تلتــزم  ولــم  الدوليــة  التزاماتهــا  نكــث 
بتعهداتهــا التي وّقعت عليها في اتفاق 
الرياض العام 2013، وبعد أن استنفدت 
السياســية  جهودهــا  الثــالث  الــدول 
والدبلوماسية ونكث أمير قطر بتعّهده 
بالتوّقف عن السياســة السلبية، ما أّدى 
إلى ســحب الســفراء وعدم إعادتهم إال 
عقــب توقيــع الســلطات القطريــة علــى 

االتفاق التكميلي العام 2014”.
وبحسب البيان فقد “قامت قطر بخرق 
االتفاقيــات التــي وّقعتهــا تحــت مظلــة 
الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  دول 
الّصــف  شــّق  علــى  والعمــل  العربيــة 

الداخلي السعودي والتحريض للخروج 
بســيادتها،  والمســاس  الّدولــة  علــى 
واحتضــان جماعــات إرهابيــة وطائفية 
متعّددة تستهدف ضرب االستقرار في 
المنطقــة، مما أّدى إلــى أن تتخذ الدول 

األربع قراًرا لحماية أمنها الوطني”.
وجاء في بيان الســعودية “بغض النظر 
عمــا ترتكبه الســلطات فــي الدوحة من 
المملكــة  ســتظل  عدائيــة،  ممارســات 
ســنًدا للّشــعب القطري الشقيق وداعمة 

ألمنه واستقراره”.
اتخــذت  المملكــة  أن  البيــان  وأوضــح 
الحــاالت  لمعالجــة  الالزمــة  “التدابيــر 
واألشــقاء  للســعوديين  اإلنســانية 
القطرييــن المتضرريــن مــن هــذا القرار، 
ومن أبرزهــا صدور أمر خادم الحرمين 
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/ 9 / 1438هـــ، بتشــكيل لجنــة لمراعــاة 
المشــتركة  لألســر  اإلنســانية  الحــاالت 
وعضويــة  الداخليــة  وزارة  برئاســة 
خّصصــت  كمــا  المختصــة،  الجهــات 
وزارة الداخليــة أرقــام هواتــف معلنــة 
بشــكل رســمي لتلقي البالغات عن هذه 

الحاالت ومعالجتها في حينه”.
وبشــأن االدعــاء بتجريــم التعاطــف مع 
فرضــت  المملكــة  أّن  المتضّمــن  قطــر 
عقوبــات بالســجن تصل إلى 5 ســنوات 
وغرامــة تصــل إلى 3 مالييــن ريال في 
حــال التعاطــف مــع قطــر، ذكــر البيــان 
المملكــة  فأنظمــة  صحيــح،  غيــر  “هــذا 
تكفــل حرية الرأي والتعبير لكل إنســان 
مــا لــم يكــن فيهــا تعــٍد أو تجــاوٌز علــى 
النظــام العــام أو المجتمــع أو أفــراده أو 

ثوابته”.

الرياض ـ واس

القدس المحتلة ـ وكاالت

السعودية تعاونت مع دول مجلس التعاون بشأن األزمة

الخرطوم ـ وكاالتدبي ـ العربية نتباريس ـ وكاالت

أقــر حفيــد مؤســس اإلخــوان، طــارق رمضــان، بإقامــة عالقات جنســية مع نســاء 
اتهمنه باالغتصاب، لكنه حاول إيجاد أعذار فقال إن “المعاشرة” جرت بالتراضي.

قنــاة  مــع  مقابلــة  فــي  رمضــان،  وقــال 
بالفعــل،  كــذب  إنــه  الفرنســية،   ”BFM“
يحمــي  حتــى  ذلــك  فعــل  أنــه  وزعــم 
عائلته؛ ألنه وجد نفســه فجأة في قلب 
العاصفــة بعدمــا تحدثــت الصحافة عن 

وقائع االغتصاب.
وحينمــا ســئل حفيــد مؤســس اإلخوان 
بشأن لجوئه إلى الكذب، حاول التقليل 
مــن شــأن عــدم قــول الحقيقــة وأضاف 
“لو أردنا أن نضع في الســجن كل من ال 
يقول الحقيقة بشــأن عالقاته الجنسية 
بالرضا، فربما ســنزج بنصف الفرنسيين 

في الزنزانة”.
وشكل اعتراف رمضان بإقامة عالقات 
المشــتكيات،  مــع  “توافقيــة”  جنســية 
حرجا كبيرا لدى من دافعوا عنه وصورا 

اعتقاله بمثابة مؤامرة من الخصوم.

واتهــم رمضان من اشــتكين االغتصاب 
بالكــذب والتآمــر، وقــال إنهــن تواصلــن 
فيما بينهن ألجل اإليقاع به في “كمين”. 
وسلطت االتهامات الضوء على األدوار 
يقــدم  أنــه  الســيما  لرمضــان،  المريبــة 
نفســه بمثابــة أكاديمــي، لكــن صحيفــة 
مؤســس  حفيــد  أن  كشــفت  “لوبــوان” 
اإلخوان، الذي طالما قدم نفســه بمثابة 
أســتاذ للفلسفة والعلوم اإلسالمية، في 
جامعــة فيبورغ السويســرية، لــم يعمل 
فــي المؤسســة المرموقــة حتــى بصفــة 

أستاذ مساعد.

وقدم نائب في البرلمان السويسري،  «
سؤاال بشأن الطريقة التي استطاع 
بها رمضان أن يقدم محاضرات في 
جامعة فريبورغ، دون أن تكون له 

درجة علمية تؤهله لذلك.

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في اإلمارات أنور قرقاش أمس السبت أن 
التحديات التي تواجه تحالف دعم الشرعية في اليمن في أيد سعودية أمينة، 

مشدًدا على أن اإلمارات تقف مع السعودية في دعوتها لحوار يمني.

وقــال فــي تغريــدة علــى حســابه علــى 
تويتر “تقود المملكة العربية الســعودية 
بــكل صبــر وحنكــة  التحالــف  الشــقيقة 

واقتدار”.
اإلمــارات  “اســتجابة  أن  وأضــاف 
شــراكة  وّطــدت  الحــزم  دعــوة  إلــى 
إقليميــة راســخة وخّيرة”، الفًتــا إلى أن 
“التحديات المشتركة التي تواجهنا في 

أيدي سعودية أمينة”.
مــع  تقــف  اإلمــارات  أن  أكــد  ذلــك  إلــى 
المملكــة في دعوتها للحــوار اليمني كما 

وقفت معها في دعوتها للحسم.
دعوتهــا  جــددت  الســعودية  وكانــت 
لألطــراف اليمنية )الشــرعية واالنتقالي 
وبحــث  جــدة  فــي  للحــوار  الجنوبــي( 
قضيــة عدن التي شــهدت قبــل أكثر من 

أسبوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين.
وأعلنت الســعودية، فــي بيان الخميس، 
أنهــا تتابع التطــورات األخيرة في عدن 
وتأســف لنشــوب الفتنــة بيــن األشــقاء 
محاولــة  أي  أن  علــى  مشــددة  هنــاك، 
تهديــًدا  يعــد  اليمــن  اســتقرار  لزعزعــة 

ألمن واستقرار السعودية والمنطقة.

كما عبرت عن رفضها التام للتصعيد  «
األخير في عدن، وعدم االستجابة 

لندائها السابق بوقف التصعيد 
والتوجه نحو الحوار، مؤكدة ما 

تضمنته بياناتها السابقة بشأن ضرورة 
استعادة معسكرات ومقرات مؤسسات 

الدولة العسكرية والمدنية للحكومة 
الشرعية، وأن تنخرط األطراف في 

حوار جدة بشكل )فوري( ودون تأخير.

استجوبت المحكمة، أمس السبت، شاهدي دفاع في التهم الموجة للرئيس السوداني 
المعزول عمر البشــير، هما مدير مكتبه الســابق اللواء ياســر بشير، ومحاسب بجامعة 

إفريقيا العالمية، بشأن المبالغ التي تم اكتشافها في قصر الرئاسة.

وشــهد ياســر بشــير، وهــو آخــر مديــري 
مكتب الرئيس السوداني المعزول عمر 
البشــير، أمام المحكمة بأن البشــير كان 
الشــخص الوحيــد الــذي يحمــل مفتــاح 
غرفة في القصر الرئاســي تحتوي على 

ماليين اليوروات.
خــالل  بهــا  أدلــى  التــي  شــهادته  وفــي 
محاكمــة البشــير، أمــس، بتهمة الفســاد 
غيــر  بشــكل  أجنبيــة  عمــالت  وحيــازة 
قانوني، قال بشــير إن الرئيس الســابق 
أعطــاه أكثــر مــن 10 ماليين يــورو )11 
مليون دوالر أميركي( نقدا في الشــهور 
إلــى  لتســليمها  حكمــه  مــن  األخيــرة 

أطراف مختلفة.
وقــال المديــر الســابق الــذي عمــل مــع 
وكان   ،2018 ســبتمبر  مــن  البشــير 

الرئيــس  إن  دفــاع،  كشــاهد  يتحــدث 
يــورو  مالييــن   5 مــرة  ذات  منحــه 

لتسليمها إلى مسؤول عسكري كبير.
إن  قولــه  بشــير  عــن  رويتــرز  ونقلــت 
مــن بيــن األطــراف األخرى التــي تلقت 
علــى  عــالوة  الدفــاع،  وزارة  األمــوال 
الطبــي،  للعــالج  ومدنييــن  عســكريين 
بمصــدر  يعلــم  يكــن  لــم  أنــه  مضيفــا 

األموال، وأنه كان ينفذ األوامر فقط.

وقال مصدر قضائي إنه جرى  «
العثور على ماليين اليوروات 

والجنيهات السودانية في مقر 
إقامة البشير في أبريل الماضي. 

وحدد القاضي السبت المقبل 
موعدا الستكمال جلسات محاكمة 

الرئيس السوداني السابق.

مدير مكتب البشير يكشف تفاصيل “أموال القصر”قرقاش: نقف مع السعودية في دعوتها لحوار يمنيحفيد مؤسس اإلخوان يعترف بالكذب
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طهران ـ وكاالت

بغداد ـ رويترز

اإليرانيــة  الطلبــة  أنبــاء  وكالــة  زعمــت 
شــبه الرســمية، أمــس الســبت، أن خفــر 
الســواحل اإليرانــي احتجــز ســفينة في 
 12 مــن  المؤلــف  طاقمهــا  مــع  الخليــج، 

فلبينيا، لقيامها بتهريب الوقود.
كانــت  الســفينة  أن  الوكالــة  وأضافــت 
تحمــل قرابــة 284 ألــف لتــر مــن وقــود 

الديزل.
وكان قائــد خفر الســواحل في محافظة 

هرمــزكان اإليرانيــة أكــد ضبــط ســفينة 
مدينــة  ســواحل  فــي  أجنبيــة  قاطــرة 
عمــان  بحــر  علــى  المطلــة  “ســيريك” 
والواقعــة جنــوب شــرقي إيــران، زاعمــا 

أنها تقوم بتهريب الوقود اإليراني.
عــن  أســفرت  العمليــة  أن  إلــى  وأشــار 
الجنســية  مــن  شــخًصا   12 “اعتقــال 
الفلبينيــة، وتمــت إحالتهــم إلــى الجهات 

القضائية المختصة”.

بمقتــل  عراقيــة  أمنيــة  مصــادر  أفــادت 
ثالثــة أفراد من قوات األمن ومدنيا في 
مســلحون،  نفذهــا  منفصلــة  3 هجمــات 

أمس السبت.
وقتــل ضابط بالجيــش العراقي وجندي 
آخــر عندما انفجــرت عبوة ناســفة كانوا 
يحاولــون إبطــال مفعولهــا داخــل منــزل 
غربــي  شــمال  العدنانيــة  مجمــع  فــي 
الموصــل. ونقلــت “رويتــرز” عــن مصــدر 

أمنــي قولــه، إنهــم كانــوا يعملــون علــى 
تطهيــر المنطقــة “مــن مخلفــات تنظيــم 

داعش تمهيدا لعودة النازحين”.
قنــاص  قتــل  ديالــى،  محافظــة  وفــي 
ضابطــا بالمخابــرات فــي منطقــة الوقف 
شمال شرقي بعقوبة عاصمة المحافظة، 
كمــا قتــل مدني مــن جراء انفجــار قنبلة 
داخل ســيارته في منطقــة غربي مدينة 

سامراء في محافظة صالح الدين.

إيران تحتجز سفينة بطاقمها في الخليج العربي

مقتل 3 جنود ومدني في سلسلة هجمات بالعراق

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية عواصم ـ وكاالت

مزيد من الخيوط تتكشف بشأن العالقات 
المشــبوهة، التــي تجمع تركيــا بالجماعات 
الممولــة لإلرهــاب، كان آخرهــا مــا كشــفه 
تقريــر لموقــع “إنفيســتيغيتف بروجكــت” 
عــن دور أكبــر جمعيــة خيريــة تركيــة فــي 
اســتخباراتية  برعايــة  اإلرهــاب  دعــم 

حكومية.
فــي  األبحــاث  مديــر  أن  التقريــر  وذكــر 
األميركيــة  اإلســالمية  العالقــات  مجلــس 
)كيــر(، عبــاس برزيغــار، وافــق علــى دعــم 
لهــا  التــي  التركيــة،  الخيريــة  الجمعيــة 

سوابق في دعم اإلرهاب.
وأوضــح أن مديــر األبحــاث فــي المنظمــة 
ســنوات؛  امتــداد  علــى  قــدم  األميركيــة 
دعما لمؤسسة اإلغاثة اإلنسانية )آي أتش 
أتش(، التي تتخذ من تركيا مقرا لها، على 
الرغــم من أن الوقائــع أكدت تقديم الهيئة 
والسياســي  واللوجســتي  المالــي  للدعــم 

لإلرهاب عبر العالم.

التــي  الجمعيــة،  أن  إلــى  التقريــر  ويشــير 
حظيــت بدعــم برزيغار ســاعدت عشــرات 
اآلالف مــن الالجئيــن الفاريــن إلــى تركيــا 
وغيرهــا مــن الدول، وأن برزيغار إما أنه ال 
يعــرف أو أنــه يتجاهل أدوار تلك المنظمة 
اإليديولوجيــات  وترويــج  دعــم  فــي 

المتطرفة.
هــذه  أنشــطة  عــن  اإلبــالغ  جــرى  وقــد 
الجمعيــة ومشــاركتها فــي خطــة لترحيــل 

الشباب وتجهيزهم للقتال في سوريا منذ 
العام 2014.

تربطهــا  المنظمــة  إن  التقريــر  ويقــول 
عالقــات وطيدة بحــزب العدالــة والتنمية 
الذي يترأســه الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــان. كمــا أن هنــاك روابــط تجمعهــا 
مــن  وكثيــر  اإلرهابــي،  اإلخــوان  بتنظيــم 
الحــركات التابعــة لــه عبــر العالم، بحســب 

التقرير.

أعلــن الناطــق باســم هيئــة الطاقــة الذرية 
اإليرانيــة، بهروز كمالوندي، أمس الســبت، 
أن طهــران بدأت تشــغيل أجهــزة متطورة 
للطرد المركزي سيؤدي إنتاجها إلى زيادة 

مخزون اليورانيوم المخصب.
وتحــدث كمالوندي عن إجراءات المرحلة 
التــي  التعهــدات  تقليــص  مــن  الجديــدة 
قطعتها إيران أمام األســرة الدولية بشــأن 

نشاطاتها النووية.
وقال كمالوندي إن المنظمة بدأت تشغيل 
20 جهــازا مــن نــوع “آي آر 4” و20 جهــازا 
آخــر مــن نــوع “آي آر 6”، بينمــا ال يســمح 
االتفــاق النووي الموقــع في 2015، إليران 
اليورانيــوم  بإنتــاج  المرحلــة  هــذه  فــي 
المخصــب ســوى بأجهــزة للطــرد المركــزي 

من الجيل األول )آي آر1(. 
إلى ذلك، ألمح إلى أن قرار إيران بتقليص 
التزاماتهــا النووية، يمكــن العدول عنه إذا 

أوفت األطراف األخرى بتعهداتها.

يأتــي هــذا بالتزامن مع توجه المدير العام 
بالوكالــة للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، 
كورنيــل فيروتــا، إلــى طهــران أمــس للقاء 
مســؤولين إيرانييــن كبــار، اليــوم األحــد”، 
مع اســتمرار التوتــر بين إيــران والواليات 

المتحدة حول االتفاق النووي.
مــن جانبــه، قــال مستشــار األمــن القومــي 

األميركــي جون بولتون، أمس، إن الوكالة 
الدولية الذرية أبلغت مجلس المحافظين 

لديها بأن إيران ربما تخفي مواد نووية.
قــرار  بريطانيــا  اعتبــرت  جانبهــا،  مــن 
الســلطات اإليرانيــة تشــغيل أجهــزة طــرد 
لزيــادة مخزونهــا مــن  مركــزي متطــورة،، 

اليوارنيوم المخصب “مخيبا للغاية”.

عناصر من جبهة النصرة الموالية للقاعدة في سوريا

عمال في منشأة نووية إيرانية

عبر أكبــر جمعية خيريــة وبرعاية اســتخباراتية حكومية بولتــون: الوكالة الذريــة تعلم بإخفاء إيــران لمواد نووية
تقرير يفضح دعم تركيا لإلرهاب في سوريا إيران تتحدى المجتمع الدولي بزيادة التخصيب
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منــذ أن اتهــم نحــو 80 نائبــًا فــي مجلــس الشــورى اإليرانــي، الرئيــس حســن روحانــي 
بمخالفــة تعليمــات المرشــد األعلى، من خالل إصدار إشــارات إيجابية بشــأن التفاوض 
مــع الواليــات المتحــدة، تراجــع روحانــي وفريقــه الدبلوماســي عــن مواقفهم الســابقة، 

وتمترسوا مجددًا في خندق التشدد بانتظار تعليمات أخرى من المرشد!
روحانــي الــذي قــال إن بــالده ال تســتثني التفــاوض، إن كان ذلــك يصــب فــي مصلحــة 
البالد، عاد بعد ساعات ليؤكد أنه لن يكون هناك أي تطور إيجابي في عالقة بالده مع 

واشنطن دون رفع العقوبات عن طهران. 
التحذيــرات التــي انهالــت علــى روحانــي ووزيــر خارجيتــه جــواد ظريــف جــاءت مــن 
مصدريــن مباشــرين همــا مجلــس الشــورى اإليرانــي والحرس الثــوري، الذي قــال على 
لســان غــالم حســين غيــب بــور كبير مستشــاري قائد الحــرس ملمحًا إلى زيــارة ظريف 
المفاجئــة إلــى مقــر اجتماعــات قــادة مجموعــة الســبع مؤخــرًا فــي فرنســا إن “بعــض 
الرحــالت الخارجيــة إلــى القمــم األجنبيــة تكــون بدافــع اليــأس، ونأمل أال يكــون بعض 
مســؤولينا قــد تعرضــوا لهزيمــة ال ســمح هللا”، ولم يكتــف بذلك بل وجه اتهامــًا خطيرًا 
للفريق الدبلوماســي للرئيس روحاني قائالً “من المؤســف أنه في بعض األحيان توجد 
ســلوكيات تفــوح منهــا رائحــة الخيانــة، وعلــى الحكومــات واجــب التعامل مع الفســاد، 

وكذلك األمر بالنسبة للناس”.
وكان ظريــف قــد التقــى مــع الرئيــس الفرنســي ماكــرون ووزيــر خارجيتــه جــان إيــف 
لودريــان، وممثليــن عــن ألمانيــا وبريطانيــا، ثم ســافر في جولة آســيوية تشــمل الصين 

واليابان وماليزيا.
الســؤال الذي يطرح نفســه هنا هو: هل حدث شــقاق وخالف داخل نظام الماللي حول 
التعامــل مــع الضغوط األميركية، أم أن هذه التصريحات ليســت ســوى مناورة وتوزيع 
أدوار بهــدف انتــزاع أكبــر قدر من المكاســب مــن الغرب، الذي ســيحاول بطبيعة الحال 

تعزيز موقف جناح الرئيس روحاني في مواجهة التيار األكثر تشددًا داخل النظام؟
فــي الواقــع اإلجابــة علــى هذا الســؤال تبــدو صعبــة، وال يمكــن للوهلة األولى اســتبعاد 
أي مــن االحتماليــن، لكــن هنــاك معطيات يمكــن أن تعزز فرضية دون األخــرى، أولها أن 
مــن غيــر الممكــن أن يقــوم وزيــر الخارجيــة اإليراني بزيارة إلى فرنســا بمــوازاة صدور 
إشــارات إيجابيــة مــن الرئيــس روحانــي على التفاوض حــول االتفاق النــووي من دون 

ضوء أخضر صريح ال لبس فيه من المرشد األعلى علي خامنئي. “إيالف”.

اإلمــام الحســين هــو ســبط النبــي صلــى هللا عليه وآله وســلم، نســبه شــريف ومقامه 
رفيع ومنزلته ُعليا في اإلسالم، ويتميز بفضائل عديدة ومناقب كثيرة، وكان ميالده 
الشريف في الثالث من شعبان 4هـ بالمدينة المنورة، وجميع المسلمين يكنون الُحب 
والتقدير لإلمام الحســين وأخيه الحســن اقتداًء بحديث رســول هللا صلى هللا عليه 

وآله وسلم بأنهما “سيدا شباب أهل الجنة” وقال “إني أحبهما وأحب من يحبهما”.
وعــاش اإلمــام الحســين )ع( )58( عاًمــا قضاها في عبادة هللا وطاعة رســوله وخدمة 
النــاس، وختمهــا بأعظــم تضحيــة عرفهــا التاريــخ من حيث القدســية والشــرف، وقد 
تربــى علــى يــد رســول هللا ونهل من ِعلمــه المبارك، كان كريًما شــديد البأس، شــجاًعا 
ُمحًبا للخير، وقال عنه األستاذ محمود عباس العقاد في كتابه سيد الشهداء الحسين 
بن علي “كان الحسين ملء العين والقلب في خلق وُخلق وفي أدب وسيرة، وله من 
األعــداء مــن يصدقــون ويكذبــون، فلم يعبه أحــد منهم ولم يملك أحــد منهم أن ينكر 

ما ذاع من فضله”.
في استشــهاد اإلمام الحســين )ع( دروس لجميع المســلمين واإلنسانية بأن يتعلموها 
كمنهــج لحياتهــم ونبــراس لعطائهم ألنفســهم ومجتمعاتهم واإلنســانية، ويســتلهمون 
منهــا معانــي الِعــزة، فهــي نهضة بدأها )ع( في كربالء وانتشــر صداهــا في كل األرض 
نــوًرا وخيــًرا. وقــال غاندي “تعلمت من الحســين كيف أكون مظلوًمــا فأنتصر” وغيره 
من القادة والمفكرين من كل األديان واألعراق تحدثوا عن نهضة اإلمام الحسين، ما 

يدل على مدى فاعلية وأثر هذه النهضة في نفوسهم.
لقــد استشــهد اإلمــام الحســين )ع( مــن أجــل اإلنســان وكرامتــه باعتبــار أن األديــان 
الســماوية أعطت لإلنســان كامل الحريات ليعيش ســعيًدا ورغًدا ومكرًما في حياته، 
وألجل قيامه بجميع واجباته تجاه ذاته وأسرته ومجتمعه ودينه، وألجل أن يعيش 
فــي ســالم مــع نفســه وأفــراد مجتمعه ومع اإلنســانية جمعــاء، وأن يعيش ُمتســامًحا 
ومتقبــاًل لآلخــر، ال كارًهــا وال مكروًهــا، ُمحبــا ال ُمبغًضا، مســالًما ال محارًبا، وقد أعطى 
اإلســالم لإلنســان الحرية المشــروعة التي تجمع مصالح الجميع وتســاندهم في فعل 

الخيرات.
إن جميــع الملــل والنحــل تغــرف مــن النهضة الحســينية التــي أثبتت بشــجاعة وصبر 
أشــخاصها أن الســعادة فــي الحيــاة التضحيــة مــن أجــل اآلخريــن، وتضحية شــهداء 

كربالء عبدت لنا ولإلنسانية دروب السعادة وأنارت للجميع ُطرق الفضيلة.

مناورات الماللي وحوارات “الصفقة” )1(

نهضة اإلمام الحسين

قنابل موقوتة اسمها 
خبرات أجنبية

مــرة بعــد مــرة، وبشــكل متكرر أقــف حائرًا أمــام فقدان 
التعــاون  مجلــس  بــدول  والوظيفــي  األمنــي  التــوازن 
كلهــا فيمــا يتعلــق بتوظيــف بعــض العــرب لألســف غيــر 
بوظائــف  الغربييــن،  األجانــب  وبعــض  الموثوقيــن، 
حساســة ودقيقــة وبعضهــا في غايــة الخطــورة بمواقع 
ومناصــب ذات أهميــة اعتقــادًا مــن اإلدارات المســؤولة 
أن هــؤالء أوال: أصحــاب خبرات ال تتوفر بأبناء مجلس 
التعــاون، وثانيــًا: عقدة قديمة تعود لفكــرة خرافية بأن 
األجنبي يحفظ ســر المؤسســة وعندمــا يذهب وتنتهي 
خدماتــه تذهــب األســرار معــه، بينمــا ابن الوطــن يمكن 
أن يفشــي األســرار، هذه العقدة وإن كانت منتشرة لدى 
مؤسســات وشــركات القطــاع الخــاص، غيــر أن بعــض 
المســؤولين الحكومييــن لديهــم ذات العقــدة، وتنتشــر 
بشــكل خــاص بيــن أولئك الذين يخشــون تفشــي أخبار 

مؤسساتهم خارج الدائرة، وهنا نأتي للنتيجة لألسف.
لقــد ثبــت باليقيــن والبرهــان أن هــؤالء الذيــن نثــق بهم 
ونوكلهم المســؤولية ونضعهــم بدوائر صنع القرار، كثير 
منهــم وال أقــول جميعهــم، بمجــرد أن تنتهــي عقودهــم 

أو يتــم االســتغناء عنهــم، ال يقومــون بإفشــاء األســرار 
بــل يزيــدون علــى ذلــك بتلفيــق أخبــار كاذبة وشــائعات 
وتزويــر أنبــاء بصفتها أســرارا ونشــرها أو بيعها ألعداء 
دول المجلــس، وأنتــم أعزائي القراء أدرى من يســتفيد 
مــن هــذه المرحلــة الدقيقــة بالــذات مــن هــؤالء الذيــن 
اإلعــالم  وســائل  وبعــض  المعاديــة  الــدول  تصطادهــم 
الغربيــة، وهــذا يتــم بصــورة منظمــة، حيــث تجنــد لهــا 
خبــراء فــي اصطيــاد كل مــن يعمــل فــي دول المجلــس 
ويتــم االســتغناء عــن خدماتــه حتــى تســارع شــبكات 
الكــذب والتزوير باســتغالل هــؤالء وإغرائهــم باألموال 

حتى يلفقوا الكثير ضد شعوبنا ودولنا.
كــم مــن خبيــر أمنــي ومذيــع أو مذيعــة نشــرات أخبار؟ 
وكم من مدير ومستشار ثقافي وتعليمي وحتى أمني؟ 
وكــم مــن محلــل وموظــف بدائــرة حساســة ووظيفــة 
دقيقــة، وقــس علــى ذلــك آالفــا مــن هــؤالء المنتشــرين 
يســتنزفون  بعدمــا  الوظيفيــة،  ألنظمتنــا  والمخترقيــن 
الغســيل  ينشــرون  المواطــن  حســاب  علــى  الوظائــف 
أحيانًا مجانًا وأحيانًا أخرى بثمن من صائدي الشائعات 

واألخبــار التــي يتــم اســتغاللها لضــرب وتشــويه الحياة 
بدول المجلس.

وقعــت  كارثيــة  وحــوادث  وقائــع  اســتعراض  أود  ال 
مســتمرة،  الظاهــرة  ومازالــت  الماضيــة  بالســنوات 
والغريــب أن المســؤولين بهــذه الــدول لــم يتعلمــوا بعــد 
يســتقطبون  فتئــوا  ومــا  المصائــب،  هــذه  مــن  الــدرس 
المستشــارين والخبراء والموظفين بصورة عمياء رغم 
الدروس القاســية بهــذا المجال ورغم خطــورة المرحلة 
بالداخــل  مســتهدفة  المجلــس  دول  حيــث  بالمنطقــة 
والخــارج. متــى نــدرك خطــورة هــذه القنابــل الموقوتــة 
بدوائرنــا ومؤسســاتنا؟ ونثــق بأبنائنــا، دون الظــن بأننــا 
ضــد اآلخــر، بــل نحن مــع أمننــا أوالً وأخيرًا ومــع صالح 

شعوبنا.

تنويرة: الخوف من رأي الناس بك  «
أول خطوة لفقد الثقة بنفسك.

opinions
@albiladpress.com

سالم الكتبي

عبدعلي الغسرة

ahmedjuma44@yahoo.com

أحمد جمعة

13
عشوائية وضع 

“المرتفعات” بطرق 
مدينة عيسى

إلــى “فريجنــا” لجنــة  الــرأس بالشــيب وطــال االنتظــار وصلــت  بعــد أن توهــج 
المرتفعــات بــوزارة األشــغال، وهــي مكونــة مــن العضــو البلــدي التابــع لمنطقتنــا 
وضابــط مــن اإلدارة العامــة للمــرور، وممثل إلدارة الطرق وفني مــن البلدية على 
مــا يبــدو، وبعــد المعاينــة وطــرق أبواب مغلقــة قــررت اللجنة وضــع مرتفع واحد 
فقــط علــى طريق 210 وعندما ســألت عن الســبب قال ضابط المــرور بما معناه.. 
هناك معايير دولية لوضع المرتفعات في الشوارع العامة والطرق الداخلية، وهذا 
الطريــق ال يمكــن أن يكــون فيــه أكثــر مــن مرتفــع واحد، يتــم وضــع المرتفع على 
أســاس طــول الشــارع، حينهــا قلــت له.. الطريــق الذي يقــع في الخلــف أقصر من 
طريقنــا ومــع ذلــك فيه مرتفعان، وهنــاك طرق داخلية مغلقة فيهــا أيضا أكثر من 
مرتفع، ولو قامت اللجنة بجولة شــاملة على جميع شــوارع وطرق مدينة عيسى 
الكتشــفت العشــوائية فــي وضع “المطبــات”، وهذا دليل على عــدم وجود أهداف 

موضوعة وإجراءات من الواجب اتباعها. 
عمومــا امتثلنــا ألوامــر اللجنــة وتــم االتفــاق على وضــع مرتفع واحــد على طريق 
210، عــل وعســى أن يحمــي أبناءنــا مــن الســيارات التــي ترتــاده بكثــرة وهــي 
مسرعة، لكن على الجهات المسؤولة أن تقوم بجهد مكثف لمشروعات التخطيط 

والتصميم وتباشر حصر العيوب واألخطاء في طرقات مدينة عيسى، خصوصا 
وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي التي أكــدت في بيانات 
صحافية سابقة “أن هناك منهجية معتمدة تسير عليها الوزارة لالستجابة لطلبات 
مرتفعات تخفيف السرعة، وذلك حفاظا على ترتيب العمل وسرعة اإلنجاز”، لكن 
لو قامت الوزارة بجولة في طرقات وشــوارع مدينة عيســى الكتشفت عشوائية 
واضحة في وضع المرتفعات، فعلى ســبيل المثال توجد طرقات داخلية قصيرة 
بهــا أكثــر مــن مرتفــع، وبالمقابــل توجد طرقات طويلــة ليس بهــا إال مرتفع واحد، 

وهذا يظهر أن التخطيط به خلل ما، وبصورة أوضح وأدق عشوائية.

-خطوط مشاة باهتة اللون «
مع اقتراب العام الدراســي الجديد يفترض أن تكون خطوط المشــاة القريبة من 
المدارس واضحة وغير باهتة وذلك لما في األمر من خطر على سالمة الطالب، 
ولألمانة، توجد خطوط مشاة باهتة اللون بالقرب من مدرسة الخنساء االبتدائية 
للبنات مالصقة لمعرض بانوراما للسيارات، ونتمنى من الجهات المسؤولة اتخاذ 

ما يلزم وإعادة طالء الخطوط.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

“متصيدو األحالم”
صادفت الكثير من الذين يحيكون أحالمهم ويفصلونها 
على حساب اآلخرين، يعيشون على وضع حياة شخص 
مــا كهــدف لهم، يحاكون حياته وأهدافه، عمله، ملبســه، 
مســكنه، فقط لشــعورهم أنهم يســتحقون ما وصل إليه 
اآلخرون ويســتكثرون الخير لغيرهم، يتواجدون كثيرا 
حولنا وقد تجدهم في حياتك، ال حبا، إنما مراقبة، نعم 
مراقبة أفعالك، آخر أخبارك، ما حدث لك، حتى يكونوا 
علــى علــم بــأدق التفاصيل التــي مررت بهــا وما وصلت 
إليــه، يتحينــون الفرصــة حتى لتلقف لقمــة رزقك ألنهم 

في قرارة أنفسهم يستكثرون على غيرهم كل النعم.
أشــفق كثيــرا علــى هــؤالء فحياتهــم خاليــة تمامــا مــن 

الرضــا، وإن حــازوه فهــو شــعور وقتي ســرعان ما يذبل 
تــروق  أخــرى  فريســة  مصادفتهــم  بمجــرد  وينتهــي 
حياتهــا لهم ليضعوها نصــب أعينهم للوصول ألهدافهم 

الجديدة المستمدة من حياة اآلخرين.
إن المقارنة بيننا وبين اآلخرين مجحفة تماما في حقنا 
وحقهــم فصائــدو األحــالم ال يعلمــون مــا مر بــه هدفهم 
)أقصــد بــه هنــا الشــخص الــذي يتربصــون بــه وبحياتــه 
لتقليدهــا ومحاكاتهــا بحذافيرها( للوصــول إلى مبتغاه، 
وقد يكونون في نعمة كبيرة إال أن غمامة النقص تعيق 

ناظرهم عن تلمسها.
الشيء الوحيد الذي أهنيهم عليه وال يتناسب مع قيمنا 

هو قدرتهم الفائقة على تحقيق أهدافهم بســرعة بالغة 
مهمــا كلفهــم األمــر ومهمــا كان الثمن، فالشــرفاء غالبا ال 
يتنازلــون عــن مبادئهــم في ســبيل تحقيق هــدف مادي 

وال يتلونون للتكسب والربح.

ومضــة: كتــب هللا علــى متصيــدي األحــالم عــدم الرضا 
وأبعــد عنهــم راحــة البال ووهبهــم عيونا ضيقة ولســانا 
غير حامد أو شــاكر وإن كان أكثرهم يرتدي هنداما قد 
يليــق بمحيطــه لكــن العين ال تخطئهــم والقلب ال يرتاح 
لهــم والعقــل يقيــم أفعالهــم دوما، زادهــم هللا حيرة في 

أمرهم أو هداهم للتي هي أحسن.

سمر األبيوكي
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االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  أكــدت 
البحرينــي لكــرة الطاولــة الشــيخة حياة 
بنــت عبدالعزيــز آل خليفــة أن الرياضــة 
البحرينيــة وبمــا تحظــى بــه مــن اهتمام 
من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الخيريــة  الملــك لألعمــال  ممثــل جاللــة 
وشــؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 
فــي وصــول  أســهم  والرياضــة  للشــباب 
المراتــب  أعلــى  إلــى  البحريــن  مملكــة 
علــى  والشــبابي  الرياضــي  الســلم  علــى 
الصعيديــن اإلقليمي والدولي؛ في ضوء 
مــا تحققــه من نتائــج متقدمة ومشــرفة 

ولله الحمد.
وأعربــت الشــيخة حياة بنــت عبدالعزيز 
آل خليفة عن شكرها وتقديرها باألصالة 
عن نفســها وبالنيابة عن إخوانها أعضاء 
مجلس اإلدارة وجميع منتسبي لعبة كرة 
الطاولة في البحرين لســمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة على دعمه المتواصل 
ورؤية ســموه الثاقبــة نحو توفير أفضل 
الســبل الحتــراف الالعبيــن فــي الخارج، 
مشــيرة إلــى أن احتراف الالعــب إلياس 
الياســي في نادي أولوت اإلسباني يعتبر 

أحد ثمار هذا الدعم والرؤية من سموه.
بنــت  حيــاة  الشــيخة  أشــادت  كمــا 
عبدالعزيز آل خليفــة بالدعم الالمحدود 
لرئيــس  األول  النائــب  يقدمــه  الــذي 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
رئيــس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمد آل خليفــة لجميع 
الســبل  مختلــف  لتوفيــر  االتحــادات 
كافــة،  والشــباب  للرياضييــن  والدعــم 
موضحــة أن هــذا الدعــم واالهتمــام مــن 
قبل ســموه قد ســاهم ويســاهم بتحقيق 

العديــد من اإلنجازات واألهــداف والتي 
يأتي االحتراف واحدًا منها.

وأكدت رئيس اتحاد الطاولة أن االتحاد 
المثاليــة  األجــواء  تهيئــة  علــى  حــرص 
فــي انتقــال الالعــب إلياس الياســي إلى 
النــادي اإلســباني وغيــره مــن الالعبيــن 
بعد أن خاض العديد من العبينا تجارب 
وغيرهــا  صربيــا  فــي  ناجحــة  احتــراف 
أخيــرا، منوهــة بــأن انتقــال الياســي إلى 
الفوائــد  مــن  العديــد  ســيجني  إســبانيا 
خصوصًا أنه ســيلعب في دوري أوروبي 

بمــا يمتلكه مــن إمكانات عالية وســيعم 
بالفائــدة على الالعب وعلى المنتخبات 
يعتبــر  الياســي  أن  الســيما  الوطنيــة؛ 
أحــد الالعبين المتميزيــن في المنتخب 
الوطنــي، وقــد ســبق لــه االحتــراف فــي 
الــدوري المصــري وتمكــن مــن تحقيــق 
لقــب الدوري مــع نادي أصحــاب الجياد 
وصعــود الفريــق إلــى الدرجــة الممتازة، 
دوام  الالعبيــن  ولجميــع  لــه  متمنيــة 
مملكــة  مكانــة  مــن  يعــزز  بمــا  التفــوق 

البحرين في المحافل الدولية.

الشيخة حياة بنت عبدالعزيزسمو الشيخ خالد بن حمد سمو الشيخ ناصر بن حمد

الشــيخة حياة تشيد بدعم خالد بن حمد وتتمنى التوفيق لالعب إلياس

اهتمام ناصر بن حمد ساهم بوصول العبينا إلى أوروبا
حــدد االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم يــوم 
األحــد المقبــل الموافــق 15 ســبتمبر موعدا 
للموســم  الســوبر  كأس  مبــاراة  إلقامــة 

الرياضي الجديد 2019 - 2020.
الرفــاع  ناديــي  بيــن  اللقــاء  وســيقام 
والمنامــة عنــد 7 مســاء على اســتاد مدينة 
خليفــة الرياضيــة. ويلعــب الرفــاع مبــاراة 
الســوبر بصفتــه بطال في الموســم الماضي 
لمسابقتي كأس جاللة الملك ودوري ناصر 
بــن حمــد الممتــاز، والمنامــة كونــه وصيــف 
الرفــاع فــي الــدوري. وتأتــي المبــاراة بعــد 
فــراغ الالعبيــن مــن أيــام “الفيفــا” الحاليــة 
مــع  اســتحقاقاتهم  مــن  انتهائهــم  وبعــد 
تنتظــره  الــذي  األول  الوطنــي  منتخبنــا 
مبــاراة مهمــة يــوم الثالثــاء المقبــل أمــام 

كمبوديا ضمن التصفيات المزدوجة.

15 سبتمبر
14

اختتــم منتخبنــا الوطنــي للرجــال ومنتخبنــا الوطنــي للســيدات يــوم أمــس الســبت 
مشــاركتهما ببطولة “آســيا كويســت” لكرة الســلة 3X3، التي تحتضنها جزر المالديف 
خــال الفتــرة مــن 6 لغايــة 8 ســبتمبر الجــاري بمشــاركة منتخبــات عديــدة مــن القارة 

اآلسيوية.

وتلقــى منتخبنــا للرجــال خســارتين أمس 
في ختام مشاركته في المسابقة، إذ خسر 
 Taipei Bears اللقــاء األول أمــام فريــق 
التايوانــي بنتيجــة 22/ 4، قبــل أن يخســر 
الهنــي   Punjab Steelers فريــق  أمــام 

بنتيجة 21/ 14.
أّمــا منتخــب الســيدات، فقــد خســر لقاءه 
 Astana Tigers فريــق  أمــام  األول 
أن  قبــل   ،4 /21 بنتيجــة  الكازخســتاني 
Byb- قيتلقــى الخســارة الثانية أمــام فري
los Pioneers اللبنانــي بالنتيجــة نفســها 

.4 /21

وتكــون وفــد منتخبنا للرجال والســيدات 
حســين  المنتخبــات  لجنــة  عضــو  مــن 
مــدن والمــدرب أحمــد القصيــر والالعبين 
لمنتخــب الرجــال محمد ناصــر )المحرق(، 
غديــر  علــي  )الرفــاع(،  ســلمان  محمــد 
)االتحــاد(، وســيد محمــد حبيــب )مدينــة 
منتخــب  منتخــب  والعبــات  عيســى(، 
الســيدات سيما علي، حصة أحمد، فاطمة 

بوشهري وجميلة حسن.
المحفــل  فــي  الرجــال  منتخــب  وشــارك 
الــذي ُيقــام بإشــراف وتنظيم مــن االتحاد 
اآلســيوي لكــرة الســلة ووســط إجــراءات 

“عســكر”  فريــق  بمســمى  معينــة  ونظــم 
فريــق  بمســمى  الســيدات  ومنتخــب 
“الزالق”، إذ تمت تسمية كل فريق مشارك 

بأسماء مدن من نفس الدولة.
وتكمــن أهميــة المســابقة في كــون البطل 
ســيتأهل إلــى جولــة جــدة العالميــة فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية التــي ســتقام 
في الفترة من 18 لغاية 19 أكتوبر المقبل.
وجــاءت مشــاركة منتخبنــا فــي البطولــة 
انطالقــا مــن أهميــة مشــاركة المنتخبــات 
الوطنية في مختلف االستحقاقات لما لها 
مــن أهميــة بالغــة تهيئة الالعبيــن وفرصة 

نتيجــة  الخبــرات  مــن  المزيــد  اكتســاب 
مــا توفــره هــذه البطولــة مــن احتــكاك مع 

المنتخبات األخرى.
ويســعى االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة 
برئاســة ســمو الشــيخ عيســى بــن علي آل 
خليفــة إلــى دعــم منافســات ومنتخبــات 

3×3 ســواًء مــن خــالل تنظيــم العديد من 
المســابقات المحليــة إضافــة للمشــاركات 
رفــع  أجــل  مــن  للمنتخبــات؛  الدوليــة 
التصنيف الدولي للبحرين في هذه اللعبة 
ونشــرها بشــكل أكبــر بيــن ممارســي كــرة 

السلة في المملكة.

رجال وسيدات السلة يختتمان المشاركة بـ “آسيا كويست”

منتخب الرجال لكرة السلة 3×3منتخب السيدات لكرة السلة 3×3

المركز اإلعالمي

أحرز منتخبنا الوطني للســباحة الميدالية الذهبية والمركز األول في ســباق 
4×200 متر حرة تتابع لفئة 15 - 17 ســنة، ضمن منافســات البطولة الســابعة 
والعشــرين لأللعــاب المائيــة بمجلس التعــاون لدول الخليــج العربية المقامة 

في دولة الكويت الشقيقة لليوم الثالث أمس السبت للفترة الصباحية.

الســباح   مــن ناحيــة أخــرى، حقــق 
عبــدهللا خالــد جمــال لفئــة 15 - 17 
سنة فضية المركز الثاني في سباق 
٤٠٠ متــر متنــوع، والســباح عبدهللا 
15 - 17 ســنة  لفئــة  عيســي أحمــد 

ســباق  فــي  الثانــي  المركــز  فضيــة 
١٠٠ متــر فراشــة، والســباح أحمــد 
عبدالنبــي أحمــد لفئة 13 - 14 ســنة 
برونزيــة المركــز الثالــث فــي ســباق 

٢٠٠ متر ظهر.

ذهبية التتابع في خليجية السباحة

طاولة البحرين تبلغ نصف نهائي البطولة العربية
ــوم ــي ــي مــبــكــر ال ــائ ــه ــري فـــي ن ــص ــم ــلـــي ال يـــواجـــه األهـ

واصل نادي البحرين لكرة الطاولة تألقه في منافســات بطولة األندية العربية 
الحادية والثاثين التي تستضيفها مدينة أغادير المغربية بعدما أطاح بفريق 
المفــرق األردنــي بنتيجــة 3/ 0 فــي الدور ربــع النهائي من البطولــة ليتأهل ممثل 

الوطن إلى الدور نصف النهائي بكل جدارة واقتدار.

األهلــي  أمــام  البحريــن  وســيلتقي 
المصــري فــي نهائــي مبكر اليــوم األحد 
ظهــرًا   2 الســاعة  الجــاري  ســبتمبر   8
بتوقيــت مملكــة البحريــن، إذ إن الفوز 
ســيقود ممثــل الوطــن لبلــوغ النهائــي 

مباشرة.
وتأهــل األهلي المصري بعد تغلبه على 
الممثــل اآلخر لكرة الطاولــة البحرينية 

سار بنتيجة 3/ 0.
انتصــارات   4 حقــق  البحريــن  وكان 
متتاليــة فــي دور المجموعــات كســب 
علــى  فــوزه  اثــر  كاملــة  نقــاط   8 منهــا 

المغربــي  الســوداني والفتــح  الجزيــرة 
ورائد شباب األربعاء الجزائري وأخيرا 
“برايتي” العراقي ليتأهل لدور الثمانية 
بالعالمــة الكاملــة، قبل أن يهزم المفرق 

األردني ويؤكد علو كعبه.
ويمثــل نادي البحرين في االســتحقاق 
ومحمــد  ســند  راشــد  مــن  كال  العربــي 
ولــؤي  البوفالســة  ويوســف  عبــاس 
جمال إضافــة إلى المحترف النيجيري 

“ارونا” المصنف الـ 21 على العالم.
المــدرب  بقيــادة  البحريــن  ويتطلــع 
والنجــم الدولــي الســابق حمد بوحجي 

إلــى مواصلــة المشــوار لبلــوغ المبــاراة 
النهائية وتحقيق نتيجة متميزة تفوق 
النســخة الماضيــة مــن البطولــة، التــي 

الثالــث  المركــز  البحريــن  فيهــا  حصــد 
والميدالية البرونزية.

فرحة العبي البحرين بعد الفوز

خطوة واحدة تفصل البحرين عن النهائي

سبورت

محمد الدرازي

حسن علي

حسن علي
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الرفاع - اتحاد الطاولة

تســلم الحكــم الدولــي جعفــر إبراهيــم تكليفــا رســميا مــن االتحــاد الدولــي للكرة 
الطائرة إلدارة منافســات كأس العالم للرجال، والتي ســتقام في الفترة من 27 

سبتمبر الجاري لغاية 16 أكتوبر المقبل باليابان.

وتعتبــر هــذه المشــاركة هــي الثانيــة 
كأس  فــي  إبراهيــم  جعفــر  للحكــم 
العالــم، إذ كانت مشــاركته األولى في 
كأس العالــم فــي العــام 2015، وجــاء 
اختيــاره باعتبــاره المصنف مــن الفئة 
وهــي  العالــم،  مســتوى  علــى  األولــى 
أعلــى درجة عالمية في تحكيم الكرة 
الطائرة، وســبق له إدارة بطولة العالم 

التــي تقــام كل 4 ســنوات، إضافة إلى 
تحكيم مباريــات دوري األمم العالمي 
العالميــة  البطــوالت  مــن  والعديــد 
األخــرى ســواء علــى مســتوى الرجال 

والسيدات.
ووقــع االختيــار علــى الحكــم الدولــي 
االتحــاد  قبــل  مــن  إبراهيــم  جعفــر 
الدولي؛ نظًرا لما يتمّتع به من إمكانات 

مســتوى  علــى  متميــزة  وقــدرات 
التحكيــم، ليكــون أحد أبــرز الخيارات 

للمشــاركة في إدارة كأس العالم، وهو 
ما يدعو إلى الفخر واالعتزاز بالنسبة 
خــاص  بشــكل  البحرينــي  للتحكيــم 

والكرة الطائرة البحرينية عموما.
وكان الحكــم الدولــي جعفــر إبراهيــم 
حصــل علــى ثانــي أفضــل حكــم فــي 
 ،2015 العــام  فــي  اآلســيوية  القــارة 
الحــكام  لجنــة  تصنيــف  علــى  بنــاًء 
باالتحاد اآلســيوي، األمر الذي يضاف 
إلــى سلســلة اإلنجــازات التــي حققهــا 

إبراهيم في مجال التحكيم.

جعفر إبراهيم

ــف رســــــمــــــي مـــــــن االتــــــــحــــــــاد الــــــدولــــــي ــ ــي ــ ــل ــ ــك ــ ــت ــ ب
جعفر إبراهيم يدير كأس العالم للكرة الطائرة

من التتويج



االتحاد يوزع المناصب اإلدارية

القــدم جــدول مباريــات التصفيــات المؤهلــة  لكــرة  أصــدر االتحــاد اآلســيوي 
إلــى بطولــة آســيا لكــرة القــدم تحت 16 ســنة )فئة الناشــئين( 2020، إذ ســتقام 

التصفيات خالل الفترة 14 وحتى 22 سبتمبر الجاري.

ويلعــب منتخبنــا لفئــة الناشــئين لكــرة 
القرعــة  أفرزتــه  مــا  بحســب  القــدم 
جانــب  إلــى  الثانيــة  المجموعــة  فــي 
والهنــد  )المســتضيف(  أوزبكســتان 
مباريــات  وســتقام  وتركمانســتان، 

المجموعــة خالل الفترة 18 وحتى 22 
سبتمبر الجاري.

وسيدشــن منتخب الناشــئين مشــواره 
فــي التصفيــات بالعاصمــة األوزبكيــة- 
األرض  صاحــب  بلقــاء  طشــقند، 

يــوم  أوزبكســتان  منتخــب  والضيافــة 
فــي  الجــاري   18 الموافــق  األربعــاء 
الجولــة األولــى، على أن يلعــب الجولة 
الثانية يوم 20 أمام منتخب الهند، في 
حين ســيختتم مبارياته بلقاء منتخب 
22 فــي ختــام دور  تركمانســتان يــوم 

المجموعات بالتصفيات.
وبحسب نظام التصفيات، فإن أصحاب 
المراكــز األولــى من المجموعــات الـ 11 

فــي التصفيــات باإلضافــة إلــى أفضــل 
الثانــي  المركــز  يحتلــون  منتخبــات   4
يتأهلون إلى النهائيات اآلســيوية التي 

ستقام في العام المقبل )2020(.
إلــى ذلــك، يواصــل منتخــب الناشــئين 
خالل األيام الحالية معســكره الداخلي 
المالعــب  علــى  مكثفــة  بتدريبــات 
الخارجيــة التابعــة لالتحــاد البحرينــي 
المباريــات  مــن  وسلســلة  القــدم  لكــرة 

يقيــم  حيــن  فــي  المحليــة،  الوديــة 
“جولــدن  بفنــدق  معســكره  المنتخــب 

توليب”.
المــدرب  الناشــئين  منتخــب  ويقــود 

الوطني راشد الدوسري.
وســبق للمنتخب أن شــارك خالل شــهر 
يوليــو الماضــي فــي بطولة غرب آســيا 

التي أقيمت في األردن.

ــه بـــقـــيـــادة الـــدوســـري ــرات ــي ــض ــح ــروي يـــواصـــل ت ــ ــك ــ مــنــتــخــبــنــا ال

إصدار جدول تصفيات بطولة آسيا للناشئين

اســتهل منتخبنــا الوطنــي للناشــئين للكرة 
العربيــة  البطولــة  فــي  مشــواره  الطائــرة 
الخامســة عشرة التي تســتضيفها المملكة 
األردنية الهاشــمية حتى 14 الشهر الجاري 
بثالثــة  الفلســطيني  نظيــره  علــى  بالفــوز 
 ،23/25  ،25/14  ( شــوط  مقابــل  أشــواط 
25/16، 25/19( في المواجهة التي أقيمت 
بينهمــا أمــس الســبت علــى صالــة األميــرة 

سمية ضمن منافسات المجموعة األولى.
أدار المبــاراة الطاقــم الدولــي المكــون مــن 
اإلماراتــي األول عبــدهللا مســعود والثاني 

سامي أمين.
وســيلتقي منتخبنــا الوطنــي اليــوم األحــد 
في ختام منافســات الــدور التمهيدي أمام 
الجزائــر الســاعة 3 ظهــرًا، حيــث يتســاوى 
فوزهمــا  بعــد  نقــاط   3 بـــ  المنتخبيــن  كال 
فــي  األمــل  فقــد  الــذي  فلســطين  علــى 
بلــوغ الــدور الثانــي، فيمــا ضمــن كال مــن 
البحريــن وفلســطين التأهل لــدور الثمانية 

ولكنهمــا ســيلعبان مــن أجل الفــوز وتصدر 
األول ســيواجه  أن  )أ(، حيــث  المجموعــة 
ثانــي  وســيلعب  )ج(،  المجموعــة  ثانــي 
المجموعة )أ( مع أول المجموعة )ج(، علما 
بــأن المجموعــة )ج( تضــم كال مــن العــراق 

والكويت واإلمارات.
كمــا يلتقي ليوم في ختام الدور التمهيدي 

كال من العراق واإلمارات الساعة 5 مساء، 
ولبنــان  عمــان  منتخــب  يلعــب  وأخيــرا 

الساعة 7 مساء.
يذكــر أن منتخبنــا الوطني هــو حامل لقب 
 15 رقــم  البطولــة  مــن  األخيــرة  النســخة 
والتي أقيمت في األردن عام 2017 تحت 

قيادة المدرب الوطني يوسف خليفة.

سحبت يوم أمس السبت بدولة الكويت قرعة البطولة اآلسيوية 22 لكرة اليد 
لألنديــة أبطــال الدوري، التي ســتحتضنها مدينة ســام شــوك بكوريــا الجنوبية 

ا. خالل الفترة من 7 حتى 17 نوفمبر المقبل، بمشاركة 11 نادًيا آسيويًّ

وأوقعت القرعة ممثل الوطن فريق باربار 
فــي المجموعــة الثانية إلى جانــب الوكرة 
القطري، عمان العماني، الوحدة السعودي، 

العربي الكويتي وفوالذ اإليراني.
المجموعــة  ضمــت  فيمــا 
األولــى كال مــن: الشــارقة 
الكويــت  اإلماراتــي، 
الكويتي، العربي القطري، 
اإليرانــي  زغــروس 
ودوســان  وهاوكــس 

الكوري الجنوبي.
فــي كونهــا  البطولــة  أهميــة  وتكمــن 

أبطــال  لألنديــة  العالــم  لبطولــة  مؤهلــة 
القارات “سوبر جلوب 2020”.

ووفقــا لنظــام البطولــة، تــم توزيــع الفــرق 

المشــاركة علــى مجموعتين في الدور 
التمهيــدي، علــى أن يتأهــل األول والثاني 
مــن كل مجموعــة إلى الدور قبــل النهائي، 
بينمــا تلعب بقية الفــرق في دور الترضية 
إلــى  الخامــس  مــن  المراكــز  لتحديــد 

الثاني عشر.
وكان الدحيــل القطــري قــد 
توج بلقب النســخة األخيرة 
مــن  والعشــرين  الحاديــة 
البطولــة التــي أقيمــت فــي 
شــهر  خــالل  الكويــت  دولــة 
مــارس الماضــي، بعــد فــوزه فــي 
بنتيجــة  الوكــرة  علــى  النهائيــة  المبــاراة 

.21 /22
ويحمل الســد القطري الرقم القياســي في 

عدد مرات الفوز بلقب البطولة اآلســيوية 
لألنديــة أبطــال الــدوري لكرة اليــد، إذ فاز 
بــه 5 مــرات، بينمــا فــاز الجيــش القطــري 
باللقــب  الكويتيــان  والقادســية  وكاظمــة 
الريــان  مــن  لــكل  واحــدة  ومــرة  مرتيــن، 
والفحيحيــل  )قطــر(،  والدحيــل  ولخويــا 
والصليبيخات )الكويــت(، واألهلي ومضر 
اللبنانــي،  والســد  )الســعودية(،  والنــور 

والنجمة البحريني. 
سيشــارك  باربــار  فريــق  أن  إلــى  يشــار 
فــي النســخة المقبلــة للبطولــة اآلســيوية 
باعتبــاره بطل الدوري العــام للرجال لكرة 

اليد.

منتخب الناشئين للكرة الطائرة

تحتضنهــا كوريــا الجنوبية بمشــاركة 11 ناديا آســيويااليوم يواجهــون الجزائر على صدارة المجموعــة بالبطولة العربية
باربار في المجموعة الثانية بـ “آسيوية اليد”ناشئو الطائرة يهزمون فلسطين ويتأهلون لـ “الثمانية”
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أنهــى وفــد االتحــاد البحريني للســيارات من تدريــب واقامة المحاضــرات النظرية 
للمجموعــة الرئيســية التــي ســتقوم بالتنظيم واالشــراف على أولــى وثاني جوالت 
بطولــة العالــم للفورموال E والتي ســتضتيفها مدينة الدرعيــة التاريخية بالعاصمة 

السعودية الرياض خالل الفترة في 22 و 23 من شهر نوفمبر القادم.

وقــام وفد االتحــاد البحريني للســيارات 
والــذي ضــم كل مــن أســامة البوفالســه، 
أحمــد الدوســري، صادق كلعــوض، جواد 
علــي  الــذوادي،  عبدالعزيــز  دربــاس، 
بشــكروي، جليــل رمضــان، علــي فينــي، 
حســن غلــوم، عبــدهللا العباســي، أيــوب 
الســلمان، محمــد حيــدري، إيلــي ســمعان 
والدكتــور أمجــد عبيــد بإعطــاء سلســلة 
مــن المحاضــرات النطريــة حــول تنظيم 
األمــن  وعوامــل  الســيارات  ســباقات 
والســالمة المعمــول بها فــي عالم رياضة 
الســيارات، واســتعراض خطــة التنظيــم 

لمســئولي الفــرق المنظمة للســباق الكبير 
ودورهم واالحتياجات الواجب توافرها 
اليوميــن  شــهد  حيــث  ولفرقهــم،  لهــم 
الماضييــن اجتماعــات تنســيقية مكثفــة 
بيــن وفــد االتحــاد البحرينــي للســيارات 
الســعودي  االتحــاد  ومنتســبي  وممثلــي 
للســيارات والدراجــات الناريــة وممثلين 

.E عن بطولة العالم للفورموال
وأعرب وفد االتحاد البحريني للسيارات 
في البداية عن فخره اعتزازه بالمساهمة 
في تنظيم هذا السباق العالمي بالشقيقة 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  الكبــرى 

مؤكدين أنهم ســيبذلون قصارى جهدهم 
مع اخوانهم بالســعودية من أجل تحقيق 
أعلى معدالت النجاح في كافة المجاالت 
وإظهار الســباق بالمظهر المشــرف والذي 
تعيشــه  الــذي  الكبيــر  التطــور  يعكــس 
الشــقيقة الكبرى معتبرين أن هذا السباق 
وكأنــه يقــام علــى أرض مملكــة البحريــن 
كل  تقديــم  فــي  يألــوا جهــدًا  لــن  وأنهــم 

الخدمات وتسخيرها للسباق السعودي.

وستشــهد الفتــرة القادمــة زيــارات أخرى 
لوفد اتحاد السيارات البحريني وتنسيق 
التدريبــات  برنامــج  أجــل  مــن  مكثــف 
حيــث  الســباق،  لتنظيــم  واالســتعداد 
قــد أعلــى االتحــاد الســعودي للســيارات 
والدراجــات الناريــة عبر مختلف وســائل 
بــاب  فتــح  عــن  واالعــالم  الصحافــة 

التســجيل فــي الــدورة التدريبيــة العامة 
بجــدة لتظيــم ســباق الفورمــوال إي فــي 
الفترة من 13 و حتى 14 من شهر سبتمبر 
الجاري، المنطقة الشــرقية في الفترة من 
27 وحتــى 28 مــن شــهر ســبتمبر الجاري 
فــي العاصمــة الرياض فــي الفترة من 25 

وحتى 26 من شهر أكتوبر الجاري.

وكانــت المملكــة العربيــة الســعودية قــد 
اختضنــت الجولــة االفتتاحيــة للبطولــة 
العالميــة فــي العام ألول مرة على أرضها 
محققــة نجاح باهــر على جميع األصعدة 
واستحســان  اعجــاب  التنظيــم  ونــال 
نفســها  البطولــة  ومســئولي  الكثيريــن 
للســيارات  الدولــي  االتحــاد  ومســئولي 
البحرينــي  االتحــاد  قبــل  مــن  بمســاهمة 

للسيارات.
وفــي الختام وجه وفد اتحاد الســيارات 
العميقيــن  واالمتنــان  الشــكر  البحرينــي 
لالتحاد الســعودي للسيارات والدراجات 
االســتقبال  حفــاوة  علــى  الناريــة 
فخرهــم  عــن  معربيــن  الضيافــة،  وكــرم 
واعتزازهــم للعمــل مــن أجل انجــاح هذا 
الحــدث الرياضــي العالمــي الضخــم مــع 
العربيــة  بالمملكــة  وأشــقائهم  اخوانهــم 

السعودية.

الصخير ـ االتحاد البحريني للسيارات

E اتحاد السيارات يحاضر في تنظيم سباق الفورموال

 وفد االتحاد البحريني للسيارات

من اجتماع مجلس اإلدارة )الصورة من الحساب الرسمي للنادي(

تدريبات نظرية 
وعملية مع االتحاد 

السعودي خالل 
الفترة المقبلة

محمد الدرازيحسن علي

أحمد مهدي

أعلن مجلس إدارة نادي االتحاد الثقافي والرياضي عن توزيع المناصب اإلدارية في 
االجتماع األول الذي عقد برئاسة سيد أنور شرف.

اإلدارة  مجلــس  اجتمــاع  خــالل  وتقــرر 
عبدالوهــاب  أحمــد  عبدالوهــاب  تعييــن 
رئيســا لجهــاز كرة القدم، شــوقي درويش 
علــي  القــدم،  كــرة  لجهــاز  مشــرفا  مكــي 
عبــدهللا  للكــرة،  مديــرا  الصفــار  عبــدهللا 
أحمد الحمر رئيســا لجهاز كرة اليد، السيد 
عدنان ناصر التوبالني المتحدث الرسمي 

باســم النــادي، فيما تــم تكليــف عبدالعزيز 
جاسم السماك برئاسة جهاز كرة السلة.

وكانــت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة 
تــم   )77( رقــم  وزاريــا  قــرارا  أصــدرت 
بموجبه تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي 
االتحاد برئاســة ســيد أنور شــرف وتعيين 
للرئيــس،  نائبــا  المعــراج  عبــدهللا  ميــادة 

وأحمد عبدهللا الدفاري أمينا للسر، وعلي 
رمضان المشخص أمينا ماليا.

الجديــد  اإلدارة  مجلــس  وباشــر 
النــادي  شــؤون  إدارة  فــي  اختصاصاتــه 

وألعابه الرياضية.

حسن علي

األحد 8 سبتمبر 2019 
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عبدالوهاب رئيسا 
لجهاز الكرة 
والحمر لليد

منتخب الناشئين يواصل تحضيره للتصفيات من تدريبات منتخب الناشئين من تدريبات حراس المرمى

راشد الدوسري
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“بابكو” تقدم رعايتها الذهبية للمنتخب الوطني
ــة ــ ــي ــ ــن ــ ــوط ــ ــة ال ــ ــ ــرك ــ ــ ــش ــ ــ ــة يــــشــــيــــد بــــــدعــــــم ال ــ ــف ــ ــي ــ ــل ــ عـــــلـــــي بـــــــن خ

رحب رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة بانضمام 
شــركة “بابكــو” راعيــا ذهبيــا لحملة دعم المنتخب الوطني األول في مشــواره المهم المتمثل في المشــاركة 

بالتصفيات المزدوجة.

خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ  وأكــد 
القطــاع  أن  خليفــة  آل  أحمــد  بــن 
الخــاص بدأ يأخــذ خطوات مثالية 
الحركــة  دعــم  أجــل  مــن  ورائــدة 
الشــبابية والرياضيــة فــي المملكة 
حقيقيــة  شــراكة  فــي  والدخــول 
مــع الجهــات المســؤولة عــن هذين 
القطاعين ليكــون ضمن المنظومة 
التــي تعمــل علــى االرتقاء بشــباب 
البحريــن وتهيئــة الســبل لمواصلة 

طريق اإلنجازات.
وأعرب عن تقديره لشــركة “بابكو” 
على رعايتها لحملة دعم المنتخب 

الوطني، مشيدا بجهوده المساندة 
الخطــوات  نحــو  االتحــاد  لعمــل 

التطويرية الداعمة.
إدارة  مجلــس  رئيــس  وأشــاد 
القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 

النفــط  وزيــر  ودعــم  بمواقــف 
معالــي الشــيخ محمــد بــن خليفــة 
واســتجابة  خليفــة  آل  أحمــد  بــن 
شركة نفط البحرين “بابكو” لتلبية 
الواجــب الوطنــي وتوجيــه رئيس 
مجلــس إدارة “بابكو” داود نصيف 
لإلســراع  بالشــركة  المســؤولين 
أن  إلــى  مشــيرا  الدعــم،  بهــذا 
تقديــم الرعايــة يعبــر عن الشــراكة 
الناجحــة بيــن االتحــاد البحرينــي 
”بابكــو”، بمــا يعــزز  القــدم و  لكــرة 
مشــوار المنتخب الوطنــي ودعمه 
فــي المرحلــة المقبلــة والعمل على 

ممثــل  وتطلعــات  رؤى  تحقيــق 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس 
ســمو  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 

فــي االرتقاء بكرة القدم ووصولها 
إلى العالمية. 

ولفــت إلــى أن تقديــم الرعايــة من 
قبل “بابكو” يجسد الحس الوطني 
فــي  المســؤولين  لــدى  الرفيــع 

الشــركة، وتقديــرا واعترافــا منهــم 
بالدور الرائد لكرة القدم البحرينية، 
والحــرص على مســاندتها ودعمها 
بمــا يهيئ المجــال لنجاحها ورفعة 

الرياضة البحرينية عموما.

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

محمد بن خليفة

ــلــوديــة الــثــانــيــة أمـــام نــظــيــره الــعــراقــي اســتــعــداًدا ل

“األولمبــي” يستأنــف التدريبـــات في تجمعـــه

اســتأنف منتخبنــا األولمبــي لكــرة القدم تدريباته فــي تجمعه المحلي الحالي ضمن أيام “الفيفا”، بخوضه مســاء 
أمس مرانا على المالعب الخارجية التابعة لالتحاد البحريني لكرة القدم.

الوديــة  المبــاراة  بعــد  ذلــك  جــاء 
المنتخــب  خاضهــا  التــي  الدوليــة 
الجــاري  6 ســبتمبر  الجمعــة  مســاء 
أمــام نظيــره العراقــي علــى اســتاد 
الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة، 
المنتخــب  بفــوز  انتهــت  والتــي 

ضمــن  رد،  دون  بهدفيــن  العراقــي 
إطار تحضيرات الفريقين للمشاركة 
عامــا   23 تحــت  آســيا  بطولــة  فــي 
التي ســتقام في تايلنــد خالل يناير 

المقبل.
وخــاض المنتخــب األولمبــي مرانــه 

أمس تحت قيادة المدرب التونسي 
سمير شمام والطاقم المعاون.

ويستعد المنتخب األولمبي لخوض 
المباراة الودية الثانية أمام منتخب 
اإلثنيــن  يــوم  األولمبــي،  العــراق 
المقبــل 10 ســبتمبر الجــاري، والتــي 

ســتقام على اســتاد الشــيخ علي بن 
محمد آل خليفة.

وتعتبــر المباراتــان الوديتــان فرصة 
جيــدة للجهــاز الفنــي للوقــوف على 
جهوزية المنتخب قبل االســتحقاق 
القــاري المهــم المؤهل إلــى أولمبياد 

طوكيو 2020.
آســيا  بطولــة  قرعــة  أن  إلــى  يشــار 
 26 يــوم  ســتقام  عامــا   23 تحــت 

سبتمبر الجاري في تايالند.

أحمد مهدي

من اللقاء األول بين منتخبنا األولمبي ونظيره العراقي

غــادر مســاء الســبت 7 ســبتمبر الجــاري وفــد منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم إلــى 
كمبوديــا؛ اســتعدادا لمالقاة نظيــره الكمبودي يوم الثالثاء المقبــل، ضمن إطار الجولة 
الثانيــة للمجموعة الثالثــة للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس 

آسيا 2023.

ويرأس الوفد عضو مجلس إدارة االتحاد 
البحرينــي لكــرة القــدم صالــح البلوشــي، 
ويضم في عضويته رئيس قسم الشؤون 
الفنيــة باالتحــاد عابــد األنصــاري، مــدرب 
المنتخــب هيليــو ســوزا، المســاعد األول 
جوزيــه كارنيــرو، المســاعد الثانــي أحمــد 
عيســى، مــدرب اللياقــة البدنيــة جوزيــه 
هيركالنــو، مــدرب الحــراس بيــدرو روما، 
الطبــي  الجهــاز  بوعــالي،  يحيــى  اإلداري 
فونســيكا”،  وماركــو  مورايــش  “أنطونيــو 
عبدالغفــار،  محمــد  اإلعالمــي  المنســق 

المدلك “راجان”، عامل المهمات “جريش”.
المطــوع  المنتخــب عبــدهللا  إداري  وكان 
ومصــور  كمــال  أحمــد  الفنــي  والمحلــل 
الفيديــو جليــل الكوهجــي ســبقوا الوفــد 
إلــى كمبوديــا؛ لبحــث الترتيبــات النهائيــة 
للمنتخــب إضافة إلى رصــد لقاء كمبوديا 
وهونج كونج فــي الجولة األولى، إضافة 
إلــى وجــود الطبــاخ حمد العلي مــع الوفد 

أيضا.
واختار المدرب هيليو سوزا قائمة مكونة 
مــن 23 العبــا للمبــاراة، وهــم: ســيد شــبر 

علوي، سيد محمد جعفر، حمد الدوسري، 
ســيد رضــا عيســى، محمــد عــادل، وليــد 
الحيــام، أحمــد عبــدهللا، عبــدهللا الهــزاع، 

ســيد محمــد عدنــان، أحمــد نبيــل، أحمــد 
بوغمار، علي حرم، محمد الحردان، محمد 
عبدالوهــاب، جاســم الشــيخ، ســيد ضياء 
سعيد، كميل األسود، عبدالوهاب المالود، 
إسماعيل عبداللطيف، عيسى جهاد، علي 

مدن، سامي الحسيني وعبدهللا يوسف.
 واســتدعى المدرب هيليو ســوزا الالعب 
ســيد محمد عدنــان للمباراة بعــد أن تعذر 

تواجد سيد مهدي باقر؛ نظرا إلصابته.
وســيقام لقــاء منتخبنــا مــع كمبوديــا يوم 
الثالثاء عند 2.30 ظهرا بتوقيت البحرين 

)6.30 مساء بتوقيت كمبوديا(.
وكان منتخبنــا الوطني تعادل في الجولة 
األولــى علــى االســتاد الوطني مــع العراق 
بنتيجــة )1-1(، وهــي ذات نتيجــة مبــاراة 

كمبوديا وهونج كونج.

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

ــة ــزدوج ــم ال للتصفيات  الــثــانــيــة  ــة  ــول ــج ال فــي  ــر”  ــمـ “األحـ ــد  وفـ ــرأس  ــ ي الــبــلــوشــي 

منتخبنا الوطني يغادر إلى كمبوديا بـ 23 العًبا

 منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

 صالح البلوشي

علي بن خليفة داود نصيف

رئيــس اتحـــاد الكــرة يشيـــد بدعــم “كاريــــدج”
ــم ــي ــرح ــدال ــب ــادي وع ــمـ ــحـ ــة بــحــضــور الـ ــركـ ــشـ ــؤولـــي الـ ــسـ ــه مـ ــال ــب ــق ــت خــــال اس

أشاد رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة بدعم ورعاية شركة 
”كاريــدج”، مؤكــدا أن تقديــم الشــركة لدعــم المنتخــب الوطني األول في التصفيات المزدوجة ســيهيئ أســباب النجاح 

لخطة دعم المنتخب في استحقاقاته المقبلة.

 جــاء ذلــك لدى اســتقباله المدير العام 
جهرمــي  محمــود  “كاريــدج”  لشــركة 
فــي  للشــركة  التســويق  ومســؤول 
البحريــن علي قارونــي، بحضور عضو 
مجلــس إدارة االتحاد محمد الحمادي 
ومستشــار رئيــس االتحــاد لالســتثمار 

عيسى عبدالرحيم.
وأشــار رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد 
هــذه  أن  إلــى  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
الرعاية تعكس دون أدنى شــك حرص 

المســؤولين في “كاريدج” على تطبيق 
مبدأ الشــراكة المجتمعيــة بين القطاع 
الخــاص وقطاعــي الشــباب والرياضــة 

بالمملكة.
ونــوه رئيــس االتحــاد البحرينــي لكرة 
القــدم بمــا تشــكله هــذه الرعايــة فــي 
للنهــوض  تســخيرها جميــع إمكاناتهــا 
فــي  الدخــول  عبــر  الكــروي،  بالقطــاع 
دعمــا  االتحــاد  مــع  ناجحــة  شــراكة 
للمنتخب الوطني؛ األمر الذي سيسهم 

فــي تحقيق رؤيــة ممثل جاللــة الملك 
الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
بالرياضــة  االرتقــاء  فــي  خليفــة  آل 

البحرينية.
بــن  خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ  وأكــد 
أحمــد آل خليفــة أن هــذا الدعــم مــن 
توفيــر  فــي  سيســهم  “كاريــدج”  قبــل 
أســباب النجــاح لخطة دعــم المنتخب 

الوطني في مشــواره المهــم، بالتعاون 
مــع االتحــاد فــي تعزيــز تحقيــق رؤى 
ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
الرامية للتطوير والوصول بكرة القدم 

البحرينية إلى أعلى المستويات.
وأعــرب رئيس االتحاد البحريني لكرة 
وتقديــره  شــكره  خالــص  عــن  القــدم 
هــذه  وتقديمهــا  الشــركة  لتفاعــل 

الرعاية.
وأشــار إلــى أن تقديــم الرعايــة يعكس 
التعــاون اإليجابــي مــن قبــل الشــركة؛ 
لدعــم الحركــة الرياضية فــي البحرين 
بما ينعكس إيجابا على تطور الرياضة 

ودعم قطاع كرة القدم خصوصا.

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

 جانب من اللقاء
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مواطن من ذوي الهمم: تعنت الوزارة يحول حلمي إلى كابوس
ــدات ــوح ــادل ال ــب ــان” لــقــبــول ت ــكـ ــوزراء تــوجــيــه “اإلسـ ــ نــاشــد رئــيــس الـ

بعد انتظار دام نحو 22 سنة، تحقق حلم المواطن محمد من قرية السنابس بالحصول على بيت العمر الذي طالما حلم به وأسرته، إال أن فرحته لم تدم طويال، إذ تفاجأ بحصوله 
على وحدة سكنية في المدينة الشمالية ال تتناسب وحالته الصحية، وهو الذي يعاني من إعاقة جسدية منذ الوالدة فضال عن “الديسك” في فقرات الظهر السفلى، إذ لم تنجح 

العمليات في تخفيف معاناته بل زادتها سوءا.

وزاد األمــر تعقيــدا إصــرار وزارة اإلســكان 
علــى رفــض مبادلته بوحدة ســكنية أخرى 
لمواطــن تعاطــف مــع حالة محمــد وظرفه 

الخاص.
محمــد  المواطــن  توّجــه  “البــاد”،  وعبــر 
لمناشــدة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
بتوجيــه وزارة اإلســكان لتســهيل مبادلــة 
البراهمــة  إســكان  فــي  بأخــرى  وحدتــه 
بعــد اتفاقــه مــع صاحبهــا ومراعــاة حالتــه 
الصحية واالجتماعية خصوصا مع إصرار 
وزارة اإلســكان علــى رفــض التبــادل دون 

توضيح األسباب.
وقــال المواطن لـ “الباد”: “منذ قرابة العام 

حصلــت علــى وحــدة ســكنية فــي المدينة 
الصحيــة،  تتناســب وحالتــي  ال  الشــمالية 
فــي  الســكنية  الوحــدة  فــي  الغــرف  فــكل 
مــن  أتمكــن  وال  والثانــي،  األول  الطابــق 
الصعود إليها باستخدام السلم، فأنا أعاني 
مــن إعاقــة مســتديمة فــي قدمي اليســرى 
وشــلل األطفــال فضــا عــن )الديســك( في 
فقــرات الظهــر الســفلى وارتفــاع الضغــط 
المزمــن والكولســترول والنقــرس، وعليــه 
وأحتــاج  الســيارة  قيــادة  مــن  أتمكــن  ال 
لمراجعات مســتمرة لمستشــفى السلمانية 
أخــرى  مشــكلة  وهــي  الصحــي  والمركــز 
للمدينــة  انتقلــت  حالــة  فــي  ســتواجهني 

الشمالية”. 

وتابــع “وفضــا عــن إمكاناتــي المحــدودة 
التي ال تمكنني من إجراء التعديات على 
المنــزل وشــروط وزارة اإلســكان التــي ال 
تخولني إلجــراء التعديات فأنا اآلن على 
هذه الحال منذ عام، ولم أستطع أن أنتقل 
إلى الوحدة الســكنية، في حين أني أسكن 
في شــقة إيجارها 200 دينار وأدفع قسط 
اإلســكان، بينما راتبي التقاعدي ال يتجاوز 
360 دينارا ولدي 4 بنات ال أتمكن إعالتهن 
في هذه الظروف الصعبة التي ال يعلم بها 

إال هللا”.
وأكمل “توجهت لوزارة اإلسكان بخطابات 
عدة للموافقة على المبادلة بوحدة سكنية 
بموافقــة صاحبهــا  البراهمــة  إســكان  فــي 

وباالتفــاق بينــا لعلمــه بحالتــي وظروفــي 
الصحيــة مراعــاة لوضعي الخــاص وتوافر 
الغــرف فــي الطابــق األرضــي فيهــا، وهــي 
اإلســكان  وزارة  أن  إال  إعاقتــي،  تناســب 
صدمتنــي مرة أخــرى برفــض الطلب دون 
توضيــح األســباب ودون مراعــاة لحالتــي 

وحالة أسرتي”. 
وختــم “وإنني عبر صحيفة )الباد( أناشــد 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن 
ســلمان توجيــه الــوزارة بمراعــاة ظروفــي 
أمــر  تعطيــل  دون  والموافقــة  الخاصــة 
اســتامي الوحــدة لتســتقر أســرتي وننعم 
بشيء من الراحة بعد معاناة وانتظار منذ 

.”1996

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.

في اآلوانة األخيرة برزت على الســطح واحدة من أهم وأخطر المشــاكل االجتماعية واالقتصادية والسياســية، وهي معضلة التعطل )البطالة(، فكان 
تفاعــل المجتمــع معهــا بدرجــات ومواقــف متفاوتة على المســتوى الشــعبي والمؤسســاتي وحتى الحكومي كل حســب وجهة نظره ورؤيتــه لها ومن أي 
زاويــة ينظــر لهــا ومــدى اهميتها وخطورتها بالنســبه له. تعــددت المواقف بين المتذمريــن الصارخين والمتعاطفين المســاندين والمتفرجيــن الالمبالين. 

ورغم االختالف في المواقف فرض الواقع نفسه على جميع االتجاهات، فكان هناك موقف موحد بوجود مشكلة خطيرة هي مشكلة البطالة.

مشكلة البطالة بأبعادها الثالثة 
االقتصادي واالجتماعي والسياسي

كنتاج للبطالة تتشكل فئة من المجتمع خارج نظام 
اإلنتاج اليومي ال تساهم في التنمية االقتصادية 
بالرغــم مــن إمكاناتها ومســتوى تعليمهــا وخبرتها 
العمليــة، ليــس لديهــا مصــدر دخــل شــهري لتبيــة 
احتياجاتهــا المعيشــية اليوميــة والعيــش بكرامة 
)البعــد االقتصــادي(. ومــع مــرور الوقــت تتحــول 
هــذة الفئــة إلى قوى اجتماعية معزولة مشــحونة 
بالغضب والتذمرال تستطيع االندماج في النسيج 
االجتماعــي الســلمي الــذي يبــدو لها مشــوش غير 
والمســاواة  االجتماعيــة  للعدالــة  يفتقــر  مســتقر 

عليهــا  ذلــك  فينعكــس  والفــرص،  التعامــل  فــي 
نفســيا لحد كبيــر وعلى ســلوكها وتصرفاتها التي 
تتصــف بالســلبية واالنهزامية، كل ذلك بســبب ما 
تعانية يوميا من ظروف معيشية صعبة للغاية ال 
يعرفها ويدركها إال من عاشــها وعانى منها  )البعد 
االجتماعــي(، وعليــه تبــدا هــذة الفئــة باحتضــان 
األفــكار والدعــوات المعاديــة للدولة ومؤسســاتها 
ومــن يمثلهــا؛ النهــا علــى قناعــة أن الدولــة هــي 
المســؤولة أوال وأخيــر عــن هــذا الوضــع المشــوه 

وغير المقبول.
بحسب بنود الدستور )المادة 13 ب: تكفل الدولة 
توفيــر فــرص عمــل للمواطنين وعدالة شــروطة(، 
بيــن  والصــراع  والخــاف  االختــاف  يبــدا  وهنــا 

الدولة وفئة وجموع العاطلين، فتتجلى المعضلة 
فــي بعدهــا الخطير )البعــد السياســي(، وهذا ما ال 
يتمنــاه وال تطيقــه جميــع األطــراف ذات العاقــة؛ 
ألن التعامــل مــع البعد السياســي لمشــكلة البطالة 
يتتطلــب الكثير مــن الوقت والجهد والتضحيات، 
وقد يؤدي في أغلب الحاالت إلى فوضى وصراع 
ومواجهة بين الطرفين تخرج عن السيطرة تكون 
نتائجها كارثية ال تتوقعها الدولة وال المســؤولون 

عن الملف إال بعد فوات األوان.

الحلول العملية لمشكلة البطالة

بعد طرح ومناقشة البطالة داخل أروقة البرلمان ومن 
ثــم الصحافــة ومنتديات التواصــل االجتماعي كان رد 

فعــل الحكومة ســريعا وايجابيا ترك أثــرا إيجابيا على 
المســتوى الشــعبي والمؤسســاتي تجلــت فــي مبــادرة 
تفعيــل البرنامج الوطنــي للتوظيف الذي أطلقه األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لدى ترؤسه 
جلسة مجلس الوزراء يوم اإلثنين الموافق 25 فبراير 

.2019
لقــد تبنــى البرنامــج الوطنــي للتوظيــف كما جــاء على 
لســان وزير المالية واالقتصاد الوطني صاحب الســمو 
الملكــي األمير ســلمان بن خليفــة آل خليفة على ضوء 
الؤتمر الصحفي في ذات اليوم )اإلثنين( هدف أساس 
ومهــم، وهو: إيجاد فرص العمل المناســبة للمواطنين. 
هــذا وتضمــن البرنامــج أربع مبادرات تشــكل اآللية أي 
خطة عمل لتحقيق هدف البرنامج الوطني للتوظيف، 
وهــي: -1 دعــوة لتســجيل المواطنيــن الباحثيــن عــن 
العمــل -2 إعــادة تصميــم برنامــج التدريــب -3 زيــادة 
إعانة التعطل من 150 دينارا الى 200 دينارللجامعيين، 
ومــن 120 إلــى 150 دينار لغير الجامعيين وزيادة مدة 
اإلعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدال من ستة أشهر 

إلــى جانــب زيــادة تعويــض المفصوليــن والمســرحين 
ليكون بحد أقصى 100 دينار بدال من 500 دينار ورفع 
الحــد األدنــى إلــى 200 دينــار بدال مــن 150 دينــارا. -4 
رفــع رســوم تصاريــح النظام المــوازي االختيــاري على 
المنشــآت التي لم تحقق نســب البحرنة من 300 دينار 
إلــى 500 دينــار، إضافــة رفــع الرســوم علــى تصاريــح 
العمالة المرنة لألجانب من 200 دينارا إلى 500 دينار.
إن هــذه المبــادرات األربــع بالرغــم مــن تضمنهــا بعــض 
الجوانــب اإليجابيــة فيما يخص زيــادة التعويض ضد 
التعطــل، إال أنهــا لــم تــات ال ببرنامــج وال خطــة عمــل 
والمطلــوب  المتوقــع  المســتوى  إلــى  ترتقــي  جديــدة 
للتعاطي مع مشــكلة البطالة وحلها. ويمكن القول إنها 
تنــدرج تحــت عنــوان المعالجــة المؤقتــة غير الشــاملة 
لمــا هــو قائــم ومعمول به منذ ســنوات، والــذي لم يثمر 
عــن بنتائــج عمليــة وناجحــة؛ لتخفيض معــدل البطالة 
وتوظيــف العاطليــن والباحثيــن عــن العمــل إال بنســبة 

قليلة جدا. 

ثائر علي ربيعة

البطالة بين المنتديات والحلول العملية...!)1-2(

فاختر أي معّلم تود أن تكون
االمتيــاز  ســنة  فــي  لــي  يــوم  آخــر  فــي 
االستشــاريين  أحــد  توقــف  التدريبيــة، 
عــن  ليســألني  يتفقــد مرضــاه  بينمــا كان 
ارتدتهــا  التــي  الجامعــة  وعــن  اســمي 
وعــدة أســئلة أخــرى. تفاجــأت بالموقــف، 
حيــث إنــه لــم يجمعنــا قبل ذلــك أي حوار 
أو موقــف آخــر. وبينمــا كانت التســاؤالت 
تداهمنــي، أبــدى ثنــاءه على عــرض قمت 
بتقديمه أمام مجموعة من أطباء القســم 
حــول حالة مرضية للنقــاش وبالثقة التي 
عــن فضولــي.  ليجيــب  تعترينــي،  كانــت 
ســألني عــن التخصــص الــذي أرغــب بــه، 
فأجبتــه بالجراحة، ليباغتني بســؤال عما 
إن كنــت أعرف طريقة العقدة الجراحية. 
أتبــع ذلك بطلــب: هل باإلمــكان الحصول 
علــى خيــط؟ ثــم انصــرف ليكمــل مــروره 
علــى مرضــاه وظننــت أنه قد ال يســتذكر، 
فأكملــت ماكنــت منهمكــة فيــه. تفاجــأت 
بعودته وبيده ربطة، وبدأ بعمل عدة عقد 
منهــا. وكأنــه مــع كل عقــدة يقــول: أحــب 
االتقان في أبســط األشــياء. أكمل حديثه 
وأخبرني عن فيلم فكرته أن الطب مبني 
على مشــاركة المعارف وتداولها من جيل 

األيــام  مــرت  إذا  وختــم:  وهكــذا.  آلخــر، 
واعتلــى حجابــك شــعرك األبيــض ولفــت 
انتباهك تلميذ نبيه، تذكري هذا الموقف، 
وقومي بالفعل ذاته، تقدمي إليه، أشيدي 
بــه وحدثيــه عــن إعجابــك. مازلــت أتذكر 
حجم الســعادة التي غمرتني أليام وأيام، 
يــوم،  كل  يتجــدد  كان  الموقــف  وكأن 

ومازال. 
كنــت في أحد االختبارات الشــفهية، وقد 
كان الســؤال حــول خطوات إجــراء طبي 
ما. قمت باإلجابة على الســؤال كما قرأت 
وحضــرت لــه، شــكرني االستشــاري الــذي 
لطالمــا ســبقه اســمه واشــتهر بمهارته في 
واالستشــارية  ومعقــد  دقيــق  تخصــص 
التــي عرفتها مذ كنت طالبة في الجامعة 
إلى أن وقفت بجانبها في غرفة العمليات 
كطبيبــة مقيمــة فــي تخصــص الجراحــة، 
أتعلــم منها خصــال الطبيب اإلنســان قبل 
مهــارة اليد، وقمت باالنصراف بعد انتهاء 
الوقــت. كان ذلــك بيــن الثامنة والتاســعة 
صباحــا، ألتفاجــأ بعدهــا بنحــو ١٢ ســاعة 
ليا باالستشــارية، وهي تهاتفني بسعادة 
لتبــارك لــي وتعبــر عــن فخرهــا وتباهيهــا 

إجابتــي  بدقــة  اآلخــر  االستشــاري  أمــام 
التــي وصفتها بأنهــا كما وردت في الكتب 

تماما. 
تعج ذاكرتــي بالمواقف الســلبية، ولكنني 
آثــرت أاّل أجعــل لهــا مكانــا هنــا وأن أذكــر 
المواقف اإليجابية بتفاصيلها العالقة في 
ذاكرتــي، فقد مرت أشــهر عديــدة ولكنني 
مازلــت أتذكــر كل لحظــة، بالســعادة التي 
تتســع  لــم  التــي  وابتســامتي  صاحبتهــا، 
الــذي  الســرور  حجــم  عــن  لتعبــر  كفايــة 
بمقولــة  ذلــك  كل  يذكرنــي  اجتاحنــي. 
يأمــر  أن  المعلــم  علــى  أســهل  قرأتهــا: 
مــن أن ُيعّلــم. بإمــكان كل منــا أن يمنــح 
العلــم والمعرفــة، ولكــن ليس ذلــك جوهر 
التعليــم الذي تســبقه التربية حين يقترن 
فــي  كان،  أينمــا  فالمعلــم  المصطلحــان. 
فصــول المدارس، في قاعــات الجامعات، 
أن  بإمكانــه  المستشــفيات،  أروقــة  فــي 
يقــدم أكثــر مــن هذا كلــه لتلميــذه. فاختر 
أي معّلم تود أن تكون. عام دراســي مثمر 

بإذن هللا.

روان عبدالرحمن الهرمي

تعلمت من 
“عاشوراء 

البحرين”

saeed.mohamed
@albiladpress.com

سعيد محمد

Û  ..”حيــن أســترجع شــريًطا مــن ذكريــات الطفولــة فــي قرية “الســقية
تلــك القريــة الجميلــة بنخيلهــا وعيونهــا وناســها الطيبيــن فــي فترة 
السبعينات، واستذكر أيام عاشوراء في تلك القرية مع والدي رحمه 
هللا وأصدقائــه، ال ســيما مــن أهــل “الســلمانية” و”أم الحصــم” ممــن 
اعتــادوا علــى التواجــد أيــام عاشــوراء في المآتــم ومواكــب العزاء، 
تلوح صورة “مبارك”، والذي كان يناديه أصدقاؤه بإسم “بروك”، وهو 

واحد ممن اشتهروا بتنظيم الخيول أمام مواكب العزاء.

Û  كانــت مواكــب العــزاء فــي تلــك القريــة تضــم مختلــف شــرائح أهل
البحريــن.. بــا تشــدد وال تعصــب وال طائفيــة وال اســتهداف طائفي 
بغيــض، اللهــم إال بيــن قلــة مــن المنبوذيــن الذيــن ال يســاوون شــيًئا 
وليس لهم أي أثر ألن الناس تمقتهم، تماًما كما هو الحال اليوم، فا 
يــزال البحرينيــون مــن الطائفتيــن الكريمتيــن يجتمعــون في رحاب 
عاشــوراء.. ربمــا ليــس بحجــم تلك األيــام بالطبــع، وأيًضا.. مــا تزال 
أصــوات التعصــب والفتنــة والنشــاز تظهــر بيــن حيــن وحيــن، وهــي 

ممقوتة ومستنكرة، وال تساوي شيًئا.

Û  ،تعلمت من عاشوراء البحرين، أن هذا الموسم ومنذ سنوات طويلة
يمثــل ذكــرى خالــدة كمنبــع للعطاء اإلســامي واإلنســاني، وهي في 
جورهــا تجمــع وال تفرق.. تقوي وال تضعف، تنشــر المحبة وتتصدى 
علــى  تتغلــب  والمحبــة،  والوحــدة  التآخــي  فدعــوات  للكراهيــة، 
ممارســات التفريــق والفتنــة، تحت أي مســوغ ووفق أي ممارســة ال 

تتماشى مع تراث وأخاق وطبيعة أهل البحرين الطيبين.

Û  تعلمــت مــن عاشــوراء في بادنــا الغاليــة، أن أهل الفتنــة والطائفية
ينشطون في المواسم الدينية، وتتطور وسائلهم وأدواتهم الخبيثة 
مــع تطــور الزمــن، وكأن ال شــاغل لهم إال فــي الحياة إال نشــر الفتنة، 
فهنا فريق ينشــط شــيطانه للتكفير وإخراج الناس من دين اإلسام 
ألنهــا يمارســون طقوس اليهــود والمجوس والنصــاري، يقابله فريق 
ينشــط شــيطانه في التأليب وبث الكراهية والتعدي على معتقدات 
اآلخرين، وكاهما يتحدث بإســم الدين والدين منهم براء، فتســقط 
تلــك العناويــن والممارســات أمام “جوهــر احترام اآلخــر ومعتقداته 

وشعائره”، وتأكل النار قلوب أهل الفتنة.

Û  تعلمت من عاشــوراء البحرين أن الحقيقة واستخاص عبر الذكرى
وقيمهــا ومبادئهــا المحمدية الحســينية، ليس فــي اإلحياء الظاهري 
للشــعائر، بــل عبــر انعــكاس تعاليــم الدين اإلســامي كســلوك يترجم 
مــا نهــض مــن أجله ســيد الشــهداء الحســين بــن علي بن أبــي طالب 
عليهــم الســام وقدم دمه الطاهر ودمــاء أهل بيته وأصحابه، للذود 
عــن الديــن وصيانــة األوطــان والمجتمعــات بمنظومــة قيــم العدالــة 
والرحمــة والســام والمســاواة ورفــض الظلــم والجــور، والدفاع عن 

الحق وال شيء سواه.

Û  اإلصاح” هو الفيصل.. إنها المقولة الخالدة لسيد الشهداء الحسين“
سام هللا عليه :”وإني لم أخرج أشًرا وال بطًرا وال ظالًما وال مفسًدا، 
إنمــا خرجــت لطلب اإلصاح في أمة جــدي.. أريد أن آمر بالمعروف 
وأنهى عن المنكر”.. لتبقى هذه المقولة خالدة في وجدان من يؤمن 

بمباديء النهضة الحسينية الخالدة.

ليلى مال اهلل

الجهــات  “البــاد”  عبــر  مواطــن  ناشــد 
المختصة باإلســراع في إجــراءات عمليته 
3 أشــهر اكتشــف  إنــه قبــل  إذ  الجراحيــة، 
لســانه،  فــي  الخبيــث  بالمــرض  إصابتــه 
وأجــرى عددا مــن الفحوصات الطبية التي 
أكــدت إصابتــه بالمــرض، وتــم تحويله بعد 
ذلــك إلــى مستشــفى الملك حمــد الجامعي 
إلجــراء العمليــة الجراحيــة، وتــم تحديــد 
موعــد إجــراء العمليــة بعــد 3 أشــهر، وأكــد 
أنــه يخشــى خــال هــذه الفتــرة الطويلــة 
بين التشــخيص والعملية أن تســوء حالته 
الصحيــة وينتشــر المــرض، حيث أنــه ولله 
ولكــن  األولــى،  المراحــل  فــي  اآلن  الحمــد 
الموعــد  بحســب  أكثــر  تمهــل  أن  يخشــى 
المعطى له من المستشفى أن تسوء حالته 
الصحيــة، مناشــدا المســؤولين بمستشــفى 
حمد وعلى رأسهم قائد المستشفى الشيخ 
ســلمان بــن عطيــة هللا آل خليفــة اإلســراع 

في إجراء العملية الجراحية المقررة له.

مواطن يناشد 
المسؤولين اإلسراع 

في عمليته الجراحية
محرر الشؤون المحلية
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كشف تقرير مالي عن 
ازدهار المبورغيني 

بعد إطالق سيارتها ال 
SUV الخارقة أوروس، 

وعن وصول قيمة 
الشركة إلى 11 مليار 

دوالر ما يجعلها فرصة 
استثمارية بالنسبة 

لمجموعة فولكس واجن 
المالكة.

tariq.albahar
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تـــأســـســـت شـــركـــة شـــفـــرولـــيـــه فــي 
وتــعــتــبــر   ،1911 عــــام  ــت  ــرويـ ــتـ ديـ
العالمات  أضخم  من  واحــدة  اليوم 
الـــتـــجـــاريـــة الــعــالــمــيــة فــــي مــجــال 
صناعة السيارات، حيث يقدر حجم 
المبيعات السنوية للشركة بنحو 4.8 
 115 أكــثــر مــن  ماليين ســيــارة فــي 
لعمالئها  شــفــرولــيــه  ــقــدم  وت دولــــة. 
بالكفاءة  تتميز  موثوقة  ســيــارات 
في استهالك الوقود واألمان، وتوفر 
وأداًء  معبرًا  عالية وتصميمًا  جودة 
باإلضافة  بالحيوية،  مفعمة  وقيمة 
على  والتقنيات  المزايا  أحــدث  إلى 
معايير  تدعمها  الــقــطــاع،  مــســتــوى 

قيمة عالية.
شفروليه  ــرازات  ــ طـ قــائــمــة  وتــضــم 
لعام  األوســــط  الــشــرق  منطقة  فــي 
جوائز  على  حائزة  ســيــارات   2018
الــركــاب  ســيــارات  فــئــة  مــن  عالمية 
ــيــبــو وإمـــبـــاال  ــو ومــال ــيـ ــارك وأفـ ــبـ سـ
وكـــامـــارو وكـــورفـــيـــت، إلـــى جــانــب 
مثل  أوفــر  الكروس  سيارات  عائلة 
كليًا  الجديدة  واكوينوكس  تراكس 
وترافرس، وسيارات الدفع الرباعي 
بليزر  تريل  تضم  التي  آب  والبيك 
ــان وســيــلــفــرادو،  ــربـ ــوبـ ــو وسـ ــاهـ وتـ
بالكامل، بولت  الكهربائية  والسيارة 

.EV

تاريخ شركة شفروليه
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أداء اقتصــادي باهر بشــكل أنيــق ومقصــورة داخلية جميلة

تجربة قيادة: مرسيدس A-Class السيدان

كشفت الشركة األلمانية مرسيدس عن فئة 
 A-Class السيدان ألول مرة بالتاريخ لفئة
جــديــد،  انــســيــابــي  بتصميم  تــأتــي  والـــتـــي 
وتــوفــر مــســاحــة مــقــصــورة داخــلــيــة أكــبــر، 

بتصميم مذهل من الخارج والداخل.
من  عندنا  التجربة  تحت  كــانــت  الــســيــارة 
شركة  المملكة  فــي  الحصري  وكيلها  قبل 
هذه  تقدمه  ما  لنكتشف  للسيارات  الحداد 
السيارة من امكانات المانية فخمة لسيارة 
السيارة  هــذه  وتنافس  جميلة،  اقتصادية 
بــي إم دبليو  A3 ســيــدان و  مــن أودي  كــالً 

الفئة األولى.
هي  ســيــدان   A-Class مــرســيــدس  تعتبر 
ــســيــارات  األكـــثـــر أيــروديــنــامــيــكــيــة بــيــن ال
خالل  من  خصوصا  العالم،  في  اإلنتاجية 
لها،  العام  التصميم  في  الهواء  ديناميكية 
في  بأنك  تماما  تــدرك  فيها  الجلوس  ففور 
في  بأنك  اوضــح  بمعنى  أو  المانية  مركبة 
على  البداية  فــي  عينك  فتقع  مرسيدس، 
الشاشة الجديدة بنظام MBUX الترفيهي، 
للمجموعة  صغيرة  كشقيقة  نفسها  فتقدم 
كبيرة  يجعلها  مــا   ،E-Class و   C-Class
جدا في كا تقدمه للسائق والجالسين معه، 
والنظام  الــعــدادات  لوحة  شاشتي  وتتميز 
الموجود  التصميم  أنهما تشبهان  الترفيهي 
في الطرازين S وCLS، وهذه الميزة ليست 
الموديل  لكن  الموديالت،  كل  في  أساسية 
األعلى مستوى يتوفر فيه شاشتين مقاس 
ــاءة  اإلضــ أيــضــا  ويــتــوفــر  بـــوصـــة،   10.25
المحيطة الفريدة من نوعها بـ 64 لونا وكما 
ذكرنا نظام MBUX الترفيهي الجديد الذي 
الــذكــاء  بفضل  التعلم  على  ــقــدرة  ال يملك 

اإلصطناعي واالستماع اليك!
للركاب في الخلف مساحة ممتازة لألقدام 
بفضل قاعدة العجالت الطويلة، والكراسي 
المريحة جدا ووالتي بألوان شبابية رائعة.

ــارة الــجــديــدة  ــيـ ــسـ ــارج تـــقـــدم الـ ــخــ ــ مـــن ال
جديد  بشكل   A-Class 2019 مرسيدس 
فخم جدا، خصوصا الواجهة الخلفية التي 
تم تصميمها من ثالثة مربعات ويتوفر فيها 
نفس األضواء األمامية النحيفة الموجودة 
بتصميم  الكبير  التهوية  وشبك   ،CLS في 
فتحات  وثــالثــة  األلـــمـــاس،  يشبه  داخــلــي 

فضالً  األمامي  الصدام  مع  مدمجة  تهوية 
عن فتحات كبيرة على جانبي الصدام.

ــواب  ــ ــســيــارة تــم تــعــديــل األب مــن جــانــب ال
أصبح  السقف  حين  في  والنوافذ  الخلفية 
والسطح  الــكــوبــيــه،  بطابع  أنــيــق  تصميمه 
 A-Class المنحدر وخطوط السقف تجعل
سيدان في ديلها الرابع متشابهة كثيرًا مع 
CLA، كما ستتوفر باطارات مقاس يتراوح 
من 16 إلى 19 بوصة. أما الواجهة الخلفية 
الباب  استبدال  بسبب  تمامًا  مختلفة  فهي 

الخلفي بغطاء لصندوق األمتعة التقليدي، 
حيث  مميزة  خارجية  بأبعاد  تــأتــي  وهــي 
 179.6 والــعــرض  سم   454.9 بطول  تظهر 
ومــســاحــة  ــم،  ســ  144.6 واالرتــــفــــاع  ــم  سـ

صندوق األمتعة 420 ليترا.
ــامــتــيــاز، فــقــد قمنا  مــحــركــهــا اقـــتـــصـــادي ب
فقط،  واحد  بخزان  لمدة طويلة  بتجربتها 
ليتر   1.3 فهي تعمل بمحركين األول سعة 
في  بقوتين  يتوفر  مــطــور،  أســطــوانــات   4
في  حصانا،   134 يولد  األســاســي  االــطــراز 

ــمــوديــل الــمــتــوســط يــولــد 161  حــيــن أن ال
بناقل  المحركات  جميع  وترتبط  حصانا، 
حركة آلي من 7 سرعات مزدوج الكلتشات.
الجديدة  ســيــارةA-Class  صالون  ُجهزت 
بمجموعة من أنظمة األمان النشطة بأعلى 
إضافة  مــع  الــفــئــة،  هــذه  ضمن  مستوياتها 
كما   .  S-Class فئة  فــي  معتمدة  وظــائــف 
شبه  بشكل  السيارة  قيادة  إمكانية  تتوفر 
ذاتـــي فــي بــعــض الـــحـــاالت، حــيــث جــاءت 
مــجــهــزة بــأنــظــمــة دعـــم الــقــيــادة مـــن أجــل 

مساعدة السائق. 
 Active بــنــظــام  ــســيــارة مــجــهــزة  ال وتــأتــي 
ويمكن  أســاســي.  كتجهيز   Brake Assist
أن يساعد هذا النظام، اعتمادًا على الوضع، 
آثــار االصــطــدامــات من  فــي التخفيف مــن 
البطيئة  الحركة  ذات  السيارات  مع  الخلف 
أو المتوقفة أو الثابتة أمام السيارة، وكذلك 
أو  للطريق  العابرين  المشاة  مع  االصطدام 
راكبي الدراجات المستخدمين للطريق، أو 

الحيلولة دون وقوع هذه االصطدامات. 
ومــــن اجـــمـــل مـــا اســتــخــلــصــنــاه فـــي هــذه 
ــو أداؤهــــــا وشــكــلــهــا األنـــيـــق،  الــتــجــربــة، هـ
ــاإلضــافــة إلـــى أن الــمــقــصــورة الــداخــلــيــة  ب
التطوير،  عالية  بتقنيات  وممتلئة  جميلة 
في  تقدمها  الــتــي  الــكــبــيــرة  واالقــتــصــاديــة 

محركها الذكي.

من  الــجــديــد  الجيل  للمنطقة  وصــلــت 
سيارات أودي عالية األداء RS6 بفئة 

Avant لموديل 2020.
تـــأتـــي الـــســـيـــارة بــتــصــمــيــم ريـــاضـــي 
تهوية  مداخل  تحمل  التي  بمقدمتها 
وحصلت  الكروم،  وتطعيمات  إضافية 
السيارة على جنوط مميزة وإطار مميز 
يحيط  الخلفي  لــلــصــدام  ــكــروم  ال مــن 
وستحصل  الرياضية.  العادم  بمخارج 

أودي RS6 Avant على محرك 4.0 لتر 
ثنائي التيربو ينتج 592 حصان و 800 
نيوتن-متر، وتحمل السيارة نظام دفع 
رباعي ونظام توزيع عزم نشط أفضل 
سيحسن  بأنه  أودي  تصفه  سبق  مما 

أداء السيارة عند المنعطفات.
 من حيث األداء سيكون بقدور أودي 
 0-100 تــســارع  تحقيق   RS6 Avant

كم/س خالل 3.6 ثانية فقط!

نشر تقرير جديد عن قائمة السيارات 
األفضل واألكثر مبيعا في السعودية،  
ــاد أن “ســــوق الـــســـيـــارات هــنــاك  ــ وأفـ
حافظ على أرقامه السحرية وبزيادة 
الماضية”.  السنة  عن   17.5% بلغت 
مشيرا إلى أن عدد السيارات المباعة 
تجاوز 800 ألف سيارة “وبذلك تنضم 
السعودية ألول مرة إلى نادي أفضل 
العالم.  في  مبيعا  سيارات  سوق   20
 5 بأفضل  قائمة  المربع  موقع  ونشر 

سيارات مبيعا في المملكة، وهي:
تــويــوتــا مبيعات  وحــقــقــت ســيــارات 

 25010 ــت  ــغـ ــلـ بـ
ســــــــيــــــــارات، 

 ،41.9% بــلــغــت  ســوقــيــة  وبــحــصــة 
الــســنــة  ــن  عـ  2.6 مـــقـــدارهـــا  ــزيــــادة  ــ ب
الماضية. وأوضح التقرير أن تويوتا 
11 مـــوديـــال من  بــيــع  نــجــحــت فـــي 
تصدرتها  بيعا  موديال   25 أكثر  بين 

كوروال.
 11795 هــيــونــداي  مبيعات  وبــلــغــت 
ســــيــــارة، وبـــحـــصـــة ســـوقـــيـــة بــلــغــت 
عن   2.2 مــقــدارهــا  ــزيــادة  ب  ،19.8%
الكورية  الشركة  الماضية. كما  السنة 
فــي بــيــع 5 مــوديــالت مــن بــيــن أكثر 
25 موديال بيعا تصدرتها إلنترا التي 
المركز  في  حلت 

الثالث.

الناجح  “نيسان” عقب اإلطالق  أعلنت 
لسيارة “نيسان ألتيما” 2019 الجديدة 
كليًا في الشرق األوسط في بداية هذا 
 VC-TURBO تــوّفــر محرك  عــن  الــعــام 

سعة 2.0 لتر حاليًا في المنطقة.
VC-TURBOالــجــديــد  محرك   ويعتبر 
من “نيسان” أول محرك متغّير الضغط 
يوفر  وهــو  الــعــالــم،  فــي  لإلنتاج  جاهز 
جاذبية  يكّمالن  وفعالية  مــعــززًا  أداء 
العريضة  الخارجية  “ألتيما”  مقصورة 

والمنخفضة. كما توّفر السيارة للركاب 
تصميمها  خـــالل  مـــن  مــتــرفــة  تــجــربــة 
الجديدين  الــنــقــل  ونــظــامــي  الــداخــلــي 
ومـــزايـــا تــكــنــولــوجــيــا الــتــنــقــل الــذكــي 

المتطورة من “نيسان”.
أكثر  أحــد   VC-TURBO محرك  ويعّد 
مــحــّركــات االحــتــراق الــداخــلــي تــطــورًا 
ــالق. فــهــو يــغــّيــر بــاســتــمــرار  ــ عــلــى اإلطـ
أعلى  توفير  أجــل  مــن  ضغطه  مــعــّدل 

مستويات الطاقة والفعالية.

RS6 Avant أودي تكشف عن

السيارات األكثر مبيعا في السعودية

VC-TURBO نيسان ألتيما” بمحرك“

’إم جــي‘  تــزايــد شعبية عــالمــة  اســتــمــرار  مــع 
البريطانية المنشأ بوتيرة سريعة في المنطقة، 
أعــلــنــت شــركــة ’إم جـــي مـــوتـــور‘عـــن وصـــول 
إلى منطقة  كلّيًا  الجديدة   ‘5 ’إم جي  سيارتها 
الشرق األوسط حيث تعّد من أكثر الطرازات 
تنافسيًة في فئة سيارات السيدان المدمجة. 

ــقــّوة عــن شعار  ب الــجــديــدة   ‘5 ’إم جــي  تــعــّبــر 
ــكــّل الــتــفــاصــيــل‘، كــمــا تــعــّد  ــشــركــة’ رائـــعـــة ب ال
الـــطـــرازات  كــافــة  لمنافسة  األمــثــل  ــارة  ــســّي ال
سيارة  تجمع  باألسواق.  الموجودة  التقليدية 
الــســيــدان الــمــدمــجــة والــجــديــدة كــلــّيــًا أفضل 
الميزات ما بين التصميم الرياضي، والرحابة، 

والتكنولوجيا المتطّورة
تم تصميم ’إم جي 5‘ بطريقة عصرية تتماشى 
مع مختلف أذواق ومتطّلبات العمالء. وتملك 
والتجهيزات  الــمــيــزات  مــن  كبيرة  مجموعة 
والترفيه  المعلومات  نــظــام  مثل  الــمــتــطــورة 
تعمل  بــوصــة   10.1 قــيــاس  بشاشة  المتّصل 
 Androidو Apple CarPlay باللمس، وميزتي
Auto.  توّفر السيارة ميزة التنبيه الخلفي عند 

ركن السيارة وكاميرا بزاوية رؤية 360 درجة 
مــن أجـــل الــســالمــة الــقــصــوى، بــاإلضــافــة إلــى 
فتحة سقف بانورامية، ومقاعد قابلة للضبط 
لمدة سّت  الصانع  كهربائيًا، وتأتي مع ضمانة 
الــجــديــدة   ‘5 ’إم جـــي  تــصــمــيــم  تـــم  ســـنـــوات. 
جديدة  شخصية  في  لتظهر  عصري  بأسلوب 
بالكامل تتماشى مع أذواق ومتطّلبات العمالء 
تصميم  تــّم  المنطقة.   فــي  الــشــبــاب  فئة  مــن 
ــلــســيــارة بــشــكــل جــديــد  الــمــظــهــر الـــخـــارجـــي ل
السيارة مصابيح  بالكامل حيث تزّين مقدمة 
أمامية رفيعة بتقنية LED، ومصابيح إضافية 

بتصميم  أمــامــي  الــنــهــار، وشــبــك  أثــنــاء  تعمل 
السيارة مظهرًا  فريد كاألجنحة والتي تعطي 
وحــضــورًا قــوّيــًا وجــذابــًا.  في الــداخــل، تتميز 
تسهم  ومتناسقة  ناعمة  بخطوط  المقصورة 
ــركــاب.  وال للسائق  ومــمــتــع  مــريــح  جــو  بخلق 
باللمس  تعمل  التي  الكبيرة  الشاشة  تتمركز 
اليخوت،  من  المستوحاة  القيادة  لوحة  في 
والتي تم تنجيدها بالجلد مع زخرفات ناعمة 
متوّفرة  الحصرية  التفاصيل  وهــذه  الملمس، 
توفير  أجــل  مــن  األعــلــى  الفئة  طـــرازات  على 

شعور بالفخامة داخل المقصورة.

“إم جي 5” متوافرة في الشرق األوسط

وضــع  األوســــــط  ــرق  ــشـ الـ دودج  ــل  ــواصـ تـ
ــدة لــــــألداء الـــعـــالـــي مع  ــديـ مــســتــويــات جـ
آر  إس  تشالنجر  سيارة  طــرح  عن  إعالنها 
 797 يولد  محرك  مــع  ريـــدآي  هيلكات  تــي 

حصانًا، في المنطقة.
بــعــد ســنــة حــقــقــت خــاللــهــا الــشــركــة رقــمــًا 
تي  آر  إس  تشالنجر  دودج  بطرح  قياسيًا 
ديمون ذات اإلصدار المحدود، وهي سيارة 
“العضالت” األسرع واألقوى على اإلطالق، 
تعود دودج إس آر تي إلى جذور سيارات 
اللجوء  خــالل  من  دودج  لــدى  “العضالت” 
هيمي  محرك  أي  لديها،  محرك  أقــوى  إلــى 
والــمــؤلــف من  الــمــشــحــون  ديــمــون   HEMI
V، مستفيدة من  بشكل  أسطوانات  ثماني 
قّوته الهائلة لتحسين أداء سيارة هيلكات. 
وكانت النتيجة سيارة دودج تشالنجر إس 
القادرة  وايــدبــودي  ريــدآي  هيلكات  تي  آر 
كيلومتر  مئة  إلــى  صفر  من  التسارع  على 

في الساعة في غضون 3.4 ثانية فقط.
 على غرار طراز ديمون، تضم السيارة 25 

بينها  تحسينًا جوهريًا على عناصرها، من 
شاحن فائق أكبر وأذرع توصيل ومكابس 
السرعة،  عالية  صمامات  ومحركات  أقوى 
ونظام حقن للوقود ونظام تزليق محسن. 

ريــدآي  تــي هيلكات  آر  ســيــارة إس  تــقــدم 
الجديدة نسبتي دفع نهائي: نسبة معيارية 
تبلغ 2.62:1 أو نسبة 3.09:1 لقدرة انطالق 
أفضل. وتعطي مجموعة سيارات تشالنجر 
في  بما  محسنًا،  أداّء  هيلكات  تي  آر  إس 
327 كلم/ ذلك سرعة قصوى جديدة تبلغ 
تي  آر  إس  تشالنجر  يجعل  مــمــا  ســاعــة، 

األسرع  “العضالت”  سيارة  ريدآي  هيلكات 
واألقوى.

الــتــصــمــيــم  الـــمـــحـــرك ذات  غـــطـــاء  يــعــطــي 
من  قــدر  أقصى  الــهــواء  بفتحتي  الجديد 
ــمــحــرك الــمــشــحــون  ــواء إلـــى ال ــهـ ســحــب الـ
تمّيزت  التي  المميزة  بالتصاميم  ويــذّكــر 
“العضالت”  ســيــارات  أشــهــر  مــن  بعض  بها 
لدى دودج في أواسط الستينيات وأوائل 
سوينجر”  “دارت  غــرار  على  السبعينيات، 
الذي ُطرح عام 1970 و”ديمون” الذي ُطرح 

.1971

محــرك دودج هيمي بقوة 797 حصانــا يتصّدر المجموعة

تشالنجر إس آر تي هيلكات ريدآي

طارق البحار
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تعبير جديد بالكامل لألســلوب البريطانــي في التصميم



ثقة القراء بـ “السوشال ميديا” بين صفر و10 %

انضمت الممثلة ناعومي هاريس إلى سلسلة HBO و Sky المحدودة  «
“The Third Day”، جنًبا إلى جنب مع الممثل جود لو.

ووفًقا لـ شبكة HBO، سيتم طرح مسلسل “The Third Day” بأكثر  «
من ست حلقات “في نصفين متميزين. وسيطلق على النصف األول 

.Marc Munden وسيكون من إخراج ،”Summer“

“إيــاف”  أجرتــه  اســتفتاء  نتائــج  خلصــت 
اإللكترونية إلى تراجع نســبة الثقة في مواقع 
مســتوى  أدنــى  إلــى  االجتماعــي  التواصــل 
لهــا، حيــث أتــت غالبيــة إجابــات القــراء علــى 
ســؤال “كم نســبة الثقة في ما يتداول بمواقع 
السوشــيال ميديــا؟”، لتصــب فــي خانــة “بيــن 

صفر و10 %”.
الحكومــات  إلــى تصــدي  واســتند االســتفتاء 
المقــال  كاتــب  وعــّزز  بالقوانيــن،  لألكاذيــب 
مــا نشــرته “الــراي” الكويتيــة عــن تقــدم نواب 
كويتيين بمشــروع قانون لمواجهة الحسابات 
التواصــل  مواقــع  علــى  والمســيئة  الوهميــة 
االجتماعي. وشارك 707 قراء في االستفتاء، 
وتــم تخييرهــم بيــن النســب اآلتيــة: “90 % 
أم 50 % أم 10 % أم صفــًرا”، فــي الــرد علــى 
السؤال اآلنف ذكره، فأعلنت الغالبية العظمى، 
وتقــدر بـــ328 قارًئا، بنســبة 46 % من إجمالي 
ينشــر  مــا  فــي  ثقتهــم  نســبة  أن  المشــاركين، 
بمواقــع التواصــل االجتماعــي تراجعــت إلــى 

مستوى منخفض جدًا، وهو 10 % فقط.
وأعلن 181 قارًئا، بنسبة 26 % من المشاركين، 
أنهم يثقون في ما ينشــر بـ”السوشــيال ميديا” 
بنســبة 50 %. وتنعــدم الثقــة إلى حــد الصفر، 

لدى 25 % من قراء “إياف” في تلك المواقع.
3 % مــن إجمالــي  19 قارًئــا، بنســبة   ومنــح 
المشــاركين، ثقتهم في ما يتــداول عبر مواقع 
التواصــل االجتماعــي بنســبة وصلــت إلــى 90 
%. وبذلــك يكــون 71 % مــن القــراء تتــراوح 
نســبة ثقتهــم في مواقع التواصــل االجتماعي 

ما بين صفر و10 %.
ربــع  مــن  أقــل  أن  الدراســة  وأظهــرت 
شــركات  فــي  يثقــون  فقــط  المســتخدمين 
معظــم  يعتقــد  كمــا  االجتماعــي،  التواصــل 
البريطانييــن أن هــذه الشــركات تفعــل القليــل 
ا لمعالجة التطرف، ومكافحة التســلط عبر  جدًّ

اإلنترنــت أو منــع االســتخدام غيــر المشــروع 
لمنصاتهم.

التواصــل  شــركات  أن  منهــم   %  64 وأعــرب 
أكثــر  تنظيًمــا  تواجــه  أن  يجــب  االجتماعــي 
إلــى  مســتمرة  دعــوات  وهنــاك  صرامــة، 

مساءلتهم عن المحتوى غير المائم.
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ازدياد شــركات توصيل الطعام الجاهز والتطبيقات المتنوعة مع الكثير من الخصومات التي تكاد تكون شــبه يومية، ودخول 
المــرأة الــى ســوق العمــل واالنخــراط فيه، كلها أســباب أدت الى عزوف البنــت البحرينية عن الطبخ في المنــزل واالعتماد على 
الدلفــري فــود كمــا يقــول البعــض، ومن هنا طرحت مســافات البالد ســؤال حول هذا الموضــوع “ هل البنــت البحرينية أصبحت 

فعالً ال تطبخ”؟

بهــذه  وانتشــارها  المطاعــم  وجــود  فهــل 
الطريقــة اصبــح يغنــي عــن طعــام المنزل؟ 
وهل باتت الفتاة البحرينية تعتمد وبشكل 

كلي على الطعام الجاهز لها ولعائلتها؟ 
قــال حســين حبيــل حــول هــذا الموضوع: 
ولكــن  تطبــخ  الزالــت  البحرينيــة  البنــت 
ليــس بصورة مطلقة، فالمــرأة العاملة مثًا 
يصعــب عليهــا الطبــخ، بينمــا فــي الســابق 
كانــت المرأة ربــة منزل فهي تمتلك الوقت 
كثيــرة  حــاالت  وهنالــك  للطبــخ،  الكافــي 
نجــد فيهــا المــرأة تطبــخ وهــي تعمــل، في 
النهايــة األمــر راجــع لتنظيــم المــرأة لوقتها 
الطبــخ  يمــارس  البعــض  حياتهــا،  ونمــط 
كهوايــة ومــزاج، وهنالك ثقافة مستشــرية 
علــى  مفــروض  الطبــخ  أن  المجتمــع  فــي 
المــرأة المتزوجــة علــى وجــه الخصــوص، 
إال أن تغيــر نمــط الحيــاة وتنــوع المطاعــم 
واالصناف التي يقدمها الدلفري فود أسهم 
بشــكل كبيــر في ابعــاد المرأة عــن المطبخ، 
كمــا ان البعــض يــرى أن تكلفــة الطعــام من 
المطاعم أقل بكثير من اعداده في المنزل. 
فــي حيــن ابــدى احمــد عبــاس رايــه قائــا: 
جميــع  علــى  اإلجابــة  تعميــم  نســتطيع  ال 
بعــض  هنــاك  الن  البحرينيــات  الفتيــات 
مــع  ولكــن  الطبــخ  فــي  مولعيــن  الفتيــات 
ازدياد المسؤولية في المنزل والعمل خارج 
المنــزل اصبــح الدلفــري افضــل مــن ناحية 
عــدم وجــود الوقــت الكافــي للطبــخ، وكما 
ان هناك فتيات ال يدخلن الى المطبخ ابدًا 
وذلك بســبب التربية الحديثة الذي يمشي 
بعــض اآلبــاء وقــد يكســبهن عــادة  عليهــا 
سيئة وهي االعتماد بشكل كلي على األكل 
الخارجــي، ومــع ازديــاد المطاعــم وزيــادة 
شركات الدلفري اصبح الطبخ شبه معدوم 
فــي البيــت ويقتصــر علــى وجبــة واحــدة 
في اليوم اما غداء او عشــاء اعتمادا على 
وقــت تواجدهــم ويعتبرون وجبــة واحدة 

كافيــة تنطبــخ فــي البيــت، ومــن ناحيتــي 
افضــل طبــخ البيــت الن ســيكون طازجــا 
ونظيفــا عكس المطاعــم الحديثة، ولكن ال 

امانع الدلفري فود ولكن بالحد المعقول. 
وذكــر جاســم عليــان: “اعتقد بــأن بنت هذا 
الجيــل يوجــد منهــم مــن يطبــخ وأكثرهــم 
ولكــن  فــود،  الديلفــري  علــى  يعتمــدون 
مــن  يطبخــون  يعرفــون  ال   80٪ بنســبة 
االســاس، وهذا الشــي جدا خاطئ واعتقد 
بــأن الســبب وراء ذلــك هــو كثــرة المطاعم 
الــى كســل  التوصيــل ممــا أدى  وخدمــات 
فــي  الرغبــة  وعــد  الفتيــات  فــي  وخمــول 
عمــل شــيء، وأيضــا بســبب االنشــغال في 
اشــياء ثانيــة قد تكون اقل أهميــة، وطبعًا 
هذا الســلوك ســيأثر ســلبًا عليهم فــي حالة 

االرتباط والزواج. 
وأشــارت مريــم عيســى قائلــة: ال نســتطيع 
تعميــم هــذه الفكــرة علــى جميــع الفتيــات 
البحرينيــات فهنــاك بعض النســاء يعتمدن 
للمطاعــم،  طلبــات  علــى  الكلــي  االعتمــاد 
وصحيــح ان هنــاك من النســاء من يفضلن 
األكل الخارجــي عن االكل المنزلي والجهد 

المبــذول ف صنعــه، ولديهــم الشــعور بأنــه 
األســرع للوصــل ومــع تعــدد المطاعــم ف 
اصبــح الخيــار أوســع وأكبــر، أمــا البعــض 
الطبــخ  هــي  الحقيقيــة  فمتعتهــم  اآلخــر 
وصنع أفضل المأكوالت اللذيذة والشــهية، 
فهــذا ال ينطبــق علــى جميــع النســاء فــكل 
منهمــا لهــا، الطابع الخاص بها، فالنســبة لي 
كفتــاة بحرينيــة انــا شــخصيًا اســتمتع حق 
االســتمتاع في تناول طعــام صنعته بحب 

لي، وايضًا لكل منهم حرية االختيار.
وأضافت ياســمين العقيــدات قائلة: وجود 
او زيــادة شــركات الدلفــري فــود ليــس لــه 
عاقة بابتعاد الفتاة البحرينية عن الطبخ، 
الفتــاة  الحيــاة ودخــول  تطــور  مــع  ولكــن 
البحرينية سوق العمل اصبح هناك تشارك 
فــي الحياة الزوجية ليس فقط في الطبخ 
الدلفــري وجــد  األبنــاء،  تربيــة  فــي  حتــى 
لتســهيل حيــاة المــرأة العاملــة ف ال تجــد 
فتــاة تعتبــر مربيــة منــزل وكرســت حياتها 
لتربيــة االبنــاء واالعتنــاء بالــزوج تفضــل 
الدلفــري بــل تجدهــا تحــاول خلــق أطبــاق 
جديــده او تقليــد االطبــاق الموجــودة فــي 

الســوق كنــوع من جــذب االبناء لهــا، ولكن 
اليــوم عندمــا دخلــت ســوق العمــل اصبــح 
موعــد خروجهــا مــن العمل مرتبــط بموعد 
الغداء ولهذا من الصعب عدم اللجوء اليه.
وأيدتهــا في الــرأي ماك محمد: لقد قطعنا 
شــوطا كبيــرا في التطور وأعتقــد أنه حان 
الوقت لكســر مثل هــذه القيود التي تجعل 
الطبخ مســؤولية المــرأة وحدها، خصوصا 

مــع التغيــرات العديــدة فــي طبيعــة حيــاة 
المرأة البحرينية حيث كانت سابقا تقضي 
جل وقتها في المنزل أما اليوم فالمرأة قد 
انخرطــت فــي ســوق العمــل بنســبه كبيــرة 
فأصبحــت  متفرقــة  مناصــب  واحتلــت 
لــذا  الماديــة  الناحيــة  مــن  اســرتها  تدعــم 
أصبــح مــن المرهــق الطبــخ كل يــوم بعــد 
العــودة مــن العمل، فتجــد الكثيرات خدمة 

التوصيل متنفسا لها من هذه المسؤوليات 
تحــب  ال  او  كســولة  ألنهــا  ليــس  الخانقــة 
الطبــخ، واعتقد بان الحل يكمن في توزيع 
مســؤوليه الطبــخ بيــن الزوجين حســب ما 

يناسبهما.

هل المرأة البحرينية تطبخ في وجود “الدلفري فود”؟
ــا ــده ــخ مــســؤولــيــتــهــا وح ــب ــط ــود الــتــي تــجــعــل ال ــي ــق ــان الـــوقـــت لــكــســر ال ــ ح

كوثر محمد 

ياسمين العقيدات جاسم عليان حسين حبيل 

احمد عباسمالك محمدمريم عيسى
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رفع األثقال.. للتغلب على الشيخوخة
كشــف خبراء صحيون فــي بريطانيا عن أن 
رفــع األثقــال يســاعد اإلنســان علــى حمايــة 
العضــات وكثافــة العظــام رغــم التقــدم في 

العمر.
فــإن  نيــوز”،  “ســكاي  نقلــت  مــا  وبحســب 
األشــخاص البالغيــن يحتاجــون إلــى القيــام 
بحصــص فــي رفــع األثقــال ألن األمــر مفيــٌد 

جدا للصحة.
البدنيــة  وأورد المصــدر أن دليــل األنشــطة 
الجديــد في بريطانيا، ينصح بحصتين على 
األقل من رفع األثقال في األسبوع من أجل 

الحفاظ على قوة العضات.
فــي  األثقــال  رفــع  علــى  األمــر  يقتصــر  وال 
إن  الخبــراء  يقــول  إذ  الرياضيــة،  النــوادي 
الجســم يســتفيد أيضــا مــن حمــل األطفــال 

الصغار أو رفع أكياس التسوق الثقيلة.
ويوضــح الدليــل أنــه يتوجب على اإلنســان 
أن يواظــب علــى رفــع األثقــال حتــى يشــعر 
بأنــه صــار متعبــا وأضحــى فــي حاجــة إلــى 
قســط مــن الراحــة. وتدخــل كثافــة العظــام 
وكتلــة العضــات، فــي مرحلــة مــن التراجع، 

هــذا  ويــؤدي  الخمســين،  عمــر  مــن  بــدًءا 
“التقهقر” إلى عجز األشــخاص المســنين عن 
التحرك بشكل سليم، أو أنهم يؤدون مهامهم 
األشــخاص  أمــا  كبيــرة.  بصعوبــة  اليوميــة 
المتقدمــون فــي العمر، ممن يريــدون القيام 
بتماريــن رفع األثقال، فيســتحب أن يكونوا 
تحــت إشــراف أشــخاص متدربيــن، حتى ال 
البروفيســور،  ويقــول  يتعرضــوا إلصابــات. 
دامي ســالي دافيس، إن رفــع األثقال يعيننا 

علــى الحركــة بشــكل جيــد حيــن نتقــدم في 
العمر، حتى وإن كان هذا النشــاط ال يحظى 

بشعبية كبيرة وسط الناس.

 وأضاف أن رفع األثقال من األشياء  «
التي تضمن لنا االستقاللية على 

المدى البعيد؛ ألننا سنكون قادرين 
على االعتماد على أنفسنا، بشكل أكبر 
في المستقبل، وهو أمٌر قد ال يحصل 

في حال لم نقبل على الرياضية.

أصدرت مدينة زامورا اإلســبانية قانونا 
يفــرض ضريبــة علــى أصحــاب الــكاب 
إلغــاء  قرارهــا  بعــد  المقبــل،  العــام  مــن 
تمويل جمع فضات الكاب من شوارع 
المدينــة فــي مدينــة يتجــاوز فيهــا عدد 

الكاب عدد األطفال.
ذكــره  مــا  “رويتــرز”  وكالــة  ونقلــت 
زامــورا،  لمدينــة  الضريبــي  المستشــار 
دييغــو بيرنــاردو، وقــال “علــى أصحاب 
فــي  معيــن  بقــدر  المســاهمة  الــكاب 
نفقات المدينة”.  واعترف بيرناردو بأن 
ليــس كل الناس ســعداء بهــذه الضريبة 

التي تبلغ تسعة يورو في السنة. 

ومن المتوقع أن يجمع مجلس  «
المدينة ما بين 50 ألف يورو و90 
ألف يورو سنويا من هذه الضريبة 

التي ستستخدم في إنشاء مناطق 
أكثر لتمشية الكالب وتمويل 
عمليات التخلص من نفايات 

الكالب وتوزيع أكياس لهذا الغرض.

مدينة إسبانية 
تفرض ضريبة على 

تربية الكالب
يحــث مســؤولو الصحــة األميركيــة مجــددا النــاس علــى التوقــف عــن اســتخدام 
الســجائر اإللكترونيــة؛ حتــى يتمكنــوا مــن معرفــة الســبب وراء إصابــة البعــض 

بأمراض تنفس خطيرة.

وأوضــح مســؤولون أنهــم وجــدوا نحــو 
450 مرضا محتما، منهم 3 حاالت وفاة 
فــي األقــل، فــي 33 والية. ويشــمل ذلك 

حالتي وفاة وقعتا أخيرا في إنديانا.
وأضــاف مســؤولو الصحــة أنــه لــم يتــم 
الربــط بيــن أداة ســجائر واحــدة، ســائلة 
معظــم  األمــراض.  بــكل  بمكونــات،  أو 

المرضــى - لكــن ليــس جميعهــم - كانــوا 
أشخاصا يستخدمون سجائر إلكترونية 
تمنــح  كيميائيــة  مــادة  علــى  تحتــوي 

الماريغوانا عنصرها المخدر.
قبل أســبوع، حدد مســؤولون أميركيون 
العــدد عنــد 215 حالــة محتملــة فــي 25 

والية. 

أعلنــت الشــرطة فــي بريطانيــا، ســجن 3 توائــم متطابقيــن، بعــد أن ثبــت تورطهم 
جميعا في مخطط إلعطاء أسلحة نارية لمجرمين خطرين.

الحمــض  أن  عــن  التحقيــق  وكشــف 
النــووي، الــذي ُعثــر عليــه فــي مســدس، 
يعــود لكل مــن ريس ورالســتون وريكي 

غابرييل )28 عاما( من شمال لندن.
عــن  عجــزوا  الشــرطة  مفتشــي  لكــن 
تحديــد مــن يخصه الحمــض النووي من 
التوائــم الثاثــة. وبعــد إجــراء مزيد من 

التحقيقات المكثفة، ثبت تورط الثاثة.
وقــال كبيــر المفتشــين المؤقــت دريــس 
“الثاثــة حاولــوا اســتغال  هايوكــن إن 
تطابــق الحمض النــووي ومامحهم في 
محاولــة للتملــص مــن عواقــب أفعالهــم، 
ولكــن العمــل الجــاد الــذي قــام بــه فريق 

التحقيق منع محاوالتهم”.

ثالث حالة وفاة جراء “التدخين اإللكتروني”

سجن 3 توائم في تهم تهريب أسلحة

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون “يمين” 
يحاول جر ثور أثناء زيارة إلى مزرعة دارنفورد في 

بانشوري بالقرب من أبردين في اسكتلندا )أ ف ب(

أجرى طبيب هندي بنجاح 5 عمليات غير جراحية باستخدام الروبوت قبل أشهر 
علــى مجموعــة مــن المرضــى كانــوا يبعــدون عنه مســافة تزيد عــن 30 كيلومترا، 

وفقا لدورية “ذا النسيت” الطبية.
واستعمل الطبيب الهندي تيجاس باتيل الروبوت “كور باث جي آر إكس” إلجراء 
العملية المعروفة باســم “التدخل التاجي عن طريق الجلد” في ديســمبر الماضي 
علــى 5 مرضــى. وأجــرى باتيــل العمليــات من داخــل معبد يبعــد 32 كيلومترا عن 

المستشفى، الموجود فيه المرضى في أحمد أباد.
ورغم تســجيل بعض التأخير بين تعليمات بيتال وأداء الروبوت، إال أن األمر لم 
يمثــل مشــكلة كبيرة مع نجاح جميع العمليــات التي أجريت على مرضى تتراوح 
أعمارهــم بيــن 52 و84 عاما. ولم يحتاج بيتال للكثير من الوقت إلنهاء العمليات 

حيث أتمها في مدد تتراوح بين 19 و28 دقيقة.
ورغم أنها ليســت المرة األولى، التي يســتعين فيها اإلنســان بالروبوت في مجال 
الطب، إال أن إنجاز الطبيب الهندي يتثمل في أنها أول عملية في القلب عن بعد 

تتم بواسطة روبوت.

إنجاز طبي كبير.. أول عملية 
قلب بالروبوت “عن ُبعد”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

إيفانكا ترامب ترقص وسط المارة في باراغواي
األميركــي،  الرئيــس  ابنــة  قامــت 
ومستشــارته  ترامــب،  إيفانــكا 
الخاصــة، بالرقــص مــع المارة في 
أحــد األســواق بباراغــواي، ضمــن 

جولتها في أميركا الجنوبية.
وظهــرت إيفانكا وهي ترقص مع 
إحدى السيدات، وتؤديان رقصة 

تراثية.
واســتجابت إيفانكا للســيدة على 
علــى  تتراقــص  وبــدأت  الفــور، 
أنغــام الموســيقى أمــام عــدد مــن 

المسؤولين.
وخــال زيارتهــا إلــى باراغــواي، التقــت إيفانــكا رئيــس البــاد ماريــو بينيتــز، وأعلنــت 
التزامها برأس مال إضافي قدره 500 مليون دوالر لصندوق لمساعدة سيدات األعمال 
فــي المنطقــة. وتهــدف رحلــة إيفانــكا ترامب إلى الترويــج لمبادرة البيــت األبيض؛ من 

أجل التمكين االقتصادي للمرأة، وشملت توقفين سابقين في األرجنتين وكولومبيا.

أعلنــت وكالــة الفضــاء الروســية “روس 
كوسموس” عودة مركبة الفضاء سويوز 
ليلــة  بنجــاح  وهبوطهــا   ”14 إس  “إم 
الســبت فــي كازاخســتان، وعلــى متنهــا 
الروبوت “فيودور” كأول روبوت ترســله 

روسيا إلى الفضاء.
بيــان  فــي  كوســموس”  “روس  وقالــت 
على “تويتر”: إن “مركبة الفضاء ســويوز 
متنهــا  علــى  يوجــد  والتــي   ،14 إس  إم 
الروبــوت فيــودور أجــرت عمليــة هبوط 
ناجحــة فــي كازاخســتان”، مشــيرة إلــى 
نقــل  مــن  بــدءا  بمجملهــا،  “العمليــة  أن 
جــرت  والهبــوط  المــدار  إلــى  الروبــوت 

بشكل طبيعي”.

وجرى إطالق مركبة الفضاء “سويوز  «
إم إس 14،” وعلى متنها الروبوت 

“فيودور”، في مدار أرضي منخفض 
يوم 22 أغسطس الماضي، وبعد 5 

أيام، وفي المحاولة الثانية التحمت 
المركبة بمحطة الفضاء الدولية.

فقــدت  أنهــا  الســبت  أمــس  الهنــد  أعلنــت 
االتصــال بمركبتهــا الفضائية “تشــاندرايان 
2”، في انتكاســة لخطتهــا الطموح للهبوط 

بمسبار غير مأهول على سطح القمر.
الفضــاء  أبحــاث  منظمــة  رئيــس  وقــال 
الهندية كاياسافاديفو سيفان إن المنظمة 
الفضائيــة  بمركبتهــا  االتصــال  فقــدت 
“تشــاندريان 2” أمــس، مضيفــا فــي قاعــة 
ممتلئة بعلماء بدا عليهم االنزعاج من النبأ 
بمركــز المنظمــة للرصــد في بنغالــور “نقوم 

بتحليل البيانات المتاحة”.
2”، اســتمرارا  “تشــاندرايان  بعثــة  وتعتبــر 
المركبــة  بدأتــه  الــذي  الهنــدي،  للبرنامــج 
“تشــاندرايان  1”، والتي جرى إرســالها إلى 

القمر، في أكتوبر 2008.

وعملت هذه المركبة في مدار  «
القمر لمدة 312 يوما، وتعد 

“تشاندرايان 2”، مشروعا أكثر 
تعقيدا، كونها تتضمن هبوطا 

وإيصال مسبار صغير إلى سطح 
القمر، سيدرس خالل يوم قمري 

واحد )14 يوما من أيام األرض( 
عناصر التركيب المعدني لسطحه.

الروبوت “فيودور” 
يعود إلى األرض 

سالما

الهند تفشل بإنزال 
مركبتها على سطح القمر خيمت رائحة الموت على مناطق من جزيرة أباكو الكبرى في شــمال جزر الباهاما، مع 

قيام فرق اإلغاثة برفع أنقاض المنازل والبنايات بحًثا عن الضحايا، وهو بحث ُيتوقع 
أن يرفع بشكل حاد عدد القتلى من اإلعصار دوريان.

واجتــاح دوريــان - وهــو أقــوى إعصــار يضــرب 
أباكــو  جــزر   - اإلطــاق  علــى  الباهامــا  جــزر 
والباهاما الكبرى ليسوي أحياء بأكملها باألرض، 
ويدمــر البنيــة التحتيــة، بمــا فــي ذلــك مــدارج 

هبوط الطائرات في المطار.
ومــا زال المئــات، إن لــم يكــن اآلالف، مفقودين 
فــي البــاد التــي يقطنهــا نحــو 400 ألف نســمة. 

ويقــول مســؤولون إن عدد القتلــى، الذي وصل 
إلى 43 حتى اآلن، ســيرتفع بشــدة على األرجح 
مع العثور على مزيد من الجثث وسط األنقاض 
والركام ومياه الفيضانات التي خلفها اإلعصار.

ووصف بعض الســكان عدد القتلى الذي أعلنته 
الحكومــة في البداية بأنه اســتخفاف مأســاوي 

بحجم الكارثة.

رائحة الموت تضرب الباهاما.. والجثث تطفو

الممثلة البريطانية صوفي تيرنر خال مشاركتها في مهرجان دوفيل 
األميركي الـ 45 )أ ف ب(

تقدر األمم المتحدة أن نحو 70 ألفا يحتاجون لمساعدات عاجلة بتوفير المياه والغذاء والمأوى في جزر الباهاما.

السنة الحادية عشرة - العدد 3981 

األحد
8 سبتمبر 2019 

9 محرم 1441

رفع األثقال يقوي العضالت


