
أكد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة اعتزاز مملكة البحرين 
بعالقاتها الراســخة والشــراكة الوثيقة التي 
األميركيــة  المتحــدة  بالواليــات  تجمعهــا 
الصديقــة، والتــي تمتد ألكثــر من 120 عاما 
تحقيــق  بهــدف  والتعــاون؛  التنســيق  مــن 
المصالح المشــتركة على المستويات كافة، 
منوهــا جاللته بحرص أميركا على التعاون 
مــع البحرين واألصدقاء في دول المنطقة؛ 
بهــدف البنــاء علــى مــا تحقق مــن إنجازات 
وتحقيق المزيد من االزدهار والتقدم. جاء 
ذلــك خــالل اســتقبال صاحــب الجاللــة في 
قصــر القضيبيــة أمــس، بحضور ولــي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، وزيــر 
المتحــدة األميركيــة  بالواليــات  الخارجيــة 

الصديقة مايك بومبيو.

تقرير إماراتي يرصد مشاعر الحب لسمو رئيس الوزراء
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عمالة وافدة تسكن بعض المباني المهجورة.. فهل تبصرهم عيون الجهات الرسمية؟

زار مشرف التصوير الزميل رسول 
الحجيري مجموعة مبان حكومية 
مهجــورة تقــع فــي ظهر مستشــفى 
المحــرق للــوالدة )اآلريــف( ورعاية 
المســنين. والتقــط صــورا لمرافــق 
تروي سيرة حياة انتهت، ومازالت 
ولكــن  باقيــة،  مســتخدميها  آثــار 
تدنست بجلسات “وناسة” لمدمني 

المخــدرات وأصحــاب المزاج ومن 
يمارسون أعمال الرذيلة.

الصــور  أجمــل  التقاطــه  وأثنــاء 
ولــم  ســنوات  منــذ  توفــي  لموقــع 
ع.. ســمع صوتا كسر الصمت..  يشــيَّ
رجل وامرأة من الجالية اآلسيوية 
غــادرا غرفــة بعــد نفــض غبارهــا.. 

وهروال للخارج.

“اآلريف” المهجور... استراحة الرذيلة
عواصم ـ وكاالت

 المنامة -  بنا

أعلن وزيــر الخارجية األميركي مايك 
بومبيــو أن الواليــات المتحدة تخطط 
الشــرق  بشــأن  دوليــة  قمــة  لتنظيــم 
األوســط وخاصــة بشــأن إيران الشــهر 

المقبل في بولندا.
وقــال بومبيــو فــي مقابلــة تلفزيونيــة 
تم نشرها، أمس الجمعة، إن االجتماع 
الدولــي ســيعقد فــي 13 و14 فبرايــر 
المقبــل فــي بولنــدا وســيتمحور حول 
األوســط  الشــرق  فــي  االســتقرار 
واألمــن  والحريــة  الســالم  ومســائل 
فــي هــذه المنطقــة، وســيتناول أيضــا 
مسألة التأكد من أن إيران ليس لها أي 
تأثير مزعــزع لالســتقرار، وفقا لوكالة 

“رويترز”.
مــن جانــب آخــر، طالبت فرنســا إيران 
أمــس الجمعــة بالتراجــع عــن إطــالق 
صواريــخ فــي إطــار برنامــج الفضــاء 
اإليراني، معتبرًة أن ذلك ينطوي على 
خرق لقرارات مجلس األمن في األمم 

المتحدة.

نشــر موقــع “العين اإلخباريــة” اإلماراتي تقريرا 
المكانــة  علــى  الضــوء  خاللــه  ســلط  موســعا، 
الرفيعــة ومشــاعر الحــب والتقدير التــي يتمتع 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  بهــا 
األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة، والتي عّبر 
عنهــا قــادة الــدول الصديقــة والشــقيقة لمملكة 
أهالــي  المحبــة  هــذه  عــن  عبــر  كمــا  البحريــن، 
البحريــن برســائل تهنئــة عديــدة لألميــر خليفة 

بن سلمان.

قمة مرتقبة 
بشأن إيران

ــث ــالـ ــثـ الـ الـــــربـــــع  فـــــي   %  7.8 ــت  ــ ــع ــ ــف ــ ارت
مليون دينار
ميزانيـة مكاتب الصرافـة157.6

الميزانيــة  أن  نشــرت  بيانــات  أحــدث  أظهــرت 
الموحــدة لمكاتــب الصرافــة العاملــة فــي البحرين 
بلغت نحو 157.6 مليون دينار بنهاية الربع الثالث 
مــن العــام الماضــي 2018، بزيــادة 7.8 % قياًســا 
بالفتــرة ذاتهــا من العام 2017، فــي حين تراجعت 

قياًسا بالربع الثاني من 2018 بنسبة 10.1 %. 
ووفًقــا ألحــدث بيانــات نشــرها مصــرف البحريــن 
المركزي على موقعه اإللكتروني وحصلت “البالد” 
علــى نســخة منهــا، بلغــت الميزانيــة الموحــدة في 
الربــع الثالــث نحــو 157.6 مليــون دينــار، بزيــادة 
11.7 مليون دينار، قياًســا بنحو 146 مليون دينار 
بالفتــرة ذاتهــا من العام 2017، فــي حين تراجعت 
بمقــدار 17.7 مليــون دينــار قياًســا بقرابــة 175.3 

مليون دينار بالربع الثاني من العام 2018.
وكانــت الميزانيــة الموحــدة لمكاتــب الصرافــة قد 
شــهدت ارتفاًعــا فــي الربــع الثاني من العــام 2018 
بنســبة 31.9 %، قياًســا بالفتــرة ذاتهــا مــن العــام 

.2017

المیزانیۀ الموحدة لمکاتب الصرافۀ 
بالربع الثالث من العام 2018 قیاًسا بالربع الثانی 2018

        إنفوجرافیک: 

محمد خلیل

        إعداد: 

أمل الحامد

157.6
ملیون دینار

107.1
ملیون دینار

50.6
ملیون دینار

6.63
ملیون دینار

78.9
ملیون دینار

 بالربع الثالث، تراجعت 
10.1 %، قیاًسا بـ 175.3 

ملیون دینار بالربع الثانی.

موجودات مکاتب الصرافۀ:

 بالربع الثالث، 
تراجعت 33.7 % 

مقارنۀ بـ 161.6 ملیون 
دینار بالربع الثانی.

 بالربع الثالث، بزیادة 
267.8 %، قیاًسا بـ 13.7 

ملیون دینار بالربع 
الثانی.

 بالربع الثالث، بتراجع 38.8 %، 
قیاًسا بنحو 128.8 ملیون دینار 

بالربع الثانی.

  بالربع الثالث، بارتفاع 2.2 % 
مقارنۀ بـ 6.5 ملیون دینار بالربع 

الثانی.

الموجودات األجنبیۀ:الموجودات المحلیۀ: 

ودائع مکاتب الصرافۀ لدى المصارف:النقد بمکاتب الصرافۀ:

الميزانية الموحدة لمكاتب الصرافة

الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  اجتمــع 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
بحضــور ولــي العهــد نائب القائــد األعلى 
الــوزراء  لرئيــس مجلــس  النائــب األول 
صاحب الســمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ووزير الخارجية الشــيخ 
خالــد بن أحمــد آل خليفة، مســاء أمس، 
مــع وزيــر الخارجية بالواليــات المتحدة 

األميركية الصديقة مايك بومبيو. 
الرســمي باســم  المتحــدث  نائــب  وقــال 
روبيــرت  األميركيــة  الخارجيــة  وزارة 
باالدينــو في بيــان للخارجيــة األميركية 
إن وزيــر الخارجيــة األميركي أعرب عن 
امتنانــه لجاللــة الملك وســمو ولي العهد 
الصداقــة  لعالقــات  الخارجيــة  ووزيــر 
والشــراكة اإلســتراتيجية مــع الواليــات 

المتحدة األميركية.
وناقــش االجتماع أولويات مهمة أبرزها 
اليمنيــة  واألزمــة  اإلرهــاب  مكافحــة 
التــي  الخطيــرة  لألنشــطة  والتصــدي 

يمارسها النظام اإليراني.

وأوضــح البيــان أن المجتمعــون اتفقــوا 
علــى أهميــة أن تســتمر األطــراف كافــة 
علــى العمــل مــع المبعوث الخــاص لألمم 
المتحــدة إلــى اليمــن مارتــن غريفثــس؛ 
ألزمــة  شــامل  سياســي  حــل  لتحقيــق 
اليمن، كما ناقشــوا دعــم مملكة البحرين 
التعايــش الدينــي وحرية الديــن، إضافة 
إلــى االنتخابات البرلمانيــة، ومن ضمنها 
رئيســا  بحرينيــة  امــرأة  أول  انتخــاب 

لمجلس النواب. 
تحقيــق  أيضــا  المجتمعــون  وناقــش 
التحالف اإلســتراتيجي للشــرق األوسط 
الــذي أرســاه مجلــس التعــاون الخليجي 
الموحــد؛ مــن أجــل الوقوف بوجــه نفوذ 
والنهــوض  الخبيــث  اإليرانــي  النظــام 
فــي  واالســتقرار  واألمــن  باالزدهــار 

المنطقة.
وأعــرب وزيــر الخارجيــة األميركــي عن 
امتنانــه للــدور الــذي تضطلــع بــه مملكــة 
البحرين، خصوصا احتضانها األســطول 
مختلــف  ودعــم  الخامــس  األميركــي 

األولويات اإلقليمية.

مناقشة وقف النفوذ اإليراني الخبيث 120 عاما من الشراكة البحرينية األميركية
جاللــة العاهــل: تعــاون واشــنطن مــع أصدقائهــا لالزدهــار

المنامة - بنا

جاللة الملك لدى استقباله وزير الخارجية األميركي

المنامة يتصدر “زين”الفنانة شيخـة العبـاسـي“البنتاغون” يسحب معداتأسعار الذهب تقفزالتسكع بعد االمتحان

حوادث مميتة واعتداءات راح  «
ضحيتها أطفال في عمر الزهور، 
لم تكِف لدق جرس اإلنذار التخاذ 
التدابير التي من شأنها أن تكافح 

إحدى الظواهر التي اعتاد عليها 
المجتمع خالل فترة االمتحانات 

النهائية لطلبة المدارس.

قفزت أسعار الذهب أمس  «
الجمعة مع تراجع الدوالر بفعل 

توقعات بأن يتوقف مجلس 
االحتياطي االتحادي )البنك 

المركزي األميركي( مؤقًتا عن رفع 
أسعار الفائدة إذا تباطأ االقتصاد 

األميركي هذا العام.

أفاد مسؤول في وزارة الدفاع  «
األميركية، أمس الجمعة، بأن 

الواليات المتحدة بدأت بسحب 
معدات من سوريا ولم تبدأ حتى 

اآلن بسحب جنود؛ وذلك توضيحا 
لمعلومات تم تداولها في هذا 

الصدد.

الناجحون والمبدعون من أبناء  «
شعبنا البحريني، هم األمل والفجر 
المشرق لمملكتنا، والفنانة الشابة 
شيخة العباسي متعددة المواهب 

في مجال الرسم والتصميم 
الجرافيك والكروشيه، رفعت اسم 

البحرين في مسابقة بين دول آسيا.

حسم حامل اللقب )فريق  «
المنامة( صدارة دوري زين الدرجة 

األولى لكرة السلة، إثر فوزه على 
حساب األهلي بنتيجة 89/77، 

في المباراة التي أقيمت بينهما 
مساء أمس )الجمعة(، على صالة 

اتحاد السلة بأم الحصم.
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جاللة الملك لدى استقباله وزير الخارجية األميركي بحضور سمو ولي العهد

المنامة - بنا

شــارك وزيــر الكهربــاء والمــاء عبدالحســين 
ميــرزا فــي أعمــال افتتــاح الــدورة التاســعة 
للجمعيــة العموميــة للوكالــة الدولية للطاقة 
المتجددة IRENA والذي يعقد في أبوظبي 
المتحــدة، حيــث  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة 
يأتــي هــذا االجتماع ضمن فعاليات أســبوع 
مــن  عــدد  ويحضــره  لالســتدامة  أبوظبــي 
الــوزراء وصنــاع القــرار فــي مجــال الطاقــة 
المتجددة وما يفوق 2000 مشارك من أكثر 
من 175 من الدول األعضاء في الوكالة من 
جميــع أنحــاء العالــم، ومملكــة البحرين هي 
عضــو دائــم فــي هــذه الوكالــة الدوليــة منــذ 

تأسيسها في عام 2009م.
وقــدم الوزيــر ميــرزا كلمة في حفــل افتتاح 
هذا االجتماع تحدث فيها عن استراتيجية 
باســتدامة  يتعلــق  فيمــا  البحريــن  مملكــة 
للطاقــة  مناســبة  الطاقــة وإيجــاد خيــارات 
وأهمهــا  البحريــن  فــي  المتاحــة  المتجــددة 
حيــث  الريــاح،  وطاقــة  الشمســية  الطاقــة 
أوضــح فــي كلمته مــا تتطلع إليــه الحكومة 

علــى  حرصــا  المجــال  هــذا  فــي  الموقــرة 
اســتمرارية اســبقية المملكــة فــي مجــاالت 
أحــدث  ومواكبــة  المســتدامة  الطاقــة 
التكنولوجيــات العالميــة فــي التحــول الــى 

عصر الطاقة النظيفة. 
وأشــار الوزيــر فــي كلمته الى أهــم القرارات 
التــي اعتمدهــا مجلــس الــوزراء فــي وقــت 
ســابق للخطط واألهداف الوطنية المتعلقة 
بالطاقــة المتجددة وكفاءة الطاقة وتوحيد 
الجهــود لتحقيق األهداف المنشــودة بوضع 
برامــج ملموســة لتســريع خطــوات توســعة 
مزيــج  فــي  المتجــددة  الطاقــة  مســاهمة 
يضمــن  بمــا  البحريــن  مملكــة  فــي  الطاقــة 

مستقبل آمن ومستدام للطاقة في البالد.
كما شارك وزير الكهرباء والماء على هامش 
وزاريــة  جلســات  فــي  االجتماعــات  هــذه 
والمســؤولين  الــوزراء  جانــب  الــى  اخــرى 
مــن مختلــف أنحــاء العالــم للنقــاش حــول 
الرؤية المســتقبلية والخطط والتجارب في 

مجاالت الطاقة المتجددة والنظيفة.

مواكبة أحدث تكنولوجيات الطاقة النظيفة

أكــد عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة اعتــزاز مملكــة 
البحريــن بعالقاتهــا الراســخة والشــراكة الوثيقــة التــي تجمعهــا بالواليــات المتحــدة 
األميركيــة الصديقــة، والتــي تمتــد ألكثــر مــن 120 عاما من التنســيق والتعــاون؛ بهدف 

تحقيق المصالح المشتركة على المستويات كافة.

جــاء ذلــك خالل اســتقبال صاحــب الجاللة في 
قصــر القضيبية أمس، بحضور ولي العهد نائب 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان 

بــن حمــد آل خليفــة، وزير الخارجيــة بالواليات 
المتحــدة األميركيــة الصديقــة مايــك بومبيــو، 
الــذي يقــوم بزيــارة للمملكــة فــي إطــار جولتــه 

الحالية التي تشمل عددا من دول المنطقة.

ورحب جاللته بزيارة وزير الخارجية األميركي 
تبــادل  أهميــة  مؤكــدا  البحريــن،  مملكــة  إلــى 
التعــاون  أوجــه  لتطويــر  الزيــارات؛  هــذه  مثــل 
علــى مختلــف الصعــد والســيما فــي الجوانــب 

السياسية واالقتصادية والدفاعية.
الدائــم  المملكــة  حــرص  عــن  جاللتــه  وأعــرب 
الواليــات  مــع  عالقاتهــا  دعائــم  ترســيخ  علــى 
التطلعــات  يخــدم  بمــا  األميركيــة  المتحــدة 
والمصالــح المشــتركة ويعــود بالخيــر والمنفعــة 
على الشــعبين الصديقين، منوها جاللته بالدور 

فــي  وإســهاماتها  األميركيــة  للجاليــة  الفاعــل 
نهضة المملكة الشــاملة، ومؤكدا أن أفرادها هم 
دائمــا موضــع ترحيــب وتقديــر مــن قبل شــعب 

البحرين.
كمــا بحــث جاللته مــع الوزير مجمــل التطورات 
فــي المنطقة إضافــة إلى أهم القضايا اإلقليمية 
والدولية، مشيدا بالدور التاريخي الذي تضطلع 
بــه الواليات المتحدة األميركية على المســتوى 
العالمــي وإســهاماتها فــي ترســيخ دعائــم األمن 
واالســتقرار والســالم الدولــي، وحرصهــا علــى 

دول  فــي  واألصدقــاء  البحريــن  مــع  التعــاون 
مــن  تحقــق  مــا  علــى  البنــاء  بهــدف  المنطقــة؛ 
إنجازات وتحقيق المزيد من االزدهار والتقدم.
ومــن جانبــه، أعــرب وزيــر الخارجيــة األميركي 
عــن تقديره لصاحب الجاللة على كرم الضيافة 
بنجــاح  جاللتــه  مهنئــا  االســتقبال،  وحفــاوة 
جــرت  التــي  والبلديــة  النيابيــة  االنتخابــات 
أخيــرا فــي المملكــة، مؤكــدا أن البحرين تمضي 
دائمــا علــى الطريــق الصحيــح؛ لتحافــظ علــى 
وتقدمهــا.  تطورهــا  واســتمرارية  اســتقرارها 

وأشاد بما يجمع البلدين الصديقين من عالقات 
قويــة يتواصــل نموهــا فــي المجــاالت كافة في 

ظل الحرص المشترك على تحقيق ذلك.
هــذا وأقــام صاحب الجاللة الملــك مأدبة غداء؛ 
والوفــد  األميركــي  الخارجيــة  لوزيــر  تكريمــا 

المرافق. 
وكان وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد بن 
محمــد آل خليفــة فــي مقدمــة مســتقبلي وزيــر 
الخارجيــة األميركي مايك بومبيو لدى وصوله 

إلى البالد أمس.

المنامة - بنا

ــن ــ األم ــم  ــ ــائ ــ دع تـــرســـيـــخ  ــي  ــ ف لـــواشـــنـــطـــن  ــل  ــاعـ فـ دور  ــك:  ــلـ ــمـ الـ ــة  ــالـ جـ

120 عامـــا من التعـــاون البحرينـــي األميركــــي

الحسن يتفقد غرفة عمليات المرور السعودية
المخالفات لرصد  الرياض  في  حديثة  تقنيات  ذات  كاميرات  نشر 

علــى هامــش اجتماع اللجنة األمنية المشــتركة بين وزارتــي الداخلية في مملكة 
البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة، زار رئيــس األمــن العــام طــارق 
الحسن والوفد المرافق بزيارة إلى غرفة العمليات التابعة لإلدارة العامة للمرور 

بوزارة الداخلية السعودية.

واطلــع رئيــس األمــن العــام خــالل الزيارة 
اإلشــارات  فــي  التحكــم  تقنيــة  علــى 
الضوئيــة والســبل الكفيلــة بحــل األزمات 
المرورية من داخل الغرفة، كما اطلع على 
أنظمــة الرقابــة المروريــة والتــي تتضمــن 
نشــر كاميرات ذات تقنيات حديثة للغاية 
في جميع أنحاء مدينة الرياض، مدعومة 

بأحدث األنظمة الذكية لتحقيق السيطرة 
المروريــة المطلوبــة في رصــد المخالفات 
وتعقــب مرتكبيهــا وضبــط الحركــة علــى 
الطــرق والتعــرف علــى “النقــاط الســوداء 
“ والعمــل علــى ايجــاد الحلول لهــا وتقليل 
معــدل الحــوادث، بمــا يســاهم فــي تعزيــز 
مســتوى الســالمة المروريــة، األمــر الــذي 

يعتبــر خطــوة متقدمــة ونقلــة نوعيــة في 
التكنولوجيــا  تطبيقــات  توظيــف  مجــال 
الحديثــة التــي تنتهجهــا وزارة الداخليــة 

بالمملكة العربية السعودية.
كمــا قــام رئيــس األمــن العام بزيــارة مركز 
العمليــات األمنيــة الموحــدة )911( بوزارة 
وفــق  والمجهــز  الســعودية،  الداخليــة 
أحــدث التقنيات إلدارة األحداث ومتابعة 
الفعاليــات، حيــث يقــدم مركــز العمليــات 
األمنيــة، الخدمــة األمنيــة بمــا تحويه من 
معلومــات وإحصــاءات وتقاريــر لألجهزة 
الداخليــة،  بــوزارة  المرتبطــة  األمنيــة 
باإلضافة لقيامة بالدور التنســيقي لجهود 

تلــك األجهــزة، ومتابعــة الحــاالت األمنية 
الطارئــة لتقييــم الموقــف والتعامــل معــه 
اســتباقيا والحد من اســتفحاله وتخفيف 

نتائجه.
وأشــاد رئيــس األمن العــام بالجهــود التي 
يبذلها رجال الشــرطة الســعودية من أجل 
اســتتباب األمــن وحفــظ النظــام وتطبيق 
القانون وتقديم أرقى الخدمات الشرطية 
للجمهور بشــكل عام، متمنيًا لهم التوفيق 

والسداد.
وقــد ضــم الوفــد المرافــق لرئيــس األمــن 
العام، رئيس الجمارك وعددا من القيادات 

األمنية بوزارة الداخلية.

المنامة - وزارة الداخلية

زيادة برامج التوعية 

والوقاية من الجريمة
المنامة - وزارة الداخلية

التي  المجتمعية  الشراكة  لمبدأ  تعزيزا 
عــدد  بــحــث  الــداخــلــيــة،  وزارة  تنتهجها 
األمن  رئيس  مساعد  مكتب  ضباط  من 
العام لشؤون المجتمع، مع ممثلي معهد 
التابع  والقانونية  القضائية  الــدراســات 
والتنسيق  التعاون  العدل، سبل  لــوزارة 
والتوعية  الــتــدريــب  بــبــرامــج  المتعلقة 

والوقاية من الجريمة.
وأشــــــار مــســاعــد رئـــيـــس األمـــــن الــعــام 
التعاون  هــذا  أن  إلــى  المجتمع  لــشــؤون 
المجتمعية  الــشــراكــة  ــار  إطــ فــي  يــأتــي 
الــفــاعــلــة بــيــن الـــــــوزارات والــقــطــاعــات 
بطرح  واستمراره  واألهلية،  الحكومية 

مجموعة جديدة من البرامج.
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نشــر “موقع العيــن اإلخبارية” اإلماراتي تقريًرا موســًعا، 
سلط خالله الضوء على المكانة الرفيعة ومشاعر الحب 
والتقديــر التــي يتمتــع بها رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة، والتي عّبر 
عنهــا قادة الــدول الصديقة والشــقيقة لمملكة البحرين، 
ومنهــم أخــوه ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى 
للقــوات المســلحة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، الــذي أجــرى 
اتصــاًل هاتفًيــا يــوم األربعــاء، باألمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة؛ لالطمئنان على 
صحــة ســموه وتهنئتــه بنعمة الشــفاء والعافية التــي مّن بها هللا تعالى عليه، ســائاًل 
المولى عز وجل أن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية، ويديم على البحرين 
الشــقيقة اســتقرارها وازدهارهــا وتقدمها. كما عبر عن هذه المحبــة أهالي البحرين 
عبــر رســائل تهــاٍن عديــدة لألميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة بعد أن مــّن هللا عليه 

بنعمة الشفاء، وغادر المستشفى.

صاحــب  مســيرة  التقريــر  واســتعرض 
الســمو الملكــي رئيس الــوزراء الحافلة 
باإلنجــازات، مؤكــدا أن تاريــخ ســموه 
البحريــن  فــي خدمــة وطنــه، نجحــت 
للتنميــة  متــوازن  منهــج  وضــع  فــي 
االقتصادية والسياســية واالجتماعية، 
وأصبحــت مركــًزا اقتصادًيــا وصناعًيــا 
مــن  الكثيــر  تجــذب  ماليــة  وعاصمــة 
مــن  والعديــد  العالميــة  المؤسســات 
البنــوك الدوليــة، وشــهدت خــال تلــك 
الفتــرة نهضة تنموية وتحديثا وتطورا 
ونمــاًء ومتواصــا، مشــيرا التقرير إلى 
الشــاملة  التنمويــة  المســيرة  تلــك  أن 
البحريــن  تشــهدها  التــي  والنهضــة 
مــع  وثيــق  بشــكل  متازمــة  أضحــت 
ســلمان،  بــن  خليفــة  األميــر  مســيرة 
المســؤوليات،  ســلم  ارتقائــه  ومراحــل 
األمــر الذي يجعل حياته بمثابة ســجل 
تاريخــي، وهــو مــا أكســب الرجــل حب 

واحترام وتقدير الجميع.
صاحــب  بمقولــة  التقريــر  واستشــهد 
الســمو الملكــي رئيس الــوزراء، “اآلمال 
ال تنتهــي.. ومــا دمنــا نعمل فــإن اآلفاق 
ســتبقى أمامنا رحبة للعمل”؛ باعتبارها 
تلّخــص فلســفته فــي الحيــاة وتكشــف 
عن سر عطائه الدائم في منصبه رئيسا 
لــوزراء مملكة البحريــن، وقبلها بتوليه 
أوائــل  فــي  بدأهــا  عديــدة،  مناصــب 
خمســينات القــرن الماضــي بالعمــل في 
ديــوان والــده صاحــب الســمو المغفــور 
لــه بــإذن هللا تعالــى الشــيخ ســلمان بن 
حمــد آل خليفة )حاكــم البحرين 1942 
- 1961(، وتــدرج في المناصب وصوال 

إلى منصب رئيس الوزراء.
التقديــر  مشــاعر  أن  التقريــر  وأضــاف 
والحــب لســموه عّبر عنهمــا قادة الدول 
الصديقــة والشــقيقة للبحريــن، وعلــى 
رأسهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولــي عهــد أبوظبي نائــب القائد األعلى 
للقــوات المســلحة، الــذي أجــرى اتصااًل 
هاتفًيا األربعاء الماضي، باألمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة؛ لاطمئنــان على 
صحته وتهنئته بنعمة الشفاء والعافية 

التــي مــّن بهــا هللا تعالــى عليــه، ســائًا 
المولى عز وجل أن يســبغ عليه موفور 
الصحة والعافية، ويديم على البحرين 
وازدهارهــا  اســتقرارها  الشــقيقة 

وتقدمها.
كمــا عبــر عنهمــا أهالــي البحريــن عبــر 
رســائل تهــاٍن عديــدة لألميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفة بعــد أن مّن هللا عليه 
بنعمة الشفاء، وغادر المستشفى. وهي 
المشــاعر التي قال عنها صاحب السمو 
“غمرنــي  ســلمان:  بــن  خليفــة  األميــر 
شــعب البحريــن بفيــض حــب واهتمام 
ســيظل ماثــا ولــن أنســاه لهذا الشــعب 
صغيــرا  منهــم  وجدتــه  فمــا  الكريــم، 
وكبيــرا مــن حــرص علــى الســؤال عني 
واالطمئنــان كان مبعثا لاعتزاز ودليا 
على معدن هذا الشعب األصيل”. وتابع 
ســموه “مهمــا قدمنــا ألبنائنــا مــن وقــت 
وبــذل وجهــد أمــام هــذا النهــر المنهمــر 
مــن المحبــة نحــس بالتقصيــر فشــعب 

البحرين يستحق كل الخير”.
وتطرق التقرير إلى اســتعراض السيرة 
الذاتيــة لصاحــب الســمو الملكي رئيس 
الوزراء منذ مولد سموه في 24 نوفمبر 
العــام 1935. حيــث نشــأ ســموه بمعيــه 
الراحــل  األميــر  ســمو  األكبــر  شــقيقه 
بــن  الشــيخ عيســى  ثــراه(  )طيــب هللا 
ســلمان آل خليفة )أمير البحرين 1961 
والدهمــا  رعايــة  كنــف  فــي   .)1999  -
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان  الشــيخ 
)حاكــم البحريــن 1942 - 1961(، وقــد 
عمــد الوالد إلــى إعدادهمــا، منذ نعومة 
بالمســؤولية  لاضطــاع  أظفارهمــا، 
بتعليمهمــا  فبــدأ  األمانــة،  وتحمــل 
القــرآن الكريم على يد واحد من أشــهر 
المشايخ في البحرين في ذلك الوقت. 
ولم يكد الشيخ خليفة يبلغ السابعة من 
عمــره فبدأ ينتظم مع أخيه في حضور 
مجلس والده. وهناك بدأ االطاع على 
مشاكل مواطنيه وما يشغل اهتمامهم، 
االســتماع  حســن  مبــادئ  تعلــم  كمــا 

وإكرام الضيف واحترام الكبير.
ولــم تمــض ســوى فتــرة قصيــرة حتــى 

بدأ الشــقيقان تعليمهمــا النظامي، وفي 
العــام 1957 ابتعــث األميــر خليفــة بــن 
علــى  بريطانيــا  فــي  للدراســة  ســلمان 

فترات متقطعة حتى العام 1959.
وأشــار التقريــر إلــى أن األميــر خليفــة 
بــن ســلمان بــدأ حياتــه العمليــة بالعمل 
فــي ديــوان والــده الحاكــم، حيــث كان 
مســاعدا في الديــوان، يتابع توجيهات 
الحاكــم فــي حــل مشــاكل المواطنيــن، 
وتــدرج تباعــا فــي عــدد مــن المناصــب 
اقتصاديــة  مختلفــة  قطاعــات  فــي 
األمــر  وتعليميــة،  واجتماعيــة  وماليــة 
الــذي أكســبه خبــرة وحنكــة كبيرتيــن، 
أســهمتا بنجاحــه الكبيــر فــي أي مهمــة 

توكل إليه.
ســموه  عيــن   1954 ســبتمبر   1 وفــي 
عضــوا ضمــن لجنة اإليجارات لدراســة 
مشــكلة اإليجــارات التــي طــرأت آنذاك 
ضمــن مجموعــة مشــكات اجتماعيــة 
واقتصاديــة تمخضت عن آثــار الحرب 

العالمية الثانية على البحرين.
ثــم فــي 22 مــارس 1956 ُعيــن ســموه 
عضــوا فــي مجلــس المعــارف وأوكلــت 
التعليــم  بقطــاع  النهــوض  مهمــة  إليــه 
وتطويــره، وفــي 13 ينايــر 1957 تولى 
رئاســة المجلــس ليقوم برســم سياســة 
تطبيقهــا  أثمــر  متكاملــة  تعليميــة 
إنجــازات فــي قطاع التعليم المدرســي 

والعالي.

قطــاع  إلــى  التعليــم  قطــاع  ومــن 
الكهربــاء الــذي عيــن فيه ســموه عضوا 
فــي لجنــة الكهربــاء التي شــكلها والده 
فــي 30 ديســمبر 1957، وكانــت مهمــة 
هــذه اللجنــة وضــع السياســة الخدمية 
المناســبة إليصــال شــبكة الكهربــاء إلى 

مختلف أنحاء الباد.
وحجــم  عــدد  تزايــد  رويــدا  ورويــدا 
المسؤوليات التي كان يكلف بها األمير 
خليفــة بــن ســلمان، فإلــى جانــب عملــه 
رئيســا لمجلــس المعــارف وعضــوا فــي 
لجنــة الكهرباء ولجنة اإليجارات تولى 
عددا من المسؤوليات والمهام األخرى.
تعييــن  جــاء   1960 نوفمبــر   16 ففــي 
األميــر خليفــة بن ســلمان رئيســا لمالية 
الحكومــة، األمر الذي مكنــه من التأثير 
عميقــا فــي مســيرة التنميــة البحرينية 
التــي قامــت  المتينــة  ووضــع األســس 
االقتصاديــة  البحريــن  نهضــة  عليهــا 
ســموه  تولــى   1962 وفــي  والماليــة، 
خلفــا  المنامــة  بلديــة  رئيــس  منصــب 
تســلم  عندمــا  عيســى  األكبــر  لشــقيقه 
مقاليــد الحكم في الباد، وكان منصب 
رئيــس البلديــة من أرفــع المناصب في 

ذلك الوقت.
وتولــى ســموه منصــب رئيــس مجلــس 
علــى  ليقــع   ،1964 ديســمبر   9 النقــد 
عاتقــه مســؤولية إصــدار عملــة وطنية 
بحرينيــة، ثم رئيســا لمجلس اســتئناف 

 9 لألجانــب  واإلقامــة  الهجــرة  قضايــا 
أغســطس 1965، ثــم رئيســا للمجلــس 
رئيســا  ثــم   ،1966 مايــو   2 اإلداري 
لمجلس الدولة 19 يناير 1970، باعتبار 
هــذا المجلس الشــكل المتقــدم واألكثر 
نضوجــا للمجلس اإلداري، وهو الشــكل 
الذي أفضى فيما بعد لمجلس الوزراء.

األول  اليــوم  منــذ  أنــه  التقريــر  وأكــد 
لترؤس ســموه مجلــس الوزراء في 15 
نصــب  ســموه  وضــع   1971 أغســطس 
عينيــه العمــل على تحقيــق الطموحات 
ســريعا ودون توقــف، حتــى يتــم وضع 
الدولــة الحديثــة،  البحريــن فــي إطــار 
وحتــى تتحقــق تطلعــات وآمــال هــذا 

الشعب الوفي العظيم.
وقــد شــهدت البــاد منــذ ذلــك التاريــخ 
علــى  تســتعصي  إنجــازات  تحقيــق 
الحصــر، حتــى وصلــت إلــى مــا وصلت 
إليــه اآلن مــن ازدهــار وتقــدم، وحتــى 
أصبحــت نموذجا يحتــذى به لدى دول 
وأعظــم  ســكانا  وأكثــر  مســاحة  أكبــر 

إمكانيات.
وتقديــرا لجهود ســموه في إدارة ســدة 
وإرســاء  الشــاملة  والتنميــة  االقتصــاد 
والحضريــة  البشــرية  التنميــة  قواعــد 
والمواطنيــن  الوطــن  لصالــح  تحقيقــا 
واالرتقــاء بجوانــب الحياة فــي مملكة 
 2009 أكتوبــر   21 فــي  تــم  البحريــن، 
الملكــي  الســمو  “صاحــب  لقــب  منحــه 

األميــر” من قبل عاهــل مملكة البحرين 
جالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشار التقرير إلى أنه رغم خبرة سموه 
الكبيرة، إال أن األمير خليفة بن ســلمان 
يحــرص علــى االلتقــاء الــدوري برجال 
فــي  المتخصصيــن  والخبــراء  الفكــر 
البــاد، ويدعوهم إلى قصــره؛ ليتداول 

معهم الشؤون المختلفة.
كمــا يمــارس األميــر خليفــة بن ســلمان 
رياضــة المشــي بصــورة منتظمــة، وهو 
قــارئ نهــم، وله اهتمــام خــاص بتاريخ 
البحريــن وتراثها، ومــن أحب الهوايات 
إلــى قلبــه البســتنة واالهتمــام بالطيور 
عــن  يعبــر  وربمــا  الفطريــة،  والحيــاة 
والتصويــر  بالرســم  للطبيعــة  عشــقه 
الفوتوغرافي اللذين يمارسهما بشغف.
ونــوه التقريــر إلــى أنــه تتويجــا لجهود 
األميــر  تلقــى  المتواصلــة،  ســموه 
خليفــة بن ســلمان العديد من األوســمة 
والجوائز والدروع والتكريمات الدولية 
واإلقليميــة والوطنيــة؛ تقديــًرا لعطائــه 
بينهــا  مــن  البحريــن،  مملكــة  لوطنــه 
“درع الجامعــة العربية فــي الريادة في 
العمــل التنمــوي” العــام 2017، وجائــزة 
الشــرف لإلنجــاز المتميــز مــن برنامــج 
األمم المتحدة للمســتوطنات البشــرية 
“الموئــل” العــام 2007، اعتراًفــا بــدوره 
الرائد فــي التنمية الحضريــة.. وجائزة 
تحقيــق األهداف اإلنمائيــة لأللفية من 
األمــم المتحدة العــام 2010، وميدالية 
اليونســكو،  مــن  الذهبيــة  ســينا”  “ابــن 
تقديــًرا للجهــود التــي يبذلها في مجال 
دعــم الثقافة والتراث اإلنســاني، ودرع 
فــي  إلســهاماته  األفريقــي  االتحــاد 
مجــال األمن والســلم على المســتويين 
“شــعلة  وجائــزة  والدولــي..  اإلقليمــي 
الســام” مــن جمعية تعزيز الســام في 
النمسا وغيرها من القادات واألوسمة.
وختــم التقريــر بتأكيــد مواصلــة األمير 
لتحقيــق  جهــوده  ســلمان  بــن  خليفــة 
الشــاملة  التنميــة  فــي  رائــد  نمــوذج 
اإلنســان  بتنميــة  يهتــم  والمســتدامة، 
أوال، وجعلــه محــوًرا لكل جهــد تنموي، 
فــي ظــل قيادة عاهــل مملكــة البحرين 
جالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

سمو رئيس الوزراء

حياة سمو رئيس الوزراء سجل تاريخي حافل
ــة بـــن ســلــمــان ــف ــي ــل ــب لــأمــيــر خ ــحـ ــد مــشــاعــر الـ ــرصـ تــقــريــر إمــــاراتــــي يـ

ما حققه سموه 
لوطنه عصي 

على الحصر 
والعد

البحريني بفكر 
سموه أوال 

ومحورا لكل 
جهد

إنجازات سموه 
تالزم مسيرة 

البحرين 
التنموية

جهـــود 
متواصلـــة 

لتحقيق نموذج 
بحريني رائد 



زار مشــرف التصويــر الزميــل رســول الحجيــري مجموعــة مبــان حكوميــة مهجــورة تقع فــي ظهر مستشــفى المحــرق للوالدة 
)اآلريف( ورعاية المســنين. والتقط صورا لمرافق تروي ســيرة حياة انتهت، وما زالت آثار مســتخدميها باقية، ولكن تدنســت 

بجلسات “وناسة” لمدمني المخدرات وأصحاب المزاج ومن يمارسون أعمال الرذيلة.
ع.. سمع صوتا كسر الصمت.. رجل وامرأة من الجالية اآلسيوية  وأثناء التقاطه أجمل الصور لموقع توفي منذ سنوات ولم يشيَّ
غادرا غرفة بعد نفض غبارها.. وهروال للخارج.. تسّمر الحجيري.. وقال إن قلبه وقف خوفا من أن يباغته الرجل الفار بضربة 

أو يؤذيه؛ ألنه خدش الخلوة.. غادر الحجيري مرتجفا ومفزوعا. وتعهد بأنه لن يعود.
أقنعــت الزميــل الحجيــري بالعــدول عــن ذكراه الســيئة. وقصدت معه مجموعــة المباني. كأنك تعاين جثة هامــدة ومهملة منذ 

سنوات. يكسو الغبار والدمار جميع الغرف. 

ربمــا تســأل: لمــاذا لــم تســوِّ الجهات المعنية هــذه المباني باألرض وتســتفيد منها؟ يجيب رئيس مجلس المحــرق البلدي غازي 

المرباطي بأن لدى الجهات الرســمية خطة إلعادة بناء المستشــفى وال توجد جدية لتحريك المشــروع، ما تســبب بجعله بؤرة 

للفساد األخالقي. 

كل الغرف والصاالت تحمل جينات مشــتركة، الرائحة المقززة وبقايا ممارســات منحطة. ونديم المبنى كلب لعين قفز بصالة 

المبنى نابحا.. وأفزعنا.. كأنما انزعج هو اآلخر من االعتداء على حرمة مسكنه!

عدســة “^” ترصــد بقايا مخــدرات ومســكرات... والمرباطي: المستشــفى بؤرة للفســاد

مبنى “اآلريف” المهجور... استراحة الرذيلة 
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راشد الغائب
تصوير: رسول الحجيري

^

في هذه الصالة مجموعة كتب متنوعة مدرسية ونماذج امتحانات و ”بيبسي” فارغ

عمالة وافدة تسكن بعض المباني المهجورة فهل تبصرهم عيون الجهات الرسمية؟

آثار حياة ألشخاص عابرين 

غرفة فندقية بمعيار المباني المهجورة

مخلفات األثاث و ”كراكيب” متنوعة في باحة المبنى

كل األبواب مفتوحة ولكن الشمس لم تطرد الرائحة المقززة

بقيت أبواب ونوافذ المبنى مشرَّعة لكل من هّب ودّب

مجارير دلعت لسانها وتجّمدت على حالها منذ أعوامفرن أحيل للتقاعد

غرفة مكتظة بكل شيء غير صالح لالستخدام

هل الكهرباء مازالت موجودة؟مدونة مصروفات تشمل نفقات الشاي والغداء والمواصالت

من هذا المدخل الضيق يدخل المدمنون ومن يهوى الرذيلة للمساحات الفسيحة وصاالت وغرف المباني المهجورة

هذا الكلب اللعين كان ينبح بالحديقة.. وقفز فجأة بصالة مبنى أثناء وجودي 
والزميل رسول الحجيري.. أفزعنا.. كنت بغرفة وأوصدت الباب.. أما رسول فبقي 

متسمرا بالصالة والذ الضال بالفرار للخارج

الدليل على آخر حياة بهذه الغرفة يمكن االستدالل به من خالل 
روزنامة تعود لديسمبر 2005

بعض الموظفين بالمباني القريبة يوقفون سياراتهم بالمساحات الفارغة بالمبنى المهجور

قناني من المشروبات الروحية بعد سهرة بالمبنى 



قــال محافــظ الشــمالية علــي العصفــور ان حركــة البحث العلمــي والتأليف 
المشــروع  الفكــري والثقافــي شــهدت تصاعــًدا ملحوًظــا ضمــن  واإلنتــاج 
اإلصالحي والمستقبل يبشر بآفاق أكبر، مهنًئا عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، بمناســبة تقليــد جاللتــه بوســام نجمــة 
األكاديميــة الكبــرى مــن الدرجــة األولى، والمقــدم من األكاديمية الروســية 

للعلوم الطبيعية.

الوســام  هــذا  أن  إلــى  العصفــور  وأشــار 
يعكس التقدير الدولي لما تشهده مملكة 
البحريــن بفضــل دعــم القيــادة الرشــيدة 
العلميــة  المجــاالت  تطويــر  لحركــة 
فــي  التكنولوجيــة  التطــورات  ومتابعــة 
مختلف القطاعات، واالهتمام بالباحثين 
والمؤلفين والمفكريــن البحرينيين، وقد 
أولــى جاللــة العاهــل اهتماًمــا ملحوًظــا 
العلميــة، ومــا  البحــوث  بدعــم مجــاالت 
تقدمــه مملكــة البحريــن علــى المســتوى 
اإلقليمــي والدولي ال ســيما في المنطقة 
العربيــة من دعم للنتاج البحثي هو خير 
دليــل، ممــا يرســخ اهتمــام المملكة بدور 

العلوم الحديثة في خدمة اإلنسانية.
واختتــم بالقول أن هذا الوســام يشــرف 
كل المواطنين الذين يتطلعون ألن تتبوأ 
بالدنــا المكانــة المرموقــة فــي مجــاالت 
العلــوم علــى الخارطة العالميــة، ومؤكًدا 
المحافظــة  أن  علــى  ذاتــه  الوقــت  فــي 
القيــادة  نهــج  علــى  تســير  الشــمالية 
بالمؤلفيــن مــن  الرشــيدة فــي االهتمــام 
أبنــاء المحافظــة، وتحتفــي بإصداراتهم 
تنشــيط  فــي  لدورهــم  تقديــًرا  القيمــة 

حركة التأليف والبحث.
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هــا هــو مركــز الشــيخ إبراهيــم بــن محمــد آل خليفــة للثقافة والبحوث يســدل الســتار على ســنته الســابعة عشــرة من النشــاط 
الثقافــي األهلــي الــذي يتــوزع بيــن مدينتي المحرق والمنامة والــذي انطلق عام 2002م من مجلس الشــيخ إبراهيم الذي لعب 
دورًا تنويريًا رائدًا في مســيرة الحراك الثقافي المجتمعي لمدينة المحرق منذ عقود، حيث أسســت المركز  الشــيخة مي بنت 
محمد آل خليفة، يعاونها في ذلك مجلس أمناء المركز، ضمن استراتيجية واضحة لمتابعة هذا الدور وهذه المهام التي بدأها 
الشــيخ إبراهيــم وحفاظــًا علــى اإلرث العمرانــي العريق وأصالة األمكنــة ليعيد الحياة إلى الحجر الــذي يحكي قصص األولين 

وبرؤية المستقبل الواعد باألمل.

الثقافــي  النشــاط  مــن  عامــًا   17 عبــر 
شــعرية  ولقــاءات  محاضــرات  تخللتهــا 
وفنيــة والعديــد مــن الفعاليــات الثقافية 
والعلميــة، يــدون مركــز الشــيخ إبراهيــم 
فــي ذاكراتــه أكثــر من 550 قامــة فكرية 
ثقافيــة بارزة تواصــل معها في خطواته 
التنويريــة منذ تأسيســه معطيــًا الصورة 
المشــرقة واألمــل بمجتمــع عربــي واعد، 
واالنفتــاح  التعدديــة  قيــم  تســوده 
واالحتــرام لــإرث الثقافي المــادي وغير 

المادي لمجتمعاتنا اإلنســانية، وباألخص 
العربية.

تحيــي احتفاليــة المناســبة الفنانــة غادة 
شبير وهي دكتورة في علوم الموسيقى 
العربية وأســتاذة الغنــاء العربي ومديرة 
الــروح  جامعــة  فــي  العربيــة  الفرقــة 
تعمــل  التــي  هــي  الكســليك،  القــدس 
علــى نشــر التــراث العربــي والموشــحات 
والتــي تجــول العالــم بصوتهــا وخبرتهــا 

الموسيقية.

ليســت المــرة األولــى التــي تشــارك فيهــا 
بــن  إبراهيــم  الشــيخ  مركــز  عيــد  فــي 
محمــد آل خليفــة للثقافة والبحوث. فقد 
أحيت ســهرات فنيــة مميزة للمركز، وعن 

مشاركتها تقول الفنانة شبير: “أنا سعيدة 
وفخورة أن أشارك المركز ذكرى تأسيسه 
وأريــد في كل مشــاركة أن أقدم برنامجًا 
عنــوان  العــام  ولهــذا  ومنوعــًا،  مختلفــًا 

أندلسيات تختزل مضمون الحفل”. وعن 
مضمــون الحفــل، تقــول شــبير “ســأغني 
القديمــة  النــادرة  الموشــحات  مــن  باقــة 
منهــا والحديثــة. البرنامــج صعــب، بعض 
الشــيء فــي التحضيــر، ولكننــي تعــودت 
في البحرين، وفي مركز الشــيخ إبراهيم 
بالــذات على انتقــاء المقطوعــات النادرة 
والغريبة، فالمســتمعون والحضور لديهم 
ُأذن ذواقــة ويســتمتعون ويقــدرون هــذا 

النوع من الفن والغناء.” 
وعــن الموشــحات، تقول شــبير “تعود بنا 
إلى عشــرات السنين. ســأغنيها بإيقاعاٍت 
إيقاعيــة.  مرافقــٍة  بــدون  إنمــا  صعبــة 
األســتاذة  القانــون  آلــة  علــى  ترافقنــي 
القديــرة ماريا مخول قــازان. وقد عملُت 
جاهــدًة علــى أن يكــون العمــل نوعــًا مــن 
حوار بيني وبين آلة القانون وفي أحياٍن 

أخرى نوع من مرافقة موسيقية.”

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

17 عاما على تأسيس مركز الشيخ إبراهيم للثقافة

غادة شبير

محافظ الشمالية

محافظ 
الشمالية يهنئ 

جاللة العاهل 
بوسام “نجمة 

األكاديمية 
الكبرى”

خليفة بن سلمان... رجل الدولة المحّنك
المتقدمة الدول  لمصاف  البحرين  ونقل  بالعالم  نادرة  شخصية  سموه 

نســمع كثيــرًا لفــظ رجــل الدولــة، ويتحــدث العامــة أن هــذا الرئيــس او الوزيــر أو 
المســؤول رجــل دولــة، في خلــط عجيب بين ماهية الموظــف الكبير ورجل الدولة 
فمــن المؤكــد أنــه ليــس كل موظــف كبيــر يســتحق أن يقال عنــه رجل دولــة فرجل 
الدولــة هــو الشــخصية السياســية المحنكــة المتملكــة لقــدرات فريــدة ُتمّكنهــا مــن 

قيادة بالدها في األزمات وفي الظروف الطبيعية بجدارة فائقة.

 هــو فــي العــادة يمتلــك قــدرًا كبيــرًا مــن 
إدارة  فــي  تســاعده  التــي  المعلومــات 
عالقــات بــالده الخارجية دون المســاس 
بوحدتها الداخلية، فيتعامل مع األحداث 
حســبما تقتضيــه األحــوال فيعــرف متى 
يســير إلى قمة المواجهة ومتى ينسحب 
فمن يمتلــك مقومات رجل الدولة يمكنه 
العبور بها إلى بر األمان لذلك ال يصلح أن 
يكــون متــرددا أو ضعيفــا أو ذا شــخصية 
متناقضة فالدولة لها أركان قوية تحتاج 
إلــى شــخصية قياديــة مــن الطــراز األول 
لديــه رؤيــة ثاقبــة فــي معالجــة قضايــا 
امنيــة وسياســية واجتماعيــه ثــم يعــود 
بعــد ذلــك ليرفــع رأســه عاليــًا فــي أجواء 

سياسية متباينة.
 وظهــر مصطلــح رجل الدولــة الذي يعبر 
جميــع  علــى  وثباتهــا  الدولــة  قــوة  عــن 
المستويات وهو صاحب الرؤية السلمية 
القــادرة على إدارة مقاليــد األمور بحنكة 
وإتقــان فرجــل الدولــة ال بــد أن يحافــظ 
على مصالح الدولة داخليا وخارجيا وأن 
يكفل لكل أفراد المجتمع ممارســة جميع 
حقوقهــم كاملــة دون انتقــاص أو جــور 
عليهــا ألنــه إذا احتــرم رجــل الدولــة حق 
المواطنيــن يســتحق قيــادة الدولــة ألنــه 
يعــرف جيــدا المحافظة عليهــا وحمايتها 
ويشــترط لرجل الدولة أن يتمتع بالهيبة 
واالحتــرام اللذيــن يوقــران فــي عقيــدة 
ونفــوس المواطنيــن أنــه رمــز للدولــة بما 
بــه  يوجــب احترامــه وعــدم االســتهزاء 
حتــى يتمكــن مــن القيــام بالمهــام الملقاة 
عليه، لذلك ال بد أن يكون موضع احترام 

وتقدير من المسئولين والمواطنين.
إن مميــزات رجل الدولة تتطلب معرفته 
العميقــة والواعيــة بالشــئون المجتمعيــة 
وهمــوم  بمتطلبــات  واإلدراك  العامــة 
وكيفيــة  شــرائحه  بمختلــف  المجتمــع 
التعامــل مــع المشــكالت التــي تتولــد عن 
العالقــة بيــن كل مــن الدولــة والمجتمــع 
نمــوذج  يكــون  أن  البــد  الدولــة  فرجــل 

يكــون  أن  بمعنــى  القيــادة  فــي  مثالــي 
قائــدا مدربا يعلم جيــدا دهاليز الحكومة 
ويتمتــع برؤيــة ثاقبــة فــي إدارة البــالد، 
فرجل الّدولة هو السياسي المبدع القادر 
على رعاية شــؤون الّناس مباشرة عندما 
يكــون فــي الحكم أو بصفة غير مباشــرة 
عندمــا ال يكــون في الســلطة وهو الّرجل 
الــّذي يتمّتــع بعقلّيــة الحكــم ومتمّكن من 
فنــون االدارة وهــو الّرجــل الــّذي يتمّتــع 
بعقلّية حّل المشاكل والقدرة على الّتأثير 
فــي ســير العالقات الخاّصــة والعاّمة في 
المجتمع فهذه حقيقة رجل الدولة وهذه 
الّصفــات قــد تكــون في شــخص موجود 

بين عاّمة الناس وال يكون في الحكم.
 ان الّتربــة المالئمــة إليجــاد رجــل الدولة 
مليئــة  تكــون  الّتــي  األرضّيــة  تلــك  هــي 
فيهــا  وتكثــر  السياســّية  باألحــداث 
التطــّورات بحيــث ال مــكان فيهــا للركون 
الّدولــة ســرعة  والهــدوء فســمات رجــل 
البديهــة وســرعة الّربــط وال يكــون ذلــك 
بالّتعّلــم فكثيــرا مــا تجــد رجــال دولــة لم 
يكونــوا  ولــم  الجامعــات  فــي  يدرســوا 
أصحاب شهادات عليا بل يكون بالّتفاعل 
مع الوقائع واالستزادة بما يكفي لتفهمها 
تجاههــا  الموقــف  واّتخــاذ  وتفســيرها 
وهنــاك عامــال أساســيا على رجــل الدولة 
الزامــه باإللمــام بشــؤون البــالد ومعرفته 
طرفــا  يكــون  ال  أن  شــرط  بمشــكالتها 
فيهــا فرجــل الدولــة عليــه أن ينظر نظرة 
عموديــة للحيــاة في بالده ال نظرة أفقية 
وان ال ينحــاز ألي طــرف مــن األطــراف 
حتــى وان كان هــو نفســه جــزءا مــن أية 
مشــكلة في البالد ولكن بشــرط أن يكون 
مخلصا لحياديته وغير مصطنع لمواقفه 
فمواصفــات  قراراتــه  فــي  مضطــرب  أو 
الخطــاب  فــي  الوضــوح  الدولــة  رجــل 
فصاحــة ومعنــى والتنفيــذ الســريع غيــر 
المتلكــئ لمــا يعد والجرأة فــي أخذ زمام 

المبادرة.
 نســمع كثيرًا لفظ رجل الدولة ويتحدث 

المســؤول  أو  الوزيــر  هــذا  أن  العامــة 
بيــن  عجيــب  خلــط  فــي  دولــة  رجــل 
الدولــة  الكبيــر ورجــل  الموظــف  ماهيــة 
فمــن المؤكــد أنــه ليــس كل موظــف كبير 
يســتحق أن يقــال عنه رجــل دولة فرجل 
الدولة هو الشخصية السياسية المحنكة 
مــن  ُتمّكنهــا  فريــدة،  لقــدرات  المتملكــة 
قيــادة بالدها في األزمات وفي الظروف 
الطبيعيــة بجدارة فائقة وهــو في العادة 
المعلومــات  مــن  كبيــرًا  قــدرًا  يمتلــك 
التــي تســاعده فــي إدارة عالقــات بــالده 
بوحدتهــا  المســاس  دون  الخارجيــة 
الداخليــة فيتعامــل مع األحداث حســبما 
تقتضيه األحوال فيعرف متى يسير إلى 
قمــة المواجهــة ومتــى ينســحب فيحني 
دون  تتجــاوزه  حتــى  للعاصفــة  رأســه 
أن تؤثــر فــي شــخصيته وصورتــه لــدى 
اآلخريــن أو حقــوق وطنــه ثــم يعــود بعد 
ذلــك ليرفــع رأســه عاليًا ويختلــف منطق 
رجــل الدولــة عن منطــق المناضل فرجل 
الدولــة يحتكــم للقانــون وللعقــل للدفــاع 
عــن الدولــة وقضاياهــا بطريقــة مجــردة 
وموضوعيــة ويترك عواطفــه وانفعاالته 

وأهوائه وانتماءاته جانبا.
إلــى دغدغــة  المناضــل يســعى  أن  بيــد   
النــاس  انفعــاالت  واســتمالة  العواطــف 
وأهوائهــم مــع الدعوة إلــى تعطيل العقل 
فاالنفعاالت وتجييش وتهييج العواطف 
االندفاعــات  فــي  التفكيــر  مــن  أســهل 
وعواقبهــا ولعــل التاريــخ يحفــل بنمــاذج 
تركــوا  ممــن  الدولــة  رجــال  مــن  كثيــرة 
بصمــات فــي بالدهــم فظلــوا فــي ذاكــرة 
التاريــخ رغــم توالــي األشــخاص الذيــن 

تسلموا المناصب نفسها من بعدهم.
 ففــي البحريــن يحظــى رئيــس الــوزراء 
خليفــة  االميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
بــن ســلمان آل خليفــة بدور ســموه البارز 
واســهاماته علــى االصعدة كافــة فأهمية 
الســمو  صاحــب  بشــخصية  االقتــداء 
الملكي رئيس الوزراء التي جعلت هدفها 
األســمى هو رفع اســم البحرين عاليا في 
المحافــل الدولية هو من اوصل البحرين 
ونقلهــا  المتقدمــة  الــدول  مصــاف  إلــى 
مــن بعــد االســتقالل إلــى مصــاف الــدول 
الشــخصيات  مــن  فســموه  االقتصاديــة، 
النــادرة فــي العالــم وال يوجــد لهــا مثيــل 

وهذه نعمة على البحرين وشعبها.
 ســموه هو الذي يتميز بحمل صفة رجل 
دولــة ومهمــا صنــع اآلخــرون لتقليــده أو 
تمثيــل دوره فهــم ليســوا بقادريــن علــى 
حمــل قدراتــه الخاصــة ذلــك انــه الوحيد 
بيــن  دولــة  تاريــخ  علــى صناعــة  القــادر 
بالبنــان  إليــه  يشــار  أن  ويمكــن  الــدول 
نظيــر القــرارات الصعبة التــي اتخذها أو 
المشــاريع اإلســتراتيجية التــي صنعها أو 
قــام بــإدارة صنعها فعندما نقــف أمام أي 
كيــان ناجــح أو إزاء أي خلــق مبــدع أو 
حيال أي فكر وّقاد يستشهد البحرينيون 
فيقــال رجــال فكر ورجــل دولة وقد قيل 

بأن لكل زمان دولة ورجال.
 ورجــل الدولــة ال يمكننــا أن نجــده بيــن 
ركام السياســيين الذيــن ال خبرة لهم في 
النواحــي  كل  مــن  الدولــة  شــؤون  إدارة 
وان الدولة ال يمكن أن تنجح مؤسساتها 
وتتناســق معــا إال بعــد أن يتّولــى شــأنها 
المســتوى  عاليــة  خبــرات  لهــم  أنــاس 
بتصريــف شــؤون الدولــة، كمــا أن أهم ما 
يمكــن أن يتصف به رجل الدولة معرفته 
ومتطلبــات  مجتمعــه  بشــؤون  العميقــة 
شــرائحه وكيفية التعامل مع المشــكالت 
التــي تحدثها العالقــة بين كل من الدولة 
يمكــن  ال  ســموه  فانجــازات  والمجتمــع 
لــن  تحدثــوا  أو  قالــوا  ومهمــا  حصرهــا 
يوفــوا قــدر ســموه فســموه اســتطاع ان 
يبحــر بهــذا البلــد إلــى الرقــي واالزدهــار، 
ودائما خليفة بن ســلمان هو محل تقدير 
واحتــرام ليــس فقط فــي البحرين ولكن 
عربيــا وخليجيــا والــكل يشــيد بجهــوده 
والتــي تــدل على قوة ســموه لبناء صرح 
البحريــن التنمــوي ومــا قدمــه ســموه من 
وقــت لخدمــة شــعب البحريــن واللســان 
يعجــز عــن ذكر مــا قدمه ســموه للبحرين 
وأن ســموه وراء تقــدم البحريــن تربويــًا 
وثقافيًا واقتصاديــًا وتعليميًا واجتماعيا 
فصاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان رئيــس الــوزراء رجــل الخيــر في 
عطائه وأن سموه الرمز والرجل الصادق 

ورجل دولة.

د. يوسف حامد المشعل
محلل في الشؤون االقتصادية
 والعلوم السياسية

الجنبية - المحافظة الشمالية

حركة البحث العلمي تحظى بدعم ملكي

Û  نهنئ شــعب البحرين، في المدن والقرى كافة، بســالمة عضيد
رئيــس  عمادهــا  وبانــي  الحديثــة  النهضــة  ومؤســس  الشــعب 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفة، حفظه هللا ورعاه، والذي ابتهل الجميع لسموه بدعوات 
الشفاء، وطول العمر والبقاء؛ امتناًنا لما قدمه للوطن، من عمل 
وتضحيــات وعطــاء وإخــالص، أوجدت لســموه المكانــة األكبر 

واألقرب لقلوب الناس.

Û  والبنــاء التأســيس  بحقــب  للحكومــة  ســموه  قيــادة  ومكنــت 
والتطور، ألن تكون للبحرين مكانة عالمية وسباقة - رغم شح 
الموارد - ينظر إليها اليوم، بكل إكبار وإجالل، على المستويات 
كافة، بنجاحات انعكســت على بلورة مؤسســات الدولة، لتبدو 

كما هي عليه اآلن، من حداثة وتطور واختالف.

Û  ،ويحمل قرب سموه االستثنائي من المواطن، ونزوله الدائم له
وسؤاله عنه، وإنصاته، ودعوته للوزراء بالمثل، واألهم تفاعله 
الدائم لما ينشــر عبر المنصات اإلعالمية المختلفة، بالصحافة، 
الــدالالت لرجــل  وأثيــر التلفزيــون واإلذاعــة وغيرهــا، عظيــم 

يحمل الوطن بكل همومه واحتياجاته على كاهله.

Û  الــوزراء رئيــس  لســمو  الكبيــر  بالــدور  ونذّكــر،  عالًيــا،  ونشــيد 
فــي الدفــاع عــن عروبــة البحرين فــي أهــم مراحلهــا االنتقالية 
لالســتقالل، قبالة شــاه إيــران، بموقف تاريخــي عزز من وحدة 
وســالمة أراضــي الدولــة، وجعــل منهــا بوابــة كبرى للعبــور إلى 

مستقبل مخضب بالعطاء الوطني، واإلنجازات المتتالية.

Û  ،إننا لنحمد هللا كثيًرا على ســالمة ســمو رئيس الوزراء الموقر
وكم فرحنا باإلطاللة الجميلة التي تداولتها حسابات التواصل 
االجتماعــي أثنــاء خروج ســموه من المستشــفى، بفرحة كبرى 
وجارفــه لســموه، ولتضحياتــه الكبــرى، والمســتمرة للبحريــن، 

ولشعب البحرين.

أدام اهلل بقاءك 
يا أمير القلوب

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عشاق 
الموسيقى 

على موعد مع 
موشحات غادة 

شبير في المركز

تذليل العقبات أمام المنظمات األهلية
ــم الــخــيــريــة” ــعــي ــن ــادرات “ال ــ ــب ــ ــشــطــة وم ــى أن ــدان يــطــلــع عــل ــي ــم ح

التقــى وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية 
إدارة  برئيــس مجلــس  جميــل حميــدان، 
الخيريــة، حميــد رحمــة،  النعيــم  جمعيــة 
بحضــور عــدد مــن أعضــاء مجلــس إدارة 

الجمعية، وذلك في مكتبه بالوزارة.
وخــالل اللقــاء اطلــع حميــدان علــى أبــرز 
األنشــطة والمبادرات التي تطلقها جمعية 
النعيــم الخيرية، وما تعتزم تنفيذه خالل 
يتعلــق  فيمــا  خاصــة  المقبلــة،  المرحلــة 
المختلفــة  الخيريــة  المســاعدات  بتعزيــز 
فضــالً  المتعففــة،  لألســر  تقدمهــا  التــي 
الشــباب  احتضــان  فــي  مبادراتهــا  عــن 
وتوفيــر األنشــطة التعليميــة والتدريبيــة 
لشــغل أوقاتهــم، كمــا تــم اســتعراض أهــم 
التحديــات التــي تواجــه جمعيــة النعيــم 
الخيريــة وتســهيل اإلجــراءات التــي مــن 
شــأنها تعزيز دورها الخيري واالجتماعي، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بتســهيل إجــراءات 

جمع المال لألسر المحتاجة.
حميــدان  أشــاد  الســياق،  هــذا  وفــي 
بالــدور الــذي تضطلــع بــه جمعيــة النعيــم 
الخيريــة، وما تقدمه من أنشــطة وبرامج 
واالجتماعيــة  الخدميــة  المجــاالت  فــي 
واإلنســانية والخيريــة، بمــا يعــود بالخيــر 
والمواطنيــن،  الوطــن  علــى  والمنفعــة 
دور  أهميــة  اإلطــار  هــذا  فــي  مؤكــدًا 
المنظمــات األهليــة وإســهاماتها فــي دعم 

وزارة  دعــم  مؤكــدًا  التنميــة،  مســيرة 
العمــل والتنمية االجتماعيــة لكافة جهود 
منظمــات المجتمــع المدنــي، وتذليــل أيــة 
عقبــات تواجهها وفق األنظمة والقوانين، 
الشــراكة  مبــادئ  تعزيــز  بجهــود  منوهــًا 
الدولــة  مؤسســات  بيــن  المجتمعيــة 
ومختلــف المنظمــات األهليــة فــي مملكة 

البحرين.
إدارة  رئيــس مجلــس  أشــاد  مــن جانبــه، 

جمعيــة النعيم الخيرية بدعم وزير العمل 
للعمــل  المســتمر  االجتماعيــة  والتنميــة 
الخيــري والتطوعــي، وبمبــادرات الوزارة 
في مجال تعزيز الشراكة المجتمعية التي 
تحققــت من خاللها العديد من اإلنجازات 
التنمويــة، مؤكــدًا في الوقــت ذاته حرص 
إطــالق  علــى  الخيريــة  النعيــم  جمعيــة 
العديد من المبادرات النوعية الهادفة إلى 

االرتقاء بمسيرة العمل الخيري.

من اللقاء

مدينة عيسى - وزارة العمل  



محالت تجارية فرضت الضريبة على سلع معفية

إنشاء طابق إضافي في “ابتدائية السالم”

السكنية األحـــيـــاء  فــي  الـــبـــرادات  عــلــى  لــلــرقــابــة  ــو  ــدع ي ــن  ــاع ــظ ال

ــي جــدحــفــص ــ ــات ف ــبـ ــالـ ــطـ الـــمـــشـــروع الســـتـــيـــعـــاب زيـــــــادة الـ

دعــا عضــو مجلــس بلــدي المنطقــة الشــمالية محمــد الظاعــن إدارة حمايــة المســتهلك 
بتفعيــل دورهــا كجهة تنفيذية لمراقبة األســواق والمحــات التجارية وذلك مع تطبيق 
ضريبــة القيمــة المضافــة، الفتــًا إلــى هنــاك تخوفــًا واضحــًا لــدى جميــع فئــات المجتمع 

البحريني من التاعب باألسعار وحالة من اإلرباك تجتاح المجتمع البحريني.

وقــال العضــو البلــدي الظاعــن إن هنــاك 
بعــض المحالت التجاريــة قامت بفرض 
ضريبــة علــى ســلع أساســية معفيــة من 
الضريبة المضافة، مثل الحليب واأللبان 
وهــذا ما رصدناه مــن خالل تواصلنا مع 
المواطنيــن ومــن خالل وســائل األعالم 

وسائل التواصل االجتماعي.
وأضــاف الظاعن:”يجــب تكثيف الرقابة 
التجاريــة  المحــالت  علــى  والتفتيــش 
الســكنية  األحيــاء  فــي  الصغيــرة 
مــن  الكثيــر  يعتمــد  إذ  والقــرى  بالمــدن 
فــي  المحــالت  هــذه  علــى  المواطنيــن 
قضــاء حوائجهــم اليومية، فــي المقابل 

مــا لحظنــاه أن الرقابــة والتفتيــش على 
المحالت الكبيرة والمجمعات التجارية، 
إذ أن بعضها قام بفرض الضريبة بالرغم 
مــن أنهــا لــم تقــم بالتســجيل فــي جهــاز 

تحصيل الضرائب”.
وأشــار الظاعــن إلــى أن الخطــوة التــي 
التجاريــة  الجهــات  بعــض  بهــا  قامــت 
بتحمل الضريبة المضافة عن المواطنين 
خطوة كبيرة يشــكرون عليها وتعبر عن 
التكاتــف االجتماعي، داعيًا المؤسســات 
التجاريــة إلــى تحمل هــذه الضريبة ولو 
بشكل جزئي وذلك انطالقًا من الواجب 
الوطنــي والــدور االجتماعــي خصوصــًا 

مــع الســلع األساســية والتــي ال تشــملها 
تســتغني  ال  والتــي  المضافــة  الضريبــة 

عنها األسرة البحرينية.
وبيــن أن المواطنيــن أصبحــوا في حالة 
من الخوف والقلق والشعور باالستغالل 
من بعض المحالت التجارية والتي ربما 

تقوم برفع أسعارها بحجة فرض القيمة 
المضافة على الســلع، وهذا ما يستدعي 
مفاجئــة  تفتيشــية  بحمــالت  القيــام 
والقيام بمقارنة األسعار وتحديد هامش 
ربح محدد للســلع، كي يتم عملية ضبط 

األسعار بشكل صحيح.
وقــال الظاعــن:” قامــت الجهــة المعنيــة 
بتخصيــص خط ســاخن لتلقي شــكاوى 
المواطنيــن والبالغــات فــي أي تالعــب، 
تكــف  ال  ولكنهــا  جيــدة،  خطــوة  وهــي 
بتاتــًا، للــك ال بــد مــن تفعيــل الزيــارات 
آليــات  وإيجــاد  المفاجئــة،  التفتيشــية 

جديدة للرقابة “.
قائال:”مــن  تصريحــه  الظاعــن  وختــم 
البلــدي  للمجلــس  كعضــو  دوري  خــالل 
وتواصلي المستمر مع المواطنين، أدعو 
الجميــع إلــى إبالغــي عــن أي مخالفــات 

ليتم التواصل مع الجهات المعنية “.

صرحــت مديــر إدارة مشــاريع البنــاء بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط 
العمراني مريم أمين أن الوزارة قد انتهت من مشــروع إنشــاء طابق إضافي في مبنى 
أكاديمي قائم بمدرسة السام االبتدائية للبنات في منطقة جدحفص وتسليمه لوزارة 

التربية والتعليم.

الطابــق  إنشــاء  أعمــال  إن  أميــن  وقالــت 
اإلضافي للمدرســة ينــدرج ضمن مجموعة 
مــن المشــاريع يتــم تنفيذهــا لصالــح وزارة 
التربية و التعليم تأكيدًا على المضي قدمًا 
فــي تحقيــق متطلبــات التنميــة والتطويــر 
فــي مملكــة البحرين بما يحقق االســتدامة 
في الخدمات التعليمية وتلبية احتياجات 
المواطــن اليومية من خــالل توفير المقعد 
الدراســي لجميع الطلبة وتقريب الخدمات 
التعليمية من مناطق سكنهم، حيث قامت 
بإعــداد  بالــوزارة  البنــاء  مشــاريع  إدارة 
التصاميــم و اإلشــراف علــى التنفيــذ ضمن 
ميزانية الحكومة، وقد راعت أن تتناســب 

أعمــال التصميــم مــع المتطلبــات الحديثــة 
لوزارة التربية والتعليم.

وأشــارت مريــم أميــن إلــى أنــه تــم تنفيــذ 
المشــروع فــي الوقــت المحــدد لــه ووفقــًا 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  لمتطلبــات 
الطالبــات  عــدد  فــي  الزيــادة  الســتيعاب 
بالمنطقة، حيث تم إنشاء الطابق اإلضافي 
مربعــا،  متــرا   812 تبلــغ  مســاحة  علــى 
واشــتمل علــى 8 فصــول وغرفة للمشــرفة 
ومخزن، إضافة إلى إنشاء غرفة للخزانات 
ومضخــة جديــدة، هــذا إلــى جانــب بعــض 
األعمال الخارجية والكهروميكانيكية ذات 

الصلة.

للبيئــة  مــواد صديقــة  اســتخدام  تــم  كمــا 
مــن  الخضــراء  المبانــي  لمبــادرة  تفعيــالً 
واألســقف  الطابــوق  اســتخدام  خــالل 
العازلــة للحــرارة وزجــاج النوافــذ المزدوج 

.)LED( والمصابيح الموفرة للطاقة

يذكر أنه تم ترسية المشروع من قبل  «

مجلس المناقصات والمزايدات على 

السادة مجموعة المؤيد للمقاوالت 

بكلفة تبلغ 347650 دينارا.

محمد الظاعن

المالكية - مجلس بلدي المنطقة الشمالية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

حــوادث مميتــة واعتــداءات راح ضحيتهــا أطفــال فــي عمــر الزهــور، لم تكــِف لدق 
جــرس اإلنــذار، التخــاذ التدابيــر التــي مــن شــأنها أن تكافــح إحــدى الظواهــر التي 

اعتاد عليها المجتمع خال فترة االمتحانات النهائية لطلبة المدارس.

وبالرغم من التدابير التي اتخذتها وزارة 
التربيــة والتعليم فــي توفير المواصالت 
ألكثــر مــن فترة للبنين أســوة بالبنات، إال 
أن ظاهرة تسكع الطلبة بعد االمتحانات 
والداخليــة  العامــة  الشــوارع  فــي 
لحــوادث  خصبــة  بيئــة  تشــكل  مازالــت 
الســير واالعتــداءات والممارســات غيــر 

األخالقية.
مــن  عــدد  فــي  “البــالد”  وجالــت عدســة 
مناطــق المملكة لنقل صورة مصغرة عن 
المشــهد العــام لهــذه الظاهــرة، والتأكيــد 
تدابيــر  التخــاذ  الملحــة  الحاجــة  علــى 

وقائية حيالها.
جولتهــا  فــي  الصحيفــة  ورصــدت 
مجموعة من السلوكيات غير الحميدة، 
األماكــن  غيــر  فــي  الشــارع  كعبــور 

المخصصــة لذلــك، والتدخين، والتعدي 
والمعاكســات  الغيــر،  أمــالك  علــى 
مــن  وغيرهــا  والفتيــات،  األوالد  بيــن 
تشــديد  تســتدعي  التــي  الممارســات 
الرقابة للحد من اآلثار السلبية المترتبة 

على هذه السلوكيات.

ما بعد االمتحان... طالب يتسكعون ورقابة غائبة

الرياض - بنا

شــارك وكيل وزارة شــؤون اإلعام عبدالرحمن بحر في اجتماع الدورة العادية الـ92 للجنة 
الدائمــة لإلعــام العربــي، الذي عقدته وزارة اإلعام بالمملكة العربية الســعودية الشــقيقة، 

بالتعاون مع قطاع اإلعام واالتصال بجامعة الدول العربية في الرياض. 

ويأتي االجتماع في إطار جهود الســعودية لتعزيز العمل العربي المشــترك، خصوًصا ما يتعلق 
منه بقطاع اإلعالم واالتصال، وذلك ضمن فعاليات االحتفال باختيار الرياض عاصمة لإلعالم 
العربي. وتضمن االجتماع مناقشة 13 بنًدا تتعلق بتنسيق العمل اإلعالمي العربي، بما يتناسب 

مع تطلعات الدول العربية من جهة، والتحديات التي تواجهها من جهة أخرى.
كما ناقش ممثلو الدول العربية في االجتماع جملة من البنود على رأسها القضية الفلسطينية، 
وميثاق الشرف اإلعالمي، واالستراتيجية اإلعالمية العربية، وتنفيذ قرارات مجلس الجامعة 
علــى مســتوى القمــة وعلى المســتوى الوزاري، إضافة إلــى الخريطة اإلعالميــة العربية للتنمية 
المســتدامة 2030، وبنــد اللجنة العربية لإلعــالم اإللكتروني، ودور اإلعالم العربي في التصدي 

لظاهرة اإلرهاب وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

البحرين تشارك باجتماع اللجنة الدائمة

06local@albiladpress.com
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علوي الموسوي

Û  هــل تذكرون مســجد المهــزع، وكيف أطلقــت التصريحات قبــل 230 يوما
حينما عرضت “البالد” استطالعا مصورا يتحدث عما يعانيه هذا المسجد 
مــن إهمــال )متعمــد( بعــد أن أصبــح وكًرا ومالًذا لشــراب الخمــر وأصحاب 

الرذيلة ومن يريدون قضاء الحاجة؟
Û  يومهــا، وكان إجــازة رســمية، صــدرت توجيهــات اســتثنائية مــن رئيــس

الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة إلى 
الجهــات ذات االختصــاص وتحديــًدا وزارة العــدل والشــؤون اإلســالمية 
واألوقــاف ووزارة األشــغال والبلديــات والتخطيــط العمرانــي، قضــت بأن 
يعاد تأهيل المســجد المذكور؛ باعتباره معلًما دينًيا خصوصا ومعلًما بارًزا 

من معالم العاصمة العريقة المنامة عموما.
Û  وأيًضــا يومهــا صــدرت علــى وجــه الســرعة التصريحــات مــن وزارة العدل

ووزارة األشــغال والبلديــات تتحــدث عن بدء الجهود فــوًرا لمعالجة وضع 
هــذا المســجد الــذي كتبت عليــه أقــدار “البيروقراطية” أن يصــل لما وصل 

إليه من إهمال.
Û  اليوم وبعد مضي 8 أشــهر ونصف، نتســاءل ماذا ســيقول المســؤولون في

الجهات التي أخذت على عاتقها إعادة تأهيل المسجد؟! وإلى أين وصلت 
الجهود؟ ومتى ستتحول األقوال إلى أفعال؟ أم أن حليمة عادت لعادتها 
الموضــوع يخضــع  أن  مفادهــا  بتبريــرات  الوزارتــان  وســتظهر  القديمــة، 
للدراســة وإلجراءات إعــداد الميزانية ويخضع ويخضع آلخر الخضوعات 

التي تتذرع بها المؤسسات عندنا إذا فشلت في تنفيذ وعودها.
Û  و ”البــالد” ســتقوم بوضــع عــداد يومــي على صــدر الصفحــات يراقب عدد

األيام التي ســتمضي منذ اآلن وصاعًدا إلى حين تتحرك الجهات المعنية 
لمعالجة هذا المسجد، وال نستثني هيئة الثقافة.

سيد علي المحافظة )تصوير: خليل إبراهيم(

عدسة 
“البالد”: تدخين 

ومعاكسات وتعّدٍ 
على أمالك الغير



قالت المحامية هدى الشاعر إن المحكمة الكبرى الشرعية الثانية )الدائرة الجعفرية( 
قضت بإلزام مواطن بتســديد مؤخر الصداق إلى موكلتها بعد حصول الطالق فيما 

بينهما، والبالغ قدره 50 ألف دينار، كما أمرت بإلزامه بمصروفات الدعوى.

المدعيــة  وكيلــة  الشــاعر  وأوضحــت 
-المطلقــة والمحكوم لصالحها- أن وقائع 
الدعــوى تتمثــل فــي أن موكلتهــا طليقــة 
قضائــي  حكــم  بموجــب  عليــه  المدعــى 
العليــا  االســتئناف  محكمــة  مــن  صــادر 
الشــرعية الجعفريــة والقاضــي بتطليقها 
الســتحالة  وذلــك  للضــرر؛  بائنــا  طالقــا 

العشرة فيما بينهما.
الــزواج  وثيقــة  تضميــن  إلــى  ونظــرا 
موكلتهــا  بيــن  رابطتــه  -المنقضيــة 
الصــداق  أن  علــى  عليــه-  والمدعــى 
المســتحق للمدعيــة يكــون المؤجــل منه 
50 ألــف دينــار بحرينــي، يســتحق عنــد 

طلب الطالق.
وأضافــت أنــه لمــا كان ما تقــدم، وقد تم 
إيقــاع الطــالق فيمــا بيــن الطرفيــن دون 
الصــداق  مؤجــل  المدعيــة  تســتلم  أن 
إنهــاء  شــأن  مــن  وألن  لهــا،  المســتحق 
رابطــة الزوجيــة أداء الحقــوق المتبادلة 
محــل االشــتراط والمتعيــن الوفــاء بهــا 
بانقضــاء الرابطــة الزوجيــة؛ فمــن شــأن 
هــذا أن يرصــد مــن المبالــغ ســالفة الذكر 
دينا في ذمة المدعى عليه واجب األداء 
بحلــول األجــل وتراضيهمــا عليه وثبوت 

الطالق، فالمؤمنون عند شروطهم.
وبينت أنه على إثر السابق، فقد تقدمت 

بالئحــة الدعــوى للمطالبــة بــأداء مؤخــر 
الصــداق لصالح موكلتها؛ اســتنادا للمادة 
)32( مــن قانــون األســرة واآلراء الفقهية 
المنظمــة للمســألة فــي الفقــه الجعفــري، 
وترتيبــا علــى الدفــوع والوقائع الســابقة 
البيــان والمقدمــة من قبلها صــدر الحكم 
يدفــع  أن  الــزوج  بإلــزام  البيــان  ســالف 
مؤخر المهر البالغ 50 ألف دينار بحريني.

إلزام طليق بتسديد 50 ألف دينار ُمؤخر

هدى الشاعر

رفض طعن شاب مدان باالعتداء على الشرطة
ــس ســــنــــة مــــــع وقــــــــف الـــتـــنـــفـــيـــذ ــ ــب ــ ــح ــ ــال ــ مــــحــــكــــوم ب

رفضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى استئناف شاب يعاني من اضطرابات نفسية ويراجع الطب النفسي للحد من تصرفاته غير المتزنة، محكوم عليه بالحبس لمدة 
سنة واحدة مع األمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم؛ إلدانته باالعتداء على شرطي وضابط بالضرب حال القبض عليه كونه مطلوب بواقعة 

سرقة مبلغ مالي من آسيوي، كما قضت بانقضاء دعوى إهانة العريف المجني عليه األول بالقضية لتنازل األخير عن حقه الشخصي بهذا الشق من االتهام.

وتشــير التفاصيــل إلى أن مديرية شــرطة 
المنطقــة الشــمالية، كانــت قد تلقــت بالغا 
مــن شــخص آســيوي قــال فيــه أن شــابا 
فــي  يتمشــى  كان  مــا  أثنــاء  إليــه  حضــر 
األحــد  يــوم  فــي  راجــال  البديــع  منطقــة 
الموافق 29 أكتوبر 2017 بحوالي الساعة 
7:45 مســاء، وحامال معه مبلغ 400 دينار 
في جيب قميصه، فتعرض له ذلك الشاب 
وأمســك بيــده مــن الخلــف ومــد يــده إلــى 
جيب قميصه واختلس منه المبلغ المبين، 
ومن ثم أســقطه أرضا وقام بركله برجليه 
مــن  إيــاه  مانعــا  جســمه،  أنحــاء  بجميــع 
مقاومته، وأثناء ذلك ســقط هاتفه النقال 
مــن يده، فما كان مــن الجاني إال أن أخذه 
أيضــا، واســتمر بضربــه حتــى حضر بعض 
المــارة وأبعــدوه عنــه، وعندهــا صعد ذلك 

الشخص لسيارته وغادر المكان مسرعا.
وبعــد التعــرف علــى هويــة الجانــي توجه 
والثانــي  عريــف  برتبــة  األول  شــرطيين 
الجانــي  منــزل  إلــى  عريــف  نائــب  برتبــة 
للقبض على المستأنف بحسب أمر ضبطه 

وإحضاره الذي كان بحوزتهما.
وبالفعل عند وصولهما بالقرب من مسكنه 
شــوهد المســتأنف هنــاك فترجــل العريــف 
المجنــي عليــه مــن الدوريــة رفقــة زميلــه 
النائب عريف، وعرفا المســتأنف بهويتهما 
وأنهمــا مــن الشــرطة، إال أنه حــاول الهرب 
مــن المــكان فتــم اإلمســاك بــه والســيطرة 
عليه بعد أن حصل تشابك باأليدي بينهم، 
تعــرض فيــه المــدان إليهمــا بالضــرب على 
محــاوال  جســدهما  مــن  متفرقــة  أنحــاء 
الهــرب، حتــى تمكنــا مــن وضــع األصفــاد 

الحديدية “الهفكري” بيديه.
كان  الدوريــة  لســيارة  إدخالــه  وأثنــاء 
المســتأنف يتلفــظ عليهما بعبارات الســب 
والشتم بكلمات بذيئة وغير الئقة بحقهما، 
فطلبــا منــه الهــدوء واحترام الشــرطة، إال 
أنــه لــم يســتجب لهما باعتبار أنــه كان في 
حالة غير طبيعية وتحت تأثير استنشاق 
فواصــل  “الســتوب”،  الطيــارة  المــواد 
عبــارات الســب حتــى وبعــد الوصــول إلى 

مركز الشرطة.

الدوريــة  مــن  المســتأنف  إنــزال  وخــالل 
بقيــام  عليــه  المجنــي  العريــف  تفاجــأ 
علــى  رأســه  بواســطة  المســتأنف بضربــه 
جبهتــه ليتدخــل المجنــي عليــه الضابــط 
برتبــة مــالزم أول المتواجــد فــي المركــز 
إال  المســتأنف،  علــى  الســيطرة  محــاوال 
أنــه ظــل يقاومهمــا، ممــا أدى إلــى ســقوط 
أرضــا،  والمســتأنف  والضابــط  العريــف 
بكدمــات  العريــف  إصابــة  إلــى  أدى  ممــا 
علــى الكوع األيســر والكتــف األيمن وكلتا 
الركبتيــن وتــورم بســيط وآالم فــي الرزغ 
األيمــن، وإصابــة المــالزم أول بكدمــة في 
الــرأس، ولــم تفضــي تلــك اإلصابــات إلــى 
مــرض المجنــي عليهمــا أو عجزهمــا عــن 
القيام بأعمالهما الشخصية لمدة تزيد عن 

20 يوما.
أحالــت  قــد  العامــة  النيابــة  وكانــت  هــذا 
أنــه  اعتبــار  علــى  للمحاكمــة  المســتأنف 
اعتــدى  أوال:   ،2017 أكتوبــر   29 بتاريــخ 

المجنــي  العريــف  جســم  ســالمة  علــى 
عليــه األول وهــو مــن أفــراد قــوات األمــن 
العــام التابــع لــوزارة الداخليــة وذلك أثناء 
وبســبب تأديتــه لوظيفتــه بأن قــام بلكمه 
علــى رقبتــه، ثانيــا: أهــان بالفعــل المبيــن 
بــاألوراق المجنــي عليــه األول والضابــط 
وبســبب  أثنــاء  الثانــي  عليــه  المجنــي 
تأديتهمــا وظيفتهما بأن قاومهما وتســبب 
فــي ســقوطهما أرضــا، ثالثا: رمــى العريف 
شــرفه  مــن  يخــدش  بمــا  عليــه  المجنــي 
واعتبــاره بــأن وجــه إليــه األلفــاظ المبينة 
بالمحضــر دون أن يتضمــن ذلــك إســنادا 

لواقعة معينة.
فاطمــة  المحاميــة  دفعــت  قــد  وكانــت 
عــادل وكيلة المســتأنف أمام محكمة أول 
درجــة بتنازل المجني عليهما عن الدعوى 
الجنائيــة في مواجهــة المدان، وأوضحت 
فــي مرافعتهــا أن المجنــي عليهمــا أبديــا 
بمحضــر الشــرطة عــن رغبتهمــا بالتنــازل 

عــن الدعــوى فــي مواجهة موكلهــا بعد أن 
قام األخير بزيارتهما واالعتذار منهما عما 
بــدر منه من تصــرف، وأن المجني عليهما 
واجهــاه برحابة صــدر وتقبال منه اعتذاره 
وندمــه  ســنه  صغــر  متفهميــن  وتأســفه 
وأســفه، وقاما بفتح محضــر بالتنازل عنه 

لدى مركز الشرطة.
مستشــفى  يراجــع  موكلهــا  بــأن  وأفــادت 
الطــب النفســي، وأنــه حديث الســن إذ أنه 
لم يتجاوز الثامنة عشــرة سنة عند وقوع 
الجريمــة، وأنــه في هذه المرحلــة العمرية 
)ســن المراهقــة( غالبا ما يحــاول أن يثبت 
نفســه وقوتــه لآلخريــن وتتســم تصرفاته 
بالطيش وعدم االتزان وفقدان الســيطرة 
علــى ردود الفعــل واللجوء إلى اســتخدام 
العنــف عنــد أتفه األســباب، كما أنــه يعاني 
من االضطرابات النفســية فهو يتردد على 
مستشــفى الطــب النفســي لتلقــي العــالج 

الالزم للحد من تصرفاته غير المتزنة.

تأييد الحبس لُمدانين بتفجير “سلندر” بموقع أثري
ــم ــ ــاره ــ ــم ــ ــر أع ــغـ ــصـ ــة لـ ــ ــرأفـ ــ ــالـ ــ ــة تــــأخــــذهــــم بـ ــمـ ــكـ ــحـ ــمـ الـ

أيــدت محكمــة االســتئناف العليا الجنائية األولى معاقبــة 4 مدانين بإحداث تفجير 
في منطقة بوري بالقرب من التالل األثرية بالمنطقة، لغرض إرهابي، بعدما أشعلوا 
النيــران فــي إطــارات وضعوا بداخلها اســطوانة غــاز، وذلك بحبــس كل منهم لمدة 

3 سنوات، بعد أخذهم بالرأفة نظرا لصغر سنهم، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وقالــت المحكمة في أســباب حكمها أن 
الجرائم المسندة لكال من المدانين بأمر 
اإلحالــة قــد وقعت منهم نتيجة نشــاط 
وغــرض إجرامي واحد وكانت مرتبطة 
ببعضهــا ارتباطا ال يقبــل التجزئة، ومن 
ثــم يتعيــن اعتبارهمــا جريمــة واحــدة 
والحكــم بعقوبــة الجريمة األشــد منهما 
عمال بالمادة 66/ 1 من قانون العقوبات.

وإن  جميعــا  المدانيــن  أن  وأضافــت 
كانــوا قد بلغوا الخامســة عشــر إال أنهم 
لــم يتجــاوزوا الثامنة عشــر من عمرهم 
بتاريــخ ارتــكاب الواقعــة، األمــر الــذي 
المخفــف  العــذر  إعمــال  معــه  يتعيــن 
مــن  و71   70 المادتيــن  بنــص  المبيــن 

قانون العقوبات.
وذكــرت المحكمــة إن تفاصيــل الواقعة 
تتحصــل فــي أن المســتأنفين كانــوا قد 
اتفقــوا فيما بينهم علــى ارتكاب واقعة 
مــن  بالقــرب  غــاز  الســطوانة  تفجيــر 
التــالل األثريــة بمنطقــة بــوري، وأعدوا 
البنزيــن  مــن  وعبــوة  إطاريــن  لذلــك 
واســطوانة غــاز، وتوجهوا جميعا عصر 
التــالل  مــن  بالقــرب   2017 /9 /8 يــوم 
األثريــة الواقعــة بمنطقــة بــوري، حيث 
تم وضع اإلطارين وبداخلهما اسطوانة 
الغــاز وتــم إشــعال النيران بهــا ثم الذوا 
بالفــرار هاربيــن مــن الموقــع وكان ذلك 

بقصد إثارة الفوضى.

التــي  األمنيــة  التحريــات  وتوصلــت 
أجراهــا ضابــط البحــث والتحــري عــن 
قيــام المســتأنفين وآخريــن مجهوليــن 
علــى  القبــض  وتــم  الواقعــة،  بارتــكاب 
المســتأنف الثانــي، والــذي أرشــد علــى 
اللــون  أســود  لقنــاع  إخفائــه  مــكان 
نقــال  وهاتــف  سياســية  ومنشــورات 
وكانت داخل أحد المساجد في منطقة 

بوري.
كمــا تــم القبــض علــى المســتأنف األول 
على ذمة قضية أخرى، وتم استدعاءه 
واعتــرف أن المســتأنف الثانــي أخبــره 
جــده،  بمنــزل  غــاز  اســطوانة  بوجــود 
فتوجهــا  تفجيرهــا  يريــدون  وأنهــم 
الثالــث  المســتأنف  وبصحبتهمــا  معــا 
إلحضارهــا بســيارة المســتأنف الثانــي، 
ووضعها بأرض فضاء بالقرب من منزل 
جده، وفي يوم الواقعة توجهوا جميعا 
إلــى مــكان الواقعــة بســيارة المســتأنف 

الرابــع، وكان بهــا عبوة بنزين ثم تلثموا 
الواقعــة  مــكان  إلــى  وتوجهــوا جميعــا 
األثريــة  التــالل  مــن  بالقــرب  )الســيل( 
بمنطقة بوري، حيث تم وضع اإلطارين 
وبداخلهمــا اســطوانة الغاز وتم إشــعال 

النيران بها، ثم فروا هاربين.
المدانيــن  باقــي  علــى  وبالقبــض 
المذكوريــن اعترفــوا جميعــا بمــا نســب 
إليهم من اتهامات، وقرروا أن قصدهم 

من ذلك كله إثارة الفوضى.
المســتأنفين  أن  للمحكمــة  وثبــت  هــذا 
بتاريــخ 8 ســبتمبر 2017، أوال: أحدثــوا 
تفجيــرا بقصــد ترويع اآلمنيــن وتنفيذا 
لغــرض إرهابــي، ثانيــا: أشــعلوا حريقــا 
فــي المنقــوالت المبيــن وصفهــا ونوعها 
بــاألوراق والذي كان من شــأنه تعريض 
حيــاه النــاس واألمــوال للخطــر تنفيــذا 

لغرض إرهابي.
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الرجل الّدفيع!

jasim.abdulla
@albiladpress.com

جاسم اليوسف

Û  حســنا، في العرف االجتماعــي والمحلي يعرف “الرجل الّدفيع” بأنه
الشــخص الــذي لديه االســتعداد كليا لدفع أي مبلغ مــن المال مقابل 
الدخــول فــي تجــارة أو ذلــك الشــخص الــذي يدفــع أموالــه مقابــل 
االســتمتاع بليلــة حمــراء أو ربمــا “نهــار” أحمر، بحســب مــا تقتضيه 

ظروفه “التسترونية” وتوقيت جوعه العاطفي المداري.

Û  ال يعنينــي هنــا أن أحّمــل مســؤولية انتشــار رقعة التجــارة بالجنس
في العالم أجمعه بالدرجة األولى على المرأة، فهو أمر مفروغ منه، 
ولكن تعمير بروج الدعارة لم تكن لتزدهر لوال وجود هذه الفئة من 
الرجال - ال سامحهم هللا - في األخذ بيد بائعات الهوى وتشجيعهن 

“ال شعوريا” على ممارسة هذه األفعال السلوكية الشائنة.

Û  فــي علــم النفــس، كل الرجــال الذيــن يلجأون لشــراء بائعــات الهوى
مصابون بانعدام األمن )insecurity( واختالل الثقة؛ ألنهم عاجزون 
عــن إيجــاد فتــاة توفــر لهــم هــذا النــوع مــن العاطفة في جو ســليم 
أو صحــي، فيغرقــون فــي يأس مرضي لتكــون بيوتات الدعارة هي 

المحاولة األخيرة إلنعاش “األنا المنبوذة”.

Û  المطلــوب مــن الرجــال أن يكونوا على درجة كبيرة مــن الوعي وأال
ينجــروا وراء تلــك البيئــة الملوثــة بالعفــن، وأن يســتمعوا لصــوت 
عقولهــم بحكمــة، ففــي نهايــة الجولــة “غيــر الحميمــة” أصــال، يدرك 
الرجال أنهم لم يكونوا مع فتاة حقيقية وإنما تمثال محنط يلتقط 
صــور الســيلفي مــع المفلســين عاطفيــا أو علــى اصطالحنــا “الرجل 

الّدفيع”.

عنفوان

Û  يعتبر االتجار باألشــخاص من الجرائم التي تشــكل انتهاكا صارخا لحقوق
اإلنســان وحرياته األساســية، فهو وفقا لما جاء في بروتوكول منع وقمع 
ومعاقبــة االتجــار باألشــخاص المكمــل التفاقيــة األمم المتحــدة لمكافحة 
الجريمــة المنظمــة “ تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواءهم أو 
اســتقبالهم بواســطة التهديد بالقوة أو اســتعمالها أو غير ذلك من أشــكال 
او  الســلطة  اســتغالل  أو  الخــداع  أو  االحتيــال  أو  االختطــاف  أو  القســر 
اســتغالل حالــة اســتضعاف، أو بإعطــاء أو تلقي مبالغ ماليــة أو مزايا لنيل 
موافقة شــخص له ســيطرة على شــخص آخر لغرض االســتغالل، ويشــمل 
كحد أدنى اســتغالل دعارة الغير أو ســائر أشــكال االســتغالل الجنسي، أو 
الســخرة أو الخدمة قســرا، أو االســترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو 

االستعباد أو نزع األعضاء.
Û  وبحســب القانــون البحرينــي، فــإن االتجــار باألشــخاص يعد احــد الجرائم

الجنائية التي يعاقب عليها بالســجن بأحكام تتراوح من خمس إلى عشــر 
ســنوات باإلضافــة إلــى الغرامــة الماليــة التــي ال تقــل عــن 2000 دينــار وال 

تتجاوز 10,000 دينار وال يجوز التنازل عنها من قبل الضحية.
Û  وتضطلــع شــعبة مكافحــة االتجــار بالبشــر وحمايــة اآلداب العامــة بجهود

بــارزة فــي مجــال مواجهــة مثــل هــذه الجرائــم، وذلك مــن خــالل التعاون 
بــوزارة الخارجيــة والعمــل  المختصــة  المســتمر مــع األجهــزة  والتنســيق 
الجنســية  وشــئون  العمــل  ســوق  تنظيــم  وهيئــة  االجتماعيــة  والتنميــة 
والجــوازات واالقامــة وغيرهــا مــن الجهات المعنية بشــأن تلقــي البالغات 
وتبــادل المعلومــات الالزمــة لمكافحــة االتجار بالبشــر، إضافــة إلى تواجد 
أفــراد البحــث والتحــري بشــكل مكثــف فــي األماكــن التــي تــرد معلومــات 
مفادها تواجد ضحايا تم إجبارهم على ممارسة الدعارة والتي تعد شكال 
مــن أشــكال االتجار باألشــخاص، كمــا تعمل على تدريــب وتطوير مهارات 
وقــدرات العامليــن فــي الشــعبة علــى طرق الكشــف بصورة اســتباقية عن 
الضحايا كمالحظه الشــكل الخارجي للضحية وما يظهر عليه من الخوف 
أو االكتئــاب أو نــدوب وكدمــات علــى جســده، إلــى جانــب تعاونهــا الدائم 
إلــى االجتماعــات  المنظمــات الدوليــة مــن خــالل الحضــور المكثــف  مــع 
والمؤتمــرات والنــدوات، كمــا تســعى جاهــدة إلــى توعيــة المجتمــع فــي 
مخاطــر هــذه الجريمة عبر إطالق عدة حمالت عن طريق وســائل اإلعالم 

المختلفة إلى جانب توزيع الكتيبات التثقيفية متعددة اللغات.
Û  وفيما يتعلق بضحايا االتجار، فإنها تقوم بتأمين الحماية الكاملة لهم ضد

مــن يحاولــون تهديــد أمنهــم حيث توفــر لهم الملجــأ اآلمن، كمــا تقدم لهم 
الرعايــة الصحية والنفســية، إلى جانب كفالــة حقوقهم في الحصول على 
االستشــارات القانونيــة عبــر توفير المحامييــن والمستشــارين القانونيين 
لهــم، إضافــة إلــى حقهم في الحصول على تعويــض عادل عن الضرر الذي 
أصابهــم مــن جراء اســتغاللهم وإهــدار حقوقهم خالل عمليــة االتجار بهم 

عالوة إلى تسهيل إجراءاتهم للعودة إلى موطنهم بناءا على طلبهم.

دور شعبة مكافحة االتجار بالبشر 
في تأمين الحماية للضحايا

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

الشاعر: 
“المؤمنون عند 

شروطهم”



ــات ــ ــراع ــ ــص ــ ــة وال ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــوالت الـ ــ ــح ــ ــت ــ رغــــــم ال

اإلنتاج اإلبداعي العربي بقي شامخا وغزيرا

رغم ما تشــهده الســاحة العربية من تحوالت سياســية، وصراعات مســلحة، وأوضاع اقتصادية متردية، فإن ذلك لم يقابله انهيار في اإلنتاج اإلبداعي العربي، بل 
لقد استوحي المبدعون من هذه األحداث الساخنة أعماال روائية و دواوين شعرية و دراسات أدبية، وانعكس هذا الثراء على نتائج المسابقات األدبية العربية

جائزة العالمية للرواية العربية البوكر
أعلــن فــي ابريــل 2018 عن فــوز رواية 
»حرب الكلب الثانية« إلبراهيم نصرهللا 
بالجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة في 

دورتها الحادية عشرة.
عــام  عمــان  مواليــد  مــن  هللا  ونصــر 
1954 مــن أبويــن فلســطينيين اقُتلعــا 
مــن أرضهمــا عام 1948، عــاش طفولته 
وشــبابه فــي مخيم الوحــدات لالجئين 

الفلسطينيين في األردن.

جائزة »كتارا« للرواية العربية

المنشــورة  الروايــة  فئــة  فــي  فــاز 
الروائيــون: إبراهيــم أحمد عيســى من 
أنشــودة  ــــ  »بــاري  روايتــه:  عــن  مصــر 
ســودان« وثــورة إبراهيــم حوامــدة من 
فلســطين عــن روايتها »جنة لم تســقط 
مــن  الفحــل  أحمــد  وعمــر  تفاحتهــا« 
الســودان عن روايتــه »أنفاس صليحة« 
وقاســم محمــد توفيــق مــن األردن عن 
»نــزف الطائــر الصغيــر« ونجــاة  روايــة 
حســين عبــد الصمــد مــن ســوريا عــن 

روايتها »ال ماء يرويها«.
وفــي فئــة الروايات غير المنشــورة فاز 
كل مــن: الروائيــة ثائــرة غــازي قاســم 
حســين مــن األردن عــن روايتها »هاجر 
وبعــد« وحســن  الكويــت،  فلســطين،  ــــ 
محمــد بعيتــي مــن ســوريا عــن روايته 
»وجــوه مؤقتــة« وزكريــا إبراهيــم عبــد 
الجــواد مــن مصــر عــن روايتــه »صهيل 
تائــه« وعبدالكريــم شــنان العبيــدي من 
العــراق عــن روايته »اللحيــة األمريكية 
معزوفــة ســقوط بغــداد« وهيــا صالــح 
إبراهيــم مــن األردن عــن روايتهــا »لون 

آخر للغروب«.
وفــاز عــن فئــة الدراســات التــي تعنــي 
بالبحــث والنقــد الروائــي، خمســة نقــاد 
وهــم: عبــد الرحيم وهابــي من المغرب 
عــن دراســته »االســتعارة فــي الروايــة 
والوظائــف:  األنســاق  فــي  مقاربــة 
نموذجــا«  مســتغانمي  أحــالم  روايــات 
ومحمد بن الصادق كحالوي من تونس 

عن دراسته »الرواية والتاريخ: شعرية 
ومحمــد  الذاكــرة«  وكتابــة  التخييــل 
محمــود حســين محمــد مــن مصــر عــن 
دراســته »النزعــة المأســاوية وتفاعليــة 
التركيــب الســردي ــــ مقاربــة نقدية في 
ومحمــد  المعاصــرة«  العربيــة  الروايــة 
دراســته  عــن  المغــرب  مــن  مشــبال 
ـ نحو مقاربة بالغية  »الروايــة والبالغةـ 
موســعة للروايــة العربيــة« وولــد متالي 
لمرابــط أحمــد محمــدو مــن موريتانيــا 
عــن دراســته »الروايــة والتاريــخ: حــج 
ــــ  ابنــو أنموذجــًا  الفجــار لموســي ولــد 

مقاربة للتناص«.
وفــي فئة روايات الفتيــان فاز كل من: 
حســن صبري أبو الســعن مــن مصر عن 
وســناء  روزالينــد«  تنســوا  »ال  روايتــه 

كامــل شــعالن مــن األردن عــن روايتهــا 
أبــو  »أصدقــاء ديمــة« وعاطــف طــالل 
ســيف من فلســطين عن روايته »قارب 
مــن يافــا« وماريــا محمــد دعــدوش من 
ســوريا عن روايتها »كوكب الالمعقول« 
ووئــام بنت رضا غداس من تونس عن 

روايتها »قصة شمسة«.

جائزة الطيب صالح العالمية لإلبداع الكتابي

الكاتــب  فــاز  الروايــة،  مجــال  فــي 
بالمركــز  خرتــش  فيصــل  الســوري 
األول عــن روايته »أهــل الهوي« فيما 
فاز بالمركز الثاني الكاتب السوداني 
عمــر أحمــد فضــل هللا، عــن روايتــه 
فــازت  فيمــا  المغربــي«  »تشــريقة 
الســودانية  الكاتبــة  الثالــث  بالمركــز 

روايتهــا  عــن  عمــر،  الفاضــل  ملكــة 
»الشاعرة والمغني«.

وِفــي القصة القصيرة فــازت الكاتبة 
بالجائــزة  يكــن  خديجــة  المغربيــة 
القصصيــة  مجموعتهــا  عــن  األولــي 
الثانــي  المركــز  أمــا  بوســنية«  »أيــام 
ففــاز بــه الكاتب الفلســطيني حســن 
حميــد عــن مجموعتــه »المرمريتــي« 
أمــا المركــز الثالــث ففــاز بــه الكاتــب 
عــن  صفاحــي  حفيــظ  المغربــي 

مجموعته »التحوالت«.
النقديــة،  الدراســات  مجــال  وفــي 
فــاز بالمركــز األول الكاتــب المصــري 
محمد إسماعيل اللباني عن دارسته 
»صــدي الذاكــرة« أمــا المركــز الثانــي 
ففــاز به الجزائري مبرود دريدي عن 
دراســته »المــكان في النص الســردي 
العربــي« أما المركز الثالث ففازت به 
الكاتبــة اليمنيــة آمنــة محمــد عبــده، 
المــكان  »ســيميائية  دراســتها  عــن 

لرواية أوالد الغيتو ــ اسمي آدم«.

سعود البابطين الشعرية

وفــي نوفمبــر أعلنت مؤسســة عبد 
الثقافيــة  البابطيــن  ســعود  العزيــز 
نتائج مسابقتها الشعرية التي تقام 
بالتعــاون مــع إذاعــة صــوت العرب 
الخامــس  بموســمها  القاهــرة  فــي 
خالــد  الشــاعر  حــل  حيــث   ،2018
العــراق  مــن  حســن  الرحمــن  عبــد 
بالمركــز األول عــن قصيدتــه »قمــر 
الصعيد« بينما فازت بالمركز الثاني 
الشــاعرة إبــاء مصطفــي الخطيــب 
من ســوريا عن قصيدتها »الخنساء 
أخيــرًا ترثي أوالدهــا األربعة.. ربما 
بالمركــز  وفــازت  وربمــا«  األربعيــن 
الثالــث الشــاعرة ســليني غنيــة من 
»الرصيــف  عــن قصيدتهــا  الجزائــر 
يــاس  الشــاعر  وحــل  األخيــر« 
جيــاد زويــد الفهــداوي مــن العــراق 
بالمركــز الرابع عــن قصيدته »ذكري 

العناقيد”.

إبراهيم نصر الله

الشاعرة إباء الخطيب

للتواصل: 17111509

إعداد: أسامة الماجد
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عــن دار “كتابــي” صدر كتاب “كيف تصبح ناقــدًا؟” للمؤلف محمد البغيلي، 
هدفــه الوقــوف علــى الخطــوط العريضــة للممارســة النقديــة والحــدود 
الفاصلة بين المناهج المختلفة في النقد نظرا لتداخل المناهج واختالط 

المفاهيم عند النقاد. 

النقــد يعــد دراســة  المؤلــف:  يقــول 
وتحليلهــا  وتفســيرها  األشــياء 
الحكــم  بقصــد  بغيرهــا  ومقارنتهــا 
عليهــا وبيــان قيمتهــا، وهــو عمليــة 
تقويم قائمة على قواعد موضوعية 
متفق عليها بين النقاد حول عناصر 
الجنس األدبي والخطوط العريضة 

للجماليات ومواطن القوة والضعف 
لنــص أدبي ما. الفصل األول بعنوان 
إلــى  يســتند  العــرب”  عــن  “النقــد 
أهــم المراجــع العربيــة العلميــة وهو 
القــرن  إلــى  العربــي  النقــد  “تاريــخ 
محمــد  للدكتــور  الهجــري”  الرابــع 

سالم.

كيف تصبح ناقداً؟

صــدر حديًثــا عــن سلســلة »كتابــات نقديــة« فــي الهيئــة العامــة لقصــور الثقافة، 
كتاب جديد بعنوان »من تجليات الســرد في القرن الحادي والعشــرين: المشــهد 

المصري«، للدكتورة عزة مازن.

ويأتي على غالف الكتاب: بينما يخطو 
خطواتــه  والعشــرون  الحــادي  القــرن 
األولــى تشــتد وطــأة الواقــع وتتكاثــف 
الســحب في سماء العالم من مشكالت 
وسياســية،  واجتماعيــة  اقتصاديــة 
فصــار الواقــع يفــوق الخيــال، ومــن ثم 
تنوء تقنيات السرد التقليدية بالتعبير، 

بــل وتعجز عنــه أحياًنا، فانفتح الســرد 
الروائي والقصصي على شــتى مناحي 
التجريب، ينطبق ذلك على الراســخين 
مــن الكتــاب، وعلــى شــباب المبدعيــن، 
فــي  جــرأة  أكثــر  الشــباب  كان  وإن 
لقســوة  حساســية  وأكثــر  التجريــب 

الواقع.

منح المنتدى الثقافي اللبناني في فرنسا جائزة اإلبداع العربي للشاعر المغربي 
محمد بنيس. 

وجاء في البيان »قرر المنتدى الثقافي 
اللبنانــي فــي فرنســا، بعــد التــداول أن 
ينمح جائزته لإلبداع العربي لهذا العام 

إلى الشاعر المغربي محمد بنيس«.
ويقدم المنتدى الثقافي اللبناني منذ ما 
يزيــد على العقديــن جائزتين رمزيتين 
سنويا، واحدة لإلبداع اللبناني وأخرى 
لإلبــداع العربــي، كانــت فــي الســنوات 

الماضية من نصيب شخصيات لبنانية 
وعربيــة مرموقــة فــي مجــاالت األدب 

والفن والفكر. 
وقــال رئيــس المنتــدى نبيل أبو شــقرا، 
الشــاعر محمــد  الخيــار وقــع علــى  إن 
بنيــس »ألنــه أحد كبار شــعراء العربية، 
قيمــة  الجائــزة  إلــى  يضيــف  وألنــه 

جديدة«.

تســتضيف الدورة الذهبية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انطالقها 
في نهاية يناير الُمقبل، الشاعر األرجنتيني ريكاردو روبيو.

وكان روبيــو قــد شــارك مــن قبــل فــي 
الــدورة الثانية لمهرجــان طنطا الدولي 
الــذي أقيــم فــي ســبتمبر عــام  للشــعر، 
 18 مــن  شــاعرا   40 بمشــاركة   ،2016
دولــة. كمــا تســتضيف الــدورة الذهبيــة 
للكتــاب  الدولــي  القاهــرة  معــرض  مــن 

الشاعر البحريني قاسم حداد.

وحــداد هــو واحــد مــن أكبــر الشــعراء 
المعاصريــن فــي البحريــن، شــارك فــي 
تأســيس »أســرة األدبــاء والكتــاب فــي 
عــدًدا  وشــغل   .1969 عــام  البحريــن« 
مــن المراكــز القياديــة فــي إدارتهــا، كما 
تولى رئاســة تحرير مجلــة كلمات التي 

صدرت عام 1987.

كتابات نقدية

جائزة اإلبداع العربي لبنيس

روبيو وحداد ضيفا معرض القاهرة للكتاب

“القــريــن الثقـافــي”... ربــع قــرن مــن العطــاء
أمـــــــــســـــــــيـــــــــات ونــــــــــــــــــــــــــدوات ومـــــــــــــعـــــــــــــارض مــــخــــتــــلــــفــــة

أنطلــق فــي الكويــت مهرجــان القريــن الثقافــي 25، ويســتمر حتــى الخامــس 
والعشــرين مــن يناير الجــاري . حيث أكد األمين العام المســاعد لقطاع الثقافة 
بالمجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب بالكويــت عيســى األنصــاري، ان 
مهرجــان القــرن الثقافــي 25 الــذي يمــر علــى انطالقته 25 عاما ســيحمل شــعار 

»ربع قرن من العطاء المتجدد”.

وقــال األنصــاري إن مهرجان هذا العام 
فــي  متنوعــة  ثقافــة  بتقديــم  يتميــز 
الفكــر  مثــل  الثقافيــة؛  المجــاالت  كل 
واألدب والموســيقي والفــن التشــكيلي 
أهــم  ومــن  والمســرح،  والســينما 
المهرجــان  يضمهــا  التــي  المحاضــرات 
التنويــري«  »الــدور  بعنــوان  محاضــرة 
حســين  عبدالعزيــز  الراحــل  للريــادي 
وســيتم تخصيص المحاضرة الرئيســة 
»اإلعــالم  عــن  للحديــث  للمهرجــان 
 14،13( الثقافيــة«  واألزمــات  الجديــد 
بلــو(، وهنــاك  ينايــر- فنــدق راديســون 

الثقافــي  القريــن  مهرجــان  احتفاليــة 
»مســيرة ربع قرن من العطاء المتجدد« 
يقدمهــا د. ســليمان العســكري، ووليــد 
 13( الهنــدال  فهــد  ويديرهــا  الرجيــب 

يناير- مكتبة الكويت الوطنية.
نــدوة  المهرجــان  نــدوات  بيــن  ومــن 
ســعاد  شــعر  فــي  التجربــة  »محــاور 
الصباح« تقدمها الزميلة ســعدية مفرح 
ود. نورة المليفي، ويدير الجلســة علي 
المسعودي )23 يناير- رابطة األدباء(. 

ويخصــص المعــرض منارتيــن األولــى 
للفنــان الراحل عبدالحســين عبدالرضا 

عبدالحســين  مســرح  ينايــر-   16(
منــارة اإلعالمــي  والثانيــة  عبدالرضــا( 
الراحــل رضــا الفيلــي )21 يناير- مكتبة 
ســيكرم  كمــا  الوطنيــة(،  الكويــت 

علــي  الغنائــي  الشــاعر  المهرجــان 
أيــوب  المايســترو  بقيــادة  المعتــوق 
خضــر )10 يناير- مســرح عبدالحســين 

عبدالرضا(.

سعاد الصباحمهرجان القرين

ال تستطيع 
أن تحقق سعادة 

الناس بالرغم عنهم.
سارتر

كما سيضم المهرجان مجموعة من المعارض الفنية منها معرض القرين  «
التشكيلي الشامل )9 يناير- قاعتا الفنون والعدواني(، وهناك معرض إصدارات 
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ومعرض الفن التشكيلي العماني 

)16 يناير- قاعة العدواني(، ومعرض الفن التشكيلي التونسي )20 يناير- 
متحف الفن الحديث(، ومعرض الشباب التشكيلي )22 يناير- قاعتا الفنون 

والعدواني(.

معارض تشكيلية

مهرجان هذا العام يشتمل أيضا على عدد كبير من الفاعليات السينمائية  «
والمسرحية والموسيقية، ومنها عرض الفيلم الفائز بالمركز الثاني في مهرجان 

الكويت السينمائي الثاني »فيلم عتيج« للمخرج أحمد الخلف وهناك أمسية 
موسيقية للفنان ماجد الهاجري، وأخرى لعازف الكمان، مبارك أبو عيد، باإلضافة 

إلى العديد من الورش والدورات التثقيفية، وأعلن األنصاري أن ختام مهرجان 
القرين الثقافي الـ25 فعالياته سيكون يوم الجمعة 25 يناير، بحفل لفرقة 

أوركسترا الحجرة التشيكية على مسرح عبدالحسين عبدالرضا.

سينما ومسرح وموسيقى

إبراهيم عيسى

الروائي فيصل خربش
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ال يخفى على أحد، أن القيمة المضافة تشــكل عبئا ماليًا كبيرًا لمحدودي الدخل والطبقة 
المتوسطة، األمر أصبح واقعًا مفروضًا، وهناك مطالب شعبية بإعفاء بعض الفئات.

الغالبيــة تتفــق علــى ضرورة إجبار الشــركات الكبــرى على تحمل القيمــة المضافة بدالً من 
المواطن، وأكثر ما يقلق الشــارع، مدى التزام المؤسســات التجارية بعدم احتساب القيمة 
المضافــة مــن الســلع والخدمات المعفية، واألهم من ذلك وضــع عقوبات رادعة للمخالفين 
وتشــديد الرقابة على التجار والمحالت بحيث تكون األمور واضحة عند عملية الشــراء، 
كوضع عالمات واضحة تميز السلع المعفية عن غيرها، واإلشارة لها في أرصدة الشراء.

المطلــوب حمــالت تفتيشــية مكثفة من قبــل وزارة الصناعــة والتجارة والســياحة، فهناك 
شكاوى كثيرة تكشف تالعبًا واضحًا في محالت بيع السلع الغذائية! يقابلها صمت وعدم 
اهتمــام مــن الجهــات المختصــة، كما نرجــو تفعيل الخط الســاخن لإلبالغ عــن المخالفات، 
هناك شــكاوى كثيرة عن عدم االســتجابة والالمباالة للحاالت المبلغ عنها، نرجو االســتماع 

لصوت المواطن مع تشديد العقوبات على المخالفين وتوفير رقابة دورية مكثفة. 

زيادة الباحثين بمكاتب التوفيق األسري
مطالــب المحاميــن وأصحــاب القضايا األســرية بضرورة زيــادة عدد الباحثيــن القانونيين 
واالجتماعيين في مكاتب التوفيق األســري، قديمة ومتجددة، لكن لألســف لم تحظ بأي 
اهتمام، نؤيد قرار إلزام المتقاضين في القضايا األسرية باللجوء لمكتب التوفيق األسري 
قبل اللجوء للمحاكم، لكن القرار كان البد أن يوازيه قرار آخر بزيادة كادر المكتب بسبب 
كثــرة القضايــا والضغــط الشــديد الــذي يعانــي منــه الموظفــون، وذلــك ينعكس ســلبًا على 
أدائهــم بعــدم إعطــاء كل قضيــة حقهــا من الناحيــة الزمنية والدراســة المســتفيضة، وهذا 

بدوره يقف عائقًا كبيرًا أمام تحقيق األهداف المرجوة للمكتب.
أصحــاب القضايــا متضــررون كثيــرًا، والمحامــون ال حــول لهــم وال قــوة، رغــم أن أهــداف 
وأعمال “مكاتب التوفيق” أثبتت فعاليتها في تحقيق التسوية الودية وإنقاذ بعض األسر 
مــن الطــالق وآثــاره المدمرة على األســرة. كل مــا نتمناه من الجهات المســؤولة وأصحاب 
القــرار، االســتجابة لهــذه المطالــب الملحــة، والتــي يترتــب عليها اســتقرار كثير من األســر 

البحرينية.

نطالب بسرعة معالجة وضع مكاتب التوفيق األسري، فالحفاظ على  «
الكيان األسري كفيل بأمن واستقرار المجتمع بأسره.

بين فترة وأخرى تتناقل وسائل التواصل االجتماعي مقاطع فيديو مقززة 
لداخــل مطابــخ المطاعــم، والمشــكلة تكمــن فــي أن هــذه المطابــخ غالبــًا ما 
تكون بعيدًة عن أنظار الزبائن الذين يرون األطعمة بشكلها النهائي الجذاب 
الــذي يعمــي عيونهم ويصرفهم عن التفكير فــي نظافة هذه المطاعم، وفي 
الكثير من المطاعم ال يراعي العاملون االشــتراطات الصحية في المكان أو 

أدوات إعداد األطعمة وكذلك سالمة تخزين األغذية المستخدمة. 
وينطبــق على هذه المطاعم المثل الشــعبي “مــن بره هالله هالله ومن داخل 
يعلــم هللا”، والــكل يعلــم أن المطاعــم والمخابــز أصبحــت جزءا أساســيًا من 
حيــاة المواطــن، وكذلــك المقيــم فــي المملكــة، وأن مخالفــة االشــتراطات 
الصحيــة والتهــاون فــي توفيرهــا يــؤدي إلــى اإلصابــة بالتســممات الغذائية 
التــي تهــدد صحة الجســم، وما هــو مالحظ أن أغلب هذه التســممات يكون 
مصدرهــا وجبــات المطاعــم، حيث إن عالجهــا يكلف أمواال طائلــة تتحملها 

في الغالب وزارة الصحة.
لمــاذا كل هــذا االســتهتار بصحــة الناس مــن قبل هذه المطاعم التي تســعى 
لكســب المال من دون اكتراث لصحة الزبائن، مســتغلة ضعف آلية التفتيش 

والرقابة الصحية والتي ال يختلف على قصورها اثنان.
مــن الواجــب تكثيــف فــرق المراقبــة والتفتيــش علــى المطاعــم والمخابــز 
والمقاهي، والتأكد من توافر االشــتراطات الصحية لضمان ســالمة وجودة 
الغــذاء، وهذه مســؤولية مشــتركة بيــن الجهــات الرقابية والمســتهلك، ولن 
تســتطيع هذه الجهات تفعيل المراقبة الفعالة لوحدها مهما بلغت جهودها، 

لذلك البد من تفعيل بعض المقترحات التي تساهم في عملية الرقابة.
ومــن المقترحــات إلــزام المطاعــم بــأن يكــون مكان إعــداد وطهــي األطعمة 
متاحــًا للزبائــن وبعيــدا عــن الغــرف المغلقــة، وكذلــك إلــزام إدارات المطاعم 
بعمــل تقييــم للزبــون يمنــح المطعم عــددًا من النقــاط في النظافة وســالمة 

الطعام.

لذا البد من فرض قوانين صارمة وعقوبات رادعة لمخالفي االشتراطات  «
الصحية، ومن هنا نثمن الدور الكبير لوزارة الصحة ونتمنى بذل جهود أكبر 

في هذا الجانب ودراسة هذه المقترحات المطروحة.

القيمة المضافة

إلزام المطاعم بفتح المطابخ

opinions
@albiladpress.com

هدى هزيم

أحمد عمران

hudahazeem
@yahoo.com

tariq
@cogir.org 
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“خطاك الشر يا أبوعلي”

للــه الحمــد أن َمــنَّ هللا علــى الوالــد ســمو األميــر خليفــة بــن ســلمان 
بالشــفاء، مشــاعر جميــع المواطنيــن والخليجييــن ودعواتهم لألمير 
خليفة بن ســلمان لم تتوقف، وال نســتغرب ردود األفعال الممزوجة 
بيــن التعبيــر عن المحبة الكبيرة والدعــوات الصادقة لرجل الصعاب 
واإلنجــازات والعطــاء الــذي أســر القلــوب بهيبتــه وطيبتــه ومواقفه 
اإلنســانية التي رفع بها اســم البحرين في المحافل الدولية، حكمته 
واتزانه وصفاته الخيرة ووقفاته المشــرفة جعلت من اســمه وســاما 

خالدا، كما جعلته كبيرًا في عين شعبه.
مــن حقنــا أن نفخــر بســموكم، فســموكم زرعتــم ونحن جنينــا الثمار 
التــي أصبحــت علــى أرض الواقــع حقائــق ال يمكــن طمــس أثرهــا، 
مرضك ســمو األمير ليس مرض فرد بقدر ما هو مرض وطن بأكمله 

ألنك صنعت الوطن وجيال يسير على نهجك.
هنــاك المالييــن يمرضــون وُيشــَفون، لكــن مرضــك هــو مــرض جيــل 
بأكمله ال يلتفت يمينًا أو شماالً إال وجدك حاضرًا من خالل بصماتك 

التي تركتها في كل ناحية من نواحي هذا الوطن الرائع.

المحبــة وحفاوة الترحيب من شــعبك شــيء متوقع تجــاه من أفنى 
حياته محبًا لشعبه، فرغم ظروفه الصحية التي يمر بها نجده دائمًا 
حاضرًا مشــاركًا مســتقبالً لشعبه مســتمعًا لهم ولمشكالتهم، فعالً هو 

نموذج للقائد المثابر والمعطاء.
ال يكاد يمضي يوم إال ويسندنا سموه بخبراته وفكره وسياسته في 
مجالسه ولقاءاته، أمد هللا في عمره دائمًا ما يتواصل ويوجه جميع 

المسؤولين فيما يخص مصلحة الوطن والمواطنين.
إن منهــج ســموه مفخــرة للوطــن، ليت كل فرد ومســؤول يقتدي به، 
منهجــه مــن المفتــرض أن يخلق رقابــة ذاتية عند كل مســؤول، إنما 
الكثيــر منهــم يحيــد عن الجــادة ويعبث بمقــدرات البــالد والعباد، لم 
يتعلمــوا مــن منهــج ســموه فــي اإلدارة وتحمــل المســؤولية وفتــح 

األبواب.

اللهم ألبس والدنا وأميرنا خليفة بن سلمان ثوب الصحة  «
والعافية وارزقه طول العمر، واجعله ذخرا وسندا للبحرين 

وشعبها.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

a.aziz.aljowder@gmail.com

“الكل يضرب من صوب”

ال يوجد مواطن أو مقيم على هذه األرض إال ويصرخ من آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة 
، عــالوة علــى رفــع األســعار ومحدوديــة المفتشــين والفوضــى العارمة التي اكتســحت الســوق 

المحلي، واالستغالل البشع والجشع من عدد ليس قليال من أصحاب المحالت التجارية.
مــع ذلــك قوائــم شــكاوى المســتهلك، والمشــاهد والقصــص المؤلمــة التــي تحصــل هــذه االيــام 
ونشــرها عبــر منصــات التواصل االجتماعي كل هــذا الوضع المزري يعد مؤشــرا خطيرا فيما لو 

بقي على حاله.
البحريــن وقعــت علــى االتفاقية الموحدة لضريبــة القيمة المضافة ضمــن دول مجلس التعاون 
منــذ أكثــر مــن 24 شــهرا، وطيلــة الفتــرة الماضيــة لم تتجهــز الجهــات المعنية للتطبيــق الفعلي، 
والذي هو من صميم عملها في تكثيف البرامج التوعوية والتثقيفية وإقامة الورش والندوات 
ونشــرها عبــر الصحافــة وقنــوات التلفــزة واإلذاعة ووســائل التواصل األخرى، مــا مهد الطريق 
لجعــل الفــأس يأتــي فــوق الرأس وأصبح المســتهلك يتجرع مرارة عشــوائية تطبيــق الضريبة، 

وبات فريسة سهلة للكثير من التجار والباعة المعروف عنهم جشعهم منذ القدم.
اليــوم وبعــد مــرور 12 يومــا على التنفيــذ الفعلي لهذه الضريبة نكتشــف أن مراعــاة احتياجات 
المواطنيــن مــن خــالل اإلعفاءات وعدم تحصيلها على الســلع والخدمات األساســية التي تؤثر 
علــى دخــل البحرينــي لــم تفعــل، كمــا أصبح “الــكل يضرب فــي البحريني من صــوب” وال توجد 

حماية حقيقية له.

في الســياق ذاته، يوم األحد الماضي فوجئ الســواد األعظم من شــعب البحرين بإعالن هيئة 
الكهرباء والماء فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة على جميع الخدمات التي تقدمها 
الهيئــة للمواطنيــن والمقيميــن وفــي مقدمة ذلــك فاتورة الكهربــاء والماء، ما جعــل المواطنين 
يعيشــون القلــق والخــوف في حين ال يســتبعدون فــرض 5 بالمئة على باقــي الخدمات األخرى 

التي تقدمها اإلدارات الحكومية في األيام القليلة القادمة.
قبل التفعيل بفترة قلنا البد أن يكون هناك إنصاف وعدالة في تطبيق الضريبة، فهل يعقل أن 
البحريني صاحب الدخل الشــهري الضعيف “اللي يســّحت ذرعانه” كي يعيش مع أفراد أســرته 
“بالعــزر” إلــى نهايــة الشــهر يتســاوى في دفع الضريبة مــع بحريني آخر مدخولــه اليومي وليس 

الشهري “آالف الدنانير”؟

الوضع المعيشي أصبح مؤلما جدا بالنسبة للمواطن العادي تحديدا والضربات  «

المتتالية التي تنزل عليه من كل االتجاهات “ما تعطيه فرصة علشان ينبه 

راسه” حيث ال تمر فترة قصيرة إال ويجد نفسه يواجه مشكلة معيشية جديدة 

“عويصه”، ومن الحجم الثقيل تستمر في استنزاف جيبه لوقت طويل، فهل من 

مغيث قبل أن تتأزم األمور ويصعب حلها يا كبار نواخذة البالد؟ وعساكم عالقوة.

عبدالعزيز الجودر

الفرق بين تعليمهم 
وتعليمنا

لــم تكــن مفاجــأة ألحــد أن ال تجد الجامعــات العربية موطئ قــدم لها في 
تصنيــف التعليــم العالمــي، فالمؤشــر العالمــي الجديــد ألفضــل الجامعــات 
الــذي أصدرته “تايمز هاير إديوكيشــن” البريطانيــة المتخصصة، أكد هذه 
الحقيقــة، فقــد خــال من ذكــر جامعة عربية ضمن 1250 جامعة من شــتى 
أنحــاء العالــم مــن حوالــي 88 دولــة مختلفة، اســتنادا إلى خمســة معايير 
رئيســية تشــمل التدريس وبيئة التعلم والبحث واالستشــهادات والتأثير 

البحثي والدخل الصناعي والتوزيع والسمعة الدولية.
وكان االستثناء الوحيد بين الثالثمئة جامعة في التصنيف والذي نعتقد 
أنه حفظ سمعة العرب “جامعة الملك فهد للبترول والمعادن” التي جاءت 
في الرتبة 479 عالميًا. أما الذي يبعث على األسف هو أن تحتل الجامعة 
العبريــة فــي إســرائيل المرتبــة 71 عالميــا، ومعهــد وايزمــان للعلــوم فــي 
المرتبــة 89. فــي ضوء التقرير المشــار إليه هل تجــري الجامعات العربية 
المنتشــرة فــي كل البلــدان العربيــة تقييمــا أو مراجعــة شــاملة ألوضاعهــا 

التعليمية واإلدارية؟
بالتأكيــد إّن هنــاك خلــال فادحــا لــدى هــذه الجامعــات البد مــن العمل على 
إصالحــه.. القائمــون علــى إدارة الجامعــات العربيــة باتــوا علــى قناعــة 

راسخة بأّن المفاضلة بين مؤسساتنا التعليمية والغربية ليس أمرا دقيقا، 
أمــا الذرائــع التي يســتندون إليها فتتلخص في أّن الجامعــات الغربية لها 
تاريخ عريق يمتد إلى مئات الســنوات، وبالتالي فإّن المطالبة بمنافســتها 

غير ممكن على األقل في المدى المنظور.
لقــد تناســى مــن يســوق مثــل هــذه المبــررات أّن جامعــة كوريــا الجنوبية 
والتي أحرزت المركز األول في أحد التصنيفات ال يتعدى تاريخها بضعة 

عقود فقط من السنوات.
يبدو لنا أّن أحد العوامل الكامنة وراء تقهقر جامعاتنا العربية يتمثل في 
أن  مخصــص دعــم البحــث العلمّي ضئيــل وليس كافيا لتمويــل برامجها، 
ومقارنــة بمــا يخصص للبحث العلمي في الكيان اإلســرائيلي فإّن النســبة 
تعــادل 5 % مــن دخلــه القومــّي، وهــي من النســب العالية على المســتوى 
العالمــّي بينمــا أعلــى نســبة تمنحهــا جامعاتنــا العربيــة ال تتجــاوز الـــ 2 % 

فقط! 

الذي نعتقده أّن التساؤل الذي طرحه رواد النهضة العربية قبل قرن من الزمان  «
ومفاده “لماذا تقدموا وتأخرنا؟” لم يعد له أي مسوغ على اإلطالق. إّن أسباب 

النهوض بأيدينا بشرط أن تتوفر لدينا اإلرادة الجادة.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ
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الرســوم دفــع  علــى  األجنبيــة  الشــركات  إلجبــار  تهــدف 

البحرين بقائمة  هولندية  للدول األقل ضرائب

أعلنــت الحكومــة الهولنديــة منــذ أيــام “قائمة”خاصــة بهــا، للــدول التــي تخلــو مــن الضرائــب أو لديهــا ضرائــب منخفضــة، تضــم 21 بلًدا ضمــت البحرين والســعودية 
واإلمارات والكويت وقطر. وقالت الحكومة الهولندية عند الكشف عن القائمة إنها تأتي في إطار إجراءات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي.

 International لموقــع  وفًقــا  وأكــدت 
Advisor، أن القائمــة ستســاعدها فــي 
األجنبيــة  الشــركات  علــى  الســيطرة 
وتمنعهــا مــن نقــل األصــول إلــى الدول 

ذات الضرائب المنخفضة.
وأوضحت أنه ســيتم استخدام القائمة 
لتنفيــذ ضريبة اقتطاع مشــروطة على 
الفوائــد والعائــدات اعتبــاًرا مــن األول 
من يناير 2021، مما يعني أن الشركات 
المســجلة فــي الدول المدرجــة بالقائمة 
الهولنديــة ســتكون ملزمــة بدفــع 20.5 
والعائــدات  الفوائــد  علــى  ضريبــة   %
المســتلمة مــن هولنــدا، مشــيرة إلــى أن 
ذلك سيحول دون تحويل األموال إلى 

مالذات ضريبية عبر البالد.
والمــالذ الضريبــي الــذي يســمى أيًضــا 
“جنــة ضرائبيــة” هــو منطقــة ال تفــرض 
ا،  أي ضرائــب أو بنســب محــدودة جــدًّ
أو هــي دول تتمتــع أنظمتهــا المصرفية 
بقوانيــن صارمــة تحافــظ علــى ســرية 
حســابات عمالئهــا األجانــب، فيصعــب 
يســاعدهم  وبالتالــي  أموالهــم  متابعــة 
ذلك على التهرب من دفع الضرائب في 

بالدهم األصلية.
وكان االتحــاد األوروبــي رفــع البحريــن 
فــي  الضريبيــة  المــالذات  قائمــة  مــن 
13 مــارس الماضــي، وهــو قــرار خّفض 
عــدد المالذات المدرجــة بقائمة وضعها 
وزراء ماليــة االتحــاد األوروبــي إلى 6. 
وكان االتحــاد األوروبــي شــطب ثمانية 
مــن تلك المــالذات في يناير 2018، من 
إجمالــي 17 مــالًذا تضمنتها القائمة في 
البدايــة والتــي جرى إعدادها في شــهر 

ديسمبر 2017.
والمالذات الســتة المتبقيــة في القائمة 
“القائمــة  اســم  عليهــا  أطلــق  التــي 
السوداء” هي ساموا األميركية وجوام 
جانــب  إلــى  وســاموا  وبــاالو  وناميبيــا 

ترينيداد وتوباجو.
ومــن أشــهر المــالذات الضريبيــة وفًقــا 

سويســرا  أطلــس”  “وورلــد  لموقــع 
وهولنــدا والواليــات المتحــدة وأيرلندا 
للمملكــة  تابعــة  وأراض  ولوكســمبورغ 
المتحــدة خــارج أوروبــا وبورتوريكــو، 
ومــع ذلــك لــم يــرد بعضهــا فــي القائمــة 

األوروبية.
شــطب  إن  األوروبــي  االتحــاد  وقــال 
البحريــن يأتــي بعدما قدمــت “تعهدات 
محددة” بتوفيق ممارســاتها وقواعدها 
التنظيمية الضريبية مع معايير االتحاد 
ليســت  التعهــدات  وهــذه  األوروبــي، 

معلنة.
لكــن على ما يبدو فإن برنامج الرســوم 
والضرائــب الــذي أعلنــت عنــه البحرين 

إحداها.
فــي تعليقهــا علــى القــرار، قالــت وزارة 
القــرار  إن  حينهــا،  البحرينيــة  الماليــة 
الدولــي  المجتمــع  مــن  شــهادة  يمثــل 
اإلشــراف  إجــراءات  وســالمة  بجديــة 
والرقابة المصرفية المتبعة في المملكة 
وتماشــي القطاع المالي والمصرفي مع 
المعتمــدة  الدوليــة  الممارســات  أفضــل 

في هذا المجال.
تتويًجــا  يأتــي  القــرار  أن  أكــدت  كمــا 
اتخذتهــا  عديــدة  وتدابيــر  إلجــراءات 
اتجــاه  فــي  كلهــا  وتصــب  البحريــن 
والشــفافية  اإلفصــاح  مبــادئ  إعمــال 
حيــال الموضوعات ذات الصلة بالشــأن 

الضريبــي والقطــاع المالــي والمصرفــي 
عمومــا، حيــث يأتــي فــي مقدمــة هــذه 
الخطوات انضمام المملكة إلى المنتدى 
العالمــي للشــفافية وتبــادل المعلومــات 
وانضمامهــا  الضريبيــة،  المســائل  فــي 
التعــاون  منظمــة  برنامــج  إلــى  كذلــك 
االقتصــادي والتنمية الخاص بمكافحة 

عمليات التهرب الضريبي.
فــي  المملكــة  إلــى جانــب توقيــع  هــذا 
اتفاقيــة  علــى   ،2017 العــام  منتصــف 
فــي  المتبادلــة  اإلداريــة  المســاعدة 
المســائل الضريبيــة - التــي تعــد بمثابة 
المعلومــات  لتبــادل  القانونــي  اإلطــار 
واالتفاقيــة   - الضريبيــة  المســائل  فــي 
الســلطات  بيــن  األطــراف  متعــددة 
التلقائــي  التبــادل  بشــأن  المختصــة 
لمعلومــات الحســابات الماليــة، مــع بدء 
إجــراءات التصديــق علــى االتفاقيتيــن 
إلــى  إضافــة  الدســتور،  ألحــكام  طبقــًا 
تبــادل  اتفاقيــات  مــن  واســعة  شــبكة 
وقعتهــا  التــي  الضريبيــة  المعلومــات 

البحرين مع أكثر من 50 دولة.

الكويت تستثمر 
في 120 بلًدا

أن  لالســتثمار  العامــة  الهيئــة  أكــدت 
متوســط العائد الســنوي على األموال 
احتياطــي  صنــدوق  فــي  المســتثمرة 
بالــدوالر(  )مقوًمــا  القادمــة  األجيــال 
كان  الماضيــة  ســنة  العشــرين  خــالل 
فــي  كمــا   % 6 مــن  وأعلــى  ــا  »إيجابيًّ
وتنتشــر  الماضــي«.  مــارس  نهايــة 
األموال المســتثمرة في 120 اقتصاًدا 
 130 بواســطة  وتــدار  العالــم  حــول 
ــا وأكثــر مــن  ا خارجيًّ مديــًرا اســتثماريًّ
وتنقســم  ا.  اســتثماريًّ تفويًضــا   50
إدارة اســتثمارات الهيئة بين مباشــرة 
األجنبــي  االســتثمار  مكتــب  يتوالهــا 
في لندن وبنســبة 30 % مقابل 70 % 

يقوم بإدارتها المديرون الخارجيون.

الكويت - كونا

أوسلو - رويترز

أشــار موقع »شــيف انفســتمنت اوفيسر« 
إلــى أن تحذيــرات شــركة أبــل األميركية 
بشأن اإليرادات األسبوع الماضي أثارت 
صدمــات فــي األســواق العالمية، وخســر 
الــدوالرات  مليــارات  المســتثمرين  كبــار 
بين ليلــة وضحاها، كان أبرزهم صندوق 
الثــروة الســيادي النرويجــي الــذي تقــدر 
قيمتــه بتريليــون دوالر. وكان تيــم كــوك 
األميركيــة  للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
أشــار إلــى أن مبيعــات الربــع األول لعــام 

2019 ســتكون أقــل مــن المتوقــع عنــد 5 
مليــارات دوالر بســبب الحــرب التجارية 
التي يخوضها الرئيس دونالد ترامب مع 
الصين، مما أدى إلى انخفاض كبير لسهم 
صنــدوق  وخســر  التكنولوجيــا.  شــركة 
الثــروة الســيادي النرويجــي 3 مليــارات 
دوالر بفعــل هبوط أســهم »أبل«، ويمتلك 
الصنــدوق حصة في شــركة التكنولوجيا 
دوالر  مليــارات  بـــ9.6  تقــدر  األميركيــة 

حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018.

ومنذ عام 2009، تم تفويض الصندوق باستثمار ما يصل إلى 60 % من  «
محفظته في األسهم العالمية، وهو أكبر صندوق يمتلك أسهًما في أوروبا، 

ا نحو  وفي 2016 امتلك أكثر من 1 % من أسهم األسواق العالمية، ويمتلك حاليًّ
2.3 % من أسهم األسواق األوروبية.

“أبل” تخّسر النرويج 3 مليارات دوالر

الرياض - األناضول سنغافورة - رويترز

قــال وزيــر الطاقة الســعودي خالد الفالح، إن بــاده تخطط إلدراج جزء 
مــن أســهم “أرامكــو”، أكبــر شــركة نفــط فــي العالــم، بحلــول 2021. وفــي 
2016، أعلنــت المملكــة إدراج مــا نســبته 5 % مــن “أرامكــو” فــي النصــف 
الثانــي 2018، عبــر البورصــة المحلية وأخرى أو اثنتيــن أجنبيتين، إال أن 
ذلــك لــم يتم. وأضاف الفالح، أنه لم يتــم تغيير خطط اإلدراج، “عازمون 

على اإلدراج وخططنا لم تتغير”.

ســوقية  قيمــة  تحديــد  أن  وذكــر 
ألســباب  ممكــن،  غيــر  “أرامكــو”  لـــ 
عــدة أبرزهــا أن ســعر برميــل النفــط 
والســوق بشــكل عــام يدخــالن فــي 

تحديد قيمة الشركة.
النفــط  صناعــة  أرامكــو،  وتقــود 
المملكــة،  فــي  التقليديــة  والطاقــة 
عابــرة  اســتثمارات  إلــى  إضافــة 
والتوزيــع  اإلنتــاج  فــي  للحــدود، 

والتسويق.
والســعودية ثالث أكبــر منتج للنفط 
الخــام فــي العالــم، بمتوســط إنتــاج 

ــا،  10.2 مالييــن برميــل يوميــا حاليًّ
وأكبــر ُمصدر فــي العالم بحجم 7.2 

ا. مليون برميل يوميًّ
الطاقــة  وزارة  أعلنــت  ذلــك،  إلــى 
النفــط  احتياطيــات  أن  الســعودية، 
بـــ2.2 مليــار  ارتفعــت  المملكــة  فــي 
برميــل إلــى 263.2 مليــار برميل مع 

نهاية 2017.
بواقــع  الغــاز  احتياطيــات  و”زادت 
17 تريليــون قدم مكعبة إلى 319.5 

تريليون قدم مكعبة”.
وحســب التقريــر الســنوي “ألرامكــو 

احتياطيــات  تبلــغ  الســعودية”، 
المملكــة المثبتــة، من النفــط 256.7 

مليار برميل.
األخيــر  التدقيــق  إن  الفالــح  وقــال 
لحجــم االحتياطــات، يثبــت صحــة 
الســعودية”  “أرامكــو  بــأن  اعتقادنــا 

أكبر شركات العالم قيمة.

مضت أســعار النفط على مســار تحقيق مكاســب أســبوعية قوية أمس الجمعة بعدما تلقت األسواق المالية دعًما من اآلمال التي 
خلقتهــا احتمــاالت حــل الخافات التجارية بين الواليات المتحدة والصين قريًبــا، وفي الوقت الذي بدأت فيه تخفيضات اإلنتاج 

بقيادة أوبك تقلص المعروض.

وعلــى الرغــم مــن هــذا، ظلت الســوق في 
حالة ترقب بفعل توقعات بحدوث تباطؤ 

اقتصادي في عام 2019.
القيــاس  لخــام  اآلجلــة  العقــود  وبلغــت 
العالمي مزيج برنت 61.59 دوالر للبرميل 
بحلول الســاعة 0555 بتوقيت جرينتش، 
مــا  أو  ســنتات،  تســعة  قــدره  بانخفــاض 

يعادل 0.15 %، عن التسوية السابقة.
غــرب  لخــام  اآلجلــة  العقــود  وانخفضــت 
تكســاس الوسيط األميركي أربعة سنتات 
عــن التســوية الســابقة إلــى 52.55 دوالر 

للبرميل.

ويتجه الخامان إلى تحقيق مكاسب  «
لألسبوع الثاني، حيث ارتفع برنت 

بنحو 8 %، بينما زاد خام غرب 
تكساس الوسيط نحو 10 %.

خالد الفالح

بالمملكـــة النفـــط  احتياطـــي  برميـــل  مليـــار   263.2 صينية ــة  ــي ــرك ــي أم ــات  ــث ــاح ــب م ــج  ــائ ــت ن ــا  ــًب ــرق ــت م
السعودية: ماضون في خطط إدراج “أرامكو”“برنت” يتراجع إلى 61.59 دوالر للبرميل
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توقعــت وكالــة »بلومبيــرغ« اإلخباريــة أن تقترض شــركات النفــط الخليجية فــي عام 2019 
بشــكل أكبر من أجل تمويل مشــروعات التوســعة، بعد أن ارتفع ســعر النفط مما تســبب في 

تراجع حاد في أسواق الدين في عام 2018.

مؤسســة  فــي  االقتصادييــن  كبيــر  وقــال 
ارتفــاع  إن  فيفــي  روري   MENA Advisors
علــى  الضغــط  مــن  خّفــف  النفــط  أســعار 
عــام  فــي  الخليجيــة  الحكومــات  ميزانيــات 
2018 وسمح لشركات الطاقة هناك بالتمويل 
الذاتــي لمشــروعاتها، وهــذا تحــول مــن عــام 
2017 عندما دفعت أســعار النفط المنخفضة 

الشركات إلصدار ديون قياسية.
وقــال التقريــر إن هــذه الديناميكية يمكن أن 
تكرر في عام 2019. ووصل متوســط أســعار 
النفط لمدة أربع سنوات أعلى مستوياته في 
عام 2018، لكنه أنهى الربع األخير بانخفاض 

أثار التشاؤم حول التوقعات لعام 2019.
مســتوى  إلــى  برنــت  أســعار  انخفــاض  ومــع 

قياسي عالمي بنسبة 35 % منذ شهر أكتوبر 
فــي  الطاقــة  شــركات  تضطــر  قــد  الماضــي، 
المنطقــة إلــى تســريع وتيــرة اإلقــراض مــرة 

أخرى.
وتقــول باحثــة النفــط والطاقــة في مؤسســة 
Cantor Fitzgerald Europe أشــلي كيلتــي 
إن الشــركات ســتنظر إلــى إصــدار المزيد من 
الســندات. فالمشــروعات بحاجة إلــى تمويل 

واالحتياطيات النفطية بحاجة إلى تجديد.
وأضافت أن الشــركات لــن تعود إلى »الرعاية 
والصيانة« كما كان منذ بضع سنوات. وسوف 
ا. تستخدم الديون ألنها ال تزال رخيصة نسبيًّ
فــي  تلــك  مثــل  الوطنيــة  الطاقــة  وشــركات 
اإلمــارات وعمان والبحرين مثقلة بالســندات 

شــركات  واقترضــت   ،2018 فــي  والقــروض 
الطاقــة فــي اإلمــارات أكثــر مــن 9 مليــارات 
اقترضتهــا  مليــارات   19.4 أصــل  مــن  دوالر 

شركات المنطقة. 
مليــون   150 الســعودية  أرامكــو  وأصــدرت 

دوالر من السندات من خالل إحدى أذرعها.

مشروع توسعة المصفاة
“بابكــو”  البحريــن  نفــط  شــركة  وأطلقــت 
مشــروًعا لتوســعة المصفــاة يهــدف إلــى رفــع 

ــا، إلــى  اإلنتاجيــة مــن 260 ألــف برميــل يوميًّ
ــا، وهــو يشــمل بنــاء  360 ألــف برميــل يوميًّ
إلــى زيــادة  وحــدة تكســير جديــدة، إضافــة 
طاقة وحدة التكسير الهيدروجيني المعتدلة 
ــا من نحــو 54 ألف  إلــى 70 ألــف برميــل يوميًّ
التحديــث  مشــروع  أن  كمــا  ــا،  يوميًّ برميــل 
ســوف يســاهم فــي إنتــاج منتجــات نظيفــة 
وذات قيمــة مضافة وصديقة للبيئة، ويتوقع 

االنتهاء من المشروع في عام 2021.
وتبلــغ كلفــة المشــروع 5 مليــارات دوالر وهو 

ينفذ على مراحل.
الخليجيــة  الطاقــة  شــركات  زالــت  ومــا 
تســتهدف مشــروعات التوســعة، علــى الرغم 
مــن محاوالت الدول األعضاء في أوبك مثل 
اإلمارات والســعودية والكويت لرفع األسعار 

من خالل خفض اإلنتاج.

هــذه  فــي  والطاقــة  الغــاز  ويخطــط منتجــو 
المنطقــة إلنفــاق أكثــر مــن 600 مليــار دوالر 
علــى مشــروعات الطاقــة خالل العقــد المقبل 

وفًقا لتصريحات مسؤولين.
للنفــط  الوطنيــة  أبوظبــي  شــركة  وتخطــط 
التــي أصــدرت أكثــر مــن نصف الســندات في 
إلــى  إنتاجهــا  لزيــادة   2018 عــام  اإلمــارات 
إنتاجهــا  مــن  بــدالً  ــا  برميــل يوميًّ 4 مالييــن 
الحالــي الــذي يصــل إلــى 3.5 مالييــن برميل 
ــا. وســتنفق 132 مليــار دوالر علــى هذه  يوميًّ
المشــروعات خــالل األعوام الخمســة المقبلة 
لترفــع مــن احتمــاالت المزيــد مــن االقتــراض 

في قطاع الطاقة.
وأصــدرت شــركات الطاقــة العمانية ســندات 
 4.6 واقترضــت   ،2018 عــام  فــي  قياســية 
مصفــاة  مشــروع  لتمويــل  دوالر  مليــارات 
الدقــم، كمــا اقترضــت شــركة الغــاز العمانيــة 

بالمشروع 1.1 مليار دوالر لتمويل إنفاقها.

دبي - بلومبيرغ

شركات النفط الخليجية تقترض أكثر في 2019

تبلغ الكلفة اإلجمالية لتوسعة المصفاة نحو 5 مليارات دوالر

البالد مازن النسور

وذكر تقرير لمؤسسة “شبكة عدالة الضرائب” أن اإليرادات الضريبية  «
المفقودة في أنحاء العالم تتراوح بين 190 و255 مليار دوالر سنويًّا، وهو 

ما يساوي نحو 3 % من مكاسب رؤوس األموال. وأشارت الشبكة أيًضا 
إلى أن ما يتراوح بين 21 و32 تريليون دوالر مخبأة في مالذات ضريبية 

في أنحاء متفرقة من العالم. وتشكل المالذات الضريبية 15 % من دول 
العالم وأغلبها بلدان غنية وصغيرة الحجم.

255 مليار دوالر ضرائب عالمية مفقودة

“بابكو” تواصل 
مخاطبة البنوك 
لتمويل مشروع 

التوسعة
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أظهــرت أحــدث بيانات نشــرت أن الميزانية الموحــدة لمكاتب الصرافة 
العاملــة فــي البحرين بلغت نحو 157.6 مليــون دينار بنهاية الربع الثالث 
مــن العــام الماضــي 2018، بزيادة 7.8 % قياًســا بالفتــرة ذاتها من العام 
2017، في حين تراجعت قياًسا بالربع الثاني من 2018 بنسبة 10.1 %. 

نشــرها  بيانــات  ألحــدث  ووفًقــا 
علــى  المركــزي  البحريــن  مصــرف 
وحصلــت  اإللكترونــي  موقعــه 
بلغــت  منهــا،  نســخة  علــى  “البــاد” 
الميزانية الموحدة في الربع الثالث 
نحــو 157.6 مليــون دينــار، بزيــادة 
بنحــو  قياًســا  دينــار،  مليــون   11.7
146 مليــون دينار بالفترة ذاتها من 
تراجعــت  حيــن  فــي   ،2017 العــام 
بمقــدار 17.7 مليــون دينــار قياًســا 
بقرابــة 175.3 مليــون دينــار بالربــع 

الثاني من العام 2018.
وكانت الميزانيــة الموحدة لمكاتب 
الصرافــة شــهدت ارتفاًعــا في الربع 
الثاني من العام 2018 بنســبة 31.9 
%، قياًســا بالفتــرة ذاتهــا مــن العام 
بالربــع  قياًســا   % و10.9   ،2017

األول من العام 2018.
وتوزعــت الموجــودات فــي مكاتب 
الصرافــة بالربــع الثالــث مــن العــام 
2018، مــا بيــن موجــودات محليــة 
 107.1 بنحــو  المرخصــة  للمكاتــب 
مليــون دينــار )نحــو 161.6 مليــون 
وقرابــة  الثانــي(،  الربــع  فــي  دينــار 
للموجــودات  دينــار  مليــون   50.6
األجنبيــة )13.7 مليون دينار تقريًبا 

في الربع الثاني(.
المحليــة  الموجــدات  وشــهدت 
للمكاتــب المرخصــة تراجًعــا بنحــو 
54.5 مليــون دينــار، أي مــا نســبته 
 161.6 بنحــو  مقارنــة   ،%  33.7
مليــون دينــار فــي الربع الثانــي، أما 
فشــهدت  األجنبيــة  الموجــودات 
إذ   ،%  267.8 بنســبة  فيهــا  قفــزة 
ارتفعــت من 13.7 مليون دينار في 
الربــع الثانــي لتصل إلــى نحو 50.6 

مليون دينار.
ووفًقــا للبيانــات، فــإن الموجــودات 
المحليــة لمكاتــب الصرافــة تشــمل: 
النقــد في مكاتب الصرافة الذي بلغ 
78.9 مليــون دينــار، بتراجــع  نحــو 
 128.8 بنحــو  قياًســا   ،%  38.8

مليون دينار بالربع الثاني، في حين 
أن ودائــع المكاتــب المرخصــة لــدى 
المصــارف بلــغ حجمــه 6.63 مليون 
دينار تقريًبا بارتفاع 2.2 % مقارنة 
بالربــع  دينــار  مليــون   6.5 بنحــو 
الثانــي، كمــا تراجعت المســتحقات 
المحليــة من الغير لمكاتب الصرافة 
مليــون   1.6 مــن   %  40.7 بنســبة 
دينار تقريًبا بالربع الثاني لتنخفض 
إلــى 926.7 مليــون دينــار، وكذلــك 
المحليــة  الموجــودات  تراجعــت 
األخــرى للمكاتــب بنســبة 16.7 % 
من 24.7 مليون دينار بالربع الثاني 
إلــى نحــو 20.6 مليون دينــار بالربع 

الثالث.
مكاتــب  علــى  المطلوبــات  أمــا 
الصرافــة بالربــع الثالــث، فتوزعــت 
مــا بيــن مطلوبــات محليــة بقرابــة 
106.6 مليــون دينار )114.7 مليون 
دينــار تقريًبــا بالربــع الثانــي(، ونحو 
51 مليون دينار )60.6 مليون دينار 
بالربع الثاني( للمطلوبات األجنبية.

وتشــمل المطلوبــات المحليــة علــى 
 63.5 نحــو  الصرافــة:  مكاتــب 
المــال  رأس  حجــم  دينــار  مليــون 
المرخصــة  للمكاتــب  واالحتياطــي 
بالربــع  دينــار  مليــون   62.9 )نحــو 
الثانــي(، و29.3 مليــون دينار حجم 
القــروض المحلية لمكاتب الصرافة 
مــن المصــارف )نحــو 36.7 مليــون 
ألــف  الثانــي(، و98.7  بالربــع  دينــار 
دينــار حجــم المســتحقات المحليــة 
الغيــر  إلــى  الصرافــة  مكاتــب  مــن 
)313.1 ألــف دينــار بالربــع الثانــي(، 
تقريًبــا  دينــار  مليــون  و13.7 
للمطلوبــات المحليــة األخــرى علــى 
المكاتــب )نحــو 14.7 مليــون دينــار 

بالربع الثاني(.
ورخــص مصــرف البحرين المركزي 
لـــ 19 مؤسســة صرافــة للعمــل فــي 
السوق المحلي حتى شهر يناير من 

العام 2018.

ميـزانيـــة مكــاتـــب الصــرافـــة
ارتفعت 7.8 % في الربع الثالث

قفــزت أســعار الذهــب أمــس الجمعــة مــع تراجــع الــدوالر بفعــل 
توقعات بأن يتوقف مجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي 
األميركــي( مؤقًتــا عــن رفــع أســعار الفائــدة إذا تباطــأ االقتصــاد 
األميركــي هــذا العــام، فــي الوقت الــذي يترقب فيه المســتثمرون 
الواليــات  بيــن  التجاريــة  المباحثــات  فــي  التقــدم  بشــأن  أخبــاًرا 
المتحــدة والصيــن. وارتفــع الذهــب فــي المعامــات الفوريــة 0.6 
% إلــى 1294.01 دوالر لألوقيــة )األونصة( بحلول الســاعة 0729 
بتوقيــت جرينتــش، ليتجــه إلى تحقيق مكاســب لألســبوع الرابع 

على التوالي. والمعدن األصفر مرتفع 0.7 % هذا األسبوع.
وزاد الذهــب فــي العقــود األميركيــة اآلجلــة 0.5 % إلــى 1294.3 
دوالر لألوقية. ومن بين المعادن النفيســة األخرى، قفز الباديوم 

0.2 % إلى 1324.90 دوالر لألوقية وسجل ارتفاًعا بنحو 2.5 % 
هــذا األســبوع. وارتفعــت الفضــة بنحــو 1.1 % إلــى 15.73 دوالر 
لألوقية، بينما زاد الباتين 0.6 % مسجاً 824.60 دوالر لألوقية.

توقعــت صحيفــة »فايننشــال تايمز« أن يخســر جيف بيزوس، مؤّســس شــركة 
»امــازون. كــوم«، لقــب أغنــى رجــل فــي العالــم بعد إعالنــه إلجــراءات الطالق 
من زوجته. ويراقب مســتثمرون هذا اإلعالن لمعرفة ما إذا كان ســيؤثر على 

سيطرة بيزوس في الشركة األميركية.

مــن  لطاقــه  بيــزوس  إعــان  وجــاء 
مــن  فقــط  عــام  بعــد  ماكينــزي  زوجتــه 
تصنيفــه أغنــى رجــل فــي العالــم بثــروة 
مليــار دوالر. وقــد يخســر  بـــ138  تقــدر 
الرجــل نصــف ثروتــه لمصلحــة طليقتــه 
لتصبــح أغنــى امــرأة فــي العالــم، كما أن 

ترتيــب بيزوس بيــن أغنى أغنياء العالم 
وســيعود  دوالر،  مليــار  بـــ69  ســيتراجع 
بيــل غيتــس  »مايكروســوفت«  مؤســس 

إلى الصدارة بـ92.5 مليار دوالر.
وعلــى صعيــد شــركة »أمازون.كــوم«، التي 
تنمــو وتحقــق األرباح تلو األخــرى، يتوقع 

أال تؤثــر إجــراءات الطــاق بيــن بيــزوس 
وماكينزي على الثقة بالشركة.

وجــاء إعــان بيــزوس بعــد أنبــاء تحدثت 
عــن عاقــة تجمعــه مــع مذيعــة التلفزيون 

السابقة لورين سانشيز.
ماكينــزي  إن  صحافيــة  تقاريــر  وقالــت 
كانت تعلم بعاقة زوجها بسانشــيز لكنها 
طلبــت الطــاق منــه عنــد كشــف وســائل 
الغراميــة  العاقــة  عــن  أميركيــة  إعــام 
بيــن بيزوس وسانشــيز. وتــزوج بيزوس 

وماكينزي في 1996 ولديهما 4 أوالد.

بيزوس يفقد لقب أغنى رجل بالعالمالذهب يرتفع مع تراجع الدوالر

قالــت وكالــة بلومبيــرغ لألنبــاء إن البنــوك الخليجيــة تتماســك بســرعة مع ســعيها للتنافس في عصــر انخفاض أســعار النفط، 
الفتــة إلــى أن أكبــر بنــك ســعودي أعلــن عــن محادثات اندمــاج مع منافس محلــي له، كما أن إمــارة أبوطبي تعمــل على دمج 3 
مــن مصارفهــا، لتســتمر موجــة اندماج البنوك الخليجية ويشــارك 12 مصرًفا في المنطقة بمحادثات اســتحواذ أو اندماج في 

ما بينها. وحاولت »بلومبيرغ« اإلجابة على 5 أسئلة في ما يتعّلق باالندماجات في القطاع المصرفي الخليجي، هي كالتالي:

لماذا يتم دمج البنوك في الخليج؟ «

تعتمــد مصــارف الخليــج بشــكل كبيــر علــى 
الودائــع الحكوميــة التــي يمكــن أن تتضــاءل 
مــع تقلب أســعار النفط بشــكل متزامن، وفي 
الوقت نفســه هنــاك عدد بنــوك مبالغ فيه في 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فهناك أكثر 
ــا مدرًجــا لـــ51 مليون  مــن 70 مصرًفــا خليجيًّ
نسمة يعيشون في المنطقة، بالمقارنة مع 12 
مصرًفــا فــي بريطانيا مثــاً، والتــي يبلغ عدد 

سكانها نحو 65 مليون نسمة.

أين يحدث أكبر اندماج؟ «

 2017 عــام  فــي  أبوطبــي  إمــارة  أكملــت 

إجــراءات اندمــاج إلنشــاء صنــدوق ســيادي 
220 مليــار دوالر، وذلــك  تبلــغ أصولــه نحــو 
بالتحالف بين »مبادلة لاســتثمار« و»أبوطبي 
لاســتثمار«. كمــا أن بنــك أبوطبــي التجــاري 
وبنــك االتحــاد الوطنــي يجريــان محادثــات 
اندمــاج مــع بنــك الهــال، ومــن شــأن اندماج 
الكيانــات الثاثــة خلق قوة مصرفية إقليمية 

بقيمة 110 مليارات دوالر.

ما الصورة الكبرى؟ «

يرتبــط نمو األصــول المصرفية بدرجة كبيرة 
لــدول  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  نمــو  مــع 
الخليــج، والــذي بــدوره يتحــرك بالتــوازي مع 

تقلب أسعار النفط. ومنذ عام 2014، تضررت 
دول الخليــج مــن هبــوط أســعار الخــام، ممــا 
جعل الحكومات الخليجية تضطر إلى إعادة 
تقييــم ميزانياتها وتراجع الودائع الحكومية. 
كمــا واجهت البنوك في المنطقة ضغوطا في 
ارتفــاع التكاليــف بســبب المعاييــر الجديــدة 
فــي  التكنولوجيــة  والتغيــرات  للمحاســبة 
القطــاع المصرفــي وضريبة القيمــة المضافة 

في بعض دول الخليج.

ما عمليات االندماج األخرى المتوقع  «
حدوثها؟

فــي مايو الماضي، تم االتفاق في الســعودية 

على شــراء البنك الســعودي البريطاني للبنك 
األول )مدعــوم مــن بنــك آر بــي إس( بقيمة 5 
مليــارات دوالر. كمــا بــاع »جــي بــي مورغان« 
حصة بـ7.5 % في بنك االســتثمار الســعودي 
جهتهــا،  مــن  نفســه.  الســعودي  للمصــرف 
تتمتــع قطــر بعــدد مرتفــع مــن البنــوك نســبة 
الخليــج،  ببقيــة دول  الســكان مقارنــة  لعــدد 
حيــث يوجــد 18 مصرًفــا لخدمــة 2.7 مليون 
شــخص. وأجرى »بنك بــروة« و»قطر الدولي« 

في أغسطس الماضي محادثات لاندماج.
وفــي ســلطنة عمــان تجــري عمليتــا اندمــاج 

فقط.

هل نتوقع مزيدًا من صفقات االندماج؟ «

يصعب توقع إجراء مزيد من صفقات االندماج 
بيــن البنــوك الخليجيــة التي تعتمد أساًســا على 
دعــم وحيــازات حكوميــة. ويمكن القــول أنه لم 

يحدث إال عدد قليل من االندماجات بالنظر إلى 
المناقشــات التــي جــرت. ومــع ذلــك، قــد تضطر 
المزيــد مــن الكيانــات المصرفيــة الخليجية إلى 

االندماج رغم أن ذلك يهدد البنوك األصغر.

دبي - بلومبيرغ

ازديــاد مــوجــة اندمــاج البنــوك الخليجيــة

أهم صفقات اندماج البنوك المتوقعة في الخليج 

نيويورك - رويترزبنجالورو - رويترز

مع انخفاض 
أسعار النفط

أمل الحامد

157.6
مليـــــــون دينـــــار

المیزانیۀ الموحدة لمکاتب الصرافۀ 
بالربع الثالث من العام 2018 قیاًسا بالربع الثانی 2018

        إنفوجرافیک: 

محمد خلیل

        إعداد: 

أمل الحامد

157.6
ملیون دینار

107.1
ملیون دینار

50.6
ملیون دینار

6.63
ملیون دینار

78.9
ملیون دینار

 بالربع الثالث، تراجعت 
10.1 %، قیاًسا بـ 175.3 

ملیون دینار بالربع الثانی.

موجودات مکاتب الصرافۀ:

 بالربع الثالث، 
تراجعت 33.7 % 

مقارنۀ بـ 161.6 ملیون 
دینار بالربع الثانی.

 بالربع الثالث، بزیادة 
267.8 %، قیاًسا بـ 13.7 

ملیون دینار بالربع 
الثانی.

 بالربع الثالث، بتراجع 38.8 %، 
قیاًسا بنحو 128.8 ملیون دینار 

بالربع الثانی.

  بالربع الثالث، بارتفاع 2.2 % 
مقارنۀ بـ 6.5 ملیون دینار بالربع 

الثانی.

الموجودات األجنبیۀ:الموجودات المحلیۀ: 

ودائع مکاتب الصرافۀ لدى المصارف:النقد بمکاتب الصرافۀ:



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

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

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

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

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-4204( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا خاتون محم���د علي حبيب الش���علة بطل���ب تحويل المح���ل التجاري 

التالي: إلى مريم عيسى علي باقر  

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
4-122312

االسم التجاري
كافتيريا قصر كميل
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إخالء محاكم في ألمانيا 
بسبب تهديدات إرهابية

تلقت 3 محاكم ألمانية في مدن 
كيلوإرفورت وماغديبرغ، تهديدات بوجود 

قنابل داخل مبانيها، مما استدعى من 
السلطات التدخل إلخالئها، وفق ما ذكرت 

صحيفة “هانوفيرش هألجماينه تسايتونج” 
أمس الجمعة.

وقالت الصحيفة إن السلطات تقوم 
بإخالء محكمتي إرفورتوماجديبرغ بسبب 
التهديدات التي أرسلت بالبريد اإللكتروني.

وذكرت أن محكمة كيل تلقت تهديدا مماثال 
الليلة الماضية وأن الشرطة تفتش المبنى 

بالكالب البوليسية. وقالت الشرطة األلمانية 
بوالية هيسه في غرب البالد أمس الجمعة 
إنها أخلت محكمة في مدينة فيسبادن بعد 

العثور على جسم مريب.

بولتون: واشــنطن ســتواصل المحادثــات العســكرية مع تركيا

البنتاغون يبدأ بسحب معدات من سوريا

أفاد مســؤول في وزارة الدفاع األميركية، أمس الجمعة، بأن الواليات المتحدة بدأت بســحب معدات من ســوريا ولم تبدأ حتى اآلن بســحب جنود، وذلك توضيحا 
لمعلومــات تــم تداولهــا فــي هــذا الصــدد. وقــال المســؤول رافضا كشــف هويته “لم نســحب قوات حتــى اآلن”، في وقــت أعلن التحالــف الدولي ضد “داعــش” بقيادة 

الواليات المتحدة، الجمعة، أنه “بدأ عملية االنسحاب المنظم من سوريا”.

وكان المرصــد الســوري لحقوق اإلنســان 
قــد أعلــن فــي وقــت ســابق، أن القــوات 
مــن  آليــات   10 ســحبت  قــد  األميركيــة 
قاعــدة الرميــالن باتجــاه العــراق. وأفــاد 

المرصد بانسحاب 150 جنديا أميركيا.
فيمــا قالــت الخارجية الروســية إن لديها 
فــي  البقــاء  تريــد  أميــركا  بــأن  انطباعــا 

سوريا.
وكان الناطق باسم التحالف الدولي الذي 
تقوده واشنطن شون راين قد أكد أمس، 
أن عمليــة االنســحاب مــن ســوريا بــدأت، 
يتحــدث  كان  إن  يوضــح  أن  دون  مــن 
عــن القــوات األميركية وحدهــا أم جميع 

قوات التحالف.
وقــال راين “بدأت قوة المهام المشــتركة 
)عمليــة العــزم الصلــب( عمليــة انســحابنا 
المدروســة مــن ســوريا”، فــي إشــارة إلى 
ضــد  واشــنطن  تقــوده  الــذي  التحالــف 
تنظيــم “داعش”، رافضــا إعطاء تفاصيل 
تتعلق بالجدول الزمني للعملية والمواقع 

أو تحركات الجنود ألسباب أمنية.
وتابــع رايــن “لــن نعلــن عن جــدول زمني 
أو تحــركات الجنــود األميركييــن خــالل 

االنسحاب من سوريا”.
وكان الجيــش األميركــي قد بدأ بســحب 
معّدات من ســوريا وفق ما أّكد مســؤول 
لوكالــة  األميركّيــة  الدفــاع  وزارة  فــي 
يــزال  ال  وقــت  فــي  بــرس”،  “فرانــس 
الجــدول الزمني النســحاب 2000 جندي 
أميركــي تــّم نشــرهم فــي هــذا البلــد غير 

واضح.
وقال المسؤول “ُيمكنني أن أؤّكد حصول 
نقل لمعّدات من سوريا. وألسباب أمنّية، 
لــن أعطــي تفاصيــل إضافّية فــي الوقت 

الحالي”.
وكانــت قنــاة “ســي إن إن” قــد تحّدثــت 
في وقت سابق عن سحب تلك المعّدات 

خالل األيام األخيرة.

محادثات مع تركيا

قــال مستشــار األمــن القومــي األميركــي 
إن  الجمعــة،  أمــس  بولتــون،  جــون 
عســكريين  مســؤولين  بيــن  المحادثــات 
بشــأن  األتــراك  ونظرائهــم  أميركييــن 
األســبوع  ســتتواصل  وســوريا  األكــراد 
إلــى نتائــج  التوصــل  أمــل  المقبــل علــى 

مقبولة من البلدين.
وأضــاف بولتــون فــي مقابلــة إذاعية، أن 
الرئيــس دونالد ترامــب ووزير الخارجية 
مايــك بومبيــو يــدركان أن تركيــا ملتزمة 
“بعدم اإلضرار باألكراد الذين قاتلوا معنا 

ضد داعش”.
تركيــا  بيــن  عميــق  خــالف  وهنــاك 
والواليــات المتحــدة رغم أنهمــا حليفتان 
في حلف شــمال األطلسي، بشأن تطبيق 
خطــة الرئيس ترامب لســحب نحو ألفي 
وهــذه  ســوريا،  فــي  متمركزيــن  جنــدي 

الخطة مرهونــة بالتعاون التركي لتأمين 
شــمال شــرق ســوريا في ظل االنســحاب 

األميركي.
وحاول مستشار األمن القومي األميركي 
جون بولتون األســبوع الحالي، الحصول 
علــى ضمانات بــأن تركيا لن تلحق الضرر 
بعــد  الكرديــة  الشــعب  بوحــدات حمايــة 
بتوبيــخ  قوبــل  ذلــك  لكــن  االنســحاب 
شــديد مــن الرئيــس التركــي رجب طيب 

أردوغان.

روسيا تدعو للحوار

المتحدثــة  قالــت  متصــل،  ســياق  فــي 
باســم وزارة الخارجيــة الروســية ماريــا 
زخاروفــا، إن مــن المهــم أن يبــدأ أكــراد 
سوريا وحكومة دمشق الحوار في ضوء 

خطط االنسحاب األميركية.
وأضافــت للصحافييــن أنــه يتعيــن نقــل 
تنتشــر  التــي  األراضــي  علــى  الســيطرة 

الحكومــة  إلــى  األميركيــة  القــوات  بهــا 
السورية.

وقالت زخاروفا “في هذا الشأن  «
يكون لبدء حوار بين األكراد 

ودمشق أهمية خاصة. برغم كل 
شيء األكراد، جزء ال يتجزأ من 
المجتمع السوري”. وتعتبر تركيا 
وحدات حماية الشعب الكردية 
التي تدعمها واشنطن امتدادا 

لحزب العمال الكردستاني، الذي 
يشن تمردا منذ 34 عاما في 

تركيا النتزاع حقوق سياسية 
وثقافية لألكراد في المناطق 

الجنوبية الشرقية قرب سوريا. 
وقال مسؤول كردي كبير لرويترز، 

األسبوع الماضي، إن األكراد 
عرضوا على موسكو خريطة طريق 
التفاق مع دمشق.  وقال نائب وزير 
الخارجية السوري إنه متفائل بشأن 

استئناف الحوار مع األكراد.

عواصم ـ وكاالت

برلين ـ د ب أ

قال المرصد السوري إن االنسحاب بدأ فعليا ليل الخميس

لندن ـ رويترزبيروت ـ سبوتنيكأثينا ـ اف ب

صرحــت المستشــارة األلمانية أنغيا ميركل، خــال أول زيارة لها إلى أثينا منذ 
2014، أمــس الجمعــة، بــأن ألمانيــا “تتحمــل بالكامــل مســؤولية الجرائــم” التــي 

ارتكبها النازيون األلمان في اليونان.

وقالــت ميــركل إن دعمــا مــن برليــن ألثينــا 
اليونــان  البلديــن،  علــى  بالفائــدة  ســيعود 
رئيــس  مــع  محادثاتهــا  وخــالل  وألمانيــا. 
تســيبراس،  أليكســيس  اليونانــي  الــوزراء 
أشادت ميركل بتضحيات اليونانيين خالل 
واعترفــت  األخيــرة  االقتصاديــة  األزمــة 
بشــجاعة الحكومــة اليونانيــة فــي قضيــة 
حسم الخالف بشأن اسم مقدونيا. وسعت 
المستشــارة األلمانيــة خــالل زيارتهــا ألثينــا 
إلــى تهدئــة األجــواء المتوترة بيــن البلدين 
اليونانيــة  األزمــة  أثنــاء  اندلعــت  التــي 

)2010 - 2014(، إذ إن ألمانيــا ارتبطت 
بسياســات  اليونانييــن  أذهــان  فــي 
فرضــت  التــي  الصارمــة  التقشــف 

تخلفهــا  لتجنــب  اليونــان  علــى 
الضخمــة  ديونهــا  دفــع  عــن 

وتفــكك منطقــة اليورو. كما أجــرت ميركل 
محادثــات مع الرئيس اليوناني بروكوبيس 
حصــول  مطلــب  ويشــكل  بافلوبولــوس. 
اليونــان علــى تعويضــات ماليــة مــن ألمانيا 
عــن الجرائــم التــي وقعــت خــالل احتــالل 
النازييــن األلمان لهذا البلد )1941 - 1944(، 
جــدال قديمــا في اليونان أحيته أزمة الدين 
فــي الســنوات األخيــرة. وكان تقريــر لهيئة 
المحاســبة اليونانية قدر في الماضي قيمة 

التعويضات المطلوبة بـ 162 مليار يورو.

وفي نظر برلين رسميا  «
تمت تسوية قضية تعويضات 

الحرب العالمية الثانية نهائيا عبر 
معاهدات دولية، لكن بعض 

المسؤولين األلمان الحاليين 
يبدون أقل حزما.

نقلــت مصــادر مقربــة من رئيــس مجلس النــواب اللبناني نبيه بــري، أنه يطالب 
بدعــوة ســوريا للمشــاركة فــي القمــة االقتصاديــة العربيــة المقــرر عقدهــا فــي 

بيروت يوم 20 يناير الحالي ويعتبر ذلك ضروريا.

لوكالــة  حديــث  فــي  المصــادر  وذكــرت 
“سبوتنيك” أن بري قال في إحدى كلماته 
أخيــرا “مطالبتنا بدعوة ســوريا إلى القمة 
العربيــة تســتند إلــى حقائــق بديهيــة، في 
حيــن أن قــرار عــدم دعوتهــا ال يتســم مع 
الواقــع”. وأوضــح بــري، حســب المصــادر 
تناقــش  أن  يفتــرض  العربيــة  “القمــة 
ومــن  المختلفــة،  االقتصاديــة  األوضــاع 
ضمنها مســألة إعادة إعمار سوريا، فكيف 
ال تكــون ســوريا حاضــرة وهــي المعنيــة 

األولى بتلك المسألة؟”.
إن  قلنــا  أن  “ســبق  بــري  وأضــاف 
النظــر  وبصــرف  وســوريا،  لبنــان 
التاريخيــة  القربــى  عالقــات  عــن 

علــى  يحافظــان  والجغرافيــة، 
فهنــاك  الدبلوماســية،  عالقتهمــا 

والعالقــات  البلديــن،  كال  لــدى  ســفارتان 
بجميــع أشــكالها ليســت مقطوعــة، عالوة 

على أنهما يكمالن بعضهما”.
اللبنانــي،  النــواب  مجلــس  رئيــس  وبيــن 
حســب مــا ذكــرت المصــادر “إذا كان ثمــة 
العربيــة  الجامعــة  عــن  صــدر  قــد  قــرار 
بتعليق عضوية ســوريا، وهو قرار اعتبره 
غير موجود، لكونه غير شرعي، فإّن دوالً 

عربية كثيرة بدأت في التراجع عنه”.

ويدعو بري و “كتلة  «
التنمية والتحرير” النيابية 

اللبنانية التي يترأسها 
بإصرار إلى تطبيع العالقات 

بين السلطات في لبنان 
وسوريا وإعادة األخيرة 

إلى جامعة الدول العربية.

يقــول اثنــان مــن أكبــر المتبرعين للحملــة الداعمة لخــروج بريطانيا مــن االتحاد 
األوروبي إنه بات لديهما اعتقاد اآلن بأن الحكومة ستتخلى في نهاية المطاف 

عن المشروع الذي أيداه، وأن المملكة المتحدة ستبقى في االتحاد.

هارجريفــز،  بيتــر  المليارديــر  وقــال 
الخــروج  لحملــة  المتبرعيــن  أكبــر  ثانــي 
التحــوط  صناديــق  ومديــر   ،2016 فــي 
المخضرم كريســبين أودي لرويترز إنهما 
يتوقعــان أن تبقى بريطانيــا في االتحاد 
اســتفتاء  فــي  حملتهمــا  انتصــار  برغــم 
2016. وقــال أودي، الــذي يديــر صندوق 
التحوط أودي أسيت مانجمنت، إنه بات 
اآلن يســتعد الرتفاع الجنيه االســترليني 
بعدما جنى صندوقه الرئيس في السابق 

فوائــد المراهنــة مــن تأثيــر الخروج 
من االتحاد.

ويأتي تشــاؤم المتبرعين في 
البرلمــان  فــي  جمــود  خضــم 

الخــروج  اتفــاق  بشــأن 
إليــه  توصلــت  الــذي 

رئيســة الــوزراء تيريــزا مــاي مــع االتحاد 
األوروبي، فيما ألقى بشكوك كبيرة بشأن 
كيف ســيحدث الخــروج أو حتى إن كان 
إن  هارجريفــز،  وقــال  أصــال.  ســيحدث 
المؤسســة السياســية عازمة على إحباط 
الخــروج مــن االتحــاد وإن هــذا ســيولد 
انعدامــا للثقــة فــي الطبقــات السياســية 
الحكومــة  أن  وأضــاف  البريطانيــة. 
عمليــة  تمديــد  األرجــح  علــى  ســتطلب 

الخروج ثم ستدعو إلى استفتاء ثان.

وقال هارجريفز )72 عاما(، والذي  «
تبرع بمبلغ 3.2 مليون جنيه 

استرليني لحملة االنسحاب من 
االتحاد ”لقد استسلمت تماما. 

أشعر بإحباط شديد، ال أعتقد 
أن الخروج سيتم أصال.

بريطانيا قد تعدل عن االنسحاببري مع عودة سوريا للجامعة العربيةميركل: نتحمل مسؤولية جرائم نازية
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غزة ـ وكاالت

بغداد ـ اف ب

ذكــرت وزارة الصحــة الفلســطينية، أمــس الجمعــة، أن امــرأة استشــهدت 
برصاص الجيش اإلســرائيلي فيما أصيب 14 آخرون باحتجاجات جديدة 

ضمن “مسيرات العودة”.

وأوضــح الناطــق باســم الــوزارة أشــرف 
القــدرة أن المــرأة قتلــت جــراء إصابتهــا 
بالرأس، كما أصيب 14 آخرون برصاص 
الجيــش مــن بينهــم صحافــي ومســعف. 
بيــن  توتــر  وســط  المواجهــات  وتأتــي 
إســرائيل وقطاع غزة، إذ شنت إسرائيل 

غارات على مواقع في القطاع المحاصر 
منــه.  حارقــة  بالونــات  إطــالق  بعــد 
وتندلــع أعمــال العنــف مــن حيــن آلخــر 
الفلســطينيون  بــدأ  منــذ  الحــدود،  علــى 
مــارس   30 فــي  أســبوعية  احتجاجــات 

للمطالبة بحق العودة إلى أراضيهم.

قتل وأصيب عدد من األشــخاص في انفجار ســيارة مفخخة وسط سوق 
مزدحمــة، ببلــدة القائم شــمال غربي بغــداد قرب الحدود الســورية، صباح 

الجمعة، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن االنفجار.

وذكــر بيــان للجيــش العراقــي أن انفجار 
ســيارة ملغومــة أدى إلــى ســقوط قتيل، 
وإصابــة 16 شــخصا آخريــن، فــي بلــدة 

القائم على الحدود مع سوريا.
الشــرطة  فــي  كبيــر  مصــدر  ذكــر  بينمــا 
المحليــة أن عــدد القتلــى 3 والمصابيــن 

الجيــش  فــي  مصــادر  وكشــفت   ،23
والشــرطة عــن أن مــن بيــن المصابيــن 4 
مــن أفــراد األمــن. وأعلــن العــراق النصــر 
علــى “داعــش” فــي ديســمبر 2017، لكن 
التنظيــم المتطــرف واصل شــن هجمات 

في جميع أنحاء البالد.

شهيدة ومصابون بمسيرات العودة في غزة

قتلى بانفجار سيارة ملغومة ببلدة عراقية

الخرطوم ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

أطلقت شــرطة مكافحة الشــغب الســودانية الغاز المســيل للدموع على متظاهرين خرجوا إلى الشــوارع في الخرطوم ومدينة أم 
درمان عقب صاة الجمعة، وفق ما أفاد شهود عيان وكالة األنباء الفرنسية.

فــي  خرجــوا  الذيــن  المتظاهــرون  وهتــف 
منطقتين في الخرطوم وأم درمان الواقعة 
“حريــة،  النيــل  لنهــر  الغربيــة  الضفــة  علــى 
ســالم، عدالة”، بحسب المصادر نفسها قبل 
الغــاز  الشــغب  تطلــق شــرطة مكافحــة  أن 

المسيل للدموع عليهم.
دعــا  بعدمــا  الجمعــة  مظاهــرات  وجــاءت 
المنظمون للخروج في مسيرات في أنحاء 

البالد األسبوع المقبل.
وقــال “تجمــع المهنيين الســودانيين”، الذي 
يضم قطاعات عديدة بينها أطباء وأساتذة 
جامعيون ومهندسون أمس “سنبدأ أسبوع 
االنتفاضة الشاملة بتظاهرات في كل مدن 

وقرى السودان”.
التواصــل  شــبكات  علــى  نشــر  بيــان  وفــي 
“مســيرة  إلــى  التجمــع  دعــا  االجتماعــي، 

األحــد” فــي شــمال الخرطــوم و “مســيرات 
بمختلف أجزاء العاصمة” الخميس المقبل.
بالمقابــل، لــم تتوان الحكومــة وهي تتوعد 
بالتصعيــد فــي كبــح جمــاح االحتجاجــات، 
واصفة المتظاهرين بالمارقين والمرجفين.

وبنبــرة تبــدو أكثــر حدة من ســابقاتها، هدد 
القيــادي بالحــزب الحاكــم الفاتح عــز الدين 
أســماها  التــي  التظاهــرات  هــذه  بحســم 
بالفوضى خالل أســبوع واحد فقط، وقال: 

سنقطع رأس من يفكر بحمل السالح.

أعلــن تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن، أمس الجمعة، عــن تدمير شــبكة اتصاالت عســكرية للميليشــيات الحوثيــة وكهف خبراء 
أجانب للتحكم بالطائرات دون طيار.

وقال التحالف إن الميليشيات استولت على 
موقــع لشــركة اتصــاالت يمنيــة وحولته إلى 
مركــز اتصاالت عملياتــي وتحكم بالطائرات 

دون طيار.
وأكــد أن تدميــر مركــز االتصــاالت والتحكم 

يتوافق مع القانون الدولي اإلنساني.
االســتهداف  عمليــة  أن  التحالــف  وأوضــح 
للميليشــيات  اإلرهابيــة  العمليــات  ُتحيــد 

الحوثية وتحقق األمن اإلقليمي والدولي.
وأثــار الهجــوم األخيــر لميليشــيات الحوثــي 
جنــوب  فــي  العنــد  قاعــدة  علــى  اإليرانيــة 
اليمــن، غضبا دوليا واســعا، وســط انتقادات 
الدائــم لخــرق مــا جــرى  المتمرديــن  لســعي 

االتفاق عليه في السويد.
فــي تطــور آخــر، هــز انفجــار عنيــف، مســاء 
حريــق  واندلــع  عــدن،  مصافــي  الجمعــة، 

ضخــم فــي أحــد الخزانــات.  وتعــرض أحــد 
خزانــات النفــط إلطــالق نــار، وربمــا حــدث 
وتضاربــت  لالنفجــار.  أدى  كهربائــي  مــاس 
الحقيقــة  األســباب  بشــأن  المعلومــات 
لالنفجــار، وأن أســباب حريــق أحــد خزانات 

النفــط يبــدو غيــر واضــح. ويأتــي الحــادث 
بعد تعرض قاعدة “العند” العســكرية لهجوم 
وهــي  الخميــس،  مســيرة،  بطائــرة  حوثــي 
إحدى القواعد الجوية العســكرية التاريخية 

التي أسسها البريطانيون في اليمن.

تظاهرة في الخرطوم انفجار عنيف يهز مصافي عدن

مســؤول حكومــي: ســنقطع رأس مــن يفكر بحمل الســاح عــدن نفــط  مصافــي  يهــز  عنيــف  انفجــار  اليمــن.. 
دعوات لتظاهرات جديدة بمدن السودان تدمير شبكة اتصاالت عسكرية للحوثيين



باريس ـ أ ف ب

توقعــت الســلطات الفرنســية مســتوى تعبئــة “أشــد وأعنف” لمحتجــي حركة 
“الســترات الصفــر” فــي الســبت التاســع مــن االحتجاجــات المتواصلــة ضــد 
سياســات الرئيس ايمانويل ماكرون الذي لم يتوصل حتى اآلن إلنهاء أســوأ 

أزمة في واليته مستمرة منذ نحو شهرين.

واألســبوع الماضي تظاهر 50 ألف شخص 
في شــوارع أهــم المــدن الفرنســية معلنين 
استفاقة جديدة لهذه الحركة االحتجاجية 
التي تهز فرنسا منذ منتصف نوفمبر 2018 
بعد أن شــهدت تراجعا لمناســبة أعياد آخر 
التــي  التظاهــرات  يــوم  وســيكون  الســنة. 
قــد تتركــز بباريــس وبــورج )وســط(، اليوم 
السبت أشــبه باختبار للســلطات الفرنسية.  
ويبــدأ الثالثــاء الحــوار الكبير الــذي أعلنته 
الحكومــة فــي محاولــة للخــروج مــن أزمة 
“الســترات الصفــر” التي يحركهــا مواطنون 

شــبه  والمناطــق  األريــاف  مــن  فرنســيون 
السياســة  علــى  احتجاجــا  الحضريــة 

الضريبية واالجتماعية للحكومة.

وتوقع المدير العام للشرطة  «
الوطنية إريك مورفان أنه في 

مجمل فرنسا “احتمال العودة إلى 
مستوى تعبئة شبيه بما كان قبل 
عيد الميالد”. وحسب أرقام رسمية 

يحتج المتظاهرون على صحتها، 
فان 66 ألف شخص تظاهروا في 
فرنسا كلها في 15 ديسمبر 2018.

الرباط ـ وكاالت

نفــت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي فــي المغــرب “نفيا قاطعــا”، وجود 
كتــاب مدرســي مصــادق عليــه مــن طرفهــا يوجــد فــي طياتــه خارطــة 
جغرافيــة خلــت تمامــا مــن ذكــر اســم فلســطين، وفقــا لوســائل إعــام 

مغربية أمس الجمعة.

يكـــون  أن  الـــوزارة  نفـــت  كمـــا 
خبـــره  تداولـــت  الـــذي  الكتـــاب 
اإللكترونيـــة  المواقـــع  بعـــض 
االجتماعـــي،  التواصـــل  ومواقـــع 
ــه “ال  ــة أنـ ــيا، موضحـ ــا مدرسـ كتابـ
يوجـــد أي كتـــاب مصـــادق عليـــه 
مـــن طرفهـــا تنطبـــق عليـــه هـــذه 

المواصفـــات”.
وذكــر موقع صحيفة “هســبريس” 
أن صورا انتشــرت نهاية األسبوع 
باللغــة  منشــورا  تظِهــر  الماضــي، 

الفرنسية موجها إلى األطفال، وال 
يرد فيه بشــكل تام ذكر فلســطين 
وال مكانهــا بالخريطــة، حتــى فــي 

الحدود المعترف بها دوليا.

ويشير الموقع إلى أن األمر  «
يتعلق بـ “أطلس العالم”، الذي 

صدر عن دار نشر مغربية 
بمدينة الدار البيضاء، وتعود 
طبعته المتوّفرة حاليا بأحد 

األسواق الممتازة المغربية إلى 
سنة 2016.

القدس المحتلة ـ وكاالت

اتهــم زعيــم حــزب العمل اإلســرائيلي المعــارض آفي غابــاي، رئيس وزراء 
بــاده بنياميــن نتنياهو، الذي يخضع لتحقيقات في قضايا فســاد عديدة، 

بمهاجمة القضاء.

وقــال غابــاي فــي مؤتمــر حــزب العمــل 
في تل أبيب “في بلد طبيعي ال يهاجم 
القضائيــة”.  الســلطة  الــوزراء  رئيــس 
اإلســرائيليين  “مالييــن  وأضــاف 
بلــد  لهــم  يكــون  أن  إلــى  يتطلعــون 

طبيعي”.
“لنشــمر  العمــل  حــزب  زعيــم  وتابــع 
الــوزراء  رئيــس  ونغيــر  ســواعدنا  عــن 
الــذي أغــرق البــالد بأســرها فــي قضايا 
فيديــو  تســجيل  وفــي  شــخصية”. 
تداولتــه وســائل التواصــل االجتماعــي 
الــوزراء  رئيــس  دان  الســبت،  مســاء 

احتمــال إعــالن النائب العام عن اتهامه 
قبــل االنتخابــات. ودعــا نتنياهــو علنــا 
النائــب العــام افيشــاي ماندلبليــت، إلى 
إرجاء إعالن قراره إلى ما بعد 9 أبريل، 
مــا أثــار غضــب عدد مــن الشــخصيات، 

بينها عضو سابق في المحكمة العليا.

وتأتي هذه االتهامات قبل 3 أشهر  «
من تنظيم انتخابات تشريعية 

مبكرة في التاسع من أبريل، ترجح 
استطالعات الرأي فوز نتنياهو 

فيها. لكن اإلعالن عن توجيه اتهام 
له قد يغير المعطيات.

تعبئة أشد لـ “السترات 
الصفر”

المغرب تنفي حذف 
“فلسطين”

تهمة جديدة توجه 
لنتنياهو

إيران وراء حملة قرصنة غير مسبوقة

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

أشارت شركة “فاير آي” لألمن اإللكتروني إلى حملة قرصنة عالمية هدفها اختطاف نظام 
أسماء النطاقات، من دون أن تربط هذا النشاط بأي مجموعة متتبعة.

وحسب موقع “ديفينس ون” األميركي، أشارت األبحاث األولية إلى أن الممثل أو الجهات 
الفاعلــة المســؤولة تتعامــل مع إيــران حيث تنســجم مصالح الحملة مــع مصالح الحكومة 
اإليرانية، إذ قامت هذه الجهات بإعادة توجيه حركة المرور من الشركات في جميع أنحاء 

العالم عبر خوادمها، مع تسجيل بيانات اعتماد الشركات من أجل هجمات مستقبلية.
وعملــت “فايــر آي” عــن كثــب مــع الضحايــا ومنظمــات األمــن ووكاالت تطبيــق القانون، إذ 
تشــمل المنظمــات المتأثــرة بهــذه الحملــة شــركات االتصاالت ومــزودي خدمــات اإلنترنت 
التجاريــة الحساســة فــي  التحتيــة لإلنترنــت والحكومــات والكيانــات  البنيــة  ومقدمــي 
جميع أنحاء الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشــمالية، والتي قد تكون 

معلوماتها السرية ذات أهمية للحكومة اإليرانية.
وتستخدم هذه الحملة بعض التكتيكات التقليدية، إال أنها تختلف عن غيرها من النشاط 
اإليراني الذي تابعته الشركة، إذ إنها تستغل تقنية اختطاف نظام أسماء النطاقات بشكل 
كبيــر، ويعتقــد محللــو “فايــر آي” أن المجموعــة الواقع مقرها في إيران هي المســؤولة عن 

الهجمات، بالرغم من عدم وجود دليل قاطع يمكن االستناد عليه حتى اآلن.

القدس المحتلةالرباطباريس

أعلن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، أن الواليات المتحدة تخطط لتنظيم قمة دولية بشأن الشرق األوسط وخاصة 
بشأن إيران الشهر المقبل في بولندا.

تلفزيونيــة  مقابلــة  فــي  بومبيــو  وقــال 
تــم نشــرها، أمــس الجمعــة، إن االجتمــاع 
فبرايــر  و14   13 فــي  ســيعقد  الدولــي 
المقبــل فــي بولنــدا و “ســيتمحور حــول 
االســتقرار في الشــرق األوســط ومسائل 
هــذه  فــي  واألمــن  والحريــة  الســالم 
المنطقة، وســيتناول أيضا مســألة التأكد 
مــن أن إيــران ليــس لهــا أي تأثيــر مزعزع 

لالستقرار”، وفقا لوكالة “رويترز”.
إيــران  مــن جانــب آخــر، طالبــت فرنســا 
إطــالق  عــن  بالتراجــع  الجمعــة  أمــس 
الفضــاء  برنامــج  إطــار  فــي  صواريــخ 
اإليرانــي، معتبــرًة أن ذلــك ينطــوي علــى 
خــرق لقــرارات مجلــس األمــن فــي األمم 

المتحدة.
الخارجيــة  وزيــر  طلــب  بيــان،  وفــي 
الفرنســي جــان إيف لودريــان من طهران 
مرتبــط  نشــاط  لــكل  الفــوري  الوقــف 
بالصواريــخ البالســتية القادرة على حمل 
عمليــات  ضمنهــا  ومــن  نوويــة،  أســلحة 
تكنولوجيــا  إلــى  المســتندة  اإلطــالق 

الصواريخ البالستية.
وتابــع بيــان الخارجيــة أن “فرنســا تذّكــر 
بأن برنامج الصواريخ البالستية اإليراني 
ال يتوافــق مــع القــرار 2231 الصادر العام 

2015 عن مجلس األمن الدولي”.
فــي  مماثلــة  دعــوة  واشــنطن  ووجهــت 
3 ينايــر، اعتبــرت فيهــا أن إطــالق هــذه 

الصواريخ “اســتفزازي” وهددت بتشديد 
العقوبات االقتصادية على طهران.

وأعلــن نائــب الرئيــس اإليرانــي لشــؤون 
الدفــاع قاســم تقــي زاده فــي 29 نوفمبر 
أن إيــران ســتطلق إلــى الفضــاء 3 أقمــار 

صناعية في األشهر المقبلة.
ونقلــت عنه وكالة “إســنا” شــبه الرســمية 
الصناعيــة  األقمــار  “تلــك  إن  اإليرانيــة 
قــد بنيــت على أســاس المعرفــة المحلية 

وستنشر على ارتفاعات مختلفة”.
فــإن  وباريــس،  واشــنطن  ووفــق 
التكنولوجيا المستخدمة في إطالق تلك 
الصواريــخ تكاد تشــبه تلك المعتمدة في 

صنع الصواريخ البالستية.

عواصم ـ وكاالت

قمة دولية مرتقبة بشأن إيران والشرق األوسط
ــبــالــســتــيــة ــو طـــهـــران إلــــى وقــــف أنــشــطــة الـــصـــواريـــخ ال ــدعـ فــرنــســا تـ

أنقرة ـ وكاالت

دبي ـ العربية نت

جنيف - أ ف ب

تتنقل أموال طائلة بانســيابية تامة بين ســوريا والعراق وتركيا وإيران، يحملها عناصر “داعش” 
الفارون من منطقة هجين، إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ودرع الفرات قاصدين 

العراق وتركيا.

وكشف المرصد السوري فرار المئات من عناصر 
التنظيــم، غالبيتهــم مــن العراقييــن بالـــ40 يوما 
بالحواجــز  الماضيــة، عبــر متواطئيــن عامليــن 
الجيــب  إلخــالء  تســارعا  هنــاك  وأن  األمنيــة، 
مــن قبــل التنظيــم، ونحــو 15 ألــف شــخص من 
“داعــش” فروا للعراق، منهم 12 ألفا من النســاء 

واألطفــال. وبلــغ عدد قتلى التنظيم نحو 1100 
قتيــل، فيمــا تبقى مــن “داعش” عــدد ال يتجاوز 

المئات بسوريا، والبعض هرب إليران.
وتشــكل المبالــغ المنقولــة خطــرا حقيقيــا يهــدد 
خاليــا  تنشــيط  إمــكان  مــن  وســوريا  العــراق 

“داعش” النائمة.

“دواعش” محّملون بأموال يفرون

أعمــال  مــن  شــخص  ألــف   25 نحــو  نــزح 
العنف في األشهر الستة األخيرة في شرق 
ســوريا، حيــث يقاتــل “داعــش” لالحتفــاظ 
بالســيطرة علــى معاقلــه األخيــرة، وفق ما 

أعلنت األمم المتحدة أمس الجمعة.
وتركزت معظم أعمال العنف حول هجين 
في محافظة دير الزور، والتي كانت البلدة 
األخيــرة بيد تنظيم “داعــش” في المنطقة 
حتى سيطرة قوات “سوريا الديمقراطية” 
المدعومة من الواليات المتحدة عليها في 

ديسمبر.
وقالــت مفوضيــة الالجئيــن التابعــة لألمم 
والضربــات  االشــتباكات  إن  المتحــدة، 
علــى  شــخص  ألــف   25 أجبــرت  الجويــة 
النزوح من ديارهم واللجوء إلى مخيمات 
بعــد  وأحيانــا  عشــوائية،  تجمعــات  أو 
فــي الصحــراء كانــوا  ليــال عــدة  تمضيــة 
وســط أحــوال جوية قاســية ودون إمكان 

الوصول إلى مصادر الماء أو الغذاء.

25 ألًفا نزحوا 
من العنف شرق 

سوريا

أرســل الجيش التركي، أمس الجمعة، وحدات من قوات “الكوماندوز” إلى الحدود مع محافظة إدلب الســورية، التي شــهدت أخيرا 
أعماال قتالية عنيفة بين “جبهة النصرة” والمسلحين المدعومين من أنقرة.

التركيــة  “األناضــول”  وكالــة  وأوضحــت 
الرســمية أن تعزيــزات جديــدة للجيــش التركي 
هطــاي،  فــي  يايالداغــي  منطقــة  إلــى  وصلــت 
وســط تدابيــر أمنيــة مشــددة، مشــيرة إلــى أن 
التعزيزات الجديدة للجيش تشمل وحدات من 
“كومانــدوز” ومركبات عســكرية مدرعة، وجرى 
إيصالهــا إلى تلك األراضي؛ بهدف توزيعها على 

الوحدات المتمركزة في الحدود مع سوريا.
قادمــة  العســكرية  التعزيــزات  بــأن  وأفــادت 
مــن  وتوجهــت  مختلفــة  تركيــة  واليــات  مــن 
يايالداغي نحو الوحدات العســكرية الموجودة 
قرب حدود محافظة إدلب الســورية. ويواصل 
الجيــش التركــي تعزيــز قواتــه عند الحــدود مع 
ســوريا بالتزامــن مــع تقاريــر عن توصــل تنظيم 
“جبهة النصرة”، المصنف إرهابيا على المستوى 
الســورية  المعارضــة  مــع  اتفــاق  إلــى  الدولــي، 

المســلحة ينــص علــى ســيطرته علــى محافظــة 
إدلب شمال البالد قرب الحدود مع تركيا.

وتعتبــر تركيــا وفقــا لالتفاق الــذي توصلت إليه 
عــن  2018، مســؤولة  أكتوبــر  فــي  روســيا  مــع 

ضمــان انفصــال ما يســمى بالمعارضــة المعتدلة 
التــي تؤيدهــا الســلطات التركيــة عــن فصائــل 
المعقــل  إدلــب،  أراضــي  فــي  النصــرة”  “جبهــة 

األخير للمسلحين في سوريا.

عناصر من قوات الكوماندوز التركية

مقاتلون من “داعش”

ــة ــق ــط ــن ــم ــى ال ــلـ ــرة “الــــنــــصــــرة” عـ ــطـ ــيـ ــد سـ ــعـ بـ

تركيا تنشر “الكوماندوز” على حدود إدلب

وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو

السبت 12 يناير 2019 
6 جمادى األولى 1440 15



Sports
@albiladpress.com

يجب على مسؤولي الكرة 
بجانب المدرب المساعد خالد 

تاج عقد جلسة “نقاشية عاجلة”؛ 
إلحداث عالج سريع لمنتخبنا الوطني 

مع المدرب التشيكي سكوب، 
خصوصا أن األمور تبدو أنها خرجت 

عن السيطرة تماما والبد من إنقاذ ما 
يمكن إنقاذه.

نهج مدربنا التشيكي في 
مباراتي كأس آسيا لم ولن يجدي 
نفعا بتاتا مهما كانت خصومه، 
وإذا ما واصل على ذلك في لقائه 

المصيري الثالث، من دون شك 
سيتلقى الضربة القاضية على يد 

المنتخب الهندي الذي “ال يرحم”.

حســم حامــل اللقــب )فريــق المنامة( صــدارة دوري زيــن الدرجــة األولى لكرة الســلة، إثر 
فــوزه علــى حســاب األهلــي بنتيجــة 89/77، في المبــاراة التي أقيمت بينهما مســاء أمس 
)الجمعة(، على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، في ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة 

واألخيرة للدور التمهيدي من المسابقة.

ورفع المنامة رصيده إلى 22 نقطة في قمة 
ترتيــب الدور التمهيدي بســجل أبيض خاٍل 
مــن الهزائــم، فيمــا وصل رصيــد األهلي إلى 

19 نقطة في المركز الرابع.
واســتحق المنامــة الفــوز في اللقــاء؛ بفضل 
فــي  الجماعــي  واألداء  الجيــد  التنظيــم 

الشقين الدفاعي والهجومي.

الشوط األول

بدأ المنامة المباراة بتشــكيلة ضمت حسين 
شاكر، ميثم جميل، أحمد عزيز، محمد أمير 

واألميركي واين تشيزم.
بــدأ األهلــي بتشــكيلة ضمــت هشــام  فيمــا 
أبــل،  جاســم  عبدالرضــا،  عمــران  ســرحان، 

حسن العربي واألمريكي مرسيل جونز.
وجاءت بداية المباراة متوســطة المســتوى 
أوال  الســبق  عصــا  األهلــي  وأخــذ  الفنــي، 
بتقدمه 2/0، غير أن المنامة سرعان ما أخذ 
تصويبــات  بواســطة   ،8/4 التقــدم  الريــادة 

ميثم جميل.
وارتكــب محتــرف المنامــة وايــن 3 أخطــاء 
الفريــق  مــدرب  دفــع  مــا  مبكــر  وقــت  فــي 
إلراحته. ولم يســتغل األهلي نقص صفوف 
الفــارق  لتقريــب  مثالــي  بشــكل  منافســه 
بعــد أن أهــدر العديــد مــن فــرص التســجيل 

الســانحة تحــت الســلة، إذ حافــظ المنامــة 
علــى تقدمه بفضــل أدائه الجماعي موســعا 

الفارق إلى 21/12 بنهاية الربع األول.
وقلــص األهلــي الفــارق ســريعا مطلــع الربــع 
الثانــي بـــ8 نقــاط متتاليــة 23/20، ثــم إلــى 
نقطة واحدة منتصف الفترة 27/26؛ بفضل 

تصويبات مارسيل الثالثية.
وأرهــق المنامــة كاهــل األهلــي بالتصويبات 
الثالثية، إذ كلما قّرب األهالوية الفارق، عاد 

العبو المنامة ليرفعوا بها النتيجة.
لمصلحتــه  األول  الشــوط  المنامــة  وحســم 

بواقع 45/38.

الشوط الثاني

وأحكــم المنامة قبضته على الشــوط الثاني 
انطالقــا مــن الربــع الثالــث الــذي عّمــق فيــه 
الفــارق بفضــل الهجــوم الضــارب بــدًءا مــن 
صناعــة اللعب بقيادة حســين شــاكر وصوال 
إلــى التهديــف بوجــود أحمــد عزيــز ومحمد 

أمير واألميركي واين تحت السلة.
مــد  مجــاراة  األهلــي  حــاول  المقابــل،  فــي 
المنامــة باالجتهــادات الفرديــة والتصويــب 

الثالثي الغير مركز.
وظــل المنامــة محافظــا علــى تقدمــه حتــى 

نهاية الربع الذي حسمه بـ69/61.

ولــم يختلــف واقــع الحال في الربــع األخير، 
الجــادة  األهالويــة  المحــاوالت  رغــم  إذ 
ظــل  المنامــة  أن  إال  النتيجــة،  بتقليــص 

متمسكا بالريادة وصوال لحسم المباراة.
مــن  مكــون  تحكيــم  طاقــم  اللقــاء  أدار 
عبدالكريــم شــكيب، محمــد الســلم ويونس 

جناحي.

فوز النجمة

وفــي المبــاراة األولــى أمــس، حقــق النجمة 

بنتيجــة  ســترة  علــى حســاب  فــوزا صعبــا 
113/109، فــي الشــوط اإلضافي األول بعد 

انتهاء الوقت األصلي بالتعادل 94/94.
بأشــواط  الفــوز  علــى  الفريقــان  وتنــاوب 
المبــاراة األربــع، إذ فــاز النجمــة فــي الربــع 
األول 27/26، ثــم تعــادال فــي الربــع الثانــي 
21/21، قبل أن يفوز سترة في الربع الثالث 
24/22، فيمــا فــاز النجمــة فــي الربــع األخير 
24/23، وفــاز فــي الشــوط اإلضافــي أيضــا 

.19/15

من لقاء األهلي والمنامة

سمو الشيخ عيسى بن علي شهد مباراة األهلي والمنامة

ــو الــســلــة” ــك ــي ــاس ــي كـــالـــعـــادة فـــي “ك ــل ــاأله أطــــاح ب

المنامة يحسم صدارة “زين”
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برعاية وحضور نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشــد للفروســية وســباق الخيل ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان بن حمد آل خليفة 
نظم النادي بعد ظهر اليوم الســباق الحادي عشــر لهذا الموســم والذي أقيم على كؤوس ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان بن حمد آل 
خليفة وكأســي ســمو الشــيخ محمد بن ســلمان بن حمد آل خليفة وكؤوس أنجال سموهما سمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل 
خليفة وســمو الشــيخ عبدهللا بن عيســى بن ســلمان آل خليفة وســمو الشيخ أحمد بن محمد بن ســلمان ال خليفة وذلك على مضمار 

السباق بمنطقة الرفة بالصخير.

المرشــحة  الجيــاد  تفــوق  الســباق  وشــهد 
بفوزها في األشــواط حيث تمكنت الفرس 
“ريــادة” مــن تحقيــق فوزهــا الثانــي علــى 
التوالي هذا الموســم بعدنا فرضت تفوقها 

على مجريات السباق. 
إلســطبل  “اموجــي”  الحصــان  واســتطاع 
فيكتوريوس من انتزاع أولى انتصاراته. 

وجــاءت النتائــج متماشــية مــع التوقعــات 
لخيــل  المخصــص  الثالــث  الشــوط  فــي 
بتحقيــق  األصيلــة  العربيــة  البحريــن 
الجيــاد المرشــحة المراكــز الثالثــة االولــى 
حيــث واصــل الحصــان “الحمدانــي 1697” 

بفــوز  الموســم  هــذا  المتتاليــة  انتصاراتــه 
“غرايــب”  الفــرس  اســتطاعت  فيمــا  رابــع 
إلســطبل العفو مواصلة تألقها هذا الموسم 
تفوقهــا وحققــت كاس  عبــر  بفــوز جديــد 
الشوط الرابع. واستطاع الحصان المرشح 
“أوســتن باورز” تســجيل فوزه الثاني على 
التوالــي فــي مشــاركته الثانيــة مــن خــالل 
فوزه بكاس الشوط الخامس بجدارة على 
التــي  رغــم المنافســة القويــة والمفتوحــة 
شــهدها الشــوط. وشــهد الشــوط الســادس 
انطالقة قوية للحصان الجديد “ ايفرغيت 
فــي  القــوي  قدومــه  عــن  أعلــن  والــذي   “

المضمــار البحرينــي فــي مشــاركته االولــى 
وانتــزع الفوز. وتمكــن الحصان “مليار” من 
انتزاع الفوز بكاس الشــوط السابع متفوقا 

على مجموعة من ابطال جياد اإلنتاج.
تعملــق  واألخيــر  الثامــن  الشــوط  وشــهد 
الحصان البطل “ثور كهيل ســتار” بمواصلة 
علــى  الثالــث  فــوزه  بتحقيــق  انتصاراتــه 

التوالي متفوقا على منافسيه. 

التتويج

وقد قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن 
حمــد آل خليفة بتتويــج الفائزين بكؤوس 
الســباق حيث قدم سموه كاسي الشوطين 

االول والســابع الــى ســمو الشــيخ عيســى 
بــن عبــدهللا بــن عيســى آل خليفــة، وكاس 
الشــوط الثانــي الــى ســمو الشــيخ ســلمان 
بــن محمــد بــن عيســى آل خليفــة، كما قدم 
ســموه كاس الشــوط الثالــث الــى المضمــر 
الفايــز آلــن ســميث، وكاس الشــوط الرابــع 

الــى المالــك الفايــز ابراهيــم العفــو، وكاس 
الشــوط الخامــس الــى المالــك الفايــز جابر 
رمضــان، فيما تســلم ســمو الشــيخ عيســى 
بن سلمان بن حمد آل خليفة كاس الشوط 
الســادس مــن ســمو الشــيخ ســلطان الدين 
بــن محمــد بــن ســلمان آل خليفــة بعــد فوز 

جواد سموه “ايفرغيت” بالمركز االول، كما 
تســلم ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة كاس الشــوط الثامــن مــن 
ســمو الشــيخ هاشــم بــن محمــد بن ســلمان 
آل خليفة بعد فوز جواد ســموه “ثور كهيل 

ستار” بالمركز االول.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

تعملق جياد “العاديات”... و “مليار” يكسب اإلنتاج

سمو الشيخ عيسى بن سلمان خالل التتويج

محمد الدرازي | تصوير: رسول الحجيري

فريق سوبر سوكر

اللجنة اإلعالمية

أنهــت اللجنــة المنظمــة لبطولة دلمــون للدواجن األولى لكرة الصــاالت كافة الترتيبات 
لحفــل الختــام والــذي ســيقام تحــت رعاية رئيــس مجلــس ادارة الشــركة عبدالرحمن 
جمشــير وبحضور الرئيس التنفيذي يوســف الصاالت والســادة مديري الشركة، وذلك 

اليوم السبت 12 يناير 2019.
وستجمع المباراة النهائية في البطولة بين فريقي أكاديمية سوبر سوكر وشركة كالم 

تيليكوم.
ســوبر ســوكر تأهــل للنهائــي بعد تصــدره للمجوعة األولــى ومواجهتــه ألكاديمية بالك 
كاســل فــي الــدور النصــف النهائي حيث فاز عليــه بنتيجة 4 أهــداف مقابل هدف، أما 
كالم تيليكــوم تصــدر المجموعــة الثانيــة والتقــى بفريــق شــركة دلمــون للدواجن في 

الدور النصف النهائي وفاز عليه بصعوبة بنتيجة 4 أهداف مقابل 3.
وخصصــت اللجنــة المنظمــة جوائز قيمة لصاحبي المركز األول والثاني، كما ســتكون 
هناك جوائز لهداف البطولة وافضل العب وافضل حارس، ويتصدر ترتيب الهدافين 
العــب فريــق كالم تيليكــوم ب 12 هــدف مبتعدا بفارق 4 اهداف عن اقرب منافســيه 

رائد بابا العب سوبر سوكر كما يتنافس الالعبان على لقب االفضل في البطولة.
وســيكون المعلــق الكــروي خالد المنشــد معلقًا للمبــاراة النهائية وعريفــًا لحفل الختام 
مما ســيضفي جو من الحماس على المباراة، ومن المتوقع ان تشــهد المباراة حضورا 

جماهيرا جيدًا حيث تخصص اللجنة العديد من الجوائز للجمهور.

اليوم نهائي بطولة دلمون للدواجن

ــيـــل ــخـ ــاق الـ ــ ــب ــ ــس ــ ــان تـــــــوج الــــفــــائــــزيــــن ب ــ ــم ــ ــل ــ ــن س ــ ــ عـــيـــســـى ب



أكد وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد أن مملكة البحرين تسعى دوما إلى بناء عالقات شبابية ورياضية قوية ومتينة مع مختلف 
الدول العربية والعمل على تأطير هذا التعاون بصورة واضحة بما يســاهم بشــكل إيجابية في االرتقاء بالقطاعين الشــبابي والرياضي في 
البحرين والبلدان العربية مشيرا إلى أن مملكة البحرين تنطلق في بناء عالقاتها الشبابية والرياضية مع الدول العربية انطالقا من مواثيق 

جامعة الدول العربية وتأسيس برامج مفيدة ومتميزة ضمن العمل العربي المشترك. 

شــؤون  وزيــر  اســتقبال  خــال  ذلــك  جــاء 
الشــباب والرياضــة لســفير المملكــة المغربيــة 
الشــقيقة أحمــد خطابــي، حيــث رحــب وزيــر 
شــؤون الشــباب والرياضة بالســفير المغربي، 
مشــيًدا بالعاقــات الوطيــدة التــي تربط بين 
مملكــة البحريــن والمملكة المغربية الشــقيقة 

التــي  الطيبــة  األخويــة  بالعاقــات  ومنوهــا 
يشهدها البلدين الشقيقين من أواصر المحبة 
المجــاالت،  شــتى  فــي  المتبــادل  واالحتــرام 
مشــيرا إلــى أهميــة اللقــاء فــي تعزيــز الــدور 
المشــترك، وتجســيد العاقــات الثنائيــة بيــن 
البلديــن، وتعزيــز التعــاون وتبــادل الخبــرات 

والزيارات بين البلدين في مختلف الجوانب 
الشبابية والرياضية. 

وخــال اللقــاء بحــث وزيــر شــؤون الشــباب 
والرياضة مع الســفير المغربي السبل الكفيلة 
بتطويــر التعاون المشــترك بيــن الجانبين في 
المجــال الشــبابي والرياضــي بما يســاهم في 

تنفيــذ توجيهات ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة وضمن مبادرات البرنامج الوطني 
لتطوير قطاع الشــباب والرياضة “اســتجابة” 

لتكون البحرين عاصمة للشباب والرياضة. 
 مــن جانبــه ثمــن خطابــي الجهــود المتميــزة 
التي تبذلها مملكة البحرين في ســبيل رعاية 

الحركــة الشــبابية والرياضية وما أثمرت عنه 
من تحقيق منتســبي هذين القطاعين للعديد 
مــن اإلنجــازات الشــبابية والرياضيــة معربــا 
عــن ثقتــه بأن يســهم اللقــاء مع وزير شــؤون 
فــي  البحريــن  بمملكــة  والرياضــة  الشــباب 
تحقيــق مجال واســعا من التفاهــم والتاقي 
لتأطير عملية التعاون بين البحرين والمغرب 

في قطاعين الشباب والرياضة.

أكد رئيس االتحاد االسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة  سعادته باالنطالقة القوية لبطولة كأس آسيا 2019 التي تستضيفها اإلمارات 
العربية المتحدة من الخامس من يناير الحالي وحتى األول من شهر فبراير القادم مؤكدا أن البطولة جسدت التالحم االسيوي الكروي ورفعت شعار “آسيا 

موحدة” عبر التنافس الشريف وامتزاج جماهير القارة مع الندية والقوة الفنية التي تحظى بها البطولة.

وأضح الشــيخ سلمان بن إبراهيم أن اتخاذ 
المشــاركة  المنتخبــات  عــدد  زيــادة  قــرار 
ببطولة كاس آسيا إلى 24 منتخبا كان قرارا 
تاريخيــا مــن قبــل االتحــاد االســيوي الــذي 
خطــى تلــك الخطــوة المهمــة للوصــول إلــى 
كل أنحــاء القارة ودمــج التنافس واالرتقاء 
 “ االســيوي  التقــارب  وزيــادة  القــدم  بكــرة 
أشــعر بســعادة بالغــة وأنــا أرى آســيا اليــوم 
تتوسع وتتغلب على الجغرافيا والمسافات 
لتتقــدم نحو التقــارب واالحتكاك واالجواء 
الجماهيريــة التنافســية فــي كرنفــال كروي 
تتابعــه جماهيــر كــرة القــدم بالقــارة األكبــر 

بالعالم “. 
ســريعا  التحــرك  مــن  البــد  كان   “ وأضــاف 
االســيوية  القــارة  ثــراء  مصــدر  الســتغال 
وتعدادها البشــري وتحقيق الهدف األسمى 
مــن منافســات كــرة القدم لذلك تمــت زيادة 
عدد المنتخبات في بطولة كأس آسيا وهي 
األخــرى  االتحــادات  ألهمــت  التــي  الزيــادة 
خــارج آســيا علــى المضــي قدما بمســايرتها 
لنؤكد أن كرة القدم للجميع ومن واجبنا أن 
نمد اليد والدعم إلضاءة نور كرة القدم في 

كل انحاء قارتنا “.
وزاد “ لغة األرقام تؤكد أن القارة االسيوية 
مقبلــة علــى ثــورة جديــدة مــن التغييــر في 
صورة الرسم البياني لألداء الفني والنتائج 
فهنــاك اتحــادات بــدأت فــي اتخــاذ المســار 
المنافســة  ســاحة  دخــول  نحــو  الصحيــح 

والتطــور واليــوم أنتم تشــاهدون ذلك على 
المســتطيل األخضر ومــن يتابع بدقة حركة 
لــن يســتغرب  فــي آســيا  الكــروي  التطويــر 
ذلــك فاألمــور تســير وفق خطط ودراســات 
القــاري  االتحــاد  قبــل  مــن  دعــم  وعوامــل 
فاليــوم يشــارك في البطولة التي تشــهد 51 
مبــاراة 552 العبــا وهــي أرقام كبيــرة وغير 
مؤثــرة  انعكاســات  لهــا  ســتكون  مســبوقة 
المنتخبــات  وبــروز  تطــور  لصالــح  ايجابيــا 
والاعبيــن فــي آســيا، وقــد اثبتــت الجولــة 
زيــادة  قــرار  جــدوى  البطولــة  مــن  األولــى 
المشــرف  الظهــور  خــال  مــن  المنتخبــات 
القــارة  فــي  الصاعــدة  الكرويــة  للقــوى 
اآلســيوية مثل الهند والفلبين وتركمنستان 
وفلســطين، وهــو األمــر الــذي يشــكل بداية 

بيــن  الفنيــة  الهــوة  تجســير  نحــو  الطريــق 
منتخبات القارة “.

وأكــد الشــيخ ســلمان على أهميــة االحتكاك 
وتبــادل الخبرات وتنمية العاقات في مثل 
تلــك المحافــل “ االتحــاد االســيوي هو بيت 
كــرة القــدم فــي القــارة والبطــوالت ليســت 
محتكــرة علــى المباريــات فقــط فاألجــواء 
تأخذ الجميع إلى مزيد من كســب العاقات 
وبنــاء الصداقــات وتبادل الخبــرات في كل 
مجــال وهــو األمــر الــذي يزيــد مــن الوحــدة 
االســيوية ويقويهــا مــن الداخــل وفــي هذه 
وهــي  تتحقــق  األمــور  هــذه  نــرى  البطولــة 

مصدر سعادة كبيرة لنا “.
علــى  ابراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  وأثنــى 
األصــداء اإليجابيــة التــي واكبــت انطاقــة 

البطولــة “ زيــادة عدد 
المنتخبــات وانطاقتهــا بشــهر ينايــر بعيــدا 
عــن اي منافســات أخرى فــي العالم وجودة 
االســتضافة العاليــة فــي االمــارات العربيــة 
المتحدة عوامل عززت من منسوب الشغف 
والحضور والمتابعة عبر شاشات التلفزيون 
وتنامــي  االجتماعــي  التواصــل  ووســائل 
قاعــدة  لدينــا  وحاليــا  االعاميــة  المتابعــة 
للبطولــة  متابــع  المليــار  تتخطــى  واســعة 
وهــو رقــم تاريخــي لــم يكــن ليحــدث لــوال 
الرغبــة الحقيقيــة مــن قبــل االتحــاد القاري 
الحقيقــي وتوســيع  التغييــر  إحــداث  علــى 
قاعدة كرة القدم وعلى هذا النهج ســتكون 
القــارة أمام حقبة غير مســبوقة من التطور 
والشــغف واالفــكار التي ترفع شــعار “ آســيا 

موحــدة” فالمصلحة مــن كل تلك الخطوات 
هي للعموم دون استثناء أحد”.

وحــول تكريــم االتحــاد االســيوي قبــل لقاء 
منتخبــي تايانــد والهنــد لاعبــي أكاديميــة 
“وايلــد بــورز” التايلنديــة الذيــن نجــوا مــن 
الكهــف”  “أطفــال  ب  المعروفــة  الحادثــة 
شــمالي تايلنــد فــي شــهر يوليــو الماضــي “ 
فــي االتحــاد االســيوي لــم ننســى الجوانــب 
اإلنســانية أبــدا فقــد ســبقنا العالــم الكــروي 
االســيوي  “الحلــم”  مؤسســة  بتأســيس 
المســؤولية  للجنــة  العليــا  المنظومــة 
االجتماعيــة باالتحــاد االســيوي وهــي التي 
تعنى بمد يد العون والمســاهمات اإلنسانية 
والرياضيــة لــكل المناطق التــي تحتاج ذلك 
عبــر تنســيق مــع منظمــات مثــل المفوضيــة 

الســامية لامــم المتحــدة كمــا حصــل فــي 
مــع  التعــاون  أو  الروهينغــا  الجئــي  أزمــة 
الســلطات المحليــة كمــا حصل في إســهامنا 
فــي بناء قريــة االتحاد االســيوي في إقليم 
)تاكلوبــان( فــي الفلبيــن لمســاعدة ضحايــا 
إعصار هايان و)يوالندا( الشهير ومنذ اليوم 
األول من حادثة أطفال الكهف كان االتحاد 
االســيوي يراقب الموقــف وأجرى اتصاالته 
باالتحــاد الفلبيني الكــروي والحمد لله أنهم 
خرجــوا ســالمين مــن محنتهم التي شــغلتنا 
واليــوم نكرمهــم وندعوهم لحضور البطولة 
استشــعارا منــا لتجســيد فرحــة كل القــارة 
إنســاني  تعبيــر  وهــو  بنجاتهــم  االســيوية 
روح  تجســد  منظمــة  االســيوي  فاالتحــاد 
الوحدة االسيوية بكل معانيها وتفاصيلها “.

أبوظبي - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

ــة الــجــودة ــي ــال ــة ع ــة تــبــشــر بــبــطــول ــوي ــق ــم: االنـــطـــاقـــة ال ــيـ ــراهـ ــن إبـ ــان بـ ــم ــل س

ظهور القوى الصاعدة ثمرة لقرار زيادة المنتخبات

سلمان بن إبراهيم خالل حضوره مباريات كأس آسيا
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األردن يهزم لبنان واإلمارات وفلسطين “حبايب”
لــلــســيــدات ــة  ــ ــروي ــ ــك ــ ال  ”WAFF 6“ لـــــ  ــة  ــثـ ــالـ ــثـ الـ ــة  ــ ــول ــ ــج ــ ال ــات  ــ ــاري ــ ــب ــ م

أقيمــت يــوم أمــس “الجمعــة” مباريــات الجولــة الثالثــة من النســخة السادســة لبطولة اتحاد غرب آســيا للســيدات لكرة القــدم، والتي تقام تحــت رعاية رئيس 
االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، والتي ينظمها االتحاد البحريني لكرة القدم بالتعاون مع اتحاد غرب آسيا لكرة القدم 
في الفترة 7 - 15 يناير الجاري، على استاد المغفور له بإذن هللا تعالى الشيخ علي بن محمد بن عيسى آل خليفة بنادي المحرق الرياضي والثقافي. وشهدت 
الجولــة إقامــة مباراتيــن، األولــى جمعــت بيــن منتخب األردن للســيدات ومنتخب لبنــان للســيدات، والثانية جمعت بيــن منتخب اإلمارات للســيدات ومنتخب 

فلسطين للسيدات. 

فوز أردني

فــي المبــاراة األولى، اســتطاع المنتخب 
علــى  ثمينــا  فــوزا  يحقــق  أن  األردنــي 
 3 بنتيجــة  اللبنانــي  المنتخــب  حســاب 
أهــداف مقابــل هدف. وشــهدت المباراة 
معظــم مجريــات  فــي  أردنيــة  أفضليــة 
الدقيقــة  فــي  التقــدم  المبــاراة، منحتــه 
7 عــن طريــق الاعبــة رايــا حنــا، قبل أن 
تضيــف زميلتهــا الاعبة أنفــال الصوفي 

الهدف الثاني في الدقيقة 11. 

الــذي  اللبنانــي  المنتخــب  نشــط  بعدهــا 
أن  إال  اللقــاء،  ألجــواء  العــودة  حــاول 
والحارســة  األردنيــة  الدفاعــات  يقظــة 
مــن  اللبنانيــات  منعــت  شــلبي  شــرين 
الثانــي،  الشــوط  وفــي  الشــباك.  زيــارة 
واصلــت األردنيــات أفضليتهــن ونجحن 
فــي إضافــة الهــدف الثالث فــي الدقيقة 
56 الــذي حمــل توقيــع الاعبة شــاهيناز 
جبريــن. بعــد ذلك، حــاول منتخب لبنان 
للســيدات التقــدم نحو مرمــى المنتخب 
األردني، إذ استطعن من تقليص الفارق 

فــي الدقيقــة 57 بهدف ســجلته الاعبة 
حنين تميم. وقد استمرت هذه النتيجة 
حتى صافرة النهاية التي أطلقها الحكم 
ســامح القصاص، والتي أعلنت عن فوز 
األردن علــى حســاب لبنــان بـــ 3 أهــداف 

مقابل هدف.

تعادل سلبي

وفــي المبــاراة الثانيــة، اكتفــى منتخبي 
اإلمارات وفلســطين للســيدات بالتعادل 
شــهد  الــذي  اللقــاء،  هــذا  فــي  الســلبي 

ســيطرة إماراتية على معظم فتراته، إذ 
لم تستغل العبات اإلمارات الفرص التي 
أتيحــت لهــن أمــام المرمى الفلســطيني، 
فلســطين  منتخــب  حــاول  حيــن  فــي 
التغطيــة  علــى  االعتمــاد  للســيدات 
عبــر  للتقــدم  محــاوالت  مــع  الدفاعيــة 
الكرات المرتدة التي لم تشكل الخطورة 
المطلوبــة علــى مرمى اإلمــارات. وبهذه 
نقــاط  المنتخبــان  تقاســم  النتيجــة، 
المبــاراة، إذ حصــد كل منهمــا علــى أول 

نقطة في هذه المشاركة.

تغطية - اللجنة اإلعالمية:

من لقاء األردني واللبناني للسيدات

تقوية عالقات 
الحركة الشبابية 

والرياضية البحرينية

المؤيد يبحث مع السفير المغربي تطوير التعاون المشترك
ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

جانب من اللقاء



اســتأنف منتخبنــا الوطنــي األول لكرة القــدم تدريباته االســتعدادية لمباراة الهند 
ضمــن الجولــة الثالثــة من المجموعة األولــى لكأس آســيا 2019 المقامة حاليا في 
اإلمارات وتستمر حتى 1 فبراير المقبل. وجاءت عودة المنتخب للتدريبات بعدما 
أنهــى يــوم أمــس األول لقــاء الجولــة الثانية في المجموعة، إذ خســر أمــام تايلند 
بهــدف دون رد، فــي حيــن كان قــد تعادل في الجولة األولى أمــام اإلمارات بهدف 

لكل طرف.

وبنــاء علــى النتائــج المســجلة فــي أول 
نقطــة  يملــك  منتخبنــا  فــإن  جولتيــن، 
واحــدة فقــط فــي المركــز األخيــر علــى 
يتصــدر  إذ  المجموعــة،  ترتيــب  ســلم 
نقــاط،   4 برصيــد  اإلمــارات  منتخــب 
ثــم تايلنــد والهنــد بواقــع 3 نقــاط لــكل 

منتخب، وأخيرا منتخبنا.
المنافســة علــى  وفقــد منتخبنــا فرصــة 
صــدارة المجموعــة األولى بعد خســارته 
وحيــد  خيــار  أمــام  وبــات  تايلنــد،  مــن 
يتمثــل فــي تحقيق الفــوز وال غيره أمام 
الهنــد خــال المبــاراة المهمــة والمرتقبــة 
المقبــل  يــوم اإلثنيــن  التــي ســتجمعهما 

الموافق 14 يناير الجاري.
 وســيكون الفــوز فقــط الطريــق الوحيــد 
للمنتخب من أجل المنافسة على التأهل 
للدور الثاني، إذ أن فوزه على الهند وفوز 
اإلمارات على تايلند في الجولة األخيرة 
ســيؤهل األحمر فــي وصافة المجموعة، 
كمــا ســيدخل فــي حســابات أخــرى فــي 
حال تســاويه في النقاط مــع المنتخبين 
اإلماراتــي أو التايلنــدي، خصوصــا وأن 
نظــام التأهــل يســمح بترشــح أفضــل 4 
منتخبــات احتلــوا المركز الثالث من بين 

المجموعات الست في البطولة.
ويــدرك العبــو منتخبنــا الوطنــي أهميــة 
الجولــة المقبلــة، كونها مصيرية ومفتاح 
16، حيــث يدخــل  إلــى دور ال  للتأهــل 
المنتخــب اللقاء بخيار وحيد وبشــعار ال 

غنى عن الفوز.
وبا شــك، فــإن المنتخب يملك حصتين 
أمــام  المهمــة  المبــاراة  قبــل  تدريبيتيــن 
منتخب الهند يوم اإلثنين المقبل، والتي 
ســتلعب عند 7 مســاء بتوقيت البحرين 
)8 مســاء بتوقيت اإلمارات( على ملعب 

نادي الشارقة في إمارة الشارقة.

 تدريب صباحي

 أجرى منتخبنا الوطني، تدريبا صباحيا، 
يــوم أمــس، وذلك علــى الملعــب الفرعي 

لنادي الوصل في إمارة دبي.
التــي  التدريبيــة  الحصــة  واشــتملت   
علــى  واحــدة  ســاعة  حوالــي  امتــدت 
لاعبيــن  استشــفائية  تمرينــات 
األساســيين الذيــن خاضوا لقــاء الجولة 
الثانيــة يــوم أمــس األول أمــام منتخــب 
البقيــة  الاعبــون  تــدرب  فيمــا  تايلنــد، 

بصورة خفيفة.
 وشــهد المــران تواجــد جميــع الاعبيــن 
ال 23 المتواجديــن فــي القائمــة، وهــم: 
فــردان،  عبدالكريــم  علــوي،  شــبر  ســيد 
يوســف حبيب، ســيد رضا عيسى، أحمد 
ميــرزا، أحمد جمعة، أحمد عبدهللا، وليد 
الحيام، ســيد مهــدي باقر، أحمد بوغمار، 
حمــد شمســان، عبدالوهــاب علــي، كميل 
األســود، جاسم الشــيخ، علي حرم، علي 
مدن، مهدي حميدان، سيد ضياء سعيد، 
محمــد  راشــد،  جمــال  مرهــون،  محمــد 
وســامي  يوســف  عبــدهللا  الرميحــي، 

الحسيني.
 وغادر المنتخب يوم أمس خال الفترة 
المســائية إلى إمارة الشــارقة، اســتعدادا 
أمــام  الثالثــة  الجولــة  مبــاراة  لخــوض 
منتخــب الهنــد يــوم 14 ينايــر الجــاري، 

والذي سيقام على نادي الشارقة.
ويســتقر المنتخــب فــي الشــارقة بفندق 

“هلتون الشارقة”.

 الرميثي: األحمر لديه األفضل

االتحــاد  إدارة  مجلــس  عضــو  أكــد 
لجنــة  ورئيــس  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
التدريــب والتطويــر ياســر الرميثــي أن 
منتخبنــا الوطني يملــك األفضل ليقدمه 
في منافســات كأس آســيا المقامة حاليا 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
منتخبنــا  أن  الرميثــي  ياســر  وأوضــح 
ورغم خســارته في الجولــة الثانية أمام 
منتخــب تايلنــد، إال أنــه يملــك إمكانــات 
أجــل  مــن  أعلــى  ومســتويات  أفضــل 
تقديمهــا فــي الجولــة الثالثــة واألخيــرة 

من دور المجموعات، للعب على تحقيق 
الفــوز والظفــر ببطاقــة الترشــح إلى دور 

ال 16.
وأكــد الرميثــي أن المنتخــب لــم يوفــق 
فــي الظهور بصــورة إيجابية خال لقاء 
تايلنــد الــذي خســره في الجولــة الثانية، 
مشــيرا إلــى أن هذه األمــور طبيعية في 
كــرة القدم وتحدث لجميــع الفرق، مبينا 
العــودة  علــى تحقيــق  قــادر  األحمــر  أن 

اإليجابية والتأهل إلى الدور الثاني.
للمنتخــب  المميــز  الظهــور  أن  وبيــن 
فــي الجولــة االفتتاحيــة أثبــت قــدرات 
أن  إلــى  مشــيرا  المنتخــب،  وإمكانــات 
الاعبين ســيكونوا على قدر المسؤولية 
ويتجاوزون محطة الهند المقبلة بنجاح 
والمضــي قدما نحو التواجد في دور ال 

.16
أمــام  المقبلــة  المبــاراة  أن  إلــى  ولفــت 
منتخــب الهنــد لن تكون ســهلة بالتأكيد، 
مشيرا إلى أهمية الفوز لاستمرارية في 

المسابقة.
وأوضح ياسر الرميثي أن عزيمة العبي 
المنتخــب قوية من أجل المنافســة على 
الوصــول إلــى دور ال 16، مؤكــدا الثقــة 
الكبيــرة بإمكاناتهــم نحــو حصــد بطاقــة 

التأهل.
ونــوه الرميثي بالــدور البــارز الذي تقوم 
فــي  الوفيــة  البحرينيــة  الجماهيــر  بــه 
مســاندتها للمنتخــب خــال االســتحقاق 
اآلسيوي، مشيرا إلى أن التواجد الفعال 
للجمهور خــال أول جولتين أمر يفتخر 
بــه، كونهــا جماهيــر وفية تســاند وتؤازر 
ســباق  فــي  أزره  علــى  منتخبهــا وتشــد 

تحقيق أفضل النتائج.

  التركيز على الهند

 أكــد العــب منتخبنــا الوطنــي عبــدهللا 
صفحــة  طــووا  الاعبيــن  أن  يوســف 
والتــي  البطولــة،  فــي  الثانيــة  المبــاراة 
انتهــت بخســارة المنتخــب أمــام تايلنــد 

بهدف دون رد.
 وقال عبدهللا يوسف إن تركيز الاعبين 
منصــب حاليــا وبشــكل كامــل علــى لقاء 
الجولــة الثالثة أمام منتخب الهند، وهي 
المبــاراة المهمة والمصيريــة التي تنتظر 
“األحمــر” نحــو ســباق الوصول إلــى دور 

ال 16.
 وأكد عبدهللا يوسف أن المباراة المقبلة 
لن تكون سهلة على اإلطاق، مشيرا إلى 
أهمية الدخول بشكل إيجابي وقوي من 

أجل تحقيق الفوز.
 وأشاد يوسف بدور الجماهير البحرينية 
الوفية التي ساندت المنتخب خال أول 
مبارتيــن، مؤكدا أن تواجدها خال لقاء 
الجولــة الثالثة سيشــد مــن أزر الاعبين 
العطــاءات  أفضــل  لتقديــم  ويحفزهــم 

داخل المستطيل األخضر.

 الفوز وال غيره

قــال العــب منتخبنــا الوطنــي علي مدن 
إن األحمر لم يدخل لقاء تايلند بالصورة 

المطلوبة، خصوصا في البداية.
 وأشــار علــي مــدن فــي تصريــح لــه بعد 
الخســارة بهــدف إلــى أن المنتخــب صار 
لزامــا عليه التعويض وتحقيق الفوز من 
أجــل الظفــر ببطاقــة التأهــل، مؤكــدا أن 
المنتخــب بــات أمام خيــار وحيد متمثل 
فــي تحقيــق الفــوز علــى الهنــد، من أجل 

حجز مقعد بدور ال 16.

وأوضــح علــي مــدن أن المنتخــب قــادر 
الــذي  المميــز  المســتوى  تقديــم  علــى 
ظهــر عليــه مــن خــال مبــاراة االفتتــاح 
أمــام منتخــب اإلمــارات صاحب األرض 
والضيافة، مشــيرا إلــى أن الجميع طوى 
صفحــة مبــاراة تايلنــد ومــا حصــل فيها، 
لقــاء  التركيــز حاليــا منصــب علــى  وأن 

تايلند المهم والمصيري.

 لم نكن في الصورة المعهودة

 قال حارس منتخبنا الوطني ســيد شــبر 
علوي إن زماءه الاعبين في المنتخب 
لــم يكونوا فــي الصــورة المعهودة خال 
لقــاء تايلند الذي خســره “األحمر” بهدف 
الثانيــة  الجولــة  إطــار  ضمــن  رد  دون 

للمجموعة األولى.
وأكــد ســيد شــبر علــوي أن المنتخــب لم 
يســتثمر الفــرص التــي ســنحت له خال 
المبــاراة أمــام تايلند، مشــيرا إلى أن هذا 
هــو حــال كــرة القــدم، الفتــا إلــى النظــر 

بإيجابية نحو التعويض.
وأضاف حارس منتخبنا الوطني:”أمامنا 
لقــاء أخير فــي دور المجموعات، وعلينا 
أن ندخلــه بــكل قــوة مــن أجــل تحقيــق 

الفوز والتأهل إلى دور ال 16”.

 تاج: ندرك أهمية اللقاء األخير

أكــد مســاعد مــدرب منتخبنــا الوطنــي 
أهميــة  يــدرك  الجميــع  أن  تــاج  خالــد 
أمــام  ل”األحمــر”  المقبلــة  المبــاراة 
الهنــد ضمــن الجولــة الثالثــة واألخيــرة 

للمجموعة األولى لكأس آسيا 2019.
وأشــار خالــد تاج إلــى أن المنتخب بات 
أمــام فرصة وحيدة وهي تحقيق الفوز 
وال غيــره مــن أجــل الوصــول إلــى ثمــن 

النهائــي، مشــيرا إلــى أن الجميــع علــى 
إدراك تام ألهمية وصعوبة المباراة.

وقــال إننــا نحتــرم منتخــب الهنــد الذي 
قــدم عــروض إيجابيــة رغــم خســارته 
فــي الجولــة الثانيــة أمــس األول أمــام 
اإلمارات، مشــيرا إلــى أن منتخب الهند 
فاز علــى تايلند، وقدم عروضا إيجابية 
أمــام اإلمــارات رغــم الخســارة بهدفيــن 
عبر خلقه وصناعته للعديد من الفرص، 
الفــرق  مــن  الهنــد  منتخــب  أن  مؤكــدا 

المتطور.
وأشــار إلــى أن الجهــاز الفنــي للمنتخب 
الوطنــي ســيعمل على إعــداد المنتخب 
فــي صورة ذهنيــة وفنية مميــزة، مبينا 
التركيز بشــكل أكبر أيضا على الجوانب 
التكتيكيــة، للعــب بتــوازن كبيــر داخــل 
المســتطيل األخضــر، مــن أجــل تحقيق 

الفوز وال غيره.
وبين خالد تاج أن عدم إحراز األهداف 
الشــوط األول مــن مبــاراة تايلنــد  فــي 
فــي  األمــور  صعــب  الفــرص  وإضاعــة 
هبوطــا  شــهد  الــذي  الثانــي  الشــوط 
فــي المســتوى لاعبيــن، مؤكــدا أهميــة 
اســتثمار الفرص والتعامل معها بنجاح، 
لقــاء  خــال  حاســمة  ســتكون  كونهــا 

المنتخب الهندي.
فقــدوا  المنتخــب  العبــي  أن  وأوضــح 
الشــوط  خــال  الكــرات  مــن  العديــد 
الثانــي مــن مبــاراة تايلنــد، مشــيرا إلــى 
أن المنتخــب ســيدخل بصــورة مغايــرة 
وبضغــط كبيــر مــن أجــل الحســم مبكرا 
عبر تســجيل األهــداف والحصول على 

3 نقاط توصله إلى دور ال 16.

األحمر يستأنف تدريباته للقاء الهند “المصيري”
الثالثــة الجولــة  فــي  فقــط  الفــوز  خيــار  أمــام  جعلتــه  الثانيــة  الجولــة  خســارة 

اتحاد الكرة - الوفد اإلعالمي

خالد تاج منتخبنا الوطني لكرة القدم

 من تدريبات المنتخب أمس

ياسر الرميثي علي مدن   سيد شبر علوي عبدالله يوسف
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يمتلــك األميــن العــام لالتحــاد اآلســيوي لكرة القدم الماليزي داتو ويندســور خبرة كبيــرة في مختلف مجاالت كرة القــدم العبا ومدربا 
وإداريــا، وانضــم إلــى االتحاد اآلســيوي لكرة القــدم مديرا تنفيذيا العام 2012 قبل أن يتم تعيينه نائًبــا لألمين العام بعد فترة قصيرة 

العام 2013.

وخــال حياتــه الحافلــة بالعمــل مــن أجــل 
العًبــا  ويندســور  داتــو  كان  القــدم،  كــرة 
بفريــق الشــباب بالوالية ثــم عمل مدرًبا في 
ســيانغور العــام 1991، واســتلم بعــد ذلــك 
عــدة مناصــب فــي االتحــاد الماليــزي لكــرة 
القــدم واتحاد منطقة آســيان، وانضم العام 
2001 إلــى مكتــب تطويــر االتحــاد الدولــي 

لكرة القدم وعمل أيًضا كمقيم لألداء.
ومنــذ اســتامه مهــام أميــن عــام االتحــاد 
اآلســيوي لكــرة القــدم قــام داتــو ويندســور 
بدور رئيســي من أجل تطبيــق إطار الرؤية 
والمهمــة في االتحاد، تحت إشــراف رئيس 
االتحاد اآلسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفة، وسعى إلى إعادة هيكلة االتحاد 
القــاري والتأكيــد علــى مبــدأ الشــفافية مــن 

أجل ضمان تحقيق أفضل النتائج.
وخــال نهائيــات بطولــة كأس آســيا لكــرة 
اإلمــارات  دولــة  تحتضنهــا  التــي  القــدم 
يعمــل  فبرايــر   1 حتــى  المتحــدة  العربيــة 
باقــي  مــع  نحــل  كخليــة  ويندســور  داتــو 
اللجــان العاملــة فــي مركز العمليــات بفندق 
فيرمونــت باب البحــر وال تفوته أي صغيرة 

وكبيرة لضمان نجاح الحدث اآلسيوي.
بفنــدق  ســبورت”  “البــاد  تواجــد  وأثنــاء 
شــانغريا حيــث هنــاك تنطلــق الحافلة إلى 
مدينــة دبي وتحديًدا إلى ملعب آل مكتوم 
بنــادي النصــر حيــث لقــاء منتخبنــا ونظيره 
التايلنــدي، لــم يتــردد داتــو ويندســور فــي 
عــن  خالــه  أكــد  خــاص  بتصريــح  اإلدالء 
رضــاه التــام مــن ســير كأس آســيا وحســن 
التنظيــم مــن قبــل دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحدة.
وأضــاف “إننا مرتاحون من التنظيم ســواء 

التســهيات  أو  الخدمــات  مســتوى  علــى 
وجودة الماعب وسير المباريات والتغطية 
اإلعاميــة وأماكــن اإلقامــة وكافــة األمــور 
األخرى، فاإلمارات تقدم صورة ناصعة عن 
التنظيــم المتميــز للحدث اآلســيوي وهو ما 
يفرحنا نحن في االتحاد ويؤكد مد التطور 
الذي تعيشــه الكرة اآلســيوية على مستوى 

استضافة أكبر األحداث الكروية..”.
المنتخبــات  مســتوى  بشــأن  رأيــه  وعــن 
المشــاركة قــال “لقــد انتهــت الجولــة األولى 

كان  حيــث  المباريــات،  جميــع  وشــاهدنا 
هنــاك قلــق مــن زيــادة عــدد المنتخبــات من 
ضعيفــة  البطولــة  تكــون  وأن   24 إلــى   16
مــن حيــث المســتوى الفنــي خصوًصــا بعــد 
كأس  فــي  مــرة  ألول  منتخبــات  مشــاركة 
العكــس، حيــث  أثبــت  الواقــع  آســيا ولكــن 
جيــًدا  أداًء  قدمــت  المنتخبــات  تلــك  إن 
مقارنــة بــأول مشــاركة وأثبتــت بــأن قــرار 
ــا في ســبيل تطورها  مشــاركتها كان إيجابيًّ
وازدهارهــا ومضاعفــة شــعبية اللعبــة فــي 

بلدانهــا، وشــكلت مشــاركة تلــك المنتخبات 
عامــة مميــزة فــي البطولــة التــي امتــازت 
علــى  االســتثنائية  النواحــي  مــن  بالعديــد 
مســتوى التنظيــم ولــم تعد هنــاك منتخبات 
بالصــورة  القــارة  فــي  وكبيــرة  صغيــرة 
النمطيــة الســابقة واصبح هنــاك تقارب في 

ا..”. المستويات نسبيًّ
وعــن رأيــه فــي منتخب البحرين قــال داتو 
ويندســور إن األحمــر قــّدم أداًء رائًعــا فــي 
وكان  اإلمــارات  أمــام  االفتتــاح  مواجهــة 

لديــه  ومــازال  للمســتضيف  عنيــًدا  خصًمــا 
حظوظ لبلوغ دور الـ 16.

وعــن مــدى اســتعدادات االتحــاد اآلســيوي 
فــي  القــاري  االتحــاد  انتخابــات  إلقامــة 
الماليزيــة  بالعاصمــة  المقبــل  أبريــل   6
كوااللمبور أكد داتو جهوزية األمانة العامة 
إلقامــة االنتخابــات فــي موعدهــا، مضيًفــا 
فهــي  فقــط  االنتخابــات  يخــص  ال  “األمــر 
جزء من جدول أعمال اجتماع الكونجرس 
اآلســيوي الــذي يزخــر بالعديــد مــن النقــاط 
التــي ســتدرج على جــدول األعمــال ونحن 

علــى أهبــة االســتعداد وكوادرنا تعــي تماًما 
أهمية الحــدث ولديها الخبرة والقدرة على 
إدراكهــا  خــال  مــن  الناجحــة  االســتضافة 

لكافة مسئوليات التنظيم..”.
وذكــر األميــن العــام أن االتحــاد اآلســيوي 
والمشــاركة  التســجيل  بــاب  ســيفتح 
كأس  بعــد  وتحديــًدا  قريًبــا  لإلعامييــن 
ا على  آســيا، حيــث إن التركيز منصــب حاليًّ
نهائيــات كأس آســيا وبعدها ســيتم التركيز 
علــى كل مــا يخــص الكونجرس ومــن بينها 

تسجيل اإلعاميين.

من منافسات كأس آسيا باإلمارات ويندسور مع الزميل حسن علي

ويندسور لـ “البالد سبورت”: اإلمارات تمّيزت في التنظيم
آســيا  بــكأس  اآلســيوي  لالتحــاد  العــام  األميــن  نجــاح  أثبتــت  المنتخبــات  زيــادة 

تغلبــت أســتراليا حاملــة اللقــب، علــى 
أمــس  رد،  دون  بثاثيــة  فلســطين 
الجمعــة، فــي إطار الجولــة الثانية من 
دور المجموعــات ببطولــة أمــم آســيا، 

المقامة حالًيا في اإلمارات.
ســجل جيمــي مكارين الهــدف األول 
بضربة رأس في الدقيقة 18، وأضاف 
أويــر مابيــل هدفــا آخــر بتســديدة من 

مدى قريب بعد دقيقتين.
الوقــت  مــن  األخيــرة  الدقيقــة  وفــي 
األصلــي، ســجل البديــل أباســتولوس 

جيانو، الهدف الثالث بضربة رأس.
فــي  نقــاط   3 أســتراليا  وبــات رصيــد 
الثانيــة،  بالمجموعــة  الثانــي  المركــز 
وبفارق نقطتين عن سوريا وفلسطين 
بينمــا يملــك األردن 6 نقــاط، وأصبــح 

أول المتأهلين لدور الستة عشر.
وفي الجولة الثالثة سيلعب المنتخب 
الفلسطيني مع غريمه وجاره األردني، 

بينما تلتقي سوريا مع أستراليا.

وكاالت

وكاالت

وكاالت
أكــد األميــر علــي بــن الحســين، رئيس االتحــاد األردني لكــرة القــدم، أن إبداع 

النشامى في بطولة كأس آسيا، يعود لعزيمة وحماس الالعبين.

وأوضح األمير علي، في تصريحات 
متلفــزة “أعتقد أن مــا تحقق يرتبط 
بعــدة عوامــل، منهــا وجــود المديــر 
مالــوش،  بلحســن  التونســي  الفنــي 
والــذي  الفنيــة،  اإلدارة  رأس  علــى 
وضع الخطط للمنتخبات الوطنية”.

الفنــي  المديــر  “تواجــد  وقــال 
مــن  بوركلمانــز،  فيتــال  البلجيكــي 
أســباب تألــق األردن، كمــا أن الفكــر 
والحمــاس  والتجانــس  التكتيكــي 
أســتراليا  أمــام  االنتصــار  وراء 

وسوريا”.
وأضــاف “نفخــر ونعتــز بــأن يكــون 
المتأهليــن  أول  األردن  منتخــب 
ال  القاريــة،  البطولــة  نهائــي  لثمــن 
نخشى مواجهة أي خصم في الدور 

المقبل”.
وأردف “نواســي المنتخب الســوري 
الشــقيق، ونتمنى لــه الخير، الفرصة 

ال تــزال أمامــه لبلــوغ الــدور الثاني، 
وبإمكانهــم الفوز على أســتراليا كما 

فعلنا في الجولة األولى”.
كافــة  أن  إلــى  علــي  األميــر  وأشــار 
المنتخبــات يجــب أن يكــون لديهــا 
الثقــة فــي قدراتهــا، منوًهــا “األردن 
عندما دخل نهائيات آسيا لم يلتفت 
كان  مــا  إذا  حــول  التوقعــات  إلــى 

مرشًحا أم ال”.
لجميــع  التوفيــق  “أتمنــى  وتابــع 
منتخبات غرب آسيا، لفت نظري أن 
المنتخبــات المتجــاورة تقابلت مًعا، 
مثل اإلمارات مع البحرين، واألردن 

مع فلسطين وسوريا”.
مــع  اللعــب  فــي  “نرغــب  ونــوه 
منتخبــات أخرى بحًثا عــن التطوير 
واالحتــكاك، هنــاك منتخبــات قويــة 
كالســعودية وايــران واليابــان، رغــم 

البداية الصعبة لألخير”.

األمير علي ُيعدد أسباب تألق األردن أستراليا تهزم 
فلسطين

يراود حلم التأهل المبكر إلى الدور الثاني، المنتخبين اإليراني والعراقي، عندما يخوض كل منهما مباراته اليوم السبت، في 
إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس آسيا.

ويلتقــي المنتخــب اإليرانــي، نظيــره الفيتنامــي فــي أبــو ظبي، 
وتعقبــه المبــاراة بيــن المنتخبيــن العراقي واليمني على اســتاد 
نادي الشارقة. ويخوض المنتخب العراقي، مباراة اليوم بمزيد 
مــن الحــذر ويرفــض اعتبارهــا مواجهــة محســومة مبكــًرا، رغم 
الفــارق فــي المســتوى، حيــث يخشــى أســود الرافديــن رد فعل 
المنتخب اليمني الجريح. في المقابل، يتطلع المنتخب اليمني 
إلــى الظهــور بشــكل أفضــل، بعدمــا فشــل فــي اســتغال بدايته 
القويــة فــي مباراة إيــران، حيث أهدر فرصتيــن خطيرتين قبل 

أن يمطر المنتخب اإليراني شباكه بخماسية نظيفة.
وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يعلق المنتخب اإليراني آماله 
على قوة هجوم الفريق، لكســر عناد المنتخب الفيتنامي مبكرا 
ومنعه من تكرار المستوى الجيد الذي قدمه في مواجهة أسود 

الرافدين.
وفي اللقاء الثالث، يتطلع المنتخب الســعودي إلى حســم تأهله 
مبكرا إلى الدور الثاني، من خال مباراته المرتقبة أمام نظيره 

اللبنانــي فــي الجولــة الثانية مــن مباريات المجموعة الخامســة 
بالدور األول للبطولة.

الســعودية تبحــث عن الحســم المبكر أمام لبنــان اليوم

التأهل المبكر حلم إيران والعراق

دائمــا مــا يحــرص عضــو مجلــس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنة االســتثمار والتســويق محمد 
الحمــادي علــى حضــور البطــوالت التــي يشــارك فيهــا “األحمــر”؛ لدعمه ومســاندته بقــوة انطالقا مــن الواجب 
الوطنــي ومســؤوليته تجــاه المنتخــب تــاركا مهام عملــه الخاص لعيــون المنتخب؛ ليفرض وجــوده منذ أن فاز 

بعضوية مجلس اإلدارة؛ لتستمر رحلة عطائه المتميزة بعد أن كان عضوا فاعال بنادي النجمة.

بعــد نهاية مباراة المنتخب ونظيره 
التايلنــدي التــي انتهت بفوز األخير 
1/0 علــى ملعــب آل مكتــوم بنــادي 
علــى  باديــا  الحــزن  بــان  النصــر، 
وجــه الحمــادي، لكنــه مــازال يملــك 
الثقــة فــي رجــال األحمــر، إذ قــال لـ 
“الباد ســبورت” بعــد نهاية المباراة 
“تؤسفنا الخسارة بعد العطاء الرائع 
الذي قدمه المنتخب أمام اإلمارات 
الاعبــون  االفتتــاح..  مبــاراة  فــي 
قدموا أداء جيدا في الشوط األول 
ولكنهــم تراجعــوا كثيرا فــي الثاني 

ولــم يقدمــوا ما يشــفع لهم لتحقيق 
الفوز على المنتخب التايلندي...”.

ولــم يتــردد الحمــادي فــي اإلجابــة 
عن ســؤال “الباد ســبورت” عما إذا 
كان المدرب التشــيكي ميروساف 
ســكوب يتحمــل نتيجــة الخســارة 
البدايــة  بســبب عــدم دخولــه منــذ 
بنزعــة هجوميــة بالــزج بمهاجميــن 
الجهــاز  ربمــا  أنــه  ذكــر  إذ  اثنيــن، 
الفنــي لــم يدخــل بنزعــة هجوميــة 
لكــن الاعبــون أنفســهم لــم يظهروا 
وأضاعــوا  الحقيقــي  بمســتواهم 

الشــوط  فــي  الفــرص  مــن  عــددا 
األول تحديــًدا إبــان توغلهــم داخل 
منطقــة جــزاء الخصــم، مؤكــدا أن 
الفــوز  يســتحق  يكــن  لــم  منتخبنــا 

علــى اإلطاق ظل تفــوق المنتخب 

التايلنــدي وأحقيتــه فــي االنتصــار 

وكان التعــادل أفضــل مــا نســتحقه 

علــى أقــل تقديــر فــي ظل ســيطرة 

منتخبنا واستحواذه على اللعب.

وشــدد الحمادي علــى أن المنتخب 

ال يزال يملك فرصة التأهل لدور الـ 
16 وأن مصيــر المنتخــب بيــده في 
حــال فــوزه علــى الهنــد في مبــاراة 
الجولــة الثالثة خصوصــا أن أفضل 
4 أصحــاب المركز الثالــث يتأهلون 
كذلــك بجانــب األول والثانــي مــن 
بــأن مصيــر  منوهــا  كل مجموعــة، 
الاعبين بأيديهم في خطف بطاقة 
التأهل، معربا عن ثقته الكبيرة في 
االنتصــار  تحقيــق  علــى  قدرتهــم 
البحرينيــة  الجماهيــر  وإســعاد 
المواجهتيــن  خــال  زحفــت  التــي 
مطالبــا  لمؤازرتهــم،  الماضيتيــن 
الاعبيــن بالظهــور الرائع على غرار 
مبــاراة االفتتــاح التــي كســبوا مــن 

خالها احترام الجميع.

الحمادي: مصيرنا بيدنا لبلوغ دور الـ 16

الحمادي متحدثا لـ “البالد سبورت”
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منتخب البحرين قّدم أداًء جيًدا في االفتتاح

مستعدون لالنتخابات وتسجيل اإلعالميين قريًبا

سبورت

حسن علي من أبوظبي

لم نستحق 
الفوز على 

تايلند



االختبار األول
يخوض النروجي أولي غونار سولســكاير أول اختبار جدي له منذ توليه اإلشــراف على 
تدريب مانشستر يونايتد عندما تحل كتيبته على توتنهام األحد في ملعب ويمبلي في 
المرحلة الثانية والعشرين من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم، التي تشهد تجّدد الصراع 

على اللقب بين ليفربول المتصدر ومنافسه البطل مانشستر سيتي.

نهايــة  حتــى  سولســكاير  مــع  يونايتــد  وتعاقــد 
الموســم الحالي خلًفا للبرتغالي جوزيه مورينيو 
النتائــج،  ســوء  بســبب  الماضــي  الشــهر  المقــال 
ونجــح فــي قيادة فريقه إلى الفــوز في مبارياته 
الخمــس )أربــع فــي الــدوري المحلــي وأخرى في 
الكأس(، وهو سيكون في لندن بمواجهة المدرب 
المرشــح بقوة لتولي تدريب “الشــياطين الحمر” 
ماوريســيو  األرجنتينــي  المقبــل،  الموســم  فــي 
بوكيتينــو. وفي حيــن كانت انتصــارات يونايتد 

األخيــرة في الدوري على فرق من الصف الثاني 
بورنمــوث  هاردســفيلد،  ســيتي،  كارديــف  هــي 
ونيوكاســل، ســيكون سولســكاير فــي مواجهــة 
تحد مختلف ضد توتنهام الذي لم يزال يعد من 
المنافســين المحتمليــن على اللقــب لكونه يبتعد 

عن المتصدر بست نقاط فقط.
وكان توتنهــام ألحــق بيونايتــد خســارة قاســية 
على ملعب أولد ترافورد في أغســطس الماضي 

بثالثة أهداف من دون رد.

وبعــد اســتراحة المحــارب علــى جبهــة الــدوري 
النشــغالهما بمباريــات كأس إن إنجلتــرا، يعــاود 
ليفربول ومانشستر سيتي صراعهما نحو اللقب، 
حيــث يحــل األول ضيًفــا علــى برايتون الســبت، 

بينما يستقبل الثاني ولفرهامبتون اإلثنين.
وكان ســيتي قد ألحق بليفربــول الهزيمة األولى 

المرحلــة  فــي   2-1 عليــه  بفــوزه  الموســم  هــذا 
الحادية والعشــرين، ليشــعل الصــراع مجدًدا مع 

تقليص الفارق بين الفريقين إلى 4 نقاط.
وتبعت تلك الخسارة الخروج المفاجئ لليفربول 
مــن الــدور الثالث لــكأس إنجلترا بخســارته أمام 
ولفرهامبتــون 2-1، فــي مبــاراة خاضهــا مدربــه 

األلمانــي يورغــن كلــوب بتشــكيلة غالبيتهــا مــن 
العبي الصف الرديف.

واعتبــر العب وســط ليفربول المخضرم جيمس 
ميلنر بأنه يتعين على فريقه القيام برد فعل بعد 
ا، بقوله “خسارة  خســارتيه مباراتين تواليا محليًّ
مباراتين ليست أمًرا جيًدا لنا، لكن كل فريق يمر 

بمطبات خالل الموســم. أعتقد أننا لم نكن نلعب 
جيًدا في بداية الموســم لكننا كنا نحقق النتائج 
اإليجابيــة”. ولن تكون مهمة ليفربول ســهلة في 
ملعــب برايتــون الــذي لــم يخســر ســوى مرتيــن 
الموســم،  هــذا  مباريــات   10 فــي  أرضيــه  علــى 
كمــا خســر بصعوبــة علــى ملعب أنفيلــد صفر - 1 
المنتشــي  أمــا ســيتي  الماضــي.  أغســطس  فــي 
بتســجيله 16 هدفا ضــد روثرهام )7 - صفر( في 
الدور الثالث للكأس، وبورتون ألبيون )9 - صفر( 
فــي ذهــاب نصــف نهائــي كأس الرابطــة، فيــدرك 
بــأن ولفرهامبتــون يحقــق أفضــل النتائــج ضــد 
الفــرق الكبيــرة هــذا الموســم بدليــل تعادلــه معه 
ومع مانشستر يونايتد وأرسنال بالنتيجة نفسها 

)1-1(، وفوزه على توتنهام في ويمبلي 3-1.

قـــرار مـــؤلــــم

كـوتينيـــو الحــزيــن
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ا ســابًقا، في مؤتمــر صحافي أمس الجمعة  أعلــن البريطانــي أنــدي مــوراي المصنف أول عالميًّ
لــم يتمكــن خاللــه مــن حبــس دموعــه، أن اآلالم الناتجــة عن إصابة فــي الورك اضطرتــه العام 

الماضي إلجراء عملية جراحية، سترغمه على اعتزال كرة المضرب هذا العام.

وكشــف مــوراي )31 عاًمــا( أنــه يرغــب فــي أن 
تكــون مشــاركته األخيــرة علــى المالعــب، في 
بطولــة ويمبلدون اإلنكليزيــة، ثالث البطوالت 
األربــع الكبــرى التــي تقــام فــي يوليــو المقبــل، 
إال أن وضعــه البدنــي قد يضطــره للتوقف بعد 
بطولــة أســتراليا المفتوحــة، أولــى البطــوالت 

الكبرى، والتي تنطلق اإلثنين.
وقــال موراي فــي مؤتمر صحافي في ملبورن 
“يمكننــي أن ألعــب لكــن مع قيــود. وجود هذه 
القيــود واأللــم يمنعاني مــن التمتع بالمنافســة 
أو التماريــن”. ويعد موراي من “األربعة الكبار” 
فــي عالــم كــرة المضــرب، إلــى جانــب الصربي 
عالميــا،  أول  المصنــف  ديوكوفيتــش  نوفــاك 
واإلســباني رافايل نادال الثاني، والسويســري 
روجيــه فيــدرر الثالــث، علــى رغــم أن اإلصابة 
والعمليــة الجراحيــة التــي أجراهــا مطلع العام 
الماضي، أبعدتاه ألشــهر طويلــة عن المالعب، 

ا  وســاهمتا فــي تراجــع ترتيبــه إلــى 230 عالميًّ
ــا. وتنبــع رغبة موراي في إنهاء مســيرته  حاليًّ
فــي ويمبلــدون، انطالقــا من العالقــة الخاصة 
التــي تربطــه بهــا، إذ أحرز لقبهــا مرتين )2013 
و2016( مــن ضمن ألقابــه الثالثة في بطوالت 
الغراند ســالم. لكن األهم بالنســبة إلى “السير” 
أنــدي، هــو أنــه كان أول بريطانــي يحــرز لقــب 
البطولة المقامة على المالعب العشــبية لنادي 
عمــوم إنكلتــرا، منــذ 77 عاًما، وذلــك في العام 
الــذي تــال فوزه بــأول ألقابه الكبيرة )فالشــينغ 

ميدوز األميركية 2012(.
الصحافــي  المؤتمــر  فــي  مــوراي  وقــال 
“ويمبلــدون هــي حيث أرغب فــي التوقف عن 
اللعب، لكنني لســت متأكًدا من أنني ســأتمكن 
مــن وقــت  أعانــي  أنــا   )...( بذلــك  القيــام  مــن 
طويل. لســت واثًقا من قدرتي على اللعب مع 

هذا األلم ألربعة أو خمسة أشهر إضافية”.

وتابــع “قمــت تقريًبــا بــكل مــا يمكــن لمحاولــة 
لــم يحصــل  لكــن   )...( تحســين وضــع وركــي 
تحســن كبيــر”، متابًعــا “أعتقد أن ثمــة إمكانية 
ألن تكــون بطولة أســتراليا المفتوحــة، الدورة 

األخيرة بالنسبة إلي”.
وابتعــد مــوراي نحو 11 شــهًرا بســبب اإلصابة 
إلــى  وعــاد  الــورك،  فــي  الجراحيــة  والعمليــة 
المالعــب فــي منتصــف 2018 ليحقــق بدايــة 
صعبــة وغيــر موفقــة إلــى حــد كبيــر، قبــل أن 
إصابــة  بســبب  ســبتمبر  فــي  مجــدًدا  يبتعــد 

فــي الكاحــل. وهــذا العــام، شــارك مــوراي فــي 
دورة بريزبيــن األســترالية األســبوع الماضــي، 
وخــرج من الدور الثاني أمام الروســي دانييل 

ميدفيديف.
والخميــس، خاض موراي مباراة تدريبية ضد 
ديوكوفيتــش، اضطــر لوقفهــا بعد نحو ســاعة 

وقد بدا عليه األلم.
فــي  )المبــاراة  “ســألعب  البريطانــي  وقــال 
ملبورن(. ال زلت قادًرا على اللعب عند مستوى 

معين، لكنه ليس المستوى الذي يسعدني”.

قــال إرنســتو فالفيــردي، المديــر الفنــي لبرشــلونة، إن العبه، فيليــب كوتينيو، 
ــا. جاء ذلــك عقب هزيمة  عليــه العمــل بقــوة، إذا كان ال يشــعر بالســعادة حاليًّ
البلوجرانــا )1-2( أمــام ليفانتــي، الخميــس، على ملعب ســيوتات دي فالنســيا، 
فــي ذهــاب ثمــن نهائــي كأس ملك إســبانيا، وقد ســجل كوتينيو هــدف فريقه 

الوحيد، من ركلة جزاء.

وحــول عدم إشــراكه العبــه البرازيلي 
قــال  األخيــرة،  الفتــرة  فــي  بانتظــام، 
فالفيــردي، خــالل تصريحــات أبرزتهــا 
“عندمــا  اإلســبانية:  “مــاركا”  صحيفــة 
لــم أكــن أشــرك ديمبلــي، كان الجميــع 
يســأل عنــه، واآلن الجميــع يســأل عن 

كوتينيو”.
وتابــع: “لو كان كوتينيو ليس ســعيًدا، 
عليه أن يقاتل من أجل عكس األمور، 
لكنــه يفعــل الكثيــر وســيبقى كذلــك.. 
ســيتكّرر هذا السؤال، مع أسماء قابلة 

للتبديل كل مرة”.
وعــن مشــاركة موريلــو األولــى، قــال: 
“إنــه يســاعدنا، أنا ســعيد بموريلو، إنه 
يظهــر معنــا تجربتــه وخبرتــه.. كانــت 

مباراة صعبة بالنسبة لالعبين الصغار، 
وهو ساعدنا”.

للدفــاع،  بوســكيتس  دعــم  وبشــأن 
أجاب: “ليست هذه المرة األولى، التي 
نفعــل فيهــا هــذا الشــيء.. لقــد أبلينــا 
بــالًء حســًنا، والمشــكلة أننــا لــم نلعــب 
جيــًدا فــي البدايــة، اســتقبلنا هدفيــن 
مبكريــن، وكانــت لدينا فــرص للتعادل 

لكننا لم نترجمها”.
قــال  ميرانــدا،  تبديــل  وبخصــوص 
أي  يعانــي  ال  “ميرانــدا  فالفيــردي: 
هــذا  أجريــت  جســدية..  مشــاكل 
التغيير، ألنه كان أفضل شيء يمكنني 
القيــام به فــي تلك اللحظــة، كان علي 
شــاب  خــوان  الفريــق..  أســاعد  أن 

وسيعطينا الكثير في المستقبل”.
البارســا: “ســنرى مــا  واختتــم مــدرب 
ســنفعله في اإلياب، نحن متحمســون 

بشــأن الــكأس.. مــن الجيــد أن هنــاك 
ذهاًبــا وإياًبا، ومن الجيد أيًضا أن نرى 

كيف يلعب بعض الالعبين”.

أندي موراي

فيليب كوتينيو

وكاالت

وكاالت
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طلبــت شــرطة مدينــة الس فيغــاس األميركيــة تزويدهــا عينــة مــن الحمــض النووي للنجــم كريســتيانو رونالــدو العب فريق 
يوفنتوس اإليطالي، في إطار التحقيق الذي تجريه باتهامات وجهتها إليه عارضة أزياء سابقة باغتصابها قبل نحو عشرة 

أعوام، بحسب ما أفادت مصادر رسمية ومحامو الالعب البرتغالي.

فــي  )34 عاًمــا(  وتقدمــت كاثريــن مايورغــا 
واليــة  محاكــم  إحــدى  أمــام   2018 خريــف 
فيهــا  تطالــب  بدعــوى  األميركيــة،  نيفــادا 
بتعويــض قدره 200 ألــف دوالر، وتتهم فيها 
أفضــل العــب كــرة قــدم فــي العالــم خمــس 
مــرات، باغتصابهــا فــي 13 يونيــو 2009 في 
جناحــه بأحد فنــادق الس فيغاس، وأنه دفع 
لها مبلغ 375 ألف دوالر لتوقيع اتفاق تتعهد 

فيه بعدم الحديث عما جرى.
ينفــي  التــي  القضيــة  أحــدث فصــول  وفــي 
الالعب البالغ 33 عاًما حصول فعل اغتصاب 
فيهــا، ويؤكــد أن العالقة بينــه وبين مايورغا 
كانــت “برضــى كامــل”، أكــدت الشــرطة أنهــا 
طلبــت الحصــول علــى عينــات مــن حمضــه 
النــووي. وأوضحــت الشــرطة فــي بيــان أنها 

“تتخــذ )بهــذه الخطــوة( اإلجــراءات نفســها 
التــي تتخذهــا فــي أي قضيــة أخــرى تتعلــق 
علــى  الحصــول  بغــرض  جنســي،  باعتــداء 
إثباتــات الحمض النووي”، مضيفة “نؤكد أنه 
تم التقدم بطلب رسمي )للحصول على هذه 

العينات( إلى السلطات اإليطالية”.
أضافت “نظًرا ألن األمر يتعلق بتحقيق جاٍر، 
ليــس لدينــا أي تعليق إضافــي لإلدالء به في 
الوقــت الراهــن”. وأكــد محامــي رونالدو في 
الس فيغــاس بيتــر أس. كريستيانســن فــي 
“الســيد  الطلــب. أضــاف  بيــان، تقديــم هــذا 
رونالــدو أكــد دائًمــا، كما يكّرر ذلــك اليوم، أن 
مــا حصــل فــي الس فيغاس عــام 2009 كان 
برضــى مــن الطرفيــن. مــن غيــر المفاجئ أن 
يكون الحمض النووي موجوًدا )في الفحص 

الطبــي الذي خضعت له مايورغا ســابًقا(، وال 
)الحصــول  الطلــب  بهــذا  الشــرطة  تقــوم  أن 
ا  علــى عينات مــن رونالدو( الذي يعــد تقليديًّ
فــي إطار التحقيق الــذي تجريه”. ولم يحدد 
المحامــي مــا إذا كان أفضل العب في العالم 
خمــس مــرات، يعتــزم التجــاوب مــع الطلــب 

الذي تقدمت به شرطة المدينة األميركية.
وســبق لرونالدو أن نفــى االتهامات الموجهة 
جريمــة  هــو  “االغتصــاب  أن  معتبــًرا  إليــه، 
مشــينة وتناقــض كل مــا أؤمــن بــه. بقــدر ما 
قــد أكــون تواًقــا إلــى تبرئــة اســمي، أرفــض 
تغذيــة االســتعراض اإلعالمــي الــذي يخلقــه 
أشخاص يسعون إلى الترويج ألنفسهم على 
حســابي”، متابًعــا “ضميــري المرتاح ســيتيح 
لي تاليا االنتظار بطمأنينة، نتائج أي تحقيق 

وكل التحقيقات”.
الخــروج  الســابقة  األزيــاء  وقــّررت عارضــة 
عــن صمتهــا الطويل بحديــث وتقرير مطول 
نشــرته مجلة “در شــبيغل” األلمانية في آخر 
أســبوع مــن ســبتمبر 2018، كشــفت خاللــه 
مــا جــرى بينها وبيــن الالعب، الســيما قيامه 
باغتصابهــا فــي جناحــه فــي فنــدق بالمز في 
أشــخاص  مــع  دعاهــا  بعدمــا  فيغــاس  الس 
االســتحمام  بحــوض  التمتــع  إلــى  آخريــن، 

الساخن )“جاكوزي”( في جناحه.

كريستيانو رونالدو

كـريستيــانــو فــي مــأزق

أولي غونار سولسكاير

وكاالت

قــال كالوديــو رانييري مدرب فولهام أمس الجمعــة إن فريقه يحتاج إلى   
  التعاقــد مــع العبيــن أصحــاب خبــرة يملكــون شــخصية قياديــة فــي فترة 
االنتقــاالت الحاليــة لتجنــب الهبــوط مــن الــدوري اإلنجليزي الممتــاز لكرة 

القدم في نهاية الموسم.

لغــرب  المنتمــي  النــادي  وأنفــق 
لنــدن أكثــر مــن 100 مليــون جنيــه 
دوالر(  مليــون   127.61( اســترليني 
علــى التعاقــد مــع العبين جــدد قبل 
فــي  أخفــق  لكنــه  الموســم  انطــالق 
ا المركز 19  ترك بصمــة ويحتل حاليًّ

برصيد 14 نقطة من 21 مباراة.
وقــال اإليطالي رانييــري الذي تولى 
المســؤولية فــي نوفمبــر إن النــادي 
الصاعد يحتاج إلى اســتثمار أموال 

أكثر للبقاء بين الكبار.
وأبلــغ مدرب ليســتر ســيتي الســابق 
الصحفييــن ”أعتقــد إنه يتعّين علينا 

التعاقد مع العبين جدد للبقاء”.
ا لكنه يفتقر  ”نملــك فريًقــا جيًدا جــدًّ

إلى الخبــرة. نريد العًبا لديه الخبرة 
ويملك شــخصية القائــد في الملعب 

وبعدها سنتحسن“.
وّدع كأس  الــذي  فولهــام،  ويواجــه 
االتحــاد اإلنجليــزي بالخســارة أمــام 
فريــق مغمــور يــوم األحــد الماضــي، 
أمــام  الــدوري  فــي  مهمــة  مبــاراة 
يــوم   16 المركــز  صاحــب  بيرنلــي 

السبت.
وقــال رانييــري ”أتحلــى باإليجابيــة 

ألني أثق في الفريق والنادي“.
وتابع ”لكن بيرنلي يفكر أيًضا أنه لو 
فــاز على فولهــام فإنه ســيتقدم في 
الترتيب. أعتقد أنها ســتكون مباراة 

ا لنا هذا الموسم“. مهمة جدًّ

رانييري يتحلى باإليجابية
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إعداد: هبة محسن

مونتريــال  شــركة  عــروض  جــاءت 
للسيارات لعام 2019 الجديد تحت شعار 
”بدون ضريبة”. وأطلقت الشركة عرضها 
الجديــد تزامًنــا مــع بــدء فــرض ضريبــة 
القيمة المضافة، ويشــمل تحمل الشــركة 
لمبلــغ الضريبــة عــن العميــل والــذي يقدر 
بنسبة 5 % من سعر السيارة، األمر الذي 
دفــع الكثيــر مــن العمــاء لزيارة الشــركة 
المغــري.  العــرض  هــذا  مــن  لاســتفادة 
الرئيســي  الســبب  أن  الشــركة  وأكــدت 
إلطــاق هــذا العــرض هــو الســعي وراء 
رضــاء عمائهــا عن طريــق تقديم أفضل 
العروض بشكل مستمر إلى جانب تقديم 
التنافســية  واألســعار  الخدمــات  أفضــل 
متنوعــة  تشــكيلة  العــرض  لهم.ويشــمل 
من الســيارات الجديــدة المختلفة وأيًضا 
تشــكيلة كبيــرة مــن الســيارة المســتعملة 
التــي تتميــز بحالتهــا الممتــازة التــي يبدأ 
ا. القسط الشهري لها من 29 ديناًرا شهريًّ

مــن  محترًفــا  فريًقــا  الشــركة  وأعــدت 
موظفــي المبيعات لخدمة جميع عمائها 
فــي جميع فروع الشــركة، لتقديم أفضل 
رغبــة  حــال  فــي  ســواء  لهــم  الخدمــات 
العميل في شــراء ســيارته الجديدة نقًدا 

أو أقســاط أو في حالة اســتبدال سيارته 
الحاليــة مــع إعطاء العميل أفضل أســعار 
التثميــن وتســلميه ســيارته الجديدة في 
وقــت قياســي مــع تقديــم أفضــل الطرق 
التمويليــة المرنــة وبدون أي اشــتراطات 

إضافية. 
يذكــر أن شــركة مونتريــال تعــد مــن أكبر 
البحريــن  داخــل  الســيارات  شــركات 
وتمتلك خمســة فروع منتشــرة في كافة 

أرجاء المملكة.

عـــروض الشـــركة الجديـــدة مـــن مفاجـــآت العـــام 2019

اشتر سيارتك و“مونتريال” تتكفل الضريبة

التسهيالت  أعلنت  لعمالئها،  وتقديرا  المتميزة  عروضها  لمواصلة  منها  سعًيا 
 Foton Motorو  GAC Motor لعالمتي  الحصري  والموزع  الوكيل  للسيارات 
الراغبين  للعمالء  المضافة،  القيمة  ضريبة  تحملها  البحرين  مملكة  في  الرائدتين 

باقتناء أحد طرازاتها. 

برير  التجارية  العامة  مدير  وصرح 
مع  متزامنا  العرض  هذا  “يأتي  جاسم 
من  وجزء  العام  بداية  لعروض  إطاقنا 
فلسفتنا لتقديم أفضل العروض؛ لتمكين 
بأقل  سياراتهم  اقتناء  من  العماء 
التكاليف، والتي تلبي جميع االحتياجات 
والسيارات  الصالون  سيارات  من 
الصغيرة   )SUV( االستخدامات  متعددة 
المركبات  إلى  إضافة  والمتوسطة، 
لاستخدامات  والمخصصة  التجارية 
آن  في  والتجارية  العائلية  اليومية، 

المساحة  تمنح  كما  واحد، 
مركباتها  في  الواسعة 

بالثقة  إحساسا 
ويعكس  والراحة 

لتصميم  ا
الرشيق  الداخلي 
لهم  والعصري 

وتشابكا  انسجاما 
التكنولوجيا  بين 

إلى  إضافة  والجودة، 

التي  الفخمة  الخواص  من  كامل  طيف 
العامات  من  مثياتها  في  تتوافر  ال 

التجارية األخرى”. 
األوضاع  ظل  “في  برير  وأضاف 
ضريبة  تطبيق  مع  الراهنة  االقتصادية 
شراكتنا  من  وكجزء  المضافة  القيمة 
نتكفل  فنحن  المجتمعية،  ومساهمتنا 
باقتناء  الراغبين  عمائنا  عن  بدفعها 
 GAC التجارية  عاماتنا  من  طرازاتنا 
مع  بالتعاون   ،Foton Motor أو   Motor
تسهيات البحرين، إضافة إلى التأمين 
والتسجيل، ومانع الصدأ وتظليل 
النوافذ، وكما عودناكم فجميع 
صيانة  مع  تأتي  مركباتنا 
لمدة  حقيقية  مجانية 
وضمان  سنوات   3
ممدد  مجاني 
سنوات،   7 لـ 
على  وللتعرف 
يمكن  طرازاتنا  أحدث 

االتصال على 17734000”.

“التسهيالت للسيارات” تتحمل “المضافة”

في إطار احتفاالت مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية والتزام مصرف الســالم-البحرين المســتمر بمســؤوليته االجتماعية في 
المجتمع عامة، ودعم وتقدم المرأة البحرينية بشكل خاص، قّدم المصرف دعًما إلى المجلس األعلى للمرأة وذلك كمساهمة مالية 
لرعايــة االحتفــال يــوم المــرأة البحرينيــة الذي أقيم في الثالث من ديســمبر الجــاري بمبنى بلدية المنامة تحــت رعاية عاهل البالد 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشــاد نائــب الرئيــس التنفيــذي لمصرف 
بجهــود  مــراد  أنــور  الســام-البحرين 
قرينــة  برئاســة  للمــرأة  األعلــى  المجلــس 
الملكــي  الســمو  صاحبــة  البــاد  عاهــل 
األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة 
وتحقيــق  البحرينيــة،  المــرأة  دعــم  فــي 
رؤيته الطموحة في الوصول إلى شــراكة 
متكافئة لبناء مجتمع تنافســي مســتدام، 
مؤكًدا الدور المهم الذي تضطلع به المرأة 
البحرينيــة في مختلف القطاعات بشــكل 

عام.
الموظفــات  بجميــع  مــراد  أشــاد  كمــا 
العامــات فــي المصــرف وســعيهم الدائم 
المصــرف، والعمــل  أهــداف  فــي تحقيــق 
الــدؤوب الــذي يبذلنــه مــن أجــل االرتقاء 

بالعمــل المصرفــي، ومســاهماتهن البــارزة 
نحو وضع األســس الثابتة لبناء مؤسســة 

خدمــة  فــي  ودورهــن  قويــة،  ماليــة 
مجتمعهن ووطنهن.

الدائرتيــن  فــي  المتمثــل  الجديــد  شــعارها  تقديــم  ماســتركارد  أعلنــت 
المتداخلتيــن باللونيــن األحمــر واألصفــر، والمعروفتيــن علــى أنهمــا رمــز 

الشركة، بدون كتابة اسم “ماستركارد”. 
وســيتم اعتمــاد هــذا الشــعار ضمــن ســياقات محــددة، إذ ســيوضع علــى 
عامــات المطبوعــات فــي المتاجــر العاديــة والرقميــة التــي تقبــل الدفــع 
بواســطة ماســتركارد، باإلضافة إلى اســتخدامه خال الفعاليات. وتأتي 
هذه الخطوة تماشــًيا مع التطور المســتمر لقطاعي االســتهاك والتجارة، 
إذ ســيعمل الشــعار الجديــد علــى تمثيــل ماســتركارد بشــكل أفضــل مــن 
الســابق، فــي حيــن ســيتيح التصميــم العصــري والمــرن للشــعار اندمــاج 

العامة التجارية بشكل أفضل وأكثر ساسة في العالم الرقمي.
وقال رئيس التســويق واالتصال في ماســتركارد راجا راجامانار: “يجب 
أن تكــون عمليــة إعــادة االبتــكار فــي العصــر الرقمــي بســيطة ومعاصرة 
فــي الوقــت ذاته. يســتطيع أكثــر من 80 % من األشــخاص التعرف على 
’رمــز ماســتركارد‘ بدون كلمة ’ماســتركارد‘، لذلك وجدنا بأننا مســتعدون 
لانتقــال إلــى المرحلــة التاليــة من رحلــة تطــور عامتنــا التجارية. نحن 
فخــورون بــاإلرث العريق لعامتنا، ومتحمســون لرؤيــة هاتين الدائرتين 

األيقونيتين لوحدهما بدون اسم الشركة”.

وعلى مدى أكثر من 50 عاًما، كانت الدائرتان المتداخلتان باللونين األحمر واألصفر العامة المميزة لماستركارد، واللتان تجسدان  «
ا يقرب األشخاص  وعد الشركة “نجمع العالم بفرص ال تقدر بثمن”. وُيعد شعار الدائرتين، الذي يمكن التعرف عليه فوًرا، رمًزا قويًّ

أكثر إلى ما يفضلونه ويعطيهم الثقة الكاملة بأن معاماتهم آمنة.

بــالــمــصــرف لـــارتـــقـــاء  دؤوب  ــات  ــف ــوظ ــم ال ــل  ــم ع ــم ــي دون االس ــز األيقون ــوي الرم ــد يح ــعار الجدي الش

“السالم” يدعم مشاريع “األعلى للمرأة” “ماستركارد” ترتقي بعالمتها التجارية

12 يناير 2019 السبت
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»سيتي سنتر« يستضيف “جلتز آند جالمور”
ــات الـــكـــاســـيـــكـــيـــة ــ ــصـ ــ ــرقـ ــ الــــفــــرقــــة تــــقــــدم أجــــمــــل الـ

دعا »ســيتي ســنتر البحرين«، الُوجهة األكبر للتسوق والترفيه في البحرين، العائالت 
لمشــاركتها األجــواء االحتفاليــة والعائلية المميزة في »ســيتي ســنتر البحرين« الذي 
يســتضيف فرقــة الرقــص الدولية الشــهيرة »جلتز آنــد جالمور« خــالل الفترة ما بين 

10 لغاية 12 يناير 2019. 

وستكون العائات على موعد خال هذه 
الفتــرة مع هــذه التجربــة االحتفالية التي 
المملكــة  فــي  مــرة  المركــز ألول  ينظمهــا 
كجــزء مــن احتفاالتــه بالذكــرى الســنوية 
وســتضفي  افتتاحــه،  علــى  العاشــرة 
عروض الرقص الجوالة أجواء موسيقية 
ــا  واحتفاليــة رائعــة، حيــث ســتنظم يوميًّ
عنــد الســاعة 4:00 عصــًرا، و6:00 مســاًء، 

و8:00 مساًء. 
وفــي هــذا الصدد، قــال دعيــج الرميحي، 
مديــر أول »ســيتي ســنتر البحريــن«: “في 

احتفاالتنــا  فيــه  نواصــل  الــذي  الوقــت 
بالذكــرى الســنوية العاشــرة علــى افتتــاح 
المركــز، وانطاًقا مــن رؤية ماجد الفطيم 
اللحظــات  أســعد  تحقيــق  إلــى  الراميــة 
لــكل النــاس كل يــوم، أعلــن ســيتي ســنتر 
دوليــة  فعاليــة  اســتضافة  عــن  البحريــن 
حصريــة أخــرى ستنشــر البهجــة والمــرح 
بيــن الزوار. ونتطلــع للترحيب بالزوار من 
السكان والسياح خال هذه الفعالية التي 
سترســم البســمة علــى وجــوه الجميع من 

كبار وصغار”.

وستبهر فرقة الرقص الدولية الشهيرة »جلتز آند جالمور« الزوار بأجمل  «
الرقصات الكالسيكية، والفصول الموسيقية التي تطغى عليها الحركات الفنية 
واالستعراضية في أجواء احتفالية مميزة ستكون محط إعجاب وتقدير الجميع.

أعلنــت شــركة الســيارات األوروبيــة جاكــوار النــد روڤر، عــن بــدء العــام الجديــد 
بعــروض مذهلــة علــى أشــهر طــرازات النــد روڤر الرياضيــة، ســيارة ديســكڤري 

ا وسيارة ديسكڤري سبورت المدمجة. الجديدة كليًّ

األوروبيــة  الســيارات  شــركة  وتقــدم 
ســيارة  المتــاك  مميــزة  فرصــة 
بتخفيضــات  الجديــدة  ديســكڤري 
دينــار   4000 إلــى  تصــل  مذهلــة 
تشــمل  بحرينــي، وخدمــات مجانيــة 

التسجيل والتأمين. 
المســتمرة  الحملــة  عــروض  وتقــدم 
حتــى تاريخ 31 مــارس 2019، فوائد 
ومزايا قيمة للراغبين بامتاك ســيارة 
عتبــات  تشــمل  ســبورت،  ديســكڤري 
والتأميــن  التســجيل  مــع  جانبيــة، 

مجاًنا. 
وتقدم الحملة أيًضا 5 ســنوات ضمانا 
صيانــة  خدمــة  ســنوات  و5  مجانيــا، 
مجانية إضافًة لخدمة مســاعدة على 
الطريــق علــى مــدار الســاعة لمــدة 5 

سنوات.
وصرح المدير العام لشــركة السيارات 

األوروبيــة جاكــوار الند روڤر ســتيفن 
العــام  انطاقــة  “بمناســبة  قائــًا  الي، 
شــركة  فــي  ا  جــدًّ يســرنا  الجديــد، 
النــد  جاكــوار  األوروبيــة  الســيارات 
روڤر تأكيــد اســتمرار ســعينا في منح 
الخدمــات  أفضــل  الكــرام  العمــاء 
حملتنــا  وتضــم  القيمــة.  والعــروض 
الترويجيــة الجارية مزايــا رائعة على 
الرياضيــة  الطــرازات  أشــهر  مــن   2
والفاخــرة  االســتخدامات  متعــددة 
فرصــة  لتســهيل  روڤر؛  النــد  مــن 
األســعار.  بأنســب  للجميــع  امتاكهــا 
وتقــدم الحملــة أيًضــا فوائــد حصرية 
عروضهــا،  مــن  للمســتفيدين  عديــدة 
تشــمل باقــة خدمــات صيانــة وضمانا 
مجانيــا، إلــى جانــب خدمــة مســاعدة 
علــى الطريق، ما يضمــن بقاء المركبة 

بأفضل حالة”.

“جاكوار الند روفر” تقدم عروضا مذهلة

21

فــازت شــركة البــالد العقاريــة لالســتثمار، إحــدى أكبــر شــركات التطوير العقــاري في 
مملكة البحرين والمطور الرئيسي لمشروع الواتر جاردن سيتي، بجائزة أفضل جناح 
في معرض الخليج للعقار 2018، وذلك في استطالع الرأي على الفيسبوك كما أكدت 

شركة الهالل للمؤتمرات والمعارض، المنظمة للمعرض الرائد في قطاع العقارات. 

لشــركة  التنفيــذي  المديــر  وقــال 
جبــران  والمعــارض  للمؤتمــرات  الهــال 
عبدالرحمــن: “ُتمنــح جائــزة أفضــل جناح 
فــي المعــرض تقديــًرا للمفاهيــم المبتكرة 
والتصــورات المتميزة ألجنحة العارضين 
العامــة  ترويــج  جهــود  تدعــم  والتــي 
اســتراتيجية  وتعــزز  للشــركة  التجاريــة 
معــرض  فــي  مشــاركتهم  خــال  البيــع 

الخليج للعقار”.
وقــد نجــح جنــاح شــركة البــاد العقاريــة 
واتــر  مشــروع  يعــرض  الــذي  لاســتثمار 
جاردن ســيتي في التغلب على المنافسة 

الحادة من جانب 8 مطورين آخرين. 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن فريق التســويق 
فــي شــركة البــاد العقارية تولــى تصميم 
الجناح الذي يعرض مشروع واتر جاردن 
ســيتي، بينمــا قامت شــركة بيكــو بأعمال 

بناء الجناح. 
وقالت رئيس قسم التسويق واالتصاالت 
لاســتثمار  العقاريــة  البــاد  شــركة  فــي 
بهــذه  بالفــوز  “إننــا ســعداء  لينــا مبــارك،: 
الجائــزة، ونفخــر باختيارنا كأفضل جناح 
فــي واحــد مــن أهــم المعــارض العقاريــة 
المتخصصــة في مملكة البحرين “معرض 

الخليج للعقار 2018.” إن هذا الفوز يؤكد 
قدراتنــا االبتكاريــة وإمكانياتنا اإلبداعية 
في إبراز هوية العامة التجارية للشــركة 
وفي عرض الفرص االستثمارية المتاحة 
فــي المشــروع. ونــود أن نتوجــه بالشــكر 
إلى شــركة الهال للمؤتمــرات والمعارض 

لطــرح هــذه الجائــزة، كمــا نتقــدم بجزيــل 
بالتصويــت  قامــوا  مــن  لجميــع  الشــكر 
لجناحنــا.”  هــذا وقــد تــم تســليم الجائزة 
لشــركة البــاد العقاريــة لاســتثمار خال 
حفــل افتتــاح معــرض الخليــج للعقار في 

األفنيوز-البحرين.

ــارك: الـــــفـــــوز يــــؤكــــد قــــدراتــــنــــا االبـــتـــكـــاريـــة ــ ــ ــب ــ ــ م

“واتـر جـاردن سيتـي” أفضـل جنـاح عقـاري
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ابتعد عن األجواء الصاخبة فأنت بحاجة إلى 
النقاء والهدوء.

تلمع شخصيتك وستلفت أنظار الكثيرين 
بحيويتك التي ال تقاوم.

هذا الموسم ضاغط جًدا وحذر وال يحتمل إثارة 
الخالفات والمواقف العدائية.

يتوجب عليك التخفيف من التوتر ألنك ستحتاج 
إلى االستقرار التام.

تقع عليك مسؤولية حماية العالقة من التدهور 
ألنك صاحب القرار.

تبلغ حيويتك أوجها وفقط تجنب القرار السريع.
أنت مقبل على مرحلة إيجابية معززة بالحظوظ 

واالنفراجات في العمل.
تقطف ثمار جهودك وتتخذ مبادرات تشكر عليها 

اليوم.
سيكون األسبوع ناشًطا بامتياز ورائعا بمكافآته 

ومكاسبه لكن قد تتعرض للضغوطات.
حاذر مخالفة القوانين والتعليمات وال تجازف 

على اإلطالق.
تعود معنوياتك لترتفع مجددا ما يسمح لك 

بالسير قدًما نحو األهداف.
تتمتع ببراعة ذهنية تسمح لك باإلعالن عن 

أفكارك ثم تنفيذها بمهارة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 1991 
الكونغرس 

األميركي 
يصوت على 
قرار ُمحاربة 

العراق ألجل 
تحرير دولة الكويت. 

وقعت بشكل رسمي 
الفنانة يسرا اللوزي، 
للمشاركة في بطولة 
مسلسل “قمر هادي” 
بطولة النجم هاني 

سالمة، المقرر عرضه في 
رمضان المقبل 2019، من 
إخراج رؤوف عبد العزيز.

tariq.albahar
@albiladpress.com

”Dumbo“و ”Captain Marvel“و ”Glass“ عـــــــــــــودة

أفالم جديدة كبيرة في 2019

يعتبر العام 2019 عام االفالم الكبيرة والتي ستنافس في السينمات البحرينية 
الى جانب العالمية في تحطيم شباك التذاكر وحصد اعلى االيرادات الى جانب 
قلوب عشاق هوليوود خصوصا مع االجزاء الجديدة لها.. في هذا التقرير عرض 

سريع ألهم هذه االفالم والتي ستعرض في العام الحالي:

ســافر النجــم المصــري عمرو دياب إلــى لندن لتصوير إعــالن دعائي جديد 
إلحــدى شــركات االتصــاالت الشــهيرة، مــع نجم نــادي ليفربــول االنجليزي 

محمد صالح، حيث سيظهر الثنائي في اإلعالن مًعا للترويج للشركة.

الشــهر  خــالل  اإلعــالن  ويعــرض 
الجــاري، بعــد االنتهــاء مــن تصويره 
وعمل المونتاج والمكساج، حيث ان 
هنــاك مشــاهد للهضبة تــم تصويرها 
بمصــر وأخــرى لصالح تــم تصويرها 
فــي إنجلتــرا. يذكــر أن الهضبة أحيا 

حفل رأس الســنة فــي أبو ظبي، كما 
أنــه يســتعد لتصويــر أغنيــة جديــدة 
حياتــي”،  “كل  األخيــر  ألبومــه  مــن 
حيــث يفاضل بيــن أغنيتي “يا هناه” 
و”يا ســاحر” لتصويرهــا على طريقة 

الفيديو كليب.

تصوير اعالن جديد لمحمد صالح 
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 1992
مجلس األمن األعلى يتسلم مقاليد السلطة في الجزائر بعد فوزه. 

 1994
اعتقال ابنه مالكوم إكس الزعيم األسود السابق لحركة أمة اإلسالم في الواليات المتحدة.

 1995
بدء محاكمة العب كرة القدم األميركية والممثل األميركي أو جاي سيمبسون.

 1996
وصول القوات الروسية إلى البوسنة والهرسك للمشاركة في تطبيق اتفاق دايتون للسالم. 

 
 2000 

النيابة العامة اإلسرائيلية توجه الئحة اتهام ضد إسرائيلي هدد بقتل رئيس الحكومة إيهود باراك.
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ابداع المخرج إم نايت شياماالن 
والذي جمع 3 من شخصيات 

فيلميه السابقين “Split” من إنتاج 
2017 و”Unbreakable” في فيلمه 

الجديد “Glass”، الذي يدور في 
إطار من اإلثارة والغموض وماوراء 

الطبيعة، ويلعب بطولته بروس 
ويليس ومورغان فريمان وجيمس 

ماكافوي وسيعرض االسبوع 
المقبل في البحرين.

”Glass“

الفيلم المرتقب من كل عشاق 
سلسلة أفالم “أفنجرز”، بعد 

النهاية الصادمة لجزئه السابق، 
بوفاة غالبية أبطاله الخارقين 

بشكل غامض غير مفهوم، عقب 
مواجهتهم للشرير “ثانوس”. 

والفيلم هو الجزء الرابع من 
سلسلة األبطال الخارقين. 

وسيطرح الفيلم في 26 أبريل.

”Avengers: EndGame“

يترقب الجميع ابداع ديزني في 
إعادة لنسختها الكرتونية الشهيرة 

بنفس االسم، حول فيل السيرك 
الطيب “دامبو”، الذي يولد بأذنين 

تمكناه من الطيران. وسيطرح 
الفيلم في 29 مارس.

”Dumbo“

بعد نجاح الجزءين األول والثاني، 
يعود الممثل األميركي كيانو 

ريفز في شخصية القاتل األجير 
“جون ويك”، الذي يحمي نفسه 

من العديد القتلة الذين يحاولون 
القضاء عليه. سيعرض الفيلم في 

17 مايو.

”John Wick 3“

”Captain Marvel“”Pet Sematary“

احتفل ســعد لمجــرد بتحقيقه رقمًا قياســيًا من خــالل أغنيته 
“لمعلم” عبر “يوتيوب” حيث وصل عدد مشــاهديها إلى 700 

مليون و180 ألفًا.
ونشــر عبــر صفحتــه الخاصــة على احــد مواقــع التواصل 
االجتماعي صورة له من كليب األغنية وأرفقها برســالة شكر 

للجمهور قال فيها: “ كل الشــكر والتقدير لكل من شــارك في 
ابتــكار ودعم أغنية وكليــب “المعلم” الذي بفضــل الله وبفضل 

مجهوداتكم حّققت أرقامًا عالمية ُمشّرِفة لبلدنا ولنا كعرب بصفة عامة”.

وجه محمد رمضان رسالة تهنئة لزميله الممثل األميركي من 
أصــل مصري رامي مالك بعد فــوزه بجائزة “غولدن غلوب” 
كأفضــل ممثل في دور درامــي عن فيلم الســيرة الذاتية 

.”Bohemian Rhapsody“
رمضان قام بنشــر صورة لرامي مالك عبر حسابه الخاص 

علــى أحــد مواقــع التواصــل االجتماعــي الى جانــب صورة 
للممثــل الراحل عمر الشــريف وعلــق عليها بالتالــي: “مبروك 

رامي مالك”. يذكر أن رمضان طرح مؤخراً أحدث كليباته الغنائية “مافيا”.

بعــد أن تعرضت الممثلــة المصريــة ناهد الســباعي للكثير 
من االنتقادات والســخرية بســبب نشــرها صــورة مع احد 
أصدقائهــا وصفها الكثير من المتابعيــن بالجريئة خاصًة 
أنها ظهرت مالصقة لصديقها بطريقة مبالغ بها بحســب 
رأيهــم. اضطرت الســباعي إلى حذفها واســتبدالها بصورة 

مع الممثلة إيمي ســمير غانم وآخريــن في حفل عيد ميالد 
الممثل حســن الرداد. وكتب نشــطاء عّدة تعليقــات مهاجمة 

وساخرة، من بينها “أوفر أوي فاكرة نفسك أوروبية!”، و”اسكتي عيب كده”.

بعد االنتقاداتتهنئة محمد رمضانرقم قياسي

طارق البحار

تدخل مارفل بقوة العام الجديد 
مع أول افالمها الكبيرة في 2019 و 
المستوحى عن إحدى شخصياتها 

“كابتن مارفل”، حول طيارة محاربة 
تلعب دورها بري الرسون، تتعرض 

لحادث يكسبها قوى خارقة. 
وسيعرض الفيلم في 8 مارس في 

البحرين.

إعادة سينمائية لفيلم الرعب الشهير 
في تسعينيات القرن الماضي، والذي 

أثار جدال واسعا وقت عرضه، بسبب 
قصته المأخوذة عن رواية لكاتب الرعب 

الشهير ستيفن كينغ، حول مقبرة هندية 
للحيوانات األليفة، قادرة على إحياء 
الموتي عند دفن جثثهم في أرضها، 

ولكنهم يعودون إلى الحياة بأرواح 
شريرة. سيطرح الفيلم في 5 أبريل.

”Captain Marvel“
تنافس مجالت “دي سي” 

الهزلية في 2019 بفيلم “كابتن 
شازام”، والذي يدور حول بطل 

خارق يتسم بخفة الظل. 
وسيعرض الفيلم في 5 أبريل.

”Pokemon“
يعود واحد من أكثر شخصيات 

الكرتون شعبية بين الماليين 
إلى شاشة السينما، في فيلم 

يقوم باألداء الصوتي فيه، الممثل 
األميركي، ريان رينولدز. يعرض 

الفيلم في 10 مايو.



نجــوم الفــن فـي عيــد ميــالد ليلــى علــوي

استطاع الثنائي برادلي كوبر وإيرينا شايك أن يضعا حداً لكل الشائعات  «
واألكاذيب حول وجود خالف بينهما، جعلتهما في طريق االنفصال، 

حيث ظهر كوبر وشايك مؤخرا في حفل توزيع جوائز “غولدن غلوب”، 
الذي أقيم في “Beverly Hilton Hotel” بكاليفورنيا، كواحد من أجمل 

الثنائي الذين ظهروا على السجادة الحمراء.

الفــن  نجــوم  مــن  كبيــر  عــدد  حــرص 
علــى حضــور حفــل عيد ميــاد الفنانة 
ليلى علــوي، والذي أقامته مؤخرا في 

منزلها.
وشــهد الحفــل حضــور “الفنانــة إلهــام 
شــاهين، الفنــان حســن الــرداد، الفنانة 
دالل  الفنانــة  غانــم،  ســمير  إيمــي 
عبدالعزيــز، المطربــة أصالــة، الراقصة 
دينا، السيناريست تامر حبيب، الفنان 
صبــري،  عبيــر  الفنانــة  رمــزي،  هانــي 
نجــاء  الفنانــة  داوود،  أحمــد  الفنــان 
الفنــان  يوســف،  عمــرو  الفنــان  بــدر، 
خالــد ســليم وزوجتــه، الفنانــة ماجدة 
الدغيــدي،  إينــاس  المخرجــة  زكــي، 
الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنانة ناهد 

السباعي، الفنان أمير شاهين”. 

وقامت المذيعة بوسي شلبي،  «
بنشر صور وفيديوهات 

من حفل عيد الميالد، على 
حسابها الشخصي على موقع 

“انستغرام”، وظهر النجوم وهم 
يغنون “إنزل يا جميل” للمطرب 

اللبناني الكبير وليد توفيق.
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tariq_albahhar

الناجحــون والمبدعــون مــن أبنــاء شــعبنا البحرينــي، هــم األمــل والفجــر المشــرق 
لمملكتنــا، والفنانــة الشــابة شــيخة العباســي متعــددة المواهــب فــي مجــال الرســم 
والتصميــم الجرافيــك والكروشــيه، ورفعــت اســم البحريــن فــي مســابقة بيــن دول 
آســيا؛ لتكــون المركز األول بينهم في مجال التصميــم الجرافيك.. تحدثت لـ “البالد” 

عن هذه الموهبة في هذا الحوار الشائق معها:

مصممة جرافيك أو رسامة أو  «
حياكة؟

أنا مصممة جرافيك ومن هوايتي الرسم 
وحياكــة الكروشــيه. أعتقــد مــن الصعب 
االختيــار بينهم فالرســم والكروشــيه هم 

الذين يلهموني للفن والتصميم.

كيف نشأ الحس الفني لديك؟  «

من الصغر والناس من حولي يشــجعوني 
أســتلهم  وكنــت  الرســم  ممارســة  علــى 
مــن أخواتــي الاتــي يكبرننــي ســنا حس 
الفــن، وأيًضــا المعلمات في المدرســة كن 
يشــجعنني علــى الرســم والمشــاركة فــي 

مسابقات الرسم للتطوير من رسمي.

حدثينا عن طفولتك، وهل كانت  «
أحالمك نفسها هي اآلن؟

صغيــرة  كنــت  عندمــا  الحقيقــة  فــي 
كنــت أريــد أن أصبــح رســامة لكارتــون 

المرحلــة  فــي  ذلــك  وبعــد  األطفــال، 
فــي  مهاراتــي  تطــورت  اإلعداديــة 
الرســم فالنــاس مــن حولــي نصحونــي 
بدخــول مجال الهندســة، وفــي مرحلة 
بشــأن  كثيــًرا  متــرددة  كنــت  الثانويــة 
قــررت  أن  إلــى  الجامعــي،  تخصصــي 
دراسة تخصص تصميم الجرافيك في 

الجامعة الملكية.

كيف تطور فنك على الرغم من  «
انشغالك؟ 

مشــاهدة  فــي  وقتــي  أســتغل  دائًمــا 
مــن  للتطويــر  التعليميــة  الفيديوهــات 
نفســي ومــن مهاراتــي فــي الكروشــيه 
والجرافيك، والناس المحطون بالفنان 
يؤثــرون علــى فنــه أيًضا، فأحــاول قدر 
المســتطاع التعــرف ومصاحبــة النــاس 
والطاقــة  اإللهــام  فــّي  يبعثــون  الذيــن 

اإليجابية.

كيف تمكنِت من توظيف الفن  «

في عملك ومشروعك؟

كمــا ذكرت ســابًقا، تطورت لدي المهارة 
في الرسم من على الورق إلى أن تكون 
إلــى  الموضــوع  تطــور  ثــم  “ديجتــال” 
أن يكــون GIF )الرســومات المتحركــة 
فــي  تخصصــت  أن  وبعــد  القصيــرة(، 
أن  قــدرت  التصميــم  فــي  الجامعــة 
التصميــم؛  مــع  والرســم  الفــن  أوظــف 
ليكــون عملــي الحالــي. أمــا مشــروعي 

الخــاص )الكروشــيه( فهــو هوايــة عنــد 

أن  حاولــت  لكــن  النــاس،  مــن  الكثيــر 

أوظفهــا مــع تخصصــي فــي التصميــم 

وحبي للفن، ولذلك افتتحت مشروعي 

.”cro“ الخاص

لقاء الطالبة: هاجر أحمد الدغيمي

جامعة البحرين

شيخـة العبـاسـي... مـن حــس فنـي إلـى عمـل
ــل الــعــالــمــيــة ــاف ــح ــم ــي ال ــن فـ ــري ــح ــب ــم وعـــلـــم بـــلـــدي ال ــ ــي اس ــع ــرف ــورة ب ــخـ فـ
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فوائد مذهلة لألطعمة الغنية باأللياف
أظهــرت دراســة جديــدة أن األشــخاص الذيــن يكثــرون مــن تنــاول 
األطعمة الغنية باأللياف والحبوب الكاملة كانوا أقل عرضة لإلصابة 
بأمــراض القلــب والســكتة الدماغيــة والســكري واألمــراض المزمنــة 
األخــرى مــن الذيــن يتناولــون أغذيــة تحتــوي علــى نســبة قليلــة من 
األليــاف. وقالت الدراســة، التــي أجريت بتكليف مــن منظمة الصحة 
األليــاف  محتــوى  فــي  جرامــات   8 قدرهــا  زيــادة  كل  إن  العالميــة، 
المتناولــة يوميــا يقابلهــا انخفاض تتراوح نســبته بيــن 5 و27 % من 
إجمالي الوفيات وحاالت اإلصابة بأمراض القلب وداء الســكري من 
النــوع الثانــي وســرطان القولــون، كمــا تراجــع كذلــك خطــر التعرض 
للســكتة الدماغية وســرطان الثدي. وتوصلت الدراسة إلى أن تناول 
مــا بيــن 25 و29 غرامــا مــن األليــاف يوميــا يمثــل هدفــا جيــدا لمــن 
يسعون إلى الحصول على مكاسب صحية، ولكن البيانات المنشورة 
فــي دوريــة النســيت الطبيــة تشــير أيضــا أن تنــاول كميــات أكبر من 

األلياف بمقدوره أن يوفر وقاية أكبر، وفقا لوكلة “رويترز”.
وقــال جيــم مان األســتاذ بجامعــة أوتاغو النيوزيلندية والذي شــارك 
فــي إعــداد البحــث “تقــدم نتائجنــا دليــا مقنعــا للقواعــد اإلرشــادية 
الخاصة بالتغذية من أجل التركيز على األلياف الغذائية، واستخدام 
الحبــوب الكاملــة بــدال مــن المكــررة. هــذا يقلــل مــن خطــر اإلصابــة 

بمجموعة واسعة من األمراض الخطيرة والوفيات الناجمة عنها”.
وتبيــن الدراســة أن غالبيــة الناس حول العالم يتناولــون أقل من 20 
غرامــا مــن األليــاف الغذائيــة يوميــا، فيمــا أوصــت لجنــة استشــارية 
للتغذيــة فــي بريطانيــا العــام 2015 بزيــادة األلياف الغذائيــة إلى 30 

غرامــا يوميــا، لكــن 9 % فقــط مــن البالغيــن البريطانييــن تمكنوا من 
الوصــول إلــى هذا الهدف، مع اإلشــارة إلى أن متوســط األلياف التي 

يتناولها البالغون في أميركا يبلغ نحو 15 غراما يوميا.
وقال مان إن الفوائد الصحية لأللياف الغذائية المتوافرة في أطعمة 
مثــل الحبــوب الكاملة والبقــول والخضر والفاكهة تنبــع من تركيبتها 

الكيميائية وخصائصها الطبيعية وأثرها على عملية األيض.

وأضاف أن األطعمة الغنية باأللياف التي تتطلب مضغا  «
وتحتفظ بكثير من بنيتها التركيبية في الجهاز الهضمي تزيد 

من اإلحساس بالشبع وتساعد على التحكم في الوزن. وتحلل 
األلياف في األمعاء الغليظة بواسطة البكتيريا المستوطنة 

له تأثيرات إضافية واسعة النطاق تشمل الوقاية من سرطان 
القولون والمستقيم.

فــي حالــة طبيــة نــادرة، تم تشــخيص 
إصابــة امرأة صينية بنــوع من فقدان 
الســمع، يجعلها غير قادرة على ســماع 
أصــوات الرجال، ولكن تســمع أصوات 

النساء فقط.
اســتيقظت المريضــة، واســمها تشــن، 
الســاحل  علــى  شــيامن  مدينــة  مــن 
الشــرقي للصيــن مــن نومهــا فــي أحــد 
األيــام؛ لتتفاجــأ بأنهــا غير قــادرة على 
صحيفــة  بحســب  صديقهــا،  ســماع 

“ديلي ميل” البريطانية.
وبعــد ذهابها مباشــرة إلى المستشــفى 
لتفقد حالتها، حاول األطباء اكتشــاف 
األعــراض الغريبــة التــي تشــكو منهــا، 
األشــكال  لــكل  مغايــرة  كانــت  والتــي 
األكثر شيوعا الخاصة بفقدان السمع.

ويعتقد أن هذه الحالة ال تؤثر إال  «
في واحد فقط من حوالي 13 ألفا 

من المرضى، الذين يعانون من 
مشاكل في السمع.

حالة نادرة... امرأة 
ال تسمع صوت 

الرجال
أوضح علماء أن درجة حرارة المحيطات ترتفع بشكل أسرع من التقديرات السابقة؛ 
لتصل إلى مستوى قياسي جديد خالل العام 2018 في اتجاه يدمر الحياة البحرية.

الجديــدة،  القياســات  أن  العلمــاء  وأوضــح 
التي ُأخذت باالســتعانة بشبكة دولية مكونة 
مــن 3900 عوامــة منشــورة فــي المحيطــات 
أكبــر فــي  ارتفاعــا  2000، تظهــر  العــام  منــذ 
يفــوق   1971 العــام  منــذ  الحــرارة  درجــات 
للتغيــر  األخيــرة  المتحــدة  األمــم  تقديــرات 
علمــاء  وكتــب   .2013 العــام  فــي  المناخــي 
مــن الصيــن والواليــات المتحــدة فــي دورية 

ســاينس العلميــة أن “ســجات رصد محتوى 
حــرارة المحيطــات تظهــر أن ارتفــاع حــرارة 
المحيطــات آخــذة في التســارع”، بحســب ما 
ذكــرت وكالــة رويترز، أمــس الجمعة. ويقول 
الغالبية العظمى من علماء المناخ إن الغازات 
الناجمــة عــن األنشــطة البشــرية تــؤدي إلــى 
ارتفاع درجة حرارة الغاف الجوي، وتمتص 

المحيطات الجزء األكبر من هذه الحرارة.

أعلنت محافظة كيركالريلي التركية أنها ستبدأ في حصد محاصيل القنب الهندي، بعدما 
وعد رئيس البالد رجب طيب أردوغان بإعادة إنتاج النبتة المثيرة للجدل في البالد.

محافظــة  أحــدث  كيركاريلــي  وأصبحــت 
تركية تدخل خط إنتاج النبتة التي يستخرج 
لهــا اســتخدامات  منهــا الحشــيش، علمــا أن 
أخرى طبية وصناعية. وتحدث أردوغان عن 
منافع القنب الهندي قائا إنه يصلح لصناعة 
النسيج، وأوضح أن زراعة النبتة أمر مألوف 
في تركيا، حسب صحيفة “أحوال” المحلية. 

فــي غضــون ذلــك، أوضــح عثمــان بيلجيــن 
محافظ كيركاريلي، أن زراعة القنب الهندي 
المنطقــة،  علــى  االقتصــادي  بالنفــع  ســتعود 
وأضــاف أن مليونيــن ونصــف المليــون نبتــة 
مــن القنــب الهنــدي تنمو في المدينة، مشــيرا 
إلى أن الســلطات لــن تضطر إلى إحراقها من 

اآلن فصاعدا.

حرارة المحيطات ترتفع أسرع من المتوقع

محافظة تركية جديدة تنتج “القنب الهندي”

انتشــرت علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي صــورة طريفــة التقطتهــا ممرضــة 
صينية، لطبيب جراح أثناء العمل وشاركتها على اإلنترنت.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الجراح الصيني لو شانبينغ، عمل لمدة 20 ساعة 
متتالية وأجرى 6 عمليات جراحية صعبة، بعدها غط في النوم بمكان العمل.

وكان الطبيب شانبينغ قد أجرى 5 عمليات صعبة، ودخل غرفته ليأخذ قسطا من 
الراحــة، عندهــا أدخــل رجل إلى المستشــفى فــي حالة طارئة، حيــث تمزقت يده 
بمطحنــة لحــم. وأدرك الجــراح حينها اســتحالة تأجيل العملية، وتعهد بمســاعدة 
المصــاب علــى الرغم من تعبه الشــديد. وفــي نهاية العملية اإلســعافية الجراحية 
ليــد المريــض، خــارت قــوى الطبيــب ودخــل فــي ســبات عميــق وهو علــى طاولة 

العمليات. وقال لو شابينغ “أردت أن أغمض عيني وأرتاح. لم أتوقع أن أنام”.
النائــم، إذ أدهشــهم أن الطبيــب  وتناقــل مســتخدمو اإلنترنــت صــورة الجــراح 
غفــي وهو يمســك يد المريض بشــكل صحيح وهو نائــم. وأضافت الصحيفة، أن 
المريض الذي أنقذ يده الجراح شانبينغ، يتماثل للشفاء وحالته الصحية جيدة.

صورة مؤثرة لطبيب نام 
في غرفة العمليات

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

كشــفت “ناســا” عــن أن كويكبــا عماقــا، 
اكتشــف قبــل نحو أســبوع واحــد فقط، 
ســيقترب مــن كوكــب األرض، بعــد ظهر 

اليوم السبت.
الــذي تطلــق  ورصــد العلمــاء الكويكــب 
 ،”AX2 2019“ عليه ناســا اســم الكويكب
للمرة األولى بواسطة أجهزة الرادار، في 

3 يناير من هذا العام.
أن  ناســا،  فــي  الفلــك  علمــاء  ويعتقــد 
الصخــرة الفضائية المارقــة تتوجه نحو 
األرض بشــكل يجعلهــا فــي أقــرب نقطة 

من كوكبنا في نهاية هذا األسبوع.
واليــوم الســبت، ســيصنع الكويكــب مــا 
األرض”،  مــن  اقتــراب  “أقــرب  يســمى 

ويطير فوق كوكبنا.

ويتوقع علماء ناسا في مختبر  «
الدفع النفاث )JPL(، ومقره في 

كاليفورنيا، أن يصل الكويكب إلى 
مسافة 6.7 مليون كيلومتر من 

األرض خالل اقترابه الوثيق.

أثــارت وفــاة ســيدة مصرية أمــام مقر 
الغربيــة،  بمحافظــة  محلــي  مجلــس 
موجة غضب واســع في الباد؛ بسبب 
مــا اعتبر إهماال من موظفي المجلس، 
فيما ُكّذب مســؤول الرواية المتداولة 

على مواقع التواصل االجتماعي.
وحســب الرواية التي انتشرت أخيرا، 
فإن الســيدة البالغة من العمر 54 عاما 
“توفيــت بســبب البــرد” بعدمــا طلبــت 
المســاعدة مــن مجلس مدينــة المحلة 
دون جــدوى. وعلــى مواقــع التواصــل 
المدينــة  ســكان  انتقــد  االجتماعــي، 
محافــظ  النيــل  دلتــا  فــي  الواقعــة 
الغربيــة، مطالبيــن بمحاكمتــه؛ بســبب 
وفــاة الســيدة التــي تدعــى منــى أبــو 

الغيط، أمام حي أول المحلة.

لكن المحافظ قال في بيان نشرته  «
صحف مصرية، إن التقارير الطبية 
أكدت أن سبب وفاة السيدة هبوط 

حاد في الدورة الدموية.

كـويكـب مـارق 
يـزور األرض 

اليـوم

غـضـب لـوفـاة 
مـصـرية “مـن 

الـبـرد”
حققت امرأة أميركية تبلغ من العمر 86 عاما، رقما قياسيا، أدخلها موسوعة “غينيس” 

كأكبر بهلوانة في العالم.

وقالت بيتي غودهارت، التي تقيم في 
مدينة ال جوال، إنها بدأت ممارسة هذه 
الرياضــة عندمــا تلقــت هديــة حضــور 
بمناســبة  بهلوانيــة  حــركات  دروس 
عيــد ميادهــا الـــ 78. وبحســب وكالــة 
بــرس إنترناشــونال”، أكــدت  “يونايتــد 
تمارســها  التــي  الرياضــة  أن  بيتــي 

ســاعدتها علــى التغلب على خوفها من 
المرتفعات. 

وأضافت بيتي “كنت خائفة جدا من  «
المرتفعات، ويصيبني الهلع عندما 

أقف على المنصة العالية، وتغير كل 
شيء عندما قفزت للمرة األولى، فقد 

غير ذلك حياتي”.

ثمانينية تدخل “غينيس” بـ “لياقتها”

تضطلع ميغان ماركل، زوجة األمير هاري، بدور واضح في العائلة الملكية البريطانية، إذ 
أصبحت راعية لـ 4 منظمات تدافع عن قضايا محببة إليها، إذ نقلت الملكة إليزابيث رعاية 

المسرح الوطني ورابطة جامعات الكومنولث التي تولتها لعقود إلى ميغان. كما ستصبح 
ميغان راعية أيضا لجمعية “سمارت ووركس” الخيرية التي تساعد النساء اللوائي 

يتعطلن عن العمل لفترات طويلة، وجمعية “مايهيو” المدافعة عن حقوق الحيوانات.
ثمانينية تصدم الجميع بلياقتها

الفواكه من األطعمة الغنية باأللياف

سالمتك يا بوعلي
بســـالم قـــام  واميرنـــا  وابتعـــد  ولـــى  الشـــر 

ســـالمتك بوعلـــي  يـــا  ســـيدي  يـــا  ســـالمتك 

اهلل بجيـــرك ســـيدي يـــا ذا الكريـــم ابـــن الكـــرام
قامتـــك تعلـــت  يلـــي  ســـالمتك   علـــي  يابـــو 

مـــع غيبتـــك غـــاب الهنـــا وازدادت الدنيـــا ظالم
ــرت منامتـــك ــرح واستبشـ ــم الفـ ــع رجعتـــك عـ ومـ

اهلل يزيـــدك عافيـــه ويمـــد فـــي عمـــرك اعـــوام
وال تغيـــب عـــن الوطـــن ونشـــوفها ابتســـامتك

يـــا ذا األميـــر اللي رقـــا بالمجـــد في راس الســـنام 
يالشـــامخ اللـــي شـــفتها فـــوق الســـحايب هامتـــك

ــام  ــوٍل جسـ ــايل حمـ ــا شـ ــه يـ ــي تفـــك المعضلـ يلـ
كرامتـــك مثلهـــا  مـــا  بوعلـــي  يـــا  ســـيدي  يـــا 

يـــا ســـيدي يابـــن العظـــام يـــا ذا الهمـــام ابـــن الهمـــام
يالنـــادر اللـــي نـــادره يابـــن األشـــاوس خامتـــك

وحســـام درع  لكـــم  حنـــا  دمنـــا  غالـــي  يفـــداك 
شـــهامتك  ظلهـــا  فـــي  جميـــع  تظللنـــا  يلـــي 

جمال العون

 قصيدة مرفوعة إلى صاحب السمو الملكي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر

نساء مياو، التابعات للعرق اإلثني “مياو”، يرتدين 
األزياء التقليدية، ويشاركن في شد الحبل أثناء 

االحتفال بالعام الجديد المحلي في رونغشوي مياو، 
ذاتية الحكم، الصين )رويترز(
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