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توقعـــت مصادر “البالد” تولي وزير 
عبداللطيـــف  الجديـــد  الخارجيـــة 
الزيانـــي منصبـــه الجديـــد بدءا من 

شهر فبراير المقبل.
مغـــادرة  المصـــادر  ورجحـــت 
موظفيـــن بالشـــهر المقبـــل النتهاء 
عقودهـــم. وكان ولـــي العهـــد نائب 
القائـــد األعلى النائب األول لرئيس 

مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة قـــد اســـتقبل الزيانـــي يوم 
برغبـــة  وأبلغـــه  الماضـــي  ينايـــر   2
ملكيـــة بتعيينـــه وزيـــرا للخارجيـــة 
بعـــد انتهـــاء فترة عملـــه أمينا عاما 
لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 

العربي.

مصادر “^”: الزياني يحمل 
حقيبة “الخارجية” في فبراير
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إيران ترسل صندوقي الطائرة المنكوبة ألوكرانيا

مسجال بيانات 
الرحلة التابعان 

للطائرة 
األوكرانية

دبي، فرانكفورت - العربية.نت، رويترز

قالت وكالة “تسنيم” اإليرانية لألنباء، 
أمس، إن إيران سترســـل الصندوقين 
األســـودين للطائـــرة األوكرانيـــة، التي 
أعلنـــت أنها أســـقطتها بطريـــق الخطأ 
هذا الشـــهر فـــي 8 ينايـــر الحالي، إلى 
شـــركة  قالـــت  ذلـــك،  إلـــى  أوكرانيـــا. 
إن  “لوفتهانـــزا”  األلمانيـــة  الطيـــران 
تعليـــق رحالتها إلى طهران سيســـتمر 

)16(حتى 28 مارس.
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مواجهة واحدة تفصل الرفاع عن “أبطال آسيا”الصخير تجذب عشاق البر100 مصاب بتظاهرات بيروت “طيران الخليج” و“باس”يؤطران تعاونهما4942 بطاقة لذوي إعاقة
قال وزير العمل والتنمية  «

االجتماعية جميل حميدان 
“منذ العام 2014 وحتى نهاية 

نوفمبر 2015 تم إصدار وطباعة 
4942 بطاقة شخص ذوي إعاقة 

من المتقدمين لطلب إصدار 
البطاقة”.

أعلن وزير المواصالت واالتصاالت  «
رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران 

الخليج القابضة كمال أحمد أن 
أسهم المجموعة في شركة خدمات 
مطار البحرين “باس” بلغت 44 % 
بموجب اتفاقية امتياز تم توقيعها 

بين الجانبين.

أعلن الصليب األحمر اللبناني  «
على “تويتر” عن أكثر من 

100 إصابة في تظاهرة وسط 
بيروت أمس، حيث نقل ما يزيد 

على 40 من المصابين إلى 
المستشفيات، وتم إسعاف 

أكثر من 60 في المكان.

تستقبل منطقة الصخير  «
بالمحافظة الجنوبية في كل 

موسم شتوي من كل عام، مئات 
الزوار والمتنزهين من شتى 
مناطق البحرين، إلى جانب 

المقيمين والسياح األجانب من 
جنسيات مختلفة.

بعد إعالن األندية اإليرانية األربعة  «
المشاركة بدوري أبطال آسيا 

لكرة القدم 2020 انسحابها من 
البطولة، تتبقى للرفاع مواجهة 

واحدة أمام السيلية القطري، ما 
يعزز حظوظ “السماوي” في بلوغ 

دوري أبطال آسيا.

اســـتقبل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، في 
مجلـــس  رئيـــس  أمـــس،  الروضـــة  قصـــر 
للســـيارات  البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
الـــذي قـــدم لجاللـــة الملـــك فريـــق “إكـــس 
ريـــد - البحرين”؛ بمناســـبة تحقيق مملكة 
البحريـــن لقـــب بطولة رالـــي داكار 2020، 
التـــي تعـــد أول نســـخة تقـــام في الشـــرق 
األوســـط واســـتضافتها المملكـــة العربيـــة 
السعودية الشـــقيقة، بمشاركة 550 سائًقا 

من 62 دولة. 
وأعـــرب جاللـــة الملك عن شـــكره ألعضاء 
التاريخـــي  باإلنجـــاز  وهنأهـــم  الفريـــق، 
المشرف الذي يضاف إلى سجل اإلنجازات 
العديدة التي تحققها المملكة في مختلف 
الرياضات، منوًها جاللته بالمستوى الفني 
المتميـــز واألداء التنافســـي الـــذي قدمـــه 

متسابقو الفريق.

لقب “رالي داكار” إنجاز تاريخي مشرف
جاللة الملك يشــيد بالمســتوى الفني المتميز واألداء التنافسي

جاللة الملك يستقبل فريق “إكس ريد - البحرين” بمناسبة تحقيق مملكة البحرين لقب بطولة رالي داكار 2020

المنامة - بنا
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قانونيتهن عدم  عن   ”LMRA“ تغريدات  مع  تفاعال   ”^“ استبيان 

79 % يتعاملون مع خدم المنازل بالساعة

المشـــاركين  مـــن   %  79 أفـــاد 
باســـتبيان صحيفة “البـــالد” بأنهم 
يعـــرف  بـــات  مـــا  مـــع  يتعاملـــون 
بخدمـــة خـــدم المنـــازل بالســـاعة، 
وكانـــت الصحيفة قـــد تفاعلت مع 
تغريدات الرئاسة التنفيذية لهيئة 
تنظيم ســـوق العمل التي اعتبرت 

اســـتمرار عمل الخادمات بالساعة 
غير قانوني.

وفـــي هذا اإلطـــار، طلبـــت “البالد” 
مـــن القـــراء المشـــاركة باســـتبيان 
يطـــرح أســـئلة عـــن تعاملهـــم مـــع 
ال،  أو  بالســـاعة  المنـــازل  خـــدم 
 45 كاآلتـــي:  اإلجابـــات  وجـــاءت 

% قالـــوا: نعـــم نتعامل باســـتمرار، 
و34 % يتعاملـــون مـــع الخادمات 
بالســـاعة أحيانـــا، بينمـــا 21 % ال 
يذكـــر  مطلقـــا.  معهـــن  يتعاملـــون 
أنـــه شـــارك باالســـتبيان 355 فردا 
وفـــق إحصاءات الزمـــالء بالموقع 

اإللكتروني.

شـــرعت “تراكتـــورات” بإزالة نصب 
دوار الفخـــار القريـــب مـــن مجمـــع 
داخـــل  إلـــى  نقلـــه  ليتـــم  الرملـــي، 

منطقة عالي.
وكانـــت وزارة األشـــغال قد اتفقت 
الشـــمالي  البلـــدي  المجلـــس  مـــع 

على قرار إزالة النصب. وســـبب اإلزالة خضوع شـــارع الشـــيخ زايد 
للتطوير، وتحويل منطقة دوار النصب لتقاطع بإشارات ضوئية.

إزالة نصب الفخار ونقله داخل عالي

علوي الموسوي

 محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

إبراهيم الكوهجي
40 عاًما من 

الفندقة
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أعلن بنك البحرين الوطني أمس عن نتائج صفقته الرامية لالســـتحواذ 
علـــى مـــا يصل إلـــى 100 % من األســـهم العاديـــة الصـــادرة والمدفوعة 
لبنـــك البحريـــن اإلســـالمي، إذ تم اســـتالم الموافقات فيمـــا يتعلق بنحو 
529,424,282 ســـهما من األسهم العادية لـ “اإلسالمي”، وعليه سيمتلك 

“الوطني” ما نسبته 78.8 % من أسهم “اإلسالمي”.

78.8 % ملكية “الوطني” 
في “اإلسالمي”

المنامة - تراكس البحرين

إنجازات “األهلية” تتوج 
باالعتمادية المؤسسية

وزير التربية والتعليم يسلم شهادة االعتماد المؤسسي إلى الحواج



إشادة ملكية بالمستوى الفني 
المتميز للمتسابقين وبجهود 

الطاقم اإلداري والفني
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المنامة-بنا

جاللة العاهل 
يهنئ رئيس 

كرواتيا

بــعــث عـــاهـــل الـــبـــاد صـــاحـــب الــجــالــة 
برقیة  خلیفة  آل  عیسی  بن  حمد  الملك 
ــی رئــيــس جــمــهــوریــة کــرواتــیــا  تــهــنــئــة إلـ
فــوزه  بمناسبة  مــیــانــوفــیــتــش   زوران 
أجریت  التي  الرئاسية  اإلنتخابات  في 
مـــؤخـــرًا فـــي جــمــهــوریــة کــرواتــیــا.وقــد 
خالص  عــن  البرقیة  فــي  جالته  أعـــرب 
ميانوفيتش  للرئيس  وتمنیاته  تهانیه 
بالنجاح والتوفیق في القیام بمهام عمله 
ــرئــاســي ولــشــعــب جــمــهــوریــة کــرواتــیــا  ال

الصدیقة بالمزید من التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

اســتقبل عاهــل البــاد صاحــب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، في قصر الروضــة أمس، رئيس مجلس 
إدارة االتحاد البحريني للسيارات الشيخ عبدهللا بن عيسى آل خليفة، الذي قدم لجالة الملك فريق “ إكس ريد 
- البحرين”؛ بمناسبة تحقيق مملكة البحرين لقب بطولة رالي داكار 2020 التي تعد أول نسخة تقام في الشرق 
األوسط واستضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة 550 سائًقا من 62 دولة، وهو اللقب األول 
الذي حققته مملكة البحرين على مســتوى الجزيرة العربية، إذ تمكن فريق مملكة البحرين من الفوز عن جدارة 
واســتحقاق فــي أول ســيارة مطــورة ومبنيــة ذاتيــا، وجاءت مشــاركة المملكة فــي بطولة رالــي داكار بالتعاون 

المشترك مع مملكة إسبانيا الصديقة.

شـــكره  عـــن  الملـــك  جاللـــة  وأعـــرب 
ألعضـــاء الفريـــق، وهنأهـــم علـــى هذا 
الـــذي  المشـــرف  التاريخـــي  اإلنجـــاز 
يضاف إلى ســـجل اإلنجازات العديدة 
التـــي تحققهـــا المملكـــة فـــي مختلـــف 
الرياضات خصوصا رياضة الســـيارات 
اإلقليميـــة  المحافـــل  جميـــع  فـــي 
والعالميـــة، منوًهـــا جاللته بالمســـتوى 
التنافســـي  واألداء  المتميـــز  الفنـــي 
الذي قدمه متســـابقو الفريق وبجهود 
الطاقم اإلداري والفني الذي توج بهذا 
اللقـــب ورفـــع اســـم المملكـــة فـــي هذا 

المحفل الرياضي.
اإلنجـــاز  هـــذا  أن  جاللتـــه  وأضـــاف 
للتعـــاون  المجـــال  يفتـــح  الرياضـــي 
فـــي مثـــل هـــذه الرياضـــات المتقدمـــة 
واكتســـاب مزيد من الخبـــرات، متمنًيا 
جاللته ألفراد الفريق كل التوفيق في 

السباقات القادمة.
مـــن جانبـــه، رفع رئيس مجلـــس إدارة 
االتحـــاد البحريني للســـيارات الشـــيخ 
عبـــدهللا بن عيســـى آل خليفة أســـمى 
آيات الشكر وعظيم التقدير واالمتنان 
والعرفان إلى المقام الســـامي لصاحب 
الجاللـــة على تشـــجيع ودعـــم جاللته 
للرياضيـــة  والالمحـــدود  الكبيـــر 
األلعـــاب  مختلـــف  فـــي  والرياضييـــن 
خصوصا رياضة السيارات، ما أثمر عن 

تحقيـــق هذا اإلنجـــاز الكبيـــر، والكثير 
مـــن اإلنجـــازات للرياضـــة البحرينيـــة، 
مؤكـــًدا أن توجيهات جاللته الســـامية 
الكريمة ودعمه يزيدنا إصراًرا وعزيمًة 
لمواصلـــة العطاء؛ من أجل إعالء راية 

الوطن في المشاركات المستقبلية.

كمـــا تقدم بالشـــكر والتقديـــر إلى ولي 
النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة؛ علـــى مـــا يوليه ســـموه من 

دعم واهتمـــام لرياضة الســـيارات في 
مملكة البحرين عبر متابعته المســـتمر 
وحرصـــه الدائـــم للوصـــول لألهـــداف 
المنشـــودة التـــي تطمـــح لهـــا المملكة، 
مـــا كان لـــه عظيـــم األثـــر فـــي التطـــور 
المســـتمر لهذه الرياضـــة في المجاالت 

كافـــة، والحصـــول علـــى هـــذا اللقـــب 
العالمي الذي رفع اســـم البحرين عالًيا 

في هذا المحفل الدولي.
وأعرب كذلك عن شـــكره لممثل جاللة 
وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال  الملـــك 
الشباب مستشار األمن الوطني رئيس 

المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ 
فـــي  الدؤوبـــة  ســـموه  جهـــود  علـــى 
النهـــوض بالقطـــاع الرياضـــي وتطوير 
مختلـــف األلعـــاب لحصـــد مزيـــد مـــن 

األلقاب والنتائج المشرفة للمملكة.

إنـجــاز تاريـخــي مـشــرف يـضــاف لسـجــل إنـجــازات المـمـلكــة بمخـتـلــف الـريـاضـــات

جاللة الملك يهنئ “إكس ريد البحرين” لحصده لقب بطولة رالي داكار 2020

جاللة الملك يستقبل فريق “إكس ريد - البحرين” بمناسبة تحقيق مملكة البحرين لقب بطولة رالي داكار 2020

عبدهللا بن عيسى يشكر 
جاللة الملك على الدعم غير 

المحدود للرياضية والرياضيين 

اهتمام سمو ولي العهد 
برياضة السيارات وجهود ناصر 

بن حمد محل تقدير

إصرار على مواصلة 
العطاء إلعالء راية الوطن 

بالمشاركات المستقبلية



فهــد بــن خليفــة رئيًســا لـ “العليــا للعــالج بالخــارج”
ــة” يــــصــــدر قــــــــــرارا بـــتـــســـمـــيـــة أعـــــضـــــاء الــلــجــنــة ــحـ ــصـ ــلـ رئــــيــــس “األعــــــلــــــى لـ

صـــدر عن رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة قرار رقم 2 لســـنة 2020 بشـــأن 
تســـمية أعضاء اللجنـــة العليـــا للعالج في 

الخارج.
وجـــاء في القرار أنه تقرر تشـــكيل اللجنة 
برئاســـة الشـــيخ فهد بن خليفـــة آل خليفة 
وتضم اللجنة األعضاء التالية أســـماؤهم: 
نبيـــل أحمـــد العشـــيري ممثـــاًل عـــن وزارة 
الصحـــة )نائًبـــا للرئيـــس(، حســـن يوســـف 
عبدالرحمـــن ممثـــاًل عـــن مستشـــفى قـــوة 
حســـن  دالل  )عضـــًوا(،  البحريـــن  دفـــاع 
الحســـن ممثاًل عن مستشـــفى الملك حمد 
الجامعي )عضـــًوا(، عبدالرحمن عبدالعزيز 
الطبيـــة  بوجيـــري ممثـــاًل عـــن الخدمـــات 
بـــوزارة الداخليـــة )عضـــًوا(، مهـــاب جـــالل 
الضمـــان  صنـــدوق  عـــن  ممثـــاًل  عبدالبـــر 
الصحـــي )عضًوا(، شـــيخة أحمد عبدالقادر 
رئيس مكتـــب العالج في الخـــارج بوزارة 
الصحة )عضـــًوا ومقرًرا(، خالد ســـلمان بن 
ثاني ممثـــاًل عن المستشـــفيات الحكومية 
)عضـــًوا(، علـــي رضـــا مرتضـــى ممثـــاًل عن 
المستشـــفيات الحكومية )عضـــًوا(، إلياس 
فضـــل ممثـــاًل عن مركـــز البحريـــن لألورام 
)عضـــًوا(، ولينا خليفـــة صليبيخ ممثاًل عن 
مركز الشـــيخ محمد بن خليفة بن ســـلمان 

آل خليفة التخصصي للقلب )عضًوا(.
يذكر أن قرار تســـمية أعضاء اللجنة يأتي 
تنفيًذا لقرار رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
رقـــم )26( لســـنة 2019 بإنشـــاء وتشـــكيل 

اللجنة العليا للعالج بالخارج. 
وجـــاء فـــي المـــادة األولـــى: ُتنشـــأ لجنـــة 
تســـمى “اللجنة العليا للعـــالج في الخارج” 
تتبـــع المجلـــس األعلـــى للصحـــة، ويشـــار 
)اللجنـــة(،  بكلمـــة  القـــرار  هـــذا  فـــي  إليهـــا 
وتشـــكل مـــن ممثلين عن الجهـــات اآلتية: 
دفـــاع  قـــوة  ومستشـــفى  الصحـــة،  وزارة 
حمـــد  الملـــك  ومستشـــفى  البحريـــن، 
بـــوزارة  الطبيـــة  والخدمـــات  الجامعـــي، 
الصحـــي،  الضمـــان  الداخليـــة، وصنـــدوق 
ورئيـــس مكتـــب العـــالج بالخارج بـــوزارة 
الصحـــة، ومركز البحرين لـــألورام، ومركز 

الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفـــة التخصصـــي للقلـــب، وممثـــل عـــن 

المستشفيات الحكومية.
وجاء في المـــادة الثانية: يصدر بتســـمية 
رئيـــس ونائـــب رئيـــس وأعضـــاء اللجنـــة 
قـــرار مـــن رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
بنـــاًء على ترشـــيح كل جهـــة. وتكون مدة 
العضويـــة في اللجنـــة أربع ســـنوات قابلة 
للتجديـــد لمـــدد أخـــرى مماثلـــة تبـــدأ مـــن 
وإذا  بتســـميتهم،  القـــرار  صـــدور  تاريـــخ 
خـــال محّل أحد األعضاء ألي ســـبب، يحّل 
محله ممثل عن ذات الجهة وبذات األداة، 

ويكمل العضو الجديد مّدة سلفه.
الميزانيـــة  إدارة  تـــدار  القـــرار  وبحســـب 
المخصصـــة للجنـــة بالتنســـيق مـــع مكتب 
العـــالج في الخـــارج بـــوزارة الصحة، على 
أن يتولـــى المكتب كافـــة األعمال اإلدارية 
واإلجرائيـــة لتنفيـــذ قـــرارات اللجنـــة فيما 
لحـــاالت  المتابعـــة  أو  باالبتعـــاث  يتعلـــق 
الخـــارج، وفًقـــا لإلجـــراءات  العـــالج فـــي 
المعمـــول بها لدى المكتب. وتهدف اللجنة 
إلـــى تنفيـــذ إجـــراءات وضوابـــط ابتعـــاث 

المواطنين للعالج بالخارج.
وعـــّد القـــرار مـــن بين مهـــام اللجنـــة تلقي 
طلبـــات الحـــاالت المرضيـــة المحّولـــة من 
الجهات الرســـمية والحـــاالت المحّولة من 
مجمع السلمانية الطبي، ومستشفى الملك 
حمـــد الجامعـــي، ودراســـة هـــذه الطلبـــات 
وتقرير مدى حاجتها للعالج في الخارج أو 
تلقي العالج بالمملكة، أو إمكان االستفادة 
مـــن برنامـــج )الطبيب االستشـــاري الزائر(، 

حسب الحالة المرضية.
كمـــا تضطلـــع اللجنـــة بإعـــداد الميزانيـــات 

المقترحـــة ســـنوًيا بشـــأن ممارســـة اللجنة 
للنفقـــات  الدوريـــة  والمراجعـــة  لمهامهـــا، 
وأعـــداد المرضـــى المبتعثيـــن للعـــالج في 
الخـــارج، ورفعها للمجلـــس األعلى للصحة 

التخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
وتقـــوم اللجنـــة بتوحيـــد برنامـــج األطباء 
بيـــن  للمملكـــة  الزائريـــن  االستشـــاريين 
جميع المؤسســـات الصحيـــة، والعمل على 
اســـتقدام أطباء واستشاريين ذوي كفاءة 
وخبـــرة عالمية في مختلـــف التخصصات 
الطبيـــة لتغطية الحاالت المرضية الصعبة 
أو األكثر شيوًعا والتي ال يتوافر لها عالج 
في المملكة، وبما يؤدي إلى تقليل ابتعاث 
المرضـــى للعـــالج فـــي الخـــارج، وتحديـــد 
الزائريـــن  االستشـــاريين  األطبـــاء  عـــدد 
وتخصصاتهـــم ووضـــع برنامـــج الزيـــارات 
ســـنوًيا وعرضـــه على المجلـــس العتماده، 
بالتنســـيق مع لجنة التدريـــب والتخطيط 
االســـتراتيجي الصحـــي بالمجلس األعلى 

للصحة.
وتعمـــل اللجنة على إعـــداد حملة إعالمية 
لألطبـــاء  الســـنوي  بالبرنامـــج  للتعريـــف 
وتخصصاتهـــم،  الزائريـــن  االستشـــاريين 
ووضـــع القواعـــد التـــي تضمـــن اســـتفادة 
جميع المواطنين منه دون تفرقة، ورفعها 
العتمادهـــا  للصحـــة  األعلـــى  للمجلـــس 

وتنفيذها.
وتضـــع اللجنـــة الضوابـــط والقواعـــد التي 
البحرينييـــن  األطبـــاء  اســـتفادة  تضمـــن 
مـــن برنامج )الطبيـــب االستشـــاري الزائر( 
فـــي التدريـــب علـــى التقنيـــات الحديثـــة 
في العـــالج، وزيـــادة خبرتهم فـــي معاينة 
المرضـــى وتشـــخيص أمراضهـــم وتقديـــم 
العالج المناســـب وإجـــراء العمليـــات لهم، 
بالتنســـيق مع لجنة التدريـــب والتخطيط 
االســـتراتيجي الصحـــي بالمجلس األعلى 
التخصصـــات  مراكـــز  وتحـــدد  للصحـــة. 
الطبيـــة العالمية التي يمكـــن التعاقد معها 
للمجلـــس  الخـــارج، ورفعهـــا  فـــي  للعـــالج 
األعلـــى للصحـــة؛ تمهيـــًدا إلبـــرام مذكرات 
تلـــك  مـــع  تعاقـــدات  أو  تفاهـــم مشـــتركة 
المراكـــز للحصـــول على حزمـــة مميزة من 

العروض واالتفاق على األسعار مسبًقا.
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ملوك الخليج.. تنصيب بال تتويج ورحيل بال ضجيج
Û  رحم هللا جاللة الســلطان قابوس بن ســعيد الذي كان

قد استجاب بكل هدوء وثبات وروية لتحديات مطلع 
الســبعينات من القرن الماضي، فأمســك بزمام السلطة 
والمسؤولية في سلطنة عمان الشقيقة ليقودها بهدوء 
وثبــات ورويــة أيًضــا نحــو معــارج ومســارات االنفتاح 
والتنميــة والتقــدم والبنــاء، وكان رحمــه هللا قــد تولى 
مسؤوليات الحكم في العام 1970م ضمن نظام ملكي 
مــن دون بهرجــة لتتويج، ومــن دون إقامة أي احتفال 
أو مراســيم تنصيــب، كمــا يفعــل الملــوك والســالطين 
عند تقلدهم ســلطاتهم الدستورية، ولم يرث السلطان 
قابوس أو يصنع لنفســه كرسي عرش ليتربع فوقه، أو 
يضــع علــى رأســه تاًجــا أو يحمــل بيديــه صولجاًنا كما 

كان يفعل الملوك والسالطين أيًضا.
Û  وعندمــا اســتجاب لنداء خالقه، وقبل أن يســلم الروح

إلــى بارئهــا أوصى بــأن تكون جنازته بســيطة مصغرة، 
وأال يؤخر دفنه، ودون الحاجة إلى دعوة أو اســتقبال 
ملوك ورؤســاء الدول لحضور مراســم الصالة والدفن، 
كمــا أوصــى بعــدم تزيين قبره أو البنــاء عليه؛ وكان له 

ما أراد.
Û  توصيــة باإلجمــاع  المالكــة  العمانيــة  األســرة  وتبنــت 

الســلطان الراحــل بتقليــد الســلطة إلى ابــن عمه جاللة 
السلطان هيثم بن طارق، الذي أدى اليمين الدستورية 
وتسلم مقاليد الحكم، وأصبح سلطان عمان في اليوم 
نفســه، ومن دون حفالت تتويج أو مراســيم تنصيب، 
دعاؤنــا لــه بالتوفيــق والســداد ليكون خيــر خلف لخير 

سلف.
Û  كان السلطان قابوس رحمه هللا أنموذجا بارًزا وأحدث

مثال لكل ملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي 
دون اســتثناء، الذين تقلدوا الســلطة وتســلموا مقاليد 
الحكــم فــي دولهم، بــكل سالســة ورزانة ووقــار، وبعد 
أداء القسم الدستوري، ومن دون مراسيم أو احتفاالت 
مــن هيــل  ذلــك  التتويــج، ومــا يتطلبــه  أو  للتنصيــب 
وهيلمــان واســتعراضات ومهرجانــات وقــرع للطبــول 
واألجــراس ونفــخ في المزاميــر واألبــواق؛ كما يحدث 

عادة عند تنصيب الملوك واألباطرة والسالطين.
Û  وخــالل فتــرة حكمهم فــإن ملوك وأمــراء دول مجلس

التعــاون الخليجــي، دون اســتثناء أيًضــا، ال يتربعــون 
علــى عــروش وال يضعــون تيجاًنــا علــى رؤوســهم وال 

يحملون صولجانات بأيديهم.
Û  وعندمــا يجــيء أجــل أي واحــد منهم ويفــارق الحياة 

يتم لف جســده بقطعة قمــاش بيضاء عادية، كما يلف 
جســد أي وزيــر أو خفيــر أو فقيــر، ويــوارى التراب في 
حفــرة ال تختلــف فــي عرضهــا أو طولهــا أو عمقهــا عن 
مواطنيهــم؛ فــي مقابــر عامــة يدفــن فيهــا المواطنــون 
العاديون أيًضا، من دون تشــييد أي بناء فوق قبورهم 

أو حتى عمل أي تمييز لها.
Û  فنحــن فــي الخليــج ال نعــرف المدافــن أو المقابــر أو

األضرحــة الملكيــة الخاصــة ومــا تحتويــه مــن غــرف 
وحجــرات وأروقــة وقبــاب، وملوكنــا ال يعرفــون وال 
والتوابيــت  الجنائزيــة  الملكيــة  المواكــب  يريــدون 
بأكاليــل  والمغطــاة  والنياشــين،  باألوســمة  المزخرفــة 
الخيــول  تجرهــا  عربــات  علــى  والمحمولــة  الــورود، 
العســاكر  بهــا  وتحــف  واألعــالم  الرايــات  وتتقدمهــا 
والجنــود، وتحيــط بهــا الجوقــات والفرق الموســيقية، 
وتتبعها صفوف منظمة من كبار المدعوين والمعزين.

Û  ورحم هللا أمير الكرم والبساطة والتواضع؛ أمير دولة
البحريــن الراحــل المغفــور لــه بــإذن هللا تعالى صاحب 
الســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان آل خليفة طيب هللا 

ثراه،
Û  الــذي تعــرض إلى أزمة قلبية أودت بحياته وهو يؤدي

واجبه في مكتبه بدار الحكومة بالمنامة.
Û  شــهر مــن  الســادس  يــوم  ظهيــرة  قبــل  ذلــك  حــدث 

مــارس 1999م، فنقــل جثمانــه الطاهــر علــى الفور إلى 
المستشــفى، حيــث أعلــن رســمًيا عــن وفاتــه، وقبل أن 
تنتقــل روحــه إلى جوار ربهــا كان قد أوصى بأن يدفن 
فــي اليوم نفســه دون أدنى تأخيــر، ودون الحاجة إلى 
إقامــة أي مراســيم أو طقــوس إال فــي حــدود مــا أمــر 
بــه هللا ورســوله، وهــذا مــا حصــل بالفعــل. ففــي اليوم 
نفسه وعند ميقات صالة العصر وصل جثمانه الطاهر 
مســجى فــي نعــش إلــى مقبــرة الرفــاع، وبعد تغســيله 
والصــالة عليــه ُحمــل إلــى مثــواه األخيــر علــى أكتــاف 
أفراد أســرته ومواطنيه تحف به قلوب وأفئدة شــعبه 

الــذي يكــن لــه كل المحبــة والتقديــر والــوالء، ودفــن 
قبــل أن تغــرب شــمس ذلــك اليــوم الحزيــن، رحمه هللا 

وأسكنه فسيح جناته.
Û  فــي اليــوم نفســه تولــى جاللــة الملــك المفــدى حمــد

ســلطاته  ورعــاه  هللا  حفظــه  خليفــة  آل  عيســى  بــن 
القســم  أدى  أن  بعــد  للدولــة،  أميــًرا  ومســؤولياته 
الدســتورية في حفل محدود، أو باألحرى في اجتماع 
مهيــب تحيــط بــه البســاطة والحشــمة والوقــار، وضم 
كبــار أفــراد األســرة المالكــة والــوزراء ووجهــاء الدولة 
وأركانهــا، وبعدهــا بأيــام قليلــة وفــي اجتمــاع أو جمــع 
مماثــل أدى صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة حفظــه هللا ورعاه اليمين الدســتورية 
ولًيــا للعهــد، في عملية تمت فــي غضون أيام معدودة، 
وتم خاللها بسالســة ويســر تداول الســلطة في أطرها 

القانونية الشرعية الدستورية.
Û  وفــي هذه الوقفة، وبغرض المقارنة، فلنتذكر وال ننَس

جارنــا المرحوم شــاه إيــران محمد رضى بهلــوي؛ الذي 
أســبغ علــى نفســه لقــب “ملــك ملــوك اآلرييــن” والــذي 
تمــادى فــي إظهــار الجانــب المــادي مــن أوجــه العظمة 
فــي  الملكيــة، فصــار  والســلطة والوجاهــة والفخامــة 
المناســبات واالحتفــاالت يلبــس هو وزوجتــه األثواب 
الذهبيــة  بالخيــوط  المطــرزة  الحريريــة  والمعاطــف 
ويتربــع  الكريمــة،  باألحجــار  والمزخرفــة  والفضيــة 
بجانب زوجته أيًضا على “عرش الطاووس” المشــهور 
المصنــوع مــن الذهــب والفضــة، والمرصــع بـــ 27 ألــف 

جوهرة.
Û  وإلــى جانــب التــاج المميــز الثميــن الــذي كانت تلبســه

زوجته في المناسبات فقد كان الشاه يضع على رأسه 
تاج “أكبر إمبراطوريات  الشرق”،  تزينه 3755 جوهرة 
من األلماس واألحجار الكريمة، وفي المناسبات كذلك 
كان الشــاه وزوجته يحرصان على أن يحمال بأيديهما 
الصولجانــات المرصعــة أيًضــا بالآللــئ والمجوهــرات؛ 

والكل يعرف بقية القصة الحزينة لشاه إيران.
Û  وتحضرنــي فــي هــذه الوقفــة أيًضــا قصــة وردت فــي

كتــاب “الملــك فــاروق األول .. آخر ملوك مصر” متعلقة 
بحفل تتويجه ملًكا على مصر، بعد أن بلغ سن الثامنة 

عشرة، وهي السن القانونية أو سن الرشد التي تؤهله 
لتولــي ســدة الحكــم، فقــد نشــب خــالف بيــن القصــر 
وحــزب الوفــد الحاكــم، عندمــا أراد القصــر أن يــؤدي 
الملــك اليمين الدســتورية أمام البرلمــان، على أن تقام 
قبــل ذلــك حفلــة دينيــة يتــوج فيهــا الملك وُيدعــى لها 
األمــراء وكبــار الرســميين وممثلي الهيئات السياســية 
وكبار العلماء والشــيوخ والقضاة، ويقف شــيخ األزهر 
بيــن يــدي الملك ويدعو له ويتلــو صيغة معينة يجيب 
الملك على كل سؤال فيها ويقسم يميًنا خاًصا بالوالء 
لشــعبه واحتــرام القانــون والعمــل علــى رفاهيــة األمــة 
وإســعادها، ثم يقلده شــيخ األزهر “سيف محمد علي”، 
في ممارسة أشبه ما تكون إلى ما كان يفعله سالطين 
الدولــة العثمانيــة، كمــا كان هنــاك اقتــراح بــأن يضــع 
رئيــس مجلــس الشــيوخ باســم األمــة تاًجــا علــى رأس 

فاروق، في احتفال يحضره ملوك ورؤساء العالم.
Û  وحكومتــه الــوزراء  رئيــس  باشــا  النحــاس  أن  إال 

اعترضــوا علــى كل هــذه االقتراحــات، على أســاس أن 
لبــس التــاج يظهــر تعالي وجبــروت الملك على شــعبه، 
فــي ظل ظروف اقتصاديــة صعبة، كما رفض النحاس 
اقتراح إقامة الحفلة الدينية، ُمصًرا على أن االحتفال 
يجــب أن يكــون طابعــه وطنًيــا يتبارى ويتســاوى فيه 
ســائر المصرييــن مســلمين وغيــر مســلمين، مســتبعًدا 
الحمايــة الدينيــة للملــك التــي يجــب أن يســتمدها من 
البرلمــان فقــط، فتــم االكتفــاء بحفــل التتويــج أمــام 
البرلمــان، حيــث جلــس فــاروق علــى كرســي العــرش 
وأمســك بيــده اليســرى الصولجــان، بينمــا وضــع يــده 
اليمنــى علــى القرآن الكريــم وأدى اليمين الدســتورية، 
وفــي العــام 1952 اضطر الملك فاروق إلى التنازل عن 
عرشــه ومغــادرة بــالده إلــى غير رجعــة، إال بعــد وفاته 
فــي المنفــى بســنين عندمــا ُجلبــت رفاتــه لتــودع فــي 

المقبرة الملكية بالقاهرة.
Û  لمثل هذه الحاالت والمواقف؛ فإن الخليجيين يحبون

ويحترمــون ويجلــون ملوكهم وأمراءهم ويتمســكون 
يــن منهــم، وأطــال عمــر الباقيــن  بهــم. رحــم هللا الُمتوفَّ
ووفقهم لخدمة أوطانهم وشعوبهم وسدد على دروب 

الخير خطاهم.
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لم يكن إحراز الجامعة األهلية االعتماد المؤسسي من مجلس التعليم العالي 
ســوى نتيجــة حتميــة إلنجــازات باهــرة للجامعــة قــد تحققــت ومــا تــزال منذ 
تأسيســها فــي العام 2001. هذا االعتماد المؤسســي يتيــح للطلبة الخليجيين 
ويحفزهــم إلــى جانــب غيرهــم مــن مختلــف دول العالــم لاللتحــاق بالدراســة 
األكاديميــة فــي الجامعة األهلية، ســواء برامج البكالوريوس أو الماجســتير 

أو الدكتوراه.

وتوجـــت إنجـــازات الجامعـــة األهلية 
باالعتمـــاد المؤسســـي، إذ منـــح وزيـــر 
مجلـــس  رئيـــس  والتعليـــم  التربيـــة 
التعليم العالي ماجد النعيمي، الرئيس 
رئيـــس  األهليـــة  للجامعـــة  المؤســـس 
الحـــواج  عبـــدهللا  األمنـــاء  مجلـــس 
شـــهادة االعتماديـــة المؤسســـية يـــوم 
الخميـــس الماضي الموافـــق 16 يناير 
الجـــاري؛ ليعزز بهـــذه الخطوة الكبيرة 
مـــا صـــرح بـــه الوزيـــر النعيمي نفســـه 
أثناء رعايته لحفل تكريم المتفوقين 
مـــن طلبـــة الجامعـــة فـــي شـــهر يونيو 
2019، مـــن أن الجامعة األهلية إحدى 
أبرز ثمار المشروع اإلصالحي لجاللة 
الملـــك، وليؤكـــد مـــا صـــرح بـــه ســـمو 
الشيخ خليفة بن علي آل خليفة أثناء 
رعايتـــه وحضوره باإلنابـــة عن رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة لحفل 
تخريـــج الفـــوج الرابع عشـــر من طلبة 
الجامعة، إذ أكد ســـمو الشـــيخ خليفة 
بـــن علي أن مســـيرة الجامعـــة األهلية 
نمـــوذج لإلصـــرار علـــى تحقيـــق أعلى 

المراتب العالمية.
يأتـــي إنجـــاز االعتماديـــة بعـــد فتـــرة 
برونيـــل  جامعـــة  منـــح  مـــن  قصيـــرة 
بالعاصمـــة البريطانية لندن الدكتوراه 
الفخرية في العلوم للرئيس المؤسس 
للجامعة األهلية رئيس مجلس األمناء 
عبدهللا الحـــواج، إذ يعد هذا الوســـام 
أعلـــى تقدير علمي تمنحـــه الجامعات 
والمفكريـــن  للعلمـــاء  البريطانيـــة 

واألكاديميين االستثنائيين.
وذلك ألن إنجازات الجامعة مشهودة 
وإســـهامات الحواج الرائـــدة وتاريخه 
الحافـــل والمســـتمر فـــي خدمـــة العلم 
بتقديـــر محلـــي  واإلنســـانية يحظـــى 
تأســـيس  خصوصـــا  كبيـــر،  وعالمـــي 
الجامعـــة األكثـــر تقدمـــا من بيـــن أكثر 
بحســـب  عربيـــة  جامعـــة   1000 مـــن 
تصنيـــف منظمـــة “كيـــو إس” العالمية 
للجامعـــات فـــي العـــام 2018، إذ تقدم 
محليـــا  تعليمـــا  األهليـــة  الجامعـــة 
بمواصفـــات عالميـــة وبأعلـــى درجات 

الجودة واالحترافية.
أولـــى  تعـــد  التـــي  األهليـــة  الجامعـــة 
الجامعات البحرينية ولوجا إلى نادي 
الجامعـــات  أوائـــل  وإحـــدى  النجـــوم 
الوطنـــي  اإلطـــار  فـــي  المدرجـــة 
التعليـــم  جـــودة  لهيئـــة  للمؤهـــالت 
التـــي  الجامعـــات  وأبـــرز  والتدريـــب 
تدرس برامج مطلوبة في سوق العمل 
بدرجـــات البكالوريوس والماجســـتير 
والدكتـــوراه، أصبحت منارة وإشـــعاع 
تنويـــر وتنمية فـــي محيطهـــا المحلي 
والخليجـــي، وأضحى خريجوها قادة 

مختلـــف  فـــي  متميـــزون  ومبدعـــون 
مواقـــع العمـــل فـــي القطاعيـــن العـــام 

والخاص.

مكانة الجامعة األهلية         
تكريم للبحرين

الرئيـــس المؤســـس للجامعـــة األهلية 
عبـــدهللا الحـــواج يؤكـــد فـــي أكثر من 
محفـــل أن التكريـــم الـــذي تحظـــى به 
الجامعة األهلية دوليا “تكريم المملكة 
البحريـــن فـــي األســـاس، فهـــي التـــي 
وفـــرت لنـــا قيـــادة وحكومـــة وشـــعبا 
التـــي  الخصبـــة  والبيئـــة  المناخـــات 
تمكن المجتهدين من اعتالء منصات 

التفوق واإلجادة.
وتعمل قيادة الجامعة األهلية كخلية 
نحـــل وبعزيمة قوّيـــة؛ لنقـــل الجامعة 
مـــن المســـتوى الممتاز الـــذي تتمتع به 
اليـــوم وتتصـــدر مـــن خاللـــه المشـــهد 
المحلـــي، إلـــى العالميـــة التـــي تطمـــح 
إليها، من خالل إدخال وإجراء أبحاث 
وبنـــاء  عالميـــة،  بمســـتويات  علميـــة 
شـــراكات اســـتراتيجية مع الجامعات 
والمؤسســـات التعليميـــة العريقـــة في 

العالم.
وبدأت الجامعة فعال تحقيق أهدافها 
وقطـــف بعض ثمار جهودهـــا المتعلقة 
نحـــو  المنشـــودة  النقلـــة  بتحقيـــق 
العالمية، باستقطاب أفواج من الطلبة 
التبـــادل  برنامـــج  ضمـــن  الفرنســـيين 
الطالبي الدولي مع عدد من الجامعات 
الفرنســـية،  التعليميـــة  والمؤسســـات 
فضـــال عـــن تخريجهـــا العشـــرات مـــن 
طلبـــة برنامج الدكتـــوراه الذي تقدمه 
الجامعة األهليـــة بالتعاون مع جامعة 
للمواطنيـــن  البريطانيـــة  برونيـــل 
والخليجيين والمقيمين الراغبين في 
اســـتكمال دراســـاتهم العليا دون سفر 

إلى موقع الجامعة األم في لندن.

بيئة تعليمية جاذبة للطلبة    
من مختلف بلدان العالم

ومن هنا اســـتطاعت الجامعة األهلية 
أن توفـــر بيئة تعليميـــة جاذبة للطلبة 
حيـــث  العالـــم،  بلـــدان  مختلـــف  مـــن 
يتوافـــر لهـــم فـــي أروقـــة الجامعة كل 
الدعـــم المطلـــوب مـــن ناحيـــة توافـــر 
العلمـــاء والمرشـــدين األكاديميين من 
أصحاب الخبرة التدريســـية في أرقى 
جامعـــات العالـــم، فضال عـــن المصادر 
البحثيـــة والعلميـــة وقواعـــد البيانات 
الضخمة التي توفرها مكتبة الجامعة 
لجميـــع طلبتها ومنتســـبيها دون أدنى 
تعقيد. وهو ما أهلهم لكتابة دراســـات 

العلميـــة  المســـتويات  أعلـــى  علـــى 
والبحثيـــة، حظيـــت بإشـــادة واهتمام 
الكثيـــر من المختصيـــن والخبراء في 

جامعة برونيل لندن نفسها.

خريجو األهلية يتبوأون أعلى 

المواقع السياسية واالقتصادية

مـــن  فوجـــا   13 الجامعـــة  وخرجـــت 
الطلبة، تبوأ عـــدد منهم أرقى المواقع 
الـــوزارات  مـــن  عـــدد  فـــي  القياديـــة 
والمؤسســـات الحكوميـــة والخاصـــة، 
فيمـــا انحـــاز آخـــرون إلى االســـتقالل 
بمشـــاريع ومبـــادرات خاصـــة قدمـــت 
وأســـهمت  لالقتصـــاد  مضافـــة  قيمـــة 
فـــي توفيـــر وظائف جديـــدة والتقدم 
بعجلة اإلنتـــاج لألمام. وتألق عدد من 
خريجي الجامعة األهلية حتى تبوأوا 
أعلـــى المواقـــع القياديـــة فـــي المواقع 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
الجامعـــة  خريجـــة  مقدمتهـــم  وفـــي 
األهلية رئيس مجلـــس النواب فوزية 

بنـــت عبدهللا زينل وعـــدد من زمالئها 
أعضـــاء مجلـــس النـــواب وعـــدد مـــن 
والمؤسســـات،  الشـــركات  قيـــادات 
كمـــا قدم عـــدد من خريجـــي الجامعة 
الخالقـــة  وابتكاراتهـــم  إبداعاتهـــم 
التـــي  الحـــواج  أمينـــة  كالمخترعـــة 
فازت بعـــدد كبير من الجوائز العالمية 
تطويـــر  فـــي  بمخترعاتهـــا  وأســـهمت 
الخدمـــات العالجية في مجال العالج 

الطبيعي.
الطمـــوح الكبير الـــذي يمتلكه الرئيس 
المؤســـس للجامعـــة األهليـــة عبـــدهللا 
الحـــواج فـــي وضـــع الجامعـــة ضمـــن 
مســـتوى  علـــى  جامعـــة   500 أفضـــل 
العالـــم بحلول العام 2030، وأن تكون 
ضمـــن أفضل 5 جامعـــات خاصة على 
الســـنوات  خـــالل  المنطقـــة  مســـتوى 
القليلـــة المقبلـــة، طمـــوح يقابلـــه عمل 
اســـتراتيجية  فـــي خطـــط  متواصـــل 
تتـــم عملية مراجعتها باســـتمرار، فيما 
تســـتعين الجامعة ألجـــل تحقيق ذلك 

علـــى  وأســـاتذة  علمـــاء  باســـتقطاب 
مستوى عال، اكتسبوا خبرة تدريسية 
وبحثيـــة فـــي أعـــرق الجامعـــات ومن 
مـــع  والجنســـيات،  البلـــدان  مختلـــف 
الحرص الشـــديد على جـــودة ونوعية 
البرامـــج األكاديميـــة والبحـــث العلمي 
فـــي  والنجـــاح  التدريـــس،  ومســـتوى 
اجتـــذاب نخبة من الطلبـــة المتميزين 

أيًضا.

منح جزئية للمتفوقين تصل إلى 
50  % من الرسوم الدراسية

وكان أحـــد محفزات اجتـــذاب الطلبة 
المتميزيـــن والموهوبيـــن نظـــام المنح 
منحـــا  الجامعـــة  تقـــدم  إذ  الجزئيـــة، 
جزئيـــة للمتفوقيـــن تعـــادل 50 % من 
الرســـوم الدراســـية للطلبة الحاصلين 
على نســـبة 95 % فأكثـــر في الثانوية 
العامة، ومنحا جزئية تعادل 25 % من 
الرســـوم الدراســـية للطلبة الحاصلين 
على نســـبة 90 % فأكثـــر في الثانوية 
العامة، إضافة إلى منح جزئية تعادل 
20 % فأكثـــر للطلبـــة الحاصلين على 
الثانويـــة  فـــي  فأكثـــر   %  80 معـــدل 
العامـــة. كمـــا تتيـــح الجامعـــة لجميـــع 
طلبتها االســـتفادة من منحها الجزئية 
لمـــن يحققون معـــدل 3.5 فأكثر أثناء 

دراستهم الجامعية.

برامج متميزة وشديدة التوافق 
مع متطلبات سوق العمل

ويؤكد رئيس الجامعة منصور العالي 
عـــزم الجامعـــة فـــي الســـنوات المقبلة 
علـــى طـــرح برامـــج جديـــدة متميـــزة 
وشـــديدة التوافق مع متطلبات سوق 
العمل، ومواصلـــة الجهود الرامية إلى 
االرتقاء بالبحث العلمي بين األساتذة 
والطلبة والتركيـــز على األبحاث التي 
تخدم البحرين، إضافة إلى استخدام 
أرقـــى الطـــرق فـــي التعليـــم والتعلـــم 
متميزيـــن،  طلبـــة  الجامعـــة  التخـــرج 

مبدعين، ورواد أعمال منتجين.
ويشـــير العالي إلـــى أن جهود مجلس 
التعليـــم العالـــي بقيـــادة وزيـــر التربية 

والتعليم ماجـــد النعيمي ذات أثر بالغ 
فـــي تنســـيق البرامـــج التـــي تقدمهـــا 
مؤسســـات التعليـــم العالـــي بمـــا يمنح 
الخريجين تميزا وتنوعا يســـاعد على 
انخراطهم الســـلس في ســـوق العمل، 
وخلـــق وظائـــف جديـــدة في الســـوق، 
ومعالجة إشـــكالية البرامج المتشابهة 
التعليـــم  المطروحـــة فـــي مؤسســـات 

العالي.

خرجت 14 فوجا من المؤهلين 
والمتميزين والمبدعين

وتعـــد الجامعـــة األهليـــة أول جامعـــة 
خاصـــة في مملكة البحرين، إذ ينتظم 
فيهـــا اليـــوم نحـــو 2000 طالـــب، قـــد 
الرابـــع عشـــر  الفـــوج  أتمـــت تخريـــج 
مـــن طلبتهـــا فـــي مطلـــع شـــهر نوفمبر 
الماضـــي متضمنا خريجيـــن بدرجتي 
 5 مـــن  والماجســـتير  البكالوريـــوس 
كليـــات علميـــة، هي: كليـــة تكنولوجيا 
اإلداريـــة  العلـــوم  كليـــة  المعلومـــات، 
والعلـــوم،  اآلداب  وكليـــة  والماليـــة، 
الدراســـات  وكليـــة  الهندســـة،  وكليـــة 
العليـــا والبحـــوث. إذ تهـــدف الجامعة 
منـــذ نشـــأتها إلـــى تقديم نمـــوذج راق 
مـــن التعليـــم ذو الجـــودة العاليـــة في 
إطـــار تعزيـــز الـــدور الريـــادي لمملكـــة 
البحريـــن في مجـــال التعليـــم العالي. 
وكانـــت الجامعـــة قـــد بـــدأت بطرح 4 
 ،2003 العـــام  فـــي  أكاديميـــة  برامـــج 
وتدرجت في التطور والتوســـع حتى 
وصـــل عـــدد برامجهـــا األكاديمية إلى 
12 برنامجا لدرجـــة البكالوريوس و4 
برامج لدرجة الماجستير منها برنامج 
ماجستير العلوم في اإلدارة الهندسية 
بالتعـــاون مع جامعة جورج واشـــنطن 
لمرحلـــة  وبرنامجيـــن  األمريكيـــة 
الدكتوراه بالتعاون مع جامعة برونيل 
لنـــدن البريطانية، إذ ترتبـــط الجامعة 
األهليـــة بتعـــاون وثيـــق مـــع عـــدد من 
المملكـــة  فـــي  العريقـــة  الجامعـــات 
المتحدة وجمهورية فرنسا والواليات 
المتحـــدة األميركيـــة وجامعات أخرى 

من مختلف أنحاء العالم.

وزير التربية والتعليم يسلم شهادة االعتماد المؤسسي إلى الحواج

المنامة - الجامعة األهلية

إنجازات “األهلية” تتوج باالعتمادية المؤسسية
ــة ــ ــي ــ ــم ــ ــال ــ ــع ــ ــو ال ــ ــحـ ــ ــا بــــخــــطــــى واثـــــــقـــــــة نـ ــ ــ ــوده ــ ــ ــق ــ ــ الــــــــحــــــــواج ي

ــوأ عـــدد مــنــهــم أرقــــى الــمــواقــع الــقــيــاديــة ــب ــا مـــن الــطــلــبــة ت ــوج تــخــريــج 13 ف

الحواج:         
تكريم الجامعة 
األهلية دوليا 
تكريم للبحرين 

في األساس

العالي:         
طرح برامج جديدة 
وشديدة التوافق 

مع متطلبات 
سوق العمل
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المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

اختتمـــت اإلدارة العامـــة للمباحـــث 
واألدلة الجنائية، تحت رعاية نائب 
المدير العام لإلدارة، دورة تدريبية 
خفـــر  منســـوبي  مـــن  لمجموعـــة 
الســـواحل، حـــول مكافحـــة تهريب 

المخدرات.
واستمرت الدورة على مدار 5 أيام، 

وتضمنـــت موضوعـــات مهمـــة فـــي 
مجال مكافحة تهريب المخدرات.

حفـــل  أقيـــم  الـــدورة،  نهايـــة  فـــي 
التخريـــج، إذ قام نائب المدير العام 
لـــإلدارة العامـــة للمباحـــث واألدلـــة 
الجنائيـــة بتوزيـــع الشـــهادات علـــى 

المشاركين.

في إطار العمل على تعزيز الشراكة 
المجتمعيـــة، نظمت شـــرطة خدمة 
المجتمع بمديرية شـــرطة محافظة 
العاصمـــة حملـــة تثقيفيـــة توعوية 

بمنطقة الجفير.
وتضمنت الحملـــة، توزيع مطويات 
توعويـــة متنوعة علـــى المواطنين 
والمقيميـــن بشـــأن كيفيـــة التعامل 
الممتلـــكات،  حمايـــة  األبنـــاء،  مـــع 

وكيـــف تحمـــي منزلـــك وســـيارتك 
اإلنترنـــت،  مخاطـــر  الســـرقة،  مـــن 
الســـليمة  التغذيـــة  إلـــى  باإلضافـــة 

وأضرار التدخين.
والمقيمـــون  المواطنـــون  وأبـــدى 
ســـعادتهم وتفاعلهـــم مـــع الحملـــة، 
شـــرطة  مديريـــة  بـــدور  مشـــيدين 
محافظة العاصمة في نشر التوعية 

لدى جميع شرائح المجتمع.
فـــي إطـــار تعزيـــز الشـــراكة المجتمعيـــة، 
بالقوانيـــن  االلتـــزام  ثقافـــة  وتعميـــق 
علـــى  والحفـــاظ  المروريـــة  واألنظمـــة 
معـــدالت الســـامة، نظمـــت اإلدارة العامة 
للمرور حملة توعوية للمشاة ومستخدمي 
الدراجـــات الهوائية من مختلف الجاليات 
األجنبيـــة؛ لتأكيـــد أهميـــة اتبـــاع خطوات 
العبور األمن واالســـتخدام األمن للدراجة 

الهوائية وتفادي السلوكيات الخاطئة.
كما تضمنت الحملة، تنفيذ مبادرة “شكًرا” 

للملتزميـــن كجانب معـــزز لتحفيز الجميع 
نحو االلتزام باألنظمة وقوانين المرور عبر 
توزيـــع عدد مـــن الجوائز القيمـــة المقدمة 
مـــن شـــركة البحريـــن الوطنيـــة للتأميـــن.

وتعـــد الحملـــة اســـتكماال لجهـــود اإلدارة 
فـــي توعيـــة الجاليـــات األجنبيـــة طـــوال 
العـــام عبر إقامة المحاضـــرات والفعاليات 
المؤسســـات  مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون 
والشـــركات واألندية والمدارس والجهات 

ذات العاقة.

ختام دورة لخفر السواحل عن مكافحة المخدرات

تنفيذ حملة توعوية في الجفير

حملة عن االستخدام اآلمن للدراجات الهوائية

الفائزون بمعرض الفنون التشكيلية يشكرون سمو رئيس الوزراء
ــر ــى 15 فبرايـ ــتمر حتـ ــن ويسـ ــي البحريـ ــام فـ ــي يقـ ــع فنـ ــر تجمـ أكبـ

بجوائـــز  الثاثـــة  الفائـــزون  توجـــه 
للفنـــون  معـــرض البحريـــن الســـنوي 
التشـــكيلية بعميـــق شـــكرهم لرئيس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة؛ 
فـــي  المعـــرض  ورعايتـــه  لشـــموله 
نسخته السادســـة واألربعين، والذي 
تنظمه هيئة البحرين للثقافة واآلثار 

كحدث سنوي.
بتنظيـــم  الثاثـــة  الفائـــزون  وأشـــاد 
اللوحـــات  توزيـــع  وآليـــة  المعـــرض 
مـــا بيـــن متحـــف البحريـــن الوطنـــي 
ومســـرح البحريـــن الوطنـــي، والتـــي 
تشكل حالة ثقافية متصلة في الحي 
الثقافـــي. كمـــا أثنوا علـــى اختيارهم 
للفوز بالمراكز الثاثة، مشيدين بدور 
أعضـــاء لجنـــة التحكيـــم وجهودهم 

المبذولة في هذا الشأن.
وقـــال الفنـــان جعفـــر العريبـــي الفائز 
بالجائـــزة األولـــى )جائـــزة الدانة( إن 
عملـــه الفنـــي عبـــارة عـــن 3 لوحـــات 
بعنـــوان تـــوازن بيئـــي، تطرقـــت إلى 
بيـــن  الموجـــودة  العاقـــة  نوعيـــة 
فيـــه.  المحيطـــة  والبيئـــة  اإلنســـان 
وأضـــاف: لجـــأت فـــي تكويـــن هـــذه 
األعمال إلى المخطوطات والخرائط 
الفنـــي  للعمـــل  وداخلتهـــا  القديمـــة 
التشـــكيلي، كمـــا تعمـــدت اســـتخدام 
إشـــارة  وهـــي  الهندســـية  الخطـــوط 
إلـــى وجـــود اإلنســـان وتصرفـــه فـــي 
الطبيعـــة، الفًتا إلى أن عملية البحث 
ودراسة العمل الفني استغرقت أكثر 
مـــن عاميـــن فيمـــا اســـتغرق تنفيـــذه 

نحو 3 أشهر.
راشـــد  الفنـــان  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
العريفـــي الفائـــز بالمركـــز الثانـــي إن 
فكرة عمله الفنـــي ترتكز على محور 
أهميـــة البحرين كمركـــز رئيس للؤلؤ 
الطبيعـــي، إذ تعـــد الدولـــة الوحيـــدة 
فـــي العالم التي تحظـــر تجارة اللؤلؤ 
المستزرع. ويهدف عمله إلى التعبير 

عن الحالة الراهنة لسرد تجارة اللؤلؤ 
القطعـــة  تعـــرض  إذ  البحريـــن،  فـــي 
األول  الفريـــق  متنافســـين  فريقيـــن 
غاصـــة اللؤلـــؤ الطبيعيـــون والثانـــي 
علماء اســـتزراع اللؤلـــؤ، كما تتضمن 
تعليقـــا مرئيا يروي القصة للمشـــاهد 
مـــن خـــال التاعـــب على الـــدالالت 

واإلدراك والشكل والوظيفة.
أمـــا الفنان محمـــد آل مبارك فأوضح 
عبـــارة  هـــو  المشـــارك  مشـــروعه  أن 
عـــن مشـــروع تخرجه مـــن الجامعة، 
إذ اشـــتغل علـــى إنجـــازه لمـــدة عـــام 

كامـــل، وتخرج مـــن تخصص الفنون 
من هولنـــدا. وأضاف أن فكرة العمل 
مســـتوحاة مـــن أحـــام كانـــت تتكرر 
عنده فـــي طفولته عن يـــوم القيامة 
والحرب، فقـــام بإنتاجهـــا على هيئة 

عمل فني.
يشارك في معرض البحرين السنوي 
للفنـــون التشـــكيلية هـــذا العـــام الذي 
المقبـــل  فبرايـــر   15 حتـــى  يســـتمر 
فنانـــون بحرينيـــون ومقيمـــون فـــي 
المملكـــة يقدمون أعمـــااًل تنتمي إلى 
واالتجاهـــات  المـــدارس  مختلـــف 

تكوينهـــا  طـــرق  تتعـــدد  إذ  الفنيـــة، 
وصناعتهـــا وتتنـــوع مـــا بيـــن نحت، 
تصويـــر فوتوغرافي، فنون جرافيك 
ورسم باســـتخدام مختلف الخامات 
والمواد واألشكال، إضافة إلى أعمال 
كمـــا ويشـــارك  والتركيـــب.  الفيديـــو 
فـــي المعرض عدد مـــن رواد الحركة 
الفنيـــة البحرينيـــة وكل من مســـاحة 
الـــرواق الفنية مـــن مملكـــة البحرين 
ومنصـــة الفـــن المعاصـــر )CAP( مـــن 

دولة الكويت.
يذكـــر أن “معرض البحرين الســـنوي 
للفنـــون التشـــكيلية” يقام منـــذ العام 
)1972( برعايـــة كريمـــة مـــن رئيـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة، 
ويعد أكبـــر وأهم تجمع فني ســـنوي 
يقـــام بمملكـــة البحرين. واســـتقطب 
عبـــر الســـنوات أبـــرز وجـــوه الحركة 
مـــن رواد  المملكـــة  فـــي  التشـــكيلية 
إضافـــة إلى المواهب الفنية الشـــابة، 
ليعكـــس بجـــدارة شـــمولية التجربـــة 
الفنيـــة التشـــكيلية البحرينيـــة، التي 
الحـــراك  مـــن  مهًمـــا  جـــزًءا  تشـــكل 

الثقافي المحلي.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

في قلب األحداث

كأنــه فــي قلــب األحــداث، األفــراح واألتــراح، حاضــًرا حتى 
النخــاع، يتحــدث بضميــر ملــؤه اإليمــان بوطنــه، والوفــاء 

لشعبه، والحنين إلى العودة المباركة.
إنــه خليفــة بــن ســلمان فــي رحلتــه العاجيــة الميمونة، في 
حضــوره، فــي غيابه، في شــفائه، في ســاعات راحته، حتى 
وســموه فــي مجلســه العامــر بــإذن هللا ال يبتعد عن شــؤون 
وشــجون أمته، نجده أشــد قرًبا من قضاياها، أكثر إحساًسا 
بالمســؤولية تجاهها، وأعمق تأثيًرا في كل من يتعاطى مع 
ســموه فــي القضايــا الوطنية على تعددهــا، وفي التحديات 
اإلقليميــة علــى تعقيداتهــا، وفــي اإلرهاصــات الدولية على 
تماثلهــا وانتشــارها، كل ذلــك نجــده حاضــًرا حضــور رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان 
حفظه هللا ورعاه، وكل ذلك نستشف من تجليه حولها بأن 
هنــاك قائــدا فــوق العادة يســتطيع أن يكون مســؤواًل لطول 
الوقــت، وأن هنــاك أًبا حنوًنــا يتمكن من الوصول إلى قلوب 

محبيه في زمن قياسي، وبأدق وأرقى وسائل التواصل.
مؤخًرا وجدنا ســموه رغم مســافة البعد وظرف االستشفاء 
العاجــل بــإذن هللا وهــو يقــدم واجــب العــزاء فــي برقياتــه 
الكريمة بوفاة المغفور له ســلطان عمان الشــقيقة الســلطان 
قابوس بن سعيد بن تيمور، ووجدناه يتلقى برقيات الشكر 
الجوابية من سلطان عمان الجديد السلطان هيثم بن طارق 
آل ســعيد، واألســرة الحاكمــة العمانيــة الكريمــة، ثــم وجدنا 
ســموه قبــل ذلــك وبعــده وهــو يتناغم فــي رســائله الكريمة 
إلــى األمين العام لألمم المتحــدة أنطونيو جوتيريش مهنًئا 
إيــاه بيــوم المنظمــة، وفــي ذات الوقــت متلقًيــا منه رســائل 
شــكر جوابية تعترف بكل اجتاء بدور ســمو األب الرئيس 
فــي تعزيــز الســام واالســتقرار بالمعمــورة وتعميق رســائل 
االرتبــاط بالمنظمــة الدولية في ســبيل دعم رخــاء وازدهار 

األمم.
إن تلــك الحالــة النــادرة مــن الوجــود والتعاضــد مــع همــوم 
اإلنســان الكونيــة، تمثل خروًجا مســتمًرا علــى المألوف في 
حياتنا الرتيبة، انضباًطا منتظًما في وسائل االتصال بالعالم 
شــرقه وغربه، شــماله وجنوبه في سبيل أن تكون البحرين 
حاضــرة بقــوة وســط مجتمعهــا الدولــي، ومشــاركة بإيمــان 
مع أشــقائها الخليجيين والعرب فــي أطروحاتهم الواضحة 

تجاه قضايانا العربية واإلسامية.
إن خليفة بن سلمان لم يِغب أبًدا عن أحوال أمته اليومية، 
يتابعهــا وكأنــه ال يتلقــى عاًجــا شــافًيا مــن عــارض صحي، 
وكأنــه فــارس يرفــض النزول من فوق جــواده العنيد، حتى 
لــو داهمــه التعــب أو ألمــت بــه وعكــة صحيــة مؤقتــة، إنهــا 
صفــات الرجــال األشــداء عندمــا يقفــون كقــادة أوفياء في 
وجــه أعاصيــر الحياة بحلوها ومرها، وهي ديادن الشــرفاء 
عندمــا يؤمنــون بقضية فإنهم يحملون على عاتقهم مشــقة 
البحث عن مخارج طوارئ من أنفاق قد تبدو للعيان مظلمة 
لكنها أمام رؤية وبصيرة خليفة بن سلمان، مضيئة، واعدة.

قبــل أيــام ومنــذ رحلة األب الرئيس إلى الخــارج، كنت دائم 
ُمَطمِئنــة  دائًمــا  تأتــي  األخبــار  وكانــت  والســؤال  المتابعــة 
ُمريحــة ُمؤِكــدة ســامة القائــد، ومســتجيبة لدعواتنــا إلــى 
ســموه بالشــفاء العاجــل والعــودة الميمونة بــإذن هللا تعالى 

عن قريب.
بارك هللا في ســموكم، وأعادكم إلى بادكم وشــعبكم وأنتم 

في كامل الصحة وتمام العافية، إنه سميع مجيب.

بقلم: د. عبداهلل الحواج

“اإلسكان” تستعرض مع 20 مطورا اشتراطات “اللوزي”
تمهيدا لترسية أولى مناقصات تطوير “الخاص” للوحدات باألراضي الحكومية

نظمـــت وزارة اإلســـكان لقـــاًء مفتوًحا مع 
والمقاوليـــن  العقـــاري  التطويـــر  شـــركات 
المتقدمين للمناقصة المطروحة لمشروع 
بنـــاء 132 وحـــدة ســـكنية فـــي مشـــروع 
اللوزي متضمنة األعمـــال الخاصة بالبنية 
يمثـــل  الـــذي  المشـــروع  وهـــو  التحتيـــة، 
تطويـــر  لبرنامـــج  التجريبيـــة  المرحلـــة 
األراضـــي  علـــى  الســـكنية  الوحـــدات 
الحكومية المملوكـــة للدولة، بالتعاون مع 

بنك اإلسكان.
جهـــة   20 الـــذي حضـــره  اللقـــاء  وخـــال 
تمثل شـــركات التطوير العقاري وشركات 
المقاوالت المحلية، قدمت وزارة اإلسكان 
تفاصيـــل  جميـــع  تضمـــن  مرئًيـــا  عرًضـــا 
البرنامـــج، الـــذي تم تدشـــينه خال شـــهر 
أكتوبر الماضي كأحد المبادرات الجديدة 
لتفعيـــل الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص، 

بحضور ممثلي أكثر من 95 شركة تطوير 
اســـتعراض  جـــرى  إذ  بالمملكـــة،  عقـــاري 
المعاييـــر واالشـــتراطات الخاصة بالتقدم 
الـــوزارة  التـــي طرحتهـــا  المناقصـــة  إلـــى 
أخيـــرا، ومـــا يســـتلزم تقديمه مـــن وثائق 
المناقصـــات  مجلـــس  إلـــى  ومســـتندات 
والمزايـــدات، فضـــًا عـــن المعاييـــر الفنية 
والهندســـية الخاصـــة بتنفيـــذ المشـــروع، 
ســـواء علـــى صعيـــد الوحـــدات أو البنيـــة 

التحتية الثانوية.
البرنامـــج  أهـــداف  العـــرض  تضمـــن  كمـــا 
إلـــى  مـــن خالـــه  الـــوزارة  تســـعى  الـــذي 
زيـــادة المعروض من الوحدات الســـكنية؛ 
لمواجهة تحدي زيادة الطلب على خدمة 
الوحدات السكنية، وما يتضمنه من رؤية 
مســـتقبلية تهدف إلى بناء 15 ألف وحدة 
سكنية على األراضي الحكومية المملوكة 

للدولـــة خـــال الســـنوات الــــ 10 المقبلـــة، 
إذ يســـهم البرنامـــج فـــي تنفيـــذ الوحدات 
الســـكنية التـــي أقرهـــا برنامـــج الحكومة 
الحالـــي. وســـيتم بتنظيم زيـــارة ميدانية 
األســـبوع  خـــال  المشـــروع  موقـــع  إلـــى 
المقبل. يذكر أن وزارة اإلســـكان كانت قد 
وجهت دعوة عامة إلى شـــركات التطوير 

العقـــاري لتقديـــم العطـــاءات لتنفيذ 132 
وحـــدة بمنطقـــة اللـــوزي أخيـــرا، علـــى أن 
يتم تقديـــم تلك العطـــاءات قبل األربعاء 
الموافق 4 مارس 2020، وأن يتم االنتهاء 
مـــن إجـــراءات الترســـية وتوقيـــع العقود 
الخاصـــة للبـــدء فـــي التنفيـــذ فـــي مايـــو 

.2020

المنامة - وزارة اإلسكان



الـــوزراء  أكـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس 
للمشـــاريع  الوزاريـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
الشـــيخ  التحتيـــة  والبنيـــة  التنمويـــة 
خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، أهمية 
المجالـــس  بـــه  الـــذي تضطلـــع  الـــدور 
مرتكـــًزا  بوصفهـــا  المنتخبـــة  البلديـــة 
مـــن المرتكزات التي أرســـى قواعدها 
المشروع اإلصالحي لصاحب الجاللة 

الملك.
وقال “تكمن أهميـــة المجالس البلدية 
لـــدن  التـــي تلقـــى كل االهتمـــام مـــن 
الـــوزراء  رئيـــس  برئاســـة  الحكومـــة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة، ومســـاندة ولي 
النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، فـــي دورهـــا المنـــوط بهـــا 
باعتبارها حلقة وصل بين المواطنين 
والمقيمين واألجهـــزة التنفيذية، ولما 
تقـــوم بـــه مـــن إيصـــال احتياجاتهـــم 
ومتطلباتهـــم المختلفـــة علـــى الصعـــد 

الخدمية إلى الجهات ذات الصلة”.

بمكتبـــه  اســـتقباله  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
بحضـــور  القضيبيـــة،  قصـــر  فـــي 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلف، 
رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية 
أحمـــد الكوهجي، وأعضـــاء المجلس، 
ـــب بالحضـــور، متمنًيـــا لهم  حيـــث رحَّ
التوفيـــق في أداء عملهم، وأن تســـهم 
مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون  جهودهـــم 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
والتخطيط العمرانـــي في أن تواصل 
المملكـــة تنفيذ خططهـــا التنموية في 
شـــتى المجاالت بما يعـــود بالنفع على 

الوطن والمواطن.
من جانبه، أعـــرب الكوهجي باألصالة 
عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس، 
للشـــيخ خالـــد  عـــن شـــكره وتقديـــره 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة لحرصـــه على 
االلتقـــاء بأعضـــاء المجالـــس البلدية، 
الحكومـــة  إيمـــان  يعكـــس  مـــا  وهـــو 
الراســـخ بأهميـــة دعم هـــذه المجالس 
التـــي تعـــد شـــريًكا أساســـا لألجهـــزة 
التنفيذيـــة لتقديـــم مـــا يلبـــي رغبـــات 
واحتياجـــات المواطنيـــن والمقيميـــن 

على حد سواء.
وخـــالل االجتمـــاع، قـــدم الكوهجـــي 

المشـــاريع  أبـــرز  تنـــاول  عرًضـــا 
إليهـــا  تحتـــاج  التـــي  االســـتراتيجية 
المنطقـــة  ضمـــن  الواقعـــة  الدوائـــر 
منهـــا  يتعلـــق  مـــا  الســـيما  الشـــمالية، 
بتحسين الشوارع والطرق، وشبكات 
الصرف الصحي، ومواقف السيارات، 
والمماشـــي والمرافق العامـــة، إذ كلَّف 
الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
حصـــر  إلـــى  العمرانـــي  والتخطيـــط 
جميـــع المشـــاريع المقترحـــة وترتيبها 
بحســـب أولويتها، والتنســـيق لتوفير 

االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذها.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

أعلنت هيئـــة المعلومات والحكومة 
خـــالل  تدشـــينها  عـــن  اإللكترونيـــة 
هـــذا العام لخدمة “تجديد تســـجيل 
المعنيـــة  العـــام”  النقـــل  مركبـــات 
بمركبـــات النقـــل كســـيارات األجـــرة 
والحافالت الســـياحية عبـــر البوابة 

.)bahrain.bh( الوطنية
وبينت أن طرق االســـتفادة من الخدمة 
تختلـــف بناًء علـــى نوع المســـتخدم، إذ 
يتوجـــب في حـــال أصحاب الســـجالت 
التجاريـــة إدخال رقم الســـجل التجاري 
نـــوع  إدخـــال  ثـــم  انتهائـــه،  وتاريـــخ 
التســـجيل ســـواء كان خاصـــا بمركبـــات 
أو  الطلـــب  تحـــت  األجـــرة  أو  األجـــرة 

للمركبات الخاصـــة بالتأجير أو مركبات 
النقـــل العـــام أو المركبـــات المخصصـــة 
للنقل السياحي )الباصات السياحية( أو 
المركبات الخاصة بشـــركات المقاوالت. 
أما بالنســـبة لألفـــراد، فبإمكانهم تجديد 
عبـــر  العـــام  النقـــل  مركبـــات  تســـجيل 
تســـجيل الدخول بالمفتـــاح اإللكتروني 
فـــي خدمـــة “ســـجلي المـــروري” ســـواًء 
عبـــر البوابـــة الوطنيـــة، أو عبـــر تطبيـــق 
bah� “خدمـــات المـــرور المتوافـــر علـــى 
بإمكانهـــم  وعليـــه،   .”apps /rain.bh
تجديـــد التســـجيل لمركبات عـــدة ودفع 
المخالفـــات المروريـــة إن وجـــدت فـــي 

عملية دفع واحدة.

”bahrain.bh“ تجديد تسجيل مركبات النقل العام إلكترونيا عبر

local@albiladpress.com
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مصادر “^”: الزياني يحمل حقيبة “الخارجية” في فبراير
ــادرة مـــوظـــفـــيـــن مــــن الــــــــــوزارة النـــتـــهـــاء عـــقـــودهـــم ــ ــغـ ــ مـ

وزيـــر  تولـــي  “البـــالد”  مصـــادر  توقعـــت 
الخارجيـــة الجديـــد عبداللطيـــف الزيانـــي 
منصبـــه الجديـــد بـــدءا مـــن شـــهر فبرايـــر 

المقبل.
موظفيـــن  مغـــادرة  المصـــادر  ورجحـــت 

بالشهر المقبل النتهاء عقودهم.
وكان ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفـــة قـــد اســـتقبل الزياني فـــي 2 يناير 
الماضـــي وأبلغـــه برغبـــة ملكيـــة بتعيينـــه 
وزيـــرا للخارجيـــة بعـــد انتهاء فتـــرة عمله 
أمينا عامـــا لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربـــي. وتمنـــى ســـموه لوزيـــر الخارجية 
الشـــيخ خالد بن أحمد آل خليفة التوفيق 
بتعيينـــه مستشـــارا  المقبلـــة  فـــي مهامـــه 
لجاللـــة الملك للشـــؤون الدبلوماســـية بعد 

الزياني ووزير الخارجية بصورة ارشيفيةتسلم الزياني مهامه بوزارة الخارجية.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

للصـــرف  المســـاعد  الوكيـــل  صرحـــت 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  الصحـــي 
البلديـــات والتخطيط العمراني أســـماء 
مـــراد، بأن الوزارة قـــد انتهت من تنفيذ 
أعمال مشـــروع إنشـــاء شـــبكة تصريف 
ميـــاه األمطـــار في وادي الســـيل، والذي 
يهدف إلى الحد من مشـــكلة تجمع مياه 
األمطـــار فـــي مجمـــع 928 بالمحافظـــة 

الجنوبية.
وأوضحـــت أن المشـــروع اشـــتمل علـــى 
تمديـــد 1.2 كلـــم مـــن خطـــوط تصريف 
الميـــاه، وبنـــاء 52 غرفـــة تفتيـــش و75 

نقطة، ومصب واحد لمياه األمطار.
وأكـــدت مـــراد حـــرص وزارة األشـــغال 

علـــى متابعـــة جميـــع المشـــروعات التي 
تقوم بتنفيذها بما فيها مشـــاريع إنشاء 
شـــبكات تصريـــف ميـــاه األمطـــار تلبية 
المواطنيـــن  وتطلعـــات  الحتياجـــات 
والمقيميـــن في مختلف مناطق المملكة 
وتقديم أفضل خدمـــات البنية التحتية 
لهـــم، إضافـــة إلـــى إجـــراء التحســـينات 
في مختلف مواقـــع تجمع مياه األمطار 

لتفادي المشاكل خالل موسم األمطار.
يذكر أن مناقصة المشـــروع ُأرسيت من 
قبـــل مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات 
على شـــركة كراون للخدمات الكهربائية 
الميكانيكيـــة بكلفة تبلـــغ 477.237 ألف 

دينار.

“األشغال”: االنتهاء من شبكة تصريف مياه األمطار بوادي السيل

المجالس البلدية تلقى كل االهتمام من الحكومة
خالد بن عبداهلل: تسهم بإيصال االحتياجات الخدمية لألجهزة التنفيذية

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

المؤسســـة  بيـــن  التعـــاون  إطـــار  فـــي 
الخيريـــة الملكية ومؤسســـة خليفة بن 
زايـــد لألعمـــال اإلنســـانية، قـــام األمين 
الملكيـــة  الخيريـــة  للمؤسســـة  العـــام 
مصطفـــى الســـيد بزيـــارة اســـتطالعية 
التراثـــي  زايـــد  الشـــيخ  مهرجـــان  إلـــى 
الـــذي تنظمه مؤسســـة خليفـــة بن زايد 
بدولـــة  اإلنســـانية  لألعمـــال  نهيـــان  آل 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة؛ لالطـــالع 
علـــى تجربـــة المهرجـــان وبحـــث أطـــر 

التعاون بين الجهتين.
وكان في اســـتقبال الوفـــد المدير العام 
لمؤسســـة خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان 
حاجـــي  محمـــد  اإلنســـانية  لألعمـــال 
للبرامـــج  التنفيـــذي  الخـــوري والمديـــر 
إذ  المزروعـــي،  المحليـــة ميـــره مســـلم 
شـــارك في الزيـــارة كل مـــن مدير إدارة 
والمنســـق  الخيريـــة  المـــوارد  تنميـــة 

العـــام للشـــؤون الحكوميـــة والرســـمية 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة،  الشـــيخ علـــي 
نيلـــة  عامـــة  عالقـــات  واختصاصـــي 
الشـــاعر واختصاصـــي برامـــج خيريـــة 

وإنسانية أميرة الحمادي.
كما اطلع الوفد البحريني خالل الزيارة 
على المشـــاريع اإلنســـانية التي تنفذها 

مؤسســـة خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان 
لألعمال اإلنســـانية داخل وخارج دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، والمبادرات 
التي قدمتها خـــالل الفترة الماضية، إذ 
تهـــدف هذه الزيارة إلى توطيد العالقة 
بين المؤسســـتين وبحث أطـــر التعاون 

في مختلف المجاالت اإلنسانية.

توطيد التعاون بين “الخيرية الملكية” و “خليفة بن زايد لألعمال اإلنسانية”
السيد يزور مهرجان زايد التراثي

محافظة العاصمة

اســـتقبل محافظ العاصمة الشـــيخ هشام 
الرئيـــس  خليفـــة،  آل  عبدالرحمـــن  بـــن 
التنفيـــذي لمجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة 
تعزيـــز  ســـبل  بحثـــا  إذ  حميـــدان،  خالـــد 
التنســـيق فـــي المجـــاالت ذات االهتمـــام 
المشـــترك وفرص التعاون بين المحافظة 
المســـاعي  علـــى  اطلـــع  كمـــا  والمجلـــس، 
اســـتقطاب  فـــي  المجلـــس  يبذلهـــا  التـــي 
االســـتثمارات المباشـــرة وخلـــق الفـــرص 

الوظيفية في السوق المحلية.
وأشـــاد بالـــدور الـــذي يقـــوم بـــه المجلس 
بالتعاون مع شـــركائه في القطاعين العام 
والخـــاص عبر دعـــم المبـــادرات التي من 
شـــأنها تعزيز بيئـــة االســـتثمار إلى جانب 
تســـليط الضوء على دعائم االقتصاد في 
المملكـــة وتحديـــد الفـــرص االســـتثمارية 
القطاعـــات  مـــن  عـــدد  فـــي  لتنميتهـــا 

توفـــر  التـــي  الحيويـــة  االقتصاديـــة 
فرًصـــا اســـتثمارية مهمـــة مثـــل قطاعات 
الخدمـــات المالية، والصناعـــة التحويلية، 
واالتصـــاالت،  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
والمواصـــالت  اللوجســـتية  والخدمـــات 
مـــع  المحافـــظ  واســـتعرض  والســـياحة. 
البحريـــن  وفـــد  زيـــارة  نتائـــج  حميـــدان، 
االقتصـــادي لجمهوريـــة الصين الشـــعبية 
التي جاءت بتنظيم مـــن مجلس التنمية 
االقتصاديـــة برئاســـة محافـــظ العاصمة، 
وبحـــث مجاالت التعاون المســـتقبلية مع 

الـــدول التي يســـتهدفها مجلـــس التنمية 
االقتصادية لتشـــجيع االستثمار في بيئة 
األعمال بالمملكة.  كما اطلع حميدان على 
خطط وبرامـــج محافظـــة العاصمة للعام 
الجديد، ومن أبرز المشـــاريع والفعاليات، 
فعاليـــة أســـبوع المنامـــة لريـــادة األعمال 
فـــي نســـخته السادســـة، التي تتســـق في 
أهدافهـــا مع التوجـــه الحكومي نحو دعم 
مجال ريـــادة األعمال وتمكين المشـــاريع 
الصغيـــرة والمتوســـطة، بوصفهـــم رافـــًدا 

رئيسًيا لالقتصاد الوطني.

تسليط الضوء على دعائم االقتصاد وتحديد الفرص االستثمارية
“العاصمة” و “التنمية االقتصادية”: تعزيز التنسيق المشترك

علوي الموسوي

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

شـــارك وفد من وزارة الداخلية برئاسة 
للشـــرطة    الملكيـــة  االكاديميـــة  آمـــر 
العميـــد فواز حســـن الحســـن  في حفل 
أكاديميـــة شـــرطة دبي لتخريـــج طلبة 
علـــى  الحاصليـــن  العليـــا  الدراســـات 
والدكتـــوراه(،  )الماجســـتير  درجتـــي 
والدفعـــة )27( مـــن الطلبة المرشـــحين 

الحاصليـــن علـــى شـــهادة )الليســـانس( 
حيـــث كان من بين خريجـــي البرنامج 
، ســـبعة مـــن المرشـــحين الضبـــاط مـــن 

مملكة البحرين.
وتأتي مشاركة الوفد في إطار التعاون 
القائم بين األكاديمية الملكية للشـــرطة 

واألكاديميات الخليجية .

شـــرطة  مديريـــة  عـــام  مديـــر  صـــرح 
المحافظة الجنوبية أن شـــرطة المديرية 
تمكنت في أقل من 48 ساعة من القبض 
على 3 أشـــخاص، مشـــتبه في ســـرقتهم 
محـــال تجارًيـــا واالعتداء بالضـــرب على 
عامل في منطقة الزالق. وأوضح أنه فور 
تلقـــي البالغ، تم مباشـــرة أعمـــال البحث 

والتحري، التي أسفرت عن تحديد هوية 
أحد المشـــتبه بهم والقبض عليه، مضيفا 
أنه تـــم القبض على الشـــريكين اآلخرين 
في ارتكاب الواقعة. وأشـــار المدير العام 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  لمديريـــة شـــرطة 
إلـــى أنه تـــم اتخاذ اإلجـــراءات القانونية 

المقررة حيال الواقعة.

“الداخلية” تشارك في تخريج أكاديمية شرطة دبي

القبض على 3 سرقوا محال وضربوا عامال

الصيانة الدورية لخزانات التحلية تضمن جودة المياه
ــة” ــة “مرضّيـ ــي حالـ ــون المطاطـ ــوداء للبالـ ــادة السـ ــاء بالمـ ــاط المـ اختـ

أوضـــح صاحب مؤسســـة أبومصطفـــى لتحليـــة المياه 
أن الفيديـــو المنتشـــر عبر وســـائل التواصل االجتماعي 
والمتعلق باختالط مياه خزان التحلية بالمادة السوداء 
للبالـــون المطاطـــي للخـــزان، يعـــود إلـــى وجود مشـــكلة 
في الخزان تســـتدعي اســـتبداله، إذ إنها ليســـت الحالة 

الطبيعية للخزان.
ولفـــت  لــــ “البالد” إلـــى أن ذلك يحدث فـــي حال وجود 
مشـــكلة فـــي البالون أدت إلى تســـرب المـــادة الحافظة 
إلى داخله وتشكل طبقة المادة السوداء، ما يؤدي إلى 

اختالط الماء بالمادة السوداء داخل البالون.
وأكـــد دور الصيانـــة الدوريـــة للخـــزان مـــن قبـــل فنيـــي 
الصيانة المختصين لمنع ومعالجة المشاكل التي يمكن 
أن تطـــرأ على خزانات التحلية، إذ يفضل إجراء عملية 

صيانة للخزان لكل 3 أشهر.

وكان أحـــد المواطنيـــن قـــد نشـــر فيديـــو عبـــر وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي قام فيـــه بتفكيك خـــزان تحلية 
الميـــاه فـــي منزلـــه، لدى اســـتبداله بآخر جديـــد؛ نتيجة 

تعرض خزانه القديم لمشكلة تسريب مياه.
وعمـــد المواطـــن إلى فك الخـــزان، حيث وجـــد بداخله 

بالونا مطاطيا، فقام بفتحه لرؤية ما يحتويه.
وعبـــر المواطن عـــن اســـتغرابه من وجود المـــاء داخل 
البالون المطاطي، الذي تراكمت عليه طبقة ســـوداء، إذ 
تســـاءل عن أســـباب وجود المـــاء داخل البالـــون مع ما 

يحتويه من مادة المطاط السوداء.
بعد ذلك، تناقل المواطنون فيديو آخر ألحدهم يشـــرح 

تركيبة خزان مياه التحلية.
وبيـــن أن الخـــزان يتكون من جزء يحتـــوي على بالون 
مطاطـــي مليء بالهواء، وجزء آخر بالســـتيكي يحيط 

بالبالون المطاطي من الخارج كوعاء للماء.
ولفـــت إلـــى أن اختـــالط المـــاء بداخـــل البالـــون ال يتـــم 
إال فـــي حالـــة انفجـــار البالـــون، وهـــو األمر الـــذي يمكن 
اكتشـــافه ومالحظته من خالل تسرب المياه من فتحة 

نفخ البالون الخارجية.

جهاز تحلية مياه منزلية

سيدعلي المحافظة
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“نهرا” تقدم كل التسهيالت للمستثمرين
الجالهمـــة: حريصـــون علـــى تطبيـــق القوانيـــن وعـــدم الســـماح بأيـــة تجـــاوزات

أكـــدت الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة الوطنية 
لتنظيـــم المهن والخدمـــات الصحية مريم 
عذبـــي الجالهمة أن الهيئـــة تقدم مختلف 
أوجـــه الدعـــم والتســـهيالت للمســـتثمرين 
فـــي مجـــال القطـــاع الصحـــي، إذ تمكنـــت 
الهيئـــة من خالل المبنـــى الجديد من فتح 
مكتـــب خاص للمســـتثمرين ووضع منصة 
الدعـــم  لتوفيـــر  لهـــم  خاصـــة  إلكترونيـــة 
لشـــرح آليـــة فتـــح المؤسســـات الصحيـــة 
ونوعيـــة االســـتثمارات المطلوبـــة وكذلك 
ومتابعة االســـتثمارات المتعطلة وتيســـير 

إجراءاتها.
وأشارت الجالهمة إلى أن الهيئة استقبلت 
أكثـــر مـــن 400 استفســـار من مســـتثمرين 
مـــن داخل وخـــارج مملكـــة البحريـــن، كما 
لفتـــح  جـــدد  مســـتثمرون  للهيئـــة  تقـــدم 
لفحـــص  ومختبـــرات  لألدويـــة  مصانـــع 
األدويـــة، إضافـــة إلـــى مشـــاريع لعـــدد من 
المراكـــز الطبيـــة الجديدة ومقترح إنشـــاء 
مستشفى جديد ومراكز طبية تخصصية 
مثل زراعة الشـــعر وغســـيل الكلى والطب 
البديل ومراكز إقامة طويلة وأخرى عامة 

وغيرها من المشاريع. 
إلـــى أن فريـــق الهيئـــة يـــدرس  وأشـــارت 
فـــي الوقت الراهـــن مع المســـتثمرين تلك 
المشاريع ومدى مواءمتها مع االشتراطات 
الصادرة لالســـتيفاء باشـــتراطات الجودة 

والسالمة.
وأوضحـــت الجالهمة أن الهيئة مســـتمرة 
علـــى  والتفتيـــش  الرقابـــة  أعمـــال  فـــي 
المؤسســـات الصحية القائمة حالًيا لضمان 
موائمتها لمعايير الجودة وسالمة المرضى 

ومكافحـــة العـــدوى، مؤكـــدة فـــي الوقـــت 
ذاتـــه أن الهيئـــة لن تتوانى عـــن اتخاذ أية 
إجـــراءات قانونية الزمة تجاه أي مخالف 
للقوانين، مشـــددة علـــى أن قرارات الهيئة 
بغلـــق المؤسســـات الصحيـــة ال يكـــون إال 
نتيجـــة ارتكابها لمخالفات جســـيمة تمس 

صحة المرضى والمجتمع.
ونوهـــت الرئيس التنفيذي إلـــى أن الهيئة 
ضبطت عـــدًدا مـــن األجهزة المـــزورة، كما 
قامـــت بالتحفظ على كميـــات من األدوية 
التي دخلت مملكة البحرين دون ترخيص 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  واتخـــذت  طبـــي، 
قامـــت  كمـــا  المخالفيـــن،  حيـــال  الالزمـــة 
بتوجيـــه إخطـــارات لعدد من المؤسســـات 

لتنبيها لعدم تكرار المخالفات.
ملتزمـــة  الهيئـــة  أن  الجالهمـــة  وأكـــدت 
بتطبيق القوانين واإلجراءات المنصوص 
عليهـــا والقـــرارات الصـــادرة مـــن المجلس 
األعلـــى للصحـــة، كما أشـــارت إلـــى وجود 
الصحيـــة  المؤسســـات  لمســـاءلة  لجنـــة 
برئاســـة قـــاٍض، إذ ســـيتم إحالـــة عدد من 
فـــي  للنظـــر  إليهـــا  المخالفـــة  المؤسســـات 

مخالفاتها.

المقر الجديد لهيئة المهن الصحية

المنامة - نهرا

المنامة - وزارة الصحة

أجـــرى فريـــق جراحـــي مـــن وحدة 
المســـالك البولية بمجمع السلمانية 
ومعقـــدة  دقيقـــة  عمليـــة  الطبـــي 
الســـادس  العقـــد  فـــي  لمريضـــة 
إذ  الماضـــي،  األســـبوع  العمـــر  مـــن 
تمكـــن الفريـــق من اســـتئصال كلية 
المريضـــة المصابـــة بـــورم خبيـــث، 
الجراحـــي  المنظـــار  باســـتخدام 
الدقيـــق، وتكللـــت العمليـــة بنجـــاح 
تام ولله الحمـــد، وتعافت المريضة 
وغـــادرت المستشـــفى بأتـــم صحة 

وعافية.
وقـــال استشـــاري جراحة المســـالك 
البوليـــة وزراعة الكلى عبدالســـالم 

الفريـــق  تـــرأس  الـــذي  أحمـــدي 
العمليـــة  أجـــرى  الـــذي  الجراحـــي 
الدقيقـــة بنجـــاح تـــام، إن المريضة 
تعانـــي  وهـــي  الطـــوارئ  حضـــرت 
مـــن ألـــم فـــي البطـــن، وبعـــد إجراء 
أن  تبيـــن  الالزمـــة  الفحوصـــات 
المريضـــة تعانـــي مـــن ورم في أحد 
كليتيها وتســـبب في حدوث تخثر 
واســـتدعت  الكلـــوي،  الوريـــد  فـــي 
إلجـــراء  الســـريع  التدخـــل  الحالـــة 
العمليـــة التي أجريت بشـــكل كامل 
الحاجـــة  دون  المنظـــار  بواســـطة 
للتدخل الجراحي المألوف وإجراء 

جرح كبير.

عملية معقدة لستينية مصابة بورم في الكلية

 “IMDO” يكرم سمو الشيخة زين
تقديـــًرا لجهودهـــا الفعالـــة بتوفيـــر مضخـــات األنســـولين ألطفـــال الســـكري

كشف استشـــاري أمراض الغدد الصماء 
والســـكري أســـعد الدفتر عـــن أن اللجنة 
العلميـــة والتنظيميـــة لمؤتمـــر األمراض 
الباطنية والســـمنة الدولي الثالث، الذي 
ســـينطلق من 6 إلى 8 فبراير المقبل في 
فنـــدق الدبلومـــات، اتخـــذت توصياتهـــا 
بتكريـــم رئيـــس مجلـــس أمنـــاء المبـــرة 
الخليفية ســـمو الشـــيخة زين بنت خالد 
آل خليفـــة فـــي حفـــل انطـــالق المؤتمر، 
يأتـــي  التكريـــم  هـــذا  أن  علـــى  مشـــددا 
للـــدور الذي قامت به ســـموها من خالل 
برامـــج المبـــرة فـــي مســـاعدة األطفـــال 
مـــن  بالســـكري  المصابيـــن  البحرينييـــن 
النوع األول بتأميـــن وتركيب مضخات 
أنســـولين لهـــم، بحيـــث مكنـــت هـــؤالء 
األطفـــال من التخفيف من معاناتهم من 
مضاعفـــات مـــرض الســـكري مـــن النوع 

األول وممارسة حياتهم الطبيعية.
وأكـــد في تصريحـــات خاصة لــــ “البالد” 
علـــى هامـــش اجتمـــاع اللجنـــة العلميـــة 
والتنظيميـــة لمؤتمر األمـــراض الباطنية 
والســـمنة الثالـــث، ريادة برنامـــج المبرة 
مضخـــات  وتوفيـــر  التبـــرع  بشـــان 
األنســـولين وتركيبهـــا ألطفال الســـكري 
البحرينييـــن وأكثرهـــم مـــن المحتاجين 
لهـــذه المضخـــات، مشـــدًدا علـــى أنه من 
البرامـــج الرائـــدة ليـــس علـــى مســـتوى 
البحريـــن والمنطقة وإنما على مســـتوى 
العالـــم أيضا، وأنه كان األول على قائمة 
والبرامـــج  المشـــروعات  مـــن  العديـــد 
اللجنـــة  طرحتهـــا  التـــي  البحرينيـــة 

ودرستها لفترة طويلة.
وأوضح الدفتر أنه وبعد دراســـة اللجنة 
مئات المشـــروعات، وقـــع االختيار على 
لمكافحـــة  وطنيـــة  مشـــاريع   3 أفضـــل 
السكري والســـمنة وتسهيل عالجهم، إذ 
تـــم اختيار مشـــروع المبرة عـــن تركيب 

مضخـــات األنســـولين لألطفـــال ليحتـــل 
الريادة في المشاريع، ثم مشروع مخيم 
النـــوع  مـــن  الســـكري  ألطفـــال  شـــروق 
األول، إذ ســـيتم تكريم رئيس المجلس 
األعلى للصحة، رئيس جمعية الســـكري 
البحرينيـــة، هذا المشـــروع هو ألول في 
منطقة الخليج وتنظمه جمعية السكري 
تدريـــب  يتـــم  وبموجبـــه  البحرينيـــة، 
وتعريـــف مرضى الســـكري بالنوع األول 
وبكيفيـــة التعامـــل مـــع الســـكري ومنـــع 
مضاعفاته في مخيـــم يعاد تنظيمه كل 
عـــام، مضيفا أنه ســـيتم تكريـــم كل من 
“الخيريـــة الملكية” لدورهـــا المتميز في 
توفير مضخات األنسولين لألطفال من 

النوع األول.
وكانـــت مؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة قد 
أطلقـــت برنامجهـــا الرائد فـــي البحرين 

كأول مشروع وطني لتركيب مضخات 
األنســـولين لألطفـــال مـــن خـــالل تبـــرع 
حمـــد  بنـــت  مـــوزة  الشـــيخة  صنـــدوق 
آل خليفـــة )طيـــب هللا ثراهـــا(، وقامت 
بشـــراء وتوفيـــر مضخـــات تـــم التبـــرع 
بهـــا للعديد من المرافـــق الصحية ومنها 
ومستشـــفى  العســـكري  للمستشـــفى 
الملك حمد الجامعي وجمعية الســـكري 
لشـــراء  المؤسســـات؛  مـــن  وغيرهـــا 
مضخات األنســـولين الخاصة وتركيبها 
الســـكري  بمـــرض  المصابيـــن  لألطفـــال 
وبدعـــم مـــن ســـمو الشـــيخة زيـــن بنت 
خالـــد آل خليفـــة رئيـــس مجلـــس أمناء 
مـــن  شـــخصية  ومتابعـــة  المؤسســـة، 
ســـموها الكريم للمشـــروع لتحقيق أكبر 
أســـتفادة ألطفال الســـكري من مشروع 

المبرة الخليفية.

وكانت ســـمو الشيخة زين بنت خالد آل 
خليفة، قد أكدت أن هذه المبادرة جاءت 
بتوجيـــه كريم من كريمـــات المغفور لها 
بـــإذن هللا تعالـــى ســـمو الشـــيخة مـــوزة 
بنـــت حمد آل خليفـــة )طيب هللا ثراها(، 
إذ قمن بإنشـــاء صندوق باســـم ســـموها 
تتولى إدارته مؤسسة المبرة الخليفية، 
ويعنـــى باألعمـــال الخيرية واإلنســـانية 
التـــي يعود نفعها علـــى المجتمع ويمس 

احتياجات الناس ومتطلباتهم.
تصريحـــات  فـــي  ســـموها  وشـــددت 
المبـــرة  مؤسســـة  أن  علـــى  صحافيـــة، 
الخليفية وجـــدت أن هناك حاجة ملحة 
لتوفيـــر مضخـــات األنســـولين لألطفال 
المصابيـــن بمـــرض الســـكر، ومـــع تزايـــد 
عـــدد قائمـــة االنتظـــار تـــم التنســـيق مع 
المرافق الطبية الحكومية إلطالق هذه 
المبادرة اإلنســـانية لتركيـــب المضخات 
لألطفـــال التـــي ستســـاهم فـــي تســـهيل 
وضبـــط خطـــوات أخـــذ األنســـولين، مـــا 
ســـيخفف الضغـــط علـــى أوليـــاء األمور 
ويمّكـــن األطفال مـــن ممارســـة حياتهم 
اليومية بشـــكل أفضل وبطريقة سلســـة 

وأكثر راحة.

الزعتـــر... هــل يعالــج مشاكـل الجهــاز التنفســي والربــو؟
أكدت استشارية طب العائلة والتغذية خيرية موسى أن نبات الزعتر يعد 
مــن األعشــاب الطبيعيــة العالجيــة التي تســاعد فــي عالج مشــاكل الجهاز 
التنفســي والربــو، مشــيرة إلــى أن القدماء كانوا يســتخدمونه في معالجة 
مشــاكل الجهــاز التنفســي والربــو؛ الحتوائــه علــى فوائــد صحيــة كثيــرة 

ومتعددة ومنها تحسين صحة القلب وتقوية جهاز المناعة.

الفعـــال  العنصـــر  أن  إلـــى  وأشـــارت 
والقـــوي فـــي الزعتـــر هـــو “الثيمـــول” 
الـــذي يحـــارب االلتهابـــات الفطريـــة 
غنـــي  الزعتـــر  ألن  والفيروســـية؛ 
بمضـــادات األكســـدة التـــي تمنـــع من 

وجود السموم في الجسم.
يلجـــأون  كثيريـــن  أن  وذكـــرت 
كعـــالج  الزعتـــر  نبـــات  الســـتخدام 
عشـــبي مســـاعد إذا كانوا يعانون من 
الربـــو  أو  الهوائيـــة  الشـــعب  التهـــاب 
المزمـــن أو نزالت البـــرد أو األنفلونزا 

أو الحساســـية الموسمية؛ ألن الزعتر 
يحد من االلتهابات، ويعمل على طرد 
البلغم والمخاط من الجهاز التنفسي، 
فـــي  للمســـاعدة  االلتهـــاب  ويخفـــف 
التنفـــس ويمنـــع تطـــور الميكروبـــات 

التي يمكن أن تؤدي إلى المرض.
العائلـــة  طـــب  استشـــارية  وشـــددت 
والتغذية على ضرورة زيارة الطبيب 
المختـــص فـــي حالة اإلصابـــة ببعض 
الطبـــي  بالفحـــص  للقيـــام  األمـــراض 
واالكتشاف المبكر، خصوصا أمراض 

الربـــو وبعـــض األمـــراض التنفســـية؛ 
حتـــى ال تتطـــور، مؤكـــدة أن العـــالج 
قـــد ال  قـــد يســـاعد ولكنـــه  العشـــبي 
يقـــدم العالج الشـــافي دون المعالجة 
العـــالج  ألن  الطبيـــة؛  والمتابعـــة 
باألعشـــاب قد يســـبب أحيانـــا بعض 

المضاعفات لدى المرضى. 
فـــي  نشـــرها  تـــم  دراســـات  وأكـــدت 
مجـــالت علمية محكمـــة أهمية نبات 
الزعتـــر وفوائـــده الطبيـــة في شـــفاء 
كثيـــر من األمراض الســـيما ما يتعلق 

الســـعال  مثـــل  التنفســـي  بالجهـــاز 
الديكي وااللتهابات الشـــعبية والربو، 
بينما أشـــارت دراسة كويتية حديثة 
إلـــى أن نبـــات الزعتـــر يقـــوي الجهاز 
المناعـــي؛ ألنـــه يحتـــوي علـــى بعـــض 
المـــواد شـــديدة الفاعليـــة من شـــأنها 
عـــالج بعـــض األمـــراض، وهـــي مواد 
لهـــا خاصيـــة مســـكنة لأللـــم ومطهرة 

ومنشطة للدورة الدموية.
الزعتـــر  أن  الدراســـات  وأوضحـــت 
يحتـــوي علـــى مـــادة الثيمـــول التـــي 
تعمـــل على قتـــل الميكروبات وتطرد 
الطفيليـــات مـــن المعـــدة إضافـــة إلى 
مســـكنة  وهـــي  الكارفكـــرول  مـــادة  
ومطهـــرة وطـــاردة للبلغـــم، ونصحت 
الدراســـة بإضافـــة زيـــت الزعتـــر إلى 
المـــواد الغذائيـــة لمنـــع األكســـدة بدال 
مـــن إضافـــة مـــواد صناعية قـــد تضر 
بصحـــة اإلنســـان. ودعت الدراســـات 
إلى شـــرب الزعتر بشكل يومي؛ فهو 
يقي من اإلصابة بارتفاع ضغط الدم 
مـــن  ويحمـــي  الشـــرايين  وجلطـــات 
الذبحـــة الصدريـــة واحتشـــار عضلـــة 
ألنـــه  الدماغيـــة،  والســـكتات  القلـــب 
ينشـــط الدورة الدمويـــة ويعمل على 
توســـيع الشـــرايين فيخفـــض ضغـــط 

الدم المرتفع.
وينتشـــر الزعتر، وهو نبات بري، في 
العديد من الـــدول العربية، خصوصا 
مناطق بالد الشام وتحديدا فلسطين 
ولبنان وسوريا واألردن، حيث يطلق 
عليه العديد من األسماء مثل الزعتر 
والصعتـــر والســـعتر، ويســـتخدم في 
األكل أو كزيـــت أو كشـــراب شـــتائي 
شـــعبي شـــائع الصيـــت يقبـــل عليـــه 
كثيـــرون مـــن شـــعوب منطقـــة البحر 

المتوسط.
وكانـــت طالبـــات مدرســـة بحرينيـــة 
للبنـــات فـــي منطقـــة بنـــي جمـــرة قد 
قمـــن بوضـــع نبتة الزعتـــر في صفهن 
الدراســـي، حيـــث كانـــت لهـــا نتائـــج 
مذهلـــة فـــي انخفـــاض نســـبة غياب 
الطالبات المصابات بالربو والحد من 

التلوث البيئي.

نبتة الزعتر

االستشارية خيرية موسى 
لـ “البالد”: البد من المتابعة 

والفحص لدى الطبيب

نفاقنا “أرض - جو”
Û  حتــى مــن اتســم واشــتهر بالتملــق والنفــاق و “الجمبــزة” يرفــض أن يصفــه

أحــد بأنــه منافــق أو متملــق أو جمبــازي، فــي غيابــه فضــاًل عــن حضــوره! مع 
أننــا مجتمــع تتصف “شــريحة كبيرة فيه منــا” بالنفاق في الكثيــر من أفعالهم 
وممارســاتهم وانفعاالتهم، وحتى لو جاز للبعض أن يلوي المفردات ويســمى 
النفــاق “مجاملــة” والتملــق “طيبــة قلــب” والجمبزة “فن الممكــن”، فال مفر من 

القول إن نفاق “أرض جو” هو سبب الكثير من مشاكلنا المجتمعية.
Û  خــذ مثــاًل هــذه الصورة الشــائعة فــي الكثير من أماكــن العمل، فــي القطاعين

الخاص والعام، حيث تجد مجموعة من الموظفين والموظفات يصفون هذا 
الوزير أو هذا الوكيل أو ذلك المســؤول أو رئيس القســم بأنه “متغطرس” أو 
“فاشل في اإلدارة” أو “سيئ الخلق في التعامل مع الموظفين والمواطنين”، 
أو “يفتقــد ألبســط قواعــد وأســاليب الــكالم”، ولربمــا اتفــق البعــض علــى أن 
يرفعــوا ضــده شــكوى أو، إن كان فــي اإلمــكان، يجلســون معــه ويواجهونــه 
ويبلغونــه باســتيائهم من بعض الممارســات التي يقوم بهــا، لكن، إن التقوا به 
بشــكل جماعــي أو فــردي، ال تبقى كلمة مديح وإطــراء وقصائد حب وأغاني 
الغرام وحكايات ألف ليلة وليلة وبطوالت الفرســان الشــجعان إال و “رّكبوها” 
عليــه، وفــي الغالــب أنهــم يعلمــون “بكذبهــم ونفاقهــم” وهو نفســه “يعلم أنهم 

كاذبون ومنافقون”.. لكن لزوم “إتيكيت نفاق أرض جو” يستدعي القبول.
Û  وخذا هذا أيًضا.. فال ضير من “تشليخ النائب فالن أو العضو البلدي عالن أو

ممثلة الشعب فالنة أو عالنة” بسبب سوء األداء والحنث بالوعد، واختفائهم 
عــن الســاحة االجتماعيــة فضــاًل عــن “الرقــم صفــر” فــي وجودهم تحــت قبة 
البرلمــان أو المجلــس البلــدي، وأن هنــاك حالــة مــن النــدم والقهر ألنهــم وثقوا 
في فالن وعالنة ومنحوهم أصواتهم، في حين أن فالنة وعالن المترشحين 
المنافســين، أفضــل منهــم، ويقرر البعض بل ويكتبون وينشــرون في وســائل 
التواصــل االجتماعــي وبعــض النصــوص المجهولــة المصــدر والتوقيــع فــي 
“برودكاســتات الواتــس أب”، عــن ســوء أداء من يمثلهم وخيبــة األمل فيهم، 
لكن تعال وأنظر كيف تكون “زفة المعرس” حين يرونهم في مجلس أو زيارة 
أو محفل أو مناســبة، وخذ من “األزرق”.. فهذا النائب “ســيد الرجال” أو تلك 
“النائــب” أخــت الرجــال، هم أفضل وأصــدق وأخلص وأحســن وأعلى وأقوى 

من يدافع ويطالب بحقوقهم ويتابع احتياجاتهم ويسهر على راحتهم.. 
Û  وهنــاك صنــف آخــر من الناس، ال هــو منافق وال هو صريح وصــادق وإن قال

عن نفســه ذلك، فتجده يهاجم ويلعلع و”يفلتها في الوجه” و “يبط البرمة” و 
“يقصف الجبهة” ويخرج ما في قلبه أمام هذا المسؤول أو النائب أو كائن من 
يكون، بأسلوب ال يليق! طيب يا جماعة، ال المنافق يحسن الفعل وال قاصف 
الجبهات يحســن صنًعا، فما الحل والعمل؟ بســيطة.. نحتاج ألن يتولى األمر 
“الثقاة” من الناس، ممن يتمتعون بملكات الحديث والنقاش وصدق النوايا.. 

لكن المشكلة، أن هؤالء في الغالب، مثل “حبة الجح”.. والسالم.

saeed.mohamed@albiladpress.com

سعيد محمد

بدور المالكي من المنامة

االستشاري أسعد الدفتر

محرر الشؤون المحلية



بين من فقد األمل في أن تطال يد التطوير وتلبية االحتياجات الخدمية التي طال أمد انتظارها منذ ســنين لقريتي الدير وســماهيج، 
وبين من يتأمل خيًرا في أن تشهد القريتان “ديناميكية حقيقية” تثمر عن تحول ملموس على أرض الواقع إلنهاء معاناة األهالي، دونت 
“البالد” في زيارتها لمجلس عضو مجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة السادســة فاضل عباس العود وبحضور ممثل الدائرة الخامســة 
صالح بوهزاع وعدد من شخصيات وأهالي وشباب القريتين، ما دار من أحاديث تطرقت إلى أهم االحتياجات، إال أن المطلب الرئيس 
كخالصــة هــو إجمــاع األهالــي علــى مناشــدة ولي العهد نائــب القائد األعلــى النائب األول لرئيس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، إلدراج القريتيــن ضمــن مشــروع تنميــة المدن والقــرى، فتلك الخطــوة كما يرون، هــي أولى خطوات 

مشوار إنهاء اإلهمال للقريتين.. وفيما يلي ما دار في لقاء األهالي:

فاجأ المسؤولين

يمســـك عضـــو المجلس البلـــدي فاضل 
العـــود خيط الحديث فـــي بداية اللقاء 
فيشـــير إلـــى أن مجلس بلـــدي المحرق 
يتكـــون ٨ دوائـــر ونحـــن نمثـــل الدائرة 
السادسة التي تشـــمل الدير وسماهيج 
وتضم ٧ مجمعـــات، وكما يعلم الجميع 
طلبـــات  ينقـــل  الدائـــرة  ممثـــل  فـــإن 
واقتراحـــات التطويـــر وتنمية المجتمع 
البلـــدي  إلـــى المجلـــس  وآراء األهالـــي 
الذي يقـــدم توصياته، وفي عمل مواز، 
وخـــال هذه الـــدورة ومنذ بـــدء العمل 
كممثـــل لألهالي في المجلـــس، اهتممنا 
وكثفنـــا  اإلعامـــي،  العمـــل  بتطويـــر 
مضاميـــن اإلعـــام لدرجـــة أن مجلـــس 
بلدي المحرق أصبح هو األكثر حضوًرا 
في اإلعام، وهذه اآللية اإلعامية هي 
واحـــدة مـــن أدوات الضغط ورســـمناها 
كثمانية أعضاء بقيادة رئيس المجلس 
بـــأن  نؤمـــن  وكلنـــا  المرباطـــي،  غـــازي 
الرســـالة اإلعاميـــة تؤتـــي ثمارهـــا ولو 

بشكل جزئي.
فـــي الدائـــرة السادســـة، وهـــذا مـــا قاله 
زاروا  الذيـــن  المســـؤولين  مـــن  عـــدد 
حجـــم  مـــن  تفاجـــأوا  بأنهـــم  الدائـــرة 
لوزيـــر  زيارتيـــن  وخـــال  اإلهمـــال! 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي عصـــام خلـــف، شـــاهد الوزير 
مســـتوى اإلهمـــال في القريتيـــن، وهما 
مســـتثنيتان أساًســـا من مشروع تنمية 
المدن والقرى، ولو نقيس وضع الدائرة 
ونقارنهـــا بالدوائر المحيطـــة بها أو في 
دوائر المحرق عموًما، ســـنجد أن وضع 
الدائرة ســـيئ للغاية بالفعل، ولنتساءل 
“ما طلبـــات األهالي في الدائرة؟ لنقول 
إنهـــا تـــدور حـــول ردم حفـــرة، أو إزالـــة 
تجمع ميـــاه، فيما األعضاء الزماء في 
الدوائـــر األخرى قطعوا شـــوًطا طويًا. 
فعـــراد علـــى ســـبيل المثـــال أصبحـــت 
اليوم بمواصفات مدينة والحد سبقتها 
وتم إعانها كمدينـــة، بتوافر مجمعات 
وحدائـــق وماعـــب وصـــاالت متعددة 
االســـتخدامات، فيما الدير وســـماهيج 

ال حظ لهما! 

كوكب آخر

يســـتدرك العـــود ليقـــول “وربمـــا تفاجـــأ 
اآلن  األشـــغال  بـــوزارة  المســـؤولون 
انتهجـــه  الـــذي  اإلعامـــي  بالضغـــط 
المجلس، وهذا الضغط يتبعه توصيات 
الديـــر وســـماهيج،  احتياجـــات  بشـــأن 
وهـــذه العمليـــة حركت الوزارة بشـــكل 
محـــدود مـــع تقديرنا وشـــكرنا لســـعادة 
الوزير، ولكن هناك استجابة دون شك، 
علـــى ســـبيل المثـــال، مشـــروع حديقة 
عيـــن ريـــا رصـــدت لـــه الميزانيـــة بعـــد 
إرســـاء المناقصة، وكذلك لدينا مواقف 
األهالـــي  يســـميها  التـــي   231 مجمـــع 
مواقـــف مأتـــم اإلمـــام علـــي، ومـــا أريد 
قوله إن الدير وسماهيج حالها مختلف 
عـــن جميـــع الدوائـــر المحيطة بهـــا، فلو 
تخـــرج مـــن البســـيتين وتدخـــل الديـــر 
تشـــعر بأنك في كوكب آخر، وهناك في 
الدوائر الجـــارة، الزمـــاء يتكلمون عن 
الماعـــب الذكيـــة وحدائـــق للمعاوقين 
وحدائق معلقة فوق البنايات، ووصلوا 

إلى مرحلة متقدمـــة في العمل البلدي، 
وباعتبـــاري ممثـــا للدائـــرة، للحد اآلن، 
أطالـــب بـــردم حفـــرة أو رصـــف طريق، 

فالطلبات متفاوتة بيننا وبينهم.

الفارق كبير

وفيمـــا يتعلق بمـــدى نجاح آليـــة العمل 
بالتعـــاون مـــع الجهاز التنفيـــذي ببلدية 
هنـــاك  بـــأن  العـــود  يصـــرح  المحـــرق، 
توصيات ترفع لوزارة األشغال وشؤون 
أمـــا  العمرانـــي،  البلديـــات والتخطيـــط 
المحـــرق  ببلديـــة  التنفيـــذي  الجهـــاز 
ومديرها العام إبراهيم يوسف الجودر 
تقدم كل التعاون واالســـتجابة، فوضع 
النظافة في الدير وسماهيج جيًدا جًدا 
إن لم يكن ممتاًزا، وحتى اســـتعدادات 
وفـــق  يعملـــون  هـــم  األمطـــار،  موســـم 
اإلمكانـــات المتوافـــرة، ونحـــن نعلم أن 
صهاريج الشفط ليست حًا، والحل هو 
إنشـــاء مصارف لألمطار تكلف مايين 
ولدينـــا المخطـــط لهذه الشـــبكة، ونحن 
بالمجلـــس البلـــدي فـــي تعاون تـــام مع 
بلديـــة المحرق كما نتعـــاون مع اإلخوة 
النـــواب من أجـــل المصلحـــة للمواطن، 
االعتبـــار موضـــوع  فـــي  نضـــع  ونحـــن 
الموازنـــات الماليـــة والتعطيل وطبيعة 
العمـــل الحكومي الروتينـــي وصعوبته 
واضـــح  الفـــارق  أن  إال  وتراخيصـــه، 
وســـماهيج  الديـــر  لخدمـــات  بالنســـبة 

وتردي وضعها عن الدوائر األخرى.
خذ على سبيل المثال، مشروع حديقة 
عيـــن ريا، فقد تحـــرك المجلس وأجرى 
اتصاالتـــه علـــى أعلـــى مســـتوى إلعادة 
الميزانيـــة للمشـــروع ومنـــع أي تحويل 
لمشـــاريع أخـــرى، وهذا العمل يحســـب 
لكـــن  موجـــودة،  فـــاألرض  للمجلـــس 
موازنة المشـــروع البالغ 135 ألف دينار 
ومـــا تشـــهده البلـــد مـــن حالـــة تقشـــف، 
يجعلنا نحرص على هذه الميزانية، ثم 
مشروع مواقف مأتم اإلمام علي يسير 
بشكل جيد بتخصيص األرض، وكذلك 
ميزانيـــة  لهـــا  الغربيـــة  الديـــر  حديقـــة 
وســـيبدأ العمـــل بهـــا قريًبا، أمـــا حديقة 
الحساوي فقد تواصلنا مع الشركة التي 
دفنـــت البحـــر إلحيـــاء هـــذه الحديقـــة، 
وهنـــاك مجموعـــة مـــن الخدمـــات فـــي 
الديـــر وســـماهيج بانتظـــار الميزانيـــة، 
لكن أشـــدد على أن مشكلتنا األساسية 
هي نتاج اســـتثناء الدير وسماهيج من 

مشروع تنمية المدن والقرى.

القطط تبعثر القمامة

ينتقـــل الحديـــث إلـــى األهالـــي، فيقول 
للطـــرق  “بالنســـبة  الزيـــن  عبـــدهللا 
فـــي  وبالـــذات  واألمطـــار،  والمجـــاري 
مجمـــع 231 الـــذي يعانـــي مـــن أوضاع 
مزريـــة فابد من وجود خطة حقيقية، 
ثـــم هنـــاك حاجـــة لإلنـــارة فـــي طرقات 
القريـــة، أضـــف إلـــى ذلـــك عـــدم وجود 
حاويـــات القمامـــة الكافيـــة، إذ يعانـــي 
المجمـــع مـــن تكـــدس القمامـــة وتقـــوم 
القطط بتمزيقها وبعثرتها، وبالمناسبة، 
رأيت قبـــل بعض المهندســـين يزورون 
المجمـــع منـــذ أســـبوع وســـألت أحدهم 
فقال إنهم يخططون لموســـم األمطار، 

ونأمل خيرا من هذا التحرك.

ذر الرماد 

عبدالحميد الشيخ “كان هناك توجيهات 
لدراســـة  الـــوزراء  مجلـــس  قبـــل  مـــن 
وعلـــى  وســـماهيج  الديـــر  احتياجـــات 
إثرهـــا تمت زيارة الدير وســـماهيج من 
جانب بعض المســـؤولين، لكنني أشـــعر 
أن هنـــاك توجهـــا لعدم تنفيذ أي شـــيء 
للديـــر وســـماهيج وكأن الزيـــارات لـــذر 
الرمـــاد فـــي العيـــون فقـــط، وقـــد نقبل 
بالقـــول إن بعض المشـــاريع تحتاج إلى 
موازنـــات ضخمـــة وإعداد ورســـومات، 
تحتـــاج  ال  لخدمـــات  نحتـــاج  لكننـــا 
لميزانيـــات كتنظيـــم مداخـــل طرقـــات 
القريـــة المتفـــرع مـــن الشـــارع الرئيس 
ذي المسارين، خذ أيًضا مشروع رصف 
بـــدأ ولـــم  الـــذي   231 طرقـــات مجمـــع 
يكتمـــل.. توقف المشـــروع بحجة عدم 
وجـــود الميزانيـــة، كيف ذلـــك؟ اختفى 
العمـــل بعـــد أن تـــم البدء ويأتـــي العذر 
بعدم وجـــود ميزانيـــة؟ واقترحنا على 
بعـــض األفـــكار والحلـــول  المســـؤولين 
المقبـــرة  شـــارع  مثـــًا  خـــذ  البســـيطة، 
ومـــا يشـــهده من حـــوادث فـــا نريد إال 
المقبـــرة  مـــن  بالقـــرب  األرض  تســـوية 
للدخـــول والخـــروج وهـــذا العمـــل يتم 
خال أســـبوع واحـــد، فحتى الخدمات 
فمـــا  لنـــا،  تنفيذهـــا  يتـــم  ال  البســـيطة 
بالـــك بالمشـــاريع الكبيرة التـــي تتطلب 

ميزانيات ضخمة.

مرشدون للتنين

عبدهللا الوردي “طرأت مشكلة بالنسبة 
أعـــداد  فهنـــاك  التنيـــن،  مدينـــة  لـــزوار 

كبيرة من الزوار الذين يدخلون القرية 
وتكون مهمتنا هي إرشادهم إلى هناك، 
وقد أبلغنا العضو فاضل العود مشكوًرا 
بأن هناك خطة لوضع الفتات إرشـــادية 
لكن المشـــكلة أزعجت األهالي الســـيما 
في الممـــرات داخل القريـــة حيث هذه 
الحركة تستمر حتى منتصف الليل في 
العطـــل خصوًصا، من جهة أخرى، ليس 
لدى األطفال والشباب مكان للعب كرة 
القدم، فا يوجد ســـاحات لعب شعبية 
ونحـــن ال نتحـــدث عـــن حديقـــة كبيرة 
أو نـــاد، حيـــث نـــرى الشـــباب واألطفال 
يبحثون عن أي قطعة أرض ليمارســـوا 
)مداخلـــة  ورياضتهـــم..،  لعبهـــم  فيهـــا 
عضـــو المجلس صالح بوهـــزاع: “بحث 
المجلس موضوع إيجاد ساحة شعبية، 
وتمت الموافقة عليه ورفعت التوصية 
الخطـــوات  بـــأن  أبلغنـــا  الـــذي  للوزيـــر 

اإلدارية تسير في المشروع(.

معاناة يومية

ناصـــر الحايكـــي “قبـــل ســـنوات، حيـــن 
نريد الخروج من سماهيج إلى فريجنا 
فـــي المحـــرق ال نســـتغرق ســـوى ٥ إلى 
٧ دقائـــق، ولـــم نكـــن نعاني كمـــا نعاني 
اآلن، وحيـــن زار وكيل وزارة األشـــغال 
القريـــة، علمنـــا أن هنـــاك خطـــة تطوير 
مرحلتيـــن،  علـــى  الرئيـــس  للشـــارع 
اإلســـراع  يتـــم  أن  األهالـــي  ويتمنـــى 
فمعاناتنـــا  الشـــارع  تطويـــر  بمشـــروع 
اليوميـــة تجعلنـــا فـــي بعـــض األحيـــان 
عالقين لمدة تصل إلى ٢٠ دقيقة حتى 
نتمكن مـــن الدخول، ويتفـــق مع جعفر 
أحمد جاســـم الذي يقـــول: “الكل يعرف 
مشكلة مواقف الســـيارات، وما يحدث 
مـــن اختنـــاق في طرقـــات القريـــة ولم 
يتحرك ساكن، سياراتنا تضررت بسبب 
االحتكاك واالزدحام حتى الزوار الذين 
يأتـــون مـــن خـــارج القريـــة يواجهـــون 
مصاعـــب حيـــن يـــزورون القريـــة حتى 
مكيفاتنـــا تضرر بعضها بســـبب ارتطام 
بعـــض الشـــاحنات بهـــا، ونقطـــة ثانيـــة، 
الملعـــب القريـــب مـــن المستشـــفى هـــو 

الملعب الوحيد الـــذي لدينا في القرية، 
وهـــو ليـــس ملعًبا بـــل نحن مـــن هيأناه 
كملعـــب على أرض ملك خاص ولو فكر 
المالـــك ببناء أرضه نفقـــد هذا الملعب”، 
أمـــا صابر عبـــدهللا علي فيتفـــق معهما 
ويقـــول” ماحظتـــي بالنســـبة للشـــارع 
الرئيســـي، فالمنحنى الذي يأخذك جهة 
البسيتين بالقرب من اإلشارة الضوئية، 
يختنـــق أوقات الـــذروة صباًحا وظهًرا، 
فاقتـــرح إشـــارة مؤقتـــة لتنظيم حركة 
المـــرور، ألن النـــاس تتأخر عـــن الدوام 
وفـــي الحـــاالت الطارئـــة والحاجة إلى 
ســـيارات اإلسعاف يصبح الوضع صعًبا 
للغايـــة، وكذلـــك اإلشـــارة الثانيـــة ففي 
موســـم األمطـــار يتكون مســـتنقع كبير 
مـــن الميـــاه يضاعـــف مشـــكلة الحركـــة 

المرورية”.

شخصنة الطلبات

بـــدر عبدهللا “ناحظ أن كل احتياجات 
األهالـــي تصطـــدم بحاجـــز واحـــد وهو 
الميزانيـــة، لكـــن ال يمكـــن أن تبقى هذه 
بـــأن أي مشـــروع  الشـــماعة للحكومـــة 
يتعطـــل لعـــدم وجود الميزانيـــة، الحال 
لديـــك أطفـــاال  بالقـــول إن  نمثلـــه  هنـــا 
بلغـــوا ســـن التعليـــم والبـــد مـــن دخول 
المدرســـة، فليس من المعقول أن تقول 
وزارة التربية والتعليم إنها ال تستطيع 
قبولهـــم لعـــدم وجـــود ميزانيـــة، وقس 
على ذلك كل الوزارات.. وزارة الصحة، 
لـــن تقـــول ال أســـتطيع معالجـــة مريض 
فـــي الخـــارج لعـــدم وجـــود الميزانيـــة، 
أن  يمكـــن  ال  األشـــغال  وزارة  ولذلـــك 
تقول إنهـــا ال تملك الميزانية لمشـــروع 
ضـــروري للمواطنين، فوفـــق المتعارف 
عليـــه، لـــو تم البـــدء بمشـــروع مخطط 
له وتـــم إنجـــاز 80 % فالـــوزارة ملزمة 
بتوفيـــر الخدمـــات مـــن شـــبكة مجـــار 
وكهربـــاء وغيرهـــا، ثـــم لنتحـــدث عـــن 
الشخصنة في بعض وزارات الخدمات 
تجـــاه النائب أو العضـــو، فحين يطالب 
بخدمات لدائرته، فهو ال يطالب لنفسه 
بل ألبنـــاء الدائرة، فا يجـــب أن تكون 

هناك شخصنة”.

 الخدمات المتكاملة

مداخلة عضـــو المجلس صالح بوهزاع 
“قدمـــت اقتراًحـــا فـــي اللجنـــة الفنيـــة 
بالمجلـــس وافـــق عليـــه كل األعضـــاء، 
للعمل على توفيـــر الخدمات المتكاملة 
ألي أرض وقبـــل أن يأخذها المســـتثمر، 
التحتيـــة  البنيـــة  خدمـــات  وتكـــون 
متوافرة كما هو الحال في دول مجلس 
التعاون، حيث شـــبكات الخدمات كلها 
حيـــن  المواطـــن  يتعطـــل  وال  جاهـــزة 
يقطـــن المنطقـــة، والرفض مـــن الوزارة 
جـــاء بعدم المقـــدرة علـــى تطبيق هذه 
الفكـــرة وال نـــدري لمـــاذا تمكنـــت دول 
الخليـــج مـــن تطبيقـــه؟ فلو تـــم تطبيق 
الفكـــرة لـــن تحتـــاج لرســـوم 12 دينـــارا 
للبنيـــة التحتيـــة التـــي تحتســـب علـــى 
مشـــاكل  ســـتحل  والفكـــرة  المواطـــن، 
كثيـــرة في ســـماهيج وواحات المحرق 
شـــفط  مشـــاكل  ومنهـــا   254 ومجمـــع 
المجـــاري فهناك صهريـــج واحد صباًحا 
واثنيـــن فـــي فتـــرة الظهيـــرة، وكذلـــك 
في عراد والحـــد، وصهاريج الصرف ال 

تغطي الطلبات”.

التعويض بأراض 

إســـماعيل الحايكـــي “أقترح تخصيص 
بعـــض األراضي كتعويـــض لألهالي في 
حال وجود مشـــاريع يمكن استخدامها 
كمرافـــق للخدمـــات”.. مداخلـــة صالـــح 
محـــددة  صاحيـــات  لدينـــا  بوهـــزاع: 
طالبنـــا  لكننـــا  نتجاوزهـــا  أن  يمكـــن  ال 
بالوزارة باســـتماك بعـــض األرضي، إال 
أنـــه ال يمكـــن أن نحـــدد أننـــا نريـــد هذه 

األرض أو تلك. 

مسك الختام مناشدة

الجهـــود مســـتمرة، فالديـــر وســـماهيج 
تحتاجان لخطة إنقاذ كما يشـــير ممثل 
الدائـــرة فاضـــل العـــود، ومن ثمـــار تلك 
الجهـــود أن المرحلة األولى لشـــارع ريا 
ســـتبدأ في شـــهر أبريـــل بكلفـــة تقارب 
مليـــون دينـــار وتســـتمر لمدة 8 أشـــهر، 
وبعدها يتـــم إدراج موازنـــات المراحل 
األخرى وهـــي 4 مراحل والكلفة الكلية 
للمشـــروع تبلـــغ 8 مايين دينار تشـــمل 
توســـعة الشـــارع وخدماته من شبكات 
الكابات والمياه وغيرها، وألننا نطالب 
بخطـــة إنقـــاذ، فإننـــا نناشـــد ســـمو ولي 
العهـــد بـــإدراج الديـــر وســـماهيج ضمن 

مشروع تنمية المدن والقرى.
تلـــك كانت صـــور معانـــاة أهالي قريتي 
الدير وســـماهيج.. وعلى نغم الفناجين 
المجلـــس  ذلـــك  فـــي  القهـــوة  ورائحـــة 
العامـــر، ينتهي اللقاء ليبـــدأ أمل جديد 
لألهالـــي فـــي أن يصـــل صوتهـــم إلـــى 
المســـؤولين، ويرون “سمادير” في حلة 

جديدة.

الحضور يتابعون المداخالت بشأن معاناة األهالي

أهالي قريتي الدير وسماهيج في حديثهم لصحيفة “البالد”

مطالبات األهالي تركزت على احتياجات خدمية مهملة منذ سنينعضوا المجلس البلدي فاضل العود وصالح بوهزاع

وعود التطوير “ذر للملح في العيون”... واألعذار غير مقبولة
ـــا ـــاء اهمالهم ـــرى وانه ـــدن والق ـــة الم ـــروع تنمي ـــن مش ـــماهيج ضم ـــر وس ـــادراج الدي ـــوا ب طالب
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سعيد محمد من الدير



قــال وزيــر العمــل والتنمية االجتماعيــة جميل حميدان “منذ العــام 2014 وحتى نهاية نوفمبر 
2015م تــم إصــدار وطباعــة 4942 بطاقــة شــخص ذوي إعاقــة مــن المتقدميــن بطلب إصدار 

البطاقة”.

وأكـــد أنـــه يمكـــن لجميع األشـــخاص مـــن ذوي 
اإلعاقـــة أو مـــن يمثلهـــم زيـــارة مركـــز خدمات 
البطاقـــة  لطباعـــة  اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص 
بكل ســـهولة ويســـر عبر إبراز البطاقـــة الذكية 
فـــي  البطاقـــة  واســـتالم  الطلـــب  لصاحـــب 
نفـــس الوقـــت، حيـــث ينـــص القانـــون رقم 74 
لســـنة 2006 علـــى إصـــدار بطاقـــة األشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة لـــكل مـــن تثبـــت إعاقته حســـب 
اإلجـــراءات والنظم المعمول بهـــا، حيث يقوم 
النظـــام اإللكترونـــي بالـــوزارة باعتمـــاد طلـــب 
اإلصدار التلقائي للبطاقة لجميع الطلبات التي 
يتم الموافقة عليها بشـــكل فـــوري عند اعتماد 
الطلب، ويقـــوم صاحب الطلب بمراجعة مركز 
لطباعـــة  اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص  خدمـــات 
البطاقـــة دون الحاجـــة لتقديـــم أي مســـتندات 

سوى البطاقة الذكية.
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  رد  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
الســـؤال  االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان علـــى 
المقدم من عضو مجلس الشورى جهاد الفاضل 
حـــول خطـــط الـــوزارة لوضـــع آليـــة قانونيـــة 
لتنظيم وإصدار بطاقات مترجمي لغة اإلشارة 
وبحيث يجري اعتماد المترجمين المرخصين 
مـــن الوزارة للتعامل أمـــام الغير، وبطاقة ذوي 
اإلعاقـــة لجميـــع األشـــخاص والخدمـــات التي 

يحصل عليها من الجهات الحكومية.
 وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة عمومـــا تســـعى إلـــى 
تحقيق مفهوم الدمج لجميع األشـــخاص ذوي 
اإلعاقـــة في المجتمـــع بما فيهـــم ذوي اإلعاقة 
الســـمعية، وذلـــك في إطـــار توعيـــة مجتمعية 
تـــؤدي إلـــى التعـــرف الكامـــل علـــى احتياجات 
األشـــخاص ذوي اإلعاقة مع العمل على تذليل 
الصعوبـــات التـــي تحـــول دون تحقيـــق ذلـــك 
الدمـــج، ومـــن هـــذا المنطلـــق اهتمت الـــوزارة 
بفكـــرة التوعيـــة العامـــة لحقـــوق األشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة الســـمعية من خـــالل العمل على 
نشـــر ثقافة ولغة اإلشـــارة للجميـــع ليتمكن كل 
شـــخص فـــي المجتمع من التعامـــل معهم بكل 

فاعليـــة ويســـر، فالهـــدف العـــام هـــو التوســـع 
فـــي التدريب على لغة اإلشـــارة قـــدر اإلمكان، 
حيث تقدم الـــوزارة على مدار العام عبر مركز 
شـــيخان الفارسي للتخاطب الشامل مجموعة 
مـــن الـــدورات التدريبيـــة للجهـــات الحكومية 

واألهلية في مجال لغة اإلشارة.
وبيـــن أن الـــوزارة تعمل بالتعـــاون مع مختلف 
الجهـــات بصـــورة حثيثـــة على اســـتفادة كافة 
مقدمـــي الخدمـــة فـــي هـــذه الجهات مـــن تلك 
الـــوزارة حاليـــا  التدريبيـــة، وتقـــوم  الـــدورات 
بإعداد برنامج تدريبي للغة اإلشارة يستهدف 
جميـــع العامليـــن في مراكز ومنصـــات الخدمة 
الحكومية حتـــى يمكنهم من التعامل مع ذوي 

اإلعاقة السمعية بيسر وسهولة.

اعتماد مترجمين

مـــع  بالتعـــاون  الـــوزارة  توفـــر  كمـــا  وأردف: 
الحكومة اإللكترونية خدمة الترجمة المباشرة 
بشـــكل  الســـمعية  اإلعاقـــة  ذوي  لألشـــخاص 
مجاني خالل ســـاعات الدوام الرسمي لتذليل 
كافـــة الصعوبـــات التـــي تواجـــه العامليـــن في 
منصات الخدمات الحكومية وغير الحكومية 
للتعامل مع األشـــخاص ذوي اإلعاقة السمعية 
وتقديـــم الخدمات المناســـبة لهم بكل ســـهولة 
ويسر، وتعمل الوزارة حاليا على االطالع على 
التجـــارب الحديثـــة فـــي مجـــال التكنولوجيـــا 
اإلشـــارة  للغـــة  الفوريـــة  بالترجمـــة  الخاصـــة 
ودراســـة تطبيق أفضل الممارسات بما يساهم 
فـــي تذليل كافة الصعوبـــات التي تواجه ذوي 

اإلعاقة السمعية.
مـــن  مرخصيـــن  مترجميـــن  اعتمـــاد  وحـــول 
قبـــل الوزارة، أشـــار حميـــدان إلـــى أن الجهات 
الرســـمية تطلـــب مـــن الـــوزارة فـــي مثـــل هذه 
هـــذا  فـــي  المختصيـــن  األشـــخاص  الحـــاالت 
الشأن لالستعانة بهم عند الحاجة لترجمة لغة 

اإلشارة من موظفي الوزارة.

خدمات البطاقة

وأشـــار إلـــى أن بطاقـــة ذوي اإلعاقـــة تخـــول 
لجميع األشخاص المستفيدين منها بالحصول 
علـــى مجموعـــة الخدمـــات الحكوميـــة والتي 
 74 رقـــم  القانـــون  فـــور إصـــدار  تـــم تفعليهـــا 
لســـنة 2007 والقـــرارات التنفيذيـــة المنفذة له 
واهمهـــا مخصـــص األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة 
بواقـــع 100 دينـــار شـــهريا، والتأهيـــل المهنـــي 
المراكـــز  فـــي  مجانـــي  بشـــكل  واألكاديمـــي 
األكاديمـــي  والتأهيـــل  المختلفـــة،  الحكوميـــة 
والتربـــوي في المراكز األهلية والخاصة بدعم 
مالـــي يصل إلـــى %84 مـــن الرســـوم المقررة، 
والمعينـــات  التعويضيـــة  األجهـــزة  وتوفيـــر 
إلـــى  الخاصـــة  المواصفـــات  وذات  العاديـــة 
جانب اإليواء الدائم أو الجزئي لألشخاص 
ذوي اإلعاقـــة الشـــديدة والعـــالج الطبيعـــي 
المجاني لألطفال ذوي اإلعاقة المتوســـطة 
والشـــديدة، إضافـــة إلـــى تدريـــب الســـياقة 
بشـــكل مجاني لذوي اإلعاقة القادرين على 

السياقة وغيرها.
وقـــال: تخـــول بطاقة األشـــخاص ذوي 

اإلعاقـــة حاملهـــا فـــي الحصـــول على 
أولويـــة خدمـــات العالجيـــة الصحية 
في المراكز والمستشفيات الحكومية 
والخاصـــة، باإلضافة ألولوية العبور 
عبر المســـار الخاص لألشخاص ذوي 

اإلعاقة في مطار البحرين الدولي وجسر 
الملك فهـــد، وكذلك خدمـــات تخصيص 
عـــالوة  العامـــة،  بالمواصـــالت  مقاعـــد 
علـــى قيـــام الجهـــات الحكوميـــة وغير 
أولويـــة  ذوي  باعتبارهـــم  الحكوميـــة 
فـــي تلقـــي الخدمـــة وتتعـــاون وزارة 
العمـــل والتنمية االجتماعية مع كافة 

الجهـــات لتقديـــم خدمـــات يتم مـــن خاللها 
مراعـــاة حالتهـــم على اال يتعـــارض ذلك 

مع فكرة تحقيق دمجهم في المجتمع 
ودون أن يكون هناك تمييز غير مبرر 

حتى ال يتعـــارض ذلك مع 
المبدأ الدســـتوري 

هـــذا  فـــي 
الشأن.

طباعة 4942 بطاقة شخص ذوي إعاقة
حميدان ردا على الفاضل: برنامج تدريبي للغة اإلشارة للعاملين بمنصات الخدمة الحكومية
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بطاقة ذوي اإلعاقة “غير مفعلة” وال يحصلون على أولوية بالخدمات

أشارت عضو مجلس الشورى جهاد الفاضل في تعقيبها على رد وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل 
حميدان إلى أنها ومن خالل تواصلها المستمر مع فئة الصم والمكفوفين وأولياء أمور ذوي اإلعاقة فإنهم 
ومن  البرلماني،  على سؤالي  برده  العمل  وزير  ذكرها  التي  المزايا  من  كثير  تفعيل  عدم  من  يشكون 
بين ذلك عدم حصولهم على األولوية في الحصول على الخدمات الحكومية مثل خدمات العالج 
الصحي بالمراكز والمستشفيات الحكومية والخاصة، وال يحصل ذوو اإلعاقة على أولوية في 
تلقي الخدمة ببعض المرافق الحكومية الخدمية األخرى، وهو ما يتطلب من وزير العمل إيجاد 

التدابير القانونية الالزمة لعالج هذه المشكلة التي تواجه ذوي اإلعاقة.

وزارات  تــعــجــيــل  لـــضـــرورة  ــوهـــت  ونـ
أخرى، وعلى رأسها وزارة الصحة في 
اإلعاقة  ذوي  مع  يتواصل  من  تعيين 
الطبي؛  السلمانية  مجمع  طــوارئ  عبر 
ألن ذلــــك ســيــكــون لـــه أفـــضـــل األثـــر 
المستعجلة  الــحــاالت  تشخيص  فــي 

وعالجها بشكل أفضل. 
الداخلية  به وزارة  تقوم  بما  ونوهت 
للغة  مــتــرجــم  تعيين  فــي  مــن جــهــود 
اإلشــــارة بــخــط الـــطـــوارئ والــمــســاعــدة 
لـــإدارة  اإلشــــارة  بلغة  دورة  وتــقــديــم 

العامة للمباحث قبل فترة.
استثمار  أهمية  على  وأكــدت 
مشروع مجمع اإلعاقة 

المراكز  الشامل بمنطقة عالي والذي يضم عددا من 
استثمار  وضـــرورة  األشــخــاص  لخدمة  المتخصصة 
هذا المجمع في تطوير عمل البطاقة بحيث تدرس 
بالمجمع مرافق حكومية  اقتراحا أن يوجد  الــوزارة 
ويعتبر مجمعا مصغرا للخدمات الحكومية الموجهة 
بشكل محدد لذوي اإلعاقة، ويمكن تخصيص مكاتب 

الخدمة الحكومية الخاصة بهذه الفئة أليام محدد.
ودعت لضرورة تنفيذ مبادرات للمساهمة في تمويل 
في  يسهم  وبــمــا  اإلعــاقــة  لـــذوي  التأهيلية  الــمــراكــز 
يستهدف  الــذي  المدني  للمجتمع  الـــوزارة  مساعدة 
المصروفات واألعباء  زيادة  الفئة وبخاصة مع  هذه 
الكهرباء  فواتير  أو  مقراتهم  إيجارات  مثل  المالية 
التي تتحملها الجمعيات األهلية التطوعية في سبيل 
إعفاء  فــإن  ولـــذا  اإلعــاقــة،  ذوي  فئة  صــوت  تمثيل 

الحكومية  الخدمات  رسوم  من  والمراكز  الجمعيات 
لدى  األثــر  بالغ  له  سيكون  مؤثرة  بنسب  خفضها  أو 

المجتمع المدني وأولياء أمور ذوي اإلعاقة.
االقتراحات  دراســة  بضرورة  العمل  وزارة  وطالبت 
جامعة  مــن  الخريجين  للطلبة  والعلمية  البحثية 
المرتبطة  خصوصا  الخاصة،  والجامعات  البحرين 
بــقــطــاعــات الـــــوزارة، مــن بــحــوث تــخــرج طــالبــيــة أو 
مــوضــوعــات  تــتــنــاول  ــتـــوراه  ودكـ ماجستير  رســائــل 
الصحافة  نشرته  ما  مثل  اإلعاقة،  ذوي  بفئة  ترتبط 
مـــؤخـــرا عـــن تــمــكــن طــالــبــتــيــن مـــن قــســم الــهــنــدســة 
الكهربائية واإللكترونية بجامعة البحرين من اختراع 
قفاز قادر على ترجمة حروف لغة اإلشارة إلى كلمات 
ــات طــالبــيــة جــديــرة  ــداعـ مــســمــوعــة وغــيــرهــا مــن إبـ

بالتوقف والدراسة.
وفيما يتعلق بمبادرة الوزارة بإعداد برنامج تدريبي 
مراكز  فــي  العاملين  جميع  يستهدف  ــارة  اإلشـ للغة 
الفاضل  اعتبرتها  الــحــكــومــيــة،  الــخــدمــة  ومــنــصــات 

“مبادرة مميزة وتتطلب التعاون الفعال من مختلف 
البرنامج  هــذا  لتنفيذ  المعنية  الحكومية  الجهات 
مناسبة  وبمصروفات  الجهد  سيوفر  ألنه  وإنجاحه 
وسيسهم التخرج من هذا البرنامج في إحداث نقلة 
بالخدمات المقدمة لفئة ذوي اإلعاقة وهذا كله يعتبر 
السلطتين  عليها  تعمل  التي  البرامج  مقومات  من 
التشريعية والتنفيذية لتطوير الخدمات الحكومية”.
العتماد  القانونية  اآلليات  وضع  الــالزم  “من  وقالت: 
معتمدة  بطاقة  إصـــدار  عبر  اإلشـــارة  لغة  مترجمي 
جدول  إصــدار  ويمكن  العمل،  وزارة  من  بذلك  لهم 
بالمترجمين المعتمدين للغة اإلشارة، إشارة بجداول 
أخرى مثل جدول  التي تصدرها جهات  المختصين 
االستفادة  ويمكن  الــعــدل،  بـــوزارة  المعتمد  الخبراء 
من هؤالء المترجمين ومن بين ذلك تقديم الدورات 
لفئة  يكون  أن  ويجب  الجهات.  لمختلف  التدريبية 
الصم تمثيل في لجنة اعتماد المترجمين وال تقتصر 

على الموظفين المعنيين بوزارة العمل”.
اإلعاقة  ذوي  دمج  خطوات  تسريع  لضرورة  ودعت 
أو  الرسمية  الفعاليات  خــالل  من  ســواء  بالمجتمع، 

األهلية.
الــوزارة في نشر ثقافة ولغة  أما فيما يتعلق بجهود 
وتتطلب  مــقــدرة  خــطــوات  فــإنــهــا  للجميع  اإلشــــارة 
الرسمية  الــجــهــات  بين  فيما  أكــبــر  بشكل  توسيعها 
بـــاألشـــخـــاص  الـــصـــلـــة  ذات  ــة  ــاصـ ــخـ وبـ الـــخـــدمـــيـــة 
واقعية  أكــثــر  نتائجها  تــكــون  حــتــى  المستهدفين 

وملبية للطموحات. 
الجمعيات  وجــهــود  الحكومية  بالجهود  ــادت  وأشــ
وألفة  حضور  اإلعــاقــة  ــذوي  ل يكون  أن  فــي  األهلية 
في وسطهم من خالل فعاليات متنوعة تستهدفهم 
وتشعرهم أنهم جزء من المجتمع وليسوا عالة عليه.

منـــذ عـــودة حـــق الســـؤال البرلمانـــي ألعضـــاء مجلـــس 
الشورى، انفردت الشورية جهاد الفاضل بتقليد حميد مع 
الصحافـــة والرأي العام، وهـــو أن تتضمن إجابة كل وزير 

على سؤالها بتعقيب منها.
وحققـــت الفاضـــل بذلك هدفيـــن، األول االلتزام بالالئحة 

الداخليـــة لمجلس الشـــورى، والتي تقضـــي بعدم تعقيب 
الشـــوري علـــى اإلجابـــة تحـــت قبـــة البرلمـــان، والهـــدف 
الثانـــي تعليـــق الفاضـــل يعنـــي أنها لـــم تقف عنـــد حدود 
حقها الدســـتوري بتوجيه الســـؤال وإنما امتدت بفحصه 

ومحاكمته أمام الرأي العام.

مروة خميس

مروة خميس

لذوي اإلعاقة أولوية 
بالخدمات العالجية الصحية 
في المراكز والمستشفيات 

الحكومية والخاصة

أولوية العبور عبر المسار 
الخاص لألشخاص ذوي 
اإلعاقة بالمطار وجسر 

الملك فهد

ــلمانية ــوارئ السـ ــم بطـ ــم للصـ ــن مترجـ ــل: لتعييـ ــر العمـ ــى وزيـ ــة علـ ــل معقبـ الفاضـ
اقترحت مجمعا مصغرا 

للخدمات الحكومية 
بمجمع اإلعاقة الشامل

 طالبت بإعفاء جمعيات 
ومراكز التأهيل من رسوم 

الخدمات الحكومية

العتماد مترجمي لغة 
اإلشارة وإصدار بطاقة لهم 

من وزارة العمل

تقليد 
حميد



استطاعت وزارة األشغال وشؤون البلديات في العام المنصرم تقديم الكثير من المشروعات المهمة على المستوى الخدمي في “البلديات”، كما قطعت شوطا مهما في المشروع 
االســتراتيجي المتعلــق بتدويــر النفايــات ومعالجاتهــا عبر إقرار االســتراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات وما صاحبها من مبادرات في هــذا اإلطار.  ولم تكتف “البلديات“ بأعمال 

التطوير التي طالت معظم مشاريعها، بل سعت إلى تقديم الكثير من المشاريع ذات الطابع الخدمي بصيغ جديدة، تلبي احتياجات الناس والمواطنين، ومنها:

افتتاح سوق المحرق المركزية

افتتح رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة فـــي 22 مايـــو 2019 
المجمـــع المركـــزي التجاري الجديد )ســـوق المحرق 

المركزية(.
إن التوســـع فـــي إقامة األســـواق التجارية الحديثة 
والعصرية يشكل أحد مظاهر النهضة التي تشهدها 
المملكـــة، وأن الحكومـــة تنفذ اســـتراتيجية شـــاملة 
لتطويـــر هذه األســـواق في مختلـــف مناطق مملكة 
البحرين ومدها بالمرافق والتسهيالت التي تجعلها 

أكثر جذًبا للمتسوقين”.
وتحـــرص الحكومة على أن يكون تطوير األســـواق 
المركزيـــة في البحرين مواكًبـــا ومعزًزا لحركة النمو 
والتوســـع العمرانـــي الـــذي تشـــهده المملكـــة وملبًيا 
الحتياجات المواطنين والمقيمين بأعلى مستويات 
الجـــودة والكفـــاءة، وفي الوقت ذاتـــه داعًما لصغار 
التجـــار وأرزاقهـــم، ومؤهـــاًل لفتح آفاق أوســـع أمام 
تشـــجيع االستثمار لدفع وتنشيط الحركة التجارية 

في المملكة.
يشار إلى أن مشروع سوق المحرق المركزية تشمل 
ســـوًقا معاصـــرة يشـــغلها مجموعـــة مـــن الشـــركات 
ومحالت بيع التجزئة، وتضم السوق نحو 61 محاًل 
تجاريـــا، و24 محـــال لبيـــع الخضـــروات، و36 محـــال 
لبيـــع اللحـــوم، و42 محال لبيع األســـماك، إضافة إلى 
أسواق “اللولو” التي ستشغل الطابق األول بأكمله.

ويقـــام المشـــروع علـــى مســـاحة 28 ألف متـــر مربع 
وتزيـــد بمقـــدار 4 أضعـــاف علـــى مســـاحة الســـوق 
المركزيـــة القديمة. ومبنى الســـوق الجديدة يتكون 
مـــن 3 طوابق، طابـــق تحت أرضي خصص لمواقف 
السيارات ويتسع لما يقارب 180 سيارة، و61 محال 
تجاريـــا متعـــدد األغـــراض، و “هايبرماركـــت” كبيرة 

بالطابق األول.

إقرار االستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات

تـــم إقرار االســـتراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات 
من قبل مجلس الوزراء، إذ تحظى بدعم الحكومة 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، 
برئاســـة  التنســـيقية  اللجنـــة  واهتمـــام  ومتابعـــة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد النائـــب األول 
المجلـــس  مـــن  وتنفـــذ  الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس 
األعلى للبيئة بالشـــراكة مع وزارة األشغال وشؤون 

البلديات والتخطيط العمراني.
إن تطبيق االستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات 
سيســـهم في معالجة مشكلة المخلفات على المدى 
منهـــا  االســـتفادة  فـــي  الطويـــل وسيســـهم كذلـــك 
اقتصاديا مـــن خالل توفير الطاقـــة وتوفير المواد 

األولية للمشاريع المختلفة.
وقطعت الوزارة شـــوطا كبيرا في تنفيذ المبادرات 
العمليـــة التـــي شـــملتها االســـتراتيجية الوطنية، إذ 
ســـاهمت مبـــادرات االســـتراتيجية الوطنية إلدارة 
المخلفات في معالجة 45 % من إجمالي المخلفات 
الواردة لمدفن عســـكر من إجمالـــي المخلفات التي 
تبلغ مليونا و700 ألف طن ســـنويا، كما تشمل هذه 
المبادرات ترســـية مناقصة إعـــادة تدوير مخلفات 

البناء، وكذلـــك مبادرة إعادة اســـتخدام المخلفات 
إلـــى ســـماد  المخلفـــات  هـــذه  لتحويـــل  الخضـــراء 
طبيعي، والمبادرة الثالثة من المبادرات هي تدوير 

المخلفات المنزلية.
وإن أعلى نسبة من المخلفات الوارد لمدفن عسكر 
هـــي مخلفات الهدم والبناء، إذ تبلغ مخلفات البناء 
مـــا نســـبته 38 % بكميـــة تصل إلـــى 646 ألف طن، 
وتبلـــغ المخلفـــات المنزليـــة 33 % بكمية تصل إلى 
561 ألـــف طن، ومخلفات المصانع تبلغ نســـبتها 22 
% بما يصل إلى 374 ألف طن، فيما تبلغ المخلفات 

الخضراء 7 % بكمية تصل إلى 119 ألف طن.
إن االستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات تحظى 
باهتمـــام الحكومـــة لما تهدف له بصـــورة عامة من 
فـــي مجـــال  البحريـــن  التزامـــات مملكـــة  تحقيـــق 
“اإلدارة المتكاملـــة” لعمليـــات إدارة المخلفات وفقا 
ألفضـــل الممارســـات القياســـية الصحيـــة والبيئيـــة 
والفنيـــة المعتمـــدة دوليـــة، التي تتضمـــن التجميع 

والفرز واإلدارة والتوعية وغيرها من المبادرات.
كما تهدف االســـتراتيجية عموما إلى تحقيق أعلى 
للمخلفـــات  المثلـــى  المتكاملـــة  اإلدارة  مســـتويات 
التـــي يمكن إيجازهـــا في تحقيـــق التزامات مملكة 
البحرين على المســـتوى البيئي مـــن خالل التعامل 
مثلـــى،  وصحيـــة  بيئيـــة  بصـــورة  المخلفـــات  مـــع 
ومواكبـــة متطلبـــات النمو العمراني والســـكاني في 
المملكـــة ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن زيـــادة فـــي كمية 

النفايات المتولدة وسبل التعامل معها. 

تشجير تقاطع الفاروق وتقاطع الجنبية

أكملـــت الـــوزارة في العـــام 2019 تشـــجير تقاطع 
الفـــاروق في المنامة على مســـاحة بلغت نحو 40 
ألـــف متـــر مربع، إذ تـــم زراعتها بعدد مـــن النخيل 

واألشجار والزهور الموسمية.
ومشـــروع تطويـــر تقاطـــع الفـــاروق ينقســـم إلـــى 
مرحلتيـــن، المرحلة األولـــى تدخل ضمن مناقصة 
عامـــة تخـــص التقاطعات الرئيســـة، بينما تشـــمل 
المرحلـــة الثانية ما تقوم به الوزارة ممثلة بقســـم 
النباتـــات التجميليـــة التـــي تختـــص فـــي تطويـــر 
المثلثـــات والدوائـــر الشـــمالية للتقاطـــع، إذ يقوم 
القســـم بتطويـــر وزراعـــة المســـطحات الخضراء 
وأشجار الزينة إضافة إلى تمديدات شبكات الري 
وتمديدات اإلنارة التجميلية، وصيانة مجسمات 
السفن الشـــراعية ضمن خطة التطوير والتجميل 

والزراعة لتقاطع الفاروق.
كمـــا قامـــت الـــوزارة بتجميـــل تقاطـــع الجنبيـــة؛ 
باعتبـــاره المدخـــل الرئيـــس لمملكـــة البحرين من 

جهة جسر الملك فهد.
واشـــتمل المشـــروع علـــى إنشـــاء شـــبكة صـــرف 
الموجـــودة،  التربـــة  وتحســـين  وزيـــادة  للميـــاه، 
وإنشـــاء شبكة ري وزراعة المسطحات واألشجار 
والنخيـــل والزهـــور التجميلية، مـــع تركيب جميع 
ويأتـــي  لذلـــك،  الالزمـــة  والمضخـــات  الخزانـــات 
ذلك تماشـــًيا مع التطوير الشـــامل لشـــبكة الطرق 

والتقاطع المذكور. 

مشروع تطوير الواجهة البحرية للمعامير 

يمتـــد ممشـــى المعاميـــر علـــى مســـافة 720 متـــر 
بمحاذاة الواجهة البحرية لقرية المعامير.

الواجهـــات  بتطويـــر  تهتـــم  “البلديـــات”  وألن 
البحريـــة لمـــدن وقرى حســـب برنامـــج المخطط 
إنشـــاء  فتـــم  البحريـــن  لمملكـــة  االســـتراتيجي 
منطقتيـــن أللعـــاب األطفـــال إضافة إلـــى عدد من 

األلعاب الرياضية ومساحات خضراء.
فالوزارة وبدعم من الحكومة تولي اهتماًما كبيًرا 
بإنشاء وتطوير السواحل والواجهات البحرية في 
مختلف مناطق المملكة بحيث تكون شامله على 
جميـــع الخدمات والمتطلبـــات الترفيهية والعامة 
التي تلبـــي احتياجات القاطنيـــن بالمنطقة، وفًقا 
لمعطيـــات الرؤيـــة االقتصاديـــة 2030 والمخطط 
الهيكلي االســـتراتيجي؛ باعتبارها تمثل متنفًســـا 
للمواطنيـــن عالوة علـــى تعزيزها لجهـــود التنمية 

الحضرية والسياحية في المملكة. 
للمعاميـــر  البحريـــة  الواجهـــة  مشـــروع  ويعـــد 
مشـــاريع  وإيجـــاد  القـــرى  لتنميـــة  مشـــاريع  مـــن 
اســـتراتيجية تخـــدم المواطـــن وتخلـــق متنفســـا 
اجتماعيـــا ترفيهيـــا لـــه ضمـــن النســـج الحضـــري 

للقرية.

توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من “األفنيوز”

وقع وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
 ( األڤنيـــوز  مـــع شـــركة  العمرانـــي عصـــام خلـــف 
لشـــركة  المملوكـــة  الشـــركات  إحـــدى  ش.ش.و(، 
الصـــروح اإلداريـــة ذ.م.م، عن عقـــد البدء بأعمال 

المرحلة الثانية من مشروع األڤنيوز - البحرين.
البحريـــن   - األڤنيـــوز  مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة  إن 
ستضيف مساحة قابلة للتأجير تبلغ 40 ألف متًرا 
مربًعـــا تتضمـــن مزيجـــا مـــن المحـــالت والمطاعم 
ومراكـــز للترفيـــه العائلـــي وهايبرماركت، تضاف 
إلى المساحة التأجيرية في المرحلة األولى التي 

تبلغ 38 ألف متر مربع. 
وتمتـــد مدة عقـــد اإليجار إلـــى 60 عاما وتتضمن 
قيمـــة العقـــد المتوقـــع توقيعـــه مـــع المقـــاول بما 
يقـــارب 40 مليـــون دينـــار وســـيتم البـــدء بالبناء 
فـــي الربـــع األول مـــن العـــام 2020؛ بهـــدف إكمال 

المشروع في الربع األخير من العام 2022. 

برنامج التحول الرقمي للوزارة

فـــي العـــام 2019، وكمـــزود لخدمـــات تكنولوجيا 
المعلومـــات ومحـــّرك أســـاس لعجلـــة التغيير في 
طريقـــة ومنهجيـــة تقديـــم الخدمات لـــدى وزارة 
األشـــغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، 
بـــدأت إدارة نظم المعلومـــات رحلتها في التحول 
الرقمـــي، إذ تهـــدف إلـــى تغييـــر وجـــه الخدمـــات 
مـــة مـــن أمانـــة العاصمة والبلديـــات وكذلك  المقدَّ
القطاعـــات األخـــرى التابعـــة للـــوزارة إلـــى جميـــع 
المواطنيـــن والمقيمين والمســـتثمرين في مملكة 

البحرين.
وتتمثـــل رؤيـــة إدارة نظم المعلومـــات في تقديم 
أفضـــل أنـــواع الخدمات التـــي تتوافق مـــع رؤية 
الـــوزارة، إذ تـــم االنتهـــاء من المرحلـــة األولى من 
ل الرقمي للوزارة بنجاح في الربع  برنامج التحـــوُّ
المرحلـــة  هـــذه  2019، وتضمنـــت  العـــام  الثالـــث 
مـــا يلـــي: 1. إعـــادة هندســـة اإلجـــراءات للعديـــد 
مـــن الخدمـــات التـــي تقدمها الـــوزارة، 2. إنشـــاء 
إطار عمـــل معماري للمنصة المســـتقبلية الخاصة 
بخدمـــات الوزارة، 3. إنشـــاء مركـــز بيانات جديد 

بأحدث المعدات وأنظمة التشغيل المتطورة. 
يأتـــي ذلـــك كإعـــداد للمرحلـــة الثانية من مشـــوار 
ل الرقمـــي، إذ ســـتتضمن المرحلـــة الثانية  التحـــوُّ
تنفيـــذ التصاميـــم التي تمـــت خالل العـــام 2019 
ما ســـينعكس إيجابا على جودة تقديم الخدمات 
مـــن خـــالل تطبيـــق أحـــدث التقنيات فـــي مجال 
التكنولوجيـــا وأفضـــل الممارســـات فـــي المنطقة 
والعالـــم مضاًفـــا لهـــا الخبـــرة التـــي بنتهـــا اإلدارة 
في الســـنوات الماضية. ويتماشـــى هذا المشروع 
االســـتراتيجي مـــع رؤيـــة مملكة البحريـــن 2030 
وبرنامـــج عمـــل الحكومـــة 2019 - 2022، وكذلك 
يتوافـــق تماًمـــا مـــع توجهـــات هيئـــة المعلومـــات 
والحوكمة اإللكترونية، إذ يهدف إلى: 1. تخفيض 
التكلفة التشـــغيلية، 2. زيادة اإليرادات، 3. خدمة 
الحكومـــي  األداء  تحســـين   .4 مميـــزة،  عمـــالء 

 .)KPIs( باستخدام مؤشرات األداء الوظيفي
كما حضـــرت أيضا إدارة نظم المعلومات دراســـة 
كاملـــة لمشـــروع الطباعـــة المركزيـــة وانتهت من 
جميع اإلجراءات المتعلقة به، ومن المزمع تنفيذ 
هذا المشروع في الربع األول من العام 2020 في 
جميـــع المواقع التابعة لشـــؤون البلديات، ووكالة 
الزراعـــة والثـــروة البحريـــة وكذلك وكالـــة الثروة 
الحيوانيـــة، والذي ســـيكون له مـــردود كبير على 
صعيـــد ترشـــيد النفقـــات من خالل حصـــر طباعة 
األوراق وتقليلها كما سيســـاهم بشكل جذري في 

ترشيد النفقات التشغيلية.

توقيع عقد البدء بأعمال المرحلة الثانية من مشروع األڤنيوز - البحرين

زيارة ممشى المعامير

وزير األشغال يزور مركز استدامة

مدفن عسكر

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

عجلــــــة المشــروعــــــات “البـلديـــــــة” مستمــــــرة
ــة ــ ــري ــ ــص ــ ــع ــ ــي لــــلــــتــــوســــع فـــــــي األســــــــــــــــواق ال ــ ــومـ ــ ــكـ ــ تــــــوجــــــه حـ

تقاطع الفاروق

سوق المحرق المركزية 
تحظى باهتمام سمو 

رئيس الوزراء

عالج دائم لمشكلة 
المخلفات على المدى 

الطويل

البدء في بناء المرحلة 
الثانية من “األڤنيوز” 

بالربع األول
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القضيبية - مجلس الشورى

وّجـــه عضـــو مجلـــس الشـــورى 
صـــادق آل رحمـــة ســـؤاال إلـــى 
وزير المالية واالقتصاد الوطني 
عن آليـــات الرقابـــة المتبعة من 
قبل مصـــرف البحرين المركزي 
البنـــوك  التـــزام  مـــن  للتأكـــد 
والمؤسســـات الماليـــة بالتعامل 
مع الشيكات كأداة وفاء وليس 

كأداة ضمان.

آل رحمة يسأل عن آلية رقابة البنوك 
في التعامل مع الشيكات

local@albiladpress.com
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“دراسات”ينفذ مسًحا عن ظاهرة األلعاب اإللكترونية
اقتنائها عــلــى  ــزايــد  ــمــت ال ــطــلــب  وال الــكــبــيــر  ــتــشــارهــا  ان ــوء  ضـ ــي  ف

للدراســـات  البحريـــن  مركـــز  يعتـــزم 
والطاقـــة  والدوليـــة  االســـتراتيجية 
“دراســـات” تنفيـــذ دراســـة مســـحية فـــي 
فبرايـــر المقبـــل عـــن إيجابيات وســـلبيات 
األلعـــاب اإللكترونية، التي تشـــكل ظاهرة 
اجتماعيـــة تســـتدعي الرصـــد والمتابعـــة، 
خصوصـــا فـــي ضـــوء تصاعـــد المخـــاوف 
مـــن تأثيراتهـــا على األطفـــال والمراهقين 
مـــن  المتواصلـــة  والشـــكاوى  والشـــباب، 
أوليـــاء األمـــور مـــن الميـــل المفـــرط لـــدى 
مـــن  العمريـــة  الفئـــات  فـــي  كبيـــر  قطـــاع 
الشـــباب وما دون مرحلة الشباب لتقضية 
األلعـــاب  ممارســـة  فـــي  طويلـــة  أوقـــات 

اإللكترونية. 
وتشـــمل الدراســـة التـــي ينفذهـــا ميدانيا 
فريق بحث متخصص من مركز “دراسات” 
استطالع رأي شريحة واسعة من األفراد 
مختلـــف  فـــي  ســـنة  و18   10 ســـن  بيـــن 
المحافظـــات؛ للوقـــوف على ممارســـاتهم 
بخصوص األلعاب اإللكترونية وتأثيراتها 

السلوكية والجسدية عليهم، والبحث عن 
المنظومـــة القيميـــة التـــي تقـــوم ببلورتها 

لدى هذه الفئة.
ويهدف المســـح لجمـــع البيانات الميدانية 
لخصائـــص وأبعاد هـــذه الظاهرة للوصول 
إلـــى مســـبباتها والعوامـــل المتحكمـــة بها 
واســـتخالص النتائج التي يمكن تعميمها 
الكبيـــر  االنتشـــار  ضـــوء  فـــي  مســـتقبال، 
والطلـــب المتزايد من األطفـــال والبالغين 
علـــى اقتنـــاء األلعـــاب اإللكترونيـــة التـــي 
تســـتحوذ علـــى جزء كبيـــر مـــن أوقاتهم، 
يصـــل في بعض الحاالت إلـــى مرحلة من 

اإلدمان. 
وتحـــاول الدراســـة البحثية رصـــد عالقة 

الســـلوك العنيف والمشـــاهد العنيفة خالل 
ممارسة األلعاب التي تعتمد على التسلية 
بقتل اآلخرين وتدمير ممتلكاتهم، وأثرها 
من خـــالل المحاكاة واالعتياد على تنمية 
نزعـــة العنـــف والعدوانيـــة لـــدى األطفـــال 
والمراهقيـــن الذيـــن ســـيمثلون مســـتقباًل 

الطاقات اإلنتاجية لمجتمعاتهم. 
وقـــال المديـــر التنفيذي لمركز “دراســـات” 
اإللكترونيـــة  األلعـــاب  إن  زمـــان  قتـــاده 
تكاد تشـــكل ظاهـــرة عالميـــة، وإنها باتت 
تصنف من الصناعـــات الكبيرة في مجال 
الترفيـــه، وال يمكـــن بأي حال عـــزل أبنائنا 
عـــن تطوراتهـــا، إال أن اإلدارة الحصيفـــة 
تستوجب ضرورة الوقوف على سلبياتها 

وإيجابياتها والعمل على الموازنة البناءة 
في هذا المجال.

وأضاف أن الدراســـة تهدف إلى مزيد من 
الفهـــم لهـــذه الظاهرة في ســـياق المجتمع 
البحريني للخروج باستراتيجية تستطيع 
أن تحـــد مـــن اآلثـــار الســـلبية مـــن هـــذه 
الممارسة الشـــائعة، وأن تضع سنًدا علمًيا 
وإحصائًيا أمام صناع السياســـات العامة، 
خصوصا في المجال التعليمي والتربوي، 
عـــن  بعيـــًدا  المناســـبة  القـــرارات  التخـــاذ 
االنطباعـــات العامة التي قـــد تكون جزًءا 

من التباين الطبيعي بين األجيال.
لمخاطبـــة  المركـــز  ســـعي  أن  وأوضـــح 
المســـتخدمين فـــي هـــذه الفئـــة العمريـــة 
التوجهـــات  علـــى  مبكـــًرا  للتعـــرف  يأتـــي 

العامة التي تصنعها هذه الظاهرة. 
وأكـــد زمـــان أن مملكـــة البحريـــن تســـعى 
الحداثـــة ومتطلبـــات  تواكـــب  دائًمـــا ألن 
العصر ولكن بما يتماشى مع خصوصيتها 
والتـــزام قيادتهـــا وحرصها علـــى مصلحة 

أبنائها وتعزيز الفرص أمامهم مستقباًل.

المنامة - دراسات

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

اجتمـــع رئيـــس هيئـــة الطاقـــة 
المســـتدامة عبدالحسين ميرزا 
والمعـــادن  الطاقـــة  وزيـــر  مـــع 
بالمملكة  المســـتدامة  والتنمية 
عزيـــز  الشـــقيقة  المغربيـــة 
ربـــاح، وجرى فـــي اللقاء بحث 
التعـــاون  أوجـــه  ومناقشـــة 
فـــي  البلديـــن  بيـــن  المشـــترك 
المتجـــددة  الطاقـــة  مجـــاالت 
واالطـــالع  الطاقـــة  وكفـــاءة 
علـــى الخبـــرات والتجارب بين 
الطرفيـــن فـــي كل مـــا يخـــص 

تطوير هذا القطاع الحيوي.
القيـــادة  إن  ميـــرزا  وقـــال 
البحريـــن  بمملكـــة  الحكيمـــة 
البالـــغ  اهتمامهـــم  يولـــون 

بتشجيع االستفادة من الطاقة 
النظيفـــة، ومـــن هـــذا المنطلـــق 
تجـــارب  علـــى  االطـــالع  فـــإن 
األشقاء في الدول العربية في 
هذا المجال من شأنه أن يسهم 
الغايـــات،  تلـــك  تحقيـــق  فـــي 
خصوصا التجارب والمشـــاريع 
الناجحـــة والتـــي تعتبـــر بمثابة 
النمـــوذج المثالي الذي يحتذى 

به.
كما اطلع ميرزا الوزير المغربي 
على تجربـــة البحرين المتميزة 
فـــي االرتقـــاء بقطـــاع الطاقـــة 
الطاقـــة؛  وكفـــاءة  المتجـــددة 
لتضاهي الـــدول المتقدمة في 

هذا المجال.

تبـــادل خبــــــرات الطاقــــــــة
 المتجددة مـــــع المغــــرب

فتح التسجيل للطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل
2014 أغــســطــس   31 ــتـــى  وحـ  2013 أكـــتـــوبـــر  لــمــوالــيــد 

صّرحـــت مديرة إدارة التعليم االبتدائي 
فاطمـــة  والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة 
البوعينيـــن بـــأن الـــوزارة تســـتعد لفتـــح 
باب تســـجيل الطلبة المســـتجدين للعام 
مـــن   ،2021 -  2020 المقبـــل  الدراســـي 
مواليـــد شـــهر أكتوبـــر 2013 وحتى 31 
أغســـطس 2014، إذ تـــم تحديـــد صالـــة 
وزارة التربيـــة والتعليم بمدينة عيســـى 
مقـــًرا للتســـجيل بـــدًءا من يـــوم االثنين 
الموافـــق 3 فبرايـــر المقبـــل حتـــى يـــوم 
االثنيـــن الموافـــق 17 فبراير المقبل، من 
الســـاعة 8 صباًحا وحتـــى 1 ظهًرا، على 

النحو التالي:
مواليـــد أكتوبـــر 2013: التســـجيل يـــوم 
االثنين 3 فبرايـــر 2020، مواليد نوفمبر 
2013: التســـجيل يوم الثالثاء 4 فبراير 
2020، مواليد ديسمبر 2013: التسجيل 
يـــوم األربعـــاء 5 فبرايـــر 2020، مواليـــد 
ينايـــر 2014: التســـجيل يـــوم الخميس 

6 فبرايـــر 2020، مواليـــد فبراير 2014: 
التســـجيل يـــوم األحد 9 فبرايـــر 2020، 
مواليـــد مـــارس 2014: التســـجيل يـــوم 
االثنيـــن 10 فبراير 2020، مواليد أبريل 
2014: التسجيل يوم الثالثاء 11 فبراير 
2020، مواليـــد مايـــو 2014: التســـجيل 
يـــوم األربعاء 12 فبرايـــر 2020، مواليد 
يونيو 2014: التســـجيل يـــوم الخميس 
13 فبرايـــر 2020، مواليـــد يوليو 2014: 
التســـجيل يوم األحد 16 فبراير 2020، 
مواليد أغســـطس 2014: التسجيل يوم 

االثنين 17 فبراير 2020.
التســـجيل  اســـتمارة  الـــوزارة  وحملـــت 
الرئيســـة  الصفحـــة  علـــى  إلكترونًيـــا 
 )www.moe.gov.bh( الـــوزارة  لموقـــع 
اختصـــاًرا للوقـــت، إذ يتوجب على ولي 
األمر طباعة االســـتمارة ومـــلء بياناتها 
وإحضارهـــا مـــع المســـتندات المطلوبـــة 
خـــالل  القبـــول  لجنـــة  إلـــى  وتســـليمها 

حضوره لعملية التسجيل.

هـــذا ويشـــترط إلتمام عملية التســـجيل 
حضور الطالب شخصًيا مع ولي أمره أو 
متولي أمره، مصطحبين معهما األوراق 

الثبوتية التالية:
- شهادة الميالد األصلية للطفل.

- البطاقـــة الذكية األصلية للطفل وولي 
أمره )سارية المفعول(.

- جواز السفر األصلي للطفل وولي أمره 

)ســـاري المفعول(. مع ضـــرورة أن تكون 
اإلقامـــة ســـارية المفعول للطفـــل وولي 

أمره )لغير البحرينيين(.
وأهابت الـــوزارة بأولياء األمـــور الكرام 
االلتزام بالتواريـــخ والمواعيد المحددة 

للتسجيل؛ تجنًبا ألية إشكاالت الحقة.
يمكـــن  أنـــه  البوعينيـــن  أضافـــت  كمـــا 
للراغبيـــن مـــن أولياء األمـــور في ترفيع 
أبنائهم من مواليد أشهر أكتوبر ونوفمبر 
الثانـــي  الصـــف  إلـــى   2013 وديســـمبر 
االبتدائـــي، والذين تعّذر تســـجيلهم في 
العام الماضي؛ بســـبب عدم بلوغهم سن 
السادســـة حســـب التاريخ الميالدي في 
بدايـــة العـــام الدراســـي، التقـــّدم بطلـــب 
الترفيـــع لهم فـــي بداية العام الدراســـي 
المقبل، إذ سيتم عمل اختبارات الترفيع 
في بداية شهر أكتوبر 2020، بحسب ما 
صـــرح به وزيـــر التربيـــة والتعليم ماجد 
النعيمـــي، مع ضـــرورة اســـتكمال عملية 

التسجيل حسب التواريخ المعلنة.

مديرة إدارة التعليم االبتدائي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

“بحريننا” تنظم اللقاء الدوري الثالث لممثلي الوزارات الحكومية

أكد المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة “بحريننا” المضي قدما في تنفيذ مبادرات 
الخطة، مشيدا بالتوجيهات الحثيثة والمتابعة الدقيقة لوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، رئيس لجنة متابعة 
تنفيــذ الخطــة الوطنيــة؛ حتــى تؤتــي هذه المبادرات ثمارهــا المرجوة في إطار تحقيق أهداف الخطة، التي تم تدشــينها في 26 

مارس 2019، تجسيًدا للرؤية الملكية السامية التي تعلي من قيم الوالء واالنتماء للوطن.

وفـــي هـــذا اإلطـــار، تم تنظيم جلســـة 
حواريـــة تحدث فيهـــا كل من الوكيل 
المســـاعد للمناهج واإلشراف التربوي 
بوزارة التربية والتعليم أحالم العامر، 
العـــام  للتعليـــم  المســـاعد  والوكيـــل 
والفني لطيفة البونوظة، ومدير إدارة 
االتصـــال والتســـويق بـــوزارة شـــؤون 
المطـــوع،  نـــوار  والرياضـــة  الشـــباب 
وذلـــك ضمـــن الجلســـات التـــي يجري 
تنظيمهـــا مع عدد مـــن ممثلي الجهات 
الحكوميـــة التـــي تعمـــل علـــى تنفيـــذ 
أهـــداف الخطـــة الوطنيـــة على أرض 
الواقـــع،  عبر طـــرح مبـــادرات الخطة 
الوطنية التـــي تعمل عليهـــا الوزارات 
والهيئـــات ودورهـــا فـــي تأصيـــل قيم 

المجتمع البحريني.
وأوضحـــت مديـــر المكتـــب التنفيـــذي 
االنتمـــاء  لتعزيـــز  الوطنيـــة  للخطـــة 
المواطنـــة  قيـــم  وترســـيخ  الوطنـــي 
“بحريننـــا” هالة ســـليمان، خالل اللقاء 
الـــدوري الثالث مع اإلعالميين وكتاب 
الـــرأي الذي نظمـــه المكتـــب التنفيذي 
بالتعـــاون مع مركز االتصـــال الوطني، 
أن عـــدد المبادرات المقترحة بالخطة، 
بلـــغ حتـــى اآلن نحـــو 105 مبـــادرات 
لكل منها أهـــداف محددة، منوهة إلى 
تفعيـــل أكثر مـــن 70 % من المبادرات 
وإضافة 7 مبادرات جديدة من وزارة 
الصحـــة بمـــا يخـــدم أهـــداف الخطـــة 

الوطنية.

التربيـــة  وزارة  مبـــادرات  وتشـــمل 
 15 المجـــال  هـــذا  فـــي  والتعليـــم 
مبـــادرة وهـــي مهرجانـــات البحريـــن، 
رســـالة المتفوقيـــن، تطويـــر المناهـــج 
المدرســـية، مقـــرر التربيـــة للمواطنـــة، 
برنامج الخدمة الوطنية، يوم اللباس 
الوطنـــي، البحرين في القلوب، تطوير 
مقـــررات المواطنة وحقوق اإلنســـان، 
التوســـع في برنامج المدرسة المعززة 
الثقافـــة  مقـــرر  تطويـــر  للمواطنـــة، 
الشـــعبية، مســـابقة البحريـــن للكتابـــة 
االقتصاديـــة، فعاليـــات ومعالـــم، مقرر 
تاريـــخ البحريـــن الحديـــث والمعاصر، 
اإللكترونـــي،  التعليمـــي  الســـجل 
استشـــراف  مقـــرر  واســـتحداث 

المستقبل.
من جهتهـــا، اعتبرت البونوظة الوكيل 
يدعـــم  المهـــم،  االجتمـــاع  هـــذا  أن 
التواصـــل والشـــراكة بيـــن القطاعـــات 
المعنيـــة بالتربيـــة والتعليـــم واإلعالم، 
مؤكـــدة األهميـــة المتزايـــدة لإلعـــالم 
فـــي التعريف بهذا المشـــروع الوطني 
والمســـاعدة على تحقيق أهدافه على 

نطاق أوسع.
الوطنـــي،  الـــوالء  أن  إلـــى  وأشـــارت 
والحفـــاظ  الدولـــة  بمفهـــوم  متصـــل 
وترســـيخ  الوطنيـــة  الثوابـــت  علـــى 
بالهويـــة،  والتمســـك  المواطنـــة  قيـــم 
وما تمثلـــه من قيم وعـــادات وثوابت 
مـــن  تجســـده  ومـــا  جامعـــة،  وطنيـــة 

رؤية لبناء الحاضر والمســـتقبل؛ تلبية 
للطموحـــات الوطنيـــة والتطلـــع لحياة 

كريمة مستقرة.
وأوضحـــت أن هـــذه الخطـــة جـــاءت 
لتعزيـــز الوالء الوطني وترســـيخ قيم 
المواطنـــة، ومواصلـــة البنـــاء علـــى ما 
تـــم إنجازه في هـــذا الجانـــب، منوهة 
لـــدى أبنـــاء  الـــوالء الوطنـــي  إلـــى أن 
البحرين حقيقة ثابتة، تم التعبير عنها 
بالممارســـة الواعية في خدمة الوطن 
وتقديمه على ما ســـواه من انتماءات؛ 
من أجل بذل مزيد من الجهود لتعزيز 
ووعـــي  وجـــدان  فـــي  الشـــعور  هـــذا 
األجيـــال القادمـــة مـــن خـــالل التربية 
تنفذهـــا  التـــي  واألنشـــطة  والتعليـــم 
المـــدارس، مضيفة أن األجداد واآلباء 
حافظـــوا على الوالء للوطـــن والوفاء 
لقيـــادة جاللـــة الملـــك وأخلصـــوا فـــي 
ذلـــك، لذلـــك مـــن المهـــم العمـــل علـــى 
ترسيخ هذه القيم في نفوس األجيال 

المتعاقبة.
هـــذا  أهميـــة  العامـــر  بينـــت  بدورهـــا 
الوطنيـــة  والمســـؤولية  الملتقـــى 
عاتـــق  علـــى  تقـــع  التـــي  المشـــتركة 
ودور  المجتمـــع  ومؤسســـات  أفـــراد 
الضـــوء  مســـلطة  الوطنـــي  اإلعـــالم 
علـــى الـــدور األصيـــل لـــوزارة التربية 
تخـــدم  التـــي  ومبادراتهـــا  والتعليـــم 
شـــريحة األطفال والناشئة من خالل 
مناهـــج تعليميـــة تعمـــل علـــى صناعة 

اإلنســـان البحريني ومالمحـــه البارزة 
الوطنيـــة  القيـــم  بتمثلـــه  والواضحـــة 
واالجتماعيـــة والسياســـية وباعتزازه 
بالثوابـــت والهويـــة الوطنيـــة يتفاعل 
والبرامـــج  المشـــاريع  فـــي  إيجابـــا 
التربوية الريادية واألنشـــطة الصفية 
وغيـــر الصفيـــة منـــذ مرحلـــة مـــا قبل 
التعليم المدرســـي ومـــرورا بالمراحل 
بلـــوغ  حتـــى  المختلفـــة  الدراســـية 
التعليـــم العالـــي مستشـــهدة بمـــا تـــم 
نجـــاح  كمؤشـــرات  ميدانيـــا  إحـــرازه 
فـــي تنفيذ مبـــادرات الخطة الوطنية، 
وذلك أثناء اإلجابة على استفسارات 

ومداخالت الحضور.
شـــؤون  وزارة  مبـــادرات  وتضمنـــت 
الشـــباب والرياضـــة 5 مبـــادرات، منها 
منصـــة تســـجيل المتطوعيـــن، مدينة 
الريـــادة  جائزتـــا   ،2030 الشـــباب 
وامتياز، سجل ودليل التميز الوطني، 

ومهرجانات البحرين.
مـــن جهته، أكـــد مديـــر إدارة االتصال 
الشـــباب  شـــؤون  بـــوزارة  والتســـويق 
والرياضة نوار المطوع سعي الوزارة، 
وبتوجيهـــات من الوزيـــر أيمن المؤيد، 
إلـــى تقديـــم المبـــادرات الرائـــدة التي 
تتوافـــق مع أهداف ومضامين الخطة 

الوطنـــي  االنتمـــاء  لتعزيـــز  الوطنيـــة 
“بحريننـــا”  المواطنـــة  وترســـيخ قيـــم 
وتوجيـــه تلـــك البرامج نحو منتســـبي 
فـــي  والرياضيـــة  الشـــبابية  الحركـــة 

البحرين.
وأشـــار إلى أن وزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضة ســـتعمل علـــى تقديم مزيد 
مـــن المبـــادرات فـــي المرحلـــة المقبلة 
الوصـــول  تعزيـــز  فـــي  يســـهم  بمـــا 
لألهـــداف الواردة في الخطة الوطنية 
“بحريننا”، الفتـــا إلى مواصلة التفاعل 
مع المكتب التنفيذي للخطة الوطنية؛ 
مـــن أجـــل تطبيـــق مبـــادرات الـــوزارة 
بصـــورة مثالية فضال عن تقديم مزيد 

من المبادرات في المستقبل.
المكتـــب  دشـــن  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
التفاعليـــة  أولـــى حمالتـــه  التنفيـــذي 
لنشـــر الوعـــي بشـــأن القيـــم الوطنية، 
وجعل المواطنين والمقيمين شـــركاء 
في صناعة المحتوى الخاص بالخطة 
الوطنيـــة “بحريننا” مـــن خالل إطالق 
الفوتوغرافـــي  التصويـــر  مســـابقة 
والفيديو “بحريننا فـــي عيوننا”، التي 
جاءت في إطار األنشطة والفعاليات 

التي ينظمها المكتب التنفيذي.
وتهدف المســـابقة إلـــى إتاحة الفرصة 

للمصوريـــن المحترفيـــن والهـــواة مـــن 
المواطنيـــن والمقيمين إلطالق العنان 
لمخيلتهـــم والتعبير عن رؤاهم بشـــأن 
قيـــم المواطنة مـــن خالل تجســـيدها 
ومقاطـــع  فوتوغرافيـــة  صـــور  فـــي 
الموضوعـــات  أحـــد  ضمـــن  فيديـــو 
الفخـــر،  الـــوالء،  االنتمـــاء،  التاليـــة: 
االعتـــزاز، التســـامح، التعايـــش، األمن 
الصالحـــة،  المواطنـــة  والطمأنينـــة، 
التعدديـــة وقبـــول اآلخر، المســـؤولية 
االجتماعية، التضامن، الحرية، حقوق 
اإلنســـان، العدل والمســـاواة، الشورى، 
العامـــة،  المشـــاركة  الديمقراطيـــة، 

التوافق. 
يذكـــر أن الخطـــة الوطنيـــة “بحريننا”، 
تعمـــل علـــى تعزيـــز االنتمـــاء الوطني 
 5 عبـــر  المواطنـــة  قيـــم  وترســـيخ 
فـــي  تتمحـــور  أساســـية  مســـارات 
العالقـــات  االنتمـــاء، حمـــالت  برامـــج 
إضافـــة  اإلعـــالم،  مبـــادرات  العامـــة، 
والمقـــررات  المناهـــج  مبـــادرات  إلـــى 
والتشـــريعات واألنظمة، وفي كل منها 
مبـــادرات تنفذهـــا عدة جهـــات، تحت 
للخطـــة  التنفيـــذي  المكتـــب  إشـــراف 
والتي تهدف إلـــى الحفاظ على القيم 
والعـــادات والتقاليـــد األصيلـــة ألبنـــاء 
البحريـــن والعمـــل بـــروح وطنيـــة؛ من 
أجـــل تنمية الجهود فـــي الحفاظ على 
أمن الوطن واستقراره، وتعزيز شعور 
ســـلوكه  وجعلـــه  باالنتمـــاء  المواطـــن 
إيجابًيا ومسؤواًل يساعد على تماسك 
الجبهـــة الداخليـــة بين جميـــع أطياف 
المجتمـــع، إضافـــة إلـــى ترســـيخ قيـــم 
الوالء واالنتماء والتسامح واالعتدال 

وااللتزام بالوحدة الوطنية.

المنامة - بنا

صادق آل رحمة

ــة” ــح ــص “ال لــــ  جـــديـــدة   7 ــة  ــ ــاف ــ وإض ــادرات  ــ ــب ــ ــم ــ ال مـــن   %  70 مـــن  ــر  ــثـ أكـ تــفــعــيــل 



business@albiladpress.com 12
األحد 19 يناير 2020 - 24 جمادى األولى 1441 - العدد 4114

لمكافحة  ــعــامــة  ال اإلدارة  ــذرت  حــ
الــــفــــســــاد واألمـــــــــــن االقــــتــــصــــادي 
واإللـــكـــتـــرونـــي فـــي الــبــحــريــن، من 
التواصل  تتضمن  احتيالية  رسائل 
ــل الـــفـــوري  ــراســ ــتــ ــ ــيــق ال ــبـــر تــطــب عـ
“واتــــــســــــاب” مــســتــخــدمــة أرقـــامـــا 
استخدام  تأمين  بــدعــوى  مختلفة، 

البطاقات البنكية لألفراد.
الرسائل  هذه  أن  اإلدارة  وأوضحت 
الــقــصــد منها  عــمــلــيــات احــتــيــالــيــة، 
لمستخدمي  ــســر  ال كــلــمــه  ــتـــراق  اخـ
خـــدمـــات الـــبـــنـــوك عــبــر اإلنـــتـــرنـــت، 
لـــوزارة  الرسمية  الصفحة  بحسب 
ــتــواصــل  ــى مـــوقـــع ال الـــداخـــلـــيـــة عــل

االجتماعي “تويتر”.
ال  البنوك  أن  إلــى  اإلدارة  وأشـــارت 
سر  كلمات  أو  معلومات  أي  تطلب 
عــبــر الــرســائــل الــنــصــيــة، داعــيــة إلــى 
ــرســائــل،  عـــدم الــتــعــامــل مـــع تــلــك ال
واإلبالغ عن أي شكوى أو استفسار 
أو مــالحــظــة عــلــى الــخــط الــســاخــن 
لـــــإدارة الــعــامــة لــمــكــافــحــة الــفــســاد 
واألمــــن االقــتــصــادي واإللــكــتــرونــي 

992 على مدار الساعة.
ــــل نــصــيــة  ــائ ــــن رســ ــائ ــ ــقــى زب كـــمـــا تــل
عــلــى هــواتــفــهــم مـــن بــعــض الــبــنــوك 
منهم  تطلب  معها  يتعاملون  الــتــي 
أية  تطلب  التي  الرسائل  من  الحذر 
بعض  العميل. وقالت  معلومات من 
البنوك في رسائلها “نود أن نحيطكم 
علما بأن مصرف )...( لن يطلب على 
أو  الشخصية  معلوماتك  اإلطـــالق 
المصرفية عبر الهاتف أو عن طريق 
نرجو  أخــــرى.  تــواصــل  أي وســيــلــة 
المعامالت  وتــجــنــب  الحيطة  أخـــذ 
االحتيالية. لإبالغ عن أي اتصاالت 
مثيرة للشكوك، اتصل بمركز خدمة 

العمالء على )...(”.

تحذير من رسائل احتيالية

المنامة - البحرين للسياحة والمعارض المنامة - التسهيالت للتأمين

كــشــفــت هــيــئــة الــبــحــريــن لــلــســيــاحــة 
مشاركاتها  أن  عن  أخيرا  والمعارض 
ــمــعــارض  الــمــســتــمــرة فـــي مــخــتــلــف ال
والــمــؤتــمــرات الــمــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة 
في  كبير  بشكل  ساهمت  والعالمية، 
والعربية  الخليجية  العوائل  تشجيع 
احتفاالتهم  إقــامــة  عــلــى  واألجــنــبــيــة 
البحرين.  فــي  الخاصة  ومناسباتهم 
وتتالقى هذه الجهود مع خطط الهيئة 
لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية 
الستضافة  مفضلة  وجـــزيـــرة  رائــــدة 

مناسبات األفراح وحفالت األعراس.
ــًدا  ــائـ وحـــقـــقـــت تـــلـــك الـــمـــنـــاســـبـــات عـ
 5.5 لنحو  مــبــاشــًرا وصـــل  اقــتــصــادًيــا 

مليون دوالر.
المقامة  الهندية  األعـــراس  عــدد  وبلغ 

بالمملكة خالل شهري نوفمبر وديسمبر 
8 مــنــاســبــات، وكــــان عـــدد الــضــيــوف 
 3 البحرين قرابة  الوافدين من خارج 
2400 ضيف  بينهم  آالف شخص من 
الوطنية  الــنــاقــلــة  مــتــن  عــلــى  قــدمــوا 

وباشرت  الخليج”.  “طيران  للبحرين 
إذ  الــمــنــاســبــات،  هـــذه  تنظيم  الــهــيــئــة 
شملت جميع تحضيرات حفل الزفاف 
الموردين  مع  اللوجستية  والترتيبات 

المحليين.

للتأمين  التسهيالت  شــركــة  أطــلــقــت 
منتج التأمين الصحي الجديدة األول 
ــتـــي”،  ــوعــه فـــي الــبــحــريــن “راحـ مـــن ن
بالتعاون مع شركة سوليدرتي؛ لتقديم 
والمثالية  الصحية  الرعاية  خدمات 
في  والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  لجميع 

البحرين.
وصرح المدير العام لشركة التسهيالت 
تدشين  بـــأن  الــديــلــمــي  عــلــي  للتأمين 
بعد  يأتي  “راحــتــي”  الصحي  التأمين 
ــالق عـــدد من  نــجــاح الــشــركــة فــي إطـ
ــتــي تــلــبــي احــتــيــاجــات  الــمــنــتــجــات ال
على  الطلب  ارتــفــاع  ظل  في  الزبائن 
والمتوافرة  المثالية  الصحية  الرعاية 
في سلسلة من المستشفيات الخاصة 
ــادات الــمــتــخــصــصــة. وأضـــاف  ــيـ ــعـ والـ

لفهم  مــتــواصــل  بشكل  “نسعى  قــائــاًل 
بشكل  ودراستها  العمالء  احتياجات 
دقــيــق إليــجــاد الــمــنــتــج األفـــضـــل، مع 
المقدمة  الــخــدمــات  بــجــودة  ــتــزام  االل

وتسهيل إيصالها”.
وأكــــد الــديــلــمــي أن “راحـــتـــي” يــوفــر 
ــراد  األفــ عــلــى صــحــة  شــامــلــة  تغطية 
ويخدم شريحة واسعة من المجتمع، 
في  مسبوقة  غير  مــمــيــزات  يــوفــر  إذ 
 130 مقابل  الصحي  التأمين  مجال 
ــط. وأوضـــــــح أن ســقــف  ــقـ فـ ديــــنــــارا 
ــى 5000  ــ ــتــأمــيــن يــصــل إل تــغــطــيــة ال
ديــنــار خــالل عــام واحــد وهــو األعلى 
مـــن بــيــن الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــتــي 
ويعطي  للتأمين  التسهيالت  تقدمها 
لحامليها  مــســبــوقــة  غــيــر  امــتــيــازات 

ــايـــة الــصــحــيــة  ــى الـــرعـ ــلــحــصــول عــل ل
مـــن خــــالل أكــثــر مـــن 100 مــؤســســة 
المراكز  المستشفيات،  تشمل  طبية 
العالج  المختبرات،  العيادات،  الطبية، 
تغطي  الــتــي  والصيدليات  الطبيعي 
إلى  إضــافــة  المملكة،  مناطق  جميع 
ــتــأمــيــن عــلــى الــحــيــاة والـــحـــوادث  ال

الشخصية مجاًنا للمؤمن عليهم.

علي الديلمي

2019 وديسمبر  نوفمبر  ــال  خ هندية  مناسبات   8 “سوليدرتي” مع  بالتعاون  سنويا  دينار   130 مقابل 
5.5 مليون دوالر عائدا اقتصاديا لـ ”األعراس” “التسهيالت للتأمين” تطلق منتجها “راحتي”

المنامة - سوليدرتي البحرين

 ”A.M. Best“ العالميــة البحريــن، أن وكالــة التصنيــف  أعلنــت “ســوليدرتي” 
رفعــت تصنيفهــا االئتمانــي مــن “bbb” إلــى “bbb” كما قامــت بتأكيد تصنيفها 
للقدرة المالية “B” بنظرة مســتقبلية مســتقرة. وإن رفع التصنيف االئتماني لـ 
“ســوليدرتي” البحريــن يعكس تطور أعمالها وقدرتها التنافســية في البحرين 
بعــد اســتكمال عمليــة الدمج مع شــركة التأميــن األهلية التي تم االســتحواذ 

عليها في 2016. 

كما ذكرت وكالة “A.M. Best” أن هذه 
لسوليدرتي  ُمنحت  التي  التصنيفات 
ــمــالــي، الــذي  تــعــكــس قـــوة مــركــزهــا ال
لكفاءة  نتيجة   ”A.M. Best“ تعتبره 
الــمــال والــســيــولــة،  مــســتــويــات رأس 
ــة  ــ ــرون ــمــ ــ ــوع االســــتــــثــــمــــار، وال ــ ـــنـ ــ وت
الــمــالــيــة الــجــيــدة إضــافــة إلـــى األداء 
الممتازة  واإلدارة  للعمليات  المتميز 
العالمية  الــوكــالــة  ــدت  وأكـ للمخاطر. 
أن سوليدرتي البحرين حققت عائدا 
 10 جيدا على حقوق الملكية قد بلغ 

الـــقـــرارات  ونــتــج عــن   2018 فــي   %
من  اتــخــاذهــا  تــم  الــتــي  التصحيحية 
العمليات  أرباح  لتحسين  اإلدارة  قبل 
التي  األهلية،  التأمين  لشركة  التابعة 
خالل  البحرين  لسوليدرتي  انتقلت 

الدمج. 
للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وقــال 
إدارة  مـــجـــلـــس  ــس  ــ ــيـ ــ رئـ ــب  ــ ــ ــائ ــ ــ ون
ــيــدرتــي أشــــرف بــســيــســو ”نــحــن  ســول
ــيــدرتــي  ــورون بــــأن فـــريـــق ســول ــخــ فــ
ــا الكــتــســاب االعــتــمــادات  يسعى دائــًم

الدولية لعملياتها الرئيسة. كما تستمر 
للنجاح  بالسعي  البحرين  سوليدرتي 
تأمين  كشركة  مكانتها  ترسيخ  فــي 
خدمات  بتوفير  المملكة،  فــي  رائـــدة 
العمالء  بتجربة  ترتقي  إلكترونية 
مــن خـــالل ابــتــكــار مــنــتــجــات مالئمة 

الحتياجاتهم”.

التنفيذي  الــرئــيــس  قـــال  جــانــبــه،  مــن 
“يشرفنا  محمد  جـــواد  لــســولــيــدرتــي 
الــبــحــريــن  ــيــدرتــي  ســول أن  نــعــلــن  أن 
ــيــف وهـــو  ــتــصــن ــد ُمـــنـــحـــت هـــــذا ال قــ
التأمين  شــركــات  بين  مستوى  أعلى 
البحرينية التي تقتصر عملياتها على 

مملكة البحرين”.

ــحــريــن ــب ــال ــة ب ــي ــس ــاف ــن ــت ــا ال ــهـ ــدرتـ ــور أعــمــالــهــا وقـ ــطـ ــس تـ ــك ــع ي
bbb+ ”ترفع تصنيف “سوليدرتي ”A.M. Best“

المنامة - مباشر

أظهرت بيانات بورصة البحرين 
أكبر  لتقتنص  أسهم،   5 ارتفاع 
نسب النمو خالل العام الماضي 
 5 ــا  أيـــضـ هــبــط  بــيــنــمــا   ،2019

أعلى  على  مستحوذة  أســهــم، 
نسب االنخفاض.

وُيظهر اإلنفوجرافيك أداء هذه 
األسهم خالل العام 2019.

األسهم األكثر ارتفاعا وانخفاضا بـ”البورصة” 2019

انطــاق أكبــر معــرض للعمــات بالبحرين الخميــس المقبل

حكاية “الدرهم والدينار”... وزواج التاريخ بالمال

“البورصة” تدشن مبادرة لتعزيز االستدامة والحوكمة

ينطلــق يــوم الخميــس المقبــل أكبر معرض مــن نوعه للعمالت النادرة في المنطقة بمشــاركة دولية واســعة ألول مرة، إذ 
سيشــهد معرض أرادوس، عرض قرابة 4 آالف قطعة إلى جانب مزاد لبيع نحو 125 قطعة نقدية نادرة، إذ ســيكون من 

بين العمالت المعروضة عملة نادرة تعود لزمن النبي محمد )ص(.

مجمع  في  والــمــزاد  المعرض  ويقام 
برعاية  بالمحرق  التجاري  السيف 
وزيـــــر الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة أيــمــن 
المؤيد، في الفترة من 23 وحتى 25 

يناير الجاري. 
أساسية  فعاليات   4 الحدث  ويضم 
يعرض  متحف  عــن  عــبــارة  ــى  ــ األول
الوثائق والصور التاريخية بمشاركة 
ــابـــكـــو”  ــبـــحـــريـــن “بـ شـــركـــة نـــفـــط الـ
ويتضمن  المتنقل،  دلمون  ومتحف 
وثـــائـــق عـــن الـــبـــحـــريـــن، فـــي حين 
معرض  الــثــانــيــة،  الفعالية  ستكون 
النادرة وتشارك فيه قرابة  للعمالت 
15 دولة من مختلف دول العالم من 
األميركية،  المتحدة  الواليات  بينها 
فلندا،  روســيــا،  بلجيكا،  بريطانيا، 
إذ  الــــدول،  مــن  وغــيــرهــا  المكسيك 
مشاركة  أضــخــم  ــعــام  ال هـــذا  يشهد 
دولــيــة؛ لــيــكــون الــحــدث األكــبــر من 

نوعه على مستوى المنطقة.

وقال القائم بتنظيم المعرض محمد 
العرادي إن “DNW” من بريطانيا هو 
سيشارك  للعمالت  مــزاد  أكبر  ثاني 
ــدث، ويــــوفــــر الـــمـــعـــرض  ــ ــحـ ــ فــــي الـ
والـــمـــزاد ســانــحــة القــتــنــاص فرصة 
المعرض  أن  معتبرا  وثمينة،  ــادرة  ن
الضوء  يسلط  لكنه  ثقافيا  سيكون 
التقليدية  غير  االســتــثــمــارات  على 
وغيرها،  والـــودائـــع  الــعــقــارات  مثل 
في  االستثمار  مع وصول  خصوصا 
الــعــمــالت إلـــى مــســتــوى مــتــقــدم من 

النضج في عدد من دول العالم.
أمـــا الــفــعــالــيــة الــثــالــثــة، فــهــي عــبــارة 
بــات ينافس أكبر  عــن مــزاد والـــذي 
عرض  سيتم  إذ  العالمية،  المزادات 
بينها  ومــن  نـــادرة،  125 قطعة  نحو 
ــا مع  ــة 17 جـــرامـ ــ عــمــلــة ذهــبــيــة زن
شهاداتها، وهي عملة تعود للسلطان 
)العثماني( فقد كانت  الثالث  عثمان 
للملك  الخاصة  المجموعة  بين  من 
أي  1755م  لــســنــة  وتـــعـــود  ــاروق  ــ فـ
كما سيتم  200 سنة.  أكثر من  قبل 

دنانير من   10 فئة  عملة من  عرض 
مؤسس  األول  فيصل  الملك  زمــن 
العراق. وسيتم أيضا عرض عمالت 
قبل  الفلسطينية  الــدولــة  إلــى  تعود 

االحتالل اإلسرائيلي.
والفعالية الرابعة ستكون عبارة عن 
ورشة عمل للباحث الكويتي حسام 
الـــجـــزاع بــعــنــوان “حــكــايــة الــدرهــم 
الــضــوء  فيها  وسيسلط  ــار”  ــن ــدي وال
ــمـــالت اإلســـالمـــيـــة  ــعـ ــك الـ عـــلـــى صــ
اإلسالمي  االقتصاد  على  وتأثيرها 

والمراحل التي مر بها االقتصاد.

وقعــت بورصــة البحريــن مذكــرة تفاهــم يــوم الخميــس 16 ينايــر 2020 مــع شــركة “Sustainability Excellence”، الشــركة المتخصصــة فــي مجــال استشــارات 
االســتدامة والتقارير والبحوث في منطقة الشــرق األوســط؛ بهدف تفعيل سلســلة من المبادرات االســتراتيجية في مجال االســتدامة؛ من أجل تعزيز الشــفافية 

واإلفصاح حول القضايا البيئية واالجتماعية والحوكمة واالستدامة على مستوى الشركات المدرجة في بورصة البحرين.

العديد  تنظيم  إلــى  الــمــذكــرة  وتــهــدف 
باالستدامة  المتعلقة  الــمــبــادرات  مــن 
التنمية  معايير  لتبني  االستراتيجية 
الثالثة:  أركانها  خالل  من  المستدامة 
الــبــيــئــيــة واالجــتــمــاعــيــة والــحــوكــمــة 
الذي سيعزز من معايير  )ESG(، األمر 

ومــمــارســات االســتــدامــة فــي بــورصــة 
الــبــحــريــن والــشــركــات الــمــدرجــة فيها 
وقال  ســواء.  حد  على  والمستثمرين 
الشيخ  لــلــبــورصــة  التنفيذي  الــرئــيــس 
“إنه من  إبراهيم آل خليفة  خليفة بن 
بمبادرة  البحرين  التزام بورصة  خالل 

ــواق الــمــالــيــة  ــــألســ ــمــتــحــدة ل األمـــــم ال
المستدامة )SSE( فإننا على التزام تام 
أسواق  في  االستدامة  معايير  بقيادة 
القدرات  بناء  صعيد  على  المال  رأس 
الشفافية  وزيـــادة  جهة  من  الداخلية 
ــة والــجــوانــب  ــدامـ ــتـ فـــي مـــجـــال االسـ

بين  والحوكمة  واالجتماعية  البيئية 
الشركات المدرجة من جهة أخرى، إذ 
قمنا بوضع خطة عمل شاملة؛ من أجل 
ضــمــان انـــخـــراط الــشــركــات الــمــدرجــة 
ودعم جهودهم في مجال االستدامة”.

محمد العرادي

لندن - أف ب

بريطانيا تراهن على 
الرياح في الطاقة

قطاع  مــن  الــمــتــحــدة  المملكة  جعلت 
البحرية،  الــريــاح  عبر  الــطــاقــة  توليد 
االنــتــقــال  استراتيجية  ركــائــز  إحـــدى 
ــاقــــة تـــخـــلـــو مــــن انـــبـــعـــاثـــات  نـــحـــو طــ
الكربون، وحددت هدفا طموحا يكمن 
في مضاعفة طاقتها في هذا المجال 

بـ 4 مرات بحلول 2030.
بفضل  الــمــتــحــدة  المملكة  وأصــحــبــت 
ــي الــمــســطــحــات  ــاح فـ ــريــ ــ مــحــطــات ال
المائية أكثر مكان مناسب في أوروبا 

الستغالل طاقة الرياح البحرية.

علي الفردان

المحرر االقتصادي

المنامة - بورصة البحرين

عرض 4 آالف 
قطعة.. ومزاد 

لنحو 125 عملة 
نادرة

العرادي: هدفنا 
استعراض فرص 

االستثمار غير 
التقليدي

جواد محمدأشرف بسيسو
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المحرق - شركة المطار

أعلــن وزيــر المواصــات واالتصــاالت رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة طيران 
الخليــج القابضــة كمــال أحمد أن أســهم المجموعة في شــركة خدمات مطار 
البحريــن “بــاس” بلغــت 44 % بموجــب اتفاقيــة االمتيــاز التــي وقعهــا كل من 
الوزيــر رئيــس مجلــس إدارة شــركة مطــار البحريــن، ورئيــس مجلــس إدارة 
“باس” جال محمد، كما وقعها الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد 

البنفاح والرئيس التنفيذي لشركة “باس” سلمان المحميد.

ــيـــة تــمــنــح  ــاقـ ــفـ ــذه االتـ ــ ــمـــوجـــب هـ وبـ
االمتياز  حــق  البحرين  مــطــار  شــركــة 
كمقدم  للعمل  “باس”  لشركة  التجاري 
ــة في  ــ ــي لـــخـــدمـــات الـــمـــنـــاولـــة األرضــ
بينها  ومن  الجديد،  المسافرين  مبنى 
خدمات المناولة للمسافرين واألمتعة 
ــع، خـــدمـــات  ــائـ ــضـ ــبـ والــــطــــائــــرات والـ
حتى  الهندسية  والخدمات  التموين 

العام 2034. 
ــى تطوير  وتــهــدف هــذه االتــفــاقــيــة إل
مــســتــوى الــخــدمــات عــمــومــا إضــافــة 

لجميع  واضــحــة  معايير  تحديد  إلــى 
المقدمة  األرضــيــة  المناولة  عمليات 
خالل  مــن  الــدولــيــة،  المعايير  حسب 
أرضية  معدات  شــراء  في  االستثمار 
الدولية  التكنولوجيا  تواكب  حديثة 
إلى  كلفتها  قد تصل  للبيئة  والداعمة 

7 ماليين دينار.
وأعرب وزير المواصالت واالتصاالت 
عن سعادته باالتفاق الذي تم التوّصل 
ــاس” لــتــســاهــم مــن خــالل  ــ إلــيــه مــع “ب
الطيران  مجال  في  العريقة  خبرتها 

فـــي تــدعــيــم أهــــــداف شـــركـــة مــطــار 
البحرين الدولي وخططها المستقبلية 
إيجابي  تغيير  إحـــداث  إلــى  الــرامــيــة 
مبنى  فــي  تقدم  التي  الخدمات  فــي 
المسافرين الجديد في مطار البحرين 

الدولي.
من جانبه، أعرب جالل محمد جالل 

بشركة  الثقة  بتجديد  ســعــادتــه  عــن 
ــاس”  ــات مـــطـــار الـــبـــحـــريـــن “بـــ ــدمــ خــ
البحرين  لمطار  المتميزة  وخدماتها 
بخبرة  الــشــركــة  تتمتع  إذ  ــي،  ــدولـ الـ
المناولة  خدمات  تقديم  في  طويلة 
في  شركائها  مــع  بالتعاون  األرضــيــة 

قطاع الطيران.

توقيع االتفاقية

2034 حتى  المسافرين  بمبنى  التجاري  االمتياز  اتفاقية  وقعتا 
تهدف إلى تطوير مستوى خدمات المناولة األرضية

لمجلس  األول  الـــنـــائـــب  غــــرد 
بترتيب  فخرو  جمال  الــشــورى 
ــثــة مـــن حيث  ــال ــث الــبــحــريــن ال
مستوى  على  الــديــون  مستوى 
الــعــالــم الــعــربــي بــقــيــاس حجم 
الدين العام على الناتج المحلي 

اإلجمالي للعام 2020.
أرفقه  الــذي  الــجــدول  وبحسب 
حلت  فقد  التغريدة  في  فخرو 
الــبــحــريــن الــثــالــثــة بــعــد كــل من 
ــنـــان، بــمــســتــوى  ــبـ الــــســــودان ولـ
في   %  100.19 يبلغ  مديونية 
ومــصــر  األردن  جـــــاءت  حــيــن 
وتــونــس ومــوريــتــانــيــا والــعــراق 
والــمــغــرب وجــيــبــوتــي وعــمــان 
ــراق فــي مــســتــويــات أقــل  ــعـ والـ
ــغـــت مــســتــوى  ــلـ مــــن ذلـــــــك. وبـ
تحتل  الذي  السودان  مديونية 

 177.87 بنسبة  األولــى  المرتبة 
وعلى   .%  157.81 ولبنان   %
ــاءت  ــ ــوى الـــخـــلـــيـــج جــ ــ ــت ــســ مــ
الــمــقــدمــة بعدها  الــبــحــريــن فــي 
وقطر   )%  61( عــمــان  سلطنة 
 )%  23.7( والسعودية   )%  52(
وأخـــيـــرا   )%  19( واإلمــــــــارات 
الكويت في ذيل القائمة بنسبة 

)% 17.78(

جمال فخرو مغردا: البحرين الثالثة عربيا في الدين العام

محات ســلع أغذية تســوق لمنتجات بأســعار متدنية جدا ال تتجاوز الدينار، أســعار خيالية يســتفيد منها المســتهلكون، واآلراء بين 
قرب انتهاء صاحيتها أو جودتها السيئة، وبين “جميعها تؤدي نفس الغرض”. تقول المواطنة فاطمة حبيب إنها تنجذب لمثل هذه 
العروض التي تقلل من ميزانية “الماجلة”، الفتة إلى أن البعض يقول لها إن هذه المنتجات من الممكن أن تكون منتهية الصاحية 
أو قاربت على االنتهاء، إال أنها تؤكد قراءتها تواريخ اإلنتاج قبل الشــراء وهي منتجات جديدة كما هو موجود في الســوبرماركت 

العادية.

وأضافت “ماذا يفرق إن قمت بشراء 
علبة زيت بدينارين من سوبرماركت 
ـــ700 فــلــس مــن محالت  ــ ب عــاديــة أو 
الــتــخــفــيــضــات ســـــوى فـــــرق الــســعــر 
السعر  أفضل  فأنا  منه؟  واستفادتي 
ــمــنــاســب قــبــل الــعــالمــة الــتــجــاريــة  ال
بنفس  يقومان  والمنتجان  المعروفة، 

العملية”.
وعند سؤالها عن جودة السلع، أشارت 
هناك  ولكن  متشابهة  أن جميعها  إلى 
أطفالها  يحب  التي  المنتجات  بعض 
تقوم  ــذي  ال الجبن  مثل  أكثر  طعمها 

بشرائه من عالمة تجارية واحدة وال 
عن  تبحث  أيضا  ولكن  تغييرها،  يتم 

السعر األرخص قبل الشراء.

الثروة  لجنة  رئيس  قــال  جهته،  مــن 
وصناعة  تــجــارة  غرفة  فــي  الغذائية 
األمين،  خالد  األعمال  رجل  البحرين 

بــهــذه  ــار  ــجـ ــتـ الـ بـــيـــع  إن 
ــار الـــمـــتـــدنـــيـــة ال  ــ ــعـ ــ األسـ
يوجد فيه أي ربح وإنما 
ــكــن الــتــجــار  ــارة، ول ــسـ خـ
ميزانية  على  يحصلون 
من الُمصنِّع للتخلص من 

فائض اإلنتاج.
جــمــيــع  أن  وأوضــــــــــــح 
ــة  ــاريـ ــجـ ــتـ الــــــعــــــروض الـ
حماية  إدارة  عــلــى  تــمــر 
ــك بـــــــــوزارة  ــلـ ــهـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
ــارة  ــجــ ــ ــت ــ الـــصـــنـــاعـــة وال

والـــســـيـــاحـــة قــبــل عــرضــهــا 
على المستهلكين، مبيًنا أن 

جميع الحمالت الترويجية والعروض 
المستهلكون  يــراهــا  ــتــي  وال الــقــائــمــة 
تمت الموافقة عليها من طرف حماية 

المستهلك.
ــروض عــاديــة  ــعـ وأضـــــاف أن هـــذه الـ

ــة  ــ ــرصــ ــ ــ ــا ف ــ ــ ــهـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ولـ
ــع الــتــي  ــســل لــلــمــســتــهــلــكــيــن لـــشـــراء ال
تكلف  ال  رخيصة  بأسعار  يحتاجونها 
الكثير من ميزانيتهم. وعما إذا كانت 
قريبة  أو  المشاكل  بعض  بها  السلع 
أن  يمكن  ال  أنــه  األمين  أكــد  االنتهاء، 

على  المستهلك  حماية  إدارة  توافق 
بها  بضائع  على  الترويجية  العروض 
منتهية  أو  بالمستهلك  تضر  مشاكل 
لن  التاجر  أن  إلى  إضافة  الصالحية، 
سمعته  على  السيئ  بالتأثير  يتسبب 

في السوق.

مستهلكون بين عروض جنونية و “قرب انتهاء الصالحية”
مـــحـــكـــومـــون بـــضـــعـــف الـــمـــيـــزانـــيـــة والـــتـــشـــبـــث بــــمــــاركــــات مــعــيــنــة

”show“ ...قهوة الصباح بكوب مشهور

تنتشر لقطة قدح القهوة مع عبارة صباحية جميلة كظاهرة عبر وسائل التواصل االجتماعي المختلفة، في وقت يعتبرها البعض عادية وطريقة محببة 
لــرد التحيــة، فــي حيــن يقول آخرون إنها اســتعراض و ”شــو”، خصوًصا إذا كان الكوب يحمل عامة تجارية مشــهورة.  ويتنــدر البعض ضاحًكا “الصورة 
ا ما ال يقل عن دينارين”. ليضيف آخر “عادي تحط داخل الكوب شاي كرك أبو روبية، وتوهم الناس بأنك تشرب القهوة أم دينارين”. تكّلف صاحبها يوميًّ

الــكــثــيــر يــشــكــون من  ورغــــم أن 
ضعف الرواتب وحاجتهم الملحة 
فــي زيــادتــهــا مــع ارتــفــاع تكاليف 
المعيشة وصعود أسعار كل شيء 
تقريًبا، إال أن ظاهرة تصوير كوب 
التواصل  بوسائل  الشهير  القهوة 
االجتماعي ال تزال منتشرة بقوة، 
الــصــور  الــبــعــض  فــي حــيــن ينشر 

بشكل يومي أثناء ذهابه للعمل.
ويقدر متوسط سعر قدح القهوة 
مــا بــيــن ديــنــار ونــحــو 4.5 ديــنــار 

ــحــســب الـــحـــجـــم واإلضــــافــــات  ب
والنكهات والماركة التي يختارها 
ينفق  الشخص  أن  أي  الشخص، 
و120   30 بــيــن  ــا  مـ بــالــمــتــوســط 
لكن  ا.  شهريًّ القهوة  على  ديــنــاًرا 
يرى  بالمسألة  والمدقق  المتتبع 
أن غالبية عشاق القهوة يفضلون 
الكوب الذي يبلغ سعره نحو 2.2 
ا  شهريًّ ينفق  أنــه  بمعنى  ــار،  ــن دي

نحو 66 ديناًرا.
يقول أحمد حسن إنه من عشاق 

ا  احتساء القهوة، إذ يتناول يوميًّ
3 أكواب يبلغ سعر الواحد ديناًرا، 
بمعدل شهري يتراوح ما بين 80 
إلى  ليشير  لكنه عاد  ديناًرا،  و90 
المصاريف  لصعود  نظًرا  بات  أنه 
يقلل  ــلــتــه  ــعــائ ول ــه  لـ الــمــعــيــشــيــة 
“الكوفي  على  التردد  مرات  عدد 
ا،  يوميًّ واحــدة  مرة  إلى  شوبات” 
وتـــعـــويـــض الــكــوبــيــن اآلخـــريـــن 
إلــى  يــشــار  الــبــيــت.  فــي  بعملهما 
أن كــيــس الــقــهــوة الـــعـــادي الــذي 

يكفي  مــاركــت  السوبر  فــي  يباع 
لمدة أسبوعين ويصل سعره لـ 3 
دنانير. ويؤكد حسن أنه ليس من 

هواة تصوير أكواب القهوة.
من  هناك  اآلخـــر،  الجانب  وعلى 
عشاق التصوير من يشتري قدح 
الــقــهــوة بــغــرض تــصــويــره فقط، 
ــا من  وهــــؤالء مــمــن يــشــتــري كــوًب
نشر  إذ  بين حين وحين.  القهوة 
القهوة  مــن  لكوب  صــورة  “ع.ح” 
مــن أحـــد الــكــوفــي شــوبــات التي 

عليها  وعلق  الكثير  عليها  يتردد 
مستغرًبا من إنفاق مبلغ 2.2 دينار 
واحتسائها  الــقــهــوة  على  ــا  يــومــيًّ

عوًضا عن تناول وجبة الفطور. 
ــال أحـــمـــد محمد  ــ ــن جــهــتــه، ق مـ
ــد أصـــدقـــائـــه لــديــه كــوب  إن أحــ
ماركة  يحمل  سيارته  فــي  فــارغ 
مــشــهــورة، يــصــوره كــل يــوم وهو 

قهوة  بداخله  أن  مّدعًيا  يحمله 
حساباته  على  الــصــورة  ويــرســل 
بالواقع  وهو  الصباح،  كلمات  مع 
ــاي الـــكـــرك عــلــى هــذه  يــفــضــل شــ

المشروبات.
لماذا  صديقي  سؤال  “عند  وتابع 
ضاحًكا  يجيب  الــحــركــات،  هــذه 

“عليك مجاراة الربع”.
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المنامة - تراكس البحرين

أعلــن بنــك البحريــن الوطنــي أمــس عــن نتائــج صفقتــه الرامية لاســتحواذ على ما يصل إلى 100 % من األســهم العاديــة الصادرة والمدفوعة لبنك البحرين اإلســامي، إذ تم اســتام 
الموافقات فيما يتعلق بنحو 529,424,282 سهما من األسهم العادية لبنك البحرين اإلسامي، وعليه سيصبح بنك البحرين الوطني ذا حصة مسيطرة، إذ سيمتلك ما نسبته 78.8 % 
من أسهم بنك البحرين اإلسامي بعد أن كانت ملكيته 29.06 % قبل بدء العرض. وتم قبول العرض من قبل 93.55 % من المساهمين المؤسسيين لبنك البحرين اإلسامي و6.45 % 
المتبقية من المســاهمين األفراد، بينما اختار 94.95 % من مجموع الموافقات للعرض النقدي بقيمة 0.117 دينار بحريني لكل ســهم من أســهم بنك البحرين اإلســامي، في حين اختار 

5.05 % الباقون عرض تبادل األسهم مقابل األسهم الجديدة الصادرة من “الوطني” بمعدل تبادل أسهم قدره 0.167 سهم من أسهم “الوطني” لكل سهم من أسهم “اإلسامي”.

وقال رئيس مجلس إدارة “الوطني” فاروق 
المؤيد “لطالما حرص بنك البحرين الوطني 
عــلــى تــنــويــع مــحــفــظــة عـــروضـــه، وتــطــويــر 
ــفــرص الــتــجــاريــة  إمــكــانــاتــه بــغــيــة جـــذب ال

القرار  المحلية منها واإلقليمية. وجاء هذا 
لــأعــمــال،  اإلســتــراتــيــجــيــة  لــرؤيــتــنــا  نتيجة 
وتــعــزيــز وجـــودنـــا فـــي الـــســـوق الــمــصــرفــي 
ــي”. مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الــرئــيــس  ــ ــالمـ ــ اإلسـ

ــان كريستوف  جـ ”الــوطــنــي”  لـــ  الــتــنــفــيــذي 
دوراند “نحن سعداء للغاية بنجاح عرضنا، 
بنك  على  مؤثرة  سيطرة  سيمنحنا  والــذي 

البحرين اإلسالمي”. 

يناير   22 بتاريخ  الصفقة  تسوية  وستتم 
البحرين  بنك  مساهمو  سيقوم  إذ   ،2020
ــاروا  ــتـ ــذيـــن اخـ ــمــشــاركــيــن الـ اإلســـالمـــي ال
الــعــرض الــنــقــدي بــالــدفــع ســـواء عــن طريق 

المحدد في  الحساب  إلى  البنكي  التحويل 
تقديم  عبر  أو  بهم،  الخاصة  القبول  نماذج 
شيك متاًحا للتحصيل من المكتب الرئيس 
من  اعتباًرا  وذلــك  الوطني  البحرين  لبنك 
مساهمي  وبإمكان   .2020 يناير   22 تاريخ 
جمع  األسهم،  بتبادل  الراغبين  “اإلسالمي” 
ــارات تــخــصــيــص تـــبـــادل األســـهـــم من  ــعـ إشـ
شركة البحرين للمقاصة اعتباًرا من تاريخ 

22 يناير 2020.

بلوغ ملكية “الوطني” في “اإلسالمي” 78.8 %

ــة” ــ ــيـ ــ ــه “شـــــــاي كـــــــرك” أبــــــو “روبـ ــ ــلـ ــ بـــعـــضـــهـــم يـــضـــع داخـ

خالد األمين

جمال فخرو

زينب العكري

المحرر االقتصادي

كل العروض 
الترويجية تمر 
بإدارة حماية 

المستهلك

ال يمكن أن 
يجازف التاجر 

بسمعته من خالل 
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القاهــرة” “القــوة  وإعــان حالــة  النفــط يتوقــف...  إنتــاج 

مؤتمر برلين يبحث نزع سالح الميليشيات الليبية

أكدت مصادر خاصـــة لقناتي “العربية” 
و”الحـــدث”، أمـــس الســـبت، أن “مؤتمر 
برلين” حول ليبيا ســـيبحث نزع سالح 
الميليشـــيات عبـــر لجنـــة أمنيـــة ليبية، 
باإلضافة لتشـــكيل لجنة دولية تشرف 

على تنفيذ بنود االتفاق الذي سُيبرم.
وكشـــفت هـــذه المصادر عـــن بنود يتم 
التشـــاور حولهـــا حاليـــا لوضعهـــا فـــي 
مســـودة االتفـــاق الذي ســـيتم توقيعه 

في برلين.
مـــن المرتقـــب أن ينـــص االتفـــاق على 
الجماعـــات  ســـالح  ونـــزع  “تســـريح 
مـــن خـــالل  المســـلحة”  والميليشـــيات 
“لجنة أمنية ليبية” تكون مســـؤولة عن 

اإلشراف على هذا األمر.
وأكـــدت المصـــادر أنـــه ســـيتم توقيـــع 
وثيقة تفيد بالتزام الجميع بـ”االنفصال 
تمامـــا عـــن الجماعات اإلرهابيـــة، وفقًا 
للقائمـــة المعلـــن عنهـــا مـــن قبـــل األمم 
المتحـــدة”، مـــع البـــدء بتجهيـــز قائمـــة 
جديـــدة تعـــدد التنظيمـــات اإلرهابيـــة 
الناشـــطة في ليبيا لمنـــع التعامل معها 
تمامـــًا. وســـُتفرض عقوبـــات علـــى من 
يدعم الميليشـــيات المســـلحة أو يقوم 

بتسهيل دعمها ماديًا أو لوجستيًا.
ومـــن المنتظـــر أن ينص االتفـــاق أيضا 
علـــى فـــرض عقوبـــات علـــى أي دولـــة 
تخترق حظر التســـليح المفروض على 
ليبيا وأي دولة تقوم بدعم الميليشيات 
المســـلحة الليبية. وســـُتفرض عقوبات 
بشكل مباشر على األفراد التي تخالف 
االتفـــاق الذي ســـيتم توصـــل إليه. كما 
ســـيتم توقيـــع عقوبات أيضـــا على من 

يقوم “بتسهيل الحرب في ليبيا”.
وأكدت المصادر وجود اتفاق بين دول 

عربية وأوربية لدعم فكرة عدم تدخل 
تركيا كوسيط في أي مفاوضات داخل 
الدولـــة الليبيـــة. وفـــي هـــذا الســـياق، 
ســـينص االتفـــاق علـــى اســـتمرار حظر 
التســـليح في ليبيا، مـــع توجيه تحذير 
لتركيا بعدم إرســـال سالح للمتطرفين 

أو تسليح أي جهة.
لألمـــم  الخـــاص  المبعـــوث  وأعلـــن 
المتحدة غسان ســـالمة في مقابلة مع 
وكالـــة فرانس برس الســـبت من برلين 
أن أحـــد أبرز أهـــداف المؤتمـــر الدولي 
حـــول ليبيا الذي ينعقـــد في برلين غدا 
هـــو وقف كل التدخالت الخارجية في 
الشـــؤون الليبية، داعيـــا أيضا الى عدم 

استخدام النفط “كأداة حرب”.
وتســـتعد الـــدول األوروبية للمشـــاركة 

فـــي مؤتمـــر برليـــن بشـــأن ليبيـــا اليوم 
التوقعـــات  فـــي  تبايـــن  األحـــد وســـط 
بشـــأن نتائج المؤتمـــر، وخالفات حول 
قائمـــة المدعويـــن. وفي هذا الســـياق، 
األميركـــي،  الخارجيـــة  وزيـــر  أعلـــن 
مايك بومبيو، مشـــاركته فـــي المؤتمر، 
إلـــى جانـــب فرنســـا وبريطانيـــا، ودول 
عربيـــة وأوروبيـــة أخـــرى. كمـــا أعلـــن 
الكرمليـــن مشـــاركة الرئيـــس الروســـي 
فالديمير بوتين. من جهته، أبدى وزير 
الخارجيـــة األلماني هايكو ماس تفاؤال 
حـــذرا. إلـــى ذلـــك، أعلنـــت “المؤسســـة 
أمـــس،  ليبيـــا،  فـــي  للنفـــط”  الوطنيـــة 
عـــن حالة “القـــوة القاهرة” بعـــد إيقاف 
صـــادرات النفـــط من 5 موانئ رئيســـة 
شـــرق ليبيا. وأغلـــق محتجون ينتمون 

لقبائل شـــرق وجنوب ليبيـــا أمس أكبر 
مرافئ تصدير النفط في شـــرق البالد، 
حكومـــة  اســـتخدام  علـــى  احتجاجـــا 
لجلـــب ودفـــع  النفـــط  الوفـــاق عوائـــد 
رواتب المرتزقة الســـوريين إلى البالد، 
وللمطالبـــة بإنهاء الوجـــود التركي في 
البالد. وقالت المؤسســـة في بيان عبر 
إعـــالن  إن  “فيســـبوك”  فـــي  صفحتهـــا 
حالـــة القـــّوة القاهرة جاء بعـــد “إيقاف 
صادرات النفط من قبل القيادة العامة 
النـــوف  وراس  البريقـــة  موانـــئ  مـــن 
والســـدرة”،  والزويتينـــة  والحريقـــة 
مشيرًة إلى أن هذه الحالة ستؤدي إلى 
خسائر في اإلنتاج تصل إلى 800 ألف 
برميـــل يوميًا، ما سيســـفر عن خســـائر 

مالية بقيمة 55 مليون دوالر يوميا.

عواصم - وكاالت

وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس يصافح المشير خليفة حفتر في بنغازي الخميس )رويترز(

دبي - العربية.نت

شـــن الجيـــش اليمنـــي، بإســـناد مـــن 
تحالف دعم الشرعية، هجوما واسعا 
على مواقع تسيطر عليها ميليشيات 
الحوثي االنقالبية فـــي مديرية نهم 

شرقي العاصمة صنعاء.
للقـــوات  اإلعالمـــي  المركـــز  وقـــال 
المســـلحة اليمنيـــة، في بيـــان، أمس، 
شـــّنوا هجومـــا  الجيـــش  أبطـــال  إن 
الميليشـــيات  مواقـــع  علـــى  واســـعا 
جبهـــات  امتـــداد  علـــى  الحوثيـــة 
مديريـــة نهـــم )الميمنـــة – الميســـرة- 

قلب جبهة نهم(.
ونقـــل البيـــان عـــن مصـــدر عســـكري 

قولـــه، إن “الهجوم انطلـــق منذ فجر 
الجمعـــة، وال تزال المعارك مســـتمرة 
حتى اآلن”، مؤكدا ســـقوط عشـــرات 
عناصـــر  مـــن  والجرحـــى  القتلـــى 
الميليشـــيات غـــرب منطقـــة ضبوعة 

وغرب سلسلة جبال البياض.
وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني 
اســـتهدفتا  التحالـــف  ومقاتـــالت 
للميليشـــيات  وتعزيـــزات  تجمعـــات 
المداويـــر  منطقـــة  فـــي  االنقالبيـــة 
وغـــرب مفـــرق قطبيـــن، ســـقط على 
إثرها قتلى وجرحى من الميليشيات 

وتدمير طقمين وعربة مدّرعة.

الجيش اليمني يهاجم مواقع الحوثيين شرق صنعاء

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

الفتـــاح  عبـــد  المصـــري  الرئيـــس  وجـــه 
السيســـي، أمـــس، رســـالة إلـــى القـــوات 
المســـلحة، وذلـــك بعـــد المنـــاورة “قـــادر 
2020” التي تعد ثاني تدريب عســـكري 

ضخم منذ بداية يناير الجاري.
وقال السيســـي في رسالته التي نشرها 
المصريـــة:  الرئاســـة  باســـم  المتحـــدث 
“باألصالة عن نفسي وعن أبناء الشعب 
المصـــري، أتوجـــه لقـــادة وأفـــراد قواتنا 
المســـلحة الباسلة بأســـمى آيات اإلعزاز 
المتميـــز  المســـتوى  علـــى  والتقديـــر 
ضـــرب  التـــي  العســـكرية  لمؤسســـتنا 
أفرادهـــا أروع أمثلـــة البطولـــة والفداء 
فـــي أداء مهامهـــم القتاليـــة والتنمويـــة 
بالغـــة  ظـــروف  ظـــل  فـــي  للوطـــن، 
التعقيد سياســـيا وعســـكريا واقتصاديا 
واجتماعيـــا ومعنويا مرت بها مصر في 

السنوات األخيرة”.
وفيمـــا يتعلـــق بمناورات “قـــادر 2020”، 

قال السيســـي في الرســـالة: “لقد لمسنا 
جميعا حجم الفخر والتقدير الذي أبداه 
الشـــعب المصـــري العظيـــم، وهـــو يتابع 
األداء الراقـــي ألبنائه من رجال القوات 
المســـلحة خالل المناورة  “قادر 2020”، 
التي تمت بأحدث األسلحة والمعدات”.

وأضـــاف: “هـــذا يزيـــد من رفعة جيشـــه 
لديـــه، الـــذي يســـطر كل يـــوم البطوالت 
والتضحيـــات للحفـــاظ علـــى مقـــدرات 
ظـــل  فـــي  وطنهـــم،  واســـتقرار  وأمـــن 
التحديـــات المتعددة التي تحيط ببلدنا 

وتعصف بمنطقتنا”.

السيسي يوجه رسالة إلى الجيش المصري

دبي، فرانكفورت - العربية.نت، رويترز

قالـــت وكالـــة “تســـنيم” اإليرانيـــة لألنباء، 
سترســـل  إيـــران  إن  الســـبت،  أمـــس 
للطائـــرة  األســـودين  الصندوقيـــن 
األوكرانيـــة، التـــي أعلنـــت أنها أســـقطتها 
بطريـــق الخطـــأ هـــذا الشـــهر فـــي 8 يناير 

الحالي، إلى أوكرانيا.
وأضافت الوكالة اإليرانية شـــبه الرسمية 
أن الســـلطات اإليرانيـــة مســـتعدة كذلـــك 
ألن يفحـــص خبـــراء مـــن فرنســـا وكنـــدا 
هذيـــن  بيانـــات  المتحـــدة  والواليـــات 

الصندوقين.
ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة اإليرانية 
التي تحقـــق في الحادث بهيئـــة الطيران 
المدني حسن رضائي فر، قوله “بالتعاون 
مـــع خبراء مـــن فرنســـا وكنـــدا وأميـــركا، 
ســـنحاول قـــراءة )بيانـــات الصندوق( في 
كييف”. وأضاف “إذا لم ينجح هذا الجهد 
إلـــى  األســـود  الصنـــدوق  إرســـال  ســـيتم 
فرنســـا”. وأكدت الوكالـــة نقال عن رضائي 

فر قوله إن الصندوقين األسودين لن يتم 
قراءة بياناتهما في إيران.

وفـــي وقـــت ســـابق أمـــس، كانـــت وكالـــة 
“فـــارس” اإليرانيـــة لألنبـــاء قـــد نقلت عن 
رضائـــي فر قوله إن اللجنة اقترحت على 
المســـؤولين المعنييـــن فـــي إيران شـــراء 
أجهـــزة وبرمجيات لفك شـــفرة الصندوق 

األسود للطائرة األوكرانية المنكوبة.
إلى ذلك، قالت شـــركة الطيـــران األلمانية 
لوفتهانـــزا إن تعليـــق رحالتها إلى طهران 
سيســـتمر حتى 28 مـــارس، ممددة بذلك 
حظرا علـــى تحليق طائراتهـــا فوق إيران 
أوكرانيـــة  ركاب  طائـــرة  إســـقاط  بعـــد 

األسبوع الماضي.

مسجال بيانات الرحلة التابعان للطائرة األوكرانية

“لوفتهانــزا” األلمانيــة تمدد تعليق رحاتهــا إلى طهران
إيران ترسل صندوقي الطائرة المنكوبة ألوكرانيا

بيروت - وكاالت

أعلن الصليب األحمر اللبناني على تويتر 
عـــن أكثـــر مـــن 100 إصابـــة فـــي مظاهرة 
وســـط بيروت أمـــس حيث نقل مـــا يزيد 
على 40 من المصابين إلى المستشفيات، 
وإســـعاف أكثر من 60 فـــي المكان، وذلك 
فيمـــا دعت قوى األمـــن الداخلي اللبنانية 
علـــى تويتـــر مجـــددًا جميـــع المتظاهرين 
الســـلميين إلى المغادرة فورا من األماكن 
التـــي تجـــري فيهـــا أعمـــال شـــغب حفاظًا 
علـــى ســـالمتهم. كمـــا أكـــدت قـــوى األمن 
الداخلـــي اللبنانيـــة أن مـــن قـــام بإحـــراق 
خيم في ســـاحة ريـــاض الصلح ليس من 
عناصـــر قـــوى األمـــن الداخلـــي، كما جرى 

التداول على بعض وسائل اإلعالم.
وألقـــى المتظاهـــرون المفرقعـــات النارية 
باتجـــاه القوى األمنية في محيط ســـاحة 
النجمـــة، كمـــا رمـــوا الفواصـــل الحديدية 
الســـياج  اقتحـــام  محاوليـــن  تجاههـــم 

الحديدي.

واتهـــم محتجـــون قـــوى األمـــن بإطـــالق 
الرصاص المطاطـــي في محيط البرلمان، 
لـــذا قاموا برشـــق قوى األمـــن بالحجارة. 
يأتـــي ذلـــك فيمـــا قـــال األمـــن الداخلـــي 
عنيـــف  بشـــكل  تعـــرض  حـــدث  اللبنانـــي 
ومباشـــر لعناصـــر مكافحـــة الشـــغب على 

أحد مداخل مجلس النواب.

وتوافـــد آالف المتظاهريـــن على شـــوارع 
د المحتجـــون  بيـــروت، أمـــس، حيـــث ردَّ
شـــعارات بينهـــا “الشـــعب يريـــد إســـقاط 
النظام”، فيما نصبت قوات األمن حواجز 
حديديـــة وأســـالكًا شـــائكة عنـــد مداخـــل 
مجلـــس النواب، قبل أن تلجأ الســـتخدام 

خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

متظاهرون يهاجمون قوات األمن وسط بيروت بإشارة سير اقتلعوها من الشارع أمس )أ ف ب(

100 مصاب باشتباكات بين األمن والمحتجين وسط بيروت
آالف اللبنانيين يهتفون: الشعب يريد إسقاط النظام

دبي - العربية.نت

سرد الرئيس األميركي دونالد ترامب 
تفاصيل دقيقة عن الضربة األميركية 
التي قتلت قائد فيلق القدس بالحرس 
ســـليماني،  قاســـم  اإليرانـــي  الثـــوري 
خـــالل تصريحات لكبـــار المانحين من 
أعضاء الحـــزب الجمهوري خالل لقاء 
جـــرى بمزرعته فـــي جنـــوب فلوريدا، 
وفقـــًا لتســـجيل صوتـــي حصلت عليه 

شبكة “سي إن إن” اإلخبارية.
وأفصـــح ترامـــب، الـــذي كان يتحدث 
فـــي مأدبـــة عشـــاء لجمـــع التبرعـــات 
للحـــزب الجمهـــوري، مســـاء الجمعـــة، 
عـــن تفاصيـــل جديـــدة حـــول الضربة 
األميركية. قال ترامب إنه كان يراقب 
عن بعـــد لحظة وصول ســـليماني إلى 
مطـــار بغـــداد الدولـــي، حيـــث كان في 
اســـتقباله قائد القوات شبه العسكرية 
العراقيـــة أبومهدي المهنـــدس، رئيس 
ميليشيات كتائب حزب هللا. وأضاف 

أنـــه بإصـــدار األوامر لتوجيـــه الضربة 
العســـكرية ضـــد ســـليماني والمهندس 

“ضرب عصفورين بحجر واحد”.
وقـــال “مـــن المفتـــرض أنه )ســـليماني( 
الرئيـــس  تطـــرق  كمـــا  يقهـــر”.  ال  كان 
األميركـــي إلـــى مـــا ســـبق ذكـــره حول 
زعيـــم تنظيم داعـــش اإلرهابي أبوبكر 
البغـــدادي، الذي لفظ أنفاســـه األخيرة 
وهـــو “يصرخ” أثنـــاء اســـتهداف غارة 
أميركيـــة لمجمـــع ســـكني كان يختبئ 
بداخلـــه. وعلـــق ترامـــب: “كان يصرخ 

بشكل جنوني”.

ترامب: من المفتزض أن سليماني كان ال يقهر
موسكو - آر تي

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات 
المســـلحة العراقيـــة اللـــواء عبدالكريم 
خلـــف أن “الحكومـــة العراقيـــة تجـــري 
حـــوارات مع الواليات المتحدة بشـــأن 

العالقات األمنية”.
تـــي”  “آر  قنـــاة  لموقـــع  خلـــف  وقـــال 
مالحظـــات  للعـــراق  إن  الروســـية، 
الملـــف،  بهـــذا  تتعلـــق  وطروحـــات 
وســـيعمل علـــى أن يكون كل شـــيء ال 

يتضارب مع سيادته.
المفاوضـــات  أن  المتحـــدث  وأوضـــح 

األمنية المذكورة ال تزال جارية.
وفي وقت سابق من األسبوع الماضي، 
نقلـــت “آر تـــي” عـــن مصـــدر حكومـــي 
عراقـــي قولـــه إن “هنـــاك تواصـــال بين 
الحكومتين العراقية واألميركية حول 
مستقبل القوات األميركية في العراق، 
والرغبة المشتركة بينهما تكمن في أن 
تبـــدأ المفاوضـــات وتســـتمر ألشـــهر أو 

سنة”.
وأضـــاف أن “واحـــدة مـــن الطروحـــات 
الموجودة، هي أن يتواجد حلف الناتو 
فـــي العـــراق، ويكـــون تواجـــد القـــوات 

األميركية من ضمن هذا الحلف”.
عراقيـــة  سياســـية  قـــوى  وانتقـــدت 
وجهتهـــا  التـــي  األميركيـــة  الضربـــة 
واشنطن إلى الجنرال قاسم سليماني، 
للحـــرس  التابـــع  القـــدس  فيلـــق  قائـــد 
الثـــوري اإليرانـــي، فـــور خروجـــه مـــن 
ينايـــر   3 يـــوم  الدولـــي  بغـــداد  مطـــار 

الجاري، باستخدام طائرة مسيرة.

مفاوضات أمنية بين بغداد وواشنطن

أحكام بإعدام 8 في قضية 
حافلة األمن في تونس

تونس - أ ف ب

قضت محكمة تونسية ليل الجمعة بالحكم 
حافلة  بتفجير  متهمين   8 على  بــاإلعــدام 
لألمن الرئاسي قتل فيها 12 شخصا العام 
تبناه  انتحاري  تفجير  واستهدف   .2015
في  الرئاسي  لألمن  حافلة  داعش  تنظيم 
التونسية  العاصمة  في   2015 نوفمبر   24
ــابـــة 20 من  مــقــتــل 12 وإصـ وأســـفـــر عـــن 

عناصر األمن الرئاسي.
القضية 10 متهمين، 4 منهم  وحوكم في 
ــارون، ووجــهــت  ــ ــرون ف ــ مــوقــوفــون واآلخـ
التخطيط  في  بالمشاركة  اتهامات  إليهم 

للعملية.

قبيل انطالق مؤتمر برلين الدولي بخصوص  «
األزمة الليبية، خرج الرئيس التركي رجب أردوغان 

بتصريحات تفرض أنقرة فرضا على أي حل في البلد 
الغارق باألزمات منذ 9 سنوات. وكتب أردوغان مقاال 

نشره موقع “بوليتكو” األميركي اإلخباري، أمس، 
بعنوان “طريق السالم في ليبيا يمر عبر تركيا”، 

معتبرا أن األخيرة مفتاح إنهاء العنف هناك وبداية 
السالم، كما برر تدخله العسكري هناك. ووجه 

الرئيس التركي في مقاله تهديدا واضحا لألوروبيين، 
قائال إنه في حال سقوط حكومة فائز السراج التي 
يدعمها في طرابلس، فإن القارة العجوز ستواجه 

مشكالت ضخمة مثل الهجرة واإلرهاب.

أردوغان يحذر ويهدد بـ “داعش”: طريق الحل في ليبيا يمر عبر تركيا
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إذا قـــال فعـــل وإذا فعل أجاد، وإذا أجاد صنع معجزة هـــي البحرين، التي تتربع 
اآلن بالسمعة األممية بين الدول والمكانة المرموقة في التنمية والبناء بالعالم، 
هـــذا ما يمثله القائد الحكيم عند شـــعبه وفـــي منطقته والعالم، وهذه المكانة لها 
مغزاها عندما تقترن باســـم ســـمو رئيس الوزراء األمير خليفة بن سلمان حفظه 
هللا ورعاه، وصانُه من كل شـــر، حيث تمثل مكانته بين الشـــعب مكانة الرئيس 
الـــذي تـــراه بكل نقطة وفي كل منعطف وعند كل موقف يتعلق بالوطن، وتجده 
بكل تحٍد ومواجهٍة، ففي وقت السلم واالستقرار يصون الديار ويحفظ التوازن 
ويبنـــي ويعمر ويؤســـس القواعد التي يرتكز عليها الوطـــن، وبوقت المحن تراه 
يتصـــدى بحزٍم ويواجه الصعاب بعزيمة، ويصـــد العواصف بحنكة وصرامة، مع 
الشرفاء يقف ويدعم ويساند ويذود عنهم مهما تعرضوا له من نوائب وخطوب، 

ومع األعداء للوطن، يكافح ويناضل بضراوٍة. 
أذكر بأيام المحنة حينما وقف شرفاء الوطن من المتطوعين بالصحة والتعليم 
وكل المرافق، بمجرد أن اجتزنا المحنة، أمر سموه بتثبيت المتطوعين، ال أدخل 
فـــي التفاصيـــل، ألن الجميع يعلـــم ماذا قدم؟ ومـــاذا أنجز؟ وماذا أســـس وبنى، 

فكلها بسجل األمم وفي األذهان وفي سجل تاريخ الوطن.
لماذا يتمســـك شـــعب البحرين بقوٍة وتصميم برئيســـِه وقائده؟ لماذا يثق شعب 
البحريـــن بأميـــرِه؟ ألنـــه، إذا قال فعـــل وإن وعد صدق، ولم يحـــدث مرة أن قال 

كلمـــة بموقـــف من المواقـــف وتراجع عنها، ولم يحدث مـــرة أن قرر أمرًا وتراجع 
عنه، هو رجل مواقف صلبة وحازمة، ال يساوم وال يهادن على حساب شعبه.

اليوم ونحن نتطلع لعودة ســـموه بســـامة هللا وحفظه، نتطلع لعودة االبتســـامة 
لوجه الوطن، وعودة الروح لكيان األمة، وإشـــراقة ضوء الحياة ألرجاء الوطن، 
فخليفـــة الرئيس هـــو نبض الوطن، وعودته ســـالًما غانمًا عـــودة الحياة لدورتها 
الطبيعية في صميم األمة، فهو من يقف مع الجميع بمستوى واحد، دون تمييز 
أو تفضيل أو تفرقة، هذا هو نهجه وهذه هي مدرسته التي تعلمنا فيها الشرف 

والكرامة والحرية والصدق.
اليوم وفي هذا الوقت بالذات، نتطلع إلى حضورك ومكانتك وهيبتك التي هي 

من هيبة الوطن.
لقد زرعت فينا الحب والوفاء وفي كل مكان من أرض الوطن، خصوصا أولئك 
الناس البسطاء والمحتاجون وذوو النفس العزيزة،  يا من وقف معهم وانخرط 
في صفوفهم وقت الشدائد والمحن، هذا هو سر حب شعب البحرين لخليفة بن 

سلمان الذي إذا قال كلمته ال يتراجع عنها مهما كانت شدة العواصف والمحن.

تنويرة: تستطيع أن تتخذ قرار بدء الحرب لكن ال تملك قرار وقفها. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

قائد أممي هو خليفة بن سلمان

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

للتواصل: 17111483

علي الغرير... كيف أتعامل مع حزن فراقك يا صديق العمر؟
إشـــفاقا على نفســـي وخوفا عليها من الجنون، والســـقوط النهائي في 
مقابـــر اليـــأس رحـــت أضحـــك وأضحك حين قـــرأت خبـــر وفاتك في 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، وأنـــا بعيد عنك في مهمـــة عمل خارج 
البحرين، عشـــت الفجيعة وشـــربت الحزن كله في كل لحظة وأنا كما 
عهدتني ال أعرف التعامل مع األحزان مثل بقية البشـــر، فكيف لي أن 
أتعامـــل مـــع حزن فراقك يـــا صديق العمر ورفيق الـــدرب. كيف حدث 
هـــذا.. لمـــاذا يموت علي الغرير، الفنان الـــذي يحمل باقات من األفراح 
إلى األطفال والكبار ورسم أكبر خارطة من االبتسامة على وجوه كل 

الناس.
ظهيـــرة يوم األحد، تبعثرت حياتي بين حدائق الجفاف، ولم أســـتطع 
البقـــاء لثانيـــة واحدة خارج البحرين دون أن أودعك، ولكنه وداع من 
نـــوع آخر، فحزمـــت حقائبي وكانـــت أطول رحلة فـــي حياتي، ففترة 
الساعتين والنصف تحولت إلى مئة عام، وحاصرتني حينها الذكريات 
ووددت أن أبكـــي علـــى صدر الصديق خالد الرويعـــي الذي عاد لنفس 
السبب، تذكرت مواعيدنا البريئة والساذجة أيام الدراسة، ومحاولتك 

إقناعـــي بالتمثيـــل، تذكـــرت طريقة نومك في غرفتـــي وكأنني مازلت 
أشـــم رائحـــة صمتـــك وأحامـــك، تذكـــرت والحـــزن يرقص بيـــن يدي 
“مشـــاويرنا ومغامراتنا” بســـيارتك في شـــوارع مدينة عيسى، تذكرت 
وآالم البشرية كلها في صدري وقفتك على خشبة نادي مدينة عيسى 
لعمـــل البروفات وأنا أنتظـــرك لنخرج بعدها، تذكرت ســـفراتنا العائلية 
الســـنوية وتعلقـــك بأبنائـــي وصوتك الـــذي ال يزال يرن في مســـامعي 

“حمود، فجور قعدوا”.

كان عزاؤك مهيبا يليق ببطل مثلك، طوفان من أهل البحرين والخليج  «
والعرب جاءوا يودعونك، آهات وزفرات الماليين عبرت عن عمق المصيبة 

وهول الفاجعة، توقف القلب الكبير والحنون عن النبض، أحقا مات 
الفنان واإلنسان علي الغرير؟ صدمة ال يمكن أن نجد األعصاب التي 

تتحملها، لكن رغم بكائي بحرقة احتضنت ابنك وابني “خالد” وقلت له، 
ال يجب أن تحزن، بل افتخر بأبيك الذي سيكون عنوانا للمجد والخلود، 

فعلي الغرير باق كالفرحة األزلية، كبشارة الوالدة األولى، فأبوك الرائع 
صنع تاريخا لم يصنع مثله من قبل.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

حزنـــت مـــن أعماق قلبي على وفاة الفنان علي الغرير، نســـأل هللا له الرحمة 
والمغفـــرة، ووجدتنـــي متأثـــرة تماما كما لو كنـــت من أفـــراد عائلته، فبقيت 
يوميـــن منزعجة ومنطوية ال تلهث نفســـي إلى مطايـــب الدنيا، وال أخفيكم 
ســـرا أننـــي أحيـــا كمـــا لو كنـــت أعيش دهـــرا، وأحـــاول دوما أن أعمـــل لواقع 
نغفـــل عنـــه وهـــو رحيلنا عن هـــذه الدنيا إلـــى دار اآلخرة كما وأنهـــا الحقيقة 
التـــي نتيقنهـــا إال أننـــا نرفضها ال عن وازع غير أنها حـــال من يحزن لفقد من 
يحبهم متناســـيا أنها الحقيقة التي ســـنواجهها جميعـــا، وبالفعل حزنت على 
الفنان علي الغرير لحبي فنه وأخاقه، كما هالني أن يرحل فجأة دون وداع 

محبيه.
انتقل علي إلى رحمة هللا تعالى إلى حياة أجمل ينصرنا في تعليمها أبناءنا 
بأن نحدثهم عن نعيم القبر وجنة عرضها السماوات واألرض، وبات موضوع 
الرحيل يقتصر على مشاعر الفقد والحزن، لكنني وسط تلك المشاعر لمست 
طاقة حب كبيرة لشخص الراحل وفنه وباتت صوره المسيطرة على مواقع 
التواصـــل االجتماعي تحكـــي مقدار األلم والحرقة في نفـــوس البحرينيين، 

حيـــث جمعنـــا كلنـــا كما أحب أن أصـــف دائما على قلب رجل واحد بمشـــاعر 
تعلوهـــا الدهشـــة والحيرة من أمرنا، فالراحل ولج إلـــى القلوب قبل البيوت، 
فمـــن منـــا ال يذكـــر “طفـــاش” الذي أضفى البســـمة علـــى القلـــوب وجعلنا في 

انتظاره صغارا وكبارا.

إن رحيل علي الغرير درس حقيقي عن أهمية الرسالة الفنية المقدمة  «
للمجتمع فلم يخدش الراحل حياء األسرة أو يقدم ما هو خارج على النص، 
بل كان يسعدنا بعفويته وقربه النفسي منا، كما أن رحيله المفاجئ سبب 

صدمة جعلتنا جميعا نعيد حساباتنا الخاصة ونقيم سلوكنا العام ونقدر هل 
نحن جاهزون لمواجهة حقيقة الرحيل، كل هذا وأكثر، فإن رحيل الفنان الغرير 

وحد الصف كما وضح للجميع، فحضر القاصي والداني جنازته وترحموا عليه 
وأقاموا الصدقات والدعوات لروحه الكريمة، األهم من هذا كله أننا استشعرنا 

أهمية الفن الذي يطيب للبعض أن يبخسه دون وجه حق، لقد شكل الغرير 
عالمة فارقة برحيله كما كان متميزا بوجوده.. رحم الله الغرير وغفر له وربط 

على قلوب أهله ومحبيه.

سمر األبيوكي

دروس في وفاة الغرير

هل تود سماع الحكاية؟
تقـــوُل الِحكاية إن ُمزارعًا من إحدى الدول األوروبية كان يمتلك 
أرضـــا زراعيـــة خصبة، تدُر عليه دخا ســـنويا جيـــدًا، لكنُه قرر أن 
يبيـــَع مزرعته ليشـــتري مزرعة جديدة في جنـــوب أفريقيا، وذلك 
بعـــد أن ســـمع أن أســـعار األراضي الزراعية هنـــاك رخيصة وتمتاز 
بتربـــة خصبـــة، وبعد أن قـــام بحســـبة رياضية متعِجلـــة وجد أنه 
سيتمكن من شراء أرض في جنوب أفريقيا مساحتها أضعاف ما 
لديه في وطنه. قرر في تلك الليلة البيع وكان المشتري على بابه 
من الصباح الباكر، اســـتلم المبلغ وشد رحالُه في اليوم الذي بعده 
إلـــى هنـــاك، إلى جنـــوِب أفريقيا، أفـــكار كثيرة كانت فـــي مخيلته 
أثناء الرحلة، أرض كبيرة جدا وتربة خصبة ومؤكد أن المحصول 
ســـيكون أكثـــر واألربـــاح أكبر، ســـيكوُن فـــي حســـابي البنكي مال 

وفير... يقوُل في نفسه.
المفاجأة كانت قاســـية جدا على المـــزارع بعد أن وصل إلى هناك 
واشترى تلك األرض الكبيرة للغاية، فقد وجد فيها أفاعي ضخمة 
واألرض تحتـــاج إلـــى جهـــد كبير ووقت مضاعـــف لتكون صالحة 
للزراعـــة، لم يكن يعرف حينها مـــا عليه فعله، وبعد أن عجز تماما 
رجـــع إلـــى وطنـــه ينـــدب حظه بعـــد أن خســـر األرض التـــي كانت 

مصدر دخله وتحفظ كرامته.

دروس عديدة نستخلصها من هذه الحكاية عزيزي القارئ، ال ُتفرط  «
في أرضك ووطنك وتنخدع بدعوات مشبوهة ومزيفة وفاقدة 

للقيمة.

عباس ناصر

دبلوماسية ناجحة تساوي صورة طيبة
مما ال شـــك فيه أن الدبلوماسية من أهم أدوات صنع صورة الدولة لدى 
شـــعوب وحكومات الدول األخـــرى، لذلك تهتم الـــدول باختيار العناصر 
ذات الثقافة وذات القدرة على التعبير ورسم الصورة الجيدة بما تمتلكه 
من مهارات مختلفة، ورغم التطور الهائل في وســـائل االتصال الحديثة 
وما حققته من ســـهولة فـــي التواصل وإلغاء الحـــدود والحواجز، إال أن 
االتصال الشـــخصي من خال العمل الدبلوماسي له أهميته الكبيرة في 

تحقيق التفاهم وحل المشكات الدولية.
والشـــك أن الدبلوماســـي بثقافتـــه ولغتـــه وســـلوكه هـــو تعبير عـــن بلده 
وقيمهـــا وعاداتهـــا وتقاليدهـــا ومثلهـــا العليا، وبـــكل تأكيد فـــإن الصورة 
الطيبـــة التي يحملها العالم للبحرين تكونت نتيجة تراكمات طويلة من 

العمل الدبلوماسي رفيع المستوى. 
وقد تبنت الدبلوماســـية البحرينية خال ســـنوات طويلة مضت النهج 
الهادئ الوقور الذي يعبر عنه بوضوح شـــديد قائد الدبلوماســـية األول 
فـــي البـــاد جالـــة الملك المفـــدى حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وقد عبر 
جالـــة الملـــك عـــن هـــذا المعنى خـــال االحتفـــال باليـــوم الدبلوماســـي 
الذي حضره الشـــيخ خالد بن أحمد آل خليفة ولفيف من رجال الســـلك 
الدبلوماســـي بالبحريـــن، حيـــث قـــال جالتـــه إن السياســـة الخارجيـــة 
البحرينية أرست لنفسها “نموذجًا خاصًا استنادًا لمبادئ وقيم ومخزون 
الثقافة اإلنسانية في المجتمع البحريني، وبثرائها المرتبط بالشخصية 
البحرينيـــة المعروفة بتواصلها المتحضر مع العالم بثقافاته وحضاراته 

المتنوعة”.
وإلـــى جانـــب التكوين الشـــخصي والبنـــاء الثقافي الرفيع للدبلوماســـي 
البحرينـــي فـــي بناء الصـــورة الرفيعة التـــي نالتها البحرين لدى شـــعوب 
العالم، فهناك أســـس معينة اتبعتها الدبلوماســـية البحرينية في تعاملها 
مـــع العالـــم، ومـــن بيـــن هـــذه األســـس احتـــرام القيـــم اإلنســـانية العامـــة 
والحـــرص علـــى عـــدم التدخل فـــي الشـــؤون الداخلية للـــدول واحترام 
المقدســـات، والحـــرص على تحقيق الســـلم العالمي، كل هذا ســـاعد في 
إنتاج هذه الصورة الواقعية والمشرقة عن مملكة البحرين تحت قيادة 
قائـــد الدبلوماســـية البحرينية األول جالة الملك صاحـــب النهج الهادئ 
الوقور في التعامل مع كل القضايا مهما كانت صعوبتها، فهذا النهج هو 
الذي وفر للدبلوماســـية البحرينية القدوة الحســـنة في جميع تحركاتها 

الخارجية.

والبد أن نشير في هذه العجالة إلى فارس الدبلوماسية البحرينية  «
الذي جمع بين الشجاعة والتوازن واالحترام في مسيرته 

الدبلوماسية العامرة سمو الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الذي له 
بصمة قوية وله تاريخ كبير من العطاء جعله من أشهر وأبرز وزراء 

الخارجية العرب في هذا الجيل.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم



Sports@albiladpress.com 18
األحد 19 يناير 2020 - 24 جمادى األولى 1441 - العدد 4114

تغطية - اللجنة االعالمية

شــهدت مســابقات الفترة الصباحية للناشــئين من بطولة ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة برعاية “دلمونيا” التي 
أقيمت بميدان الرفه باالتحاد الرياضي العسكري، منافسات قوية ومشاركة واسعة.

وهـــي  المســـابقات  أولـــى  وأقيمـــت 
الناشـــئين  لفئـــة  األولـــى  المســـابقة 
التأهـــل  )مســـابقة  األول  المســـتوى 
لمرحلة التمايز( ونوعها مسابقة جولة 
مع جولة تمايز ضد الزمن للمتعادلين 
علـــى المركـــز األول وارتفاع الحواجز 
100 ســـم، سرعة المســـلك 350 مترا/ 
  دقيقة وشـــهدت منافســـات قوية بين 
الذيـــن شـــاركوا فـــي هـــذه  الفرســـان 
المسابقة، ما يؤكد استعدادهم الجيد 
لها ولبقية المســـابقات، وحقق المركز 
حســـين  علـــي  الفـــارس  فيهـــا  األول 
العلواني مع الجواد ماي بريشـــيز من 
إســـطبل صحارى، منهًيـــا الملك بزمن 
بلغ 26.57 ثانيـــة، وفي المركز الثاني 
جاء الفارس حسين أصغر مع الجواد 
انجـــل آي من إســـطبل صحارى بزمن 

بلغ 28.42 ثانيـــة، وفي المركز الثالث 
حلـــت الفارســـة جميلـــة هاســـيد مـــع 
الجـــواد ماندور من إســـطبل صحارى 
بزمـــن بلغ 28.53 ثانيـــة، المركز الرابع 
مـــن  هاندرتمـــارك  إيميلـــي  الفارســـة 
الجـــواد كونتـــدور مـــن نـــادي دلمـــون 
المركـــز  ثانيـــة،   30.96 بلـــغ  بزمـــن 
الرابع الفارســـة بيبا فـــوري مع الجواد 
إيتاتشـــي مـــن اإلســـطبالت الخاصـــة 
بزمـــن بلـــغ 32.23 ثانية وفـــي المركز 
الســـادس الفارسة شارلوت واتس مع 
الجواد كورتيز من إسطبل المها بزمن 

بلغ 33.23 ثانية.
وفي المســـابقة الثانية فئة الناشـــئين 
علـــى  )مســـابقة  الثانـــي  المســـتوى 
مرحلتين مع التأهل المباشر( وارتفاع 
الحواجـــز 110 ســـم ســـرعة المســـلك 

350 متـــرا/   دقيقة، والتي لم تخل من 
اإلثـــارة والتشـــويق مع رفع مســـتوى 
أظهـــروا  الذيـــن  للفرســـان  الحواجـــز 
تفوًقـــا واضًحـــا، ما يؤكـــد جهوزيتهم 

واستعدادهم المبكر لهذه البطولة.
للفـــارس  والنجوميـــة  التألـــق  وكان 
الناشئ ســـلطان الرميحي الذي تمكن 
من إحـــكام ســـيطرته على المســـابقة 
وتعـــدي جميع الحواجز دون إســـقاط 
أي منها بأسرع زمن في هذه المسابقة 
بلغ 39.09 ثانية مع جواده بريسفول 
المركـــز  تـــارًكا  مـــن إســـطبل عوالـــي، 
الفارســـة  منافســـيه  ألقـــرب  الثانـــي 
الناشـــئة غريـــس رودني مـــع جوادها 
أركو من نادي عوالي للفروسية بزمن 

بلغ 45.05 ثانية.
وفـــي المركـــز الثالث جاءت الفارســـة 

الجـــواد  مـــع  هوندرتمـــارك  إيميلـــي 
كونتدور بزمن بلغ 46.67 ثانية، وفي 
المركـــز الرابـــع الفارس حســـين أصغر 
مع جواده انجـــل آي بزمن بلغ 39.56 
ثانية و4 أخطاء، المركز الخامس مرة 
أخـــرى مع جـــواده اآلخر كابـــري كولر 
بزمـــن بلـــغ 40.21 ثانيـــة و4 أخطـــاء 
والمركز الســـادس حلت فيه الفارســـة 
بيبا فوري مع جوادها إيتاتشي بزمن 

بلغ 45.55 ثانية و4 أخطاء.
وتـــوج الفائزيـــن بالمراكـــز األولى في 
مســـابقتي المســـتوى األول والثانـــي 
للناشـــئين )مســـابقة التأهـــل لمرحلـــة 
التمايز( ومســـابقة “على مرحلتين مع 
التأهـــل المباشـــر” مالكة مؤسســـة عز 
الخيـــل لمســـتلزمات الفروســـية هدى 

جناحي.
مـــن جهتـــه، أعـــرب الفـــارس الناشـــئ 
علـــي العلوانـــي عن ســـعادته بالنتائج 
التـــي حققها فـــي منافســـات البطولة 
الرابعـــة لهـــذا الموســـم بطولـــة ســـمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وقال 
“يـــوم جميـــل منـــذ البدايـــة بتحقيقي 
لقب أول مسابقة للناشئين. المنافسة 
كانت قوية فيها، خصوًصا أن األزمنة 
كانـــت متقاربـــة جـــًدا. حرصـــت على 
التـــدرب بشـــكل جيـــد خـــالل الفتـــرة 
الماضيـــة من أجل دخول أجواء هذه 
البطولـــة بجهوزيـــة عاليـــة وتحقيـــق 
افضـــل النتائج، وها نحـــن اليوم عدنا 
مجـــدًدا للميـــدان مـــن أجل المنافســـة 
على ألقاب البطولـــة الرابعة، حصدت 
المركـــز األول فـــي المســـابقة األولـــى 
وصعدت منصة التتويج وســـأواصل 
مـــن أجـــل تحقيق مزيـــد مـــن النتائج 
المتقدمة في المسابقات المقبلة بإذن 

هللا”.
أما الفارس الناشئ سلطان الرميحي 
الثانيـــة  المســـابقة  لقـــب  صاحـــب 
للناشئين فقال “سعيد بتحقيقي لقب 
مســـابقات  ضمـــن  الثانيـــة  المســـابقة 
الناشئين لبطولة سمو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة، كانت الفترة الماضية 
التـــي قضيناها فـــي التدريبات جيدة 
وأتـــت بثمارهـــا اليـــوم وتمكنـــت مـــن 
تحقيـــق المركز األول رغم المنافســـة 
القويـــة، هذا بحد ذاته يعطيني دافعا 
وحافزا معنويا كبيرا من أجل تحقيق 
مزيد من النتائج المتقدمة والمنافسة 

على المراكز األولى”.
وأضـــاف الرميحي الصغيـــر “البطولة 
هذا الموســـم قوية، المشاركة واسعة، 
المســـالك رائعة من ناحيـــة التصميم، 
التـــي تجعلنا نبذل جهـــودا كبيرة كي 
نقرأهـــا بالصـــورة الصحيحـــة ونصـــل 
أعلـــى  وتحقيـــق  التتويـــج  لمنصـــة 
المراتـــب والمراكز. ســـأواصل العطاء 
لتحقيـــق  جهـــدي  قصـــارى  وســـأبذل 
مزيـــد مـــن النتائـــج المتقدمـــة.. أخي 
منـــه  وأتعلـــم  قدوتـــي  هـــو  معيـــوف 

الكثير”.

الرميحي متوجا بلقب المسابقة الثانية للناشئينالعلواني متوجا بالمركز األول في المسابقة األولى للناشئين صورة جماعية للفائزين في المسابقة الثانية للناشئين

منافســات قويــة ومشــاركة واســعة للناشــئين فــي بطولة خالــد بن حمــد لقفــز الحواجز

العلواني والرميحي يحرزان المسابقة األولى والثانية على التوالي

حسن علي

مواجهة واحدة تفصل الرفاع عن “أبطال آسيا”
بــــــعــــــد انـــــــســـــــحـــــــاب األنــــــــــديــــــــــة اإليـــــــرانـــــــيـــــــة

اإليرانيـــة  األنديـــة  رؤســـاء  أعلـــن 
بـــدوري أبطـــال  األربعـــة المشـــاركة 
آســـيا لكرة القدم 2020 انســـحابهم 
مـــن البطولـــة؛ احتجاجـــا علـــى قرار 
منعهـــم من قبـــل االتحاد اآلســـيوي 
الســـتضافة مباريـــات أنديتهم على 
محايـــدة،  ألرض  واللجـــوء  أرضهـــا 
وذلـــك وفقـــا لوكالـــة أنبـــاء فـــارس 

اإليرانية.
وتوصل كل من أندية “برسبوليس”، 
“استقالل”، “شهر خودرو”، “سباهان” 
لقرار موحد بعدم المشـــاركة بدوري 
أبطال آسيا 2020، وشددت األندية 
علـــى أنها لـــن تخضع لقـــرار االتحاد 
بهـــذا الشـــأن ولـــن تلعـــب مـــع أي ناد 

على أرض محايدة.

مبـــاراة  فـــإن  القـــرار  ذلـــك  وبنفـــاذ 
الرفاع البحريني ونادي شهرخودرو 
اإليرانـــي بالـــدور التمهيدي )الملحق 
المؤهل لدوري أبطال آسيا( والمقرر 
لهـــا أن تقـــام يـــوم الثالثـــاء المقبـــل 
21 ينايـــر الجـــاري ســـتكون ملغـــاة، 

واحـــدة  مواجهـــة  للرفـــاع  لتتبقـــى 
أمـــام الســـيلية القطـــري بتاريخ 28 
ينايـــر الجاري بالدوحـــة، وهو ما قد 
يعـــزز حظوظ “الســـماوي” في بلوغ 
دوري أبطال آســـيا وتســـجيل أسمه 
كأول نـــاد بحرينـــي يصـــل إلى هذه 

المسابقة.
وكان الرفـــاع تغلـــب فـــي المواجهة 
األخيرة على تشيناي سيتي الهندي 
بهـــدف الالعـــب محمـــد عبدالجبـــار 
)40( فـــي اللقاء الذي جمع الفريقين 

في الهند.

فريق الرفاع لكرة القدم
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أســـند االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم، 
مبـــاراة  تحكيـــم  طاقـــم  تقييـــم  مهمـــة 
والوحـــدة  العراقـــي  الشـــرطة  فريقـــي 
اإلماراتـــي، ضمـــن مرحلـــة المجموعات 
لـــدوري أبطال آســـيا لكرة القـــدم 2020، 
إلـــى ُمقّيـــم الحـــكام اآلســـيوي ورئيـــس 
قسم شؤون الحكام باالتحاد البحريني 

لكرة القدم جاسم محمود.
للعبـــة مقيـــم  القـــاري  االتحـــاد   وكلـــف 
محمـــود  جاســـم  اآلســـيوي  الحـــكام 
لإلشراف على تقييم الطاقم التحكيمي 
للمبـــاراة التـــي ســـتقام يـــوم 17 فبرايـــر 

المقبل في العراق.
وســـيدير اللقـــاء طاقـــم تحكيمي دولي 
 iida يابانـــي، مكـــون مـــن حكم الســـاحة
 karakami ويعاونـــه مواطناه ،jumpei

.yamamoto والحكم الرابع ،takagiو
لجاســـم  اآلســـيوي  التكليـــف  ويأتـــي 
محمـــود، ضمـــن إطـــار المهـــام المتعددة 
التـــي يســـندها االتحـــاد اآلســـيوي لكرة 

القدم إلـــى ُمقّيمي الحـــكام البحرينيين 
المعتمدين لديه، إذ سبق لجاسم محمود 
أن أشـــرف علـــى العديـــد مـــن األطقـــم 
التحكيميـــة خـــالل مباريـــات بمختلـــف 
البطـــوالت المنظمة قاريـــا ودوليا. يأتي 
ذلك استمراًرا للنجاحات المتعددة التي 
يحققهـــا التحكيم البحريني، عبر وجود 
كـــوادره فـــي مختلف البطـــوالت، وعلى 
مكانـــة  يعكـــس  بمـــا  األصعـــدة،  جميـــع 
المحليـــة  والثقـــة  البحرينـــي  التحكيـــم 

والقارية والدولية به.

محمود مقيما لحكام دوري أبطال آسيا

طاقم بحريني في كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
ــة الــــمــــتــــمــــيــــزة لـــلـــتـــحـــكـــيـــم ــ ــان ــ ــك ــ ــم ــ ــل ــ تـــــأكـــــيـــــدا ل

كلــف االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، طاقمــا تحكيميــا بحرينيا دوليــا، إلدارة مبــاراة في 
كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 2020.

وســـيدير الطاقم المكون من حكم الســـاحة 
علي الســـماهيجي، ويعاونه نواف شـــاهين 
الرابـــع  والحكـــم  علـــوي  فيصـــل  وســـيد 

 lao“ فريقـــي  مبـــاراة  حبيـــب،  إســـماعيل 
 ”hougang united“ مـــن الوس و ”Toyota
من ســـنغافورة، إذ ســـتقام المبـــاراة يوم 11 

فبرايـــر المقبـــل فـــي الوس، ضمـــن مرحلـــة 
المجموعات.

وســـيكون sun مـــن الصيـــن مقيمـــا للحكام، 
والهندي arunava مراقبا للمباراة.

ويأتـــي التكليف القـــاري الصادر من االتحاد 
للمكانـــة  تأكيـــدا  القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي 
المتميـــزة للتحكيم البحرينـــي، والثقة التي 

يتمتع بها على جميع األوساط.
ويعـــد الحـــكام األربعـــة علـــي الســـماهيجي 
علـــوي  فيصـــل  وســـيد  شـــاهين  ونـــواف 
وإســـماعيل حبيب ضمن قائمة نخبة حكام 

قارة آسيا للعام )2020(.
 وســـبق للحـــكام األربعـــة أن حضـــروا فـــي 

مختلف البطوالت على جميع األصعدة.

علي السماهيجي

جاسم محمود

نواف شاهينإسماعيل حبيبسيد فيصل علوي
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تغطية - اللجنة اإلعالمية

أرسل نادي العين اإلماراتي خطاًبا رسمًيا ألكاديمية سوبر سوكر للمشاركة في بطولة 
نادي العين للسيدات، التي ستقام على ملعبي هزاع بن زايد وطحنون بن محمد من 25 

يناير حتى 29 يناير 2020. 

ــت أكــاديــمــيــة ســوبــر ســوكــر على  ــقـ ووافـ
الـــمـــشـــاركـــة فـــي الـــبـــطـــولـــة، إذ 

أعـــربـــت عـــن شــكــرهــا 
ــا لـــنـــادي  ــرهــ ــ ــدي ــ ــق ــ وت
العين برئاسة خميس 
ــي وأعــــضــــاء  ــبـ ــعـ ــكـ الـ
إذ  اإلدارة،  مــجــلــس 

قــــــــررت األكـــاديـــمـــيـــة 
مشاركة الفريق بوجوه 
ــذه  ــي هــ ــ ــ ــدة ف ــ ــ ــدي ــ جــ
الــبــطــولــة؛ لــالســتــفــادة 
مــــــــــن االحـــــــتـــــــكـــــــاك 

واالنسجام لالعبات الواعدات.
اتفاقية  ســوكــر  ســوبــر  أكاديمية  ووقــعــت 
العربية  باإلمارات  العين  نــادي  في  تعاون 
ــمــيــة ســـوبـــر ســوكــر  ــمــتــحــدة بــيــن أكــادي ال
تعاون  إطــار  في  العين  نــادي  مع  للفتيات 
القدم  كــرة  لتطوير  الطرفين  بين  مشترك 
والبطوالت  المباريات  خالل  من  النسائية 

مملكة  فــي  مستقباًل  تنظم  ســوف  الــتــي 
العربية  ــارات  واإلمـ البحرين 

المتحدة.
وشــــــهــــــد تـــوقـــيـــع 
الكابتن  االتفاقية 
عــيــســى الــعــيــنــاوي 
ممثاًل عن أكاديمية 
ومن  ســوكــر،  سوبر 
كــل من  العين  ــادي  ن
ــمـــود الــكــعــبــي  مـــحـ
ــنـــة  ــلـــجـ رئـــــيـــــس الـ
الـــنـــســـائـــيـــة بـــنـــادي 
مدربة  سعد  نهى  والكابتن  العين 

فريق فتيات العين.
ــدرب ســـوبـــر ســوكــر  ــ ــدى مـ ــ مـــن جــانــبــه، أبـ
بدعوة  سعادته  العيناوي  عيسى  الكابتن 
نـــادي الــعــيــن لــلــمــشــاركــة وكــذلــك الــتــعــاون 
دعوة  بخصوص  المستقبل  في  المشترك 

الفريق للمشاركة في البطولة.

“سوبر سوكر” في بطولة العين للسيدات



تقام يوم اإلثنين 20 يناير الجاري، مراسم سحب قرعة كأس العرب تحت 20 سنة 
لكرة القدم، في مقر األمانة العامة لالتحاد العربي لكرة القدم بالعاصمة السعودية 

)الرياض(.

ويشـــارك منتخـــب الشـــباب لكـــرة القدم 
منتخبـــا   15 جانـــب  إلـــى  البطولـــة  فـــي 
آخـــر، إذ ستكشـــف يـــوم اإلثنيـــن هويـــة 
المجموعات األربع للبطولة التي ينظمها 
االتحاد العربي لكـــرة القدم كأول بطولة 
للمنتخبـــات بعد عودته للنشـــاط مجددا، 
وســـتقام البطولـــة في مدينتـــي الرياض 
والدمـــام خالل الفتـــرة 17 فبراير وحتى 

5 مارس المقبلين.
وكان االتحاد العربي لكرة القدم قد أعاد 
فـــي الموســـم الماضي منافســـات بطولة 
األنديـــة، والقت نجاحا كبيرا، وتقام هذا 

الموسم للعام الثاني على التوالي.

وسيشـــارك في بطولـــة المنتخبات تحت 
20 عامـــا 16 منتخبـــا وهـــي: البحريـــن، 
الجزائـــر، جيبوتـــي،  تونـــس،  اإلمـــارات، 
الســـعودية، الســـودان، العراق، فلسطين، 
قطـــر، حزر القمـــر، الكويت، ليبيـــا، مصر، 

المغرب وموريتانيا.
 4 علـــى  المنتخبـــات  توزيـــع  وســـيتم 
لـــكل  منتخبـــات   4 بواقـــع  مجموعـــات 
صاحبـــا  يتأهـــل  أن  علـــى  مجموعـــة، 
المركزين األول والثاني من كل مجموعة 

إلى ربع النهائي.
وسيكون منتخب الســـعودية على رأس 
المجموعة األولى، فيما ســـتجرى القرعة 

مباريـــات  لتحديـــد  المنتخبـــات؛  لبقيـــة 
مباريـــات  ســـتقام  إذ  المجموعـــات،  دور 
وربـــع  والثالثـــة  األولـــى  المجموعتيـــن 
النهائـــي للمجموعتيـــن ونصـــف النهائـــي 
ونهائي البطولة في الدمام، أما مباريات 
وربـــع  والرابعـــة  الثانيـــة  المجموعتيـــن 
فـــي  فســـتكون  للمجموعتيـــن  النهائـــي 
مدينة الرياض. وتأتي مشـــاركة منتخبنا 

لفئـــة الشـــباب فـــي البطولـــة ضمـــن إطار 
التحضيـــر للمشـــاركة فـــي بطولـــة آســـيا 
تحت 19 عاما 2020، والتي ســـتقام في 

أوزبكستان خالل أكتوبر المقبل.
وســـتمثل البطولة العربيـــة فرصة جيدة 
للجهاز الفنـــي للمنتخب بقيـــادة المدرب 
للتحضيـــر  كرامـــي؛  إســـماعيل  الوطنـــي 
اآلســـيوي  لالســـتحقاق  مثالـــي  بشـــكل 

المهـــم. ويســـتعد منتخـــب الشـــباب فـــي 
الفتـــرة الحالية عبر التجمع المحلي على 
لالتحـــاد  التابعـــة  الخارجيـــة  المالعـــب 
البحرينـــي لكرة القـــدم بقائمـــة تضم 30 
العبـــا هم: أحمد مســـلم، حســـين هرونة، 
محمـــد كاظـــم، حســـين عيســـى، عبدهللا 
ســـالم، هاني طه، دعيج الذوادي، ســـالم 
حســـين، عبدالرحمـــن العبيدلـــي، محمـــد 

حســـين  فيصـــل،  طـــالل  عبدالقيـــوم، 
العكري، ســـيد جواد حيـــدر، علي خليفة، 
عـــادل،  ســـلمان  عبدالكريـــم،  حســـين 
الســـالم،  مصطفـــى  الزبيـــدي،  صالـــح 
ســـعود  نمـــر،  عبـــدهللا  الكـــوس،  خليفـــة 
الهـــزاع، إبراهيـــم علي، عـــادل الرميحي، 
عبدالرحمن الكوهجي، عبدالرحمن سيد 
محمد، عيســـى عبدهللا، موســـى مانيرو، 
خليـــل إبراهيـــم، مبـــارك محمـــد وصالح 

بدر.
ومن المؤمل أن يشـــارك منتخب الشباب 
فـــي بطولة غرب آســـيا الثانية للشـــباب، 
إذ  العربيـــة،  البطولـــة  مـــن  فراغـــه  بعـــد 
ســـتقام بطولة غرب آســـيا خـــالل الفترة 
14 وحتـــى 25 مـــارس المقبـــل، علـــى أن 
يتـــم تحديد الدولـــة المســـتضيفة خالل 

األيام المقبلة.

غًدا الكشف عن قرعة كأس العرب تحت 20 سنة

منتخب الشباب لكرة القدم إسماعيل كرامي
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أكــد عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة رئيــس لجنــة المســابقات 
حســين حمــاد أن الموعــد المبدئــي النطــالق مســابقة كأس ســمو ولــي العهــد ســيكون 

بتاريخ 5 فبراير المقبل.

وأوضح حماد لـ “البالد ســـبورت” أن لجنة 
المســـابقات بصدد إصدار جدول مســـابقة 
“أغلـــى الكـــؤوس”، ومـــن المؤمـــل أن يتـــم 
 25 بتاريـــخ  المبدئـــي  الجـــدول  إصـــدار 
ينايـــر أو قبـــل ذلـــك الموعـــد، وســـيتضمن 
الجدول التواريـــخ والمراكز فقط على أن 
يتـــم إصدار الجدول النهائـــي المعتمد بعد 
اكتمـــال المراكـــز بـــدوري الدرجـــة األولـــى 
ودوري الدرجـــة الثانيـــة، فـــي ظـــل إقامة 
أنديـــة  بمشـــاركة  العـــام  لهـــذا  المســـابقة 

الدرجتين.
وأشـــار إلى أن لجنة المسابقات تعمل على 
إتمـــام اللمســـات النهائيـــة إلصـــدار جدول 
كأس ســـمو ولي العهد والعمل على إخراج 

جميع المسابقات على النحو األمثل.
ووفقا لنظام المسابقات المعدل فإن الدور 

التمهيدي لمســـابقة كأس ســـمو ولي العهد 
ســـيقام بحســـب نتائـــج الـــدور التمهيـــدي 
لمســـابقتي دوري الدرجـــة األولى )القســـم 
)القســـم  الثانيـــة  الدرجـــة  ودوري  األول( 
األول والثانـــي( بنظـــام إخـــراج المغلـــوب 
مـــن مبـــاراة واحدة، ففـــي المجموعـــة “أ”: 
يلعـــب ثالـــث الدرجـــة الثانيـــة مع ســـادس 
الدرجـــة الثانيـــة والفائـــز منهمـــا يلعب مع 
ثانـــي الدرجة الثانية والفائـــز منهما يلعب 
مع ســـابع دوري الدرجـــة األولى في الدور 

التمهيدي.
المجموعة “ب”: يلعب رابع الدرجة الثانية 
مع خامـــس الدرجة الثانيـــة والفائز منهما 
يلعـــب مـــع أول الدرجـــة الثانيـــة والفائـــز 
منهما يلعب مع ثامن دوري الدرجة األولى 

بالدور التمهيدي.

وبالنســـبة لـــأدوار النهائية يوضـــع الفريق 
بالـــدور  األول  المركـــز  علـــى  الحاصـــل 
التمهيدي لدوري الدرجة األولى على رأس 
المجموعـــة “C” وصاحـــب المركـــز الرابـــع 
بـــدوري الدرجـــة األولى اســـفل المجموعة 
ذاتهـــا، فيمـــا يوضع الفريـــق الحاصل على 
المركز الثاني في الـــدور التمهيدي لدوري 
 ”D“ الدرجـــة األولى علـــى رأس المجموعة

والفريـــق الحاصـــل علـــى المركـــز الثالـــث 
بـــدوري الدرجـــة األولى اســـفل المجموعة 

ذاتها.
وبحسب نظام المسابقة يتم إجراء قرعة 

لباقـــي فـــرق الدرجـــة األولـــى والفريقـــان 
الفائـــزان مـــن المجموعـــة “A” و “B” فـــي 
الـــدور التمهيدي لكأس ولي العهد، وتلعب 
جميع المباريـــات بطريقة إخراج المغلوب 

من مباراة واحدة.
يذكـــر أن األهلي هو حامل لقب المســـابقة 
فـــي الموســـم الماضـــي بعـــد فـــوزه علـــى 

المحرق في المباراة النهائية.

ــد يـــجـــمـــع أنـــــديـــــة الــــــدرجــــــة األولــــــــــى والـــثـــانـــيـــة ــ ــديـ ــ ــام جـ ــ ــظ ــ ــن ــ ب

5 فبـــرايـــر انطـــالق كــأس ولــي العهــد

حسن علي

أحمد مهدي

حسن علي

األهلي حامل لقب كأس سمو ولي العهد الموسم الماضي

حسين حماد

من المؤمل أن تحتضن مدينة برشــلونة اإلســبانية، المعســكر الخارجي لمنتخبنا الوطني لكرة الصاالت، ضمن إطار تحضيراته للمشــاركة في بطولة 
آسيا لكرة الصاالت 2020، التي ستقام أواخر فبراير المقبل في تركمانستان.

وكان منتخـــب كـــرة الصـــاالت تأهـــل إلـــى 
فـــي  ســـتقام  التـــي  اآلســـيوية  لبطولـــة 
العـــام  مـــن  فبرايـــر  خـــالل  تركمانســـتان 
المقبل، بعد ترشـــحه عن المجموعة األولى 
لتصفيات منطقة غرب آسيا، والتي أقيمت 

في البحرين خالل أكتوبر الماضي.
وسيقيم منتخب الصاالت معسكرا خارجيا 

في مدينة برشـــلونة اإلســـبانية؛ اســـتعدادا 
لالســـتحقاق اآلســـيوي، ومـــن المتوقـــع أن 

يمتد من 8 وحتى 20 فبراير.
12 يومـــا ســـيقضيها أحمـــر الصـــاالت فـــي 
المعســـكر الـــذي سيشـــتمل علـــى تدريبـــات 
مكثفـــة بقيـــادة المـــدرب البرازيلـــي لينـــو، 

إضافة إلى عدد من المباريات الودية.

سلســـلة  المنتخـــب  يواصـــل  ذلـــك،  إلـــى 
للبطولـــة،  اســـتعدادا  المحليـــة  تدريباتـــه 
كمـــا أنـــه يســـتعد لخـــوض لقاءيـــن وديين 
أمام نظيـــره اللبناني يومـــي 24 و26 يناير 

الجاري في البحرين.
وكان المنتخب قد خاض األسبوع الماضي 
لقاءين وديين أمام منتخب ليبيا المصنف 

ثالثـــا علـــى القـــارة اإلفريقيـــة و37 عالميـــا، 
إذ تعـــادل المنتخبـــان فـــي الوديـــة األولـــى 
)1-1(، قبـــل أن يفـــوز منتخبنـــا فـــي الودية 
البطولـــة  قرعـــة  وأوقعـــت   .)3-2( الثانيـــة 

اآلســـيوية 2020 لكـــرة الصـــاالت منتخبنـــا 
في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات 

أوزبكستان والصين وإندونيسيا.
وبحســـب جدول المباريات، فـــإن منتخبنا 

سيدشـــن مشـــواره يـــوم 27 فبرايـــر 2020 
بلقاء منتخب الصين ضمن الجولة األولى، 
يـــوم  الثانيـــة  الجولـــة  يخـــوض  أن  علـــى 
29 أمـــام منتخـــب إندونيســـيا، ثـــم يالقـــي 
منتخـــب أوزبكســـتان فـــي الجولـــة الثالثة 
 2 يـــوم  المجموعـــات  دور  مـــن  واألخيـــرة 
مـــارس 2020. وينـــص نظـــام التأهـــل فـــي 
البطولـــة اآلســـيوية علـــى ترشـــح صاحبي 
النهائـــي،  لربـــع  والثانـــي  األول  المركزيـــن 
علمـــا أن 5 منتخبات ســـتتأهل من البطولة 

اآلسيوية إلى بطولة العالم 2020.

منتخب كرة الصاالت يستعد لوديتي لبنان

خطــوة واحــدة تفصــل المحــرق واألهلــي عن بلوغ نهائي دوري الدرجة األولــى للكرة الطائرة عندما يلتقيان اليوم )األحــد( النجمة وداركليب على 
التوالي بصالة االتحاد بمدينة عيسى الرياضية ضمن منافسات نصف النهائي الثاني )المربع الذهبي(.

وكان المحرق فاز على النجمة لـ 3 أشواط 
نظيفـــة، وحقـــق األهلـــي الفـــوز ذاتـــه على 
داركليـــب فـــي نصـــف النهائـــي األول الذي 
أقيم بينهم األربعاء الماضي، إذ يسعى كل 
من النجمة وداركليب لتعويض الخســـارة 

وتأجيل الحسم في المباراة الفاصلة.

هل يعود النجمة؟

لـــم يتوقع عشـــاق ومحبـــو الكـــرة الطائرة 
أن تنتهـــي مبـــاراة المحـــرق والنجمة بهذا 
“طائـــرة  فـــازت  أن  بعـــد  الباهـــت  الشـــكل 
األحالم” بسهولة على “الرهيب” الذي ظهر 
بصورة مهزوزة للغاية متأثرا بغياب العبه 

األساســـي وضـــارب مركز 4 يوســـف خالد 
إثـــر غيابـــه بســـبب ســـوء فهم بينـــه وبين 

الجهاز اإلداري للعبة.
النجمـــة بقيـــادة المـــدرب المحلي مشـــعل 
تركـــي مطالـــب بتصحيح أوضـــاع فريقه، 
من خـــالل ثبات الكرة األولى واســـتخدام 
سالح اإلرساالت القوية للحد من خطورة 
ضاربي المحرق، وانتهاج أســـلوب التنويع 
الهجومـــي من قبل صانـــع األلعاب محمود 
جاسم؛ حتى ال يكون المحترف البرازيلي 
ليلســـون كوستا في مصيدة حوائط الصد 
باعتبـــاره أهم العب فـــي تخليص الكرات 
الهجومية مع تفعيل العبي االرتكاز حسن 

جعفر ومحمد عمر في الهجوم.
وعلـــى الطرف اآلخر فـــإن المحرق بقيادة 
المدرب محمد المرباطي سيواصل اللعب 
بنفـــس الطريقـــة من خـــالل الضغـــط على 
منافســـه بقوة اإلرساالت لهز الكرة األولى 
المفتـــوح  اللعـــب  علـــى  النجمـــة  وإجبـــار 
واســـتثمار  الصـــد  حوائـــط  تنظيـــم  مـــع 
قوتـــه الهجوميـــة الممثلـــة فـــي المحترف 
الكاميروني وضارب مركز 2 كودي أطول 
محتـــرف بالـــدوري والثنائـــي المتميـــز في 

مركز 4 فاضل عباس ومحمد يعقوب.

داركليب ينشد التعويض

خيـــب داركليب آمـــال جماهيـــره ومحبيه 
بســـقوطه المذل أمـــام األهلي بنتيجة 3/ 0 
بـــأداء هزيـــل للغايـــة، فيما غـــاب محترفه 
الكوبـــي روميـــرو الـــذي لم يحرز ســـوى 8 
نقـــاط، وهو ما ســـيدفع بالمـــدرب راميريز 
اليوم لتصحيح األخطاء والسعي للظهور 
بشـــكل أفضل باالعتماد على ضارب مركز 
2 علـــي إبراهيم الذي يشـــكل أمل “العنيد” 

في الشـــق الهجومي، كما يأمل المدرب أن 
يظهر محمـــود عبدالواحد بصـــورة أفضل 
مـــن خـــالل تأميـــن االســـتقبال والفاعليـــة 
الهجوميـــة، إلـــى جانـــب تنشـــيط العبـــي 
االرتكاز حســـن عباس وأيمن عيســـى. أما 
األهلـــي بقيـــادة المـــدرب رضـــا علـــي فإنه 
قـــدم أداء مذهـــال ومن المتوقـــع أن يلعب 
بنفـــس التشـــكيلة وبنفـــس األســـلوب مـــن 

خـــالل الضغط على المنافس باإلرســـاالت 
محمـــود  نحـــو  المصوبـــة  وتحديـــدا 
عبدالواحد مع تماســـك حوائط الصد التي 
يشـــكلها عبـــاس الخبـــاز وعلـــي الصيرفي، 
فيمـــا ســـيكون محمـــد عنان الخيـــار األبرز 
لقوتـــه  حبيـــب  علـــي  األلعـــاب  لصانـــع 
الهجومية بمركـــز 2 مع وجود ثنائي مركز 

4 ناصر عنان والكندي ريموند.

لبلوغ نهائي دوري الطائرة بنصف النهائي الثاني اليوم
هل يحسمها المحرق واألهلي أم يؤجلها النجمة وداركليب؟

لقاء داركليب واألهلي بنصف النهائي األول المحرق يسعى لإلطاحة بالنجمة للمرة الثانية

أحمد مهدي

منتخب كرة الصاالت



ترأس وكيل الزراعة والثروة البحرية نبيل أبوالفتح اجتماع اللجنة التوجيهية لمتابعة وضع خطة عمل لتنفيذ مشروع استراتيجية 
تنوع مصادر الغذاء في دعم األمن الغذائي.

وتضم اللجنة ممثلين لجهات رسمية 
بحرينيـــة عـــدة مـــع خبـــراء منظمـــة 
األغذيـــة والزراعـــة لألمـــم المتحـــدة 
“الفاو”، وعقـــد االجتماع بمبنى وكالة 

الزراعة والثروة البحرية في البديع،
وحضـــره الوكيـــل المســـاعد لشـــؤون 
الزراعـــة عبدالعزيز محمد، والمنســـق 
المقيـــم والممثل لألميـــن العام لألمم 
المتحـــدة فـــي مملكة البحريـــن أمين 
عـــن: مكتـــب  الشـــرقاوي، وممثلـــون 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
البحريـــن،  وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة 
وزارة  والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة 
الصحة، هيئـــة الحكومة اإللكترونية، 
وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة، 
القطـــاع  لتنميـــة  الوطنيـــة  المبـــادرة 

الزراعي.
وقال وكيل الزراعة والثروة البحرية: 
إن االجتماع يأتي متابعة لواحدة من 
أصل 4 مشـــروعات تم التوقيع عليها 
بين وكالة الزراعـــة والثروة البحرية، 
مع منظمة األغذيـــة والزراعة التابعة 

لألمـــم المتحـــدة )الفاو(، ضمـــن إطار 
الشـــراكة االستراتيجية بين البحرين 

ووكاالت منظمة األمم المتحدة.
تطويـــر  مشـــروع  أن  وأوضـــح 
اســـتراتيجية تنـــوع مصـــادر الغـــذاء 
في دعم األمن الغذائي في البحرين، 
المســـارات  تحديـــد  علـــى  يركـــز 
الغـــذاء  تنويـــع  لتطويـــر  المختلفـــة 
فـــي البحرين، وســـبل تعزيـــز برنامج 
المخـــزون االســـتراتيجي مـــن الغذاء 
ضمـــن اســـتراتيجية األمـــن الغذائي، 
تحديـــد الخيـــارات البديلـــة لمصـــادر 
واالســـتثمارات  المســـتورد  الغـــذاء 
الخارجية فـــي مجال الغذاء، تحديد 
أفضـــل الممارســـات لوســـائل اإلنتاج 
المحلي من المحاصيـــل الزراعية بما 
تتوافق مع التغلب الظروف المناخية 
والمياه، وتقيم الوضع الراهن اإلنتاج 
واالســـتثمارات  المحلـــي،  الزراعـــي 
اإلنتـــاج  مجـــاالت  فـــي  الخارجيـــة 
الزراعـــي، واإلجـــراءات الطارئـــة في 
مواجهـــة نقص الغـــذاء، إذ ســـتتكفل 

التابعـــة  منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة 
لألمم المتحدة بإعداد دراسة مفصلة 

عن المشروع.
لمنظمـــة  الفنـــي  الخبيـــر  وعـــرض 
خطـــة  أبوســـلمان  رامـــي  “الفـــاو” 
مقترحة لتطوير اســـتراتيجية األمن 
وأشـــار  البحريـــن،  لمملكـــة  الغذائـــي 
الغذائـــي  األمـــن  محـــددات  أن  إلـــى 
تتضمـــن، اإلنتـــاج المحلـــي، التنميـــة 
االقتصاديـــة، تصنيـــع الغـــذاء، إعادة 
اإلنتـــاج  فـــي  االســـتثمار  التصديـــر، 
االحتياطيـــات  العالمـــي،  الغذائـــي 
بيـــن  التنســـيق  االســـتراتيجية، 
الزراعيـــة  التقنيـــات  القطاعـــات، 
تســـهيالت  المناســـبة،  المســـتدامة 
الغذائيـــة  العـــادات  المالـــي،  القطـــاع 
الهـــدر،  وتقليـــل  الغـــذاء  وســـالمة 
االســـتدامة وإدارة الموارد الطبيعية، 

اإلحصاءات والمعلومات والرصد.
وذكـــر أن الهـــدف هـــو الوصـــول إلـــى 
استراتيجية شـــاملة ومتنوعة لألمن 
الغذائـــي فـــي البحريـــن ترتكـــز علـــى 

االستدامة االجتماعية واالقتصادية 
المخاطـــر  مـــن  وتخفـــف  والبيئيـــة 
ذات الصلـــة بتغير المنـــاخ والمخاطر 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
العالميـــة. وشـــدد على ضـــرورة وضع 
خطـــة عمـــل لتنفيـــذ االســـتراتيجية، 
والبنـــاء علـــى الجهـــود المبذولـــة في 
البحرين فيما يتعلق باألمن الغذائي.

التعـــاون  أهميـــة  الشـــرقاوي  وأكـــد 
الوثيق بين وزارة األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
لدعـــم  والزراعـــة  األغذيـــة  ومنظمـــة 
المشاريع المرتبطة ببرنامج الحكومة 
بما تسهم في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.
تطويـــر  بمشـــروع  يتعلـــق  مـــا  وأمـــا 

اســـتراتيجية تنـــوع مصـــادر الغـــذاء 
فـــي دعم األمـــن الغذائي فـــي مملكة 
البحرين، أكد الشرقاوي أهمية تنفيذ 
خطـــة العمـــل بمـــا تحقـــق األهـــداف 
المنشـــودة مـــن المشـــروع وأن تكون 
المؤشـــرات المحددة واضحة وقابلة 
مباشـــر  بشـــكل  والتنفيـــذ  للقيـــاس 

يتوازى مع مراحل تنفيذ المشروع.

أبوالفتح يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لمتابعة وضع استراتيجية لألمن الغذائي بالتعاون مع “الفاو”

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

الغذائـــي لألمـــن  ومتنوعـــة  شـــاملة  اســـتراتيجية 
ــة عــمــل ــطـ ــع خـ ــ ــوض ــ ــة” ل ــيـ ــهـ ــيـ ــوجـ ــتـ أبـــوالـــفـــتـــح يــــتــــرأس اجـــتـــمـــاع “الـ
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المتين يقتل بالسم.. المعّضل يضرب.. والنحيف حرامي
ســـهير  واإلعالميـــة  الباحثـــة  طرحـــت 
المهندي معلومات غير مألوفة للكثيرين 
فيمـــا يتعلـــق بعالقـــة األجســـام بنوعيـــة 
الجرائـــم، فالشـــخص الســـمين يمكـــن أن 
يرتكـــب جريمـــة قتـــل بـــدس الســـم، أما 
مفتـــول العضـــالت فيســـتخدم قوتـــه و 
“يرنجـــف” الضحية، أما صاحب الجســـم 
بالخفـــة  ترتبـــط  فجرائمـــه  “النحيـــف”، 

والسرعة؛ ألن “يده خفيفة”.
وتناولـــت المهندي فـــي محاضرتها التي 
اســـتضافها مركز كانـــو الثقافـــي بعنوان 
“األنمـــاط الجســـمانية مـــا بيـــن الرياضـــة 
وعلـــم اإلجـــرام”، بحضور عـــدد كبير من 
المثقفيـــن والمتخصصيـــن فـــي المجـــال 
القانوني وعلم النفس والمجال الرياضي 
والمهتميـــن فـــي هـــذا المجـــال، أنـــه فـــي 
ظـــل المخالفـــات والخروج عـــن المألوف 

وما يتوافق مع ســـلوك نمط الشـــخصية، 
تتحـــدد نـــوع الجريمـــة التـــي يمكـــن أن 
يرتكبهـــا الشـــخص، أي أن نـــوع الجريمة 
المرتكبة مبني على المؤثرات والمنبهات 
الخارجية التي تســـتثير الشخصية وفقا 
لنمطها الجسماني والسلوك المعني بهذه 
األنمـــاط. وشـــرحت ذلك بالقـــول “النمط 
الجســـماني الســـمين يمكـــن أن يرتكـــب 
جرائـــم من نـــوع القتل بالتســـميم؛ لكون 
هذا مرتبط األحشـــاء الداخلية واألمعاء 
وارتباطه بشـــكل كبير بالتمثيل الغذائي 
واتصافـــه ببعـــض الســـمات منهـــا الراحة 

والكســـل، أمـــا النمـــط العضلـــي فيرتبـــط 
بالجهـــاز العضلي والعظمـــي فتكون أكثر 
فـــي  الســـيطرة والقـــوة  ســـماته حســـب 
الجرائم التي يمكـــن أن ترتكب بالضرب 
للنمـــط  بالنســـبة  أمـــا  واالعتـــداءات، 
النحيف والذي يرتبط باألنسجة والجلد 
والجهـــاز العصبـــي، فتكـــون أكثـــر أنواع 

الجرائـــم التـــي يمكـــن أن يرتكبهـــا هـــي 
جرائـــم الســـرقات وأنـــواع الجرائم التي 
واســـتعرضت  وســـرعة.  خفـــة  تتطلـــب 
المحاضـــرة 4 محـــاور تضمنـــت الجـــذور 
التاريخية لألنماط الجسمانية وارتباطها 
بالســـلوك البشـــري، والدراســـات البحثية 
التـــي أجريـــت فـــي هـــذا الجانـــب وأهـــم 

نتائـــج هـــذه البحـــوث التـــي كان آخرهـــا 
نظريـــة “شـــيلدون”، والتـــي اعتمدت في 
مراكـــز التخصص الرياضي وعلم النفس 
والعامليـــن فـــي مجـــال علم األزيـــاء، أما 
المحـــور الثالـــث فشـــمل وصـــف األنماط 
بهـــا،  المتعلقـــة  والســـمات  الجســـمانية 
وخصص المحور الرابع للجانب التغذوي 

والصحـــي والعمـــر والجنـــس وعالقتهـــا 
بالنمط الجسماني ومن ثم بينت العالقة 

ما بين الجانب الرياضي والجريمة.
واضًحـــا  تفصيـــاًل  المحاضـــرة  وقدمـــت 
الجانـــب  ارتبـــاط  مـــدى  عـــن  للحضـــور 
الرياضـــي بالنمط الجســـماني من جانب، 

وارتباطه بالجريمة من جانب آخر.

متابعة الحضور بمركز كانو الثقافيالمحاضرة سهير المهندي ومدير اللقاء فواز العبدالله

المهندي تشرح 
سلوك المجرمين 
حسب أجسامهم

قــال عــدد مــن المزارعيــن البحرينييــن المشــاركين في ســوق المزارعيــن البحرينيين بحديقــة البديع النباتية، إن الســوق 
باتت تشكل منصة مهمة لتسويق منتجاتهم المحلية، وأشاروا إلى أن السوق كانت حافًزا لهم إلنتاج أنواع جديدة من 

الخضروات تلبية لطلبات الزبائن.

من جهته، قال المزارع البحريني صادق 
ميـــرزا أحمـــد، الـــذي يمتلـــك مزرعتيـــن 
إحداهمـــا في كرانـــة واألخرى في عالي، 
إنـــه يشـــارك للســـنة الثامنـــة فـــي ســـوق 

المزارعين البحرينيين.
وأشـــار إلـــى أنـــه يحـــرص ســـنوًيا علـــى 
المشـــاركة في الســـوق؛ ألن السوق توفر 
الفرصـــة أمامه ليكون قريًبـــا من الزبائن 
مـــن  ســـواء  أنواعهـــم  اختـــالف  علـــى 
المواطنيـــن أو المقيميـــن أو زوار مملكة 

البحرين.
ســـوق  كانـــت  إذا  عمـــا  ســـؤال  وفـــي 
المزارعيـــن قـــد شـــكلت دافًعا لـــه إلنتاج 
أنـــواع جديـــدة من الخضـــروات، ذكر أن 
مشـــاركته في ســـوق المزارعيـــن دفعته 
إلنتـــاج أنواع جديدة مـــن الفلفل الملون 
والكيـــل والفراولة والطماطـــم الصغيرة، 
الفًتـــا إلـــى أن أكثـــر اإلقبال يكـــون على 

الطماطم الصغيرة. 
البحرينـــي  المـــزارع  قـــال  ذلـــك،  إلـــى 
خالـــد مبـــارك بـــن دينـــه، إن مزرعته تقع 
مشـــاركته  هـــي  وهـــذه  دمســـتان،  فـــي 
السادســـة في فعاليات سوق المزارعين 

البحرينيين.
وأوضـــح أن حرصه على المشـــاركة في 
سوق المزارعين، يأتي لما توفره السوق 
مـــن فرصة لعرض المنتجـــات البحرينية 
الطازجـــة أمام الزبائن، على اعتبار أن ما 
يعرض في بعض األسواق من خضروات 

غير طازج.
المزارعيـــن  ســـوق  أن  علـــى  وشـــدد 
المشـــروعات  مـــن  تعـــد  البحرينييـــن 
الناجحة جًدا والتي تأتي من باب الدعم 
للمزارع البحريني، الفًتا إلى أن القائمين 
علـــى تنظيـــم المشـــروع اســـتطاعوا أن 
يظهروه بكل احترافية وتنظيم، موجًها 
الشكر للوزارة ووكالة الزراعة والقائمين 
هـــذه  تنظيـــم  الســـتمرار  الســـوق  علـــى 

الفعالية المهمة للمزارعين.
وبيـــن أن مشـــاركته فـــي الســـوق دفعته 
إلنتاج أنواع جديدة من الخضروات من 
بينهـــا زراعة الفاصوليا والخس بأنواعه، 
والتي القت إقبااًل من الزبائن على مدى 

السنوات الماضية.
مـــن جانبه، قال المزارع البحريني ميرزا 
العجيمي، الذي يمتلك مزرعة في باربار، 

أنه يشارك في فعاليات سوق المزارعين 
للسنة الثامنة.

وعمـــا إذا دفعتـــه مشـــاركته فـــي ســـوق 
المزارعيـــن إلنتـــاج أنـــواع جديـــدة مـــن 
ســـنوًيا  العجيمـــي:  قـــال  الخضـــروات، 
نســـعى لتطوير منتجاتنا، باالعتماد على 
مـــا هـــو مطلـــوب فـــي الســـوق ونحـــاول 
إدخـــال منتجـــات جديدة تلبيـــة لرغبات 
الزبائن، ومن بين ذلك الكوســـا الصفراء، 
والزهرة البنفسجية وأنواع مختلفة من 

الزهور، إضافة إلى الزعتر. 
وتابـــع أنه يعمد الســـتيراد بعـــض البذور 
فـــي  وزراعتهـــا  البحريـــن  خـــارج  مـــن 
مزرعتـــه، ومـــن ثـــم تقييم مـــدى اإلقبال 
علـــى تلك المنتجات، لتحديد التوجهات 
المســـتقبلية ســـواء بمواصلـــة اإلنتاج أو 

تغييره.
ســـوق  فـــي  المشـــاركة  أهميـــة  وعـــن 
المزارعين بالنســـبة له، قال: اعتمد على 
الســـوق المركزيـــة بشـــكل رئيـــس طوال 
أيـــام الســـنة لتســـويق منتجاتـــي، ولكن 
سوق المزارعين تعطي دافًعا نحو مزيد 
مـــن اإلنتـــاج بســـبب اإلقبـــال القـــوي من 

الزبائـــن، ونحـــاول عرض منتجـــات غير 
موجودة في السوق.

ودعـــا العجيمي المزارعيـــن البحرينيين، 
إلـــى االلتـــزام بأنظمـــة الســـوق خصوًصا 
فيمـــا يخـــص ضـــرورة اســـتخدام ميـــاه 
الصرف الصحي في الزراعة، مشيًدا في 

هـــذا الصـــدد بالجهود المبذولـــة من قبل 
المسئولين على السوق وحسن التنظيم.
المزارعيـــن  ســـوق  أن  إلـــى  يشـــار 
األشـــغال  وزيـــر  افتتحهـــا  البحرينييـــن 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عصـــام خلـــف فـــي 14 ديســـمبر 2019، 

وتســـتمر كل يـــوم ســـبت من الســـاعة 8 
صباًحا ولغاية الســـاعة 2 ظهًرا، ويشارك 
في نسخة هذا العام 38 مزارًعا بحرينًيا 
متنوعـــة،  محليـــة  منتجـــات  يعرضـــون 
للمطاعـــم  ركـــن  وجـــود  علـــى  عـــالوة 

وفعاليات مصاحبة متنوعة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

مـــــحـــــفـــــزة إلنـــــــتـــــــاج أنــــــــــــــواع جـــــــديـــــــدة مـــــــن الــــــخــــــضــــــروات

مزارعون بحرينيون: سوق المزارعين منصة مهمة لتسويق منتجاتنا

سعيد محمد



دينار ونصف 
أول يومية عمل 

حصلت عليها

تركت المدرسة لوفاة 
والدي وإعالة العائلة

خبير فندقي يتمتع بتجارب تجاوزت 40 عاًما في قطاع الضيافة، إذ بدأ حياته المهنية في المجال منذ العام 1979 
واستمر فيه حتى بعد تقاعده، حيث عمل أخيًرا مستشاًرا بذات الفندق الذي أطلق منه مشواره.  وخالل فترة عمله 
الذي بدأها عاماًل، تدّرج وطّور نفسه حتى وصل إلى مدير فندق كراون بالزا البحرين. وّظف هذه الخبرة الطويلة 

التــي اكتســبها فــي االرتقــاء بجودة الخدمات المقدمــة بالفندق وتطوير األعمال بالتعــاون مع فريق العمل، 
وكذلــك وّظــف هــذه الخبرة في المجالس االستشــارية التي يعمل بها، كما شــغل رئيــس المجلس النوعي 

لقطاع الضيافة حتى تم إدراجه تحت مظلة “تمكين”.
“البــالد” التقــت إبراهيــم مصطفــى الكوهجــي، مستشــار تطويــر األعمــال في فنــدق كراون بــالزا، المدير 
الســابق للفنــدق، رئيــس المجلــس النوعي لقطــاع الضيافة الســابق، عضــو المجلس االستشــاري لقطاع 
الضيافــة فــي “تمكيــن”، نائــب رئيس لجنة الضيافة والســياحة بغرفة تجارة وصناعــة البحرين، رئيس 
لجنة الضيافة والســياحة في جمعية البحرين - البوســنة والهرسك للصداقة واألعمال، السكرتير في 
مؤسســة “ســكال” الدولية بالبحرين، حيث شارك “البالد” ذكريات حياته العائلية والمهنية، وفيما يلي 

نص اللقاء:

إبراهيم الكوهجي

ــار ــشـ ــتـ ــة االرتــــــــقــــــــاء دفــــعــــتــــه مــــــن عـــــامـــــل إلــــــــى مـــسـ ــ ــري ــ ــق ــ ــب ــ ع
 النشأة والدراسة

- ولـــدت فـــي حالـــة بوماهر بالمحـــرق في 
العـــام 1959، بالقرب من البحـــر، وكان من 
يســـكن بالفريـــج ال محالـــة يحـــب البحـــر، 
فقضيت وقتي أيام الطفولة بعد الدراســـة 
بالبحـــر، كنت أركب “اللنجات” و”أم دعون” 
التي هي عبارة عن مجموعة من األخشاب 
ويتـــم  البعـــض  بعضهـــا  بجانـــب  توضـــع 

التجديف بها بقطعة طويلة من الخشب.
 ترعرعـــت بيـــن عائلـــة متوســـطة، إذ كان 
الوالد )رحمه هللا( يعمل في شركة ألمنيوم 
البحريـــن “ألبا” حتى توفـــي نتيجة حادث 
بالشركة، حينها كنت بالصف األول ثانوي، 
ورغبة فـــي إعالة العائلة، تركت المدرســـة 
إذ لم أســـتطع تقديم آخر ورقة باالمتحان. 
لـــدي أخـــوان أكبـــر منـــي أحدهمـــا مـــدرس 

واآلخر خياط. 
 ظللـــت لمـــدة عام كامل مـــن دون وظيفة، 
فطلب مني أحد األشخاص العزيزين على 
قلبـــي وهـــو األخ جابر بالعمـــل معه ووالده 
الـــذي يمتلـــك بواخـــر حتـــى أحصـــل علـــى 
عمل ثابـــت. وبالفعل عملت معهم في أيام 
الجمعـــة حيث كنا نأخـــذ اإلنجليز إلى جزر 
الـــدار أو “المركـــب المقصـــوص” مـــن أجـــل 
الجلوس تحت أشـــعة الشـــمس وممارســـة 
رياضـــة الغوص. كنت أتلقى ديناًرا ونصف 

الدينار يومية نظير العمل على البانوش.
 كان األخ جابـــر لديـــه اتفاقيـــة مـــع فنـــدق 
ا( لنقل  هوليدي إن سابًقا )كراون بالزا حاليًّ
اإلنجليـــز بالبانـــوش إلـــى تلك الجـــزر، وقد 
كنـــت أذهب معهم وأســـاعدهم في العمل. 
خـــالل هـــذه الفتـــرة تعرفـــت علـــى نائـــب 
المديـــر العـــام للفندق، بيل ايـــف، الذي كان 
يقـــود الرحلة األســـبوعية مـــن الفندق في 

الرحالت البحرية طوال فترة الصيف.
 وقـــد ســـألني نائـــب المدير العـــام عن ماذا 
ســـأفعل فـــي األســـبوع المقبل بعـــد انتهاء 
موســـم الرحـــالت البحريـــة، وبدء موســـم 
الشتاء، فطلب مني في ذات الوقت العمل 
معه بالفندق. هنـــا فتحت لي أبواب العمل 
في الفندق نفســـه، وقد طلـــب مني المرور 

عليه ليختار لي الوظيفة المناسبة.

بداية المشوار

 ســـرت يـــوم الخميـــس مـــن الحالـــة إلـــى 
المحـــرق، ثـــم اســـتقللت وســـيلة نقـــل مـــن 
محطـــة المحـــرق إلـــى رأس رمـــان حيـــث 
يقـــع الفنـــدق، وقـــد أوصلني أحـــد المارين 
بالشـــارع إلى الفندق. لـــدى وصولي ذهبت 
مباشـــرة إلى مكتب نائـــب المدير العام بل 
ايف الذي الحظ أن لغتي اإلنجليزية جيدة 
نظـــًرا ألننـــي ســـكنت لفتـــرة محـــدودة في 
أحد بيوت اإلنجليز بالقضيبية واكتســـبت 

اللغة، عالوة على تعلمها بمدرســـة الهداية 
اللغـــة  تدريـــس  تولـــى  حيـــث  الخليفيـــة 
اإلنجليزيـــة األســـتاذ عادل ســـفيان والذي 
كان مدرًســـا متميـــًزا. طلب بـــل ايف، مدير 
المـــوارد البشـــرية يوســـف حســـن وأخبـــره 
“أننـــي شـــاب طمـــوح وســـاعدتهم خـــالل 
الرحـــالت البحرية ولم أتـــوان عن بذل أي 
مجهود في خدمتهم، ونتيجة لذلك يرغب 

بمكافأتي عبر توظيفي بالفندق”.

 24 ديسمبر البداية الفعلية

 بعد أســـبوعين من لقاء نائب المدير العام، 
أي في 24 ديســـمبر 1979 التحقت بالعمل 
فـــي الفندق وأكملـــت 40 عاًمـــا بحلول 24 

ديسمبر 2019.
بـــدأت العمل كمنظف حيـــث كانت مهمتي 
“القـــدور”، وبعـــد  تنظيـــف األرض وغســـل 
إنجـــاز عملـــي كنت أعـــاون قســـم الملحمة 
بتقشـــير البصل وتنظيف الروبيان وغيرها 
مـــن األعمـــال. وقـــد رأى مديـــر الطباخيـــن 
إلـــى  نقلـــي  اإلدارة  مـــن  فطلـــب  تعاونـــي 
قســـم المطبخ.   عملت فـــي الطبخ بجميع 
األقســـام لمـــدة عـــام ونصـــف العـــام، حيث 
اكتســـبت خبرة جيـــدة، كما أحببـــت العمل 
بقســـم المشـــروبات واألغذية، وشعرت أن 
العمـــل به تنـــوع وليس هنالـــك روتين. ثم 
عملت ناداًل لمـــدة عامين، بعد ذلك انتقلت 
للعمل بالمكاتب األمامية للفندق لمدة عام 
ونصف العـــام ثم انتقلت للعمـــل بالمكاتب 
المعامـــالت  تخليـــص  ومنهـــا  الخلفيـــة 
الحكوميـــة وقســـم المشـــتريات ثـــم قســـم 

المبيعـــات وأصبحـــت مشـــرًفا علـــى قســـم 
المبيعات ثم مسؤول أول في ذات القسم.

 ســـافرت بعـــد ذلـــك للدراســـة فـــي جامعة 
كورنيـــل األميركية وحصلت على شـــهادة 
مهنيـــة فـــي الضيافة. بعد انتهاء دراســـتي 
عدت إلى البحرين ألصبح مســـاعد المدير 
للمأكـــوالت والمشـــروبات، مدير المأكوالت 
والمشـــروبات، المدير التنفيذي للمأكوالت 
والمشروبات، نائب المدير العام، ثم عينت 

مديًرا للفندق في 2014.
 وفي 2017 تقدمت للتقاعد بسبب ما كان 
يتـــداول ويشـــاع بيـــن الناس عـــن التقاعد 
رغـــم  لحقوقهـــم.  الموظفيـــن  وخســـارة 
تقاعدي إال أن الفندق رغب في االستفادة 
من خبرتي، فتم تعييني مستشاًرا لتطوير 

األعمال.

300 دينار أقل راتب للبحريني بالضيافة

النوعـــي  المجلـــس  لعضويـــة  انضممـــت 
 6 لمـــدة  الضيافـــة  قطـــاع  فـــي  للتدريـــب 
ســـنوات ثم أصبحت رئيًسا للمجلس لفترة 
مماثلـــة حتى تـــم دمج المجالـــس النوعية 
مع “تمكين”.  ويشـــرفني أنني كنت رئيًســـا 
للمجلـــس النوعي لبذلي جهًدا لرفع رواتب 
البحرينييـــن من 150 ديناًرا إلى 300 دينار 
كأقـــل تقديـــر، وأصبح راتـــب العاملين في 

القطاع مجزية.
كمـــا أننـــي أصبحـــت عضـــًوا فـــي المجلس 
االستشـــاري بقطاع الضيافـــة في “تمكين” 
مـــن أجـــل مســـاعدة القطـــاع فـــي تنميـــة 
البحرينييـــن واالســـتفادة منهـــم وذلك بعد 

“تمكيـــن”.  مـــع  النوعيـــة  المجالـــس  دمـــج 
وكذلـــك يتـــم تقديم استشـــارات يســـتفيد 

منها الباحثين عن عمل.

مدرسة الفندقة... دور واعد

ويقـــول الكوهجي إن قطـــاع الضيافة يعد 
قطاًعا عريًقا، والشـــعب البحريني معروف 
بضيافته. كانت نســـبة البحرنة في القطاع 
فـــي  وارتفعـــت   ،1979 العـــام  فـــي   %  4
وقـــت الحـــق لتصـــل إلـــى 52 % في بعض 
الفنـــادق نتيجـــة لوجـــود مدرســـة الفندقة 
فـــي البحريـــن التـــي كان لهـــا دور كبير في 
كان  حيـــث  البحرينيـــة،  الكـــوادر  تأهيـــل 
طالـــب المرحلـــة الثانوية يختـــار تخصًصا 
في دراســـته من بيـــن الضيافـــة والصناعة 
والتجارة.  هبطت نســـبة البحرنة بالفنادق 
في وقت الحق نتيجة لزيادة عدد الفنادق 
وتوقـــف التدريس بمدرســـة الفندقة العام 
البحرينييـــن  تـــوزع  إلـــى  إضافـــة   2007
العامليـــن بالقطـــاع علـــى الفنـــادق، لتصـــل 
نســـبة البحرنـــة إلـــى 16 %، وهـــي نســـبة 
ا. أما البحرينيات العامالت في  ضئيلـــة جدًّ
القطـــاع فيشـــكلن نحو 30 % مـــن إجمالي 

البحرنة بالقطاع والبالغة 16 %.
ورأى الكوهجي أن معهد فيتال للدراسات 
الفندقيـــة والســـياحة سيســـاهم فـــي رفـــع 
اإلداريـــة  األقســـام  فـــي  البحرنـــة  نســـبة 
بالقطـــاع الفندقـــي لكنه “لن يســـد الثغرات 
فـــي القطاع )...( المدارس الفندقية تدرس 
وتؤســـس الملتحقين بها من الصفر، إال أن 
مقـــر المعهد ال يحتوي على جميع المرافق، 

حيـــث يتم تدريـــس الطلبة أصـــول الطهي 
في الفنادق”.

إحياء مشروع مدرسة الفندقة

 يتابـــع الكوهجـــي “عملنـــا علـــى مشـــروع 
لبناء مدرســـة فندقيـــة والمجلـــس األعلى 
العمـــل  وزيـــر  برئاســـة  المهنـــي  للتدريـــب 
الذي طلب تشـــكيل لجنـــة مصغرة إلحياء 
المبنـــى  زيـــارة  وبعـــد  الفندقـــة.  مدرســـة 
الســـابق لمدرســـة الفندقـــة فـــي البســـيتين 
ارتأيـــت أن الوضع يرثى لحاله وقد ذكرت 
فـــي التقريـــر الـــذي أعددته عـــام 2012 أن 
المبنى غير صالح وتدمرت جميع المرافق 

به وقد وثقت ذلك في 300 صورة”.
 وأضاف “اقترحت بالتقرير هدم المدرسة 
في البســـيتين وبناء منـــازل مكانها نتيجة 
لتحـــول المنطقة إلى ســـكنية وفي المقابل 
يتـــم منحنـــا أرًضـــا لبنـــاء مدرســـة جديدة 
للفندقـــة فـــي المنطقـــة التعليميـــة بمدينة 
عيســـى. وبالفعل خصصت الحكومة أرًضا 
للمشـــروع تعادل ملعبي كـــرة قدم، ووافق 
مجلس الـــوزراء على المشـــروع وشـــكلت 
لجنـــة ثانيـــة وتـــم عـــرض الخرائـــط لبنـــاء 
المدرســـة إال أن دمـــج المجلس النوعي مع 
“تمكيـــن” أدى لتوقف العمل في المشـــروع 

بعد العمل عليه ما بين 3 و4 سنوات”.

 التوفيق بين العائلة والعمل 

تـــزّوج مـــن بســـمة  أنـــه  أفـــاد الكوهجـــي   
عاشـــير فـــي 1990 وكانت وقتها مدرســـة 
ثم أصبحت مشرفة إدارية حتى تقاعدت.
ورزق منهـــا ولـــدان عبدهللا وأحمـــد، األكبر 
يبلـــغ 19 عاًمـــا ويدرس بالجامعـــة األهلية، 
أما األصغر فيبلغ 17 عاًما بمدرسة المعارف 
الطـــب.  دراســـة  فـــي  ويرغـــب  الحديثـــة 
االثنـــان لديهما هواية الطبخ، إذ كانت لدي 
رغبة فـــي دخول ابنه عبدهللا معهد فيتال 

للدراسات الفندقية والسياحة.
 ويشـــير إلى أن التوفيق بين العمل ووقت 
الراحـــة كان صعًبـــا نظـــًرا للعمـــل في بعض 
األحيـــان منذ 8 صباًحا إلـــى منتصف الليل 
خصوًصـــا أن قســـم المأكـــوالت والحفالت 
يعمـــل علـــى مـــدار الســـاعة. لـــذا يخصص 
يومي الجمعة والســـبت للعائلـــة والتواجد 
ا أصبح بين الساعة  معها. إال أن دوامه حاليًّ
8 صباًحا و2 ظهًرا. ويشيد الكوهجي بدور 
زوجته ورفيقـــة دربه أم عبدهللا بجهودها 
التـــي بذلتهـــا في تربيـــة األبنـــاء ومعاونته 

في أداء واجباته األسرية تجاه األبناء. 

أصعب موقف واجهته بالعمل

وعـــن أصعـــب موقـــف واجهـــه فـــي العمل، 
يقول الكوهجي: حصلت على نصيحة في 
أول يـــوم لـــي بالعمل أن أبـــذل جل جهدي 

فـــي العمـــل وأتابعـــه بنفســـي. كمـــا أنه من 
الصعوبـــات التي واجهتها تخوف األجانب 
من أخـــذ وظائفهم إال أننـــي أثبت باألرقام 
واإلحصائيـــات والشـــهادات أنني على قدر 
وســـاعدني  نفســـي  طـــّورت  المســـؤولية. 
بعض العاملين بـــاإلدارة ومن ضمنهم األخ 

يوسف حسن مدير الموارد البشرية.

مقولة أو حكمتك المفضلة

تألمت، فتعلمت، فتغيرت. 

 شخصية أثرت في حياتك؟ «

المأكـــوالت والمشـــروبات  -  مديـــر قســـم 
يعقـــوب  األســـتاذ  الخليـــج  فنـــدق  فـــي 
أحمـــدي، الـــذي كان من الشـــباب البحريني 
الدارســـين فـــي أميـــركا ووصل إلـــى مدير 
قسم المأكوالت والمشروبات ووقتها كنُت 
ناداًل. كنُت أرّدد في نفســـي أنني أســـتطيع 
المحاولـــة والوصـــول إلـــى ما وصـــل إليه. 
وقـــد كان ذلك دافًعا وحافًزا لي حيث كان 
يترقـــى ويتدرج في المناصب حتى وصل 
نائب مدير فندق الدبلومات ثم ســـافر إلى 
أبوظبـــي للعمـــل كمديـــر عام إال أنـــه توفي 

هناك.

المغامرة والسفر في حياتك؟ «

ســـافرت مـــن أول معـــاش اســـتلمته إلـــى 
تايلند )البلد الجميل(.

 90 ديناًرا... أول راتب «

كان أول راتـــب حصلـــت عليـــه 90 دينـــاًرا 
ووصـــل مـــع العالوات إلـــى 120 ديناًرا في 

.1979

 أول سيارة اقتنيتها؟ «

سيارة مستعملة، “داتسون 140 جي”.

وجبتك المفضلة؟ «

األكالت البحرية.

دور الوالد في حياتك؟ «

وراتبـــه  عملـــه  رغـــم  هللا(  )رحمـــه  الوالـــد 
البســـيط إال أنـــه لـــم ينقصنـــا شـــيء وللـــه 
الحمـــد، وتربينـــا في عـــزه. لم يكـــن يبخل 
علينا بشيء رغم صعوبة الحياة. ووفر لنا 
كل ســـبل الراحة. كان والدي شديًدا ويصر 
على الدراســـة وإنهاء واجباتنا المدرســـية 
قبـــل الخـــروج والجلـــوس مـــع األصدقـــاء 
وذلك من أجـــل توفير وظيفة محترمة لنا 

مستقباًل.

إبراهيم الكوهجي متحدًثا لـ ”البالد”

40 عــامـــًا مـــن الــفـنـــدقـــة

الضيافة كانت 
أحد تخصصات 

المرحلة الثانوية

عمل بالمجلس 
النوعي للضيافة على 

مضاعفة الرواتب

التحاقي بالرحالت 
البحرية على “البانوش” 

مدخلي للقطاع

سكنت لفترة مع 
عائلة إنجليزية 

وأتقنت منها اللغة

يهوى الطبخ 
وأكسب ابنيه 

هذا الحب

ــادق ــنـ ــفـ الـ ــرة  ــثـ ــكـ لـ ــا  ــ ــم ــ رب ــاع  ــطـ ــقـ ــالـ بـ ــط  ــقـ فـ  %  16 ــا  ــيـ ــالـ حـ ــة  ــرنـ ــحـ ــبـ الـ  

مدرسة الفندقة 
رفعت نسبة 

البحرنة إلى 52 %

دور متعاظم 
لزوجته أم عبدهللا 
في النجاح بحياته

حاصل على 
شهادات مهنية 

بالضيافة من أميركا
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الثاني من اليسار )في الصف الخلفي( هو الرجل الذي يقف خلف مهنتي 
الفندقية بيل إيف

إبراهيم الكوهجي

جاللة الملك أناب وزير العمل والتنمية االجتماعية لتكريم العمال الكوهجي خالل صيف العام 1979 قبل االنضمام إلى قطاع الفنادق
المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في الحفل ٢٨
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تــم تدشــين جينيســيس جــي فــي 80 كأول اس يو في من الصانعــة الكورية 
الفاخــرة. وتأتــي النســخة اإلنتاجية اآلن بتصميم مســتوحى منهــا، ما يظهر 
مــع الشــبك األمامي مثلثي الشــكل والمصابيح الرباعيــة األكبر حجمًا، حيث 

تأتي الواجهة األمامية مستوحاة من شعار العالمة الكورية.

بالجانبيـــن، نالحـــظ وجـــود زخـــارف 
معدنية كبيرة على الرفارف األمامية 
الحـــادة  الخطـــوط  مـــن  اثنيـــن  مـــع 
المســـتمرة على األبـــواب إلى الخلف، 
مع نوافذ مائلة للخلف مثل النســـخة 
إنـــش،   22 وعجـــالت  االختباريـــة 
منفصلـــة  خلفيـــة  لمصابيـــح  إضافـــة 
وجناح خلفي صغير يمتد من السقف 
مـــع فاصل صغير على غطـــاء حقيبة 
األمتعة وكلمة جينيسيس بخط كبير 
بيـــن المصابيـــح الخلفيـــة، فـــي حين 
ان الكثيـــر مـــن ألـــواح الهيـــكل تأتـــي 
مصنوعة من األلمنيوم خفيف الوزن. 

جينيســـيس  اعتمـــدت  بالمقصـــورة 
نفـــس  علـــى  أيضـــًا   GV80 2020
تصميم النســـخة االختبارية مع مقود 
ثنائي جلدي وشاشـــة عدادات رقمية 
بجانـــب شاشـــة ترفيهـــي معلوماتـــي 
14.5 إنـــش يمكـــن التحكـــم بهـــا عبـــر 
وحـــدة تحكم بالكونســـول الوســـطي 
تدعـــم التعرف على خـــط اليد لكتابة 
أســـماء الوجهـــات المقصـــودة لنظـــام 
صوتـــي  عـــزل  نظـــام  مـــع  المالحـــة، 
رائـــع يمنـــع ضوضاء الطريـــق ويحلل 
الضوضاء الخارجية إلرسال موجات 

صوتية عاكسة لها تمنعها.

تدشين جينيسيس جي في 80

حصلــت )MG( علــى تصنيــف 5 نجــوم مــن البرنامــج األوروبي لتقييم الســيارات 
الجديدة وذلك فيما يخّص مســتويات الســالمة التي يتمّتع بها اثنان من أحدث 
 MG HSالكهربائيــة بالكامــل و MG ZS EV طــرازات العالمــة التجاريــة، وهمــا

الجديد كّليًا، والذين بدأ بيعهما في أسواق منطقة الشرق األوسط مؤخرًا.

 وقـــد أصبحت MG ZS EV أول مركبة 
 )SUV( رياضيـــة متعـــّدة االســـتعماالت
صغيرة كهربائية بالكامل موجودة في 
أوروبـــا وتتوافق مـــع معايير الســـالمة 
العالية لبرنامج Euro NCAP األوروبي 
من فئـــة الخمـــس نجوم. إضافـــة لهذا، 

حصلـــت MG HS على تقييم خمس 

نجوم للسالمة من البرنامج األسترالي 
لتقييم السيارات الجديدة  مما يجعلها 
 MG تحمـــل عالمـــة SUV أول مركبـــة
التجاريـــة تحصـــل على شـــهادة ‘خمس 
نجـــوم’ مزدوجـــة لمعايير الســـالمة في 

كل من أوروبا وأستراليا.

اختارت لجنة تحكيم متخصصة تضم 50 صحافيًا مستقالً سيارة “شفروليه 
كورفيت ستينغراي” الجديدة كليًا كأفضل سيارة في أميركا الشمالية للعام 

 .2020

بفضـــل  ســـتينغراي  اختيـــار  ويأتـــي 
التصميـــم الثوري لمحركها الوســـطي 
اإلتقـــان  ومســـتوى  المبهـــر  وأدائهـــا 
والعنايـــة الـــذي حظيـــت به فـــي أدق 

تفاصيلها.
ويعتبـــر هذا التكريم الثالث من نوعه 
لســـيارة كورفيـــت التي فازت ســـابقًا 
بهـــذه الجائـــزة عامـــي 1998 و2014 

عند طـــرح جيليها الخامس والســـابع 
على التوالي.

وتم تســـليم الجائـــزة المرموقة لكبير 
المهندســـين التنفيذيين في كورفيت 
تادج جيوتشر، وذلك خالل حفل عام 
أقيـــم في مركز “تي ســـي في ســـنتر” 
بديترويت وتم تدشـــينها في معرض 

دبي للسيارات.

“MG ZS EV” و”MG HS”... خمس نجوم كورفيت أفضل سيارة في أميركا

تصميــم خــاص متميــز وداخليــة فارهــة بتقنيــات ذكيــة

GAC GS5 2020 :تجربة قيادة الرائعة

وعكفت جي أيه ســـي موتور منذ تأسيسها على تطوير 
عالمتهـــا التجاريـــة باالســـتناد إلـــى المعاييـــر والجـــودة 
العالميـــة، وبفضـــل ذلك حصـــدت أخيرًا جائـــزة جي دي 
بـــاور للتميـــز بالجـــودة للســـنة السادســـة علـــى التوالـــي. 
وبفضـــل نظام التصميـــم والتصنيع العالمـــي الذي تنفذه 
الشـــركة، حظيـــت تصميماتهـــا المميزة وتجربـــة القيادة 
المريحة والتقنيات المتطورة بتقدير كبير في البحرين. 
وبدعوة خاصة من شـــركة التسهيالت موتورز قمنا هذا 
االســـبوع بتجربة الموديل القادم قريبا جي اس 5 لعدة 
أيـــام، وبالطبع كما هي العادة في عدة طرق للتعرف عن 
قرب عن مميزاتها وما تقدمه للسائق والركاب من راحة 
وإمكانات وصالبة تتميز بها، فهي تأتي بهيكل منحوت 
بدقـــة، ودخـــل فـــي تصنيعه فـــوالذ صالبتـــه عالية جدا، 
وايضا المواد المســـتخدمة فـــي الداخلية، فيها جودة ال 
توصـــف من االتقان والرفاهية، حيث تقدم ســـيارة جي 
أس 5 تجربة متوازنة للقيادة والركوب تلبي احتياجات 
مســـتهلكي الجيـــل الجديـــد الباحـــث عـــن وســـائل النقل 

العملية الفخمة.
ومن الشـــكل الخارجي نبـــدأ أوال، فتعطي االنارة صورة 
مختصرة عن الســـيارة فالواجهـــة اصبحت في الموديل 
الجديد أكثر جرأة بالشـــبك االمامي الجديد الذي يطغى 
علـــى الواجهـــة األماميـــة، وفي الوســـط شـــعار الشـــركة 
وتأتي األضواء األمامية ب عدسات متداخلة مع الشبك 

األمامـــي وأضـــواء الضباب موجودة فـــي الصدام بانارة 
ذكيـــة ال أي دي نهـــاري جميـــل جـــدا وبتصميـــم خـــاص 
بالشـــركة الصينيـــة الناجحـــة، وترتفع بمنطقـــة زجاجية 
طويلة ومستقيمة في األمام، ثم تكتسح باتجاه الخلف 
فـــي التصميم العام، فبدالً من الخطوط المحددة، تتميز 
الســـيارة بمنحنيات أكثر نعومة وخفة، والســـقف ومثل 
باقي ســـيارات GAC، تأتي الســـيارة بشريط أسود على 
األعمدة الخلفية إلعطائه “الســـقف المتحرك” البانورامي 

شكال مميزا.
من الجوانب نشاهد السيارة بتصميم عملي قوي، حيث 
يتميـــز بوجود بلمســـات خاصة فـــي التصميم، خصوصا 
بالكـــروم التي تعطي الشـــكل العام اناقـــة مميزة، وتأتي 
الســـيارة بحســـب الموديالت بثالث مقاســـات لالطارات 

17 و18 و19 بوصة.
خلفيـــة الســـيارة متميزة جـــدا وعصرية جـــدا من خالل 
التصميـــم الجديـــد، فالزجاج الكبير للبـــاب الخلفي مفيد 
جـــدا من ناحية االرتفاع، مع المصابيح الخلفية الخالبة 
التـــي تنافـــس الســـيارات االلمانية، مع اســـتخدام مظهر 
مـــن قطعة واحدة مســـتقيمة، فاألضـــواء الخلفية تعمل 
بتقنيـــة LED وملتفـــة للجوانـــب ومتصلـــة بشـــكل أنيق، 
ويتوفـــر حساســـات خلفيـــة  الهيـــكل،  بلـــون  والصـــدام 
وفتحـــة العادم من الكروم، وفـــي األعلى زعنفة القرش، 

مع جناح مدمج بتصميم رياضي.
أما عن محرك السيارة فقد جاء بسعة 1,5 لتر وقوة 
166 حصانـــا، ذلـــك مع عـــزم دوران 265 
 4000-1700 عنـــد  نيوتن/متـــر 
لفة في الدقيقة الواحدة، 

إضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات 
ويتميز بالسالســـة وســـرعة االســـتجابة، كما أن السيارة 
تســـتهلك وقود بســـعة 7 لتر لكل 100 كيلو متر علًما أن 
خـــزان الوقود بســـعة 55 لتـــر، وخالل التجربة اكتشـــفنا 

باقتصاديتها الكبيرة من خالل القيادة لمدة طويلة.
وتتمتـــع الكـــروس أوفـــر المدمجـــة أيضًا بعـــدد كبير من 
أنظمـــة األمـــان تشـــمل منـــع انغـــالق المكابـــح ومثبـــت 
الســـرعة والتوازن اإللكتروني بجانـــب كاميرا محيطية 
وعـــدد كبيـــر مـــن الوســـائد الهوائيـــة، وتتمتـــع مقصورة 
GS5 بتصميـــم راقـــي وعصـــري للغاية مـــع مقاعد رحبة 
ومريحـــة عند الجلوس بهـــا لفترات طويلة، وعلى لوحة 
الباب مـــن الداخل أزرار المرايـــا الجانبية وفيك تطويها 
كهربائيـــا، وايضـــا ذاكرة لمقعد الســـائق، ونظام التكييف 
أوتوماتيكي، والتشـــغيل بكبســـه زر بدخـــول ذكي جدا، 
ويتوفر أماكن متعـــددة للتخزين داخل المقصورة وفي 
الخلف المقاعد واســـعة ومريحة وتتســـع للركاب طوال 
القامة، ووفروا فتحات تهويـــة لركاب المقاعد الخلفية، 
مع شاشـــة لمســـية كبيرة لنظـــام المعلوماتـــي الترفيهي، 
إضافـــة لشاشـــة LCD رقمية بين العـــدادات تعرض أهم 
التنبيهات والمعلومات أمام الســـائق بشـــكل واضح مثل 
المســـافة التي بينك وبين السيارة االمامية وغيرها من 

التحذيرات المهمة.

خالصة التجربة

الســـيارة الجديدة عموما من الســـيارات الناجحة، إذ إن 
GAC GS5 2020 قدمت نفســـها بقوة؛ بسبب تصميمها 
الـــذي هـــو أكثر مـــن رائع ويقدم كمـــا ذكرنا مـــدى كفاءة 
الشركة الصينية الكبيرة في التنفيذ، إضافة إلى 
تصميـــم داخلي مميـــز للغايـــة، حيث حصت 
الســـيارة مـــن الداخل على مســـاحة داخلية 
رحبـــة ومريحـــة فـــي جميـــع المقاعـــد، ذلك 
مـــع العديد مـــن وســـائل األمان والســـالمة 
ووســـائل ترفيهيـــة بتقنيـــة عاليـــة الجودة 
وتعتبر الخطوة الثانية في مسيرة الشركة.

تلبي ترافرس الجديدة كليا 
طموحات عشاق التجوال 

والمغامرات والعائالت 
الكبيرة، فهي تأتي بمحرك 

V6 سعة 3.6 ليترات مع 
ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 

9 سرعات. ولقد تمت إعادة 
تصميم الشكل الخارجي لها 

بشكل كامل.

عندما طرحت ســـيارة جيب رينيجيد العام 2015 وســـعت العالمة األميركية 
مجموعة طرازاتها مع الطرح األول لها ضمن فئة الســـيارات الصغيرة رباعية 
الدفع B-SUV. وكانت رينيجيد أيضًا أول سيارة رياضية رباعية الدفع تصنع 
فـــي إيطاليا في مصنع الشـــركة فـــي ملفي. ومنذ البداية، اســـتأثرت رينيجيد 
بحصـــة في هـــذه الفئة كثيـــرة اإلنتاج في الســـوق، وأصبحت خيـــارًا محبوبًا 
للعمـــالء الذين يرغبون في ســـيارة رياضية رباعيـــة الدفع تجمع بين القدرات 
الفريدة على الطرقات الوعرة التي تشـــتهر بها عالمة جيب مع شـــكل وأبعاد 

مناسبة لالستمتاع بأسلوب حياة المدينة.
وتتميز جيب رينيجيد بكل هذه الخصائص وتبرزها من خالل شـــكل يذكرنا 
فورًا بعالمة جيب والشـــبك األمامي الشـــهير بالفتحات السبع وإطاللة توحي 
بالقـــوة والمتانـــة. مع رينيجيد تتوســـع طـــرازات جيب لتطـــال كل الفئات مما 
يسمح للجميع بالحصول على سيارة رياضية رباعية الدفع تناسب متطلبات 

كّل شخص من دون الحاجة إلى المساومة.

جيب رينيجيد 2020 الجديد

طارق البحار

تشـــكل الســـيارة الجديـــدة مـــن جـــي ايـــه ســـي موديل جـــي اس 5 ســـيارة 
الكروس أوفر متوســـطة الحجـــم إضافة ممتازة للعالمـــة الصينية الرائدة 
والتـــي قدمت بدقة شـــديدة لتعطي شـــكال جديدا للعالمة فـــي الموديالت 
المقبلة في الموديالت المقبلة خصوصا في الواجهة األمامية التي تلخص 
التطور الكبير للســـيارة والشركة التي أصبحت “تحتل” البحرين بموديالتها 

المتنوعة من السيارات الصغيرة والعائلية والشبابية.

Vision AVTR
كشــفت مرســيدس عــن ســيارتها االختباريــة Vision AVTR فــي أول ظهــور 
 .Avatar مســتوحاة مــن فيلــم ،CES لهــا فــي معــرض إلكترونيــات المســتهلك
الســيارة تمثــل نمــوذج مســتقبلي للســيارات، وتركز على العالقة بين اإلنســان 

.Avatar واآللة والطبيعة مثلما شاهدنا على كوكب باندورا في فيلم

تصميم Vision AVTR مســـتقبلي واســـتغنى عن الطابع التقليدي في الســـيارات، 
حيث نشـــاهد أن خارجية الســـيارة تأتي بـ 33 من الشفرات الصغيرة والتي تقوم 
بالفتح والغلق بشـــكل يحاكي تنفس وحركة الكائنات. كما أن الســـائق عليه فقط 
وضع يده على الكونســـول األوســـط ألخذ القياسات الحيوية مثل النبض، وباقي 

الداخلية مفتوحة بسطوح وأشكال منحوتة بشكل مميز.
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“نتفليكس” تستحوذ على حصة األسد في األوسكار
اســـتحوذت شـــبكة نتفليكس على حصة األســـد في 
قائمة الترشـــيحات لجوائز األوســـكار في نسخته 92 
المقرر إقامتها في 9 فبراير المقبل، بـ 24 ترشيحًا عن 
مجمـــل أعمالها لكـــن هذا االمتياز ال يضمـــن لها الفوز 
بجائـــزة أفضـــل فيلـــم التـــي تتنافس عليهـــا 9 أعمال 
بينها “الجوكر” الذي حصد 11 ترشـــيحًا ألوسكار هذا 

العام. 
وخرج فيلم “اإليرلندي” للمخرج مارتن سكورسيزي، 
الـــذي أنتجتـــه نتفليكـــس أيضـــًا خالـــي الوفـــاض من 
حفل غولدن غلوب رغم حصوله على 5 ترشـــيحات، 
مخالفًا توقعات الكثير من النقاد الذين رجحوا فوزه 
بجائزة أفضل فيلم، بينما اقتنص فيلم “ذات مرة في 
هوليوود” الذي أنتجته شركة سوني بيكتشرز جائزة 
أفضـــل فيلم كوميدي موســـيقي، وخرج مـــن الحفل 

بالنصيب األكبر بـ 3 جوائز.
لكـــن خيبـــة األمـــل فـــي غولـــدن غلـــوب قـــد تعـــوض 
بالترشـــيحات لألوســـكار هذا العام، وستكون للشبكة 
فرصة أخرى النتزاع أكبر جائزة في صناعة الســـينما 

من شركات األفالم التقليدية في هوليوود.
ومن األفالم التســـعة المرشـــحة لجائزة أفضل فيلم، 
فيلمـــان مـــن إنتاج نتفليكـــس األول “األيرلندي” الذي 

حصـــد 10 ترشـــيحات، و”قصة زواج” الـــذي حصد 6 
ترشـــيحات، ما قد يرفع فرص فوز الشـــبكة بالجائزة 
الكبرى، رغم تصدر فيلم الكوميديا السوداء “الجوكر” 
الترشـــيحات لجوائـــز األوســـكار، بـ 11 ترشـــيحًا منها 

جائزة أفضل فيلم.
ومما ال شك فيه أن فوز نتفليكس بجائزة أفضل فيلم 

فـــي األوســـكار ســـُيعزز مكانتها في صناعة الســـينما، 
في ظل منافســـة تـــزداد حدة الجتذاب المشـــاهدين 
لخدماتهـــا للبـــث عبر اإلنترنت، وهـــي التي بدأت بث 
أفـــالم أصليـــة فـــي 2015، وتحـــاول اليـــوم تأســـيس 
مكتبـــة أفـــالم ذات قيمـــة كبـــرى إلى جانب عشـــرات 

األفالم الكوميدية، والمثيرة وأفالم الحركة.

أنهت النجمة هيالري داف وزوجها ماثيو كوما رحلة شهر العسل،  «
وكانت ممتعة و”مجنونة”. ونشرت داف عبر صفحتها الخاصة على 

أحد مواقع التواصل صورة لها مع زوجها خالل وجودهما في المطار. 
كما نشرت صوراً رومانسية مع زوجها خالل وجودهما على أحد 

الشواطئ.
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الصـخـيــر... تـجــذب عـشــاق الـبـــر

 تســتقبل منطقة الصخير بالمحافظة الجنوبية في كل موســم شــتوي من كل عام، 
مئات الزوار والمتنزهين، من شتى مناطق البحرين، إلى جانب المقيمين والسياح 
األجانب من جنســيات مختلفة، يســتهويهم التراث الشــعبي في التخييم واالبتعاد 
عن الحياة في المدينة، بالرغم من زحف أساســيات المدن كمطاعم الفاســت فودز 

والستاليت إليها وغيرها!

 ويزداد إقبال البحرينيين على التخييم 
فـــي البر بين ديســـمبر وأبريل، إذ تعتدل 
العائـــالت  يغـــري  مـــا  الحـــرارة،  درجـــة 
والشـــباب بالخـــروج إلى البـــر والتخييم 
اآلن  التخييـــم  يعـــد  ولـــم  عـــدة،  أياًمـــا 
بـــأدوات بدائيـــة كما كان في الســـابق بل 
تحّولت الخيام إلى أشباه منازل مكتملة 
في وسط الصحراء، حيث تزود بأجهزة 
بالســـتااليت  بعضهـــا  ويتصـــل  التلفـــاز 
ونتفلكـــس وتتوافر بها مختلف وســـائل 
الطهـــي وغيرهـــا مـــن  الترفيـــه وأفـــران 
األجهـــزة المنزليـــة اإللكترونيـــة، وتطـــور 

التخييـــم فـــي البحريـــن مؤخـــًرا بتوافـــر 
حافـــالت الطعام المتنقلة )الكرفان( التي 
تـــدار بأيٍد بحرينية وتقدم وجبات طعام 

متنوعة.
 وتزدحـــم الصخير بالمرتادين خاصة مع 
تدني درجات الحـــرارة وهطول األمطار 
والتـــي خلفـــت وراءهـــا طبيعـــة جميلة، 
فعشـــاق رحـــالت البر يعشـــقون التخييم 
فـــي العـــراء لســـاعات متأخرة مـــن الليل 
وحتـــى مـــع المبيـــت، ســـواء مـــع األهـــل 
أو األصدقـــاء.. عدســـة الزميـــل رســـول 

الحجيري كانت هناك وجاءت بالتالي:

ــود” فـ “الـــفـــاســـت  و  ــس”  ــك ــل ــف ــت “ن و  “الـــســـتـــايـــت”  ــط  ــ بــحــريــنــيــة وس خـــيـــام 

طارق البحار  |  تصوير: رسول الحجيري
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عدد المصابين بالفيروس الصيني يتجاوز األرقام المعلنة رسميا
قال علماء لبي بي سي إن عدد المصابين بالفيروس الغامض 
الــذي اكتشــف فــي الصين ربما يتجــاوز األرقام التــي أعلنتها 

السلطات في بكين إلى حٍد بعيد.
وكشــف الفحــص المعملــي فــي الصيــن عــن إصابــة حوالــي 
41 شــخصا بالفيــروس، لكــن خبــراء فــي المملكــة المتحــدة 

يرجحون أن عدد المصابين حوالي 1700 شخص.
وُأعلن عن وفاة مصابْين بهذا المرض الغامض الذي ظهر في 

مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي.
وقــال أســتاذ الطــب نايــل فيرغوســون: “أصبحــت اآلن أكثــر 
قلقــا بهذا الشــأن عن األســبوع الماضي.” وجــاءت التقديرات 
نتيجــة  الغامــض  بالفيــروس  المصابيــن  لعــدد  البريطانيــة 
لتحريــات قــام بهــا مركــز البحــوث الطبيــة للتحليــل الدولــي 
يقــدم  الــذي  الملكيــة  لنــدن  كليــة  فــي  المعديــة  لألمــراض 
توصياتــه لعــدة جهــات رســمية أبرزهــا الحكومــة البريطانية 
ومنظمــة الصحــة العالميــة. ورغــم تركــز انتشــار المــرض في 
مدينــة ووهــان، اكتشــفت حالتــان فــي تايلنــد وأخــرى فــي 
اليابــان. وكان هــذا هو األمر الذي أدى إلــى تصاعد المخاوف 
أســتاذ  لفيرغوســون. وأضــاف  المشــكلة، وفقــا  هــذه  حيــال 
الطــب المهتــم بالفيــروس الغامــض: “بمــا أن ووهــان نقلــت 
اثــاث حــاالت عــدوى إلــى دول أخرى، أرى أن هنــاك احتمال 

ألن يفــوق عدد المصابيــن بالفيروس األرقام المعلنة من قبل 
الســلطات الصينيــة.” ومــن المســتحيل أن يتــم تحديــد رقــم 
معيــن، لكن بدراســة نماذج انتشــار العــدوى، التي تعتمد على 
طبيعــة الفيروس وعدد الســكان المحلليــن وبيانات الرحات 
الجويــة، قــد تتوافر لدينــا صورة أوضح عن العــدد التقديري 
للمصابيــن. ويخــدم مطار ووهان الصينــي حوالي 19 مليون 
راكــب، لكــن 3400 منهــم فقــط هــم مــن يســتقلون الرحــات 
الدوليــة يوميــا. وأشــارت الحســابات التفصيلية إلــى أن عدد 
المصابيــن بالمــرض غيــر المعــروف ُيقــدر حتــى اآلن بحوالي 

1700 حالة.

وقعت جينا ريموندو حاكمة رود اياند 
أمــرا تنفيذيــا، يوم الجمعــة، يهدف الى 
جعــل مصــادر الطاقــة المتجــددة تقدم 
كل الكهرباء في تلك الوالية األميركية 
بحلــول 2030 . وبهــذا األمر تنضم رود 
اياند إلى بضع واليات أميركية أخرى 
حــددت هدفا للطاقة النظيفة عند 100 
% بمــا فــي ذلــك هــاواي وكاليفورنيــا 
ونيويــورك  وميــن  مكســيكو  ونيــو 
لمظمــة  وفقــا  وفرجينيــا،  وواشــنطن 
جماعــة  وهــى  أمريــكا(  )انفيرومنــت 
كل  انتــاج  علــى  البــاد  تحــث  بيئيــة 
الكهربــاء مــن مصــادر للطاقــة النظيفــة 
والمتجــددة. ومــن المتوقع أن يتخطى 
علــى  األميركييــن  المســتهلكين  طلــب 
الفحــم  والمتجــددة،  النظيفــة  الطاقــة 
أكبــر  ثانــي  لتصبــح  النوويــة  والطاقــة 
مصــدر لتوليــد الكهربــاء فــي الواليــات 

المتحدة في 2021 .

رود ايالند 
“نظيفة” 100 % 

بحلول 2030
تظهــر حفريــة       ديناصــور شــرس صغيــر 
ُأطلــق عليــه اســم وو لونــغ، أي التنيــن 
الراقــص، وعاش علــى األرض قبل 120 
مليــون ســنة أن الريــش كان ينمــو علــى 
بطريقــة  الديناصــورات  بعــض  أجســام 

تختلف عن الطيور.
الديناصــور  هــذا  إن  الباحثــون  ويقــول 
الــذي عــاش في العصر الطباشــيري كان 

مــن ذوات االثنيــن ومــن أكلــة اللحــوم 
وخفيــف الــوزن، وكان أكبــر قليــا مــن 

الغراب ويعيش قرب البحيرات.
ُعثــر علــى حفرية الديناصــور في إقليم 
لياونينغ بشــمال شرق الصين واشتملت 
علــى هيكل عظمي كامل وأنســجة لينة 
كالريــش مــن النــادر العثــور عليهــا بهذه 

الحالة الجيدة.

للطيــران،  »بوينــغ«  مجموعــة  أعلنــت   
فــي  جديــد  عطــل  اكتشــاف  الجمعــة، 
 737« طــراز  مــن  طائراتهــا  برنامــج 
ماكــس« الممنوعــة مــن التحليــق، لكنها 
تأمــل فــي حــل المســألة قريبــا لتجنــب 
الخدمــة.  إلــى  الطائــرة  عــودة  تأخــر 
»نجــري  بيــان:  فــي  الشــركة  وأفــادت 
عمليــات التحديــث الازمــة ونعمل مع 
إدارة الطيــران الفدراليــة علــى تقديــم 
هــذا التغييــر، ونبقــي زبائننــا ومزودينا 

المســتجدات.  بآخــر  علــم«  علــى 
 737 طائــرات  أن  »ضمــان  وأضافــت: 
ماكــس آمنــة وتفــي بجميــع المتطلبات 
التنظيميــة قبــل عودتهــا إلــى الخدمــة، 

في مقدمة أولوياتنا«.
 ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن طبيعة 
المشــكلة، لكــن مصدرا مطلعــا أفاد بأن 
الجديــدة  المشــكلة  اكتشــفت  »بوينــغ« 
األســبوع  تقنيــة«  »مراجعــة  خــال 

الماضي، واصفا الخلل بـ«البسيط«.

اكتشاف “التنين الراقص” في الصين

“بوينغ” تكتشف خلال جديدا في “الطائرة الملعونة”

فارس يقفز فوق نار في قرية سان بارتولوم دي بيناريس 
بمقاطعة أفيا في وسط إسبانيا، خال افتتاح المهرجان الديني 
التقليدي “لوميناريس” تكريما لسان أنطونيو أباد )سانت أنتوني(، 

الملقب باسم قديس الحيوانات، أمس األول )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اشترى أحد هواة جمع المقتنيات 
عملة ســيادية نــادرة عليها صورة 
الثامــن  ادوارد  البريطانــي  الملــك 
1937 وذلــك مقابــل  للعــام  تعــود 
 1.31( اســترليني  جنيــه  مليــون 
مليــون دوالر( ممــا يجعلهــا أغلــى 

عملة بريطانية على اإلطاق.
 6 مــن  واحــدة  العملــة  وكانــت 
ســك  مصلحــة  أعدتهــا  عمــات 
اعتلــى  عندمــا  الملكيــة  العملــة 
إدوارد الثامــن العــرش فــي العــام 
إنتاجهــا  مقــررا  وكان   1936
ينايــر  أول  مــن  اعتبــارا  للتــداول 

.1937
عــن  تنــازل  إدوارد  الملــك  لكــن 
العرش في ديسمبر 1936 ليتزوج 
سيمســون  واليــس  األميركيــة 
األمــر الذي أدى إلــى إلغاء اإلنتاج 

الواسع للعملة.

قالت الشــرطة ومســؤولون في نيبال 
 4 بينهــم  مــن  أشــخاص   7 إن  أمــس 
متســلقين كورييــن جنوبييــن ُفقــدوا 
فــي منطقــة جبــال الهيمااليــا بشــمال 
غرب نيبال بعد أن وقع انهيار جليدي 

في الطريق الذي كانوا يسلكونه.
المفقوديــن  إن  المســؤولون  وقــال 
الثاثــة اآلخريــن مرشــدون محليــون 
وإن منطقــة الحــادث تبعــد نحــو 150 
مــن  الغربــي  الشــمال  إلــى  كيلومتــرا 

العاصمة كاتمندو.
وأضافــوا أن األمطــار الغزيرة وانهمار 

الثلوج تسببا في االنهيار.
وقــال ســانديش بانــدي مديــر شــركة 
الســياحة التي نظمت الرحلة لرويترز 
”فقدنــا االتصــال بأربعــة مــن عمائنــا 
الكورييــن كانــوا يتنقلون فــي منطقة 
أنابورنــا، وهــم مفقــودون منــذ وقوع 

انهيار جليدي يوم الجمعة“.

بيع عملة نادرة 
إلدوارد الثامن 

بمليون استرليني

فقدان 7 أشخاص 
بانهيار جليدي في 

نيبال
اضطرت شــركة ســبيس إكس التابعة 
للملياردير إيلون ماسك أمس لتأجيل 
إطــاق كان مقــررا ألحــد صواريخهــا 
بهــدف اختبــار حالــة توقــف مفاجــئ 
لألنظمــة علــى كبســولة غيــر مأهولــة 
وذلك حتى اليوم األحد بســبب ســوء 

حالة الطقس.
وكان مــن المقرر إجراء هــذه التجربة 
أمــس الســبت فــي اختبــار نهائــي قبل 

والفضــاء  الطيــران  إدارة  إطــاق 
مأهولــة  رحــات  )ناســا(  األميركيــة 

للفضاء من األراضي األميركية.
وقالت سبيس إكس على حسابها في 
تويتــر إنهــا لن تجــري تجربة كبســولة 
الريــاح  لســرعة  دراجــون  الفضــاء 
وارتفــاع أمــواج البحــر فــي المنطقــة 
التــي كان من المقرر هبوط الكبســولة 

فيها.

األحوال الجوية تؤجل تجربة الستئناف الرحالت المأهولة للفضاء

تصدرت أخبار الطائرة األوكرانية التي أسقطتها إيران عناوين الصحف 
العالمية، ومعها، ظهر أحد أكثر قادة العالم شعبية بشكل غير مألوف، جعله 

حديث المتابعين وغير المتابعين. وخال تعليقه المتكرر عن الحادثة، التي راح 
ضحيتها 57 كنديا من بين 176 قتيا، ظهر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو 

على شاشات التلفاز بلحية، لم يعهدها متابعوه حول العالم. وبدأت النظريات 
بالظهور حول السبب الذي دفع ترودو، البالغ من العمر 48 عاما وصاحب الشعبية 
الجارفة عالميا بسبب وسامته، لترك لحيته غير حليقة. وحسب خبيرة العامات 

التجارية جينيفر غرانت، فإن لحية ترودو “قرار استراتيجي لم يحدث عبثا”، 
وأضافت في تصريحات نقلها موقع “ياهو”: “أي تغيير في شكل رئيس الوزراء 

ترودو هو بهدف صقل أو تحسين صورته بين الناس”. كبسولة الفضاء دراجون التي بنتها شركة سبيس إكس على متن صاروخ )فالكون 9( في مركز 
كينيدي للفضاء بوالية فلوريدا األمريكية يوم الجمعة )رويترز(

اشــتعل موقــع تويتر في الســعودية 
#دراجة_حارس_األمــن  بوســم 
بعــد انتشــار مقطــع فيديــو لمواطــن 
ســعودي فقيــر يدعــى ناصــر محمــد 
حمود، وهو يبكي بحرقة بعد سرقة 
دراجتــه، التــي كانــت وســيلة تنقلــه 
الوحيــدة إلى عمله حــارس أمن في 

مدينة جدة.
بشــكل  المســتخدمون  وتفاعــل 
كبيــر مــع الوســم، الــذي تجــاوز عدد 
تغريــدة،  ألــف   48 بــه  المشــاركات 
ســجله  الــذي  المقطــع  انتشــار  بعــد 
ناصر، وقال فيه إنه كان قد اشــترى 
 1500 بمبلــغ  المســتعملة  دراجتــه 
ريــال، مؤكــدًا أنه مهــدد بالفصل من 

وظيفتــه لعــدم اســتطاعته الذهــاب 
للعمل.

وقالــت مغردة ســعودية: “تســرقون 
دراجته هللا ال يوفقكم ما فيكم خير 
وال خوف من هللا حسبنا لله عليكم، 
اه يالقهــر ودموعه حرقه في القلب، 
الخيــر  أهــل  رب  يــا  رب  يــا  رب  يــا 
ويرزقــه  ويعوضونــه  لــه  يوصلــون 

ربي بالناس الطيبة”.
وبعــد الضجــة التي أثارهــا موضوع 
الســعودية،  فــي  الدراجــة  ســرقة 
أعمــال  ورجــال  أمــراء  تســابق 
مواقــع  فــي  ونجــوم  وفنانــون 
لمســاعدة  االجتماعــي  التواصــل 

المواطن ناصر حمود.

“دراجة حارس األمن” يشعل تويتر في السعودية

شــهرة  اكتســب  أن  بعــد 
بســبب  واســعة  عالميــة 
توفــي  قامتــه،  قصــر 
الرجــل الــذي حمــل ذات 
مرة لقب أقصر رجل في 
العالم، عن عمر 27 عاما.

“ســكاي  موقــع  وأفــاد 
النيبالــي  أن  نيــوز”، 
فــارق  ماغــار  خاجينــدرا 

الحياة بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، وفقا لما ذكرت عائلته.
وقــال شــقيقه إنــه دخل المستشــفى بســبب االلتهــاب الرئوي، لكــن في هذه 
المــرة توقــف قبلــه عــن النبــض. وكان طول ماغــار يبلغ 67 ســنتيمترا فقط، 
ونال لقب أقصر رجل في العالم عام 2010، ووثقت الرقم موسوعة غينيس 

لألرقام القياسية عند بلوغه الثامنة عشرة من عمره.

وفاة أقصر رجل في العالم عن 27 عاما الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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