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صعوبة في التنفسسعالارتفاع في درجة الحرارة

عزيزي المواطن والمقيم
:(COVID-19) في حال شعورك باألعراض التالية المرتبطة بمرض فيروس كورونا

يرجى البقاء في مقر سكنك واالتصال بالرقم 444
واتبع التعليمات التي ستعطى لك من قبل الفريق الطبي المختص

وفي حال سفرك ألحد البلدان المصابة بالفيروس
واختالطك بأحد المسافرين إليها

أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين االجتماعي 
قـــراًرا بتصفيـــة أعمـــال شـــركة “أمـــاك” التـــي 
تمثـــل الـــذراع العقـــاري للهيئـــة، وأوكلت مهام 
“أمـــاك” واالســـتثمارات العقارية إلـــى الذراع 
شـــركة  فـــي  المتمثـــل  للهيئـــة  االســـتثماري 

“أصول”.
وبذلك انتقلت الميزانية التي خصصتها هيئة 
التأميـــن االجتماعـــي لاســـتثمار فـــي العقـــار 
من شـــركة أمـــاك إلى شـــركة أصـــول وكذلك 
تـــم انتقـــال العديد من العقـــارات الضخمة من 

“أماك” إلى “أصول”. 
وأفاد مصدر عليم لـ “الباد” أن مبلغا قدره 205 
ماييـــن دينار تم نقله من تبعية شـــركة أماك 
إلـــى أصـــول، وهذا هـــو المبلـــغ المخصص من 
قبل الهيئة إلى أماك من أجل االســـتثمارات. 
وذكر أن الشركة أخفقت في أكثر من 5 أعوام 

من تحقيق استثمارات ناجعة وناجحة.

“التأمينات” تصفي “أمالك” وتلحقها بـ “أصول”
الشــركة أخفقــت فــي تحقيــق أربــاح على مــدى 5 ســنوات

الخط الزمني لشركة أصول

أعـــرب وزارة الخارجيـــة عن أســـفها لما 
تضمنه التقرير الصادر عن منظمة العفو 
الدوليـــة مـــن معلومـــات غيـــر صحيحة 
ومغالطـــات ال تســـتند لحقائـــق أو أدلة، 
والموضوعيـــة  المهنيـــة  عـــن  وابتعـــاده 
الحقوقيـــة،  التقاريـــر  فـــي  الازمتيـــن 
واســـتقاء المعلومـــات مـــن مصـــادر غير 
نزيهة وأخبار قنـــوات إعامية مأجورة 
ُيعـــرف عنهـــا بالتطرف والتحيـــز وعدم 
المصداقيـــة. وأكـــدت وزارة الخارجيـــة 
أنها ســـتقوم بدراسة ما ورد في التقرير 
مـــن مزاعـــم والـــرد عليـــه، لتتطلـــع إلـــى 
أن تتســـم التقاريـــر الصـــادرة عـــن تلـــك 
المنظمـــة باإلنصـــاف وأال تعتمـــد علـــى 
مصادر تعبر عـــن رأي طرف واحد، وأن 
تســـتقي معلوماتهـــا من جميـــع الجهات 
يتـــم  لـــم  التـــي  المعنيـــة  والمؤسســـات 
التواصل معهـــا لتكون مواقفها إيجابية 

ال  ومحايـــدة  موضوعيـــة  وتقاريرهـــا 
انتقائية منحازة.  وشددت الوزارة على 
التزام مملكـــة البحرين باحترام وتعزيز 
العامـــة  والحريـــات  اإلنســـان  حقـــوق 
طبقـــا للقوانيـــن المرعية المنســـجمة مع 
الدســـتور، وبمـــا يتماشـــى مـــع التزامهـــا 
علـــى  وحرصهـــا  الدوليـــة  باالتفاقيـــات 
التعاون والتواصل مع جميع المنظمات 
الدوليـــة انطاقًا مـــن تراثهـــا الحضاري 
والثقافي وقيمها الدينية الراسخة التي 
تكفـــل حقوق اإلنســـان وقيم التســـامح 

والعدل والمساواة للجميع.

“الخارجية”: تقرير “العفو 
الدولية” يتضمن مغالطات

المنامة - بنا
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علوي الموسوي
استقى 

المعلومات من 
مصادر غير نزيهة 

وقنوات مأجورة

المنامة - بنا

أفادت وزارة الصحة بخلو مملكة البحرين من مرض فيروس كورونا 
)كوفيد 19( واتخاذها لكل اإلجراءات االحترازية للوقاية من المرض 

حرصا على سالمة المواطنين والمقيمين.

وأكـــدت الـــوزارة، فـــي بيانهـــا، 
أنهـــا أجـــرت 19 تحليـــاً لعـــدد 
مـــن المســـافرين القادميـــن من 
الـــدول المتفشـــي فيها المرض 

خال الـ 24 ساعة األخيرة.
وأضافت: تبين أن كل الحاالت 

تحاليـــل  نتائـــج  وأن  ســـليمة، 
للحـــاالت  ســـالبة  الفحـــص 
بذلـــك  لتصـــل  بهـــا،  المشـــتبه 
حاالت االشتباه الكلية الى 74 
حالة مشتبه بها كانت نتائجها 

جميعا سلبية.

“الصحة”: البحرين خالية من “كورونا”

)٠٧(



المنامة - وزارة الخارجية

قـــام وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، أمـــس، يرافقـــه مســـاعد وزير 
الخارجية عبدهللا الدوســـري، بزيارة ألكاديميـــة محمد بن مبارك آل خليفة 
للدراســـات الدبلوماســـية.وأطلعت المديـــر التنفيـــذي لألكاديمية الشـــيخة منيرة 
بنـــت خليفـــة آل خليفة، وزير الخارجية على أبرز البرامـــج والمبادرات التي تنفذها 
األكاديميـــة والجهـــود التي تقوم بهـــا من أجل االرتقاء بالعمل الدبلوماســـي ونشـــر 
ثقافتـــه، كمـــا اســـتعرضت أبـــرز البرامج المســـتقبلية. وأعـــرب وزيـــر الخارجية عن 
إعجابه بالصرح الدبلوماســـي المهم، والنهج اإلداري المتطور الذي اعتمدته اإلدارة 

التنفيذية لألكاديمية لتحقيق األهداف المهمة التي تسعى إلى تحقيقها.

الزياني يطلع على برامج أكاديمية محمد بن مبارك
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المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهنئ رئيس 
غيانا بذكرى 

االستقالل

ــبــــاد صــاحــب  ــ ــل ال ــاهـ بـــعـــث عـ
بن عيسى  الملك حمد  الجالة 
إلــى  تهنئة  بــرقــيــة  خليفة،  آل 
جرانجر  أرثـــر  ديفيد  الــرئــيــس 
ــة غـــيـــانـــا  ــ ــوري ــ ــه ــ ــم ــس جــ ــ ــيـ ــ رئـ
ــيــة؛ بــمــنــاســبــة ذكـــرى  ــتــعــاون ال

استقال باده.

البـحـريــن تهـنــئ سـلـطــان بـرونــاي

بعـــث عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، ورئيـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 

خليفـــة، وولي العهد نائب القائـــد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
بـــن حمـــد آل خليفـــة،  الملكـــي األميـــر ســـلمان 
برقيات تهنئة إلى جاللة الســـلطان الحاج حسن 
البلقيـــة ســـلطان برونـــاي دار الســـالم؛ بمناســـبة 

العيد الوطني لبالده
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء برقيـــة تهنئـــة مماثلة إلى ســـمو األمير 

المهتدي بالله البلقية ولي عهد سلطنة بروناي.

المنامة - بنا

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

جائزة البحرين الكبرى للقرآن تختتم تصفياتها
ــا ــًق ــســاب مــت  4611 وبـــمـــشـــاركـــة  ســـامـــيـــة  ــة  ــي ــك ــل م ــة  ــايـ ــرعـ بـ

تحت رعاية ملكية سامية من لدن عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وبتنظيم مـــن وزارة 
العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
والمجلـــس األعلى للشـــؤون اإلســـالمية، 
اختتمـــت إدارة شـــؤون القـــرآن الكريـــم 
النهائيـــة  التصفيـــات  أمـــس  بالـــوزارة 
لجائـــزة البحريـــن الكبرى للقـــرآن الكريم 
فـــي دورتهـــا الخامســـة والعشـــرين، على 
أن يقـــام فـــي شـــهر رمضان حفـــل تكريم 
تكريـــم  حفـــل  ســـيقام  فيمـــا  الفائزيـــن، 
الفائـــزات في شـــهر أبريل القـــادم برعاية 
كريمة من قرينة العاهل رئيسة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل خليفة، 
المســـاعد  الـــوزارة  وكيـــل  بذلـــك  صـــرح 

للشؤون اإلسالمية محمد القطان.
وأضـــاف أن الجائـــزة ســـجلت فـــي هـــذه 

الدورة أعلى نسبة مشاركة منذ انطالقها 
علـــى  الكبيـــر  اإلقبـــال  علـــى  يـــدل  ممـــا 
المشـــاركة فيهـــا، حيث بلـــغ إجمالي عدد 
المشـــاركين )4611( متســـابقا ومتسابقة، 
بواقـــع )2083( مـــن الذكـــور و)2528( من 
اإلناث، موزعين على مختلف مســـابقات 

الجائزة.
وأردف أن المســـابقة تحظـــى بعـــدد مـــن 
التربيـــة  وزارة  مـــن  كل  مـــع  الشـــراكات 
والتعليـــم، ووزارة الداخليـــة ممثلـــة فـــي 
إدارة اإلصـــالح والتأهيـــل، ووزارة العمل 
ذلـــك  ويأتـــي  االجتماعيـــة،  والتنميـــة 
تجســـيدا لمفهـــوم الشـــراكة المجتمعيـــة 
والتكامـــل بين المؤسســـات في قطاعيها 

العام والخاص.
وأشـــار القطـــان إلـــى أن الرعايـــة الملكية 
الســـامية لهـــذه الجائـــزة علـــى مـــدى 25 
عامـــا، ما هـــي إال دليـــل اهتمـــام وحرص 

قيادة عاهل البالد على خدمة كتاب هللا 
تعالى ونشـــر تعاليمه وقيمه بين مختلف 
فئـــات المجتمـــع والعناية بحفـــاظ القرآن 

الكريم وحملته وطباعة المصحف. 
يذكـــر أن جائزة البحرين الكبرى انطلقت 
فـــي العام 1996، بمكرمة أميرية ســـامية 
مـــن المغفور له ـ بإذن هللا تعالى ـ الشـــيخ 
عيســـى بن ســـلمان آل خليفة رحمه هللا، 
حيث كانت عناية ســـموه بالقرآن الكريم 

مبادئـــه  بغـــرس  اهتمامـــه  وكان  كبيـــرة، 
والشـــباب  النـــشء  نفـــوس  فـــي  ومثلـــه 
واضحا، وُأِثر عنه رحمه هللا قوله: “خدمة 
القـــرآن الكريـــم شـــرف ال يدانيه شـــرف”، 
واليوم تحظـــى الجائزة بالرعاية الملكية 
الســـامية من لدن صاحب الجاللة الملك، 
وتنظمها ســـنويا وزارة العدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف والمجلس األعلى 

للشؤون اإلسالمية.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

طريق الحرير

رغــم مســافة البعــد التي علــى قدرها، فــإن روح التعافي، ومنســك التعاطي مع 
شــؤون وشــجون الدولــة يتم األخــذ به ورئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان حفظــه هللا ورعــاه مــازال فــي ألمانيــا للمعايشــة مــع 
االستشــفاء، ورغــم المســؤوليات الجســام التــي يتطلبها موقفه القيــادي، إال أن 
ســموه يقف على مســافة واحدة من جميع التحديات، من المشــكالت والقضايا 

وسحابات األجواء الرمادية.
قبــل أيــام قالئــل وتواصاًل مع نشــاط األب الرئيس خارج الديار اســتقبل شــفاه 
هللا وعافاه مستشــار جاللة الملك للشــؤون الدبلوماســية الشيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة، كما استقبل وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني.

كان وقع هذا اللقاء على المواطنين مطمئًنا، حيث كان ســموه قد اســتقبل من 
قبــل كبــار المســؤولين في الدولــة بدًءا من عاهل البــالد المفدى حضرة صاحب 
الجاللة الملك حفظه هللا ورعاه وعدد من أفراد األسرة الحاكمة الكريمة وولي 
العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا ورعاه، باإلضافة إلى رئيس 
وزراء دولــة الكويــت الشــقيقة وعــدد مــن المســؤولين الدولييــن واألمميين، ما 

يشير إلى تمتع الرئيس القائد بموفور الصحة وتمام العافية.
إن هذه الزيارات الميمونة التي يســتقبل خاللها خليفة بن ســلمان محبيه تدل 
على أن هذا الوطن يعيش أجمل أيامه في الود والصفاء، في التواصل والتجرد 
واستعادة فصل تاريخي من فصول عاداتنا وتقاليدنا ووشائج صالتنا، الطريق 
إلى ألمانيا يمكن أن ألقبه بـ “طريق الحرير” إلى الرئيس، بالخارطة التي ال تضل 
ريشتها، وبالبوصلة التي ال تجهل عقارب الساعة، الزمان والمكان وجهان لعملة 
وطنيــة واحــدة، أحدها يكتــب التاريخ، واآلخر يوجه صاحبه، أحدها يســتعين 
بالذاكرة الحديدية والثاني يسأل عندما يتوه بين الحنايا والثنايا والمفترقات.

إن الطريق إلى مقر الرئيس أصبح مكتًظا بقوافل الســير التي ترغب في النهل 
مــن ذلــك النهــر الفيــاض بالحكمة، ومن تلك الموســوعة القيادية التــي مألها أبا 
علــي ديمومــة وحركة، إخالًصا ووفاًء وصرامًة وإصراًرا، وجهان لعملة واحدة، 
ال يــدل أي وجــه منهمــا إال على حقيقة ســاطعة ناصعة، وال يشــير إلى أي حرف 
فيهمــا إال إلــى وجهــة مفعمــة بالصدق والوطنية واســتلهام العبــر والدروس من 

التجارب ومحاكاة الزمن.
إن األب الرئيس رغم اســتراحة التعافي التي تتعانق واســتراحة المحارب فإنه 
ال ينام إال وقد اطمأن بأن أهل البحرين قد ناموا آمنين مطمئنين سالمين، وأن 
أحًدا فيهم ال يشــكو إال وقد اســتجاب ســموه لشــكواه، وأن أحًدا منهم ال يطلق 
صيحة إال وكان ســموه ملبًيا النداء واقًفا على الحقيقة، متعاطًيا مع مفرداتها، 

ومتعرًفا على مختلف تفاصيلها.
نجد سموه إلى جانب لقاءاته البروتوكولية الحميمية يصدر القرارات الُمسيرة 
عــن بعــد، ويتعامــل مــع قضايا الشــارع وكأنــه قلب الشــارع النابــض، يمضي مع 

مواطنيه متفقًدا مشروع، أو واقًفا على مشكلة، أو متجلًيا فيها مع بنيه.
حالــة نــادرة مــن القيادة التي ال تعرف الكلــل أو الملل، تعمل وهي على الفراش، 
وتتجاســر ولــو كانــت خــارج الديــار، وتلبــي رغــم صعوبــة المشــاهد، ووعــرة 

التضاريس.
خليفــة بــن ســلمان حالــة اســتثنائية فــي هــذا الزمــان، ولن أقــول المــكان حيث 
الحواجز وقد تضاءلت، والشواهق وقد تقزمت، والمسافات وقد ابتلعتها إرادة 

محارب.

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

تقدير لدعم سمو رئيس الوزراء رعاية مرضى السكري
لبعضهم خطورة  يشكل  والصوم  للمصابين...  وجبة  أهم  “السحور” 

أعلنـــت نائـــب رئيس مجلـــس إدارة جمعية 
السكر البحرينية وكيل وزارة الصحة مريم 
وبدعـــم وتوجيـــه  الجمعيـــة  أن  الهاجـــري، 
ومشـــاركة من رئيس مجلس اإلدارة رئيس 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيـــب 
أطلقـــت  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 
فـــي  الســـكري  وبـــاء  مـــن  للحـــد  برامجهـــا 

البحرين.
مؤكدة أن الجمعيـــة مازالت تواصل حربها 
ضـــد الوبـــاء للحد مـــن انتشـــاره بالبحرين، 
قـــام  الجمعيـــة  رئيـــس  أن  علـــى  مشـــددة 
بخطـــوات غير مســـبوقة أسســـت لشـــراكة 
مجتمعيـــة وحكومية وأهلية إســـتراتيجية 
تصـــب وتســـاهم فـــي دعم خطـــط وبرامج 
الجمعيـــة للحد من اإلصابة بداء الســـكري، 
بعـــد أن تزايـــدت وارتفعـــت نســـبة اإلصابة 
بهذا الداء في مملكتنا الغالية، وأصبح أحد 
التحديـــات التـــي يجب أن يشـــارك الجميع 

جهود الجمعية في التصدي لها.
جـــاء ذلك في الندوة العلميـــة التي أقامتها 
جمعية الســـكري صباح أمس، تحت رعاية 
كريمة مـــن رئيس المجلس األعلى للصحة، 
الخبيريـــن  خاللهـــا  اســـتضافت  والتـــي 
العالميـــن المتخصصيـــن بداء الســـكري في 
أول زيارة لهما لمملكة البحرين، البروفسور 
محمـــد حســـنين والبروفســـور أســـلم أمود؛ 
فـــي  العلميـــة  التطـــورات  عـــن  للتحـــدث 
عـــالج مـــرض الســـكري، وقدم االستشـــاري 
الصيـــام  عـــن  حســـنين محاضـــرات مهمـــة 
والســـكري للحفـــاظ علـــى ســـالمة المرضى 
وتقديـــم أفضـــل الخدمـــات العالجيـــة لهـــم 
خالل شـــهر رمضـــان وتجنـــب المضاعفات، 

ونظمتها شـــركة ســـيرفير العالمية لألدوية، 
وشـــهدت حضـــورا واســـعا تجـــاوز الــــ 700 
مدعو ومشـــارك ومختص من العاملين في 
المستشـــفيات والمراكز الصحية الحكومية 
والممرضيـــن  األطبـــاء  مـــن  والخاصـــة 

والممارسين الصحيين.
وأوضحت نائب رئيس الجمعية أن اهتمام 
الحكومة بداء السكري يأتي من منطلق أنه 
يعتبر أكثر األمراض شـــيوعا ويشـــكل عبئا 
اقتصاديـــا واجتماعيـــا كبيرا، مشـــيدة بكل 
الجهـــود الحكوميـــة والدعم غيـــر المحدود 
مـــن لـــدن رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
في تقديم وتطوير الخدمات التشـــخيصية 
المواطنيـــن،  لـــكل  والرعايـــة  والعالجيـــة 
وتوفير وحدات وعيادات الرعاية الصحية 
فـــي مجمـــع  المنتشـــرة  الســـكري  بمرضـــى 
الســـلمانية والمراكز الصحية، التي يشـــرف 
عليها أطباء استشاريون يقدمون للمرضى 
رعايـــة طبية ذات جـــودة عالية، مؤكدة أن 
الســـكري أصبـــح وبـــاء يهدد جميع شـــرائح 
المجتمع أطفاال وبالغين، وخطورته تتمثل 
فـــي المضاعفـــات الناتجـــة عنـــه كأمـــراض 
واالعتـــالل  الدمويـــة،  واألوعيـــة  القلـــب 
العصبي الســـكري، وبتر األطراف، والفشـــل 
الكلـــوي والعمـــى والتـــي تؤدي إلـــى العجز، 
وانخفاض متوسط العمر المتوقع وبالتالي 
الفـــرد  علـــى  االقتصـــادي  العـــبء  زيـــادة 

والمجتمع والحكومة.
وفي ورقته العلمية اســـتعرض البروفسور 
أســـلم مود آليـــات التحكم الجيد في مرض 
الســـكري في أول ســـنتين من التشـــخيص، 

موضحـــا أن عـــالج مرض الســـكري بصورة 
مثلـــى يتطلـــب وقًتـــا كافًيـــا لوضـــع الخطة 
العالجية الالزمة بناء على معطيات كثيرة 

من التاريخ المرضي وأسلوب الحياة.
إرشـــادات دوليـــة كثيـــرة  أن هنـــاك  وذكـــر 
تساعد األطباء في تخّير األدوية المناسبة 
للمرضى ولـــكل شـــخص خصوصية تجعل 
دواًء أو آخـــر هو األمثل في حالته حســـب 
العمـــر والـــوزن وحالة القلـــب والكلى ونمط 
الحياة ومدى التحكم في السكري وغيرها.
وقال: إن بعض اإلرشادات الدولية تشوبها 
شكوك في المصداقية في وجهة نظري، إذ 
إنها توجه إلى اســـتخدام األدوية األحدث، 
وقد يكون الدافع وراء ذلك مصلحة بعض 
شـــركات األدويـــة، بينمـــا كثير مـــن األدوية 
األقـــدم أثبتـــت كفاءتهـــا وأمانها/   ســـالمتها 
لســـنوات، مبينـــا أن الهاجـــس الـــذي يعانـــي 
منه الطبيب والمريض على حد ســـواء، هو 

الهبوط بنسبة السكر في الدم.
مـــرض  فـــي  الدولـــي  الخبيـــر  واســـتعرض 
الســـكري والغـــدد الصمـــاء محمد حســـنين، 
وهـــو مـــن الباحثيـــن المهتميـــن فـــي عـــالج 
الســـكري فـــي رمضـــان وأجـــرى الكثيـــر من 
فـــي  نشـــرها  تـــم  التـــي  العلميـــة  األبحـــاث 
المجـــالت العلميـــة الدولية، دراســـة حديثة 
قام بها في إقليم الشـــرق األوســـط وشمال 
إفريقيـــا، حيـــث تـــم أخـــذ بيانـــات المرضى 
المصابيـــن بالســـكري قبـــل وبعـــد رمضـــان، 
هبـــوط  تكـــرار  أن  النتائـــج  فـــي  ووجـــدوا 
فـــي  الصيـــام  خـــالل  يتضاعـــف  الســـكري 
رمضـــان، بينمـــا أثبتـــت آخر دراســـاته للعام 
الماضـــي التي شـــملت مرضى مـــن الكويت 
واإلمـــارات وباكســـتان ومصر والســـعودية 
وشـــملت ١٢٠٠ مريض ســـكري، أمان بعض 

األدويـــة فـــي الحفـــاظ على الســـكر وتقليل 
نسبة الهبوط وهي أدوية تؤخذ عن طريق 
الفـــم وتســـتخدم منذ ســـنوات فـــي مملكة 
البحريـــن، موضحا أن نســـبة الهبوط كانت 
أكثـــر لدى المرضى الذيـــن تخلوا عن وجبة 
الســـحور، مردفا أنها تعد أهم وجبة للصائم 
خصوًصا للصائم الذي يعاني من السكري. 

والغـــدد  الســـكري  استشـــارية  وعرضـــت 
الصمـــاء عضو جمعية الســـكري البحرينية، 
دالل الرميحـــي، ملخًصا عن فئات المرضى 
من المصابين بالسكري، الذين تم تصنيفهم 
إلى فئات ال يشـــكل الصيام خطورة عليهم، 
عاليـــة  خطـــورة  الصيـــام  يشـــكل  وفئـــات 
عليهـــم، مبينة أنه تصنيف معتمد من لجان 
عليـــا من األطباء والفقهـــاء في الدين ممن 
يرخصـــون للمرضـــى الذين يشـــكل الصيام 

خطورة عليهم أال يصوموا.
وأشـــارت الرميحـــي إلـــى أن دراســـات فـــي 
المملكة العربية الســـعودية أوضحت أن 80 
% مـــن المرضى الذيـــن ينصحهم األطباء 
بـــأال يصومـــوا، يصومـــون علـــى كل حـــال، 
ومـــن هنا يأتي واجب األطباء في التوعية 
وتعديل جرعات وأوقـــات األدوية للحفاظ 
على مستوى السكري وحماية المرضى من 

هبوط أو ارتفاع السكري أثناء الصيام.
العائلـــة  طـــب  استشـــارية  وقدمـــت 
المتخصصـــة فـــي التغذية العالجية ســـنية 
الصالحي، عرًضا واسعا للنصائح التي على 
الطاقـــم الطبـــي توجيهها لمرضى الســـكري 
علـــى  يحافظـــون  بحيـــث  الصيـــام  خـــالل 
وزنهـــم وصحتهـــم ومعدل الســـكري، مبينة 
آليـــات تناول األدوية لمرضى الســـكري في 

وجبات الفطور والسحور.
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تحية للكويت في ذكرى تحريرها.. وشكًرا للملك فهد بن عبدالعزيز
Û  فــي هــذه األيام تحتفل دولة الكويت الشــقيقة شــعًبا

وقيــادة، ونحتفــل نحــن الخليجييــن معهــا أيًضا بكل 
يــوم  وبذكــرى  الوطنــي  بعيدهــا  وجوارحنــا،  قلوبنــا 
تحريــر أراضيهــا وتطهيرهــا بالكامــل مــن االحتــال 

العراقي الغاشم الذي دام لخمسة أشهر عجاف.
Û  وقبل أن نسترســل في الحديث عن هذه الذكرى أود

أن أشير إلى واقعة سمعتها من مصدر موثوق، وهي 
أنه بعد أيام من غزو الكويت وإحكام الجيش العراقي 
لقبضتــه واحتاله لكل األراضي الكويتية، طلب أحد 
ســفراء البحريــن فــي الخــارج أن يــزور البحريــن في 
أســرع وقت ممكن ليســلم إلى قادتها رســالة شــفوية 
هامة وعاجلة من الرئيس صدام حسين التي وصلته 
عن طريق أخيه غير الشقيق برزان التكريتي مندوب 
العــراق آنذاك في األمم المتحــدة بجنيف، ولما وصل 
الســفير ابلــغ الرســالة التــي كان فحواهــا أن للبحريــن 
وضعــا خاصــا ومكانة مميزة في قلب الرئيس صدام، 
وأنــه يرغب فــي طمأنة قادتها بأن الســطوة العراقية 
لــن تطالهــا ولــن يصيب البحريــن أي ضــرر أو مكروه، 
وإنه يضمن لها اســتمرار اســتقالها وسامة أراضيها، 
الكويــت  تحريــر  أن  البحريــن  قيــادة  جــواب  فــكان 
وســامتها وســيادتها تســبق فــي هــذه المرحلــة وفي 
كل األحوال ســامة البحرين وسيادتها، وُأِمَر السفير 

بعدم العودة إلى مقر عمله.
Û  نعــود إلــى هــذه الذكــرى فنقــول أنهــا ليســت كغيرهــا

مــن المناســبات المشــابهة، وال يمكن لهــا أن تمر مرور 
الكــرام فــي كل عــام دون أن تثيــر األشــجان واألتربة 
والذكريــات األليمــة، ودون أن تقرع نواقيس الذاكرة 
الحزينــة وتعيــد إلــى األذهــان الصور المرعبة لشــعب 
أبــي آمــن مســالم تعــرض العتــداء ســافر علــى أعــز 

وأقدس مقدراته.
Û  فــي هــذه األيــام علينــا أن ننفــض الغبــار عــن الذاكــرة

لتســتعيد الذكريات الموجعة؛ ذكريات السطو والغدر 
والمباغتــة والتآمر ونكــران الجميل، وعلينا أن نجري 
باســتمرار مراجعــة دورية لفواتير األرباح والخســائر، 
كمــا علينــا أن نتذكــر وال ننســى أن الشــقيق والجــار 
الجاحــد يمكــن لــه أن يغــدر بــك ويعتدي عليــك، وأن 
هنــاك مــن بيــن األشــقاء مــن تنكــر للحــق واإلنصــاف، 
ومنهم من تخاذل وتلكأ ورفض أن يستنكر ويشجب 
العدوان، ومنهم من ســاند العدوان ووقف إلى جانب 

المعتدي والمحتل طمًعا في تقاسم الغنيمة.
Û  وفــي هــذه المناســبة بالــذات وعلــى الرغــم مــن مرور

مــا يقــارب الثاثيــن عاًمــا علــى كارثة االحتــال، فإن 
أحاســيس البهجــة والغبطــة والفرحــة بالتحريــر مــا 

الوجــع وبذكريــات وكوابيــس  بمــرارة  زالــت تمتــزج 
أيــام االحتــال المزريــة بعد أن اجتاحــت بغتة وعلى 
حيــن غــرة القــوات العراقية أراضــي الكويــت الغالية 
فــي الوقــت الــذي كان فيــه الكويتيــون واثقيــن مــن 
جارهــم ونائميــن فــي أســرتهم، فاســتبيحت ســيادة 
وطنهــم وانتهكــت كرامتهــم؛ واســتقر خنجر مســموم 
فــي قلوبهــم وقلوبنــا تارًكا أثــًرا عميًقا يصعــب إزالته 

بسهولة.
Û  تمخضــت التــي  والعبــر  الــدروس  ننســى  ال  وحتــى 

مــن األســئلة  الكثيــر  فــإن هنــاك  الجريمــة  تلــك  عــن 
والتســاؤالت التــي يجــب أن نعيــد طرحهــا وتداولهــا 
ومراجعتهــا، وهناك العديد مــن المحطات التي يجب 
أن نكرر التوقف عندها ونحن على دروب الذكريات.

Û  فــي هــذه الوقفــة نعــود إلى طــرح الســؤال الجوهري
واألساســي وهو ما الذي دفع المرحوم صدام حســين 
الرتــكاب حماقــة غزو الكويت؟ وما هــو الخطأ األكبر 
الذي ارتكبه أو العامل األهم الذي غفل عنه وتجاهله 
أو لم يعمل له ما يستحقه من حساب عندما قرر غزو 

الكويت؟
Û  قيــادة فــي  فراغــا  بــأن  يــدرك  حســين  صــدام  كان 

الجماهيــر العربيــة كان قــد حــدث بعــد وفــاة الرئيس 
المصــري الراحــل جمــال عبدالناصــر فــي العــام 1970 
وبعــد اهتــزاز مكانتــه وقامتــه بعــد هزيمــة حزيــران 

.1967
Û  ولما تولى صدام السلطة في العام 1979 أصبح يبحث

عــن طريقــة لملء ذلــك الفراغ وعــن دور قيادي يعزز 
مكانتــه فــي المنطقــة، واعتقد بــأن الفرصة قد حانت 
عندمــا قاطــع العــرب مصــر وأنور الســادات بعــد قرار 
األخير االنســحاب من ميدان العنتريــات والمزايدات 
والتخلــي عــن خيار الحــرب، فأبرم اتفاقيــة صلح مع 
إسرائيل استعاد بموجبها كل األراضي المصرية التي 

استولت عليها إسرائيل واحتلتها في حرب 1967.
Û  وعلى أثر ذلك دعا صدام حسين إلى عقد مؤتمر قمة

عربــي طــارئ فــي بغــداد للتصــدي لخطــوات الرئيس 
الســادات وسياســاته، وقــاد مــن خــال هــذا المؤتمــر 
بـــ “جبهــة  عمليــة مقاطعــة مصــر، وتزعــم مــا ســمي 

الرفض”.
Û  ،وفــي العام 1980 نشــبت الحــرب العراقيــة اإليرانية

وبعــد انتهائهــا أصبــح صدام ضحية لحالــة من الوهم 
بمــا فــي ذلك اعتقاده بأنه قــد انتصر في هذه الحرب 
لثمانــي ســنوات كمــا انتصــر مــن قبــل  التــي دامــت 
الصحابــي الجليــل ســعد بن أبــي وقاص فــي “معركة 
القادســية” ضــد الفــرس التــي دامت أربعــة أيام فقط 

والتــي انهــارت بعدهــا الدولــة الساســانية الفارســية 
العتيــدة، أمــا “قادســية صــدام” فقد انتهــت بعد ثمان 
للعــراق،  تذكــر  مكاســب  أي  تحقيــق  دون  ســنوات 
اللهــم إال أنهــا ربمــا لجمــت أطمــاع النظــام اإليرانــي 
مؤقًتــا، لكنهــا بالتأكيــد لــم تثمــر عــن أيــة مكاســب أو 
نتائج إيجابية ملموســة ومحسوســة بالنسبة للشعب 
العراقــي الــذي دفع ثمًنا غالًيــا وتكلفة باهظة جًدا من 

األرواح واألموال.
Û  وكان صــدام يريــد قــادة الخليج أن يقبلــوا ويعترفوا

بأنــه قاتــل مــن أجلهــم، وأنــه كســب الحــرب، وأصبح 
قائــًدا منتصــًرا يســتحق التبجيــل واإلكبــار وتقبيــل 
األيدي، وأنه قد حمى البوابة الشــرقية للعالم العربي 
كان  فقــد  وعليــه  لإليرانييــن،  الجــارف  الزحــف  مــن 
يتوقــع من قــادة الخليــج عموًمــا والكويتيين بشــكل 
يــن الــذي  خــاص أن يقــروا بالمعــروف والجميــل والدَّ
يطوق أرقابهم، وأن يســارعوا إلى تسديد ذلك الدين 
ودفع ثمن التضحيات التي تكبدها العراق من أجلهم. 
ولما لم يبادروا بذلك بالقدر الذي كان يتوقعه قرر أن 

يقبض الثمن بنفسه وبيديه.
Û  تخيــل صدام أن جيشــه أقوى الجيــوش وهو اعتقاد

ليــس مخطًئا برمته، لكنها ليســت الحقيقة، فالجيش 
الــذي احتــل الكويــت انهــار بصفــوة رجالــه وأفضــل 
عتــاده بشــكل مــزر ومخجل بعد أربعة أيــام أيًضا من 
بدء معركة تحرير الكويت، وما أشبه اليوم بالبارحة!

Û  اعتقــد صــدام أن الظــروف اإلقليميــة والدوليــة توفر
مناًخا مواتًيا ومائًما يسمح له بتحقيق مآربه وتنفيذ 
خططــه، وأن الدروب مهيأة وســالكة، وقد كان محًقا 
في قراءته إلى حد بعيد، إال من ناحية واحدة فقط.

Û  وكانــت الكويــت،  كانــت  المســتهدفة  الفريســة  إن 
بالفعــل فريســة ســهلة، وادعــة آمنــة، ال تقــارن قوتهــا 
بقوة المفترس وال تقوى على مواجهة قوة عســكرية 

مكونة من أكثر من نصف مليون جندي.
Û  ثــم إنــه ال خوف مــن ردة فعل الــدول العربية األخرى

التــي كانــت غارقــة فــي بحر مــن التشــرذم والتصدع 
واالنقسام.

Û  ومنهمــكا مشــغوال  كان  فقــد  برمتــه  العالــم  وأمــا 
ومشدودا إلى تجاذبات واهتزازات مرحلة التحوالت 
والتقلبــات المتســارعة التــي كان يمــر بهــا والتــي كان 
مــن أهمهــا بدايــة تصــدع وانهيــار منظومــة االتحــاد 
الســوفيتي ودول أوروبا الشــرقية وما أدى إليه ذلك 

من اختال في ميزان القوى العالمية.
Û  واســتنتج صدام بذلك أن المعطيات والظروف كافة

كانت مهيأة البتاع الفريسة.

Û  لكــن العقبــة أو الصخــرة الكبــرى التــي اصطدمــت بها
أطماع صدام، أو الشــخص الذي لم يحســب له صدام 
حســاًبا كافًيــا كان المرحوم الملــك فهد بن عبدالعزيز، 
الــذي احتضــن قضيــة الكويــت منــذ لحظتهــا األولى، 
وجــه  فــي  الوقــوف  وقــرر  الوضــع،  خطــورة  وأدرك 
طوفــان العــدوان والغــدر والدمــار؛ فعمل علــى تعبئة 
الــرأي العــام العالمــي حكومــات ومنظمــات وشــعوبا 
لهــذه القضيــة المصيريــة، وأطلــق علــى الفــور حملــة 
التعــاون  دول مجلــس  متشــعبة غطــت  دبلوماســية 
والمحيــط العربــي إلــى المجتمع الدولــي والتي كانت 
تهــدف إلى إنهاء العدوان وإزالة آثاره والحفاظ على 
سيادة الكويت وسامتها اإلقليمية وعودة شرعيتها، 
ووضــع الملــك فهــد علــى عاتقــه وبيــده زمــام إدارة 
األزمة بمســاندة أشــقائه قادة الخليج، وجند شــبكات 
عاقاتــه الدوليــة وســخر كل طاقاتــه وكل إمكانيــات 
ومــوارد بــاده، وغامر وخاطر بكل شــيء في ســبيل 
تحريــر الكويــت وحمايــة دول مجلــس التعــاون مــن 
األخطــار والتهديــدات العراقيــة، وتحمــل بــل واجــه 
تيــارات وفتــاوى مناهضــة لمقتضيــات واحتياجــات 
تحريــر الكويــت، وجمــع حولة قادة الــدول الخليجية 
وعــددا مــن الــدول العربيــة التــي قررت الوقــوف إلى 
جانــب الحــق وعددا مــن الدول الصديقة على رأســها 

الواليات المتحدة األمريكية.
Û  وفــي ظــل تصــدع موقــف األشــقاء فــإن اإلبقــاء أو

ضمــان موقف األصدقاء والحلفــاء احتاج إلى مهارة 
التضحيــات،  مــن  والكثيــر  مضنيــة  وجهــود  خارقــة 
فالقضية بالنسبة لهم لم تكن قضية مبدأ فقط ولكنها 
كانت تميل أكثر إلى جانب حماية وضمان مصالحهم 
وأهدافهــم االســتراتيجية فــي المنطقــة، وللمصالــح 
رياحها؛ أي أنهم كانوا بالطبع على اســتعداد لانحياز 
إلى الجهة التي ستقدم لهم ضمانات أوفر لمصالحهم، 
وفي نفق هذه األزمة الخانقة فإن التصدي للمزايدات 
واالبتــزاز احتــاج دون شــك إلــى كــم هائــل مــن قــوة 
اإلرادة والحكمة والروية وهي خصال لم تكن تنقص 

الملك فهد وأشقاءه قادة دول مجلس التعاون.
Û  الكويتييــن تصميــم  بفضــل  الكويــت  تحريــر  وتــم 

ووقوفهــم وراء قيادتهــم، وبفضــل عزيمــة وإصــرار 
وشــجاعة المغفور له بــإذن هللا تعالى خادم الحرمين 
الشــريفين الملــك فهد بــن عبدالعزيز آل ســعود طيب 
هللا ثراه وأشــقائه قادة دول مجلس التعاون، فتحية 
لدولــة الكويــت الشــقيقة فــي عيدهــا الوطنــي ويــوم 
تحريرها وشــكًرا للملك فهد ولقادة دولنا في مجلس 

التعاون.
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عبدالنبي الشعلة

عوالي - المحافظة الجنوبية

فـــي إطار الحملـــة التوعوية التي دشـــنها 
محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفة 
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، تحـــت 
شـــعار “ال للتدخين” وأقيمت مطلع فبراير 
الجاري تزامًنا مع اليوم العالمي لمكافحة 
الســـرطان، نظمـــت المحافظـــة المعـــرض 
التوعـــوي عـــن مضـــار التدخيـــن بمجمـــع 

اإلنماء بالرفاع.
وأكـــد مديـــر إدارة البرامـــج االجتماعيـــة 
محمـــد  بالمحافظـــة  المجتمـــع  وشـــؤون 
المعـــرض يأتـــي ضمـــن  الفـــاو أن  حســـن 
دور  إلبـــراز  المحافـــظ  ســـمو  توجيهـــات 
الشـــراكة المجتمعيـــة والتعـــاون الوثيـــق 
في تعزيز الجانب التوعوي والصحي مع 
مختلـــف الجهـــات ذات العاقـــة، لمجتمع 
أكثـــر وعًيـــا وصحـــة مـــن خـــال تثقيـــف 
الناشـــئة والشـــباب بالمحافظة، إذ اشتمل 

المعـــرض علـــى ركـــن توعـــوي وتثقيفـــي 
عـــن أضرار التدخين وآثاره على الناشـــئة 
والشـــباب وأهميـــة مكافحتـــه فـــي تعزيز 

صحة الفرد والمجتمع.
وأوضـــح أن الحملـــة مســـتمرة بمشـــاركة 
العديد من القطاعـــات األهلية والعيادات 
والمراكـــز الصحيـــة فـــي المحافظـــة، مـــع 

الرســـائل  ونشـــر  المحاضـــرات  إقامـــة 
التوعويـــة والبرامج الوقائية التي تهدف 
جميعهـــا إلـــى مجتمع خاٍل مـــن التدخين، 
بالتعاون مـــع إدارة الصحة العامة وإدارة 
وإدارة  الصحـــة  بـــوزارة  الصحـــة  تعزيـــز 
الداخليـــة،  بـــوزارة  الصحـــي  التثقيـــف 

وجمعية مكافحة التدخين.

“الجنوبية” تنظم معرضا عن مضار التدخين

الجنبية - محافظ الشمالية

البـــاد  عاهـــل  حـــرص  مـــن  انطاقـــا 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
وتشـــجيع  رعايـــة  علـــى  خليفـــة  آل 
أواصـــر اللحمة الوطنية، رعى محافظ 
الشـــمالية علي العصفـــور حفل الزواج 
الجماعـــي المشـــترك )تكامـــل 2( الـــذي 
نظمته 10 جمعيات خيرية واجتماعية 
هي القدم وكرانة والحلة والشـــاخورة 
وكربابـــاد ومقابـــة والحجـــر والمقشـــع 
 142 وضـــم  وجنوســـان،  وجدالحـــاج 
عريســـا وعروســـا مـــن أبنـــاء البحرين 
تحـــت شـــعار “ألفـــة ورحمـــة ومـــودة” 
بحضـــور جمـــع غفير مـــن المســـؤولين 
مـــن  والمهنئيـــن  العرســـان  وأهالـــي 

مختلف محافظات المملكة.
تحيـــات  للعرســـان  المحافـــظ  ونقـــل 
وتهانـــي وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
مقرونـــة بتمنياتـــه لهـــم حيـــاة زوجية 
والخلـــف  والرحمـــة  المـــودة  يســـودها 

دور  العصفـــور  أكـــد  كمـــا  الصالـــح، 
المحافظة في العمل الخيري التكافلي 
والتواصـــل  التكافـــل  عـــرى  وتوثيـــق 
وتقوية النســـيج االجتماعـــي الواحد، 
والسعي لتعزيز االنتماء وترسيخ قيم 

الوالء بما يحقق المواطنة السليمة.

محافظ الشمالية يرعى الزواج الجماعي “تكامل 2”



غياب الحراس عن الحدائق العامة والســواحل ومضامير المشــي بالمحافظة الشــمالية كشــف عورة الحدائق وجردها من رداها األخضر لتقلبها 
إلى بقايا ألعاب خربة وأشجار ونخيل خاوية قد تسقط في أي لحظة، وقد يغرق طفل هنا أو تتعرض أنثى للتحرش هناك، فلم تعد هذه األماكن 

متنفسا، بل خطر على مرتاديها وبقع مظلمة تأوي من المراهقين العابثين ومحطة تجمعهم لممارسة ما يحلو لهم دون حسيب ورقيب.

شـــكاوى األهالـــي دفعـــت بتســـاؤالت طرحهـــا 
مناقصـــات  ملفـــات  عـــن  البلديـــون  األعضـــاء 
الصيانة وتقليم األشـــجار ومناقصات الحراسة 
في المماشـــي والحدائق بالمحافظة ومطالبات 
مســـتمرة بإعادة الحراســـة لهذه الحدائق؛ للحد 

من التخريب والعبث فيها.

وتبيـــن األرقـــام الرســـمية أن بلديـــة المنطقـــة 
12 حديقـــة  فـــي  الحراســـات  الشـــمالية توفـــر 
وممشـــى مـــن أصل 33 موقعـــا تابعا لهـــا لتبقي 
بـــا حســـيب وال رقيـــب لتتحـــول  21 موقعـــا 
إلـــى تجمعات مشـــبوهة ومواقـــع خربة تحوي 
ألعابـــا خطرة علـــى األرواح، وفي حين وصلت 

ميزانيـــة الحراســـات األمنيـــة 200 ألـــف دينـــار 
ســـنويا وتـــوزع البلديـــة الحـــراس فـــي المواقع 
التابعـــة لهـــا حســـب تكلفـــت األصـــول فيها من 
مباٍن وموجودات لتبقـــي الحراس في المواقع 
التي تكون فيها تكلفة األصول أعلى من تكلفة 

الحراسات فيها.

رقيب وال  حسيب  بال  موقعا   21 المحافظة..  بحدائق  واإلهــمــال  التحرش  من  شكاوى 
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حرائق شقق البديع مفتعلة.. و “اإلسكان” بريئة
فـــجـــرا الـــــرابـــــعـــــة  ــا  ــ ــه ــ ــت ــ ــي ــ ــوق ــ وت مــــــــــــــرات..   5 تــــــكــــــررت  الـــــــــدوســـــــــري: 

دعــا ممثــل الدائــرة الثالثــة عضــو مجلس بلدي المنطقة الشــمالية محمد الدوســري وزارة الداخليــة التخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المتســبب 
فــي الحرائــق المتكــررة فــي بنايــة 1952 التابعة لوزارة اإلســكان فــي البديع، مطمئنا األهالي بــأن الحرائق لم تكن عن أخطاء فنية في الشــقق 

التي تتوالها وزارة اإلسكان، حيث تعالت األصوات بأن تكرار الحرائق بسبب أخطاء هندسية وفنية في البناية متهمين الوزارة باإلهمال.  

وقال الدوسري في تصريح لـ “الباد” 
أن المتســـبب فـــي افتعـــال الحرائـــق 
بحريني من أصول عربية له ســـوابق 
جنائيـــة تعمـــد إشـــعال الحرائـــق أكثر 
مـــن 5 مـــرات في عـــام واحـــد، آخرها 

فـــي فبراير الجاري، مســـببا الذعر في 
نفـــوس الجيـــران، فضا عـــن األضرار 

المادية الكثيرة في البناية والشقق.
وتابـــع اضطـــرت إحـــدى األســـرة إلى 
اللجوء لدار الكرامة؛ خوفا على حياة 

أفرادهـــا من نتائـــج الحرائق المفتعلة 
والمتكررة التي حالت دون ممارســـة 

السكان حياتهم الطبيعية.
وبيـــن الدوســـري أن الحريـــق األخيـــر 
بـــدأ مـــن خزانـــة األحذيـــة أمـــام بـــاب 

فـــي  حريـــق  وســـبقها  الشـــقق،  أحـــد 
مكيف الكهربـــاء مفتعل أيضا وجميع 
الحرائـــق تبـــدأ فجـــرا وتحديـــدا عند 

الساعة الرابعة.
وأضاف ال يزال المتســـبب حرا طليقا 
ووجـــوده دون عقـــاب ينـــذر بحرائـــق 
قادمة قد تكون نتائجها أكثر خسارة، 
مؤكـــدا أن الحرائـــق توقفـــت بوجـــود 

حارس األمن وعادت بعد مغادرته.
 محمد الدوسري

أكد ســعادة الدكتور رائد محمد بن شــمس المدير 
العــام لمعهــد اإلدارة العامــة »بيبــا«، علــى ضــرورة 
العمــل  بيئــة  فــي  الســعادة  بمســتويات  االرتقــاء 
الرتبــاط  نظــًرا  اســتدامتها،  وضمــان  الحكومــي 
بارتفــاع  محــوري  بشــكٍل   الموظــف  ســعادة 
مســتويات اإلنتاجيــة وجــودة العمــل المؤسســي، 
موضًحا أن اللجنة التي قام المعهد بتأسيسها منذ 
عام 2009م، يتمحور عملها اليوم بشــكٍل أساســي 
في  وضع نهج عملي منتظم لارتقاء بمســتويات 
الســعادة في بيبا ووضع مؤشرات مناسبة لقياس 
بنتائــج  للخــروج  الموظفيــن؛  علــى  الســعادة  أثــر 
علميــة تســاعد في رســم خطط مســتقبلية بعيدة 

المدى تضمن سعادة حكومية مستدامة.
وأشــار د. بــن شــمس أن معهــد اإلدارة العامــة اعتمــد نموذجــًا لتحقيــق الســعادة يقــوم 
علــى االهتمــام بجوانــب مختلفــة من حيــاة الموظف على أصعــدة بيئة العمــل، الحياة 
االجتماعيــة والشــخصية، القــدرات اإلبداعيــة وتطويــر المهــارات والصحــة النفســية 
والجسدية، مضيًفا  أن هذا النموذج يركز على تعزيز القيم المؤسسية للمعهد الُمحفزة 
علــى تحقيــق الســعادة: كالعطاء والمشــاركة والريادة في العمل المؤسســي، وذلك من 
أجل الوصول إلى مستويات إنتاجية عالية أثناء أداء المهام وتحقيق رضا المتعاملين 
مع المؤسســات الرســمية، وهو ما ســينعكس إيجابيًا في نهاية المطاف على مســتوى 
العائد االقتصادي للعمل الحكومي وعلى عملية التنمية المستدامة في المملكة بشكل 

عام.
وقــال د.بــن شــمس إن لجنة الســعادة هي جــزء أساســي وأصيل من النظــام المتكامل 
لمعهــد اإلدارة العامــة، والــذي يعــد بحد ذاته بيئة مائمة ومحّفزة لنشــر الســعادة على 
الصعيديــن الداخلــي والخارجــي، موضحــًا أن أعضــاء اللجنــة يعملون بدعــم من كافة 
موظفي معهد اإلدارة العامة على تحقيق أهداف أجندة السعادة ، حيث يشهد المعهد 
تعاونــًا كبيــرًا بيــن الجميــع في تنفيــذ مختلف المبــادرات اإلبداعية، وهو مــا يؤدي إلى 
دمــج الســعادة فــي صلــب عمــل )بيبــا( ويحقــق الهــدف األساســي لّلجنــة والمتمثل في 

توفير بيئة عمل تّتصف بالسعادة واإليجابية.
النموذج العلمي للسعادةالنموذج العلمي للسعادة
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بعد تأسيس معهد اإلدارة العامة للجنة السعادة
د. بـــن شـــمس: وضعنـــا نهًجـــا علمًيا يهـــدف إلى االرتقاء بمســـتويات الســـعادة وضمان اســـتدامتها فـــي بيئة العمل  

محرر الشؤون المحلية

الدكتور رائد بن شمس



أصــدر مجلــس إدارة هيئــة التأميــن االجتماعي قــراًرا بتصفية أعمال شــركة “أمالك” التــي تمثل الذراع 
العقــاري للهيئــة، وأوكلــت مهام “أمالك” واالســتثمارات العقارية إلى الذراع االســتثماري للهيئة المتمثل 

في شركة “أصول”.

وبذلـــك انتقلـــت الميزانيـــة التـــي خصصتهـــا هيئـــة 
التأمين االجتماعي لالســـتثمار في العقار من شركة 
أمـــالك إلى شـــركة أصول وكذلك تـــم انتقال العديد 

من العقارات الضخمة من أمالك إلى أصول.
وعلـــى الصعيد ذاته، أفاد مصـــدر عليم لـ “البالد” أن 
مبلـــغ قـــدره 205 مالييـــن دينـــار تم نقله مـــن تبعية 
شركة أمالك إلى أصول، وهذا هو المبلغ المخصص 

من قبل الهيئة إلى أمالك من أجل االستثمارات.
وأفاد إلى أن الشركة أخفقت خالل أكثر من خمسة 
أعوام من تحقيق اســـتثمارات ناجعة وناجحة، كما 
وأن الفريق المتخصص في أمالك لم يقم بمبادرات 
قوية؛ من أجـــل الوقوف على قصص نجاح مثمرة، 
وأنهـــا أخفقـــت في العديد مـــن المناســـبات وأبرزها 
اســـتثمار األرض الشاســـعة التي وهبها جاللة الملك 

إلى التأمينات االجتماعية في المحرق.
وبين أن توجه تصفية شـــركة أمالك ووضع أعمالها 
تحـــت مظلة أصول كان موجوًدا منـــذ العام 2018، 
وكان المســـؤولون في أصول يدفعون بهذا االتجاه 
وفق رؤى وقناعات كانت تتعزز باستمرار مع مضي 

األيام.
ولفـــت إلى أن عوائـــد االســـتثمارات العقارية كانت 
خجولـــة، وأن القـــرار الـــذي اتخـــذه مجلـــس اإلدارة 

جاء بعد دراسة مستفيضة.
فـــي أكثـــر مـــن  أكـــدوا  مجلـــس اإلدارة وأعضـــاؤه 
مناســـبة عـــن وجـــود مســـاٍع إلـــى ضـــرورة تكثيـــف 
نشاط األذرع االستثمارية لهيئة التأمين التقاعدية 
وخصوًصـــا شـــركتي “أصـــول” الذراع االســـتثماري، 
و”أمـــالك” الذراع العقـــاري للهيئة، مشـــيرين إلى أن 

مجلس اإلدارة يســـعى أن تشـــهد هاتان الشـــركتين 
ربحيـــة كبيـــرة لتحقيـــق عوائـــد ماليـــة ثابتـــة لدعم 

وتنمية أموال الصندوق.
ووفًقـــا لتحليـــالت “البـــالد”، فـــإن ذراعـــا التأمينـــات 
)أصـــول، وأمـــالك( ال يحققـــان عوائد مجزيـــة، إذ إن 
متوســـط عوائد الشـــركتين خالل السنوات الخمس 

الماضية ال يفوق 55 مليون دينار كمتوســـط سنوي 
عـــن الخمـــس ســـنوات الماضيـــة 2013 – 2018 )ال 
 2019 يوجـــد حســـابات مدققـــة ومعلنـــة لســـنتين 

الخمـــس؛ ألن  الســـنوات  هـــذه  و2020(، واعتمدنـــا 
حســـاباتها مدققة حســـابًيا ومعروضـــة للعلن بموقع 

الهيئة.

مشروع تجاري لشركة أمالك

راشد المير

“التأمينات” تصفي “أمالك” وتضع ماليينها وعقاراتها في يد “أصول”
ســـنتين منـــذ  “معتـــق”  قـــرار  وفـــي  مجزيـــة...  عوائـــد  تحقيقهـــا  لعـــدم 
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ا و “الروليكس” األكثر إقبااًل انتعاش سوق المزايدات “األون الين” محليًّ

قــال رجــل األعمال مجدي محســن إن هناك اهتماًما واســًعا في شــراء الســاعات والمقتنيــات النادرة، وبأن مزايــدات )األون الين( باتت ظاهرة 
الفتة ومهمة، وقناة تواصل ناجحة بين الزبائن وعارضي السلع النادرة، خصوًصا عبر تطبيق )االنستجرام(.وأوضح مجدي في حديثه لـ)البالد( 
أن ســاعات الروليكس الرجالية هي األكثر إقباالً من الجمهور، خصوًصا اإلصدارات المحدودة من قبل الملوك واألمراء والتي يتهاتف الجميع 

عليها، وفًقا للمثل القائل )زينة وخزينة(.

 كيف كانت البدايات؟ «

فـــي  صغيـــر  بمحـــل  كانـــت  البدايـــة 
)البوكـــوارة( لكننـــي لـــم أوّفـــق بـــه، بعدها 
فتحت محالً آخر بسوق الذهب بالمنامة، 
ثـــم المحل الحالي فـــي مجمع يتيم، ولي 
حتـــى اللحظـــة خبـــرة أكثـــر من 25 ســـنة 
مـــن احتـــراف اقتنـــاء الســـاعات النـــادرة 
والثمينـــة ومـــن ثـــم بيعهـــا فـــي الســـوق 

المحلي، بدأ من العام 1997 تحديًدا.

 من أين تقتني الساعات النادرة؟ «

 أغلبها من خالل زياراتي للكثير من دول 
العالم، حيث أهتّم في شرائها عبر دخول 
المـــزادات هنـــاك، وفـــي بعـــض الســـفرات 
أتعّنـــى المســـافات ألجـــل اقتنـــاء ســـاعة 
واحـــدة فقط، لكننـــي ومن واقـــع الخبرة 

أدرك جيًدا بأنها تستحق ذلك.

ما هي أكثر الساعات المطلوبة؟ «

واألمـــراء  بالملـــوك  الخاصـــة  الســـاعات   
للمرافقيـــن  إهداؤهـــا  يتـــم  والتـــي 
وللشـــخصيات الكبيـــرة، وعـــادة مـــا يزيد 

ســـعرها مع مرور الوقـــت، والكثير 
ممـــن يفهمـــون جيـــًدا فـــي عالم 

الســـاعات يتمّســـكون بهـــا وال 
يبيعونها.

 وما موديل  «
الساعات األكثر 

رغبة عادة 
هنا؟

)الروليكس( بالدرجة األولى، ومن بعدها 
)الباتيـــك( فيليـــب وهـــي ســـاعة عالمية، 
تبـــاع في مـــزادات الكويت بســـعر ال يقل 

عن خمسة وعشرين ألف دينار.

 هل بعت أي ساعة )باتيك فليب(  «
بالسوق المحلي؟

ال.

 ما أغلى ساعة بعتها حتى  «
اللحظة؟

 3500 بقيمـــة  ـــا، ســـاعة روليكـــس  محليًّ
دينار.

 الرجالي أم النسائي؟ «

الرجالـــي نصيبهم األســـد مـــن المعروض 
والمباع والمطلوب.

ما النوعية األكثر رواًجا في  «
الروليكس؟

الســـتيل، والموديـــالت المصنعـــة بشـــكل 
حصـــري، وجودهـــا صعب فـــي البحرين، 
والحصول عليها حتى عن طريق الوكالة 

يأخذ وقًتا طويالً وجهًدا أطول.

 ما فكرة المزادات )األون الين(  «
والتي دخلت البحرين مؤخًرا؟

الفكـــرة جديـــدة هنـــا، وليـــس لهـــا أكثـــر 
مـــن شـــهر واحـــد، لكنهـــا أخـــذت اهتمـــام 
الكثيريـــن، وهـــي تجربة تجاريـــة مميزة 
تم استنســـاخها من الكويت، وتقوم على 
والنظـــارات  واألقـــالم  الســـاعات  عـــرض 
الفخمـــة النـــادرة والعتيقـــة المميـــزة عبر 
مزايدة بـ)السوشـــيال ميديا(، يشـــارك بها 

المتابعون.

 ما النظارات المفضلة؟ «

)الكارتيـــر( القديمـــة وهي من أبدع 
ما يكون.

ما التطبيق المفّضل لطرح  «
المزايدات؟

االنستجرام.

 لماذا يهتم الزبائن باقتناء هذه  «
السلع المكلفة والتي تحتاج 
للمزاج وللدفع الباهظ غالًبا؟

أغلبهـــم يســـير وفق المثـــل القائـــل )زينة 
وخزينـــة( حيـــث إنهـــا تكـــون مميـــزة في 
االســـتخدام، كما أنها ســـلعة ثمينة يزداد 
ســـعرها مع مرور الوقـــت، وهي مضمونة 

البيع.

 هل تساعدون الزبائن بالحصول  «
على المعلومات الالزمة بالبيع؟

بـــكل تأكيـــد، نهتـــم فـــي مصارحتهـــم بما 
هـــو بمصلحتهـــم، ونحـــن ال نبيع الســـلعة 
فـــي المزايـــدة إال بعـــد موافقتهـــم والتي 
يتوّجب أن تكون فورية، وبمتابعة منهم 

للمزايدة في ذات الوقت.

 كم نسبتكم من عملية البيع؟ «

نسبة بسيطة، 5 % فقط.

ما هو أول مزاد )أون الين( في  «
البحرين؟

)ســـلمان  يدعـــى  أحدهـــم  نّظمـــه  مـــزاد 
العجمي( مؤخًرا، ومن ثم مزاد آخر نّظمه 
شـــخص آخـــر اســـمه )نـــواف الدوســـري( 
ولقـــد دخلـــت بـــدوري فـــي ذات المجـــال 

بحكم خبرتي، وحجم المقتنيات الكثيرة 
والمتنوعة التي امتلكها.

 كم عدد القطع التي تم بيعها  «
في مزادكم األول؟

ساعات بقيمة إجمالية 15 ألف دينار.

 ما الساعة المميزة بمجموعتك؟ «

 هـــي مجموعـــة ســـاعات وليـــس ســـاعة 
واحـــدة، منها ســـاعة عليها صـــورة الملك 
فـــاروق وزوجته، ولقد تـــم توزيعها على 
بعـــض كبـــار الضيوف مـــن الدولـــة، أثناء 
وهـــي  الملـــك،  زفـــاف  حضورهـــم حفـــل 
ا ونادرة. لدي ســـاعة ذهب  محـــدودة جدًّ
الملـــك،  لجاللـــة  صـــورة  عليهـــا  خالـــص، 
تـــم تصنيعهـــا بشـــكل محـــدود بمنتصـــف 
الثمانينات، ســـاعة أخرى روليكس عليها 
صـــورة لعلـــم البحريـــن مهداة مـــن جاللة 
الملك حفظه هللا ألحد الطلبة المتفوقين.
وصـــور  أســـماء  عليهـــا  أخـــرى  ســـاعات 
الحـــكام ومنهـــم من توفـــي، تصنف أيًضا 
بالنادرة و)األنتيك(، كلها ماركة روليكس.
لدي أيًضا ســـاعة خاصـــة ماركة روليكس 
تحمل اسم صاحب السمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة حفظه هللا، 
ومعـــه شـــعار البحريـــن، وعمرهـــا أربعين 
ســـنة وبحالة جديدة تماًمـــا، وهي إهداء 

من سموه ألحدهم حينها.
ساعة أخرى ماركة )باتيك فيليب( عرض 
علي بها في أحد المزادات العالمية بسعر 

85 ألف دوالر لكنني لم أبعها، وهي إصدار 
محـــدود مـــن أصـــل 20 ســـاعة فقـــط في 
العالم، وبها أندر )بالتين(، ويقدر ســـعرها 
اآلن بنصـــف مليـــون دوالر، وســـتتخطى 

في المستقبل المليون دوالر.

 الالحظ بأن لديك مجموعة مميزة  «
من ساعات الروليكس القديمة 

والجميلة تحمل بصدارتها الوجه 
شعار المملكة، هل هذه ميزه؟

الدولـــة  هـــي  فالبحريـــن  تأكيـــد،  بـــكل 
الوحيـــدة التي مّيزت نفســـها بهـــذا األمر، 
بخالف العديد من الدول والتي لم تفعل 
ذلـــك. دول أخـــرى كســـلطنة عمـــان تضع 
الشـــعار في الجهـــة الخلفية من الســـاعة، 
لكـــن البحرين هـــي المميـــزة بالفعل، على 
الصعيديـــن الداخلـــي والخارجي، كما أنه 

يرفع من سعر الساعة.

ا الذين  «  من هم أكثر الناس عالمّيً
يدفعون ببذخ لشراء الساعات 

النادرة كهذه؟

أنفســـهم،  والسويســـريون  الصينيـــون، 
تاريخهـــم  يلّمـــوا  أن  يحاولـــوا  والذيـــن 

الصناعي في هذا الحقل.

 بم تنصح؟ «

أنصح شـــبابنا بـــأن يقتنوا القطـــع النادرة 
مـــن الســـاعات وغيرهـــا، ألنهـــا اســـتثمار 

ناجح ومربح.

 

الخط الزمني لشركة أصول التوزيع الجغرافي الستثمارات “أصول”

ــح ــ ــرب ــ ــون وم ــ ــم ــ ــض ــ ــار م ــ ــم ــ ــث ــ ــت ــ ــع الـــــــنـــــــادرة اس ــ ــط ــ ــق ــ ــن: ال ــ ــس ــ ــح ــ ــدي م ــ ــجـ ــ مـ

علوي الموسوي

إبراهيم النهام    |   تصوير- رسول الحجيري
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في الوقت الذي قّدم فيه كل من رئيس قسم دور ومراكز رعاية ذوي االحتياجات الخاصة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية نادر المرخي 
ورئيس مركز شيخان الفارسي يونس الهدار لمحة عن الخدمات التي تقدمها الوزارة لذوي اإلعاقة وآليات االستفادة منها، تطلع عدٌد من 
أوليــاء األمــور إلــى إيصــال صوتهم إلى مجلس الوزراء لتمكين أبنائهم من الحصول على حقهم في التعليم وفق ما كفله الدســتور، الفتين 

في الوقت ذاته إلى أن التحرك في هذا الشأن وصل إلى طريق مسدود وأن احتياجات ذوي اإلعاقة خارج اهتمام الوزارات المعنية.

مـــن  وعـــدد  األمـــور  أوليـــاء  وشـــارك   
الخيريـــة  الجمعيـــات  مـــن  الحضـــور 

والمؤسســـات العاملـــة في قطـــاع رعاية 
ذوي االحتياجـــات الخاصـــة فـــي اللقـــاء 

الـــذي نظمتـــه جمعيـــة باربـــار الخيريـــة 
حديًثا بقاعة العالمـــة الوداعي الخيرية 

ذوي  “حقـــوق  عنـــوان:  تحـــت  بالقريـــة 
اإلعاقـــة” في طـــرح أوجه مـــن معاناتهم 
ال ســـيما تلك المتعلقـــة باالرتقاء بجودة 
الخدمات التأهيلية والتعليمية والرعاية 
الصحيـــة، عـــالوة علـــى تمكيـــن أبنائهـــم 
من الحصول علـــى الخدمات الضرورية 

ومنها الحق في التعليم.

 ورّكز أولياء األمور على المطالبة بتفعيل 
المادة رقم 24 من القانون رقم )22( لسنة 
2011 بشـــأن اتفاقية حقوق األشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة الخاصـــة بالتعليـــم، والذي 
ينـــص على عدم اســـتبعادهم من النظام 
التعليمـــي العـــام علـــى أســـاس اإلعاقـــة، 
وعـــدم اســـتبعاد األطفـــال ذوي اإلعاقـــة 

الثانـــوي  إلـــى  االبتدائـــي  التعليـــم  مـــن 
مـــع  بالمســـاواة  واإللزامـــي،  المجانـــي 
ســـائر الطلبـــة، مـــع مراعـــاة احتياجاتهم 
الفرديـــة وحصولهـــم على الدعـــم الالزم 
فـــي نطاق نظـــام التعليم العام لإلســـهام 
فـــي تحصيلهـــم الدراســـي فـــي مختلف 

المراحل التعليمية.

نادر المرخي ويونس الهدار ومدير اللقاء وهب الشويخ أولياء األمور والحضور يتابعون مجريات اللقاء لقاء حقوق ذوي اإلعاقة بجمعية باربار الخيرية

ــة األســـويـــاء ــب ــل ــط ــدون الــحــكــومــة مـــســـاواتـــهـــم مـــع ال ــاشـ ــنـ ــاء أمـــــور يـ ــ ــي ــ أول

ال تستبعدوا ذوي اإلعاقة من التعليم اإللزامي

سعيد محمد

قمبر: “الصحة” توفر بعثات لبحرنة التخدير والقابالت

اســتضافت جمعيــة قريــة عــراد الخيريــة النائــب عمــار قمبــر فــي لقــاًء مفتــوٍح مــع 
خريجــي وطلبــة الطب في الجامعــات الصينية بمشــاركة المتخرجين والطلبة في 
الجامعــات األوكرانيــة والجامعــات الروســية، وحضــر اللقــاء الذي نظــم في قاعة 

الجمعية عدد من الطلبة وأولياء أمورهم الذين تحاوروا مع النائب عمار قمبر. 

وافتتح اللقاء التشاوري بكلمة ترحيبية 
رئيـــس  العـــرادي  أحمـــد  حســـن  قدمهـــا 
تلبيـــة  علـــى  الجميـــع  الجمعيـــة، شـــاكرا 
الدعـــوة خصوصا النائب عمار قمبر الذي 
يســـجل المزيـــد مـــن خطـــوات التعـــاون 

والتنسيق مع الجمعية.  
وفـــي بدايـــة اللقاء، رحـــب مديـــر اللقاء 
حســـن  محمـــد  الجمعيـــة  رئيـــس  نائـــب 
العـــرادي بالحضـــور المتميـــز الـــذي يـــدل 

على تفاعلهم الطيب مع هذا اللقاء. 
وقـــال النائـــب عمـــار قمبـــر بـــأن وزيـــرة 
الصحة أشـــارت في اجتماعنا بها إلى أن 
هناك حاجة ماسة لعدد من التخصصات 
بشـــكل فـــوري، وأن ليـــس مـــن الضرورة 
التوجـــه فقـــط لدراســـة الطـــب البشـــري 
وفروعـــه، الفتة إلى نـــدرة المتخصصين 
في مجال أطباء التخدير من المواطنين 
البحريـــن، الفتـــة إلى اســـتعداد الـــوزارة 
لتوفيـــر عـــدد البعثـــات للتخصـــص فـــي 
مجال التخدير فـــورا، إضافة إلى حاجة 
البالد إلـــى ممرضات في مجال القابالت 
الصحـــي  التأميـــن  ومحـــال  والتوليـــد، 
المكملـــة  التخصصـــات  مـــن  والعديـــد 

للعملية الصحية.

وطلـــب مدير اللقاء مـــن الطلبة التعريف 
بالجامعات التي يدرسون بها، وكان الفتا 
أن أغلبيـــة الطلبـــة ينتمـــون إلـــى جامعة 
ساوثايســـت، مع وجود طلبة من جامعة 
داليان، جامعة شيان وجامعة جيجيانق 
مـــن الصيـــن، إضافـــة إلـــى خريجين من 
جامعة خاركوف من أوكرانيا وطلبة من 

جامعة موسكو في روسيا.
وقال طلبة جامعة ساوثايست للحديث، 
حيث أشاروا إلى أن مشكلتهم مع وزارة 
التربيـــة والتعليـــم ووزارة الصحـــة تعود 
للعام 2014، حيث قام األهالي بمراجعة 
وزارة التربيـــة والتعليـــم؛ للتعـــرف علـــى 
الجامعات المعترف بها في الصين، فكان 
جـــواب المســـؤولين فـــي الـــوزارة، بأنهم 
ال يمتلكـــون قوائـــم بالجامعات المعترف 
بهـــا في الصيـــن، لكنهـــم يعتمـــدون على 
المواقـــع اإللكترونيـــة الرســـمية التابعـــة 
واإلمـــارات  الســـعودية  العربيـــة  للملكـــة 
العربيـــة المتحـــدة الخاصـــة بالجامعـــات 

المعترف بها.
وقـــال إبراهيـــم العرادي ولـــي أمر إحدى 
الطالبـــات المتخرجـــات من هـــذه جامعة 
ساوثايســـت، لقـــد قمنـــا وفقـــا لتعليمات 

وزارة التربيـــة والتعليـــم بالدخـــول إلـــى 
المواقع الســـعودية المعتمدة التي أكدت 
االعتراف بجامعة ساوثايســـت، وراجعنا 
فلـــم  باختياراتنـــا،  لنخبرهـــا  الـــوزارة 

تعترض ولم تبِد أي تحفظ.
وقالـــت طالبـــة إن عـــدد طلبـــة البحريـــن 
 800 تجـــاوز  الصينيـــة  الجامعـــات  فـــي 
طالـــب وطالبة، مشـــيرة إلى أننـــا جميعا 

متفوقون ومتفوقات.
وتســـاءلت ولية أمر طالبـــة بالصين: هل 
مـــن المعقـــول أن يكون رد الـــوزارة بأنها 
ال تعتمـــد أي جامعـــة إال بعـــد أن يتخرج 
بهـــا مجموعة من الطلبـــة، ويتم مراجعة 
المواد التي درسوها ومقارنتها بالمناهج 
المعتمدة في الجامعات الوطنية تمهيدا 

لالعتراف؟
وذكر محمد عيســـى ولـــي أمر طالب أن 
أبناءنا الدارسين في الجامعات الصينية 
والجامعـــات األوكرانيـــة والروســـية قـــد 
يتفوقـــون علـــى الطلبـــة الدارســـين في 

بعـــض الجامعات الوطنيـــة والعربية في 
الجانـــب الميدانـــي والتدريـــب العملـــي، 
فهـــم يدرســـون العديـــد مـــن األمـــراض 
التـــي قـــد ال تكـــون موضـــع اهتمـــام في 
الجامعـــات األخـــرى، وهذا يحســـب لهم 

وليس عليهم.
ولفت أنـــور النعيمي بأن طلبـــة البحرين 
الدارســـين فـــي موســـكو يعانـــون عـــدم 
وجـــود ملحقيـــة ثقافية تتابع شـــؤونهم، 
األمر الذي يشـــكل تحديا لهم األمر الذي 
عـــدد  وأن  خصوصـــا  معالجـــة،  يحتـــاج 
الطلبـــة البحرينييـــن فـــي موســـكو كبيـــر 
نســـبيا والجامعـــة ال تعانـــي من مشـــكلة 

اعتراف.
جامعـــة  مـــن  محمـــود  الطالـــب  وقـــال 
جيجيانـــق بأنهـــم ال يعانون من مشـــكلة 
مـــع  الحـــال  هـــو  كمـــا  االعتـــراف،  عـــدم 
زمالئهـــم فـــي جامعـــة ساوثايســـت، لكن 
تفشـــي مـــرض إنفلونزا كورونـــا أجبرهم 
علـــى العـــودة للبحريـــن، وهـــم فـــي آخـــر 

أشـــهر التدريب والتخـــرج، موضحا أنهم 
قـــد يكونـــون أمـــام كارثة حقيقيـــة تدمر 
مســـتقبلهم بســـبب عدم وضـــوح الرؤية 
حول موعد استئناف الدراسة والتدريب 
فـــي جامعتهـــم، خصوصـــا وأن تطويـــق 
المـــرض وعزله قـــد يحتاج أشـــهرا، الفتا 
إلـــى تحييد العدد الكبيـــر من المواطنين 
مـــن  خلوهـــم  مـــن  والتأكـــد  الصينييـــن 
اإلصابـــة بهـــذا المـــرض قد يحتـــاج فترة 
طويلـــة، األمـــر الـــذي قـــد يجبرهـــم على 

البقاء في البحرين.
من جهتها أشـــارت الطبيبـــة ليلى الفوالذ 
إلـــى أنهـــا متخرجة منذ العـــام من 2011 
مـــن جامعـــة خاركـــوف فـــي أوكرانيا وال 
تـــزال تعانـــي بعض التعقيدات الرســـمية 
والشـــخصية التـــي حالـــت دون حصولها 
على ترخيص بمزاولة المهنة، األمر الذي 
أثـــر كثيرا في قدرتها على االنخراط في 
سوق العمل على مدى عقد كامل تقريبا، 
وطالبـــت بـــأن تعمل الـــوزارة وهيئة نهرا 

علـــى وضع حل لهـــا وللعديد مـــن الطلبة 
الذين يعانون المشكلة ذاتها.

وقـــال النائـــب عمـــار قمبر إنه ســـيواصل 
العمـــل علـــى تحويـــل العديـــد ممـــا طرح 
فـــي هـــذا اللقـــاء إلـــى مقترحـــات برغبة 
يتـــم تقديمهـــا لمجلس النـــواب بالتعاون 
مـــع النـــواب المهتميـــن والمتابعيـــن لهذا 
الشـــأن، كمـــا ســـينقل الكثير مـــن الهموم 
واالحتياجـــات والتطلعات إلـــى الجهات 
المختصـــة فـــي وزارة التربيـــة والتعليم، 
وزارة الصحـــة، المجلـــس األعلى للصحة 
وهيئـــة مزاولة المهن والتراخيص )نهرا(، 
الفتـــا إلى أن هذا اللقاء ســـيكون خطوة 
أولى نحو تحريك هذه الملفات بالتعاون 
عـــراد  قريـــة  فـــي جمعيـــة  اإلخـــوة  مـــع 
الخيريـــة واإلخـــوة الخريجيـــن والطلبة 
وأوليـــاء األمـــور، وأنـــه لـــن يدخـــر جهدا 
في ســـبيل حلحلة هذه الملفات والبحث 
عـــن حلول ناجعـــة لها، وســـينقلها ألعلى 
المســـتويات ويخاطـــب بشـــأنها القيـــادة 

المسؤولة مهما تطلب األمر.

النائب عمار قمبر في لقاء مفتوح مع خريجي وطلبة الطب في الجامعات الصينية

السعودية تعترف 
بشهادات الخريجين و 

”التربية” ال تعترف

النعيمي: طلبة 
البحرين بموسكو 
يطالبون بوجود 
ملحقية ثقافية

خريجة من جامعة 
أوكرانية عاطلة 

منذ 9 سنوات

اســـتقبل وزير التربيـــة والتعليم 
ماجـــد النعيمـــي بمكتبـــه بديوان 
عيســـى،  بمدينـــة  الـــوزارة 
مدرســـة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
عبدالرحمن كانو الدولية ســـعود 
عبدالعزيز كانـــو، وعضو مجلس 
إدارة مدرسة الشويفات الدولية، 
وعضـــو مجلس اإلدارة التنفيذي 
كانـــو  عبدالرحمـــن  بمدرســـة 
الدوليـــة مبـــارك ســـعد العطـــوي، 

حيـــث تـــم خـــالل اللقـــاء بحـــث 
بالمدرســـتين  المتعلقـــة  األمـــور 
والمشـــاريع التطويريـــة الخاصة 

بهما.
وقـــد أكـــد الوزيـــر خـــالل اللقـــاء 
اهتمـــام الـــوزارة بدعـــم التعليـــم 

الخاص واالرتقاء بمخرجاته.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين 

في الوزارة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

النعيمــي يؤكد اهتمــام الوزارة بدعــم التعليم الخاص واالرتقــاء بمخرجاته

مشروعات تطوير بمدرستي “كانو” و“الشويفات”

وزير التربية والتعليم يستقبل المسؤولين بمدرستي عبدالرحمن كانو الدولية والشويفات الدولية

نيابيــة لرغبــات  الطــب  خريجــي  مــع  الخيريــة”  “عــراد  بلقــاء  المطالــب  تحويــل 

محرر الشؤون المحلية
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المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيـــس األمـــن العـــام الفريـــق 
المنظمـــة  مـــن  وفـــدا  الحســـن  طـــارق 
واإلدمـــان  العنـــف  لمكافحـــة  الدوليـــة 
بيغـــروس  فرانـــك  برئاســـة   DARE
الرئيـــس التنفيذي، وريتشـــارد كليتون 
عضو مجلس اإلدارة، ورئيس المجلس 
كيللـــي  وســـامنثا  للمنظمـــة،  العلمـــي 
مديـــر المناهـــج، وعضو فريـــق التقييم 
بالمنظمـــة، وذلـــك بحضـــو علـــي أميني 
مدير برنامج مكافحة العنف واإلدمان 

“مًعا”.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس األمن 
العام بالوفد، مشيدا بدور المنظمة في 
تطوير منهـــج برنامـــج مكافحة العنف 
واإلدمـــان )مًعـــا(؛ لتحســـين ســـلوكيات 
الطلبـــة وتطويـــر مهارات اتخـــاذ القرار 
الصحيـــح وتعزيـــز العالقـــة والشـــراكة 
بيـــن الطلبة وشـــرطة خدمـــة المجتمع، 
الداخليـــة  وزيـــر  دعـــم  إلـــى  مشـــيرا 

للبرنامـــج وإيمانه باألثر االيجابي الذي 
حققـــه ومـــا ســـيحققه علـــى المجتمـــع 
عمومـــا، والطلبة خصوصـــا على المدى 

البعيد.
مـــن جهته، أثنى بغيروس على الجهود 
المبذولـــة مـــن إدارة برنامـــج مًعـــا فـــي 
تعريـــب المنهـــج وطريقة تدريســـه في 
المملكـــة والمســـتوى االحترافي العالي 
للقائميـــن على مركز التدريب اإلقليمي 
الدراســـات  مجـــال  فـــي  وجهودهـــم 
والبحوث؛ لوضع مؤشـــرات األداء ألثر 

البرنامج على الطلبة.
وتـــم خالل اللقـــاء بحث ســـبل وآليات 
تطويـــر التعـــاون األمنـــي واألكاديمـــي 
بيـــن برنامج مكافحـــة العنف واإلدمان 
)مًعا( في البحرين ومنظمة DARE في 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة؛ لتعزيز 
وعـــي الشـــباب مـــن مخاطـــر التطـــرف 
الفكري ووسائل التواصل االجتماعي.

”DARE” بحث آليات تطوير التعاون بين “مًعا” و

“الصحة”: البحرين خالية من “كورونا”

أول خليجية تقود “تيلر” البحرينية فاطمة القيدوم

سليمة ــج  ــائ ــت ــن وال ــة...  ــاعـ سـ  24 فــي  لــمــســافــريــن  تحليال   19

ــب” ــي ــو ع ــ ــة...” الـــشـــغـــل م ــ ــول ــ ــف ــ ــط ــ ــن ال ــ ــرات م ــ ــاط ــ ــق ــ ــب ال ــ ح

مملكـــة  بخلـــو  الصحـــة  وزارة  أفـــادت 
البحريـــن مـــن مـــرض فيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد 19( واتخاذها لـــكل اإلجراءات 
االحترازيـــة للوقاية مـــن المرض حرصا 
على ســـالمة المواطنيـــن والمقيمين، إذ 
أكدت الوزارة فـــي بيانها أنها أجرت 19 
تحليـــالً لعدد مـــن المســـافرين القادمين 
المـــرض  فيهـــا  المتفشـــي  الـــدول  مـــن 
خالل الـ 24 ســـاعة األخيرة، حيث تبين 
أن كافـــة الحـــاالت ســـليمة، وأن نتائـــج 
تحاليل الفحص سالبة للحاالت المشتبه 
بها، لتصل بذلك حاالت االشـــتباه الكلية 
الـــى 74 حالة مشـــتبها بها كانت نتائجها 

جميعا سلبية.
وأوضحت الوزارة بأنها تقوم بالتنسيق 

مع كل الجهات المعنية لمتابعة الحاالت 
التـــي يتـــم رصدهـــا أو االشـــتباه بها في 
حســـب  وذلـــك  المملكـــة،  منافـــذ  كافـــة 
التقييم الصحي اســـتناًدا إلى توصيات 
واللوائـــح  العالميـــة،  الصحـــة  منظمـــة 
فـــي كافـــة  المتبعـــة  الدوليـــة  الصحيـــة 
المطارات الدولية وفي المنافذ، بحسب 
الدليل الدولي الموحد للتعامل مع جميع 
القادميـــن مـــن الـــدول المتفشـــي فيهـــا 
المـــرض ووفـــق اإلجـــراءات االحترازية 
الموحـــدة لـــدول مجلس التعـــاون لدول 

الخليج العربية للوقاية منه. 
وبينـــت وزارة الصحـــة أنـــه تـــم فحـــص 
جميـــع القادميـــن عبـــر مطـــار البحريـــن 
الدولي من الدول المتفشـــي فيها مرض 
فيـــروس الكورونـــا )كوفيـــد 19(، حيـــث 

خضع جميع الركاب القادمين من الدول 
المتفشـــي فيهـــا الفيـــروس لفحوصـــات 
طبية للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض، 
على أن يتم عزلهم لمدة 14 يومًا لمتابعة 
حالتهـــم الصحيـــة بحســـب اإلجـــراءات 
الوقائية المتبعة في هذا الشأن، مؤكدة 
على ضرورة اتبـــاع القادمين من الدول 
المتفشـــي فيها المرض كافة اإلرشادات 
التوعويـــة، واالتصـــال بالخط الســـاخن 
)444( لطلـــب الرعايـــة الطبيـــة في حال 
للمـــرض  المصاحبـــة  األعـــراض  ظهـــور 
خالل الــ14 يوم التالية من عودتهم من 

هذه الدول.
تتابـــع  أنهـــا  إلـــى  الـــوزارة  وأشـــارت 
باســـتمرار مع الجهات ذات االختصاص 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  كافـــة  تنفيـــذ 

بحســـب المعاييـــر العالميـــة وفـــي حـــال 
رصدهـــا أليـــة حـــاالت مشـــتبه بإصابتها 
بمرض فيـــروس الكورونـــا )كوفيد 19(، 
فإنه ســـيتم نقل تلـــك الحاالت فورا إلى 
مركز العزل وإجراء الفحوصات الالزمة 
وتحويلهم إلى الحجر الصحي بحســـب 

الحالة المشتبه بها.
وقالت الـــوزارة في بيانها إنها خصصت 
للتأهيـــل  كانـــو  خليـــل  إبراهيـــم  مركـــز 
ليكـــون مركزا للعـــزل إلى جانـــب مراكز 
وأنهـــا  للـــوزارة،  تابعـــة  أخـــرى  عـــزل 
تقـــوم بالتنســـيق مـــع وزارتـــي الداخلية 
والخارجيـــة لتفعيـــل كافـــة اإلجـــراءات 
االحترازية المتخذة  للوقاية من مرض 
فيـــروس الكورونـــا )كوفيـــد 19( حفاظا 

على سالمة المواطنين والمقيمين.

الشـــاحنات  قيـــادة  أن  البعـــض  يـــرى 
والمقطـــورات مهمـــة صعبة يقـــوم بها 
فاطمـــة  البحرينيـــة  ولكـــن  الرجـــال، 
قـــادرة  المـــرأة  أن  أثبتـــت  القيـــدوم 
علـــى العمـــل في هـــذا المجال كســـائر 
القطاعـــات التـــي تعمـــل فيهـــا المـــرأة 
وال تقتصـــر أعمالهـــن علـــى الوظائـــف 

المكتبية فقط.
قيـــادة  فكـــرة  إن  القيـــدوم  وقالـــت 
المقطـــورة ليســـت من الوقـــت الحالي 
وانمـــا منـــذ الصغـــر إذ كانت ترســـمهم 
دائمـــا وتراقـــب الشـــاحنات، موضحة 
أنهـــا مـــن مواليـــد البحريـــن وعاشـــت 
فيهـــا حتـــى عمـــر العامين ثـــم انتقلت 
مع العائلة إلى السعودية والتي كانت 
طرقاتها مليئة بالشاحنارت و”اللواري” 
علمًيـــا  تســـمعى  التـــي  و”التيلـــرات” 
“القاطرة والمقطـــورات” وأضافت أنه 
عندمـــا كان عمرهـــا 7 ســـنوات وهـــي 
طالبـــة بمـــدارس الســـعودية المعلمـــة 
لـــم يعجبهـــا األداء لالمتحـــان فقالـــت 
لـــي “بحرينيـــة غبية مـــا تفهمين” ومع 
اختـــالف اللهجة وكوني طفلة أجبتها 
“عندمـــا أكبر ســـأجلب علـــم بالدي من 
البحرين إلى الســـعودية”، وبفضل من 
هللا ارتفـــع علـــم مملكتي عاليـــا كوني 

أول خليجية تقود “تيلر”.
وتضيـــف بعد أن تمكنت من الســـياقة 
مـــن  ســـيارة  أقـــود  كنـــت  بالبدايـــة 
عليهـــا  أنقـــل  صغيـــرة  عربـــة  خلفهـــا 
األشـــياء وأســـتخدمها دائمـــا مـــن العا 
2008، فبعدهـــا  العـــام  2005 وحتـــى 
كان أخوانـــي يعلمونـــي علـــى ســـياقة 
الوقـــوف  كســـر  وكيفيـــة  الشـــاحنات 
بالرجـــوع إلى الخلف، في العام 2009 
امتلكـــت باصـــا صغيـــر وكنـــت أقـــوم 
بالتوصيـــل وبعدهـــا فـــي العـــام 2013 
تجرأت وذهبت إلدارة األمور وسألت 
إذا كنـــت أســـتطيع أن أحصـــل علـــى 
رخصـــة ســـياقة شـــاحنات وأجابوني 
بعـــدم وجـــود أي مانع، وبعـــد “الكجة” 
ذهبت إلى مدرســـة الســـياقة الخاصة 
وســـلمت  ســـعيد  للســـيد  بالشـــاحنات 

األوراق وســـألني حينها كيف حصلِت 
على الشهادة فنحن نعلم أنهم يعطون 
لســـياقة البـــاص، وقلـــت له هل تشـــك 
األصلـــي  الختـــم  ألن  ال  قـــال  فيهـــا؟ 

موجود.
 10 للتدريـــب  المخصصـــة  الســـاعات 
ساعات وبعد الرســـوب في االمتحان 
االمتحـــان  فـــي  4 ســـاعات اضافيـــة، 
فـــي خـــروج  لـــدي تأخيـــر  االول كان 
الشـــاحنة من الدوار ورغم أنني قمت 
باخراجها بالطريقة الصحيحة إال أني 
فضلـــت التـــدرب أكثر وعدم اســـتالم 
الرخصـــة حتى آخذ هذه النقطة بعين 
االعتبـــار وحصلت علـــى الرخصة من 
االمتحـــان الثاني، صحيـــح أن البعض 
يعتبر ســـياقة الشـــاحنة خطيرة كونها 
كبيـــرة ولكنهـــا تحتـــاج فقـــط للتركيز 
والنعومـــة؛ ألن الســـيارة ال عقـــل لهـــا 

وانما تسير بعقل قائدها.
حـــب  لـــدي  إذ  صعوبـــة  أواجـــه  لـــم 
استطالع الشوارع دائما، قمت بقيادة 

رافعات سيارات، ومقطورات 9 أمتار، 
وبعدها قاطـــرة بطول 17 متر، ثم 20 
متـــر، والقاطرة التي عبرت بها جســـر 

الملك فهد بطول 23 متر.
ومقطـــورة  قاطـــرة  المتـــالك  أتطلـــع 
بالتحميـــل  أقـــوم  أننـــي  إذ  مســـتقبال 

حاليا من الميناء فقط.
وعن الدولة الثانية من بعد السعودية، 
قالـــت إنه شـــبه مؤكـــد ســـيكون هناك 
الخليجيـــة  الـــدول  الحـــدى  وجهـــة 
وعـــن ردة فعـــل الناس حـــول الفيديو 
المنتشـــر، قالـــت لـــم أقرأ الـــردود ألني 
رأي  علـــى  العيـــش  أردت  إذا  انســـانة 
المجتمـــع الـــذي حولـــي ســـأتعقد ولـــو 
رجعنا عقليا وفكريا إلى زمن الرسول 
الـــذي لـــم يكن فيـــه وســـائل التواصل 
الحالية كانت السيدة خديجة تاجرة.
ســـألوني شـــخصيا هـــل هنـــاك امـــرأة 
تقـــود “تيليـــر” وتخـــرج مـــن البحريـــن 
فـــي الســـعودية، فأجبتهم أال يســـمون 
البحريـــن بعـــروس الخليـــج.. فلتكمل 
التميـــز وتتقـــدم بالمســـيرة، ليس لدي 
علـــى  محتكـــرة  الوظيفـــة  بـــأن  فكـــر 
الرجـــل أو المـــرأة، فلدينا في البحرين 
بنـــاء  ومهندســـات  طـــرق  مهندســـات 
وهنـــاك امـــرأة فـــي ســـباق الســـيارات 
والغواصـــة وكابتـــن الطائـــرة، البعـــض 
مـــن  أصبـــح  أن  أردت  إننـــي  قـــال 
المشـــاهير، ولكـــن لـــو أننـــي أردت هذا 
للمـــرأة  الســـماح  أول  مـــن  لذهبـــت 

بالقيادة في السعودية.
وعن الوقت الذي استغرقته لتوصيل 
الســـيارات إلـــى الســـعودية بالقاطرة، 
أكدت أنها نحو 6 ســـاعات منذ دخول 

االجـــراءات  مـــن  واالنتهـــاء  الجســـر 
وخـــروج اللوحـــات البحرينيـــة وحتى 
الوصـــول إلـــى المعـــرض، مبينـــة أنهم 
قامـــوا بتعريفهـــا علـــى بعـــض النقـــاط 
عند العودة من االمارات والســـعودية 
بهـــا  تمـــر  التـــي  الجمركيـــة  والنقطـــة 
الشـــاحنات على جســـر الملك فهد في 
الســـعودية، إذ ســـألت الموظفيـــن عن 
للمعرفـــة،  الضروريـــة  األمـــور  بعـــض 
باســـتطالع  قمـــت  الوقـــت  وبنفـــس 
الشـــوارع مرة أخـــرى لمعرفـــة الوضع 
عند الوصول لها فـــي أوقات النهار أو 

المساء.
وفي األخير قدمت شكرها إلى القيادة 
الرشـــيدة ورئيســـة المجلـــس األعلـــى 
للمرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم ّال خليفة؛ لكونها 
البحريـــن،  فـــي  المـــرأة  لتقـــدم  رمـــزا 
والحكومة السعودية الفتتاح المجال 

لقيادة المرأة السيارة.
وأيضا إلى شـــركتي القيدوم لســـحب 
الســـيارات وفانتوم الخليج الداعمين 
األول، وإلـــى صاحـــب معـــارض جمال 
الدهـــان في الدمام الـــذي أعطى الثقة 
من البداية لنقل سياراته من البحرين 

إلى موقع المعارض.
و”الشـــغل مـــو عيـــب” وال يهمني كالم 
النـــاس أننـــي أخـــذت وظيفـــة لرجـــل؛ 
ولكنني ال أحب استالم المصروف من 
أحد وانما أجتهد على نفســـي والرزق 

من هللا.

فاطمة القيدوم

أسباب فشل الزواج
Û  ،فــي لقاءات جمعتنــي أخيرا بعدد من األصدقاء والمعارف واألقارب

تحدثنا كثيرا عن مسببات تفكك العالقات الزوجية، وعزوف الشباب 
البحرينــي عــن الــزواج، والخصومــة الحاصلــة بعــد الطــالق، فكانــت 

الخالصة في النقاط التالية:
Û  إثقال بعض العوائل على الشاب بالطلبات، أولها المهر والذي يتجاوز 

أحيانــا الثمانيــة آالف دينــار، هــذه البدايــة الخاطئــة تحمــل الشــاب 
الصغير عبء الديوان لسنوات طويلة، هو وابنتهم. فلماذا؟

Û  جهــل كال الطرفيــن )الزوج والزوجة( لواجبات وحقوق اآلخر، أعرف 
ما عليك قبل أن تطالب بما هو لك.

Û  العالقــة الزوجيــة الناجحــة يجــب أن تخلــو مــن األســرار، ويجب أن 
ُتبنى على الصداقة والمصارحة والوضوح التام.

Û  الحيــاة تفاصيــل  أدق  نقــل  فــي  االجتماعــي  التواصــل  برامــج  زج   
الزوجية، وهذا خطأ جسيم.

Û  عــدم تشــارك الزوجيــن فــي وضع أولويات األســرة. الحيــاة الزوجية 
يجــب أن يقتســمانها معــا؛ حتــى يتحمال معــا نتائج أي قرارات، ســلبا 

كانت أم إيجابا، القرار الفردي ولى عهده.
Û  الفضفضــة لألصدقــاء والمعــارف بــكل شــاردة وواردة، فــي حيــن أن 

العالقــة الزوجيــة يجــب أن تكــون خاصــة، ومغلقــة في أضيــق نطاق 
ممكن.

Û  طلــب الزوجــة يجــب أن يصــل لمفاهيــم المشــاركة مع زوجهــا، حول 
ماهيــة هــذا الطلــب، ومصــدر تلبيتــه وأولويته.. إلخ، يجــب أن تكون 

لجانبه وليس عليه.
Û  أن يتفق الزوجان على شــخص يكون حكما بينهم على طول الخط؛ 

لفض أي نزاع منذ البداية، وحتى ال يفتح الباب على الغارب لكل من 
هب ودب للتدخل، وللهدم بدل الصلح.

Û  أن يتفهــم كل طــرف جيــدا أولويــات اآلخــر، مهمــا كانــت صغيــرة أو 
هامشــية، االهتمام رســالة رائعة، ستساعد على تقوية العالقة، وعلى 

زيادة حميميتها.
Û  أن تقــدم الدولــة المبــادرات لدعم الشــباب المقبل على الــزواج، أولها 

رفع مبلغ عالوة بدل السكن، وصرفها بعد كتابة العقد مباشرة.
Û .تمنياتي للجميع بزواج ناجح
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إبراهيم النهام

جمال الدهان الذي أعطى فاطمة القيدوم الثقة لنقل 
السيارات إلى معرضه في السعودية

زينب العكري

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس النيابـــة نـــواف العوضي 
بأن النيابـــة العامة أنجـــزت تحقيقاتها 
فـــي واقعة اإلتجـــار بفتيـــات أجنبيات 
وحجـــز حريتهـــن بغيـــر وجـــه قانوني، 
وأمـــرت بإحالة 9 متهمين محبوســـين 
لجلســـة  الجنائيـــة  المحاكمـــة  إلـــى 
المحكمـــة  أمـــام  مـــارس  2020   3
القنصليـــة  الجنائية.وكانـــت  الكبـــرى 
بتعـــرض  أبلغـــت  قـــد  الكازخســـتانية 

إحـــدى الفتيات مـــن رعاياها للتعذيب؛ 
إلجبارها على ممارسة الدعارة. وتصل 
العقوبـــة المقـــررة عن جريمـــة اإلتجار 
باألشـــخاص إلـــى الســـجن، إضافة إلى 
الغرامـــات الماليـــة المقـــررة بالقانـــون، 
فضـــال عـــن إلـــزام المتهميـــن بدفـــع كل 
المصاريـــف بمـــا فيهـــا إعـــادة المجنـــي 
عليهن إلى دولتهن. وتم تســـهيل ســـفر 
الضحايـــا المجنـــي عليهـــن إلـــى بلدهن 

بناًء على رغبتهن وعلى نفقة الدولة.

محاكمة 9 بواقعة اإلتجار بأجنبيات

تحـــت رعايـــة وزيـــر الداخليـــة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة صاحب الســـمو الملكي األمير عبدالعزيز بن ســـعود 
بن نايف بن عبد العزيز آل ســـعود، حضر قائد خفر السواحل 
اللـــواء ركـــن بحـــري عالء عبـــدهللا ســـيادي الحفـــل الختامي 
لتمريـــن “القبضـــة 3 “ وحفـــل تخريـــج )4229( خريجـــا فـــي 
عـــدد من الدورات التدريبية التابعـــة لمديرية حرس الحدود 
السعودي وذلك بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات 

األمنية البحرية في مدينة جدة.
وبهذه المناسبة، أشاد قائد خفر السواحل بما تضمنه التمرين 
من تطبيقات نظرية وعملية تسهم في صقل وتأهيل األطقم 
البحرية من ضباط وأفراد واكتساب الخبرات الفنية وتطوير 
المهـــارات في عمليـــات األمن البحري، مثمنـــا كفاءة وقدرات 
حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وقدرتهم 
علـــى تنظيم مثل هـــذه التمارين وإعداد الـــدورات التأهيلية 
والتأسيســـية والتخصصيـــة فـــي عـــدد من المجـــاالت المهمة 

للعمل األمني عموما، وفي المجال البحري خصوصا، مشـــيرا 
إلـــى أن حضور هـــذا التمرين يعـــزز مجاالت العمل المشـــترك 
والتنســـيق المتبـــادل بيـــن البلدين الشـــقيقين علـــى األصعدة 
كافـــة؛ للوصول إلى منظومة متقدمة تدعم األمن والســـالمة 

البحرية في المنطقة.

قائد خفر السواحل أشاد بكفاءة حرس الحدود بالسعودية
تنظيم الحفل الختامي لتمرين “القبضة 3”

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس نيابـــة محافظـــة العاصمة 
محمد صالح بأنه على إثر ورود بالغ من 
اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية 
بقيـــام آســـيوي باالعتـــداء علـــى ممرضة 
في الطريق العام ومحاولة سرقتها، فقد 
باشرت النيابة العامة التحقيق في البالغ 
بعـــد القبـــض علـــى المتهـــم واســـتجوابه 
ومواجهتـــه بمـــا توصلت إليـــه التحريات 
والمقطـــع المصـــور المتداول فـــي مواقع 
بمـــا  اعتـــرف  إذ  االجتماعـــي،  التواصـــل 
هـــو منســـوب إليـــه مـــن اتهـــام وقـــرر أنه 
كان يحاول ســـرقة حقيبتهـــا، وقد خاب 
أثـــر الجريمة بعد مقاومـــة المجني عليها 
النيابـــة  وأمـــرت  بالمـــارة،  واســـتنجادها 
أن  بعـــد  التحقيـــق  ذمـــة  علـــى  بحبســـه 
وجهـــت إليه تهمة الشـــروع في الســـرقة 
باإلكـــراه، وجـــار اســـتكمال التحقيقـــات؛ 

تمهيدا إلحالة المتهم لمحاكمة عاجلة.

توجيه تهمة الشروع في السرقة 
باإلكراه للمعتدي على الممرضة

المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  لـــإدارة  العـــام  المديـــر  صـــرح 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائية بأن شـــرطة 
وحمايـــة  بالبشـــر  االتجـــار  مكافحـــة 
اآلداب العامـــة، تمكنت من القبض على 
7 أشـــخاص آســـيويين )نســـاء ورجـــال( 
مشـــتبه بقيامهم بإيواء العمالة المنزلية 

الهاربة وتأجير غـــرف عليهن بالمخالفة 
للقانـــون. وأوضـــح أن بعـــض المقبوض 
عليهـــم، مطلوبون في قضايا أخرى، من 
بينهم امرأة )40 عاما( مشـــتبه بتزويرها 

بطاقة هوية.
 وأشار إلى أنه جار استكمال اإلجراءات 
إلحالـــة  تمهيـــدا  المقـــررة؛  القانونيـــة 

المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

القبض على مجموعة متورطة بإيواء عمالة منزلية هاربة

المنامة - بنا
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السنابس - الغرفة

يعقـــد في تمام الســـاعة 9 صباًحا يوم غٍد االثنيـــن الموافق 24 فبراير 
2020 بقاعـــة المجلـــس ببيـــت التجـــار، اللقـــاء المفتـــوح مـــع أصحاب 
ومـــوردي تجارة مـــواد البناء والمعـــدات، الذي تنظمه لجنة األســـواق 
التجاريـــة بغرفـــة تجـــارة وصناعة البحريـــن بالتعاون مـــع لجنة العقار 
واإلنشـــاء. ووجهـــت الغرفـــة دعوتهـــا لجميـــع العقارييـــن وأصحـــاب 
األعمـــال والمهتمين لحضور اللقاء الذي يتم تنظيمه باللغتين العربية 
واالنجليزيـــة؛ بهـــدف االطـــاع على المعوقـــات التي تواجـــه أصحاب 
األعمال عند اســـتيراد مـــواد البناء والمعدات، كما ســـيتم خال بحث 

الحلول المناسبة لمعالجة هذه المعوقات.
وذكـــرت الغرفـــة أنها تهدف من خال تنظيم مثـــل هذه الفعاليات إلى 
االلتقـــاء مـــع أصحـــاب األعمـــال واالســـتماع إلـــى همومهم في ســـبيل 
تذليل مختلف الصعوبات التي تواجههم وتسهيل إجراء معاماتهم.

مناقشة معوقات استيراد مواد البناء غدا

التبادل التجاري بين البحرين والصين
ــاد ــص ــت ــى االق ــل ــا” ع ــ ــورونـ ــ ــة” تـــجـــري دراســــــة آلثـــــار “كـ ــرفـ ــغـ “الـ

شــكلت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن فريــق عمــل لدراســة اآلثــار المترتبة 
علــى انتشــار فيروس كورونا علــى االقتصاد البحرينــي، ولمتابعة التداعيات 
االقتصادية لفيروس كورونا، وحصر التأثيرات الســلبية النتشــار هذا الوباء 
على شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالبحرين واقتراح الحلول العاجلة 
للحــد مــن تلــك التأثيــرات قــدر اإلمــكان خصوصــا علــى الشــركات البحرينيــة 

المتعاملة مع السوق الصينية.

وبهـــذه المناســـبة، قال رئيـــس الغرفة 
المذكـــور  الفريـــق  إن  نـــاس  ســـمير 
للغرفـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  يترأســـه 
شـــاكر الشـــتر، وســـيعمل على تسليط 
الضـــوء على تأثيرات هـــذا األمر على 
الصيـــن،  مـــن  البحرينيـــة  الـــواردات 
فضـــًا عن مناقشـــة مختلف الجوانب 
المتعلقـــة بهـــذا الموضـــوع، والتعـــرف 
علـــى طبيعـــة االســـتعدادات الجاريـــة 
واإلجـــراءات االحترازيـــة للحـــد مـــن 

التداعيات المتوقعة على المؤسسات 
والشركات البحرينية من هذا الوباء.

وأضـــاف أن الغرفـــة مـــن خـــال هـــذا 
الفريق ستقوم بعقد لقاءات مفتوحة 
مـــع الجهات المختصـــة وذوي العاقة 
واالهتمام بشـــأن موضوع التداعيات 
االقتصادية النتشـــار “كورونا”، مرحًبا 
بتعـــاون جهـــات االختصـــاص لتقديم 
الدعـــم والعـــون للشـــركات البحرينية 
المتضـــررة نتيجة انتشـــار هذا الوباء، 

المبكـــر  االلتفـــات  أهميـــة  إلـــى  الفًتـــا 
لـــه  أصبـــح  الـــذي  الوبـــاء  لمواجهـــة 
تداعيـــات اقتصاديـــة لـــم تعـــد تخفى 
على أحد، خصوصا بالنظر إلى طبيعة 
وحجـــم مثـــل هـــذه التداعيـــات التـــي 
أصبحـــت واضحة للعيان، الســـيما أن 

المنتجات الصينية تشكل نسبة كبيرة 
جًدا مـــن حجم الســـوق البحرينية، إذ 
بلغ حجم واردات البحرين من الصين 
فـــي العـــام 2019 فـــي حـــدود 776,6 
مليـــون دينار، بينمـــا بلغ حجم التبادل 
التجـــاري بين البلديـــن في نفس العام 

نحو 895,871 مليون دينار.
تجـــارة  غرفـــة  أن  نـــاس  وأضـــاف 
وصناعـــة البحرين أخذت على عاتقها 
مســـؤولية تســـليط الضـــوء علـــى هذا 
الموضـــوع مـــن جميـــع جوانبـــه؛ فـــي 
ســـبيل المســـاهمة مع مختلـــف جهات 
االختصـــاص، وحشـــد تحـــرك عاجـــل 
لمواجهـــة أي تداعيات اقتصادية لهذا 

الفيروس على االقتصاد البحريني.

سمير ناس

السنابس - الغرفة

المنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطة

 ،2020 فبرايـــر   23 اليـــوم  يفتتـــح 
األعمـــال  ريـــادة  تدريـــب  مركـــز 
لتنميـــة  البحريـــن  لجمعيـــة  التابـــع 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
مع“تمكين”،  إستراتيجية  وبشراكة 
تحـــت رعاية وزير العمـــل والتنمية 

االجتماعية جميل حميدان. 
وأكـــد النائـــب أحمد صباح الســـلوم 
أن تأهيل رواد األعمال البحرينيين 
لدخول الســـوق وبداية مشروعات 
 تجاريـــة واســـتثمارية على أســـس 
أولويـــات عمـــل  مـــن  يعـــد  ســـليمة 
الجمعيـــة فـــي ظـــل حرصهـــا علـــى 
وأهدافهـــا،   2030 الرؤيـــة   مواكبـــة 
مبينا أن أســـباب فشـــل البعض في 
بدايـــة حياتهـــم التجاريـــة  العمليـــة 
العمـــل  مبـــادئ  إدراك  عـــدم  هـــو 
خبـــرة  وجـــود  وعـــدم  التجـــاري 
كافية لتأســـيس مشـــروع  صغير أو 

متناهي الصغر. وتابع “ســـنعمل من 
خـــال هذا المركز علـــى تدريب 50 
بحرينيا كدفعة أولى وفقا لشـــروط 
 ومعاييـــر محددة، ليكونوا أصحاب 
مشـــروعات رياديـــة كخيـــار بديـــل 
 عـــن التوظيـــف، ونتمنـــى أن تحقق 
ليتـــم  المرجـــو؛  النجـــاح  التجربـــة 
زيـــادة األعـــداد وتشـــجيع الشـــباب 
 علـــى األفـــكار المبتكـــرة التي يمكن 
أن تجعـــل منهم رجـــال أعمال على 

أعلى مستوى”. 

تدشين مركز تدريب ريادة األعمال اليوم

878.9 مليــار قدم مكعــب إنتاج الغاز الطبيعــي والمصاحب

70.9 مليون برميل إنتاج حقلي “البحرين” و“أبوسعفة”

بلـــغ مجموع إنتاج البحرين مـــن النفط الخام الصادر 
مـــن حقلي “البحريـــن” و ”أبوســـعفة”، 70.886 مليون 
برميـــل في العـــام الماضي بزيادة 12 مليـــون برميل، 
أي مـــا نســـبته 0.017 % قياًســـا بــــ 70.874 مليـــون 
برميل في العام 2018. ووصل معدل اإلنتاج اليومي 
لحقلـــي “البحريـــن” و ”أبوســـعفة” فـــي العـــام الماضي 
إلـــى 194.208 ألـــف برميل، قياًســـا بــــ 194.179 ألف 
برميـــل فـــي العـــام 2018. وأظهرت بيانـــات، حصلت 
عليهـــا “البـــاد” من الهيئـــة الوطنية للنفـــط والغاز، أن 
إنتـــاج البحرين من حقل البحرين بلغ 15.468 مليون 
برميل في العام 2019 بزيادة 0.6 % في العام 2019 
قياًســـا بـ 15.374 مليـــون برميل في العام 2018، كما 
بلـــغ إنتـــاج حقل “أبو ســـعفة” 55.418 مليـــون برميل 
في العام الماضي، بانخفاض طفيف 0.1 % قياًســـا بـ 

55.5 مليون برميل في العام 2018.
وبلـــغ معـــدل اإلنتـــاج اليومـــي حقـــل البحريـــن فـــي 
العـــام الماضـــي 42.378 ألف برميـــل، مقابل 42.122 
ألـــف برميـــل في العـــام 2018، كما بلغ معـــدل اإلنتاج 
اليومـــي لحقل “أبو ســـعفة” 151.83 ألـــف برميل في 
العـــام 2019. واتضح مـــن البيانات أن الـــواردات من 
النفـــط الخـــام الســـعودي فـــي العـــام الماضـــي بلغـــت 
81.388 مليـــون برميـــل، بزيـــادة 1.22 مليون برميل، 
أي مـــا نســـبته 1.5 % مقابـــل 80.164 مليـــون برميل 
في 2018، كما بلغ المعدل اليومي للواردات في العام 

الماضي 222.98 ألف برميل.
وبلـــغ النفط الخام الجاري إلـــى مصنع التكرير إضافة 
لمادة اللقيم 97.384 مليون برميل قياًســـا بـ 96.053 
مليون برميل، أما المعدل اليومي فبلغ 266.806 ألف 

برميل في 2019.
وبلـــغ إنتـــاج المصفاة العـــام الماضـــي 99.992 مليون 
برميـــل، بزيـــادة 1.113 مليـــون برميل، أي ما نســـبته 
1.1 %، مقابـــل 98.879 مليـــون برميـــل، أمـــا معـــدل 
إنتـــاج المصفـــاة اليومـــي فبلـــغ 273.95 ألـــف برميـــل 
العـــام الماضي. وبلغت المبيعات المحلية للمشـــتقات 
النفطيـــة فـــي العـــام الماضي 11.144 مليـــون برميل، 
بمعـــدل يومي 30.533 ألف برميـــل، ومبيعات المطار 
)وقود الطائرات( بلغت 3.944 مليون برميل وبمعدل 
يومـــي 10.804 ألـــف برميـــل، وصـــادرات المنتجـــات 
البتروليـــة بلغـــت 87.425 مليـــون برميـــل وبمعـــدل 

يومي 239.521 ألف برميل.

 13.7 % زيادة إنتاج الغاز

إلـــى ذلـــك، بلـــغ إنتـــاج البحريـــن مـــن الغـــاز الطبيعي 
والغـــاز المصاحب العام الماضـــي، 848.87 مليار قدم 

مكعـــب، بارتفـــاع 13.7 %، قياًســـا بــــ772.637 مليار 
قـــدم مكعب في 2018. وبلغ إنتاج البحرين من الغاز 
الطبيعـــي العام الماضي، 612.232 مليار قدم مكعب، 
بزيـــادة 17.1 %، مقابـــل 522.624 مليار قدم مكعب 
في 2018. كما بلغ إنتاج البحرين من الغاز المصاحب 
266.638 مليار قدم مكعب، العام الماضي بزيادة 6.6 

% قياًسا بـ 250.013 مليار قدم مكعب في 2018.

 إعــــداد: 

أمل الحامد

إنفوجرافيك: 

محمد خليل

حقل البحرين

إنتاج 2019

15,46815,374
إنتاج 2018

 إنتاج النفط والغاز البحرين

حقل أبو سعفة

الواردات من النفط
 الخام السعودي

إنتاج 2019

55,41855,500

70,88670,874

إنتاج 2018

إنتاج 2019
81,38880,164

إنتاج 2018

النفط الخام الجاري إلى
مصنع التكرير + مادة اللقيم

إنتاج 2019
97,38496,053

إنتاج 2018

إنتاج المصفاة

إنتاج 2019
99,99298,879

إنتاج 2018

المبيعات المحلية

إنتاج 2019
11,14411,412

إنتاج 2018

مبيعات المطار (وقود الطائرات)

إنتاج 2019
3,9443,755

إنتاج 2018

الغاز الطبيعي

إنتاج 2019
612.232522.624

إنتاج 2018

الغاز المصاحب

إنتاج 2019
266.638250.013

إنتاج 2018

صادرات المنتجات البترولية

إنتاج 2019
87,42585,224

إنتاج 2018

ألف برميل

(مليار قدم مكعب)إحصائيات الغاز

المجموع 2019

المجموع

إحصائيات

772.637المجموع 878.8702018

نيويورك - إياتا

انخفاض الطلب واإليرادات 
بـ ”الطيران” بسبب “كورونا”

الــجــوي  للنقل  الـــدولـــي  االتـــحـــاد  كــشــف 
لتأثير  األولــي  تقييمه  نتائج  عن  “إيــاتــا” 
مستويات  على  كورونا  فيروس  تفشي 
الــطــلــب واإليــــــرادات لــقــطــاع الــطــيــران، 
تراجع  تسجيل  احتمال  إلى  تشير  التي 
فــي مــســتــويــات الــطــلــب عــلــى الــرحــات 
الجوية بنسبة 13 % خال العام الجاري 
فـــي مــنــطــقــة آســيــا والــمــحــيــط الـــهـــادئ. 
الطلب  فــي  انكماشا  القطاع  وسيشهد 

بنسبة 8.2 % طوال العام الجاري.

أمل الحامد

11.1 مليون برميل 
المبيعات المحلية من النفط

“المطار” و “زين” توقعان اتفاقية منفذ لـ “االتصاالت” بمبنى المسافرين
ــن وذويــــهــــم وأعــمــالــهــم ــيـ ــيـ ــدولـ ــوات لـــلـــتـــواصـــل بـــيـــن الــــــــزوار الـ ــ ــن ــ مـــدتـــهـــا 5 س

حضـــر وزير المواصـــات واالتصاالت 
مطـــار  شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
البحريـــن، كمال أحمد، مراســـم توقيع 
اتفاقيـــة امتياز مدتها 5 ســـنوات بين 
شـــركة مطـــار البحريـــن وشـــركة زيـــن 
التنفيـــذي  الرئيـــس  وّقعهـــا  البحريـــن 
لشـــركة مطار البحرين محمد البنفاح 
والعضو المنتدب لشركة زين البحرين 
محمـــد زين العابديـــن، بحضور رئيس 
بـــن  أحمـــد  الشـــيخ  اإلدارة،  مجلـــس 
علـــي آل خليفـــة والرئيـــس التنفيـــذي 
التنفيـــذي  والمديـــر  هـــاورد،  دانكـــن 
إلدارة االتصال وعاقات المستثمرين 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفة، 
والمدير التنفيذي لتســـويق ومبيعات 
األفـــراد، عمـــار الكتبـــي، إضافـــة إلـــى 

عدد من المســـؤولين.بموجب االتفاقية 
ستقوم شركة زين البحرين بتشغيل منفذ 
تجزئـــة بمبنـــى المســـافرين الجديد بمطار 
ســـتوفر مجموعـــة  إذ  الدولـــي،  البحريـــن 
واســـعة مـــن أفضـــل منتجـــات االتصاالت 
والخدمـــات عاليـــة الجـــودة فـــي المنشـــأة 
الجديـــدة ليظـــل الزائـــرون الدوليون على 
اتصـــال بذويهـــم وأعمالهم أثنـــاء إقامتهم 

في البحرين.
االتصـــاالت  قطاعـــي  إن  البنفـــاح  وقـــال 
والطيـــران يهدفـــان إلـــى تحقيـــق الغايـــة 
ذاتهـــا، أال وهـــي خلـــق جســـور للتواصـــل 
بيـــن األفـــراد، مشـــيًرا إلى أن شـــركة مطار 
البحريـــن قد حرصت علـــى انتقاء مزودي 
الخدمـــات في مبنـــى المســـافرين الجديد 
بمنتهـــى العناية لضمان اســـتفادة مرتادي 

المطـــار من أفضل ما تقدمـــه البحرين من 
إمكانـــات ومزايـــا فريـــدة.  وأّكـــد البنفاح 
دون  سيســـتمتعون  الزائريـــن  جميـــع  أن 
شـــك بالمجموعة الواســـعة مـــن المنتجات 

التـــي  المســـتوى  رفيعـــة  والخدمـــات 
ستوفرها المنشأة الجديدة.

من جانبه، قال محمد زين العابدين “تعتز 
زيـــن البحريـــن بتعاونهـــا مع شـــركة مطار 

البحريـــن الفتتاح فرع للشـــركة في مبنى 
المســـافرين الجديد. إذ تمثل هذه المنشأة 
الجديـــدة البوابـــة األولـــى إلـــى البحريـــن، 
ومـــن هنا يأتي دور زيـــن في تزويد زائري 
المملكة بخدمات اتصاالت فائقة الجودة. 
ويشـــّكل فـــرع زيـــن البحريـــن فـــي مبنـــى 
المســـافرين الجديـــد مرفًقـــا متميـــًزا آخـــر 
لخدمة الســـادة المســـافرين وإضافة قّيمة 
إلى باقات الخدمات الممتازة التي توفرها 
الشـــركة بهـــدف االرتقاء بتجربـــة مرتادي 
زيـــن  “تقـــّدر  وأضـــاف  الجديـــد”.  المطـــار 
البحريـــن مدى أهمية بقـــاء زائري المملكة 
وأصدقائهـــم  بعائاتهـــم  اتصـــال  علـــى 
وأعمالهـــم. لـــذا فـــإن حضورنـــا الفاعل في 
صالة الوصول بمبنى المســـافرين الجديد 
يشـــّكل ميزة مثاليـــة للزائريـــن والمقيمين 

العائدين إلى الباد على حد سواء”.
وبمجـــرد أن يحـــط المســـافرون رحالهـــم 
فـــي أرض المطار، فإن أول مـــا يتبادر إلى 
أذهـــان العديد منهم هو تشـــغيل هواتفهم 
النّقالة، وهو ما قد يسفر عن تكبد تكاليف 
باهظة لخدمة التجـــوال. لذا فإنه يمكنهم 
تجنب مثل هذه الرســـوم من خال شراء 
شـــريحة )SIM( محلية مســـبقة الدفع في 

منطقة الوصول.
وإلـــى جانـــب زيـــن البحريـــن، ســـتقوم كل 
من شـــركة “STC” البحرين وشـــركة بتلكو 
بتشـــغيل منافذ تجزئة لتوفيـــر خدماتهما 
فـــي مبنـــى المســـافرين الجديـــد؛ لضمـــان 
تقديـــم تغطيـــة أوســـع وأســـرع لخدمـــات 
المســـافرين  لجميـــع  النّقالـــة  االتصـــاالت 

والمستأجرين.

المحرق - شركة المطار

أثناء توقيع االتفاقية

أحمد السلوم
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“دار القرار” يسجل 250 محكما وخبيرا في 2019
ــة ــي ــدول ــيــمــيــة وال ــات تــزخــر بــالــكــفــاءات اإلقــل ــوي ــض ــع ــة ال ــم ــائ ق

ســجل مركــز التحكيم التجــاري لدول مجلــس التعاون لدول الخليــج العربية 
“دار القــرار” خــال العــام 2019 نســبة نمــو بلغــت 6 % فــي عــدد العضويــات 
المســجلة ضمــن قائمــة المحكميــن والخبراء مقارنــة مع العــام 2018. فقد بلغ 
عدد عضويات المحكمين والخبراء 250 محكما وخبيرا في 2019 مقارنة مع 

236 محكما وخبيرا في العام الذي سبقه.

وقال األمين العام المكلف لـ ”دار القرار” 
ناصـــر المقهـــوي، إن قائمـــة المحكمين 
والخبـــراء بالمركـــز تزخـــر بالكفـــاءات 
البشـــرية اإلقليمية والدولية؛ فالمركز 
يحتفـــظ بقائمـــة للمحكميـــن وجدول 
مجلـــس  دول  جميـــع  مـــن  للخبـــراء 
التعـــاون وكذلك من جنســـيات شـــرق 
أوســـطية وأوربيـــة ومـــن معظم دول 
العالـــم، ولألطـــراف المعنيـــة االطـــاع 
علـــى تلـــك القائمة واختيـــار محكمين 

منها أو من خارجها. 

وبّيـــن أن المركـــز شـــهد خـــال العـــام 
2019 تسجيل 250 عضوية كان 155 
منها قيد محكم جديد، 49 قيد محكم 
حديـــث التخـــرج، 18 قيـــد محكـــم تم 
تمديـــده، 15 قيد محكـــم تم تجديده، 
10 قيود خبير جديدة، و3 قيود خبير 

تم تجديدها.
وبحســـب  بأنـــه  المقهـــوي  ونـــوه 
الرجـــال  فـــإن عضويـــة  اإلحصـــاءات 
كان لها النصيب األكبر في التســـجيل 
 112 مقابـــل  عضـــوا   138 بنصيـــب 

عضوية للنســـاء، فيما جـــاء تخصص 
القانونييـــن فـــي مقدمـــة العضويـــات 
بواقـــع 131 عضويـــة ثم 43 للهندســـة 
بواقع 43 عضوية ثم منازعات األوراق 
توزعـــت  فيمـــا  28 عضويـــة،  الماليـــة 
علـــى تخصصـــات  العضويـــات  باقـــي 

البحـــري،  التحكيـــم  مثـــل:  مختلفـــة 
التحكيـــم الهندســـي وعقـــد المقاولـــة 
الفيديـــك،  ضـــوء  فـــي  )اإلنشـــاءات( 
المحاســـبة، الشـــريعة والفقه المقارن، 
االقتصاد والمالية، هندسة إلكترونية، 

التثمين والتسجيل العقاري. 
وأوضـــح المقهـــوي أن ”مـــا يتميـــز بـــه 
المركز من الناحيـــة القانونية أن لديه 
إطارهـــا  المحكميـــن  ألســـماء  قائمـــة 
القانونـــي الئحة تنظيمية معتمدة من 
قبـــل مجلـــس اإلدارة. ويقـــوم المركـــز 
بإعداد وتأهيل القانونيين والمحامين 
والمهندســـين والتخصصـــات األخـــرى 
وإشـــراكهم في برنامج خاص لتأهيل 
وإعـــداد المحكميـــن أو عبـــر البرامـــج 
يوفرهـــا  التـــي  األخـــرى  التخصصيـــة 

المركز ثم يتم اعتمادهم محكمين”.

ناصر المقهوي

المنامة - دار القرار

واشنطن - أ ف ب

معهـــد  فـــي  باحثـــون  اكتشـــف 
ماساتشوستس للتكنولوجيا )أم 
آي تـــي( وجامعـــة هارفرد بفضل 
االصطناعـــي،  للـــذكاء  برمجيـــة 
جزئيـــة جديـــدة تشـــكل مضـــادا 
حيويا قـــادرا علـــى القضاء على 
للمضـــادات  مقاومـــة  بكتيريـــا 
مـــا  المتوافـــرة راهنـــا،  الحيويـــة 
يشكل تقدما كبيرا طال انتظاره.

الحيويـــة  فالمضـــادات 
المســـتخدمة راهنـــا قديمـــة جدا 
الكتشـــاف  التقليديـــة  والعمليـــة 
مضـــادات حيويـــة جديـــة مكلفة 

وتتطلب إجراءات كثيرة.
االصطناعـــي  الـــذكاء  ويســـمح 
نمـــوذج  خـــال  مـــن  بالبحـــث 
الجزئيـــات  عـــن  معلوماتـــي 

شـــأنها  مـــن  التـــي  الكيميائيـــة 
مـــن  البكتيريـــا  بعـــض  مهاجمـــة 
خال عرض ســـجات كاملة من 
المكونات الكيميائية على الذكاء 

االصطناعي.
وقـــال أســـتاذ الهندســـة الطبيـــة 
وأحـــد  تـــي”  آي  “ام  معهـــد  فـــي 
الحيـــوي  المضـــاد  مكتشـــفي 
الجديـــد، جيمـــس كولينـــز “أردنا 
تطوير منصة تســـمح باســـتغال 
قـــوة الـــذكاء االصطناعـــي لفتح 
اكتشـــاف  فـــي  جديـــدة  حقبـــة 
ســـمح  الحيويـــة.  المضـــادات 
النهـــج الذي اعتمدناه باكتشـــاف 
هـــذه الجزئية الرائعـــة، التي هي 
علـــى األرجـــح أقـــوى المضادات 

الحيوية المكتشفة حتى اآلن”.

الذكاء االصطناعي يقود 
الكتشاف مضاد حيوي

 )iCCUS 2020( تنطلق فعاليات النســخة األولى من المؤتمر والمعرض الدولي الحتجاز واســتخدام وتخزين الكربون
بعــد غــد الثاثــاء 25 فبرايــر 2020 الذي تســتضيفه المملكة العربية الســعودية تحت الرعاية المشــتركة لوزير الطاقة 
الســعودي األمير عبدالعزيز بن ســلمان آل ســعود ووزير النفط، الشــيخ محمد بن خليفة آل خليفة، بفندق الفورسيزن 
الرياض بمشاركة أكثر من 800 مشارك من كبار الشخصيات، ووزراء النفط والطاقة لمختلف دول العالم والرؤساء 
التنفيذييــن للشــركات المتخصصــة فــي القطــاع النفطــي والمهتميــن والفنييــن واألكاديمييــن لمناقشــة دور احتجــاز 
واستخدام وتخزين الكربون في تمكين اقتصاد الكربون العالمي، وذلك من تنظيم وزارة الطاقة السعودية والهيئة 
الوطنية للنفط والغاز وبدعم من شركة أرامكو السعودية والشركات النفطية البحرينية وعدد من الشركات العالمية. 

بـــن  محمـــد  الشـــيخ  النفـــط  وزيـــر  ـــر  وعبَّ
خليفـــة عـــن بالـــغ ســـعادته فـــي التنظيـــم 
المشـــترك مع الجانب الســـعودي الشـــقيق 
في المواضيع ذات االهتمام المشـــترك في 
تعزيز تقنية احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربـــون وإعـــادة اســـتخدامه وتدويـــره؛ 
وتعزيـــز  المنـــاخ  تغيـــر  مكافحـــة  بهـــدف 
اإلنتـــاج النفطي الذي ســـيعود بالنفع على 
المنظومة االقتصادية، مشـــيرًا إلى أهمية 
المواضيع واألوراق الفنية التي ســـتعرض 

فـــي المؤتمـــر لتعزيـــز المعرفـــة والتنميـــة 
وتبـــادل المعلومات والتجـــارب والخبرات 
والمشـــاركة فـــي بناء القـــدرات والمهارات 
إضافة إلى صقل مهارات وخبرات العنصر 
البشري الذي يمثل دعامة أساسية لعملية 

التنمية الُمستدامة في مجال البيئة. 
وأشـــاد بالمبـــادرة التـــي طرحتهـــا الهيئـــة 
الوطنية للنفط والغاز لتنظيم هذا المؤتمر 
فـــي نســـختها األولـــى الـــذي جاء ليســـلط 
الضـــوء على أهـــم المشـــاريع والمبـــادرات 

الطوعية التي نفذتها البحرين للتقليل من 
اآلثار السلبية لتغير المناخ على المملكة. 

وقـــال الوزيـــر إن قضيـــة تغيـــر المناخ من 
قضايا البيئة العالميـــة الناجمة عن الثورة 
الصناعيـــة التـــي بـــدأت فـــي العـــام 1770، 
واســـتفادت منهـــا الـــدول المتقدمـــة الذي 
ســـاهم ذلـــك فـــي تفاقـــم مشـــكلة المنـــاخ 
عالميـــا، مـــا دعـــا األمـــر فـــي العـــام 2015 
لتقاســـم مسؤولية البيئة والمحافظة على 
البيئـــة بين الدول المتقدمة والنامية وفق 

نظـــام أو دســـتور يســـمى اتفـــاق باريـــس 
لتغير المناخ. 

أشـــار إلـــى أن فعاليات المؤتمر ستشـــتمل 
نقاشـــية ســـتتناول  علـــى جلســـات فنيـــة 
موضوعات مهمة عدة مثل استراتيجيات 
احتجاز واستخدام وتخزين الكربون في 
المنـــاخ والطاقة، نماذج األعمال الناشـــئة، 

المنخفـــض،  الكربـــون  االقتصـــاد  قيمـــة 
والعالميـــة،  اإلقليميـــة  النظـــر  وجهـــات 
اقتصـــاد الكربـــون الدائـــري والهيدروجين 
واحتجـــاز واســـتخدام وتخزيـــن الكربون 
وغيرهـــا مـــن المواضيـــع المتخصصـــة في 
هذا الشـــأن بمشـــاركة أكثر من 70 متحدثا 

من ذوي الخبرة في هذا المجال. 

كما ســـيقام علـــى هامـــش المؤتمر معرض 
مصاحـــب يشـــارك فيه عدد من الشـــركات 
المتخصصة في النفط والغاز والصناعات 
التحويليـــة والكيميائيـــة وقطـــاع الطاقـــة 
وصناعـــات األســـمنت والحديـــد والصلـــب 
المعـــدات  وتصنيـــع  األغذيـــة  ومنتجـــو 
دول  مختلـــف  مـــن  الخدمـــات  وشـــركات 
العالـــم؛ لعـــرض أحـــدث مـــا توصلـــت إليـــه 
التكنولوجيـــا والخبـــرات المتعلقـــة بأمـــور 
البيئة وااللتقاء واالســـتماع إلى عدد كبير 
مـــن ممثلي الشـــركات العارضة المشـــاركة 
شـــركة  منهـــا  الكبيـــر،  الحـــدث  هـــذا  فـــي 
أرامكو الســـعودية وشـــركة ســـابك، شركة 
بناغاز، شـــركة تطوير للبترول، شركة نفط 
البحريـــن )بابكو( شـــركة الخليـــج لصناعة 
مـــن  وغيرهـــا  )جيبـــك(  البتروكيماويـــات 

الشركات العالمية.

األمير عبدالعزيز بن سلمانالشيخ محمد بن خليفة

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

مشاركة 800 مختص بمؤتمر احتجاز واستخدام وتخزين الكربون
بــحــريــنــيــة مشتركة ــة  ــودي ــع رعـــايـــة س ــت  ــح ت ــاض  ــريـ الـ فـــي  غـــد  ــد  ــع ب يــنــطــلــق 

مناقشة الضرائب الدولية الناتجة عن الرقمنة
نـــدوة  الريـــاض  فـــي  أمـــس  عقـــدت 
“أولويـــات الضرائـــب الدوليـــة”، على 
لـــوزراء  األول  االجتمـــاع  هامـــش 
الماليـــة ومحافظي البنـــوك المركزية 
تحـــت  العشـــرين  مجموعـــة  لـــدول 
رئاسة السعودية. وقال وزير المالية 
السعودي محمد الجدعان “إن حدث 
اليـــوم يعطينـــا الفرصـــة لتقييـــم مـــا 
حققناه من شـــفافية ومناقشة طرق 
تحقيـــق مزيد من النجاح، وســـيقوم 
أيضا بإتاحة الفرصة لمناقشة إيجاد 
الحلول للمشـــاكل الضريبية الناتجة 
وأضـــاف  االقتصـــاد”.  رقمنـــة  عـــن 
العشـــرين،  مجموعـــة  دول  “بدعـــم 
نجاحـــات  الدولـــي  المجتمـــع  حقـــق 
كبيـــرة في محاربة التهرب الضريبي 
أعضـــاء  واليـــوم،  األربـــاح،  ونقـــل 

فـــي  االقتصـــادي  التعـــاون  منظمـــة 
العالمـــي  والمنتـــدى  العشـــرين  دول 
للشـــفافية وتبـــادل المعلومـــات فـــي 
معـــا  يعملـــون  الضريبيـــة  األغـــراض 
لتطبيـــق المعاير المتفـــق عليها دوليا 
فـــي الشـــفافية الضريبيـــة”، مبينا أن 
هذه المعايير تمثل الحاجة للوصول 
إلـــى معلومـــات لألغـــراض الضريبية 
والحاجـــة لحماية خصوصية دافعي 

الضرائب.
وكشـــف الوزير الجدعـــان عن توقيع 
أكثر من 6000 اتفاقية تعاون ثنائي 
تمثلت في السلطات الضريبية حول 
العالـــم يعملـــون على االســـتفادة من 
التبادل التلقائـــي آلليات المعلومات، 
إذ تـــم تبـــادل المعلومـــات بشـــأن 50 
مليـــون حســـاب مالي بنهايـــة 2019 

بقيمة أكثر من 5 مليارات يورو، وتم 
تحديد ما يقرب من 100 مليار يورو 
مـــن العائـــدات الضريبيـــة اإلضافيـــة 
اإلرادي  االلتـــزام  آليـــات  بفضـــل 

والتحقيقات.
وأوضـــح أن النـــدوة ســـتناقش أيضا 
التطـــورات فـــي تبـــادل المعلومـــات 
لألغراض الضريبية وكيف يمكن أن 

تتطور معايير الشفافية الضريبية.
يـــدرك  وأكـــد الجدعـــان أن الجميـــع 

أن الرقمنـــة تؤثـــر تأثيـــرا عميقا على 
االقتصاد العالمي وطريقة ممارســـة 
أصبحـــت  إذ  التجاريـــة،  األعمـــال 
الشـــركات اآلن قـــادرة علـــى تكويـــن 
روابـــط اقتصاديـــة كبيرة مـــع الدول 

دون  وبالتالـــي  مـــادي  وجـــود  دون 
هـــذه  وجعلـــت  ضريبـــي،  وجـــود 
التطـــورات مـــن الضـــروري تحديـــث 

وإصاح النظام الضريبي الدولي.
الســـعودي  الماليـــة  وزيـــر  وأشـــار 

العشـــرين  مجموعـــة  قـــادة  أن  إلـــى 
فـــي العـــام 2018 التزمـــت بمعالجـــة 
الناشـــئة  الضريبيـــة  التحديـــات 
فوضـــوا  إذ  االقتصـــاد،  رقمنـــة  عـــن 
منظمـــة مجموعة العشـــرين للتعاون 
االقتصـــادي الشـــامل وإطـــار التـــآكل 
حـــل  لتقديـــم  األساســـي  والربـــح 
قائـــم علـــى اإلجمـــاع لمواجهـــة هذه 

التحديات الضريبية.
ولفـــت النظـــر إلـــى أنـــه وخـــال هذا 
الحـــدث ســـتجرى محادثـــات بنـــاءة 
بشـــأن كيفية المضي قدًما وتحسين 
النظـــام الضريبـــي العالمـــي بطريقـــة 
يكـــون  أن  آمـــا  ومســـؤولة،  عادلـــة 
هـــذا الحـــدث مثمرا وأن يقـــدم رؤى 
قيمـــة للعمـــل خـــال رئاســـة المملكة 

لمجموعة العشرين.

الرياض - واس

جانب من الندوة الدولية

على هامش 
اجتماع وزراء 

مالية “العشرين” 
بالسعودية
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المنامة - رجال األعمال البحرينية

األعمـــال  رجـــال  جمعيـــة  تســـتضيف 
الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  البحرينيـــة، 
المســـتدامة عبدالحســـين ميـــرزا مســـاء 
فـــي   2020 فبرايـــر   25 الثاثـــاء  يـــوم 
فـــي  المالـــي؛  بالمرفـــأ  كلـــوب  الكابيتـــال 
حـــوار مفتـــوح تحـــت عنـــوان “مبـــادرات 
البحريـــن...  فـــي  المســـتدامة  الطاقـــة 
آفـــاق واعـــدة”. ومـــن المؤمل أن يشـــارك 
الشـــخصيات  مـــن  نخبـــة  المنتـــدى  فـــي 
االقتصاديـــة المتميزة وقيـــادات القطاع 

الخاص في البحرينإلضافة إلى عدد من 
أصحـــاب االختصـــاص المهتمين بالطاقة 
المســـتدامة. كما ســـيكون الباب مفتوًحا 
لطـــرح العديد من األمور المتعلقة برجال 
األعمال والفرص االســـتثمارية المتوفرة 
فـــي  المســـتدامة  الطاقـــة  مجـــال  فـــي 
البحرين. وبهذه المناسبة، رحبت جمعية 
رجال األعمال البحرينية بمشاركة رئيس 
هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة، كمـــا وجهـــت 
الدعـــوة إلـــى جميـــع مســـؤولي وأعضاء 

إلـــى  العاقـــة  وذات  المعنيـــة  الجهـــات 
الحضور والمســـاهمة في إثـــراء النقاش. 
وقـــال رئيس الجمعية خالـــد الزياني “إّن 
هـــذا اللقـــاء يمثل فرصة ســـانحة لعرض 
الطاقـــة  هيئـــة  عمـــل  وخطـــة  مبـــادرات 
المســـتدامة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة 
والفرص االســـتثمارية الواعـــدة في هذا 
“ورقـــة  أن  الحيـــوي”. وأضـــاف  القطـــاع 
فـــي  المســـتدامة  الطاقـــة  رئيـــس هيئـــة 
المنتـــدى ســـتتضمن عـــدًدا مـــن المحاور 

وإنجـــازات  مشـــروعات  فـــي  المهمـــة 
البحريـــن في قطـــاع الطاقة المســـتدامة 
والمبـــادرات التـــي تبنتهـــا الهيئـــة أخيـــرا 
لتحفيز االســـتثمار في هـــذا المجال؛ من 
أجل تحقيق التنمية الشـــاملة التي تعود 
بالنفـــع العام علـــى المواطنين والمقيمين 
لألجيـــال  الطاقـــة  اســـتدامة  وضمـــان 
القادمـــة وعقـــد الشـــراكات مـــع القطـــاع 
الخاص للوصول إلى األهداف المنشودة 

لرؤية البحرين 2030“.

ميرزا يستعرض مبادرات الطاقة المستدامة

خالد الزيانيعبدالحسين ميرزا 



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

38344464

غرف نوم عدد 7

تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

المساحة القدم المساحة .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر القدم المساحة .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

 للمزيد من
العقارات

أراضي
الوسطى

والـجـنـوبـيـة

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

Call.

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23 36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36026222
صادق الشاخوري

L004934 780 m² RA BD 20 BD 167,918 

L005098 1114 m² RA BD 26 BD 311,768 

L004932 489.9 m² RA BD 23 BD 121,285 

L004987 557 m² RA BD 25 BD 149,888 

L005201 550 m² MOH BD 23 BD 136,164 

L005259 508.8 m² RA BD 24 BD 131,441 

L006279 900 m² RB BD 24 BD 232,502 

L005069 424 m² RB BD 22 BD 100,000 

L005128 300 m² RB BD 27 BD 86,000 

L003816 1320 m² LD BD 26 BD 369,420 

L003812 1792 m² S BD 24 BD 462,938 

L004844 320 m² RB BD 28 BD 96,445 

L004856 3909 m² LD BD 18 BD 757,377 

L004863 1320 m² LD BD 28 BD 397,837 

L005059 200 m² RHB BD 23 BD 49,514 

L005062 208.7 m² RHB BD 23 BD 51,668 

L005065 319.5 m² RHB BD 22 BD 75,660 

L005064 258.6 m² RHB BD 22 BD 61,238 

L004855 348 m² RHB BD 25 BD 91,773 

L004966 373.7 m² RA BD 30 BD 120,675 

L004979 553 m² RA BD 25 BD 148,812 

L005041 292 m² SP BD 38 BD 119,437 

L005042 369.5 m² RB BD 28 BD 111,364 

L005231 835.4 m² RA BD 30 BD 269,767 

L006273 404.5 m² RA BD 21 BD 91,434 

L006268 407.4 m² RA BD 21 BD 92,090 

L006270 432.5 m² RA BD 21 BD 97,764 

L006271 408.9 m² RA BD 21 BD 92,429 

L006272 506.5 m² RA BD 21 BD 114,491 

L006274 502.6 m² RA BD 21 BD 113,609 

L005033 339 m² RB BD 25 BD 91,224 

L003829 871 m² RA BD 20 BD 187,508 

L004918 698 m² RA BD 23 BD 169,048 

L005232 440 m² RB* BD 57 BD 269,961 

L005144 333.9 m² RB BD 26 BD 93,446 

L005099 420 m² RB BD 25 BD 113,022 

L005100 541 m² RB BD 23 BD 133,936 

L005101 371 m² RB BD 27 BD 107,822 

L005043 1397 m² RA BD 42 BD 631,566 

L005089 402 m² RB BD 28 BD 121,160 

L004991 514 m² RB BD 30 BD 165,980 

L004990 577.2 m² B3 BD 24 BD 150,000 

L004889 398 m² RB BD 29 BD 122,096 

L004861 1358 m² COM BD 38 BD 555,465 

L004994 386.1 m² RB BD 22 BD 91,431 

L005044 527 m² RB BD 25 BD 141,816 

L005076 966 m² SP BD 28 BD 291,144 

L005094 396.7 m² RA BD 21 BD 87,536 

L005203 1832.9 m² LD BD 28 BD 552,421 

L005202 556.9 m² SP BD 16 BD 95,000 

L005219 149 m² RHB BD 30 BD 48,000 

L005113 390 m² RB BD 20 BD 83,959 

L005248 762 m² B4 BD 0 BD 102,527 

L005045 361 m² RB BD 21 BD 79,658 

L005032 1524 m² B3 BD 20 BD 328,086 

L005031 1462 m² B3* BD 25 BD 393,424 

L004866 792 m² RB* BD 22 BD 187,551 

L004864 792 m² RB* BD 20 BD 170,501 

L004835 761.9 m² B4 BD 14 BD 114,815 

L003827 645 m² RB BD 22 BD 152,741 

L005090 732.5 m² B4 BD 14 BD 110,385 

L005010 8031.2 m² LD BD 18 BD 1,556,061 

L005009 3864.2 m² LD BD 21 BD 873,479 

L005013 1643 m² COM BD 40 BD 707,410 

L004974 1213.4 m² SP BD 12 BD 156,732 

L004975 973 m² SP BD 12 BD 125,680 

L004976 990 m² SP BD 12 BD 127,876 

L005174 916.8 m² LD BD 20 BD 197,368 

L006266 920.7 m² RA BD 21 BD 208,000 

L003814 535.1 m² RA BD 32 BD 184,417 

L004992 10000 m² RA BD 22 BD 2,368,080 

L004995 1506.1 m² RA BD 20 BD 321,233 

L005119 805 m² RB BD 28 BD 242,621 

L005217 1500 m² RA BD 20 BD 322,920 

L005218 587.8 m² RA BD 30 BD 189,812 

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

C
C ً

٥ ١٧,٩٩٥*

38344464
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جماعي بشكل  الترشح  من  المعتدلين  يستبعد  الدستور”  “صيانة 

إقبال فاتر بانتخابات إيران يدفع المتشددين إلى الصدارة

بعـــد حرمـــان مجلس صيانة الدســـتور 
آالف الطلبات من الترشح لالنتخابات 
النيابية في إيران، يبدو أن المحافظين 
عـــن  الكشـــف  مـــع  تقدمـــا  يســـجلون 
النتائج األولى لالنتخابات التشـــريعية 
اإليرانيـــة، أمس الســـبت، وســـط تدني 

نسبة المشاركة.
فقبـــل ظهر أمـــس، أعلن عن فـــرز نحو 
مليـــون صوت في 41 دائـــرة انتخابية 
في جميـــع أنحاء إيـــران، وفًقا لألرقام 
الصادرة عن لجنة االنتخابات الوطنية 
التـــي نشـــرتها وكالـــة األنبـــاء الطالبية 

شبه الرسمية )إسنا(. 
تباعـــا،  الرســـمية  األرقـــام  نشـــر  ومـــع 
المقربـــة  األنبـــاء  وكاالت  توقعـــت 
فـــوز  والمتشـــددين  المحافظيـــن  مـــن 
مرشـــحيهم. وجـــاء فـــي حصيلـــة غير 
رسمية نشرتها وكالة فارس لألنباء، أن 
183 مقعدا من مقاعد مجلس الشورى 
البالغ عددها 290 مقعدا، ُفرزت بالفعل 

وأعلنت فوز 135 مرشحا “متشددًا”.
وجـــرى إرجـــاء إنهـــاء عمليـــة االقتراع 
5 مـــرات على األقل بعدمـــا كان يتوقع 
انتهاؤها عند الساعة 18,00 بالتوقيت 
وكالـــة  أفـــادت  مـــا  بحســـب  المحلـــي، 

فرانس برس.
رويتـــرز  وكالـــة  أفـــادت  حيـــن  وفـــي 

الثـــوري  الحـــرس  مرشـــحي  بتصـــدر 
نتائـــج االنتخابات في طهـــران، أكدت 
مجموعـــات معارضة أن نســـب اإلقبال 
كانت ضعيفة، بل األدنى منذ ســـنوات، 

مما لعب دورا لصالح المتطرفين.
خلـــق”  “مجاهـــدي  منظمـــة  وأفـــادت 
فـــي بيـــان أمـــس أن عـــدة تقاريـــر مـــن 
 31 فـــي  االنتخابيـــة  الدوائـــر  آالف 
محافظـــة، أظهـــرت مقاطعـــة واســـعة 
النطـــاق للشـــعب اإليراني لمـــا وصفتها 

بـ”مسرحية االنتخابات”.

وقـــرب عصـــر الجمعـــة، قـــدر مســـؤول 
بوزارة الداخلية حجم اإلقبال بحوالي 
11 مليـــون ناخـــب من بيـــن 58 مليونا 
يحـــق لهـــم اإلدالء بأصواتهم النتخاب 
البرلمـــان المؤلـــف من 290 عضـــوا، أي 

حوالي 19 %.
في حيـــن توقعت الســـلطات اإليرانية 
فـــي الســـابق إقباال يبلـــغ حوالي 50 % 
مقارنـــة مـــع 62 % و66 % فـــي 2016 

و2012 على الترتيب.
يذكـــر أن مراقبين رجحوا في الســـابق 

أن يكـــون اإلقبال علـــى التصويت أقل 
بســـبب االســـتياء بين كثير من النساء 
أغلبيـــة  يشـــكلون  الذيـــن  والشـــبان، 
الناخبيـــن، بســـبب ارتفـــاع مســـتويات 
علـــى  والقيـــود  والتضخـــم  البطالـــة 

الحريات الشخصية في إيران.
للمرشـــد  المؤيديـــن  المتشـــددين  لكـــن 
يتجهـــون  خامنئـــي،  علـــي  اإليرانـــي، 
للتقـــدم بعدما اســـتبعد مجلس صيانة 
المعتدلـــة  الشـــخصيات  الدســـتور 

ومحافظين بارزين بشكل جماعي.

طهران - وكاالت

العاملون في مركز اقتراع إيراني يضعون األقنعة بعد ظهور فيروس كورونا المستجد ) أ ف ب(

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قـــال وزير الصحـــة الكويتي، باســـل 
الصبـــاح، أمـــس، إن الكويـــت تقـــوم 
بإجالء 750 كويتيا من مدينة مشهد 
اإليرانية، مشـــيرا إلى أن طائرة تقل 

130 منهم وصلت الكويت.
وأضاف الوزيـــر الكويتي في مقابلة 
خاصة مع “ســـكاي نيـــوز عربية”، أن 
“الفحوص الطبية بينت أن صحتهم 
“يتوقـــع  أنـــه  إلـــى  الفتـــا  جيـــدة”، 

استكمال عملية إجالئهم الليلة”.
وقال المســـؤول الكويتـــي الذي كان 
فـــي اســـتقبال الكويتييـــن العائديـــن 
ســـتقوم  الحكومـــة  إن  إيـــران  مـــن 

بإجالء 150 كويتيا من طهران و20 
آخرين من مدن إيرانية متفرقة في 

األيام المقبلة.
وكانت الخطـــوط الجوية الكويتية، 
قـــد أعلنـــت فـــي وقـــت ســـابق وقف 
جميـــع رحالتهـــا الجويـــة مـــن وإلـــى 
إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف 
عـــدد مـــن اإلصابـــات وحـــاالت وفاة 

بفيروس كورونا.
وارتفـــع عـــدد الوفيـــات مـــن جـــراء 
فيـــروس كورونا الجديد فـــي إيران 
إلـــى 5 حـــاالت، أمس، فيما ســـجلت 

عدة إصابات أخرى بالمرض.

الكويت تجلي رعاياها من إيران

القاهرة - أ ف ب

عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  أكـــد 
التـــزام  الســـبت،  أمـــس  السيســـي، 
ســـد  مفاوضـــات  “بإنجـــاح”  مصـــر 
النهضـــة الجارية مـــع إثوبيـــا برعاية 
مـــن  أيـــام  بعـــد  المتحـــدة  الواليـــات 
إعالن واشـــنطن أن حل الخالف بين 

البلدين قد يستغرق “أشهرا”.
وقال السيســـي، خـــالل لقاء مع هيال 
وزراء  رئيـــس  ديســـالين،  ميريـــام 
إثيوبيـــا الســـابق والمبعـــوث الخاص 
لرئيس الـــوزراء اإلثيوبي أبي أحمد، 
“التـــزام مصـــر بالســـعي نحـــو إنجاح 

الجاريـــة  المفاوضـــات 
واشـــنطن”،  بمســـار 
بحسب بيان للمتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة 
المصرية بسام راضي.

الرئيـــس  وأضـــاف 
المصري، وفـــق البيان، 

أنـــه “مع قـــرب التوقيع علـــى االتفاق 
بشـــأن قواعد ملء وتشـــغيل الســـد، 
فإن ذلك من شأنه أن يحفظ التوازن 
بيـــن مصالـــح جميـــع األطـــراف، كمـــا 
أن ذلـــك االتفاق ســـيفتح آفاقا رحبة 
بيـــن  للتعـــاون والتنســـيق والتنميـــة 

مصر وإثيوبيا والسودان”.
وتفاقمـــت التوتـــرات بيـــن الدولتين 
في حـــوض النيل منذ بـــدأت أثيوبيا 

بتشييد السد الهائل العام 2011. 
وتدخلـــت وزارة الخزانـــة األميركية 
العـــام الماضـــي لتســـهيل المحادثات 
ومصـــر  إثيوبيـــا  بيـــن 
وذلـــك  والســـودان، 
السيســـي  طلـــب  بعـــد 
الرئيـــس  مســـاعدة 
ترامـــب  دونالـــد 
حـــل  فـــي  للتوســـط 

الخالف.

السيسي: ملتزمون بإنجاح مفاوضات سد النهضة

دبي - العربية.نت

كشـــف قائد قوات خفر الســـواحل اليمنية 
فـــي قطاع البحر األحمر العقيد الركن عبد 
الجبـــار الزحـــزوح، الجمعـــة، عـــن تفاصيل 
إحبـــاط مخطـــط إرهابـــي وضبـــط شـــحنة 
جديـــدة من المـــواد المهربة زنـــة 200 طن 
تســـتخدم فـــي صناعـــة المـــواد المتفجـــرة 

كانت في طريقها للميليشيات الحوثية.
لوســـائل  تصريـــح  فـــي  الزحـــزوح  وقـــال 
ضبطـــت،  الســـواحل  “خفـــر  إن  اإلعـــالم 
الخميـــس 20 فبرايـــر، مركبـــا بحريـــا على 
باتجـــاه  اليوريـــا كان يبحـــر  متنـــه ســـماد 
ميناء الحديدة، مشيرا إلى أن التحقيقات 
مســـتمرة مـــع طاقمـــه. وأضـــاف الزحزوح 
أن التحقيقـــات األولية مـــع طاقم المركب 
وعددهـــم 3 محتجزيـــن مـــع المضبوطات 
لـــدى خفـــر الســـواحل تؤكـــد أن الشـــحنة 
كانت فـــي طريقها للميليشـــيات. وقال إن 
خفر الســـواحل اشـــتبهت قبل أيام بمركب 

بحـــري، يرافقه زورقان وعند التفتيش تم 
العثور على 150 دبة بترول ســـعة 20 لترا 
وجهازي اتصـــاالت “ثريا” و8 ماجالن و11 

جهاز جوال، وخالل التحقيقات مع طاقمه 
المحتجـــز لـــدى خفر الســـواحل اتضح أنها 

مرتبطة بمخطط إرهابي، حسب وصفه.

المركب كان يبحر باتجاه ميناء الحديدة وعلى متنه سماد اليوريا 

قــوات خفــر الســواحل اليمنيــة تحبــط مخططــا إرهابيا
ضبط مركب يحمل متفجرات للحوثيين

بغداد، السليمانية - وكاالت

واصـــل عـــدد مـــن المحتجيـــن العراقيين 
متمســـكين  الســـاحات،  فـــي  اعتصامهـــم 
برفضهـــم لمحمد توفيق عالوي، برئاســـة 
الحكومـــة العراقية. ودعا المحتجون إلى 
مليونيـــة الثالثـــاء المقبـــل وهتفـــوا “وعد 
للتحريـــر هذا يوم 25 مليونية.. وعد هذا 

لكل شهيد.. الثورة ترجع من جديد”.
وتجددت االشـــتباكات بيـــن المتظاهرين 
وقـــوات الشـــغب فـــي ســـاحة الخالنـــي، 
الماضيـــة  األيـــام  خـــالل  شـــهدت  التـــي 
صدامـــات متكـــررة، بحســـب مـــا أعلنـــت 
قيـــادة عمليـــات بغـــداد أمـــس، قائلـــة إن 
عـــددا مـــن عناصر األمـــن أصيبـــوا ببنادق 
صيـــد . وذكـــرت قيادة عمليـــات بغداد أن 
مـــن وصفتهم بـ “المجاميـــع العنفية داخل 
التظاهـــرات، مـــا زالت تســـتهدف القوات 
األمنية ببنادق الصيد، ما أســـفر عن جرح 
عـــدد من منتســـبي قـــوات حفـــظ القانون 

المكلفـــة بحماية المتظاهريـــن”. إلى ذلك، 
شـــهدت مدينة الحلة فـــي محافظة بابل، 
مســـيرات طالبيـــة لجامعـــات المحافظة، 
دعمًا لمطالب المتظاهرين، وفي مقدمتها 
عـــن  بعيـــدا  مســـتقلة  حكومـــة  تشـــكيل 
األحزاب. وفـــي الناصرية مركز محافظة 
ذي قار)جنـــوب البـــالد(، قطع محجتجون 
جســـر الحضارات في المدينة باإلطارات 

المشتعلة. من جهته، قال قائد شرطة ذي 
قار “وردتنا معلومات استخبارية وأمنية 
من شـــرطة النجف، تفيـــد بوجود عناصر 

تخريبية قادمة إلثارة الفوضى”.
بدوره لـــوح زعيم التيار الصدري، مقتدى 
فـــي  واعتصامـــات  بمليونيـــة  الصـــدر 
المنطقـــة الخضراء إذا لم يجتمع البرلمان 

اإلثنين القرار حكومة عالوي.

متظاهر يساعد رفيقا له أصيب في اشتباكات مع الشرطة بساحة الخالني أمس األول )أ ف ب(

تجدد االشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشغب في بغداد
ساحات العراق تدعو لمليونية الثالثاء

بروكسل، اسطنبول - أ ف ب

طالـــب الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكـــرون، الجمعة، بقمة حول ســـوريا 
“فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن” بمشـــاركة 
ألمانيـــا وروســـيا وتركيا بهـــدف وقف 
المعارك فـــي محافظة إدلـــب وتجنب 

أزمة إنسانية.
وقـــال ماكـــرون عقـــب قمـــة أوروبيـــة 
في بروكســـل بشـــان موازنـــة االتحاد، 
“ينبغـــي علينا عقـــد اجتماع في أقرب 
وقت ممكن )بمشاركة( ألمانيا وروسيا 

وتركيا” في اسطنبول.
وأضـــاف للصحافييـــن قبيـــل مغاردته 

“قـــوات  أّن  بروكســـل 
نظام دمشق، مدعومة 
مـــن الـــروس، تواصـــل 
تقدمهـــا فـــي إدلب في 
ســـوريا  غـــرب  شـــمال 
إلـــى  الدعـــوات  رغـــم 

وقف الهجوم”.

من جهته، أعلن الرئيس التركي رجب 
طيـــب اردوغـــان، أمس، عـــن قمة في 
الخامس مـــن مارس مع قادة روســـيا 
وفرنســـا والمانيـــا للبحث فـــي الوضع 
معاقـــل  آخـــر  إدلـــب،  محافظـــة  فـــي 

المعارضة في شمال غرب سوريا.
وقـــال فـــي خطـــاب متلفـــز “ســـنجتمع 
وذلـــك  مـــارس”،  مـــن  الخامـــس  فـــي 
الجمعـــة  هاتفيـــة  مشـــاورات  بعـــد 
فالديميـــر  الروســـي  الرئيســـين  مـــع 
بوتيـــن والفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
والمستشـــارة األلمانيـــة أنغيال ميركل 
عقـــد  فـــي  للبحـــث 
حـــول  رباعيـــة  قمـــة 
ســـوريا بغـــرض وقـــف 
المعـــارك وانهاء األزمة 
اإلنسانية. لكن الرئيس 
التركي لم يحدد مكان 

انعقاد القمة.

ماكرون يطالب بقمة “في أقرب وقت” بشأن سوريا
أنقرة - وكاالت

أكـــد الرئيس التركي رجب طيب 
وجـــود  جديـــدة  مـــرة  أردوغـــان 
قوات تركية في العاصمة الليبية 
إلى جانب مقاتلين سوريين، من 
أجـــل مواجهـــة الجيـــش الليبـــي، 

بقيادة خليفة حفتر.
وقال أردوغان، فـــي كلمة ألقاها، 
فـــي  مشـــاركته  خـــالل  أمـــس، 
مراســـم تدشـــين طريـــق بري في 
والية إزمير غربي تركيا، بحسب 
ما أفادت وكالة إعالم روسية، إن 
“بالده تحـــارب حفتر فـــي ليبيا”، 

مشـــيرا إلى ســـقوط 
القتلـــى  مـــن  عـــدد 
في الجانب التركي 
وأضـــاف:  هنـــاك. 
موجـــودون  “نحـــن 
بجنودنـــا والجيـــش 
الســـوري  الوطنـــي 

فـــي ليبيـــا، ولدينـــا بعـــض القتلى 
هنـــاك، ولكننـــا أوقعنـــا نحـــو 100 

قتيل وجريح من قوات حفتر”.
كمـــا أكد أن سياســـات بـــالده في 
ســـوريا وليبيـــا “ليســـت مغامرة” 
وال “خيـــارا عبثيـــا”، مضيفـــا “إذا 
تهربنـــا مـــن خـــوض النضـــال في 
ســـوريا وليبيا والبحر المتوســـط 
الثمـــن  فـــإن  المنطقـــة  وعمـــوم 

سيكون باهظا مستقبال”.
إلـــى ذلـــك، أفادت مصـــادر أمس، 
بمقتـــل 3 عســـكريين أتـــراك كبار 
ومترجمهم الســـوري 
الجيـــش  بقصـــف 
الليبـــي لســـفينة في 
طرابلـــس  مينـــاء 
قـــال  أيـــام،  قبـــل 
إنهـــا تحمـــل أســـلحة 

للميليشيــات.

أردوغان يقر بسقوط قتلى أتراك في طرابلس

الرئيس األلماني يزور 
السودان األسبوع المقبل

الخرطوم - أ ف ب

ــانـــي فـــرانـــك فــالــتــر  ــمـ يـــــزور الـــرئـــيـــس االلـ
المقبل  ــوع  ــبـ األسـ الـــســـودان  شــتــايــنــمــايــر 
لــيــومــيــن عــلــى رأس وفـــد يــضــم نــحــو 70 
غربي  لــمــســؤول  زيـــارة  أول  فــي  شخصا، 
كبير للبالد منذ نحو 40 عاما، وفق مصدر 
ــاء الرسمية  ــب رســمــي. وذكــــرت وكــالــة األن
الجاري  فبراير   27-28 يومي  البالد  “يــزور 
شتاينماير  فالتر  فرانك  األلماني  الرئيس 
على رأس وفد رفيع، ويلتقي رئيس مجلس 
ــفــريــق أول ركـــن عــبــدالــفــتــاح  ال الــســيــادة 

البرهان ورئيس الوزراء عبدهللا حمدوك”.

دبي - العربية.نت: ســـجلت العملة اإليرانية هبوطا 
قياسيا أمام الدوالر األميركي، لتبلغ 15050 تومان 
لـــكل دوالر، فـــي أســـواق الصيرفـــة أمس الســـبت، 
عقب تصنيف إيران على القائمة السوداء من قبل 
مجموعـــة العمـــل المالـــي الدوليـــة لمكافحة غســـل 

األموال وتمويل االرهاب “فاتف”.
وأتى هذا التصويت ليشـــي بفشل اآللية األوروبية 
للتعامـــل مـــع طهـــران، بحســـب ما أفـــادت صحيفة 

“نيويورك تايمز” في تقرير لها أمس.
جاء قرار مجموعة العمـــل المالي “فاتف” بعد أكثر 

من 3 أعوام من التحذيرات التي وجهتها مجموعة 
العمـــل المالـــي ومقرهـــا باريس لحث طهـــران على 

سن قوانين ضد تمويل اإلرهاب.
وقد منحت فرق العمل المعنية باإلجراءات المالية 
“فاتـــف”، إيـــران مهلـــة فـــي فبرايـــر للموافقـــة على 
تشـــريع مكافحـــة اإلرهـــاب أو البقـــاء علـــى القائمة 
السوداء. وعلى الرغم من أن البرلمان اإليراني أقر 
التشـــريع، إال أن هيئـــة دينية عليـــا إيرانية صوتت 

ضده.
إلـــى ذلـــك، ذكـــرت الصحيفـــة األميركيـــة أن إدراج 

إيران في القائمة السوداء سيعقد خططها الرامية 
إلى تجنـــب العقوبات األميركية من خالل التعامل 

مع الدول األوروبية.
وكانت فرنســـا وبريطانيا وألمانيا أعنلت سابقًا أنها 
ستواصل التعامل مع إيران في حال نجحت البالد 

في إخراج نفسها من القائمة السوداء “فاتف”.
وكطريقـــة لاللتفـــاف علـــى العقوبـــات األميركيـــة، 
ولكن ليس عـــدم انتهاكها، ربطت الدول األوروبية 
القنـــاة الجديدة المالية للتجـــارة غير الدوالرية مع 

إيران بامتثالها لقواعد “فاتف”.

طالبت رابطة حقوقية محلية ميليشيا الحوثي االنقالبية بالكشف عن مصير 198 مختطفا 
قسريا منذ 5 أعوام، في سجون ميليشيا الحوثي في محافظة إب. وحملت رابطة أمهات 

المختطفين، في بيان أمس، ميليشيا الحوثي االنقالبية حياة وسالمة المختطفين.

إبقاء إيران على الالئحة المالية السوداء يهوي بعملتها

ميليشيا الحوثي تخفي نحو 200 شخص في إب منذ 5 سنوات
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كلما قرأت خبًرا أو شـــاهدت صورة لســـمو األمير الوالد الرمز القائد خليفة بن سلمان 
رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه، كلما أيقنت أن البحرين وشعب البحرين يستحقان 
التفاؤل والغبطة برؤية القائد منَّ هللا عليه بالصحة والمنعة وطول العمر، ألن البالد 
التـــي تعرضـــت ومـــا فتئت تتعـــرض للمؤامرات والتحديـــات من كل الثغـــور، بحاجة 
حتمية لمثل هذا الربان ليواصل قيادة السفينة وأهلها إلى موانئ السالم التي طالما 
أوصلها ســـموه خـــالل المراحل والحقب التـــي واجهت فيها التحديـــات االقتصادية 
واألمنيـــة والماليـــة، وكان القائـــد الربان بحنكتـــه وخبرته وحزمه أهـــالً لهذه الزعامة 
التـــي كرســـت مكانتـــه بين األمـــم وجعلتـــُه قائـــدًا أمميًا ينـــال اإلعجـــاب واالعتراف 
الدولييـــن بمـــا حقق لبلده من مكاســـب ومنجزات، كانت بمثابـــة المعجزة لبلد صغير 
فـــي حجمـــه كبير في طموحاتـــه وتطلعاته، ورغـــم قلة اإلمكانيات وضيـــق الثروات 
التـــي تتمتع بها دول أخرى إال أن المعجـــزة حدثت وأضحت البحرين محور التنمية 
واالزدهار بالمنطقة بل بالشـــرق األوســـط وكانت مركًزا استراتيجيًا ماليا واقتصاديا 
وسياســـيا وتبوأت المكانة الدولية. وكان بمثابة الجائزة الكبرى التي نالتها البحرين 
بفضـــل القيـــادة الفذة لســـمو رئيس الوزراء الـــذي كلما اقتربت عودتـــه للبالد برعاية 
هللا كلما أشـــرقت وجوه الناس بالبشـــارة وعم التفاؤل واألمل بعودة النور إلى وجه 
البحريـــن لتشـــرق علـــى هذه الجزيرة ابتســـامتها المعهـــودة التي ارتبطت بابتســـامة 

سموه وهو يحتضن أبناءه بمجالسه األسبوعية.

نعم يا خليفة الخير والمحبة والعطاء، كلما قرأت وســـمعت وشـــاهدت أخبارك بمقر 
إقامتك بألمانيا بعد الوعكة الصحية العابرة، كلما اتسع قلبي للبشارة بعودتك سالمًا 
غانمـــًا كمـــا أنت دائمًا الفارس الـــذي تنتظره مواجهته مع التحديـــات والصعاب التي 
هو كفيٌل بها كما خبرته الحياة، وكلما شـــعرت بقرب عودتك بالســـالمة تحفك رعاية 
الباري، حفلت المشاعر بعودتك المباركة محفوفة برعاية هللا، فالبالد يا خليفة الخير 
بغيابك المؤقت فقدت بريقها وبعودتك ســـتعود ابتســـامتها تشـــرق كمـــا كانت دائمًا 
بحضـــورك الدائـــم، صحيح أنـــك وفي رحلتك لـــم يفارق الوطـــن وجدانك، وصحيح 
أن البـــالد فـــي عهدتك حتـــى وأنت برحلة العالج، ولكن يبقـــى احتضانك لألرض هو 
اإلشـــراقة على ثغر الوطن الذي طالما حملتـــه على كتفك وفي قلبك وفي وجدانك، 
حبـــك للبحريـــن ال حدود له، وكم منحتنا الوقت لتعرفنا معنى الوطن ومغزى الوفاء 
للوطـــن، وكـــم أضأت لنا األفق بحبك للناس وضرورة الوفاء واإلخالص، تشـــربنا كل 
هـــذه المعانـــي من فكـــرك وتوجيهك وأنا شـــخصيا يا رمز البحرين وقائدها تشـــربت 
الوفـــاء واإلخـــالص من نبـــراس نهجك المنحـــوت بالوفاء للوطن والشـــعب والحياة 
التي أعطيتها معنى بشـــعلة الفكر والتنوير والبناء الذي حفظ للبالد توهجها ورسخ 

مكانتها وسلمت يا رمز الوطن وقائده.

تنويرة: كل شيء ممتاز، مقولة بعض الكتاب الذين توقفوا عن التنفس!. «

الشعوبيون الجدد... قصة تدمير سوريا )6(
بعـــد أن أغوى الشـــيطان تاجـــر التصريحـــات والمنافـــق الطغرلي، حفيد 
المرتزقـــة العثمانييـــن أبنـــاء القوقـــاز الوثنيين، ومعه ابـــن عمه الصفوي 
حفيـــد الفرس المجـــوس، والحاقد على كل ما هو عربي مســـلم، ومعهم 
سياســـة 96 القطريـــة التـــي أرادت إســـقاط كل األنظمة العربيـــة بعد أن 
أزالـــت حكـــم المغفور له الشـــيخ خليفة بن حمد، وتســـليم البالد العربية 
وشـــعبها وخيراتها وثرواتها للشـــعوبيين الجدد الطغرليين والصفويين، 
قال الشـــيطان لهم: “إذا على بركة إبليس نبدأ ملحمة تدمير ســـوريا ثم 

احتاللها وأخيرا تقاسمها”.
وبدأت المؤامرة بتظاهر الصفويين بدعم نظام بشار ضد المؤامرة التي 
أطلقوهـــا هـــم أنفســـهم مـــع الطغرليين وسياســـة 96 القطريـــة وأداروها 
ونفذوهـــا، فـــإن نجـــح بشـــار فهم من حـــرروا ســـوريا وســـيخلدون ذلك 
بتاريخهم القذر، وإن فشل بشار وسقط فهم من سيرثون جنوب سوريا، 
أما ســـلطان الشـــواذ حفيد العثمانيين أبنـــاء القوقـــاز الوثنيين، فتظاهر 
بدعـــم المؤامـــرة قائـــال للمرتزقـــة الســـوريين مـــن جيش حـــر ومعارضة 
وغوغـــاء مخربين: “اذهبوا وقاتلوا بشـــار وأنا هنـــا أمدكم بأقوى ما لدي 
وهـــو تصريحاتـــي النارية، اذهبـــوا وقاتلوا بشـــار وحتما ســـتتدمر مدن 
وتتشـــرد نســـاء وأطفـــال، فـــإن نجحتـــم فليشـــهد التاريـــخ أننـــي أنا من 
دعمكم بتصريحاته وستكون لي حصتي بالشمال السوري، وإن خسرتم 
فلله الحمد أنه لم يســـقط أي جندي من أبناء بلدي، وســـأكون بالشـــمال 
السوري أيضا ولن أتنازل عنه، ألنني متواجد به لألبد ولن أتركه بعد أن 
خسرتم معركتكم مع بشار، وسأتظاهر بدفاعي عن الالجئين السوريين 

حتى أضمن احتاللي الشمال السوري”.
أما سياسة 96 القطرية، فالشيطان يؤكد أنها تريد إسقاط نظام عربي  «

آخر تحت حجة الربيع العربي، وتريد أفغنة سوريا وزرع القاعدة وداعش 
وبقية التنظيمات اإلرهابية كجبهة النصرة وجيش الشام، وأنها ستعطي 

إسرائيل هديتها الثانية بتدمير سوريا، بعد أن أعطت هديتها األولى وشقت 
الصف الفلسطيني، من خالل دعم حماس واحتالل غزة وتأسيس دولة 

اإلخوان، وهذا نوع من الشكر واالمتنان إلسرائيل ألنها تعهدت بحماية 
سياسة 96 القطرية من جيرانها ومن مصر، وأقامت معها عالقات 

دبلوماسية قوية منذ سنة 96 وللقصة بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

خليفة رمز وقائد ونبراس وطن

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

للتواصل: 17111483

الرواتب تجمدت والغالء اشتدت عضالته
أزمـــة ارتفـــاع األســـعار موجـــودة فـــي كل العالـــم، وتـــزداد تفاقما 
مـــن يـــوم آلخـــر وتتفاوت فـــي الحـــدة من بلـــد آلخـــر، ونحن في 
البحريـــن جزء مـــن العالم، وتحتل هـــذه المشـــكلة المرتبة األولى 
عنـــد المواطن “صاحب الدخـــل المحدود”، خصوصـــا أن الرواتب 
لم تتغير وتســـتبدل بالمقاييس الجديدة لتكون قادرة على األقل 
على مواجهة الغالء الذي شق طريقه بتأن في كل ميادين الحياة، 
وغطى جسد المواطن كامال، يحسه في ركبتيه، في أعلى رأسه، 
في جبهته، وتحت قدميه يتســـرب إلى صدره، إلى رئته ليســـعل 

مرات عديدة. 
كل شيء تغير وكل سلعة ارتفعت إال الرواتب تجمدت وأصبحت 
ضبابـــا، وكأنهـــا شـــيء لم يوجد، شـــيء نتخيله ونتمنـــاه، قبل 15 
عاما مثال تســـتطيع أن “تشـــحن” العربة من أي سوبرماركت لشهر 
كامـــل بــــ 60 دينارا، أما اليـــوم، فتحتاج إلـــى 300 دينار بمقاييس 

هـــذا العصر وروحه، في الســـابق تحتاج أســـرة مكونـــة من أربعة 
أفراد “زوج وزوجة وولد وبنت” إلى مبلغ قد ال يتعدى 150 دينارا 
لشـــراء مالبس العيد كاملة باالكسســـوارات، بينمـــا اليوم يصرف 
الفـــرد الواحد نفس المبلغ ويتألم بذكر الماضي الجميل والحاضر 

بتفاصيله المرعبة.

عدو الناس البسطاء هو الغالء، الغالء الذي يحيط بهم من كل ناحية  «
ويأتي من جهات متعددة، وهم مازالوا يكتبون رسائل شوق ونار إلى 
“الزيادة” لتأخذهم إلى األفق الجديد لمقاييس هذا العصر، وتمسح 

همومهم وتسحبهم من عصف العواصف ولعبة التجار وأنواع 
المذالت، إنهم يعيشون مأساة تجمد الرواتب ويواجهون قوة ارتفاع 

األسعار العنيفة، وصوته الذي يزرع الخوف في العيون، وكل يوم 
يبحثون عن ضوء شمس وموسم يخلصهم من ضغط األعصاب، 
ولكن.. ال جديد، الرواتب تسير بخطوات إلى الوراء والغالء تصلبت 

واشتدت عضالته، وتستمر الرحلة داخل النفق.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أتابع باهتمام بالغ مجريات األحداث وبالتحديد تشكيل الحكومات في كل من تونس 
ولبنـــان والعـــراق، فعلـــى الرغم من اختالف ظروف تشـــكيل حكومة كل دولة، حيث 
إن تونس تشـــهد تشـــكيل حكومة الرئيس قيس سعيد الذي انتخب رئيسا مع نهاية 
العام الماضي على عكس العراق الذي يشـــكل حكومته بعد تنحي عادل عبدالمهدي 
عن رئاســـة الوزراء بعد تظاهر العراقيين. األوضاع في لبنان أيضا متشابهة إلى حد 
كبيـــر مـــع العـــراق بعد أن قدم ســـعد الحريري اســـتقالته كرئيس للـــوزراء تضامنا مع 

المتظاهرين اللبنانيين الذين خرجوا في مسيرات حاشدة ضد الفساد.
اليـــوم وفي خضم تشـــكيل حكومات جديدة لهذه الدول يمكـــن للمتتبعين ألحداثها 
أن يجمعـــوا علـــى أن هناك عوامل مشـــتركة بين هذه الدول رغـــم التباين في العديد 
مـــن العوامل والمحددات لكن تبقى المالحظـــة األبرز هي الدور المحوري للبرلمانات 
وقدرتها على تشـــكيل ضغط كبير على رئيس الحكومة في اختيار أعضاء حكومته 

سواء بالسلب أو اإليجاب.

ذلـــك مـــا يتحدد وينبع من خالل قناعة األحزاب والتكتـــالت الفاعلة والمؤثرة داخل 
البرلمانـــات والتـــي من المفتـــرض أنها تعكس رأي ووجهة نظر الشـــارع الذي انتخبها 
وأوصلها لقبة البرلمان، حيث إن أعضاء الحكومة المشكلة من قبل رئيس الحكومة 

البد لهم أن يحظىوا بثقة البرلمان وتأييده ما يعني ثقة وتأييد الشعب.
لكـــن مـــا يحصـــل اليوم فـــي العديـــد مـــن دولنـــا العربيـــة مغايـــر للقاعدة األساســـية، 
فاألحزاب والكتل البرلمانية ال تمثل تلك الشـــريحة المحلية التي انتخبتها بل تمثل 
مصالحهـــا الخاصـــة والتـــي تكون في العـــادة مرتبطة بأجندات خارجيـــة لها مصالح 
ومطامع داخل تلك الدول فتقوم باستمالة وشراء تلك األحزاب التي ظاهريًا تلتقي 
معها في اآليديولوجيا لكن في الواقع ما يربط هذه األحزاب مع تلك الدول مصالح 

مشتركة بعيدة كل البعد عن مصلحة الشعب والوطن.
يمكن اختصار كل ذلك من خالل قراءة توجهات األحزاب أو الكتل التي تلتقي آيديولوجيا  «

مع النظام اإليراني أو جماعة اإلخوان داخل البرلمانات العربية كي نعرف من تمثل تلك 
األحزاب، الشعب أم من يعملون لهم بالوكالة.

بدور عدنان

نواب أو قطع شطرنج!

bedoor.articles
@gmail.com

مكرمة ذهبية إلعالء اسم البحرين
الحمدللـــه مـــن قبـــل ومـــن بعـــد، وجزيل الشـــكر لســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد الراعي األول لشـــباب البحريـــن ورئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة وكذلـــك لوزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة علـــى فتحها باب 
الترشـــح لجميع المنجزات البحرينية التـــي تعادل الذهب والتي فتحت 
البـــاب للفرحة في كل أســـرة بحرينيـــة، خصوصا مع فرحتنـــا بإنجازات 
البحريـــن الرياضيـــة وفتح المجـــال ألن يكون الذهب لـــكل التخصصات 
جنبـــا إلـــى جنـــب، وقد قمت بتســـجيل بحثي عـــن المدن الذكيـــة والذي 
قدمت فيه البحرين كنموذج فاعل في منطقة الشـــرق األوسط وكمثال 
حي متطور يعمل على مالحقة ركب الدول المتقدمة في مجال الذكاء 
االصطناعـــي واالبتكار وهو ما القى استحســـانا عالميـــا حيث تم إدراج 
بحثـــي فـــي كتـــاب عن المـــدن الذكية جمع عـــددا من الباحثيـــن في هذا 

المجال حول العالم.
للـــه الحمـــد على هـــذه المكرمـــة الذهبيـــة التي تفضـــل بها جاللـــة الملك 
المفـــدى حفظه هللا، حيث فتحت البـــاب للصغير والكبير للعمل الدؤوب 
والمنافســـة الشـــريفة إلعـــالء اســـم البحرين عاليـــا وتحقيـــق الذهب لها 
فـــي مختلف المجـــاالت، وال أجمل من لقيا جاللة الملـــك والتمتع بالنظر 
إليه عن قرب وشـــعور الفخر ال يضاهيه أي شـــعور لكل المكرمين الذين 
حضـــروا هـــذه اللحظـــة التاريخية في حياتنـــا والتي تعـــد عالمة فارقة 
ودافعـــا دوما نحو التقدم والنجاح ورفعة البحرين وأبنائها نحو اإلقبال 

على المنجزات التي تسطر دوما عبر الزمن.
للـــه دره مـــن ملك، فقد شـــرفنا جاللته بحضـــوره وإطالقـــه بنك الذهب 
البحريني الذي كتبت أسماؤنا فيه وستخلد فيه أسماء قادمة بإنجازات 
حفـــرت بأيـــدي بحرينيـــة وســـواعد أبناء هـــذا البلـــد الذين حملـــوا على 
عاتقهـــم الدفاع عنه بالعلم والفن والرياضـــة والثقافة والتكنولوجيا كما 

الدفاع عنه من قبل أبنائه على الحدود وفي ميادين السلم والحرب.
بنك الذهب البحريني انطالقة حقيقية وفخر لذهب البحرين وهو المواطن  «

البحريني الذي لطالما كان الركيزة األساسية التي يعول عليها جاللة الملك 
المفدى، مبارك لنا بنك الذهب ومبارك لكل أسرة نجاح أبنائها وبناتها في 

أن يكونوا ضمن هذه االنطالقة المميزة.

سمر األبيوكي



سمو الشيخ ناصر بن حمد  

Sports@albiladpress.com 14
األحد 23 فبراير 2020 - 29 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4149

عبدالرحمن بن مبارك: واثق من الفوز برئاسة النجمة
ــة ــادم ــة ق ــاري ــم ــث ــت ــى الـــديـــون ومـــشـــاريـــع اس ــل ــقــضــاء ع ــل ــة ل ــط خ

النجمة  لــنــادي  الــحــالــي  الــرئــيــس  عبر 
الــشــيــخ عــبــدالــرحــمــن بـــن مـــبـــارك آل 
خليفة عن ثقته الكبيرة بالفوز برئاسة 
االنتخابات  في  النادي  إدارة  مجلس 
ــجــاري  ــتــي ســتــجــرى 26 فــبــرايــر ال ال
مــنــافــســيــه عيسى  عــلــى  ــوق  ــفـ ــتـ والـ
مشيرا  أحمدي،  وعباس  عبدالرحيم 
إلى امتالكه لدعم يصل إلى 70 % من 
الجمعية  أعضاء  النجماوية  أصــوات 
ــادي  ــنـ ــوم الـ ــجـ ــم نـ ــ الـــعـــمـــومـــيـــة، ودعــ
فــي مختلف  الــســابــقــيــن والــحــالــيــيــن 
األلعاب الرياضية ورجاالت النادي من 
مدربين وإداريين وشخصيات أخرى، 
وهو ما دفعه للترشح للرئاسة لوالية 

جديدة.
وأضاف الشيخ عبدالرحمن بن مبارك 
لـ “البالد سبورت” )إنني لست بغريب 
في  قضيت  حيث  النجمة،  نــادي  عن 
بمختلف  فيها  عملت  سنة   38 النادي 
منصب  إلــى  وصلت  حتى  المناصب 
نــائــب الــرئــيــس ثــم تــولــيــت الــرئــاســة، 
لالستمرار  الــوقــت  حــان  بأنه  ورأيـــت 
مسيرة  لــمــواصــلــة  الــرئــاســة  بمنصب 
اإلنجازات والنجاحات للنادي العريق، 
إلـــى المقر  بــعــد االنــتــقــال  خــصــوصــا 

الجديد بمنطقة الجفير..(.

قائمة موحدة

وكـــشـــف الـــشـــيـــخ عـــبـــدالـــرحـــمـــن بــن 
بقائمة  ــتــخــابــات  االن دخـــولـــه  مـــبـــارك 
ينتمون  الذين  األعضاء  من  موحدة 
يسهم  بما  التخصصات  مختلف  إلــى 
واالرتــقــاء  اإلداري  العمل  خدمة  في 
تضم  القائمة  أن  إلى  مشيرا  بالنادي، 
11 شــخــصــا مـــن مــخــتــلــف الــخــبــرات 
رأس  نـــادي  تمثل  الــتــي  ــكــفــاءات  وال
مؤكدا  والقادسية،  والــوحــدة  الرمان 
موحدة  بقائمة  الدخول  في  أحقيته 
الجماهير  وآمـــال  تطلعات  لتحقيق 

النجماوية.
“أرى  قــال  ولــدى سؤاله عن حظوظه 
بـــأن حــظــوظــي مــرتــفــعــة لــلــفــوز وكما 
ذكرت لك هناك دعم يصل إلى 70 % 
وبعد  العمومية.  الجمعية  أفــراد  من 

وخدمة  اإلداري  العمل  مــن  سنة   38
الثقة،  النادي إن لم أحصل على تلك 
وحينها   .. غريبا  أمــرا  ذلــك  فسيكون 

سأتقبل الخسارة”.

خطة للقضاء على الديون

وأوضح الشيخ عبدالرحمن بن مبارك 
الــنــادي وضــع خطة  إدارة  أن مجلس 
متكاملة للقضاء على الديون وإنعاش 
مــلــف االســتــثــمــار مـــجـــددا بــالــتــعــاون 
الشباب  شــؤون  وزارة  مع  والتنسيق 
على  القضاء  سيتم  وأنــه  والرياضة، 
من  عامين  فــي غضون  الــديــون  تلك 
اآلن، الفتا النظر إلى أن تلك الديون 

نتيجة لتراكمات منذ عشر 
ســــــنــــــوات، ولـــيـــســـت 

واحد؛  عام  نتيجة 
الـــــــنـــــــادي  ألن 
يــــــضــــــم أربـــــــــع 
جماعية،  ألعاب 
والـــمـــصـــروفـــات 
ارتــــفــــعــــت عــمــا 

كبيرة،  بنسبة  قبل 
في  نــــاد  ــد  يـــوجـ وال 

البحرين غير مدان.

وأضـــــاف “لــديــنــا خــطــة اســتــثــمــاريــة 
بتنفيذها  الجديد  المجلس  وسيقوم 
المرشحون  وبعض  االنتخابات،  بعد 
ــنــادي  ــأن ال الـــجـــدد يـــدركـــون تــمــامــا بـ
سيتعافى من أزمته المالية، ويعلمون 
للنادي  االستثماري  الوضع  بأن  جيدا 
سيصبح أفضل، خصوصا بعد انتقال 
النادي للمقر الجديد بالجفير وتنامي 
الـــفـــرص االســـتـــثـــمـــاريـــة والـــعـــروض 
تهافت  رأيــنــا  ولــذلــك  إلــيــنــا،  المقدمة 
البعض على الترشح اآلن. أين هؤالء 
خالل السنوات الماضية عن النادي؟! 
على  المحافظة  في  كثيرا  تعبنا  لقد 
القاعدة حتى  النادي وبناء فرقه من 
األلعاب وقدناه خالل  الرجال بجميع 
مــرحــلــة صــعــبــة وحــســاســة وحــقــقــنــا 
للمواصلة  ونسعى  كثيرة،  إنــجــازات 
الفوز  لنا  كتب  إن  نفسه  النهج  على 

في االنتخابات”.

برنامجي االنتخابي .. الفوز 

البطوالت

وأوضح الشيخ عبدالرحمن 
بن مبارك أن برنامجه 
االنــــــتــــــخــــــابــــــي ال 
يرتكز فقط على 
تــقــلــيــل الــديــون 
والـــــمـــــشـــــاريـــــع 
ــاريـــة  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
بــــعــــدمــــا وضــــع 
اإلدارة  مــجــلــس 
بالتعاون مع  الحالي 
الشباب  شـــؤون  وزارة 

إلى  والرياضة خطة متكاملة، مشيرا 
أن الــبــرنــامــج االنــتــخــابــي يــهــدف إلى 
إعادة فرق النادي إلى تحقيق األلقاب 
األلــعــاب،  مختلف  فــي  ــازات  ــــجــ واإلن
فالجماهير النجماوية تطالب وتسعى 
ألفضل النتائج، وأن ترى فرق النادي 
الهدف  وهــو  التتويج  منصات  فــوق 
نــاٍد  النجمة  وأن  خصوصا  األســـاس، 
باأللقاب  حــافــل  ولــديــه سجل  عــريــق 
والطائرة  القدم  كــرة  في  والبطوالت 
فــي حال  بأنه  مــؤكــدا  والسلة،  والــيــد 
لعبة في  أي  إللــغــاء  لــن يسعى  فــوزه 
النادي، بعد أن كثر الحديث من قبل 
ولعبة  السلة  كرة  إلغاء  حول  البعض 

أخرى.
وأوضح الشيخ عبدالرحمن بن مبارك 
قاعدة  يملك  أصبح  النجمة  نــادي  أن 
قوية من الالعبين في الفئات العمرية 
والسلة  والــطــائــرة  الــقــدم  كــرة  بلعبة 
واعد  بمستقبل  يبشر  ما  وهــو  واليد 

للنادي.

نختلف من أجل النجمة

وفــــي نــهــايــة حـــديـــثـــه، أكــــد الــشــيــخ 
ــرامــه  ــدالــرحــمــن بـــن مـــبـــارك احــت عــب
مضيفا  منافسيه،  لجميع  وتــقــديــره 
والــنــجــاح،  التوفيق  للجميع  “أتــمــنــى 
للرئاسة  ــواء  سـ المرشحين  فجميع 
النادي  لخدمة  يسعون  العضوية  أو 
واألفــكــار،  الـــرؤى  فــي  نختلف  ونحن 
ولــكــن الــهــدف واحـــد هــو رفــعــة وعلو 
على  والمحافظة  النجمة  نــادي  شــأن 

مكانته العريقة”.

مبنى نادي النجمة الشيخ عبدالرحمن بن مبارك آل خليفة

يغادر وفد ممثل المملكة فريق نادي الرفاع، اليوم، إلى العاصمة األردنية 
)عّمان(؛ اســتعدادا لخــوض مباراة الجولة الثانية مــن المجموعة الثالثة 
لــكأس االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، التــي ســتجمعه بفريــق الجزيــرة 

األردني يوم الثالثاء المقبل الموافق 25 فبراير الجاري.

استأنف  الــســمــاوي  الــفــريــق  وكـــان 
ــدادا لــلــمــبــاراة  ــعــ ــ ــت ــاتـــه اســ ــبـ تـــدريـ
اآلسيوية، بعد خوضه ذهاب نصف 
يغادر  أن  قبل  الملك،  كــأس  نهائي 

األردنــيــة  العاصمة  ــى  إل الــيــوم 
بــقــائــمــة تــضــم 23 العــبــا؛ 

تأهبا للمباراة المهمة.
ــى  ــعـ ــسـ الــــــــــرفــــــــــاع يـ
للتعويض في الجولة 
الــثــانــيــة بــعــدمــا خسر 

الـــجـــولـــة األولــــــى أمـــام 

 )2-1( بنتيجة  الكويتي  القادسية 
مدينة  اســتــاد  احتضنه  لــقــاء  فــي 

خليفة الرياضية.
الــرفــاعــيــون حصتين  وســيــخــوض 

تدريبيتين في األردن.
ويــقــود الــفــريــق الــمــدرب 

الوطني علي عاشور.
وتـــضـــم الــمــجــمــوعــة 
فريقي  أيضا  الثالثة 
ــقــادســيــة الــكــويــتــي  ال

وظفار العماني.

الرفاع يغادر إلى األردن

يواصــل منتخبنــا الوطني األول لكرة القدم، سلســلة تدريباته، ضمن تجمعه المحلي لشــهر فبراير 
الجاري، والذي يختتم اإلثنين 24 فبراير الجاري.

وكــان “األحــمــر” قد دشــن التجمع يــوم الجمعة 
الفترة  خــالل  وحــيــدا  مــرانــا  بخوضه  الماضي، 

المسائية على ملعب مدينة حمد.
استاد  على  أمس  يوم  مرانه  منتخبنا  وخــاض 
حصتين  اليوم  سيخوض  فيما  األهلي،  النادي 
مسائية،  والثانية  صباحية  األولى  تدريبيتين: 
بخوضه  اإلثنين  غــًدا  تجمعه  يختتم  أن  على 

تدريبا واحدا.
 36 ـــ  ال الالعبين  جميع  حضور  التجمع  وشهد 
للمنتخب  البرتغالي  المدرب  استدعاهم  الذين 

هيليو سوزا.
ــي من  ــحــال وخــلــت الــقــائــمــة خــــالل الــتــجــمــع ال

المحترفين خارج البحرين، وهم: العب سالفيا 
النصر  العــب  يــوســف،  عبدهللا  التشيكي  ــراغ  ب
القادسية  والعــب  سعيد  ضياء  سيد  الكويتي 
العبي  إلــى  إضافة  حميدان،  مهدي  السعودي 
مع  الرتباطهم  نظرا  ــرفــاع؛  وال المنامة  نــاديــي 
ــكــأس االتــحــاد  فــرقــهــم فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة ل
اآلسيوي لكرة القدم التي ستلعب هذا األسبوع.

للمرة  القائمة وجــود العبين جــددا  كما شهدت 
المنتخب، في حين غابت  األولــى في صفوف 
في  المنتخب  مع  التي حضرت  األسماء  بعض 
بطولتي غرب آسيا وكأس الخليج اللتين حقق 

لقبيهما منتخبنا الوطني.

“األحمر” يتدرب على فترتين

وّجــه ممثــل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروســية 
وســباقات القدرة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، االتحاد الملكي إلى اإلعداد 
المبكــر واالســتعداد األمثل لتنظيــم مهرجان عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة للقدرة برعاية مجموعة “gfh” المالية.

ومـــع بـــدء الــعــد الــتــنــازلــي النــطــالقــة أقـــوى وأهــم 
بطوالت موسم سباقات القدرة وهي بطولة كأس 
آل  بن حمد  ناصر  الشيخ  أكد سمو  الملك،  جاللة 
الجاللة  صاحب  كأس  بطولة  مهرجان  أن  خليفة 
ويؤكد  جاللته  من  كريمة  برعاية  يحظى  الملك 
برياضة  الــنــهــوض  مــواصــلــة  الــعــاهــل على  حــرص 
الــتــي تحظى بــدعــم ورعــايــة مــن جاللته  الــقــدرة 

الفارس األول في مملكتنا الغالية.

 رعاية غالية

وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن 
رعاية جاللته  على  الملك  لجاللة  وتقديره  شكره 

وريــاضــة  أنــواعــهــا  بمختلف  للرياضة  المتواصلة 
الكبير  الــدافــع  يعطي  مــا  وهــو  خصوصا،  الــقــدرة 
الــتــي شهدت  الــريــاضــة  بــهــذه  االرتــقــاء  لمواصلة 
اهتمام  بفضل  الماضية  الفترة  في  نوعية  طفرة 

ورعاية جاللته.
وأشــار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى 
أقــوى  مشاركة  ستشهد  القوية  البطولة  هــذه  أن 
الفوز  أجــل  مــن  المحلية  واإلســطــبــالت  الــفــرســان 
واإلســطــبــالت  الــفــرق  وستعطي  األلــقــاب،  بأغلى 
ــرغــبــة الــحــقــيــقــيــة والــطــمــوح الـــقـــوي مـــن أجــل  ال
ــــى والــصــعــود عــلــى منصات  الــفــوز بــالــمــراكــز األول
بلغته  الـــذي  الكبير  الــمــســتــوى  مــؤكــدا  الــتــتــويــج، 

واالهتمام  الكبير  الدعم  بفضل  البحرينية  القدرة 
المملكة  فــي  األول  الــفــارس  قبل  مــن  المتواصل 

صاحب الجاللة الملك.

 أهداف كثيرة 
ــح ســمــوه أن هــنــاك الــعــديــد مــن األهـــداف  وأوضــ
النتائج  وأقوى  أفضل  وأبرزها تحقيق  المنشودة، 
يليق  الـــذي  الــمــأمــول  الفني  بالمستوى  والــظــهــور 
عليها  يظهر  الــتــي  الــرائــعــة  الفنية  بالمستويات 
البطوالت  مختلف  فــي  البحرين  وأبــطــال  نجوم 

والمنافسات الدولية والعالمية.
ــدى ســـمـــوه ثــقــتــه الــتــامــة بـــقـــدرات فــرســان  ــ ــ وأب
اإلسطبالت المحلية والفريق الملكي على تحقيق 
النتائج اإليجابية والمتميزة في هذا السباق الغالي 
والمثير والقوي، مؤكدا سموه التطور الالفت الذي 
حققه فرسان البحرين في السنوات الماضية في 
مختلف المشاركات المحلية والخارجية، التي أكد 
من خاللها فرسان البحرين قدرتهم على منافسة 
التي  الكبيرة  الخبرة  بعد  الــعــالــم،  فــرســان  أقـــوى 
الناجحة في  اإليجابية  المشاركات  اكتسبوها من 

البطوالت الخارجية والمنافسات المحلية.

 جهود االتحاد الملكي
ــاد ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة  وأشــ
للفروسية  الملكي  االتــحــاد  يبذلها  التي  بالجهود 
بن  عيسى  الشيخ  سمو  برئاسة  القدرة  وسباقات 
منافسات  إنــجــاح  سبيل  فــي  خليفة  آل  عــبــدهللا 
الدعم  الــمــوســم مــن خــالل توفير كــل  وبــطــوالت 
الملكي  االتحاد  حــرص  سموه  مؤكًدا  واالهتمام، 
كأس  إنــجــاح  على  ــقــدرة  ال وســبــاقــات  للفروسية 
باعتباره يحمل اسم جاللته،  للقدرة  الملك  جاللة 

الداعم األكبر لرياضة القدرة في المملكة.

 سموه يرحب بالمشاركين 

ــب ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة  ورحـ
هذه  منافسات  فــي  المشاركين  الفرسان  بجميع 
الكثير من اإلثارة  لها  التي يتوقع  الغالية  البطولة 
للمشاركين  التوفيق  كل  سموه  متمنيا  والندية، 
بهذا الموسم، مشيرا سموه إلى أن مشاركة نخبة 

التي  الطيبة  السمعة  تؤكد  المملكة  في  الفرسان 
تتمتع بها بطوالت القدرة التي تنظم في المملكة 
وعلى رأسها بطولة كأس جاللة الملك، إذ إن هذه 
المشاركة القوية ستزيد من قوة البطولة وإثارتها. 

 سموه يعتمد برنامج المهرجان

خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو  واعــتــمــد 
البرنامج الخاص للمهرجان الذي سيقام على مدار 

4 أيام في قرية البحرين الدولية للقدرة.
البيطري لسباق  الفحص  بإقامة  البرنامج  وسيبدأ 
 120 لمسافة  الخليجية  لإلسطبالت  الملك  جاللة 
 26 الموافق  األربعاء  يوم  الفحص  إذ سيقام  كم، 
فبراير الحالي، على أن يقام السباق يوم الخميس 
27 فــبــرايــر بــمــشــاركــة واســـعـــة مـــن االســطــبــالت 

والفرسان من الدول الخليجية.
 وستحتضن قرية البحرين للقدرة يوم الجمعة 28 
فبراير الحالي منافسات سباق كأس جاللة الملك 

لمسافة 120 كم للفرسان الناشئين والشباب.
 ويوم السبت 29 فبراير 2020 سيقام سباق كأس 

جاللة الملك لمسافة 100 كم دولي.
إقامة   2020 مــارس   1 األحــد  يــوم  سيشهد  فيما 
السباق الرئيس، سباق كأس صاحب الجاللة الملك 

لمسافة 160 كم للعموم. 

 لجنة القدرة ومواصلة العمل

الشيخ  بــرئــاســة  بــاالتــحــاد  ــقــدرة  ال لجنة  واصــلــت 
على  للوقوف  استعداداتها  آل  سلمان  بن  دعيج 

آخر أعمال اللجان العاملة في البطولة.
خالل  االجتماعات  من  سلسلة  اللجنة  وعقدت 
ــالع عــلــى جميع  ــ الــمــاضــيــة، إذ تـــم االطـ ــام  ــ األيـ
اللجان لتنظيم بطولة كأس الملك للقدرة، كما تم 
التشديد على أهمية اإلعداد القوي الذي يتناسب 
تحمله،  الــذي  الغالي  واالســم  البطولة  حجم  مع 
أبرز  الملك هي  بطولة كأس جاللة  أن  خصوصا 
فارس  اسم  وتحمل  وأقواها  المحلية  البطوالت 
محلية  بــمــشــاركــة  وســتــحــظــى  األول،  المملكة 

وخليجية واسعة.

المكتب اإلعالمي

رعاية العاهل لمهرجان القدرة وسام للفرسان واالسطبالت
األغلــى للســباق  المبكــر  لإلعــداد  الملكــي  االتحــاد  يوجــه  حمــد  بــن  ناصــر 

أحمد مهدي

سبورت

حسن علي

أين بعض 
المرشحين قبل 

االستثمار؟



الشباب  وشــؤون  الخيرية  لألعمال  الملك  جاللة  ممثل  أنــاب 
ــى للشباب  مــســتــشــار األمــــن الــوطــنــي رئــيــس الــمــجــلــس األعــل
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، سمو الشيخ 
أبــطــال سيف  لتتويج  خليفة  آل  عيسى  بــن  راشــد  بــن  محمد 
من  السادسة  النسخة  ضمن  سموه  كأس  على  الدولي  النخبة 

موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد.
ــن عــيــســى آل خليفة الــصــقــار   وتــــوج ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد ب
الدولي  النخبة  بسيف  الهاجري  عبدالوهاب  محمد  البحريني 
والشواهين  الــحــرار  لفئة  المخصص  الــشــوط  فــي  فـــوزه  بعد 
دول  صــقــاري  مــن  شــرســة  منافسة  وســـط  “طـــوفـــان”  بالصقر 
أعقب  الـــذي  التتويج  حفل  فــي  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 
الدولية  البحرين  قرية  في  للصقور  الخاص  بالمخيم  السباق 
حمدان  اإلماراتي  الصقار  سموه  توج  بينما  القدرة،  لسباقات 
سعيد الكندي بسيف النخبة الدولي في الشوط المخصص لفئة 

الجيرات عبر الصقر “3”. 
بهذا  آل خليفة  راشد  بن  الشيخ محمد  أشاد سمو  من جانبه، 
خليفة،  آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  مــن  الغالي  التكليف 

أغلى  أجــواء  ســادت  التي  الشريفة  بالمنافسة  سموه  مشيًدا 
بطوالت الصقور في مملكة البحرين.

وهنأ سمو الشيخ محمد بن راشد آل خليفة الصقارين الهاجري 
والكندي بعد فوزهما بشوطي سيف النخبة الدولي على كأس 
هذا  أن  سموه  مؤكًدا  خليفة،  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو 

الفوز جاء عن جدارة واستحقاق.
العشرة األولى  المراكز  الذين احتلوا  كما هنأ سموه الصقارين 
لبقية  ــنــجــاح  وال الــتــوفــيــق  ســمــوه  متمنًيا  الـــشـــوط،  هـــذا  فــي 

المشاركين في مقبل المنافسات.
مسابقات  إن  خليفة  آل  راشــد  بــن  محمد  الشيخ  سمو  وقــال 
االهتمام  بفضل  نوعية  طفرة  شهدت  البحرين  فــي  الصقور 
المتزايد من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والنائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
خليفة،  آل  حمد  بــن  خالد  الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية 

في  الشعبي  الــمــوروث  لرياضات  الــبــارز  بــالــدور  سموه  منوًها 
تنفيذ رؤية القيادة الرياضية في هذا الجانب، الذي ساهم في 
هذا التطور الكبير الذي تعيشه الرياضات التراثية التي تعتبر 
عليه  الحفاظ  يستحق  الــذي  األصيل  البحريني  الموروث  من 
ونقله لألجيال القادمة.  وشهد شوطا سيف النخبة الدولي لفئة 
الحرار والشواهين وفئة الجيرات على كأس سمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة مشاركة دولية واسعة لصفوة الصقارين في 
دول الخليج بواقع 40 طيًرا تأهلوا للنهائي.

وجاء فوز الهاجري في شوط الحرار والشواهين بعد أن قطع 
الصقر طوفان المسافة في زمن يبلغ )17.848 ثانية(، بينما حل 
الصقار اإلماراتي عمران فالح النعيمي في المركز الثاني بزمن 
يبلغ )17.928 ثانية(، بينما حقق محمد الهاجري نفسه المركز 

الثالث أيًضا بزمن )18.128 ثانية(.
الكندي  الصقار  أحرز  الجيرات،  لفئة  المخصص  الشوط  وفي 
زمن  فــي  المسافة  قطع  الـــذي   ”3“ الصقر  عبر  األول  الــمــركــز 
)17.860 ثانية(، متفوًقا على الصقار البحريني مبارك إبراهيم 
حل  بينما  ثانية(،   18.038( الثاني  المركز  صاحب  البوعينين 
الصقار البحريني محمد سعد العجمي المركز الثالث )18.046 

ثانية(.
نادر بن جخير،  الذي قدمه اإلعالمي  الختامي  الحفل  وحضر 
الــبــحــريــن ودول  الــصــقــور فــي  ريــاضــة  عـــدد كبير مــن محبي 
مهدي  المثالي  الصقار  تكريم  أيًضا  الحفل  شهد  إذ  الخليج، 
ووسائل  الــداعــمــة  الجهات  تكريم  تــم  فيما  الــعــنــزي،  دهيمان 

اإلعالم المختلفة.

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

ناصر بن حمد ينيب محمد بن راشد لتتويج أبطال سيف النخبة الدولي

من التتويج
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خالد بن حمد: دعمنا مستمر لأللعاب القتالية
المختلطة القتال  لفنون  المفتوحة  البحرين  بطولة  منافسات  يشهد  سموه 

تحــت رعايــة النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، أقيمت على صالة االتحاد 
البحريني للكرة الطاولة بمدينة عيسى الرياضية، منافسات بطولة البحرين المفتوحة 
BM� )لفنون القتال المختلطة، التي نظمها االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة 

.)BCSC( تحت إشراف المجلس البحريني لأللعاب القتالية )MAF

المجلس  رئيس  البطولة حضور  وشهدت 
الشيخ  سمو  القتالية  لأللعاب  البحريني 
سلمان بن محمد آل خليفة، ووزير شؤون 
ورئيس  المؤيد،  أيمن  والرياضة  الشباب 
الشيخ  الــبــحــريــنــيــة  الــبــارالــمــبــيــة  الــلــجــنــة 
محمد بن دعيج آل خليفة، واألمين العام 
للجنة األولمبية البحرينية محمد النصف، 
ــادات األلـــعـــاب الــقــتــالــيــة  ــحــ ــ ورؤســــــاء ات
المنضوية تحت مظلة المجلس البحريني 
محبي  مــن  وجماهير  القتالية،  لــأللــعــاب 

وعشاق رياضة فنون القتال المختلطة.
خالد  الشيخ  سمو  قــال  المناسبة،  وبهذه 
ودعمنا  رعايتنا  “إن  خليفة  آل  حمد  بــن 
مــتــواصــالن لــأللــعــاب الــقــتــالــيــة؛ مــن أجــل 
يسهم  بما  بها،  للنهوض  الجهود  مواصلة 
الوطنية  والمنتخبات  الفرق  تشكيل  في 
التمثيل  فــي  االســتــمــراريــة  على  ــقــادرة  ال
والمنافسة  الــبــحــريــن،  لمملكة  الــمــشــرف 
مزيد  لحصد  الخارجية  المشاركات  فــي 
النتائج  لسلسلة  تضاف  التي  اإلنــجــازات، 
عــززت  التي  األلــعــاب،  هــذه  حققتها  التي 
خارطة  على  البحرين  مملكة  مكانة  من 

الرياضة قاريا ودوليا”.
واستشهد سموه باإلنجازات التي حققتها 
رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية 
آسيا  بطولة  لقب  بإحرازها   ،2019 العام 
الثاني  بــطــولــة إفــريــقــيــا والــمــركــز  ولــقــب 
التي  العالم،  وبطولة  ــا  أوروبـ بطولة  فــي 
منحت البحرين صدارة التصنيف العالمي 
المعتمد من االتحاد الدولي لفنون القتال 

مؤكدا   ،)IMMAF-WMMAA( المختلطة 
تاريخية  تعتبر  النتائج  تلك  أن  ســمــوه 
متطلعا سموه  الرياضة،  هذه  مسيرة  في 
القتال  فنون  للعبة  النجاحات  من  لمزيد 
المختلطة في العام الحالي، مقدرا سموه 
جهود المجلس البحريني لأللعاب القتالية 
برئاسة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل 
خليفة في تنفيذ الخطط التي تساهم في 
المنضوية  القتالية  األلعاب  مستوى  رفــع 
ــرا ســمــوه  ــاكـ ــمــجــلــس، شـ تــحــت مــظــلــة ال
االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة 

لإلعداد والتحضير إلقامة هذه البطولة. 

سموه يشهد النزاالت

وشهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
أقيمت  التي  البطولة،  نــزاالت  خليفة 
 33 فيها  شــارك  مواجهة،   19 خاللها 
مملكة  هــي:  دول،   10 يمثلون  العبا 
البحرين، السعودية، أميركا، إسبانيا،، 
الجزائر  لبنان،  مصر،  عمان،  الكويت، 
القائمة  في  اعتمادهم  بعد  والمغرب، 
الــنــهــائــيــة لــلــنــزاالت، بــعــد اجــتــيــازهــم 
والــفــحــص  ــوزن  ــل ل الــرســمــي  للفحص 
بالمستويات  ســمــوه  وأشـــاد  الــطــبــي. 
التي قدمها الالعبون المشاركون في 
البطولة، والتي عكست بشكل واضح 
المنافسات،  لــخــوض  اســتــعــداداتــهــم 
األولى  بالمراكز  الفائزين  مهنئا سموه 
لبقية  ــر  ــ أوفـ ومــتــمــنــيــا ســـمـــوه حــظــا 

المشاركين في البطوالت المقبلة. 

خالد بن حمد يلتقي البطل عياد

ــة، الــتــقــى ســمــوه  ــبــطــول ــى هــامــش ال وعــل
الــمــحــتــرف حسين  الــبــحــريــنــي  بــالــالعــب 
عياد، إذ اطمئن سموه على حالة الالعب 
اإلصابة  إثر  للشفاء  تماثله  بعد  الصحية، 
مشاركته  خــالل  لــه،  تعرض  التي  القوية 

التي  بــريــف،  بطولة  مــن   29 النسخة  فــي 
أقــيــمــت خـــالل مــنــافــســات أســبــوع بريف 
مملكة  احتضنته  الـــذي  للقتال  الــدولــي 
وتمنى  الــمــاضــي،  نوفمبر  فــي  الــبــحــريــن 
سموه لالعب عودة قريبة لحلبات النزال 

لتمثيل البحرين في المشاركات المقبلة.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

يختتم ممثل المملكة فريق نادي المنامة، اليوم، سلســلة تحضيراته اإلعدادية لمباراة 
العهــد اللبنانــي، التــي ســتقام اإلثنيــن 24 فبرايــر الجــاري عنــد 6 مســاء علــى اســتاد 
مدينــة خليفــة الرياضيــة، ضمــن منافســات الجولــة الثانيــة للمجموعــة األولــى لــكأس 
االتحاد اآلســيوي لكرة القدم، التي تضم أيضا ناديي الجيش الســوري وهالل القدس 

الفلسطيني.

ــمــنــامــة  ــوض ال ــخـ ــيـ وسـ
مــرانــه األخــيــر عند 5 
من مساء اليوم على 

الـــمـــبـــاراة تحت  مــلــعــب 
التونسي  الــمــدرب  قــيــادة 

بعدما  المكشر،  محمد 
خاض تدريبا اعتياديا 
أمـــــس عـــلـــى مــلــعــبــه، 

الفريق  أن يتدرب  على 
مساء،   6.15 عند  اللبناني 

بعد وصوله مساء أمس إلى المملكة.
وســيــقــام الــمــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي 
اللبناني  العهد  لفريق  المباراة  يسبق 

ثم  مــســاء،   5.45 عــنــد 
مـــؤتـــمـــر فـــريـــق 
الــمــنــامــة عــنــد 6 

مساء.
 10 ــد  ــ ــنـ ــ عـ ــد  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ويـ
ــاح الـــيـــوم  ــ ــب ــن صــ ــ مـ
االجـــتـــمـــاع الــفــنــي 
ــــق  ــب ــســ ــ الــــــــــــــــذي ي
ــاراة، فـــي مقر  ــبـ ــمـ الـ
لكرة  البحريني  االتحاد 
تــعــادل في  المنامة قــد  الــقــدم. وكـــان 
السوري  الجيش  أمــام  األولــى  الجولة 

بال أهداف.

المنامة يستعد للعهد اللبناني “آسيوًيا”

يخــوض منتخــب الشــباب لكــرة القــدم لقاًء أمــام نظيــره منتخب 
جيبوتــي اليــوم )األحــد( عند 3.30 عصرا على اســتاد نــادي النصر 
في العاصمة السعودية� الرياض، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة 

الثانية التي تضم أيًضا منتخبي المغرب ومدغشقر.

وكــــان مــنــتــخــبــنــا الـــشـــاب قـــد خسر 
المغرب  منتخب  أمــام  األول  لقاءه 
يوم اإلثنين الماضي بنتيجة )4-2(، 
سيد  الــالعــبــان  لمنتخبنا  ســجــل  إذ 

فيما  حسين،  وســالــم  حــيــدر  ــواد  جـ
 )5-4( بنتيجة  مدغشقر  عــلــى  فـــاز 
يومها  وســجــل  الــمــاضــي،  الخميس 
)هدفين(،  النمر  للمنتخب:عبدهللا 

ــح الـــزبـــيـــدي  ــالـ حـــســـن عـــيـــســـى، صـ
وحسين عبدالكريم.

الوطني  ــمــدرب  ال منتخبنا  ويــقــود 
ــذي يــســعــى  ــ ــ إســـمـــاعـــيـــل كــــرامــــي ال
لتحقيق االستفادة من هذه البطولة؛ 
كـــونـــهـــا ضـــمـــن مـــحـــطـــات اإلعــــــداد 
لبطولة آسيا 2020، التي ستقام في 
أوزبكستان في شهر أكتوبر المقبل.

ــاب لــلــتــأهــل  ــشـ ــر الـ ــمـ ويــســعــى األحـ

تحقيق  عبر  النهائي  ربع  الــدور  إلى 
الــيــوم على حــســاب منتخب  الــفــوز 

جيبوتي.
عند  المغرب  مــع  مدغشقر  وتلتقي 
المغرب  أن  علما  اليوم،  عصر   3.30
نقاط من فوزين،   6 تتصدر برصيد 
 3 بـــ  يــأتــي منتخبنا ومــدغــشــقــر  ثــم 
ــد مــنــهــمــا، وأخــيــرا  ــقــاط لــكــل واحــ ن

جيبوتي بال نقاط.

وتــســتــضــيــف الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
حتى  البطولة  منافسات  السعودية 

5 مارس المقبل.

عيون أحمر الشباب على نقاط جيبوتي
أحمد مهدي

من تدريبات منتخب الشباب

نحو الوصول إلى 
ربع نهائي كأس 

العرب تحت 20 سنة

تحشيد المشجعين قبل تشييد المالعب
للوهلــة األولــى، تعتقــد أنهم يتحدثون عن ملعب “الكامب نو” في إســبانيا أو 
“األنفيلد” في انجلترا، قبل أن تستوعب أن الحديث يدور حول ملعب النادي 

األهلي في الماحوز.
ورغــم ذلــك، لــن نقلــل مــن وجاهــة الفكــرة التــي يطرحهــا األهالويــة بشــأن 
حرمانهــم مــن اللعــب علــى ملعبهم فــي مباريات كــرة القدم دون ذكر أســباب 

واضحة من قبل الجهة المنظمة.
فهناك غير األهالوية من يرى وجود أفضلية لدى المحرق على بقية األندية، 
ألن “الذيب” يلعب المباريات على ملعبه، بل ويستضيف منافسيه واحًدا تلو 

اآلخر، مستفيًدا من عاملي “الملعب والجمهور”.
والحقيقــة أن ملعــب المحرق في عراد ليس “الســنتياغو برنابيو” في مدريد، 
وليس ملعب “السانســيرو” في ميالن، إنه ببســاطة شــديدة نســخة مشــابهة 
لملعــب النــادي األهلــي، فمــا األفضليــة التــي يتمتــع بهــا المحــرق الجمهــور أم 

الملعب؟
ومــاذا عــن الحــد؟ أليــس هــو اآلخر لم يســتضف أي مباراة علــى ملعبه، انه ال 
يملــك مدرجات الســتضافة الجماهير أصال، ورغم ذلــك، يتصدر قائمة الفرق 
فــي جــدول ترتيب الدوري، في دليل واضح علــى غياب أفضلية األرض في 

المالعب البحرينية.
فــي اعتقــادي، إن األنديــة البحرينيــة كافــة تحتــاج إلــى تحشــيد جماهيرهــا 
قبــل أن تتحــدث عــن المالعب، فالمالعــب لن تضيف أفضليــة دون أن تكون 

مدرجاتها مكتظة بالمشجعين المتحمسين لدعم فريقهم أينما ذهب.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

سبورت

سمو الشيخ خالد بن حمد خالل حضوره منافسات البطولة

“طوفان” يمنح الهاجري لقب أغلى 
أشواط الصقور لفئة الحرار والشواهين



خالد بن حمد يوجه الستضافة بطولة أقوى رجل في العالم
وّجــه النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة، المكتب 
اإلعالمــي لســموه بالتحضيــر واإلعــداد إلــى اســتضافة بطولــة أقوى رجل فــي العالم، يــوم 11 أبريل المقبل في الســاحة المقابلــة لحلبة البحرين 

الدولية.

وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
“وجهنـــا باســـتضافة بطولـــة أقـــوى رجـــل 
فـــي العالـــم، لتقام يـــوم 11 أبريـــل المقبل 
بالتزامـــن مـــع إقامة أقوى رجـــل خليجي، 
التـــي من المقرر إقامتها يوم ١٠ أبريل، إذ 
نهدف من خالل هذه االستضافة، مواصلة 
جهودنا فـــي دعم المكانـــة المرموقة التي 
وصلـــت إليها مملكة البحرين على خارطة 
إقامـــة  خـــالل  مـــن  العالميـــة،  الرياضـــة 
البطـــوالت القاريـــة والدوليـــة، التـــي تعزز 

من قدرتها على تنظيم مختلف الفعاليات 
والمحافل الرياضية، والتعريف بها كدولة 
الرياضيـــة،  األلعـــاب  لمختلـــف  حاضنـــة 
وتأكيـــد ما يتمتع به الشـــباب في البحرين 
من قـــدرات تمكنهم من تنظيـــم مثل هذه 
وتحقيـــق  العالميـــة  الرياضيـــة  األحـــداث 
مزيـــد مـــن النجـــاح والتميـــز للمملكـــة في 

المجال الرياضي”.
وتابـــع ســـموه “إن بطولـــة أقـــوى رجل في 
العالـــم، ســـتكون فرصـــة متاحـــة للشـــباب 

البحرينـــي والخليجـــي؛ مـــن أجـــل صقـــل 
واكتســـاب  القـــدرات  وتطويـــر  المهـــارات 
االحتـــكاك  عبـــر  الخبـــرات،  مـــن  مزيـــد 
بالالعبيـــن المحترفين مـــن مختلف أنحاء 
العالـــم، الذيـــن يمارســـون هـــذا النـــوع من 
الرياضـــات، التي ســـتعود بالفائدة الكبيرة 
على تشـــكيل الفـــرق الوطنية القادرة على 
المشاركة في مثل هذه البطوالت الدولية 
والمنافســـة على إحـــراز النتائج المشـــرفة 

في المستقبل القريب”.

وكان سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
قد وجه إلقامة بطولة أقوى رجل خليجي 
لفئة الوزن المفتوح في شـــهر أبريل، التي 
تأتي ضمن مبادرات ســـموه الهادفة لدعم 
الشـــباب الخليجي في المجـــال الرياضي، 
وســـيتم تخصيـــص ريعهـــا لدعـــم مرضـــى 

سمو الشيخ خالد بن حمدالسرطان.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

طاقم بحريني لمباراة الهالل السعودي وباختاكور األوزبكي
ــدم ــق ال لـــكـــرة  ــا  آســـيـ أبـــطـــال  لــــــدوري  ــات  ــوع ــم ــج ــم ال دور  فـــي 

أســـند االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم، 
مهمـــة إدارة لقـــاء الهـــالل الســـعودي 
ضمـــن  األوزبكســـتاني،  وباختاكـــور 
لـــدوري  الثانيـــة  المجموعـــة  إطـــار 
أبطال آســـيا لكـــرة القـــدم 2020 إلى 

طاقم تحكيم بحريني دولي.
مـــارس   3 يـــوم  المبـــاراة  وســـتقام 
الســـعودية  العاصمـــة  فـــي  المقبـــل 

)الرياض(.
الدولـــي  الحكـــم  المبـــاراة  وســـيقود 
المونديالي نواف شـــكرهللا، ويعاونه 
الدولـــي  المســـاعد  الحكـــم  الحكـــم 
المســـاعد  والحكـــم  جعفـــر  محمـــد 
والحكـــم  صالـــح،  عبـــدهللا  الدولـــي 
الرابـــع الدولـــي عمار محفـــوظ، فيما 
 kwon الجنوبـــي  الكـــوري  ســـيكون 
منعـــم  األردنـــي  للحـــكام،  مقيمـــا 

فاخوري مراقبا للمباراة.
ويعتبـــر التكليف الصادر من االتحاد 
لطاقمنـــا  القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي 
الكبيـــر  للتميـــز  تأكيـــدا  الدولـــي 
للصافـــرة البحرينيـــة عبـــر وجودهـــا 
وتحظـــى  المحافـــل،  مختلـــف  فـــي 

الكوادر التحكيميـــة البحرينية بثقة 
عالية على جميـــع األصعدة المحلية 
مـــع  والقاريـــة والدوليـــة، خصوصـــا 
التكليفـــات المتعـــددة المســـندة إلى 

حكامنا.
شـــكرهللا  نـــواف  الحـــكام  ويعتبـــر 

ومحمد جعفر وعبدهللا صالح وعمار 
محفـــوظ ضمـــن نخبـــة حـــكام قـــارة 
آســـيا للعام 2020، وسبق للطاقم أن 
أدار األســـبوع الماضي لقـــاء فريقي 
العيـــن اإلماراتـــي والنصر الســـعودي 

ضمن دوري أبطال آسيا.

محمد جعفر عمار محفوظ عبدالله صالح نواف شكرالله

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

حقـــق فريـــق باربـــار نتيجـــة الفـــوز 
فيمـــا االتحـــاد خـــرج متعـــادال فـــي 
ختـــام منافســـات الجولة التاســـعة 
مـــن الـــدور التمهيدي لـــدوري أندية 

الدرجة األولى لكرة اليد.
ففـــي المبـــاراة االولـــى، فـــاز باربـــار 
على نظيره توبلي بنتيجة )27/30( 
بعدمـــا تقدم البنفســـج في الشـــوط 
 ،)11/16( أهـــداف   5 بفـــارق  األول 

وبذلـــك اصبـــح رصيـــد باربـــار )20 
نقطة( وتوبلي الذي تلقى الخسارة 

السادسة )11 نقطة(.
فـــرض  الثانيـــة،  المبـــاراة  وفـــي 
سماهيج نتيجة التعادل مع االتحاد 
)29/29(. وكان الشـــوط األول قـــد 
 ،)11/14( االتحـــاد  بتقـــدم  انتهـــى 
وبذلـــك صـــار رصيـــد االتحـــاد )19 

نقطة( وسماهيج )9 نقاط(.

باربار يفوز واالتحاد يتعادل بدوري اليد

اللجنة اإلعالمية

تــوج رئيــس مجلــس إدارة شــركة منــارة البحريــن محمد المناصير، الفــارس معيوف الرميحي بلقب المســابقة الكبــرى لبطولة منارة 
البحريــن لقفــز الحواجــز البطولــة الســابعة لموســم قفــز الحواجــز لالتحــاد الملكي للفروســية وســباقات القــدرة، تحــت رعاية رئيس 

االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة بميدان االتحاد الرياضي العسكري بالرفه.

المســـابقة  لقـــب  معانقـــة  مـــن  الرميحـــي  وتمكـــن 
الكبـــرى لبطولـــة منـــارة البحريـــن لقفـــز الحواجـــز، 
وهـــي مســـابقة جولـــة مع جولـــة تمايز ضـــد الزمن 
للمتعادليـــن على المركـــز األول بعدما تأهل للجولة 
الثانيـــة دون أخطاء وفي الجولة الثانية 4 أخطاء 
فقـــط وبأفضـــل زمن بلـــغ 35.08 ثانية مـــع الجواد 
ألفيـــرا بينما جاء خلفه في المركز الثاني من فريق 
قـــوة دفاع البحرين الفارس صابر ســـلمان فرج مع 
الجواد ألكارو بزمن 39.04 ثانية و4 أخطاء فقط، 
في المركز الثالث الفارس المخضرم سامي غزوان 

مع الفرس مس هبه.

وشهدت المسابقة الثالثة فئة المبتدئين من العموم 
المســـتوى األول، وهـــي مســـابقة علـــى مرحلتيـــن 
وارتفاع حواجزها 110 ســـم وسرعة المسلك 350 
مترا/ دقيقة، منافسات قوية ومشاركة واسعة من 
قبـــل الفرســـان مع دخـــول وجوه جديـــدة في هذه 
المسابقة، التي شهدت مشاركة 23 فارسا، إذ حقق 
لقب هذه المســـابقة الفارس حســـين فردوســـي مع 
الجـــواد فولت كافالور منهًيا المســـلك بأفضل زمن 
وبلغ 29.62 ثانية ودون أخطاء، في المركز الثاني 
فارس فريق قوة دفاع البحرين محمود عبدالقادر 
مـــع الجـــواد أوداس بزمن بلـــغ 32.62 ثانية ودون 

أخطاء، في المركز الثالث جاء الفارسة لونا دريير 
مع جوادها مايسترو بزمن بلغ 37.06 ثانية.

في المســـابقة الرابعة للمتقدمين )مســـابقة ســـرعة 
مباشـــرة ضد الزمن( وارتفاع حواجزها 120 ســـم، 
ســـرعة المســـلك 350 متـــرا/ دقيقة تمكـــن الفارس 
المتميز حســـين فردوســـي الذي ظهر في القمة من 
جديد في هذه المســـابقة محـــرًزا المركز األول مع 
جواده فولت كافالور بأفضل زمن بلغ 65.48 ثانية 
ودون أخطـــاء، وجـــاء فـــي المركز الثانـــي الفارس 
المخضرم ســـلمان فـــرج الذي أنهى المســـلك بدون 
أخطـــاء بزمـــن بلـــغ 73.13 ثانيـــة مـــع الجـــواد ماي 

بريشـــيز، فـــي المركز الثالـــث من فريق قـــوة دفاع 
البحريـــن الفـــارس محمـــود عبدالقـــادر مـــع الجواد 

أوداس بزمن بلغ 76.43 ثانية ودون أخطاء أيًضا.
وفي المســـابقة الخامسة فئة المتقدمين المستوى 

الثالث مســـابقة جمـــع النقاط التراكميـــة مع حاجز 
الجوكر وارتفاع حواجزها 130 سم وسرعة الملك 
350 مترا/ دقيقة، أحرز الفارس المخضرم ســـامي 
غـــزوان مع فرســـه مس هبـــه بالمركـــز األول ولقب 
هذه المســـابقة جامًعا النقاط الكاملة الـ 65 ومنهًيا 
المســـلك بأفضـــل زمن وبلـــغ 52.70 ثانيـــة، إذ كان 
غزوان آخر الفرسان المشاركين في هذه المسابقة 
وكانـــت األفضليـــة لصاحب المركـــز الثاني الفارس 
حســـين محمد دادهللا المرشـــح لنيـــل لقبها، والذي 
حقق زمن بلغ 59.58 ثانية وجامًعا النقاط الكاملة 
65 نقطـــة مـــع الجـــواد تشـــامبينغ، إال أن المفاجـــأة 
كانـــت في ختامها من قبل الفارس ســـامي غزوان، 
وجاء في المركز الثالث الفارس المخضرم ســـلمان 
فرج الذي جمع النقاط الكاملة 65 نقطة مع جواده 

ماي بريشيز وبزمن بلغ 65.40 ثانية. 

الحواجــز لقفــز  الملكــي  االتحــاد  ببطولــة  العمــوم  مســابقات  فــي  رائعــة  منافســات 

المناصير يتوج معيوف الرميحي بطال للمسابقة الكبرى

الصالحي والمناصير يتوجان الفائزين في المسابقة الكبرى
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اجتماع تنفيذية االتحاد العربي للطائرة 28 فبراير
الــــــكــــــشــــــف عـــــــــن تـــــصـــــنـــــيـــــف االتـــــــــــحـــــــــــادات

يعقـــد االتحـــاد العربي للكرة الطائـــرة اجتماع 
اللجنـــة التنفيذيـــة رقـــم 14 بجمهوريـــة مصر 
العربية 28 فبراير الجاري برئاسة الشيخ علي 

بن محمد آل خليفة.
ويتضمـــن جـــدول أعمـــال االجتمـــاع اعتمـــاد 
تصنيف االتحاد لالتحادات العربية المشاركة 
في نشاطات االتحاد للعام 2019، وهو القرار 
الذي يترقبه الجميع لمعرفة أنشط االتحادات 

الوطنية.
كمـــا يتضمن جـــدول األعمال اعتمـــاد محضر 
اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 13 المنعقد في 
تونس 23 فبراير 2019 وبيان تنفيذ قراراته، 
إضافـــة إلى اســـتعراض قـــرارات األمين العام 
الرئيـــس  نـــواب  وتقاريـــر  واإلداري  المالـــي 
واللجـــان المعاونة، وهـــي تقرير نائب الرئيس 
عن منطقـــة إفريقيـــا لجمال الـــزروق، وتقرير 

نائـــب الرئيـــس عـــن منطقـــة الخليـــج وشـــبه 
الجزيرة العربية للشـــيخ بدر بن علي الرواس، 
وتقريـــر نائـــب الرئيـــس عـــن منطقـــة الخليج 

وشبه الجزيرة العربية علي حيدر خليفة.
ويتضمن االجتماع تقارير البطوالت السابقة، 
وهـــي البطولـــة الســـابعة والثالثـــون لألنديـــة 
للرجـــال التـــي أقيمـــت بتونـــس مـــن 12 لغاية 
14 فبرايـــر 2019، والبطولـــة العربيـــة الثامنة 
والبطولـــة  للشـــواطئ  للرجـــال  والعشـــرون 
العربيـــة للناشـــئين للشـــواطئ واللتـــان أقيمتا 
بمدينـــة صاللـــة العمانيـــة مـــن 18 لغايـــة 24 
أغســـطس 2019، والبطولة الخامســـة عشـــرة 
للمنتخبـــات العربية للناشـــئين، والتي أقيمت 
باألردن من 4 لغاية 14 سبتمبر2019، وأخيرا 
مســـابقة الكرة الطائرة بدورة األلعاب العربية 
الخامســـة لألنديـــة للســـيدات، والتـــي أقيمت 

بالشارقة 2020.
االتحـــادات  اختيـــار  االجتمـــاع  وســـيناقش 
و2022   2021 العاميـــن  لبطـــوالت  العربيـــة 
واختيـــار رؤســـاء لجـــان اإلحتـــكام لبطـــوالت 
االقتراحـــات  إلـــى  إضافـــة   2021 العـــام 
اللجنـــة  أعضـــاء  مـــن  المقدمـــة  والتوصيـــات 

التنفيذيـــة واألمانـــة العامة، كما ســـيتم خالل 
االجتمـــاع تحديـــد مـــكان وزمـــان االجتمـــاع 
الخامـــس عشـــر للجنـــة التنفيذيـــة وتحديـــد 
مـــكان وزمـــان اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة 
العـــادي واالنتخابي للـــدورة االنتخابية 2021 

.-2025

جانب من أحد اجتماعات اللجنة التنفيذية لالتحاد العربي

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

العربـــي  االتحاديـــن  رئيـــس  أعـــرب 
والبحرينـــي للكـــرة الطائـــرة الشـــيخ علـــي 
بـــن محمـــد آل خليفـــة عـــن خالص شـــكره 
وتقديـــره إلـــى وزير شـــؤون اإلعـــالم علي 
الرميحـــي على ما يقدمه من دعم إعالمي 
الوطنيـــة  والمنتخبـــات  األنديـــة  لجميـــع 
بشـــتى األلعـــاب الرياضيـــة عمومـــا والكرة 
الطائـــرة خصوصا، مشـــيدا بالجهـــود التي 
تقوم بها قنـــاة البحرين الرياضية في نقل 
منافســـات بطولـــة األنديـــة العربيـــة الـ 38 
للكـــرة الطائـــرة، التـــي يمثل فيهـــا المملكة 

فريق النادي األهلي.
وأكـــد أن توجيهـــات الوزيـــر الرميحي إلى 
القنـــاة لنقل مباريات النـــادي األهلي ممثل 
البحريـــن في االســـتحقاق العربي وشـــراء 
قنـــاة البحريـــن الرياضيـــة لحقـــوق النقـــل 
التلفزيونـــي للبطولـــة هـــي امتـــداد للدعـــم 
الـــذي يقدمه الوزيـــر للرياضـــة البحرينية؛ 
فـــي  المحلـــي  المشـــاهد  وضـــع  بهـــدف 

قلـــب الحـــدث وإبـــراز مشـــاركات األنديـــة 
والمنتخبات الوطنية ودعمها في مختلف 

المشاركات الخارجية.
لإلذاعـــة  المســـاعد  الوكيـــل  شـــكر  كمـــا 
عبـــدهللا  االتحـــاد  رئيـــس  والتلفزيـــون 
الدوســـري علـــى تعاونـــه، مشـــيدا بالقفـــزة 
القنـــاة  تشـــهده  التـــي  الكبيـــر  والتطـــور 
الرياضيـــة بفضـــل تفاني وإخـــالص جميع 
العاملين فيهـــا من مذيعين ومعدي برامج 
وفنييـــن ومنســـقين ومعلقين ومراســـلين 

ومصورين وكل من له دور في القناة.

إشادة بدعم وزير اإلعالم
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بالتزامن مع بطولة 
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إذا فكــرت يومــا أن تكــون شــخصا لــه قيمــة، ناجحــا ومتميــزا، إذا انتابتــك رغبــة فــي أن ُتحــدث 
فرقــا، وأن تكــون مختلفــا يســتفيد منــك الجميع، فعليــك أوال اتبــاع خطوات النجاح واســتكمال 
المســيرة، وثانيا االجتهاد لوضع بصماتك لالســتمرار في هذا النجاح. هكذا بدأ الرئيس التنفيذي 
لكريدي مكس يوســف ميرزا حديثه مع “البالد”، مؤكدا أن تحقق النجاح وتكون رائدا يعد شــيئا 
من الصعوبات التي تواجهك، ولكن األصعب منه  والذي يعتبر من المســتحيل هو أن تتربع على 

عرش النجاح وتستمر فيه هكذا كما فعلت “كريدي مكس”. 

بدأ يوسف ميرزا العمل في “كريدي مكس” منذ 13 عاما بمنصب مسؤول خدمات العمالء، 
ثم انتقل لمســؤول دعم العمليات التجارية وفي العام 2013 أصبح رئيســا تنفيذيا 

للشركة. فإلى مجريات الحوار معه:

ــاء ــم ــع ــل ــة ل ــابـ ــجـ ــتـ مــــا يــمــيــز الـــشـــركـــة جــــــودة الـــخـــدمـــة وســــرعــــة االسـ
ما نسبة االستحواذ لدى “كريدي  «

مكس” في السوق البحرينية؟ 
وما منتجات الشركة التي حققت 

أسبقية عن المنافسين؟

حصتنـــا كبيـــرة في ســـوق البحريـــن؛ ألننا 
المؤسســـة الوحيـــدة التـــي تمتلـــك أنـــواع 

بطاقات تناسب جميع شرائح المجتمع.
كنـــا الســـباقين في إصـــدار بطاقة للطالب 
جامعـــة  مـــع  بالتعـــاون   ”student card“
البحريـــن، واســـتفاد منهـــا عـــدد كبيـــر من 
كعمـــالء  كســـبهم  فـــي  ونجحنـــا  الطلبـــة، 
دائمين بعد تخرجهم والتحاقهم بوظائف؛ 
ليمتلكـــوا نوعـــا آخر مـــن بطاقـــات كريدي 
مكـــس المتنوعـــة، أيضـــا كنا ســـباقين في 
إطـــالق بطاقـــات مســـبقة الدفـــع منـــذ 10 
ســـنوات تقريبـــا، وبدأناها ببطاقـــة الهدايا 
“Gift card” ذات الفئات النقدية المختلفة، 
ثـــم أضفنـــا عليهـــا خاصيـــة إعـــادة التعبئة 
لتصبح بطاقة “Cardi”، والتي استفاد منها 
األبناء في مشـــتريات اإلنترنت والنزهات 
فـــي المجمعات. وكانت الوســـيلة األفضل 
لألهل لمراقبـــة مصروفات األبناء، وكانت 
هذه ميـــزة مع توجهاتنا للتقليل من الدفع 
النقـــدي. ثم أطلقنا في شـــهر يوليو 2019 
بطاقات “كاردي EX” الالتالمسية متعددة 
التـــي أتاحـــت  العمـــالت ومســـبقة الدفـــع 
لحاملـــي هـــذه البطاقـــة االختيـــار والدفع 
بين ســـت عمالت رئيســـة بما فيها الدينار 
البحرينـــي، والتـــي توفر خيارات واســـعة 
مـــن العمـــالت الرئيســـة العالميـــة، والتـــي 
تساعد السياح وكثيري السفر في الخارج 
علـــى الشـــراء والتســـوق والدفع بســـهولة 
بعمالت تلك البالد أو عمالت رئيســـة مثل 
الـــدوالر واليـــورو وغيرهمـــا مـــن العمالت. 
وقدمنا عرضا حصريا محدودا على ســـعر 
صرف الدوالر األميركي 0,377 ومن دون 
أي رســـوم علـــى المعامـــالت الدولية أو أي 
رســـوم إضافيـــة حتـــى 30 يونيـــو 2020. 
وخـــالل شـــهرين ســـنضيف مـــن 3 إلـــى 5 
لطلـــب  اســـتجابة  وذلـــك  أخـــرى  عمـــالت 
عمالئنـــا لنصبـــح شـــركة تصـــدر بطاقـــات 

مسبقة الدفع على مستوى الخليج.
وبالنســـبة لزيادة العمـــالء بالفعل ربحنا ما 
 ”EX “كاردي  مســـتخدمي  نصـــف  يقـــارب 
كعمـــالء جـــدد والنصـــف اآلخـــر عمالؤنـــا 

الحاليون.

ماذا يميز “كريدي مكس” عن  «
منافسيها؟

مـــا يميزنا الكثير، حيـــث كوننا األوائل في 
أي إصدارات مع تنوعها يجعلنا نســـتحوذ 
على نســـبة كبيرة في الســـوق، فقبل عشر 
ســـنوات كان إصـــدار البطاقات يســـتحوذ 
عليـــه ثالثـــة إلـــى أربعـــة بنـــوك، ولكـــن مع 
البحريـــن  مصـــرف  يقدمـــه  الـــذي  الدعـــم 
المركـــزي أصبـــح هنـــاك الكثير مـــن البنوك 
تصـــدر  التـــي  المصرفيـــة  والمؤسســـات 

العديد من البطاقات.
ولكـــن األهم هو مـــا يميز “كريـــدي مكس” 
ويجعلهـــا االختيـــار األول للعميـــل، وهـــي 
جودة الخدمة وســـرعة االســـتجابة لطلب 
العميـــل فـــي حـــاالت كثيـــرة ال يســـتطيع 
أحد أن ينافســـنا في هـــذا الجانب، ولدينا 
الخدمـــة علـــى مـــدار 24 ســـاعة واألمثلـــة 

كثيرة على ذلك.
لذلـــك نحن نســـتثمر في موظفينا بشـــكل 
كبير، وهذا يشهد عليه عمالؤنا على مدار 
كل هـــذه الســـنوات ونمتلك نســـبة بحرنة 

 120 موظفينـــا  وعـــدد   %  99 تتجـــاوز 
موظفا بين الدوام الكامل والجزئي. نمنح 
موظفينا فرصـــا للدورات التدريبية داخل 
البحريـــن وخارجها، وعندنـــا تقرير متابعة 
األداء،  لتقييـــم  مســـتقلة  شـــركة  تنفـــذه 
ونقـــوم بتغييرهـــا كل 3 ســـنوات؛ لضمـــان 
النتائـــج  علـــى  والحصـــول  االســـتقاللية 
الدقيقـــة وتنظـــم اجتماعـــات للموظفيـــن 
الجديـــدة  المالحظـــات والنقـــاط  لتقديـــم 
الحاليـــة  الفتـــرة  فـــي  يحتاجونهـــا  التـــي 

والمقبلة.

كم عدد البطاقات التي تمتلكها  «
“كريدي مكس”، وما المتوقع 

العام الجاري؟

تصـــدر “كريدي مكس” العديد من بطاقات 
االئتمان والتعبئة ولديها ما يفوق العشرين 
منتـــج مـــن بطاقـــات فيزا وماســـتر كارد و
JCB ونتوقـــع المزيد، ولكننا حذرون جدا 
عنـــد إصدار البطاقـــات الجديدة، فنحن ال 
نبحـــث عن الكم بقـــدر بحثنا عـــن الجودة 
المطلوبـــة، فهنالـــك  الخدمـــة  واســـتيعاب 
التزامـــات إدارية وجهات رقابية ومجلس 

إدارة يحكم اإلصدار، ومن دون الدراســـة 
للســـوق واحتياجـــات عمالئنـــا لـــن يكـــون 
هنـــاك إصـــدارات جديـــدة، ونـــدرس حاليا 
إصدار منتج أو منتجين جدد خالل العام 

الجاري.

هل تتضمن إستراتيجية “كريدي  «
مكس” التوسع خارج البحرين؟

األولـــى  بالدرجـــة  تركـــز  إســـتراتيجيتنا 
المدفوعـــات  مجـــال  فـــي  التوســـع  علـــى 
التعـــاون  ومنهـــا  الجديـــدة،  والتحالفـــات 
 Fin مـــع شـــركات التقنيـــة الماليـــة )الفنتك

صغـــار  منهـــا  سيســـتفيد  والتـــي   ،)Tech
التجـــار والعاملون مـــن المنازل، ومنذ أربع 
سنوات عقدنا اتفاقية مع جهات حكومية 
مثـــل إدارة المرور ليكون الدفع عن طريق 
األجهـــزة والحصـــول على إيصـــال في كل 
الخدمـــات ســـواء تجديد ترخيـــص ودفع 
مخالفات، وبعدها أصبحت هناك اتفاقات 

مع جهات أخرى حكومية.
وفكرة التوسع في الخليج كانت موجودة 
لدينا في السابق، ولكن في الوضع الحالي 
ومـــع التقنيـــات الجديـــدة والتوجـــه نحـــو 
التكنولوجيـــا  أصبـــح لدينـــا مجال واســـع 
ومتنوع للتوسع في البحرين. ولكن مازلنا 
منفتحيـــن على التوســـع خارجيـــا، وهناك 
دراســـة بالفعـــل على إحـــدى دول الخليج، 
ولكنهـــا مازالـــت لـــم تنفـــذ بعـــد. “كريـــدي 
الرقميـــة  التكنولوجيـــا  تمتلـــك  مكـــس” 
وإســـتراتيجيتها  خطتهـــا  فـــي  وتســـير 
للتحـــول الرقمي في غضـــون عامين. قمنا 
بالفعل بتنفيـــذ وإطالق المحفظة الرقمية 
)MaxWallet( التي تستخدم أحدث طرق 
الدفـــع مثـــل QR )االســـتجابة الســـريعة(، 
والتـــي يتم قبولها في أغلـــب المتاجر عن 
 QR طريـــق أجهـــزة ذكيـــة مـــزودة بتقنية
تقدمها الشـــركة للمحالت التجارية أو عن 

 .POS طريق نقاط البيع التابعة للشركة
وقريبـــا جـــدا ســـتفّعل خاصيـــة االتصـــال 
قريب المـــدى NFS على المحفظة، والتي 
ســـتمكن مستخدمي المحفظة من الشراء 
بكل ســـهولة ويســـر. وباإلضافـــة الى ذلك 
تمت إضافـــة خاصية التحويـــالت المالية 
للمحفظـــة؛ لتمكـــن مســـتخدمي المحفظة 
تحويل األموال للخارج كذلك بكل سهولة 

ويسر.

ماذا يمثل العميل بالنسبة لكريدي  «
مكس؟

إن زبائن وعمالء الشـــركة يمثلون المحور 
الـــذي تنطلـــق من خاللـــه “كريـــدي مكس” 
فـــي تقديم هـــذه الخدمـــات، حيث أصبح 
العمـــالء أكثر وعًيا وحرصا على الحصول 
على المنتجات الرقمية الحديثة، كما أنهم 
باتوا أكثر اطالًعا على تجارب دول العالم، 
وبالتالي بات العمالء هم المحرك الرئيس 

للتحول الرقمي في القطاع المصرفي.

األنشطة األخرى لكريدي مكس  «
ودورها في المجتمع؟

إضافـــة إلـــى دورهـــا الريـــادي فـــي مجـــال 
الشـــراء  ومعامـــالت  االئتمـــان  بطاقـــات 
اإللكترونـــي والشـــراء من نقـــاط البيع في 
المحـــالت التجاريـــة، فـــإن “كريدي مكس” 
بتقديـــم  وفعـــال  ســـنوي  بشـــكل  تســـاهم 
الدعـــم والمســـاندة المســـتمرة للجمعيـــات 
الخيرية في جميع مناطق البحرين، حيث 
يكـــون هـــذا العمل من ضمـــن أولوياتها لما 
فـــي ذلـــك خدمـــة جليلـــة للمجتمـــع تعتـــز 

الشركة بالمساهمة فيه.

يوسف ميرزا متحدثا لـ “البالد”

“كريدي مكس”.. الوفاء بجميع متطلبات شرائح المجتمع

استثمارنا الكبير في 
موظفينا ونتميز 

بأفضل خدمة على 
مدار 24/7

نستحوذ على 
حصة كبيرة 
في سوق 

البحرين

سنصدر بطاقات 
مسبقة الدفع 
على مستوى 

الخليج

لدينا 120 
موظفا ونسبة 

البحرنة نحو 
% 99

الخيرية. للجمعيات  المستمرة  والــمــســانــدة  الــدعــم  تــقــدم  مــكــس”  “كــريــدي 

ما يفوق العشرين 
منتجا من بطاقات 

فيزا وماستركارد 
JCBو

الشركة تسير 
في خطتها 

وإستراتيجيتها 
للتحول الرقمي

عقدنا اتفاقية مع 
جهات مثل “المرور” 

ليكون الدفع عن 
طريق األجهزة

بصدد إصدار 
منتج أو منتجين 
جدد خالل العام 

الجاري

ال نبحث عن 
الكم بل الجودة 

واستيعاب 
الخدمة المطلوبة

لدينا تقرير لتقييم 
األداء تنفذه شركة 

مستقلة نغيرها 
كل 3 سنوات

كنا السباقين 
بإصدار بطاقة 

للطالب بالتعاون 
مع جامعة البحرين

الزبائن باتوا أكثر 
اطالًعا على 
تجارب دول 

العالم

هنالك التزامات 
إدارية وجهات 
رقابية وإدارة 

تحكم اإلصدارات

منفتحون على 
التوسع خارجيا 
وهناك دراسة 

في هذا التوجه
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زيادة من 3 
إلى 5 عمالت 

لبطاقات “كاردي 
”EX
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ُتجســد ســيارة Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC بديــا ال مثيــل لــه 
ضمــن فئــة ســيارات الدفــع الرباعي المدمجــة وعاليــة األداء، وذلك بفضل 
تصميمهــا المذهــل، وعمانيتهــا وديناميكيــات القيــادة، فضــا عــن رحابــة 

المقصورة الداخلية التي تتسع لسبعة ركاب.

 ويســـهم محّرك السيارة المكّون من 
4 أســـطوانات ســـعة 2 ليتـــر والعامل 
بتقنية الشـــحن التوربيني في توليد 
قّوة جبارة تصل إلى 225 كيلو واط 
المحـــّرك  ويضمـــن  أحصنـــة(،   306(
تجربـــة قيـــادة مذهلـــة بفضـــل نظام 
 AMG SPEEDSHIFTناقل الحركـــة
DCT 8G ذو الثمان سرعات، ونظام 
AMG Per�  الدفـــع الرباعي المتغيـــر
والـــذي   ،formance 4MATIC

يضمـــن تســـارعًا مـــن الصفر 
 100 ســـرعة  إلـــى 

كم/ ساعة في 
 5.2 غضـــون 
ثانيـــة، فضال 

عـــن مزايـــا ســـيارات الدفـــع الرباعي 
المرتفعـــة  الوضعيـــة  تشـــمل  التـــي 
للجلوس، والمساحة الكبيرة للرّكاب 
علـــى  المتـــوازن  واألداء  واألمتعـــة، 

الطرقات الوعرة.
يعتمـــد محّرك الســـيارة علـــى تقنية 
الشـــاحن التوربينـــي المـــزدوج، ممـــا 
يمكنـــه من توليد قـــّوة 306 أحصنة، 

وتوفير تجربة قيادة رائعة.

Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC

Skyac-  كشــفت مــازدا خال العام الماضي عن محركهــا الديزل الجديد
tiv-D فــي موديــل CX-5، ويبــدو أن الوقــت قــادم علــى مازدا 6 بحســب 
وثائق مسربة تؤكد أن محرك سعة 2.2 لتر  4 سلندرات تيربو بقوة 168 
حصانــا مــع عــزم دوران 393 نيوتن.متــر ســتحصل عليــه الســيارة بناقل 

حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات.

وقـــد أشـــارت أيًضـــا تقاريـــر حـــول 
إطالق جيل جديد من مازدا 6. 

يأتي هذا حسب جوليان مونتوس 
بأمريـــكا  مـــازدا  تصميـــم  رئيـــس 
 6 مـــازدا  بـــأن  وصـــّرح  الشـــمالية، 

جديـــدة كليا يتـــم تطويرهـــا حاليا، 
وســـتكون مشـــابهة لفيجـــن كوبيـــه 
أثنـــاء  رأيناهـــا  التـــي  االختباريـــة 
بأكتوبـــر  طوكيـــو  فـــي  تواجدنـــا 

الماضي.

أعلنت شــركة هوندا موتور أنها ســتطلق ســيارة فيت التي تم إعادة تصميمها 
بالكامــل. وخضعــت الســيارة األساســية، التي تــم طرحها ألول مــرة في العام 

2001، لتجديد كامل ألول مرة منذ نحو ست سنوات ونصف السنة. 

كان مـــن المفتـــرض أن تطـــرح شـــركة 
صناعـــة الســـيارات اليابانية الســـيارة 
هوندا فيت الجديدة في خريف العام 
الماضـــي، ولكـــن تـــم تأجيـــل اإلطالق 
بســـبب اســـتبدال أحد مكونات فرامل 
االنتظـــار الكهربائية بســـبب اكتشـــاف 

خلـــل بهـــا. وقالـــت الشـــركة إن الجيل 
الرابـــع مـــن هونـــدا فيت مجهـــز بنظام 
هجيـــن ذي المحركيـــن لتحقيق قيادة 
سلســـة. وقـــال كيميوشـــي تيراتانـــي، 
مسؤول التشغيل في هوندا: “سنسرع 

من كهربة مركباتنا”. التجاريــة  الــذي تقدمــه العامــة  الثالــث  الطــراز  تعتبــر ســيارة جينيســيس 70 
الجديــدة المختصــة بالســيارات الفخمة، إذ صممت لتنضــم إلى  “موديات” “جي 
80” و”جــي 90”، فيمــا تندرج ”جي 70 “ ضمن فئة “ســيدان” صغيرة الحجم، وهي 
فئــة تنافســية صعبــة تضم ســيارات عريقة، ولذلــك كان يجب أن تقدم الســيارة 

تصميما مميزا مع أداء قوي ومواصفات متطورة لتكون على قدر المنافسة.

ويمثل تصميم “جينيســـيس” التوجه 
المستقبلي لفلسفة “األناقة الرياضية” 
الخاصـــة بالعالمـــة. وتتمتـــع الســـيارة 
مـــع مؤخـــرة  بغطـــاء محـــرك طويـــل 
للســـقف،  مثيـــر  وتصميـــم  قصيـــرة 

وتبرز مـــن الجانب خطـــوط التصميم 
المرتفعـــة التي تمنح الســـيارة مظهرا 
أنيقـــا، كمـــا أنهـــا احتفظـــت بتصميـــم 
فـــي  المســـتخدم  األمامـــي  الشـــبك 

الموديالت السابقة.

مازدا 6 الجيل القادم في 2021 “هوندا” ستطلق فيت الكهربائية قريًبا

جديد سيارات جينيسيس الفارهة

كبيــرة وتكنولوجيــا  بقــوة  شــاملة  عائليــة  ســيارة 

H9 تجربة قيادة.. أيقونة هافال

للســـيارات”  وول  “جريـــت  شـــركة  وتعتبـــر 
لصناعـــة  أكبـــر شـــركة صينيـــة  المحـــدودة 
الســـيارات الرياضيـــة و”البيـــك أب”. تملـــك 
الشـــركة ماركتين همـــا “هافـــال” و”وجريت 
وول”، تغطـــي قطـــاع الســـيارات الرياضيـــة 
وســـيارات الـــركاب و”البيـــك أب”. وقـــد تـــم 
ومنذ العام 2004 إدراج شركة جريت وول 
ضمن أكبر 10 شـــركات خاصة، من بين أكبر 
500 شـــركة صينيـــة ذات المـــاركات عاليـــة 
القيمـــة، وتتنـــوع الموديـــالت فـــي عالمـــة 
هافـــال التـــي تنتجها الشـــركة بيـــن إتش تو 
 ،H8 Luxury ،كومباكـــت، إتـــش6 ســـبورت

وإتش9 ذات الـ 7 مقاعد.
وتتمتـــع هافـــال H9 بتصميم مميـــز لواجهة 
الســـيارة والشـــبك األمامـــي، بمزيج ســـلس 
وجذاب ألعمدة الشبكة األمامية المصنوعة 
من الكروم الالمع، مما يعطي السيارة شكل 
خـــاص جدا في كل زواياها مع ارتفاع ذكي 
جدا عن األرض وشـــكل عـــام مرتفع يوحي 
بالقـــوة والفخامة، الســـيارة القويـــة اتش 9 
كانـــت تحـــت التجربة فـــي ســـيارات البالد 
لمـــدة عدة ايام الكتشـــاف إمكاناتها وقوتها 
وفخامتهـــا عـــن قـــرب وكان هـــذه التقريـــر 

الخاص:
أول مـــا يلفـــت االنتبـــاه فـــي هافـــال اتـــش 
9 لشـــخص طويـــل مثلـــي هـــو الراحـــة عند 
الجلـــوس فيهـــا، الســـيارة تقدم مســـتويات 
ومتعـــة  والســـالمة  الراحـــة  مـــن  ممتـــازة 
القيـــادة، وال غريب التقاريـــر الجديدة التي 
تقول بأنها تعتبر عالمة السيارات الرياضية 
رباعية الدفـــع األكثر مبيعا في الصين لمدة 
14 عامـــا، وحققت ايضا العديد من الجوائز 
 ANCAP مثـــل تقييـــم 4 نجـــوم مـــن هيئـــة
األســـترالية الختبارات أمان الســـيارات بين 
باألمـــان، وذلـــك  الســـيارات اهتمامـــا  أكثـــر 
بفضل ما تقدمه من وســـائد هوائية أمامية 
أنظمـــة  الـــركاب، بجانـــب  لكافـــة  وجانبيـــة 

التنبيه المختلفة.
وبالعـــودة للتجربـــة كما ذكرت بـــأن المقاعد 
مريحة جدا بتدعيم لظهر الســـائق والركاب 

مـــع العديد مـــن األنظمة مثـــل أنظمة تدفئة 
وتبريـــد مع نظـــام خـــاص لتعديـــل وضعية 
الجلوس بجانب تقنية تدليك مميزة للغاية 
الحاجـــة  إعداداتهـــا حســـب  يمكـــن ضبـــط 
المطلقـــة عنـــد  الراحـــة والرفاهيـــة  لزيـــادة 
القيادة في ظروف صعبة، وال ننسى وجود 
مكيـــف هواء ثالثي المناطـــق لتغيير درجة 
الحرارة حســـب ما يتالءم مع كل شـــخص، 
إضافـــة لنظـــام تنقيـــة وفلتـــرة الهـــواء مـــن 
الروائـــح والتلـــوث، مع وجـــود نظام صوتي 
عـــازل للضوضـــاء بالخـــارج متميـــز ذي 10 
ســـماعات، مع تأتي هافال H9 مع مقصورة 
فاخـــرة بتصميم ذو تجربة ســـهلة الوصول 
كبيـــر  وبهـــدوء  والشاشـــة  األزرار  كل  إلـــى 
عنـــد الســـيارقة علـــى طـــرق غير مســـتوية، 
موطن الســـيارة فهـــي قوية جـــدا، وقدمت 
للســـير فـــي جميـــع الطـــرق، مـــع مزايـــا مثل 
قدرة فتح الســـيارة دون اســـتخدام مفتاح 
وتشغيل السيارة بالضغط على زر وتكييف 
أوتوماتيكي ثنائي المناطق، ونظام مراقبة 
ضغط اإلطارات ووســـادات هوائية ستارية 
ووفتحة ســـقف بانورامية وشاشـــة لمسية 
الشاشـــات  مـــن  واثنيـــن  إنـــش   8 أماميـــة 
الخلفيـــة المزدوجة لعـــرض مختلف األفالم 
والفيديوهات مع ســـماعات منفصلة ودعم 

التشغيل بكبسة زر.
 251 بقـــوة  بقـــوة  النابـــض  الســـيارة  قلـــب 

حصانـــا مع المحـــرك القـــوي واالقتصادي 4 
ســـلندرات ســـعة 2 لتـــر تيربـــو حقن مباشـــر 
مع ناقل ZF أوتوماتيكي 8 ســـرعات وعزم 
350 نيوتن.متـــر بقـــوة دافعى لها بسالســـة 
مـــع اختيـــار التضاريس بفضل نظـــام الدفع 
الرباعي القابل للتفعيل عند الحاجة، وبدفع 
خلفي قياســـي لتوفيـــر الوقـــود والحصول 
على مســـتوى كفاءة اســـتهالك يبلغ 12 كم/
لتـــر تقريبا، مع وجود أنماط قيادة مناســـبة 
للتعامـــل مع مختلـــف أنواع الطـــرق الوعرة 
رياضـــي  قيـــادة  نمـــط  بجانـــب  المتنوعـــة 
جميـــل جـــدا مـــع راحـــة اســـتثنائية اثنـــاء 
القيـــادة، فبالرغـــم مـــن أن الطـــرق قد تكون 
غيـــر ممهـــدة، لكنـــك لـــن تشـــعر أبـــدا بذلـــك 
براحـــة كبيرة، فضال عن مجموعة من مزايا 
الســـالمة الرائدة في قطاع السيارات اليوم 
حـــول العالـــم، وأيضـــا تقـــدم هافـــال أنظمة 
تنبيـــه وإنذار مبكر لمســـاعدة الســـائق على 
عـــدم  تضمـــن  وأنظمـــة  الحـــوادث،  تفـــادي 
خروج الســـيارة عن المســـار على السرعات 
العاليـــة، إضافـــة لنظام خاص يســـاعد على 
ركنهـــا أوتوماتيكيـــا، ومن التقنيـــات المهمة 

تقنيـــة مراقبـــة   ”H9“ هافـــال  ايقونـــة  فـــي 
ضغـــط اإلطـــارات وإظهارهـــا على الشاشـــة 
اإللكترونية أمام الســـائق، ليتحكم بالضغط 

وفقا لنوع الطريق الذي سيسلكه.
خارجيـــا التصميـــم مميـــز جدا فـــي االبعاد، 
وتأتي جميـــع فئات H9 مع مصابيح زينون 
أماميـــة لتقديم  رؤية واضحـــة للطريق مع 
حساســـات إضاءة محيطية تتحكم بشـــكل 
متواصـــل بشـــدة ســـطوع الضـــوء الخـــاص 
بالمجال المحيط بالســـيارة، إضافة إلمكان 
تشـــغيل المصابيـــح األماميـــة وإيقافها آليا، 
مع مصابيح نهارية LED تتحرك في اتجاه 
عجلـــة القيـــادة تلقائيـــا، وأيضا فـــي الخلف 
اإلضـــاءة كبيـــرة جـــدا لإلنـــارات الجانبيـــة، 
والتي فـــي المنتصف، حيث تقدم الســـيارة 
شـــكال مميـــزا لهـــا مـــن العديد مـــن النواحي 
مـــع االطـــار الكبير بالخلـــف، وتقـــدم هافال 
فـــي اتش 9 الجديـــدة، والتي تتواجد حاليا 
فـــي معـــرض التســـهيالت بالعكـــر إطـــارات 
إنـــش، وهـــي   18 17 و  بقيـــاس  األلمنيـــوم 
الدخـــول  لســـهولة  جانبـــي  بســـلم  مـــزودة 
والخـــروج مـــن وإلـــى الســـيارة بســـبب انها 
سيارة عائلية شاملة لجميع احجام االسرة، 

ويبلغ طولها: 4856 ملم وعرضها
1900 ملم. أمـــا ارتفاعها المهم، فهو: 1926 
ملـــم مـــع تصميم حامـــالت جانبية للســـقف 
ومســـاحات  هوائيـــة،  ديناميكيـــة  بتقنيـــة 
ذكية لألفراد والبضائع مع مساج خاص لك 

وللراكب الذي بجانبك بصورة فاخرة!

تأتي سيارة “كاديالك 
XT5” المجددة مجهزة 

بمحرك جديد بشحن 
توربيني، وبتقنيات 

معززة ولمسات تصميمية 
محسنة تتكامل في 
فئات مميزة؛ لتوفر 

للعمالء خيارات أكبر بما 
يناسب ذوقهم الخاص.

أعلنـــت باغانـــي التوّســـع فـــي الشـــرق األوســـط واختيـــار دبـــي الفتتـــاح أّول 
مكتب إقليمي لها في المنطقة. ومن شـــأن هذا المكتب أن يشـــّكل اســـتوديو 

التخصيص األّول في المنطقة، حيث يتيح تجربة شاملة للعالمة. 
يجّســـد مركز باغانـــي الجديد الجوهر الحقيقي ألتولييه مودينيســـي، ويتيح 
تجربـــة تخصيـــص حصرية بأســـلوب باغانـــي النموذجي. يقـــع المركز الجديد 
في حي دبي للتصميم، الذي يشـــّكل ملتًقى للشـــركات عاليـــة التقنية الرائدة، 
والمصمميـــن والعالمـــات التجارية الفاخرة. ويتمّيز المركز الذي ُيعّد مســـاحة 
اســـتثنائية بأثـــاث وتفاصيـــل باغانـــي الممّيـــزة والمصنوعة يدويـــًا، مما يمنح 

تجربة التخصيص التي تمّيز عالمة باغاني ِغًنى أكبر ونكهة أكثر أصالة.
يمكن لعمالء باغاني اختبار مجموعة واســـعة من المواد الحصرية، واأللوان، 
وعناصر الزينة، واألقمشة التي يمكن استخدامها في سيارات باغاني، والتي 
يجدونهـــا مجتمعـــة فـــي أجـــواء إيطاليـــة بامتياز، حيـــث تتعانـــق رائحة جلد 
باغانـــي مـــع رائحة قهوة إسبريســـو اإليطاليـــة األصيلة. وتكتمـــل التجربة مع 
أحـــدث أدوات التأثيـــرات المرئية التي تســـمح للعمالء بتصـــّور تخصيصاتهم 
أمامهم في الوقت الحقيقي. وســـيقوم خبـــراء باغاني بتوجيه العمالء خالل 
هذه التجربة الفريدة ودعمهم من خالل معرفتهم العميقة لمنتجات باغاني.

“باغاني” تفتتح مكتبا لها في دبي

طارق البحار

تبرز هافال اســـمها بقوة اليوم ضمن ســـيارات الدفع الرباعي المتين من شـــركة التســـهيات التي تقدم الســـيارة من مجموعة من شـــركة “غريت وول 
موتورز”، المصّنع األكبر في الصين لشاحنات البيك أب والسيارات الرياضية رباعية الدفع اليوم ضمن المجموعة القوية والجميلة من العامة الصينية 
الرائدة بالباد، يرجع نجاح الشـــركة وانتشـــارها بشـــكل أساســـي إلى االلتزام وخدمة العماء، كما تســـتخدم الشـــركة أحدث التقنيات لتوفير ميزات 

السامة العالية مما يساعد على تجنب االصطدام ويوفر أقصى قدر من الحماية.
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توزيع جوائز “بريت أواردز” الموسيقية
فــاز مغنــي الــراب دايف أخيــًرا بجائزة “أفضل ألبــوم بريطاني”، الرئيســة في 
الــدورة األربعيــن مــن جوائــز “بريــت أواردز” الموســيقية، واســتغل الفرصــة 
بـــ ”عنصــري  النتقــاد رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريــس جونســون، ونعتــه 

حقيقي”.

الموســـيقية  الجوائـــز  هـــذه  وكافـــأت 
البريطانيـــة المغنيـــة األميركيـــة بيلـــي 
آيليـــش، التـــي اختيـــرت أفضـــل فنانة 

عالمية.
لفنـــان  “ســـايكودراما”  ألبـــوم  وتغلـــب 
الـــراب المولـــود فـــي حي بريكســـتون 
اللندني، على المرشحين اآلخرين في 
الفئة، وهم المغني االسكتلندي لويس 
كابالـــدي، وهاري ســـتايلز، عضو فرقة 
“وان دايركشـــن” السابق ومغني الراب 
ستورمزي، فضًل عن مايكل كيوانوكا.
أمـــا جائـــزة أفضـــل فنان فـــي صفوف 
الرجال فكانت من نصيب ستورمزي.

كابالـــدي  لويـــس  االســـكتلندي  وكان 
الـــذي حصـــد جائزتيـــن فـــي  الوحيـــد 
جديـــد،  فنـــان  أفضـــل  همـــا  األمســـية 
وأفضل أغنية عن “ساموان يو لوفد”.

ولـــم تشـــهد ترشـــحيات هـــذه الجوائز 
جـــدل؛  أي  البريطانيـــة  الموســـيقية 
بسبب العنصرية، إذ فاق عدد الفنانين 

السود عدد زملئهم البيض.
إال أن الترشيحات طغى عليها الرجال، 
ولم ترشـــح أي امرأة في فئتي أفضل 
ألبـــوم وأفضل فرقـــة اللتيـــن يتنافس 

فيهما الجنسان.

ونالـــت جائـــزة أفضـــل فرقـــة “فاولـــز” 
متفوقة على “كولدبلي”.

وكان الترقب كبيًرا للشـــابة األميركية 
بيلي آيليش، التي هيمنت على جوائز 
غرامـــي الموســـيقية األميركيـــة هـــذه 
الســـنة. وأدت الشـــابة البالغـــة 18 عاًما 
للمرة األولى “نو تايم تو داي”، األغنية 
الرســـمية للجزء األخير مـــن مغامرات 

جيمس بوند.
وحصلـــت آيليـــش على جائـــزة أفضل 
فنانة عالمية، مشيدة كثيًرا بمنافساتها 
ليـــزو، وأريانا غراندي، وكاميل كابيلو، 

والنا ديل ريي.
وعلـــى صعيـــد بريطانيا، نالـــت الفنانة 
اإلســـبانية البريطانية مايبـــل 23 عاًما 

جائزة أفضل فنانة.

طارق البحار

كشفت تقارير إعالمية أن الممثلة بينلوبي كروز كانت قاب قوسين  «
أو أدنى من لعب دور “فتاة بوند” في فيلم “Bond 24” منذ 3 أعوام، 

وهو الفيلم الذي سبق النسخة األخيرة من هذه السلسلة، التي 
ستعرض آخر أفالمها بعنوان “بوند 25” في أبريل المقبل، إلى جانب 

الممثل دانييال كريغ، وبالتالي لم تحظ بكتابة اسمها في سجالت هذه 
السلسلة البوليسية المثيرة.

19

tariq_albahhar

مدير مهرجان مسقط السينمائي قاسم السليمي: همومنا في الفن واحدة
ــر الــســيــنــمــا ــوي ــط ــت ــان” ل ــ ــم ــ ــمــك فـــي ُع ــل ــة ســتــكــون بـــعـــنـــوان “اصـــنـــع فــي ــل ــب ــق ــم الـــــــدورة ال

يؤكد مدير مهرجان مسقط السينمائي الدولي قاسم السليمي أن ُعمان اليوم تسهل قدوم المنتجين وصناع السينما إليها من خالل النسخة 
المقبلــة مــن المهرجــان الذي تغير موعده بســب رحيل الســلطان قابوس، وأن يكون لدينا مجموعة من المنتجيــن المعروفين والذين يمتلكون 
خبــرات فــي هــذا القطــاع، وأن يتعرفــوا على البلد وأن يعطي كل منهم انطباعه من خالل األعمال والمشــاركة بالتعاون مع، وزارة الســياحة 
واإلعــالم، التــي ســتتعاون معنــا لتقديــم ووضــع القوانيــن والتســهيالت التــي ســتكون في الفتــرة المقبلــة للتصوير الســينمائي في الســلطنة، 
باختيارنــا مجموعــة مــن الخبــراء فــي هــذا المجــال مــن عندنا. وقال في لقــاء خاص لمســافات البالد ضمن هامــش مهرجان العين الســينمائي 
مؤخــرا، حيــث شــارك الســليمي فعالياتــه: “نســلط الضوء في الدورة المقبلة التي ســتقام في شــهر أكتوبــر على المنتجيــن المعروفين والذين 
يمتلكــون خبــرات فــي هــذا القطاع، لكي يأتوا إلينا ويتعرفــوا على المناظر والمواقع الخالبة التي تتمتع بها الســلطنة ومدى التعاون لتصوير 
أفالم ومسلسالت عندنا من خالل مبادرة بعنوان “اصنع فيلمك في ُعمان”، وهي فعالية وإستراتيجية في آن معا، لتطوير السينما على مدار 
األعــوام المقبلــة؛ بســبب مــا نقدمــه كمــا ذكرت لك مــن تاريخ ومعالم مهمة تنفــع كمواقع تصوير رائعــة، وبدأنا بالفعل الخطــوات لتفعيل ذلك 

في هذا المجال بالتواصل مع عدد من المتخصصين والخبراء من فرنسا والهند وعربيا مصر والمغرب وزيارة عدد المناطق في السلطنة.

تحدثت في المهرجان عن السينما  «
العربية في أزمة؟

بالفعـــل نحـــن نعيـــش ذلـــك؛ بســـبب أن 
الســـينما الخليجيـــة تختلـــف تمامـــا عـــن 
وأن  خصوصـــا  جماهيريـــا،  العربيـــة 
الجمهـــور الخليجـــي يبتعد عن الســـينما 
الخليجيـــة ويختار العالمية نســـبيا، لكن 
في رأي الشـــخصي أن السينما أصبحت 
أفضـــل وتســـتقطب الخليجيين بســـبب 
تقـــدم  التـــي  المقدمـــة  األعمـــال  جـــودة 
اليوم بجهود شـــخصية وصعبة، من هذا 
المنطلـــق أطالـــب الجهـــات المعنية بالفن 
مســـاعدة هؤالء الفنانين بشكل أكبر من 
خلل إنشـــاء مراكـــز ومعاهد ســـينمائية 
متخصصـــة، تســـهم فـــي تطويرهـــم في 
مجـــاالت مختلفة لتقديم أعمـــال راقية، 
الخليجيـــة  الســـينما  همـــوم  وعمومـــا 
مشـــتركة ويجـــب أن نتعـــاون معـــا فـــي 
حلهـــا؛ ألن الهدف واحد، واألزمة واحدة 
تواجـــه الجميـــع فـــي الخليـــج باختلف 

توجهاتهم واإلمكانات التي عندهم.
هل ترى بأن االتفاقات العربية بالتعاون  «

ألجل تطوير السينما مهمة اليوم؟

وتبـــادل  للتعـــاون  االتفاقـــات  بالتأكيـــد 
الخبـــرات مهم جـــدا في الصناعـــة، ففي 
الجمعيـــة العمانيـــة للســـينما وقعنـــا على 
مثـــل  المهمـــة  االتفاقـــات  مـــن  العديـــد 
التعـــاون مـــع الشـــركة المصريـــة لمدينـــة 
اإلنتـــاج اإلعلمـــي للســـتعانة بالخبرات 
واإلمكانات المتوفرة بمدينة اإلنتاج في 

المجـــال الفنـــي وتعزيز التبـــادل الثقافي 
الســـينمائي المهم خصوصـــا، ومصر هي 
بوصلـــة الســـينما العربيـــة دائمـــا طبعـــا، 
وأيضـــا التعـــاون مـــع أهـــل االختصـــاص 
مـــن هوليوود الذين لهم بـــاع طويل في 
الســـينما يســـهل ويفتح أبواب من العلم 

والخبرة.
بالعودة إلى مهرجان مسقط  «

السينمائي الدولي كيف االستعدادات 
اليوم له؟

تحتفـــل الســـلطنة ممثلـــة فـــي الجمعيـــة 
بتنظيـــم  والمســـرح  للســـينما  العمانيـــة 
الدولـــي  الســـينمائي  مســـقط  مهرجـــان 
مـــرة فـــي كل عاميـــن بمشـــاركة واســـعة 
الســـينما  صناعـــة  فـــي  المهتميـــن  مـــن 
وكتـــاب  والفنانيـــن  المخرجيـــن  مـــن 
السيناريو والمنتجين من الدول العربية 
واألجنبيـــة، وفيه نحـــاول دائما أن نقدم 
برامـــج وفعاليـــات منوعـــة ومفيـــدة في 
كل دورة، وأن تحمـــل كل نســـخة طابعـــا 
تكريمـــات  مـــع  مميـــزا،  وطابعـــا  خاصـــا 

لمجموعة من األســـماء من سلطنة عمان 
ومـــن الوطـــن العربـــي وحتى مـــن خارج 

الوطن العربي.
سيكون البرنامج هذا العام ثريا خصوصا 
ونحـــن كنـــا علـــى ســـنقدمه فـــي مـــارس 
المقبل، وسنحتقل بالفنانين، وسنناقش 
فيـــه همومنـــا وأفكارنـــا، وأيضـــا بعـــض 
مما يتعلق بالســـينما في وطننـــا العربي، 
وهنـــاك برامج للطفل من خـــلل األفلم 
والفعاليات األخرى، وكذلك هناك برنامج 
العمانيـــة  للســـينما  كبيـــر  للمـــرأة ودعـــم 
والعاملين في فيها. وهناك 5 مســـابقات 
تثري المهرجان، من خلل تواجد صناع 
األفـــلم من مخرجين وفنانين حاضرين 
في مســـقط، وفي الوقت نفســـه تقصدنا 
يكـــون هنـــاك مجموعـــة  العـــام أن  هـــذا 
األولـــى  للمـــرة  ســـتعرض  األفـــلم  مـــن 
فـــي الشـــرق األوســـط، وســـتضم لجـــان 
التحكيم بهذا المهرجان نخبة مميزة من 
الشـــخصيات العربية والعالميـــة، ومنهم 
كاتـــب الســـيناريو والمخـــرج األمريكـــي 

كمـــران باشـــا، والممثـــل الفرنســـي برونو 
واألكادييميـــه  والسيناريســـت  هينـــري، 
آنـــا كورينايـــا، رئيس مهرجان فيســـباكو 
والفنانـــة  آريدومـــا،  ســـوما  اإلفريقـــي 
والسينارســـت  فاطمة لوكيلـــي، والناقد 

السينمائي عمر باللخمار. 
فـــي  تطـــورا  مســـقط  مهرجـــان  يشـــهد 
اســـتقطاب األفلم الروائيـــة والوثائقية 
بجـــودة عالية، إضافـــة إلى تقديم فرص 
أكثـــر لمنتجي األفلم من خـــلل اعتماد 
مســـابقات جديـــدة وذلـــك وفقـــا لفئـــات 
األفـــلم المتنوعـــة مثل األفـــلم الدولية 
الطويلـــة الروائيـــة والوثائقيـــة، األفـــلم 
أفـــلم  والقصيـــرة،  الروائيـــة  العربيـــة 
الطلبـــة واألفـــلم الدولية ألفـــلم الطفل 

واألنيمشن.

ماذا عن الجوائز؟ «

نقـــدم فـــي المهرجـــان عـــدة جوائـــز في 
فئـــة األفلم الدوليـــة الطويلـــة الروائية 
والوثائقية التي تضـــم الخنجر الذهبي، 
والخنجـــر الفضـــي والخنجـــر البرونـــزي 
إلـــى جانب جائزة أفضل ممثل، وأفضل 
وأفضـــل  مخـــرج،  وأفضـــل  ممثلـــة، 
وجائـــزة  تصويـــر،  وأفضـــل  ســـيناريو، 
اليوبيل الذهبي  )جائزة لجنة التحكيم( 
وأيضـــا إلـــى جوائـــز األفـــلم الوثائقيـــة 
الطويلـــة، وهـــي الخنجر الذهبـــي  يقدم 
ألفضـــل فيلـــم وثائقـــي طويـــل وأفضل 

مخرج وأفضل تصوير.
وفئة األفلم العربية الروائية والقصيرة، 
حيـــث يمنـــح جوائـــز الخنجـــر الذهبـــي 
والفضـــي والبرونزي ألفضل ثلثة أفلم 
روائية وثلثة أفلم وثائقية، إلى جانب 
جوائـــز أفضل مخـــرج أفضل ســـيناريو، 
أفضـــل ممثل وأفضـــل تصوير بالنســـبة 
مخـــرج،  وأفضـــل  الروائيـــة  لألفـــلم 
وجائـــزة أفضل مخـــرج وأفضل تصوير 
لألفـــلم الوثائقيـــة إلـــى جانـــب جائـــزة 

اليوبيل الذهبي من لجنة التحكيم. 
وفي فئة األفـــلم الدولية ألفلم الطفل 
واألنيمشـــن ســـيمنح الفائـــزون في هذه 
المســـابقة جوائـــز أفضـــل فيلـــم وأفضل 
مخـــرج وجائـــزة أفضـــل ممثـــل وأفضل 
وجائـــزة  ســـيناريو  وأفضـــل  تصويـــر 
أفضـــل تصميـــم جرافيكـــس والرســـوم. 
وبفئة أفلم الطلبة للعمانيين سيســـتلم 
الذهبـــي  الخنجـــر  جوائـــز  الفائـــزون 
والفضـــي والبرونزي ألفضل ثلثة أفلم 

من أفلم الطلبة. 
هل سنشاهد أفالما عمانية كثيرة  «

هذه المرة؟

تنـــال  أن  أتمنـــى  عديـــدة  أفـــلم  هنـــاك 
اإلعجـــاب وتســـتحق المشـــاركة، حيـــث 
نشـــجع في المقام األول اإلنتاج العماني 
ســـواء من القصير أو الطويل للمشاركة 
والتنافس بقوة خصوصا، وأن العمانيين 
لهـــم حضور في هـــذا المجال، وتشـــارك 
الكبيـــرة، هنـــاك  التظاهـــرات  أكبـــر  فـــي 
العديد من األفلم الروائية القصيرة من 
إنتـــاج مخرجيـــن عمانيين شـــاركت في 
عدد مـــن المهرجانـــات المختلفة والقت 

استحسان النقاد. 
خصوصـــا وأن الدورة القادمة ســـتكون 
بعنـــوان “اصنـــع فيلمـــك في ُعمـــان” كما 
قلت، وهي فعالية وإستراتيجية في آن 
معا؛ لتطوير الســـينما على مدار األعوام 
المقبلـــة، وعمان لديهـــا الكثير من أماكن 
التصويـــر والمناخـــات المختلفة ومعالم 

تاريخية مهمة جدا.
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مشهد لسماء صافية من أحد شوارع مدينة المحرق 
)تصوير: صابر محمد الشهابي(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مؤثرة  قصة  أسترالية  أم  نشرت 
عــن مــعــانــاة ابــنــهــا فــي الــمــدرســة 
 9 ــالـــغ  ــبـ الـ مـــوضـــحـــة أن طــفــلــهــا 
والعنف  للتنمر  يتعرض  سنوات، 
ألنه  زمــائــه،  قبل  مــن  باستمرار 

يعاني مشاكل في النمو.
ابنها كودان  بايلز  ياركا  وصورت 
وهو يبكي في طريق عودته من 
أحدهم  سخر  أن  بعد  الــمــدرســة 

من حجم رأسه.
ــفـــل فــــي الــمــقــطــع  ــر الـــطـ ــهـ ويـــظـ
بالبكاء،  يجهش  وهــو  الــمــتــداول 
لوالدته:  كامه  موجها  ويــصــرخ 
لو أن أحدهم يقتلني، أو  “أتمنى 

يعطيني حبا كي أقتل نفسي”.

ابنها اعتاد  إلى أن  وأشــارت األم 
الموت  فــي  رغبته  عــن  يعبر  أن 
منذ كان في سن السادسة بسبب 
مـــا يــتــعــرض لــهــا مـــن إســـــاءات 

ومضايقات في المدرسة.
وشــوهــد الــفــيــديــو أكــثــر مــن 21 
مليون مرة منذ بثه على فيسبوك 

ظهر األربعاء الماضي. 
من  دعــم  رســائــل  الصبي  وتلقى 

العديد من المشاهير.
الكوميدي  الممثل  دشـــن  كــذلــك 
بـــــــراد ويـــلـــيـــامـــز حـــمـــلـــة لــجــمــع 
رحلة  حجز  أجــل  مــن  التبرعات 
لــكــوادن كــي يـــزور “ديــزنــي النــد” 

في والية كاليفورنيا األميركية.

مشاهير العالم يتضامنون مع طفل تعرض للتنمر

ــات مـــن  ــ ــنـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ تـ
شكلت  الـــصـــخـــور 
هيئة  تــفــاصــيــلــهــا 
في  راسية  سفينة 
ليقف  الــصــحــراء، 
جبا راسيا جنوب 
غــــــربــــــي مـــديـــنـــة 
ــــوك، تــمــازجــت  ــب ــ ت

التجارة  طريق  على  محطة  كونه  الموقع  تاريخ  وثقت  منقوشة،  شواهد  حوله 
القديم من وإلى جزيرة العرب ومرت بها القوافل والركبان على امتداد الحضارات 
اإلنسانية المتتالية، وهذا ما يفسر تنوع وكثرة النقوش األثرية على صخور الجبل، 
في حين تردد ذكر اسمه في الشعر الجاهلي واإلسامي. “جبل السفينة” كما يصفه 
عام،   2600 من  ألكثر  تعود  التي  الثمودية  بالنقوش  الزاخرة  بالمدونة  المؤرخون 

كذلك الكتابات العربية لفترة ما قبل اإلسام وبعده في زمن مبكر.

جبل في السعودية صخوره على شكل سفينة

الصحة  لمنظمة  الــعــام  الــمــديــر  قـــال 
الـــعـــالـــمـــيـــة تــــــيــــــدروس أدهـــــانـــــوم 
المنظمة  إن  أمــــس،  جــيــبــريــســوس، 
قلقة من عدد الحاالت التي أصيبت 
بفيروس كورونا بدون صلة واضحة 
ــوبــاء عــلــى الــرغــم مــن أن الــعــدد  ــال ب

ــارج الــصــيــن ال  الــكــلــي لــإصــابــات خــ
يزال صغير نسبيا.

وأضاف على تويتر أن الحاالت التي 
بالوباء  واضــحــة  صلة  لها  تــوجــد  ال 
تشمل أشخاصا لم يسبق لهم السفر 
أو مــخــالــطــة أي حــالــة  الــصــيــن  إلـــى 

إصابة مؤكدة بالفيروس.
زال  ما  المرض  أن  التقارير  وكشفت 
المصابين  مــن   %  80 لـــدى  بسيطا 
 .%  20 لــــدى  ــا  حـــرجـ أو  وخـــطـــيـــرا 
ويكون الفيروس قاتا في 2 % من 

الحاالت.

إصابات “كورونا” بدون مخالطة المرضى تقلق منظمة الصحة

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:48

  11:52 

03:09

05:36

07:06
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

»يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي«
)صدق اهلل العظيم(

بمــزيد مـــن الحـــزن والأ�ســـى

تنعـــــــــى 

 عــائلتا �لمـردي و�أجـــور
فقيــــدتهـــما الغــــاليــــة المغفــور لــها بـــــاإذن اهلل تعــــــالــى 

مـــواهـــب محمـــود المــردي
حرم محمد علي �أجور وو�لدة علي ومحمود 

و�شقيقة كل من: ر�ئد وموؤن�س �بني محمود �لمردي 
و�سيوارى جثمانها الثرى اليوم بعد �سالة الظهر في مقبرة المنامة خلف بناية الكويتي

ُتقبل التعازي اليوم ع�سرا من ال�ساعة 4 ع�سرا اإلى ال�ساعة 8 م�ساء

واليومين التاليين للرجال في مجل�س اأجور من ال�ساعة 10 �سباحا اإلى ال�ساعة 1 ظهرا 

في مبنى 295 - طريق 7905 - مجمع 579 - الجنبية

وللن�ساء في منزل �سقيقتها رول المردي في منزل 456 - طريق 7906- مجمع 579 - الجنبية 

)إنا هلل وإنا إليه راجعون(

خاصية  تـــوك”  “تــيــك  تطبيق  أضـــاف 
“وضع األمان العائلي” المصممة لمنح 
سلوكيات  على  صارمة  رقابة  األهــل 
ــاء الــمــراهــقــيــن عــلــى الــهــاتــف  ــ ــن ــ األب
المحمول. وستسمح الخاصية لألهل 
بــربــط حــســابــاتــهــم عــلــى “تــيــك تــوك” 

الميزات  وتشغيل  أبنائهم،  بحسابات 
بتنقية  كما تسمح  بعد.  وإيقافها عن 
المحتوى الستبعاد غير المناسب منه 
وبإيقاف الرسائل. ويحدد “تيك توك” 
عمر 13 سنة كحد أدنى الستخدامه، 
ــكــن الــكــثــيــر مــمــن لـــم يــبــلــغــوا سن  ل

الــمــراهــقــة يــســتــخــدمــون الــتــطــبــيــق 
أنه  لشركة صينية. وكشفت  المملوك 
قبل  من  تــوك”  “تيك  استخدام  جرى 
13 % من جميع األطفال البريطانيين 
الذين تتراوح أعمارهم بين 12 - 15 

سنة في العام 2019.

“تيك توك” يسمح لألهل بمراقبة سلوك أطفالهم


