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نواب وتجار: 
الحكومة برئاسة 

سمو األمير 
خليفة بن سلمان 

حققت العديد 
من اإلنجازات 

في تعزيز التنوع 
االقتصادي 

ومميزات البحرين 
التنافسية

المنامة - بنا

أجمع نواب واقتصاديون على أن المؤشرات 
تــم عرضهــا  التــي   2018 للعــام  االقتصاديــة 
فــي جلســة مجلس الــوزراء األخيرة برئاســة 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، بشــأن 
ارتفــاع تأثير القطــاع غير النفطي في الناتج 
المحلــي، برهنت نجاح إســتراتيجية التنويع 
االقتصــادي التــي تنتهجهــا الحكومــة كأحــد 
المرتكزات األســاس التــي تتبعها في تحقيق 
النمــو االقتصــادي وتوفيــر مزيــد مــن فــرص 

العمل للمواطنين.
ســموه  برئاســة  الحكومــة  أن  وأكــدوا 
اســتطاعت أن تحقــق العديــد مــن اإلنجازات 
التي ســاهمت في تعزيــز التنويع االقتصادي 
مــن  التنافســية  البحريــن  مميــزات  وتعزيــز 
خالل إرساء مناخ استثماري جاذب وانتهاج 
سياســة اقتصاديــة تعتمــد فــي المقــام األول 
علي تعدد المصادر االقتصادية وفًقا للبرامج 
الحكوميــة التــي تســير بخطــى ناجحــة نحو 

التنوع.

األهلي بطاًل لدوري الدرجة الثانيةالغرير: “طفاش” صدفةالسودان: إعادة هيكلة األمن والمخابرات“بنفت” تطور “اعرف عميلك إلكترونيا”“فرحتي” تحتفل باأليتام
انطلقت أمس األول فعالية  «

“فرحتي في أبريل 3” التي 
نظمتها “فرحتي للمناسبات”، 
بالتعاون مع جمعية السنابل 

لرعاية األيتام في وتر جاردن 
ستي.

أبرمت شركة “بنفت”، اتفاقية  «
إستراتيجية مع 4 شركات 

تقنية لتطوير مشروع “اعرف 
عميلك إلكترونيا” الوطني 

الجديد، الذي يعتبر األول من 
نوعه على مستوى الوطن 

العربي.

بدأ المجلس العسكري االنتقالي في  «
السودان عملية إعادة هيكلة جهاز 

األمن والمخابرات الوطني. وقال 
نائب رئيس المجلس الفريق محمد 
حمدان دقلو، أمس، إنه ال يمكن حل 

الجهاز في الوقت الحالي، وإنما إعادة 
هيكلته.

قال الفنان علي الغرير إنه سلك  «
خط الكوميديا أو خط شخصية 

“طفاش” بالصدفة من خالل 
مسلسل “سوالف طفاش”. 
وأضاف في لقاء مع “البالد”: 

مثلما أجيد األدوار الكوميدية 
أجيد أيضا األدوار التراجيدية.

توج فريق األهلي بطال لدوري  «
الدرجة الثانية لكرة القدم للموسم 

الرياضي 2018 - 2019. جاء ذلك في 
اليوم الختامي لمباريات المسابقة، 

والذي أقيم أمس على استاد 
األهلي، إذ خاض األهلي لقاءه األخير أمام البسيتين وتمكن من 

الفوز عليه بنتيجة 6-0.
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صوجــه قائــد القيــادة األميركية الوســطى 
الجنــرال كينيــث ماكينــزي، أمــس، رســائل 
حازمــة إلى إيــران، التي وصفها بالمشــكلة 
الطويلة األمد، مؤكدا قدرة واشــنطن على 
ردع طهــران فــي حال أقدمــت على تحرك 
مــع  مقابلــة  فــي  ماكينــزي  وقــال  خطيــر. 
“ســكاي نيــوز عربية” إن الهــدف من زيارته 
منطقــة الشــرق األوســط، التــي تقــع تحــت 
“تعزيــز  هــو  المركزيــة  القيــادة  مســؤولية 

الروابط التي تهمنا كثيرا”.

تبــدأ غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن بعــد 
نحو أسبوع، عقد أولى ورش العمل الخاصة 
بصياغــة مرئياتها؛ تمهيــدا لرفعها للحكومة، 
وعلــى  المواضيــع،  مــن  عــدد  بخصــوص 
رأســها وضــع ضوابــط على ملكيــة األجانب 
للســجالت التجارية. وتأتي الخطوة بعد أن 
نجحــت الغرفــة بجهود قادتهــا في التصدي 
لزيادة كبيرة كانت ســتطول رســوم أنشــطة 

السجل التجاري.

“الغرفة” تدرس 
ضوابط لملكية 

األجانب للسجالت قائــد “األميركية الوســطى” يوجه “رســائل حازمــة” إليران

واشنـطـن قـادرة عـلى ردع طـهـران هالة سليمان... 25 عاًما من 
الخبرة اإلدارية والترويج للمعرفة

“إحيــاء أمــة اقرأ” هو حلم يســعى لتحقيقه 
3 شــبان بحرينييــن عملــوا  مــن  مجموعــة 
باجتهــاد فــي فترة قصيــرة؛ ليصبح تطبيق 
“الراوي” اسًما المًعا في البحرين والمنطقة.
“البــالد” التقــت اإلعالميــة ســيدة األعمــال 
المؤســس والمديــر التنفيــذي لشــركة عبــر 
القارات لالستشــارات والشريك المؤسس لـ 

)25(“الراوي ميديا” هالة سليمان.

)18()١٥(

استدعت وزارة الخارجية القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين باإلنابة 
نهاد العاني، مؤكدة استنكار مملكة البحرين واحتجاجها الشديدين للبيان الصادر عن مقتدى 
الصــدر، والــذي تــم الزج فيه باســم المملكــة ويمثل إســاءة مرفوضة للبحريــن وقيادتها ويعد 
تدخًل ســافًرا في شــؤونها، وخرًقا واضًحا للمواثيق ومبادئ القانون الدولي، ويشــكل إســاءة 

إلى طبيعة العلقات بين مملكة البحرين وجمهورية العراق.

بــن  الشــيخ خالــد  الخارجيــة  وقــال وزيــر 
أحمــد آل خليفــة في تغريدة علــى “تويتر” 
“مقتــدى يبــدي قلقــه مــن تزايــد التدخالت 
في الشــأن العراقي. وبدل أن يضع إصبعه 
علــى جــرح العــراق بتوجيــه كالمــه للنظام 
اإليرانــي الــذي يســيطر علــى بلــده، اختــار 
للبحريــن.  الســالمة ووجــه كالمــه  طريــق 
أعــان هللا العــراق عليــه و علــى أمثالــه مــن 

الحمقى المتسلطين”.
للشــؤون  الخارجيــة  وزارة  وكيــل  وســلم  
اإلقليمية ومجلس التعاون للقائم باألعمال 

العراقي باإلنابة السفير وحيد سيار مذكرة 
احتجــاج بهــذا الشــأن إلــى القائــم بأعمــال 

سفارة جمهورية العراق باإلنابة.
تحّمــل  البحريــن  مملكــة  أن  علــى  وشــدد 
الحكومــة العراقية نتيجة لذلك مســؤولية 
أي تدهــور أو تراجع للعالقات بين البلدين، 
كمــا تحملهــا مســؤولية الســماح لمثــل هذه 
األصــوات غير المســؤولة والمســيئة والتي 
تثيــر الفتنــة وتشــكل معاول هــدم وتهديد 
خطير على األمن والســلم واالســتقرار في 
المنطقة.وأضــاف أن المملكة تحرص دائًما 

علــى التزامهــا نهًجــا ثابًتــا بعــدم التدخــل 
وتطالــب  للــدول،  الداخليــة  الشــؤون  فــي 
التصــدي  بضــرورة  العراقيــة  الحكومــة 
هــذه  وردع  التحريضيــة  األصــوات  لهــذه 

المواقــف التأزيميــة، كمــا أنهــا تؤكــد أنــه ال 
يمكن أن تقبل أو تسمح أبًدا بأي شكل من 
أشــكال باإلســاءة أو التدخــل فــي شــؤونها 
كانــت،  أي جهــة  أو  أي شــخص  قبــل  مــن 
وستتخذ جميع إجراءات السيادة الالزمة؛ 
للحفــاظ علــى ســيادتها واســتقاللها وأمنها 

واستقرارها.
تطالــب  البحريــن  مملكــة  أن  إلــى  وأشــار 
الحكومة العراقيــة بالقيام بدورها وتحمل 
مسؤوليتها في حماية أمن وسالمة سفارة 
المملكــة فــي بغداد وقنصليتهــا في النجف 
األشــرف، وفًقــا التفاقيــة فيينــا للعالقــات 
الفــوري  بالتدخــل  وكذلــك  الدبلوماســية، 
لوقــف مثــل هــذه البيانــات والتصريحــات 
المعاديــة لمملكة البحرين وغير المســؤولة 
أي  مــن  أو  المســؤولين  مــن  كانــت  ســواء 
جهــة عراقية كانــت، والتي هدفهــا التأزيم 
وإخــالل األمــن واالســتقرار فــي البحريــن 

والمنطقة.

المنامة - وزارة الداخلية

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

انطلًقــا مــن ثوابــت الدســتور وإعمااًل لنصوصــه وتعزيــًزا لمفهوم دولة 
القانــون والمؤسســات وتأكيــًدا للنهــج اإلصلحــي الســامي واســتكمااًل 
لمســتقبل أفضــل ينعــم فيــه المواطــن بمجتمــع آمــن ومســتقر، أصــدر 
عاهــل البــلد صاحــب الجللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة بتاريخ 
21 أبريــل 2019 األمــر الملكــي الســامي بتثبيــت جنســية 551 محكوًمــا 
صدرت بحقهم أحكام بإســقاط الجنســية؛ تطبيًقا لما نصت عليه المادة 
)24( مكرر من القانون رقم )58( لســنة 2006 بشــأن حماية المجتمع من 

األعمال اإلرهابية.

الســامي؛  الملكــي  األمــر  هــذا  وجــاء 
المــادة  عليــه  نصــت  لمــا  اســتكماال 
واهتمــام  حــرص  يؤكــد  مــا  المذكــورة، 
جاللتــه على منــح أبناء الوطــن الفرصة 
للمراجعــة وتصويــب ســلوكهم. وتنفيًذا 
وزارة  شــرعت  الســامي،  الملكــي  لألمــر 
الجنســية  تثبيــت  بإجــراءات  الداخليــة 
عبر فريق عمل مشــترك مع وزارة العدل 

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

“الداخلية” تنشر األسماء المشمولة 
باألمر الملكي بتثبيت الجنسية

بيان الصدر األحمق... سافـر
“الخـارجـيـة” تـسـتـدعـي القـائـم بأعـمـال السـفـارة العراقـيـة

محرر الشؤون المحلية

قائد القيادة األميركية الوسطى يتحدث في اللقاء

سمو الشيخ عيسى بن علي يتوج الشارقة بالبطولة الخليجية لكرة السلة

)١١(

الشارقة بطال لـ “خليجية السلة”... والمنامة وصيًفا

)23 - 22( )04(

علي الفردان من المنامةأمل الحامد | تصوير: خليل إبراهيم

فريق عمل 
مشترك مع 

“العدل” يشرع 
باإلجراءات

وزير الخارجية



ليــس الهــدف مــن وراء هــذا المقــال هــو المديــح واإلطراء، 
تضخيــم،  أو  مغــاالة  أو  مبالغــة  أيــة  عنوانــه  فــي  وليــس 
بالتواريــخ  المدعومــة  والوقائــع  الحقائــق  ذلــك  وســُتثبت 
واألرقام التي ســنورد بعضا منها فقط لضيق المساحة، إنما 
الهــدف من هــذه الوقفة هو تبيان وإبــراز الحقيقة المتعلقة 
بعمالق وعلم من عمالقة وأعالم الحداثة والتطور والتنوير 
فــي القــرن العشــرين، الــذي ســيقف التاريــخ أمامــه يوًما ما 

وقفة إكبار وإجالل وتقدير.
وعندمــا تحدثنــا في األســبوع الماضي عن إشــكالية وأزمة 
الحداثــة معنــا وفــي منطقتنــا، ومــا تواجهــه حتــى اليــوم 
مــن صــد ورفــض ونفــور مــن قبــل قــوى وتيــارات وجــدت 
لقيمنــا ومعتقداتنــا، ذكرنــا  فــي الحداثــة تحدًيــا وتهديــًدا 
أن األنظمــة الحاكمــة فــي الــدول الخليجيــة العربيــة تبــدو 
فــي الواقــع أكثــر انفتاًحــا وثقــة وأكثــر اســتعداًدا ورغبــة 
لتقبــل واحتضــان الحداثــة مــن القــوى والتيــارات األخــرى 
فــي المجتمــع. وفــي هــذا اإلطار، وقبــل أكثر من قــرن، يبرز 
حاكــم البحريــن المغفور له بــإذن هللا تعالى صاحب العظمة 
ســمو الشــيخ حمــد بن عيســى بن علــي آل خليفــة، عن حق 
وحقيقــة، قامــة شــاهقة وعلــم شــامخ مــن أعــالم الحداثــة 
والتنويــر والتطويــر ليس على مســتوى البحريــن والمنطقة 
فحســب، بــل علــى مســتوى العالــم العربــي، وال مبالغــة فــي 
ذلــك خصوصــا عندما نأخذ في االعتبار الموارد واإلمكانات 
المتواضعــة والمحدودة التي كانت متوفرة أو غير متوفرة 
لديــه، وضيــق المســاحة المتاحــة لــه للحركــة فــي مجتمــع 
صغيــر يقــع في وســط محيط كان غارًقا فــي أوحال األمية 

والخرافــة والفقــر، وضمــن ظــروف عصية ومعاكســة، وفي 
مواجهة قــوى الجهل والتخلف وتيارات الرفض والمقاومة 
فــي الداخــل ومن الجوار، إضافة إلى الظــروف والمعطيات 
والصراعــات الدوليــة التــي كانــت تحيــط بــه، وإرهاصــات 
الحــرب العالمية األولى وذراعــه المربوطة بالتزامات دولية 

فرضتها هيمنة االستعمار.
لقــد تمكــن الشــيخ حمد من التغلــب على كل تلــك الحواجز 
والمعوقات، وفي الوقت نفســه لــم يتخَل أو يتنكر لجذوره 
البــداوة  قيــم  علــى  ترتكــز  التــي  المحافظــة  التقليديــة 
واســتثمارها  اســتنهاضها  فــي  نجــح  إنــه  بــل  والصحــراء، 

لتحقيق أهدافه وبرامجه.
تولــى المغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى زمــام األمــور فــي البالد 
منــذ تعينــه ولًيــا للعهــد فــي العــام 1901م ثــم تولــى مقاليد 
الحكم بعد وفاة والده في العام 1932م إلى أن اختاره هللا 

إلــى جــواره فــي العــام 1942م. وبحنكة وصبــر وروية بادر 
بإحكام عرى العالقة مع بريطانيا العظمى؛ القوة المسيطرة 
علــى المنطقــة وقتها ضمن نفــوذ األمبراطوريــة البريطانية 
التــي لــم تكن الشــمس تغرب عــن حدودها في تلــك الفترة؛ 
البــالد  ســالمة  وضمــان  الحمايــة  توفيــر  بهــدف  وذلــك 
وحدودها من أطماع المتربصين وما أكثرهم، ومشــيًدا في 
الوقت نفســه رأس جســر إلى منابع وحقول الحداثة والعلم 
والمعرفــة فــي أوروبــا، وللغــرض ذاتــه قــام بخطــوة جريئة 
وغيــر مســبوقة فــي المنطقــة باالســتعانة بخدمات تشــارلز 
بلغريــف، البريطانــي الجنســية، في العــام 1926م وتوظيفه 
مستشــاًرا لــه ليكــون وســيلة لتســهيل التواصــل واالتصــال 
بالغــرب، وتقديم المشــورة حــول أفضل الســبل للتعامل مع 
البريطانييــن، وقنــاة الســتقطاب أنظمــة اإلدارة الحكوميــة 

المتطورة في ذلك الوقت.
بــدأ ســمو الشــيخ حمــد عهــده بالشــروع فــي إرســاء دعائــم 
الدولــة وبــذر بــذور الحداثــة ضمــن جملــة مــن الخطــوات 
والمبــادرات والمشــاريع التــي كانــت رائــدة علــى مســتوى 
مســتقبلية  وأبعــاد  ودالالت  مؤشــرات  وذات  المنطقــة 
وإستراتيجية، منها على سبيل المثال ال الحصر وضع نظام 
لألســرة الحاكمــة، وإنشــاء النظام القضائي، ونظام حراســة 
الزراعيــة،  الرقعــة  وتوســيع  الموانــئ  وتأســيس  الشــرطة، 
ووضع نظام لمصائد األسماك ومغاصات اللؤلؤ، وبناء جسر 
الشــيخ حمــد ليكــون أول جســر فــي المنطقــة يشــيد فــوق 
الماء، فشــملت تلك الخطــوات جوانب من التنظيم اإلداري 

والرعاية االجتماعية والتنمية االقتصادية.

وفــي عهــده أصبحــت البحريــن رائــدة، وفي مقدمــة الدول 
العربيــة كلهــا عندمــا تــم تأســيس بلديــة المنامــة فــي العــام 
1919م، وبتوقيــع ســموه صــدر فــي العــام 1924 إعالن عن 
أول انتخابــات فــي تاريــخ البحريــن عبــر الدعــوة النتخــاب 
عدد من أعضاء مجلس بلدية المنامة جاء فيه: “إلى عموم 
ســكان بلديــة المنامــة، والمالكيــن منهــم علــى الخصــوص، 
نخبركم أن مقصد حكومة البحرين إحداث الزيادة في عدد 
أعضــاء مجلــس البلديــة بانتخــاب عشــرة أعضــاء يكونــون 

منتخبين من قبل األهالي”.
وقد عمت البحرين في العام 1919م، اضطرابات إثر وقوف 
تيــارات الممانعــة، ضــد تطبيــق القوانين المدنيــة والجنائية 

في البحرين، والتي كان معموال بها في الهند.
ووضع الشــيخ حمد بن عيســى على رأس أولوياته التعليم 
والرعاية الصحية، وهما الثنائي الذي ال غنى عنهما لترسيخ 
دعائــم الحداثة والتنمية، فاهتم بتطوير التعليم وانتشــرت 
في عهده المدارس في مدن البحرين وقراها، وفتحت في 
عهــده الكلية الصناعيــة في العام 1937، وفي العام 1940م 
افتتحت الكلية الثانوية، ثم اقتحم منطقة محظورة وقتها 
وهــي تعليــم المــرأة، الــذي كانــت تيــارات مقاومــة الحداثــة 
والتنوير تعتبرها نواة لخراب وضالل المجتمع، إال أنه أصر 
علــى موقفــه إيماًنــا منــه وإدراًكا واستشــراًقا مبكــًرا لقضية 

تمكين المرأة.
وبالنســبة للرعايــة الصحيــة، فقد باشــر رحمه هللا بتدشــين 
شــبكة العيــادات الصحية ونشــرها في مختلــف مدن وقرى 
منطقــة  فــي  حديــث  مستشــفى  أول  وإنشــاء  البحريــن، 
الخليــج العربــي في العام 1902م، ثــم أجاز فيما بعدافتتاح 
مستشــفى الملكة فيكتوريا التــذكاري في العام 1905 الذي 
يعتبــر أول مرفــق صحــي غير حكومــي فــي المنطقة، وفي 
العام 1937م افتتح مستشــفى العوالــي وبعدها بعام واحد 

تأسس مستشفى النعيم الذي ضم قسًما للنساء.
ولعــل مــن أهــم وأبرز إنجازات الشــيخ حمد بن عيســى وما 
ميــزه وجعلــه ســابق لعصــره وأوانــه هــو تدشــين وانتشــار 
األنديــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي عهــده، والتــي 
تعتبــر مــن أهــم ركائــز الحداثــة والتقــدم، وقــد جــاء إنشــاء 
هــذه المؤسســات مدعوًمــا بمرافــق ومنابر وأنشــطة ثقافية 
وأدبيــة ورياضيــة، مــن أهمهــا تأســيس نــادي البحريــن فــي 
العام 1937م، ونادي العروبة في العام 1939م، ثم تأسيس 
النادي األهلي في العام نفسه. وقد سبق ذلك تأسيس نادي 
“إقبــال أوال” فــي العــام 1913 الــذي تــم إغالقــه بعــد أشــهر 
مــن افتتاحــه علــى أثــر معارضة رجــال الديــن للفكــرة التي 
اعتبروها منكرا ومفســدة، ولكن في العام نفســه تم افتتاح 
النــادي اإلســالمي، وفــي العــام 1920 افتتح النــادي األدبي، 
وتأســس المنتــدى اإلســالمي فــي العــام 1928، إلــى جانــب 
غيرهــا مــن األندية والمؤسســات التي لعبــت دورا بارزا في 

تفعيل الحركة الثقافية وتنمية الوعي والحس الوطني.
وفــي عهــده تــم افتتــاح أول مكتبــة عامة في العــام 1913، 
كمــا افتتحــت في عهده أول دار للســينما في البحرين وفي 

منطقة الخليج العربي في العام 1938م.
وقــد واجه رحمه هللا بحكمــة وبصيرة اعتراضات التيارات 
المناوئــة للحداثــة والتطويــر علــى نشــر التعليم، وتأســيس 

دور السينما واألندية.
وقــد تضمــن الخطــاب الــذي ألقــاه فــي شــهر مايو مــن العام 
1923م مــا يؤكــد مــدى قناعتــه وإيمانــه بالثقافــة كقاعــدة 
أساســية للحداثة والتطور واالزدهار، وعزمه على مواجهة 
قــوى الجهــل والتخلــف، حيــث قــال “وأنــا أعــرف كمــا أنتــم 
تعرفــون بــأن المــدن المختلفــة عبــر العالــم شــهدت تقدًمــا 
فــي الثقافــة واالزدهــار، وال داعــي لبلدنــا الحبيــب أن يبقى 
دونه. أقول إنه من مهامي الرئيسة أن أعمل بجهد الزدهار 
بلدنــا الحبيب ونشــر التربية والتعليــم والخدمات الصحية، 

ولتشجيع التجارة والزراعة”.
وتأسســت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن فــي عهــده في 
العــام 1939م كأول مؤسســة مــن نوعهــا تنشــأ فــي منطقــة 
الخليــج العربــي ممثلــة لرجــال األعمــال والقطــاع الخــاص، 
بأنشــطته  واألعمــال  المــال  مجتمــع  صــوت  عــن  ومعبــرة 

وقطاعاته المختلفة.
وشــهدت البحريــن فــي عهــده توســًعا فــي بنــاء المســاجد 
والحســينيات، وبنــي الجامــع الكبيــر ومســجد الجمعــة فــي 
فــي  بنــي  مســجد  أول  علــى  بالمحافظــة  واهتــم  المنامــة، 
البحريــن، وهــو مســجد الخميــس التاريخي، وأمــر بترميمه 

في العام 1928م.
التعايــش  قيــم  وترســيخ  تأكيــد  علــى  ســموه  وحــرص 
والتسامح بين أتباع مختلف المذاهب والطوائف واألديان، 
وضمان الحرية لهم للتعبد وممارسة طقوسهم الدينية بكل 
طمأنينة وأمان، فكان رائًدا في هذا المجال أيًضا، واســتمر 
فــي توفيــر الحماية والرعاية لمعبد شــري كرشــنا، وهو أول 
معبــد هندوســي بني فــي البحرين ومنطقــة الخليج العربي 

الذي احتفل مؤخًرا بمرور مئتي عام على تأسيسه.
وبنيت في العام 1911م أول كنيسة في البحرين والخليج 
العربي، وهي الكنيســة اإلنجيلية الوطنية، كما منح ســموه 
الكنيســة الكاثوليكيــة أرًضــا لبناء كنيســة عليها فــي مدينة 
اليهــودي فــي  الكنيــس  بنــي  1930م  العــام  المنامــة، وفــي 

المنامة أيًضا.
وقــد كشــف الشــيخ حمــد عــن حصافــة ووعــي مبكــر وغير 
مســبوق فــي المنطقة ألهميــة ودور اإلعالم فــي خلق مناخ 
مهيئ لعملية التنمية والتحديث عندما قال بمناسبة افتتاح 
إذاعة البحرين في العام 1940م: “إن تأســيس هذه اإلذاعة 
الجديدة ينيلنا بهجة عظيمة، وذلك أننا نعتقد أنها ستكون 
مهمة ألبناء الخليج، وألننا أيًضا نعتقد أنها ســتقوم بأوســع 
مــن ذلــك، حيث إنها ستحســن عالقاتنــا الطيبة مــع جاراتنا 
الممالــك العربيــة”. كمــا أن عهــده شــهد إصــدار أول جريــدة 
فــي البالد، وهــي “جريدة البحرين” التــي أصدرها المرحوم 

عبدهللا الزايد في شهر مارس من العام 1939م.
وفــي عهــده بــدأ التنقيــب عــن النفــط وعثــر عليــه في ســنة 
1932م، وقد كان أول عثور للنفط في شبه الجزيرة العربية، 
كما تأسســت شــركة الســتخراجه وتصديره، فدخلت البالد 
بدلك عصًرا جديًدا مكن الحاكم الطموح من االستمرار في 

تنفيذ برامجه التحديثية والتنويرية والتنموية.
لقــد كان الشــيخ حمــد بن عيســى بن علــي آل خليفة بالفعل 
حاكًما وقائًدا حكيًما واعًيا مدرًكا مســتنيًرا متحلًيا بالرؤية 
الصائبــة والجــرأة والشــجاعة واإلقدام، رحمه هللا وأســكنه 

فسيح جناته.

صاحب العظمة سمو الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة... 
مؤسس ورائد الحداثة والنهضة والتقدم
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تمثــل مبــادرة رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفة في إقامة احتفاليــة بمقر األمم المتحدة في 
فيينــا بمناســبة اليــوم العالمــي للضميــر قبــل أيــام مضــت، منطلًقــا 
ولبنة لدعم جهود مســيرة العمل الجماعي الدولي لخدمة البشرية 
واإلنسانية واألمن والسالم العالمي، وهي بذلك تأخذ صفة المسار 
لمنظومة عمل دولي؛ إلنهاء صور النزاعات والتوتر والصراع التي 

باتت تهدد استقرار الكثير من المجتمعات.

إحياء الضمير العالمي

إن مبــادرة كهــذه تحمــل اســم مملكــة البحريــن صاغتهــا مبــادرات 
وجهــود ســموه فــي ســيرة طيبــة تهدف إلى ســالم شــامل ينعم به 
العالــم، ولــم تكــن تلك المبادرة بعيــدة زمنًيا عن الحــادث اإلرهابي 
اآلثم الذي شــهدته كنائس وفنادق في ســريالنكا تزامنت مع عيد 
الفصح؛ ليؤكد أهمية رؤية خليفة بن ســلمان للســالم، الذي يطمح 

فيه كل إنسان للعيش في أمن واستقرار.
وتجــددت دعــوة ســموه للمجتمع الدولي إثر تلــك الحادثة األليمة، 
إلى وقفة جادة بوجه اإلرهاب الذي يطول دور العبادة والمساجد 
والكنائس، فهي ال تراعي حرمة الدين والدم واإلنســانية، والحال، 
إن مبادرة ســموه في عمقها تســتهدف بث روح التسامح والمحبة 

والتعايش وإحياء الضمير العالمي.

مبادئ أساس إلستراتيجية دولية

رسالة سموه في اليوم العالمي للضمير حققت األصداء التي تؤكد 
مكانة مملكة البحرين، وأعجبني كثيًرا التصريح الصحافي لسفير 
خــادم الحرميــن الشــريفين لدى المملكــة عبدهللا بــن عبدالملك آل 
الشــيخ، الذي قال فيه إن رســالة ســموه تؤكد ما تحظى به مملكة 
البحريــن مــن مكانــة مرموقــة علــى المســتوى الدولي علــى الرؤية 
الحكيمــة الثاقبــة لملــك البحريــن صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفــة وجهــود رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة في خدمــة المجتمــع الدولي، 
وإرســاء األمن والســالم من جهة، والتنمية وبناء قدرات الشــعوب 
من جهة أخرى في أنحاء العالم، فرسالة سموه تعتبر وثيقة سالم 
تاريخية نحو إرســاء دعائم الســالم واألمن والرخاء وإزالة العنف 
واإلرهــاب والفوضــى فــي العالم، إذ حملت الرســالة مبادئ أســاس 
إلســتراتيجية دوليــة قادرة على إزالة العنــف واإلرهاب والفوضى 
وإحــالل الســالم والرخــاء ونشــر الســالم والتســامح والتعايــش، 
مؤكــدة أهميــة دعــم كل الجهــود علــى مســتوياتها كافــة فــي نشــر 
ثقافة السالم واالستقرار وقيم االنفتاح واالعتدال والتسامح في 
جميــع أنحــاء العالــم، ومــد جســور التواصل والتالقي بين شــعوب 

العالم.

العمل مع المجتمع الدولي

هنــاك العديــد مــن الجوانــب والدعائــم والمنطلقــات التــي شــملتها 
هــذه الوثيقــة التاريخيــة تجاه الســالم العالمي، فــأن تتصدر بالدنا 
الغاليــة بفكــر مســتنير لقائــد كخليفــة بــن ســلمان مكانــة متقدمــة 
لقضايا السالم والتنمية واالستقرار العالمي، فهذا يعني أن مواقف 
البحريــن كانــت وال تــزال ســاعية للحيلولــة دون بــروز مســببات 
زعزعــة االســتقرار العالمــي، وبالتالــي العمــل مــع المجتمــع الدولي؛ 
من أجل ترسيخ دعائم االستقرار وفق منهج فاعل يناهض العنف 

والصراعــات وانتشــار النزاعــات الفوضــى. مــن الضــرورة بمــكان، 
لتقديــم دالالت واضحــة علــى اهتمــام خليفــة بن ســلمان بالســالم 
العالمي، أن نســتعرض ما يؤكده ســموه دائًما في مختلف المحافل 
واللقاءات عن دور مملكة البحرين في الوقوف إلى جانب القضايا 
العادلــة علــى خارطــة العالــم، ســواء أكان ذلــك فــي العالــم العربــي 
واإلسالمي، أم على صعيد المواقف الدولية، وهي مواقف تحظى 
باحتــرام وتقدير كبيرين؛ بفضل سياســاتها المتوازنة ودفاعها عن 
الحــق، وانتصارهــا للقضايا العربية واإلســالمية، فالنهج الســعودي 
في التعامل مع األحداث والمســتجدات أثبت على الدوام فاعلية، 

وهو موضع تقدير واحترام من الجميع.

شريك فاعل في القضايا العادلة

إن رســالة ســموه تنطلــق مــن أســس حضاريــة؛ ذلــك أن االحتفــال 
بذكــرى مــرور 70 عاًما على إقرار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان 
يعد مناســبة لتســليط الضــوء على أهمية االلتــزام بالمبادئ النبيلة 
التــي أقرهــا ذلــك اإلعــالن، والتــي شــكلت وثيقــة تاريخيــة مهمــة 
وإنجــازا عظيمــا فــي تاريــخ البشــرية، فتحقيــق الســالم العالمــي 

واإلقليمــي ضــرورة ينبغــي أن نبــذل مــن أجلهــا كل الجهــود، وإن 
العمــل مــن أجــل الســالم وترســيخه علــى كل المســتويات هو نهج 
واضــح ســارت عليــه مملكــة البحريــن، ومازالــت، فــي توجهاتهــا 
وعالقاتها مع دول العالم، فالبحرين وقيادتها ماضية في التمسك 
بقيم اإلنســانية والتعايش الســلمي بين مختلف الثقافات والعقائد 
واألصول، ما بوأها مكانتها بين األمم ألن تصبح شريكا فاعال في 

خدمــة قضايــا العالــم العادلة والمســاهمة في نشــر األمن والســالم 
واالستقرار في كل أرجاء المعمورة.

جوهــر فكــر خليفة بن ســلمان على هذا الصعيــد ال يمكن اختصاره 
في مقال واحد؛ ألن هناك حاجة ملحة كما يشخص سموه إلدراك 
المرحلــة التــي نحياهــا، والتي تشــهد أحداثا ومتغيرات متشــابكة، 
ودعــوة دول العالــم إلــى التعــاون والتكاتف؛ من أجــل صون األمن 
واالســتقرار وحمايــة الســلم الدولــي، من خــالل التحــرك الجماعي 
لحــل الصراعــات وإزالة التهديدات من مختلــف مناطق العالم، فال 
يمكن الحديث عن السالم في بعض الجوانب وإغفاله في جوانب 
أخرى، وعلينا جميًعا أن ندرك أن مصير دول العالم بات في وقتنا 
الحاضر مشترًكا، وال يمكن أن نسمح ألي من كان أن يعبث به، وأن 
يعرض العالم بأسره لمخاطر وتهديدات لم تعد خافية على أحد.

التمسك بإعالء قيم وثقافة السالم

المرحلة الراهنة، كما يشدد سموه، تتطلب جمع الكلمة والعمل من 
أجــل اســتقرار دائــم، وأن تعمــل كل الــدول، بمــا فيهــا دول مجلس 
التعاون، على التعاطي مع كل مرحلة بما تتطلبه، والنأي بدوله عن 
أيــة أخطــار وتحديــات تهــدد دول المنطقة في أمنها واســتقرارها، 
والبنــاء  التطويــر  نحــو  كافــة  والطاقــات  اإلمكانــات  وتوظيــف 
والتنميــة، فنحــن نمــر بوقــت دقيق يســتوجب المزيد من التشــاور 
والتنســيق، وأن يكثــف قــادة دول المجلــس مــن لقاءاتهم في ظل 
العمــل الخليجي لمشــترك، وإيجاد صيغ جديــدة للعمل تتوافق مع 
متطلبــات المرحلــة الحالية التي تشــوبها تطورات وظروف دقيقة 
وبمــا يســهم فــي تحقيــق أهدافنــا فــي األمــن واالســتقرار والنمــو، 
الــدول للتمســك بإعــالء قيــم وثقافــة الســالم  والتعــاون مــع كل 
وحــل النزاعــات والنهوض بجيل يحمل األفــكار الرافضة لمهددات 
تســوده  عالمــي  مجتمــع  مصالــح  لتحقيــق  والداعمــة  االســتقرار، 

المحبة.
نختتم بعبارة جميلة وردت في تقرير نشرته صحيفة “الجمهورية” 
المصريــة قالــت فيــه إن ســموه بإطالق اليــوم الدولــي للضمير في 
فيينــا، برعايــة رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة، يكون ليــس فقط من أحيا مفهــوم “الضمير 
العالمــي”، ولكــن أيًضــا طــور مــن المفهــوم ونقلــه مــن محدوديــة 
التأثيــر؛ ليكــون خطاًبا عالمًيــا عابر للقارات، غيــر محدود بالحدود 

الجغرافية.

عادل عيسى المرزوق

 سمو رئيس الوزراء لدى تسلمه درع التسامح الممنوح لسموه من االتحاد العالمي للسالم والمحبة

المنامة - بنا

جرًيــا على عادة ســموه الســنوية، قامت اللجنة 
المنظمــة لمبــرة رئيــس الــوزراء صاحب الســمو 
آل خليفــة  بــن ســلمان  األميــر خليفــة  الملكــي 
الحتياجات شهر رمضان المبارك، بتوزيع المواد 
كبيــر  عــدد  علــى  األساســية  والســلع  الغذائيــة 
المتعففــة والجمعيــات والصناديــق  مــن األســر 

الخيرية في مختلف مناطق مملكة البحرين.
أعضــاء  عــن  نيابــة  النعيمــي  ســهيلة  ورفعــت 
لصاحــب  وتقديرهــا  شــكرها  خالــص  اللجنــة، 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء، علــى مبادراتــه 
الكريمة وحرصه على اإلسهام بإدخال السعادة 
والتخفيف عن كاهل األســر المتعففة في األيام 
الفضيلــة مــن شــهر رمضــان المبــارك، وهــو نهج 
دأب ســموه على القيام به ويعكس ما يتميز به 

من قلب عطوف وإحساس أبوي مرهف.
وأشارت إلى أن اللجنة وزعت مبرة سموه على 
العديد من األســر المتعففة في مختلف مناطق 
مــن  الكريمــة  المبــادرة  أن  مؤكــدة  البحريــن، 
ســموه أدخلت السرور إلى قلوب األهالي الذين 
أشــادوا باهتمام سموه على الوقوف إلى جانب 

المواطنين في مختلف الظروف والمناسبات. 
مــن جانبــه، أعــرب رئيــس حملــة تبــوك للحــج 
آيــات  أســمى  عــن  المرشــد  إبراهيــم  والعمــرة 
الشــكر واالمتنان لصاحب السمو الملكي رئيس 

الوزراء على ما يوليه سموه من حرص ورعاية 
بالمواطنين بجميع فئاتهم.

وأكد أن مبرة ســموه الســنوية في شهر رمضان 
الفضيل ليســت بغريبة على ســموه بما لديه من 
ســخاء كبير وعطاء واسع وحرص على إدخال 
الفرح إلى قلوب األسر المتعففة في هذه األيام 

المباركة. 

مــن ناحيتهــم، قــال المواطنــون الذيــن تســلموا 
مبرة ســموه الرمضانيــة، إن الكلمات لتعجز عن 
تقديم الشــكر والتقدير لصاحب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء الــذي ال يتوقف نهــر عطائه عن 
التدفــق، مبتهليــن إلــى هللا عز وجــل أن يحفظ 
ســموه وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية 

والعمر المديد.

اللجنة المنظمة لمبرة سمو رئيس الوزراء وزعت المواد الغذائية على األسر المتعففة والجمعيات والصناديق الخيرية

مستهدفة األسر المتعففة والجمعيات والصناديق الخيرية

مبرة سمو رئيس الوزراء توزع السلع الرمضانية
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أمام بيئة العمال

الراعي الذهبي يشع بريقه في “الخليج للعقارات”
للقطاع ــه  ــم دع عــلــى  الــــــوزراء  ــس  ــي رئ ســمــو  نــشــكــر  ــي:  ــاع ــن ــم ال

“غولدن غيت”، أطول برج ســكني للتملك الحر قيد اإلنشــاء حالًيا في خليج البحرين، يختتم مشــاركته الناجحة جًدا في معرض الخليج للعقارات الذي 
اســتضافه مركــز البحريــن للمعــارض. وشــهد مشــروع غولــدن غيــت، الراعــي الذهبي لمعــرض الخليج للعقــارات، نجاًحا هائــًا، إذ حقق المشــروع مبيعات 

قياسية بأكثر من 20 وحدة سكنية ذات ملكية حرة بيعت خال 3 أيام.

كان جنــاح غولــدن غيــت موطًنــا 
لمجموعــة واســعة مــن “العروض 
تــم  التــي  الحصريــة  الذهبيــة” 
تقديمهــا للعمــاء الذيــن اشــتروا 
األيــام  فــي  الوحــدات  وحجــزوا 
الخليــج  معــرض  مــن  الثــاث 

العقاري.
مســاحته  يبلــغ  الــذي  المشــروع 
140 ألــف متــر مربــع، والــذي يقع 
في قلــب خليج البحرين، يتكون 
علــى  موزعــة  شــقة   746 مــن 
برجيــن ســكنيين، األول يتكــون 
 45 مــن  والثانــي  53 طابقــا  مــن 

طابًقا. 
وتــم تجهيــز مــكان اإلقامــة بـــ 7 
الســيارات  مواقــف  مــن  طوابــق 
الستيعاب 999 موقف للسيارات. 
ألكبــر  موطًنــا  المشــروع  ويعــد 
البحريــن  فــي  اإلنفنتــي  مســابح 
الفاخــرة  المرافــق  مــن  والعديــد 

مثل قاعات السينما وغيرها.
رئيــس غولــدن  نائــب  وصرحــت 
غيت للتســويق والمبيعات إيمان 
“نحــن ســعيدون  المناعــي قائلــة 
للغاية بأدائنا في معرض الخليج 
العقــاري. كان المعــرض والحدث 
الناجح شــهادة كبيرة على التزام 
فــي  الثقــة  باســتعادة  البحريــن 
القطــاع العقــاري ويســعدنا أيًضــا 
بيــع أكثر من 20 وحدة وهو رقم 

قياسي بالنسبة لنا في 3 أيام”. 
وأضافــت “نــود أن نشــكر رئيــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
الكريــم  حضــوره  علــى  خليفــة، 
ودعمه لقطاع العقارات والتطوير 

ســموه  لكلمــات  كان  العقــاري. 
األثــر الكبيــر والداعم فــي إنجاح 
المشــروع ومعدل المبيعات. كان 
ومســاندته  دعمــه  بفضــل  ذلــك 
وكان ردا للجميــل علــى تشــريفه 
بالحضــور فأردنــا مــن خــال مــا 
نقدمه في مشــروع غولدن غيت 

أن نطلــع العالــم والخليــج العربي 
علــى أن البحريــن مازالــت رائــدة 
مبتكــرة  عقاريــة  مشــاريع  فــي 
مختلفــة واســتطعنا تحقيق ذلك 
باســتقطاب  وجيــزة  فتــرة  فــي 
البحرينيــة  و  األجنبيــة  األمــوال 
مــن خــال المشــروع الفريــد مــن 

نوعه غولدن غيت”.
وتم تنفيذ مشــروع غولدن غيت 
من خال شراكة عالمية مشتركة 
“غولــدن  الكوهجــي  شــركة  بيــن 
غيــت” ومجموعــة الهنــد “أجميرا 

ريالتي” و “مايفير هاوسنق”. 
وأضافت المناعي “ســعدنا للغاية 
باهتمــام المســتثمرين المحلييــن 
الفرصــة  باكتســاب  واألجانــب 
المتاك شــقة واحدة أو أكثر في 
هذا المشــروع لغرض اإلسكان أو 

التأجير أو إعادة البيع”.

سمو رئيس الوزراء في زيارة لجناح الشركة

المنامة - غولدن غيت

Û  للكويــت مكانــة خاصة في قلوب جميع البحرينييــن، هكذا وصفها رئيس الوزراء
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان حفظه هللا ورعــاه، وهكذا يؤكد 
ســموه على مدى األيام أن العاقات األخوية الحميمة مع األشــقاء ســتظل خالدة 
أبــد الدهــر، وأن اللقــاءات المتصلــة، واالتصــاالت المســتمرة تــروي ظمــأ النفــوس 

المتعطشة إلى لقاء الشقيق، والذود عنه ، واالحتفاء به.
Û  جــاء ذلــك فــي تصريحــات واضحــة باجتــاء لــأب الرئيس، وهــو يلتقــي الوفود

المشاركة في اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الكويت الحبيبة، 
على القرب أو على الُبعد من االجتماعات التي هي ضرورية لرفد أواصر التعاون 
االقتصــادي والتجــاري، وتأكيــد المواقف تجاه العديد مــن قضايانا اإلقليمية نجد 
الكويت متربعة على عروش أيامنا، حاضرة في ربيع ذكرياتنا، في أثناء الدراسة 
الجامعيــة فــي الدولــة الشــقيقة مواقــف وطرائــف، صــوالت وجــوالت، حــوارات 
ومطارحــات، أفــكار متداولــة، وأخــرى تســتعد لإلقــاع مــن عقــل إلــى آخــر، ومــن 

ا بالورد والرياحين. مفترق إلى طريق فرشناه سويًّ
Û  هكذا تعيش الكويت داخلنا، وهكذا التقى دائما مع مشــاعر رئيس الوزراء عندما

يتحدث عن الدولة الشــقيقة بكل هذا الحب وكل هذا التفاني في ردم الفجوات، 
وتعبيــد الــدروب والمفترقــات، وتأكيــد وحــدة الصــف وســامة الهــدف، وحســن 

المقاصد والمآب.
Û  إنها طبيعة خاقة تجسدت أهم مامحها، وأدق طباعها في عاقات خاصة جدا

بيــن دولتيــن شــقيقتين تمكنتا من توحيد الصفوف وترســيم القــرارات ومواجهة 
األوضــاع والتحديــات التــي تمــر بها المنطقــة والعالم، عــاوة على تلــك العاقات 
الثنائية الخالدة التي تتمتع على الدوام بنقاء سريرة، وصفاء نية، ورجاحة عقل.

Û  لقــد كنــت ســعيد الحــظ عندمــا رافقــت ســمو الرئيــس إلــى إحــدى زياراتــه لدولــة
الكويــت الشــقيقة قبــل أكثــر مــن عام، وأســتطيع القول إننى تلمســت مــن حفاوة 
االســتقبال وكــرم الوفــادة، وتطابق المواقف بيــن الرئيس وقادة الدولة الشــقيقة 
وعلــى رأســهم صاحــب الســمو األميــر الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر أن العاقات 
التاريخية التي انطلقت بالتوازي من قمة وقاعدة الهرم البنيوي بين الشقيقتين، 
البــد لهــا وأن تتمتــع بتلــك الخصوصيــة التي حظيــت بها، بل والبد وأن تجســدها 
خطــى متجــذرة في تربة هذه األرض الطيبــة نحو غد أجمل، وواقع أفضل، وأمة 

تسعى دائما للسام، وأي سام.
Û  إن اللجنــة العليــا المشــتركة بيــن مملكــة البحريــن ودولــة الكويت إنمــا هي غيض

من فيض، تتمتع به العاقات الثنائية، والمواقف المتبادلة، والصفوف المتراصة، 
إنها وشــائج قربى، وبشــائر خير، وصفات يتحلى بها النباء عندما تشــاء األقدار 

وعندما نلتقي حيث نشاء.

مكانة خاصة

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

المنامة - بنا

أجمــع نــواب واقتصاديــون علــى أن المؤشــرات االقتصادية للعام 2018 التي تم عرضها في جلســة 
مجلس الوزراء األخيرة برئاســة رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفة، بشأن ارتفاع تأثير القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، برهنت على نجاح إستراتيجية 
التنويــع االقتصــادي التــي تنتهجهــا الحكومــة كأحــد المرتكــزات األساســية التي تتبعها فــي تحقيق 

النمو االقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.

وأكــدوا أن الحكومــة برئاســة ســموه اســتطاعت أن 
تحقــق العديــد مــن اإلنجــازات التــي ســاهمت فــي 
تعزيــز التنويع االقتصادي وتعزيز مميزات البحرين 
التنافســية من خال إرســاء مناخ استثماري جاذب 
وانتهاج سياســة اقتصاديــة تعتمد في المقام األول 
للبرامــج  وفًقــا  االقتصاديــة  المصــادر  تعــدد  علــي 

الحكومية التي تسير بخطى ناجحة نحو التنوع.
واتفق النواب واالقتصاديون على أن اهتمام سموه 
بقطاع المؤسســات الصغيرة والمتوســطة اســم في 
ظهــور قطاعات اقتصادية متنوعة تلعب دوًرا مهًما 
فــي قيــادة عجلــة التنميــة االقتصاديــة فــي مملكــة 
البحريــن، وتعــزز من ارتفاع مؤشــر اإليــرادات الغير 
نفطيــة باعتبــار أن تلــك المؤسســات هــي الشــريك 
الرئيــس للنشــاط االقتصــادي والعنصــر األبــرز فــي 
مواجهــة التحديــات االقتصاديــة، وأشــادوا بجهــود 
ســموه فــي بنــاء مجتمع متكامــل اقتصادًيــا تدعمه 

بنية تحتية مستدامة قوية ومتطورة.
غيــر  القطــاع  أن  أظهــرت  قــد  المؤشــرات  وكانــت 
النفطــي حقــق نمًوا بــارًزا بنســبة 3.2 % في الفصل 
الرابــع مــن العــام 2018 مقارنــة بالفصــل الرابــع مــن 
العام 2017، وبنســبة 2.6 % في سنة 2018 مقارنة 
بالعــام 2017، كمــا أظهــرت ارتفــاع الناتــج المحلــي 
زيــادة  بنســبة  دينــار  مليــار   12.6 إلــى  اإلجمالــي 
بلغــت 1.8 % مقارنــة بالعــام 2017، فيمــا أظهــرت 
المؤشــرات األخــرى زيــادة حجــم التبــادل التجــاري 
غيــر النفطــي بمقــدار11 % عــن العــام 2017 إذ بلــغ 
8.4 مليــار دينــار، فيمــا بلغــت التراخيــص الصناعية 
الصــادرة 60 ترخيًصــا بلــغ قيمة االســتثمار فيها 56 
مليــون دينار تقريًبا. من جانبــه، أعرب رئيس غرفة 
تجارة وصناعة البحرين ســمير ناس عن بالغ شكره 
وتقديــره لرئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة على دعمه الدائم 
للغرفــة ووقــوف ســموه بجــوار التاجــر البحرينــي؛ 

باعتبــاره محــور التنميــة، وأضــاف أن ســموه دائًمــا 
األعمــال  ألصحــاب  الداعمــة  مواقفــه  يؤكــد  مــا 
البحرينييــن، ووصــف ســموه بأنــه المحفــز الرئيــس 
لهــم الســتمرار نجاحهــم لدعــم االقتصــاد الوطنــي، 
فضًا عن رعاية ســموه لصغار التجار وحرصه على 
معالجــة جميــع المعوقــات التــي تواجههــم للمضــي 

قدًما نحو االنفتاح االقتصادي.
وأكد أن سموه أرسى دعائم التنمية وأسس لمجتمع 
اقتصــادي ناجــح علــى مختلــف المســتويات وقــادر 
أن  وأضــاف  المختلفــة،  بقطاعاتــه  النهــوض  علــى 
الجهــود المبذولــة لتنويع االقتصــاد بعيدا عن النفط 
بــدأت تؤتــي ثمارهــا في ترســيخ النمــو االقتصادي، 
وأوضــح أن الفصــل الرابــع مــن العــام 2018 اتســم 
بمعــدل نمــو متميز بنســبة 3.2 %؛ بفضل الخطوات 
الحتــواء  الحكومــة  اتخذتهــا  التــي  االســتباقية 

التأثيرات المحتملة للتراجع في أسعار النفط. 
ورأى أن المؤشــرات االقتصاديــة لهــذا العام مبشــرة 
بمــا هــو مقبــل مــن نجاحات علــى المســتويات كافة 
شــعًبا  البحرينــي  المجتمــع  لطموحــات  ومرضيــة 
وحكومــة؛ لمــا لذلــك مــن أهميــة مــن حيــث توفيــر 
فــرص العمــل للمواطــن البحرينــي من خــال برامج 
التنويــع التــي تســهم بشــكل كبيــر في إيجــاد فرص 
عمــل جديدة لتحقيق رؤية حكومة مملكة البحرين 
في تنويع مصادر الدخل ودعم االقتصاد الوطني. 

بــدوره، قــال النائــب األول لرئيــس مجلس الشــورى 
جمــال فخــرو إن التركيز على تنويــع مصادر الدخل 
لمــا يمثلــه  أمــر ضــروري تتطلبــه المرحلــة المقبلــة 
مــن أهميــة بالغة في دعــم االقتصاد الوطنــي، الفًتا 
أن توجــه الحكومــة بتقليــل االعتمــاد علــي المــورد 
النفطــي يؤكــد ســيرها فــي الطريــق الصحيــح نحــو 
تنميــة اقتصاديــة مســتدامة، وأشــار إلــى أن تنويــع 
مصــادر الدخــل ســوف يعــزز مــن إيجــاد صناعــات 
أخــرى تســهم فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي ومن ثم 

الناتــج  فــي  الصناعــة  زيــادة نســبة مســاهمة هــذه 
بيئــة  تمتلــك  البحريــن  مملكــة  أن  وأكــد  المحلــي، 
جاذبــة لأعمــال لمــا تتمتــع به مــن ميزات تنافســية 
وتســهيات تجعلهــا واحــدة من أكثــر االقتصاديات 

في المنطقة الجاذبة لاستثمارات والمشاريع. 
لاقتصــاد  الحاليــة  المؤشــرات  أن  فخــرو  ورأى 
البحرينــي باعثــة علــى التفــاؤل نتيجــة المعطيــات 
تبــدو  االقتصــادي  التنــوع  رؤيــة  وأن  اإليجابيــة، 
واضحة في مختلف القطاعات االقتصادية لمواكبة 

التطور الذي يتسارع في العالم أجمع. 
هــي  الصغيــرة والمتوســطة  المؤسســات  إن  وقــال 
العمود الفقري لاقتصاد البحريني، مشــيًدا في هذا 
الصــدد بتوجيهــات صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء الداعمة لتلك القطاعات قائًا إن توجيهات 
ســموه كانت واضحة وجاءت في الوقت المناســب 
إلنقــاذ تلــك المؤسســات مــن التدهــور، مضيًفــا أن 
الدولــة هي المحرك الرئيس لاقتصاد وهي المعنية 
قــدرات  لتعزيــز  القطاعــات  تلــك  وتطويــر  بتنميــة 

االقتصاد الوطني. 
مــن ناحيتــه، أعــرب رئيــس جمعية البحريــن لتنمية 
أحمــد  النائــب  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
صباح الســلوم عن ثقته في السياســات االقتصادية 
التــي تتبعهــا  الحكومــة البحرينيــة برئاســة رئيــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
ســلمان آل خليفــة، وولــي العهد نائــب القائد األعلى 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، 
خصوصــا فيمــا يتعلــق بالتحــوالت الخاصــة بتنويع 
اإليرادات غير النفطية، وتحقق التوازن  االقتصادي 
المرجــو، وعــدم االكتفــاء بالنفــط باعتبــاره مصــدرا 
أن  علــى  وشــدد  للدولــة،  العامــة  للموازنــة  رئيســا 
التوازن المالي في البحرين يعزز الثقة ويســهم في 
االســتدامة االقتصاديــة  على نطاق أوســع، ويرســل 

بإشارات إيجابية للغاية لجميع المستثمرين. 
وقــال “إن الزخــم في القطاعــات غير النفطية يرجع 
إلى النشــاط الذي يشــهده القطاع الخاص، ما يؤكد 
متانــة محفزات النمــو والخطوات  المتخــذة للتأقلم 
ويعــزز  البحريــن،  فــي  االقتصاديــة  التقلبــات  مــع 
مــن حقيقــة مرونــة اقتصــاد  المملكة بقيــادة العديد 
مــن القطاعــات غيــر النفطيــة مثــل القطــاع العقاري 

والفندقي  والصناعي واللوجيستي والمصرفي”. 
ورأى أن المؤشــرات التــي أعلنــت أخيــرا بخصــوص 
وتحقيقــه   2018 النفطــي  فــي  غيــر  القطــاع  أداء 
نمــًوا بــارًزا بنســبة 3.2 % فــي الفصــل الرابــع مــن 
العــام 2018  مقارنــة بالفصل الرابــع من  العام 2017، 
بالعــام  مقارنــة   2018 ســنة  فــي   %  2.6 وبنســبة 
  2017، ليســت وليــدة اليــوم والليلــة، ولكنهــا ثمــرة 
جهود بدأت منذ سنوات مضت التفتت  فيه القيادة 
الرشــيدة إلــى أهميــة تنويــع مصادر الدخــل وإيجاد 
فــرص عمــل ألبناء الوطــن،  ووضعــت رؤيتها 2030 

التي يقف وراءها بجهد بارز سمو ولي العهد. 
عنــد  تقــف  لــم  الطيبــة  المؤشــرات  أن  إلــى  وأشــار 
هــذه األرقــام فقط، ولكنهــا تواصلت  لتشــمل الناتج 
المحلــي اإلجمالي الذي ارتفــع إلى 12.6 مليار دينار 
بحرينــي بنســبة زيــادة  بلغــت 1.8 %  مقارنــة بالعام 
2017، فيما أظهرت المؤشرات األخرى زيادة حجم 
 التبادل التجاري غير  النفطي بمقدار11 % عن العام 
2017 إذ بلغ 8.4 مليار دينار،  فيما بلغت التراخيص 
 الصناعية الصادرة 60 ترخيًصا بلغ قيمة االســتثمار 
فيها 56  مليون دينار تقريًبا.   وأردف “إننا إذا وضعنا 
هــذه المؤشــرات فــي ســياق )التباطــؤ االقتصــادي 
 العالمــي( الذي يشــهده العالم حاليا، فنحن ال يســعنا 
إال أن نشــكر هللا عز وجل أوال على  النعم التي نحيا 
فيهــا بأرض البحرين الغالية، مشــيدا بجهود كل من 
عملوا على تحقيق  هذا اإلنجاز المتميز، وأن نســعى 
جميعا للعمل معا ســواء كسلطة تنفيذية أو  كسلطة 
تشــريعية على المضي قدمــا في تحقيق المزيد من 
 النمــو االقتصــادي والتطــور االســتثماري والتجاري، 
وفتح آفاق العمل واالســتثمار أمام  أبناء الوطن لما 

فيه خير الشعب البحريني وأبناء البحرين”. 
فيما أرجع رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 
بمجلــس النــواب النائــب أحمــد العامــر نائــب النمــو 
المتواصــل لاقتصــاد البحرينــي ومــا شــهده العــام 
2018 من مؤشرات إيجابية إلى قدرة إستراتيجية 
التنويع االقتصادي التي تنتهجها الحكومة برئاســة 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء، واعتبر أن 
تحقيــق القطــاع غير النفطــي نمًوا بارًزا بنســبة 3.2 
% يعــد إنجــازا وطنيا ســوف يعزز من كفــاءة ونمو 

االقتصاد البحريني خال السنوات المقبلة. 
 وأكــد أن صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 

حريــص كل الحــرص على دعــم االقتصاد البحريني 
وخطــط  سياســيات  خــال  مــن  مــوارده  وتجديــد 
داعــم  ســموه  أن  إلــى  وأشــار  الحكومــة،  تنتهجهــا 
رئيســي للقطــاع االقتصــادي فــي مملكــة البحريــن 
وحريــص علــى إزالــة المعوقــات التــي تعــوق عملية 
التنميــة واالزدهــار لهــذا القطــاع الحيــوي؛ مــن أجل 
االرتقــاء بالمواطــن البحرينــي وتحقيــق طموحاتــه 
وآمالــه. مــن جهتهــا، أكــدت رئيســة جمعية ســيدات 
األعمــال البحرينيــة أحــام جناحــي أن مــا تحقــق 
مــن نجــاح اقتصادي خال العــام 2018 جاء نتيجة 
توافــر عــدد من المقومات التــي جعلت من البحرين 
السياســة  نجــاح  بفضــل  لاســتثمار  جاذبــة  بيئــة 
تنويــع  علــى  تعمــل  والتــي  للحكومــة  االقتصاديــة 
مصــادر الدخــل والدفــع بعجلــة التنميــة، الفتــًة إلــى 
أن توجيهات صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
واهتمــام صاحب الســمو الملكي ولي العهد بالقطاع 
الخــاص ســاهم فــي تحقيــق نجاحــات متعــددة في 
القطاعــات  مــن  بالعديــد  ودفــع  التجــاري  النشــاط 

التجارية إلى النهوض واالزدهار. 
وقالــت إن تنويــع مصــادر الدخــل ضــرورة وطنيــة 
ســواء علــى القطــاع الحكومــي أو القطــاع الخــاص 
فــي ظــل المتغيرات الراهنة وما يحدث من تغيرات 
اقتصاديــة حــول العالــم، مشــيرة أن االنفتــاح إلــى 
التنويع يؤكد نجاح توجه الحكومة برئاسة صاحب 
مــن  التقليــل  فــي  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 

االعتماد على المصادر النفطية.
وأوضحت أن المؤشر اإليجابي الذي شهده القطاع 
الغيــر النفطي رســالة خاصــة موجهة لبيئــة األعمال 
بــأن حــان الوقــت في تنويع األنشــطة التــي تمارس 
فــي عالــم التجــارة والصناعــة للمســاهمة فــي دعــم 
االقتصــاد الوطنــي؛ باعتبار أن القطــاع الخاص يعد 
شــريًكا أساســيا في عمليــة التنمية ومكمــًا للقطاع 
الشــاملة  التنمويــة  المســيرة  دعــم  فــي  الحكومــي 
وتحقيــق اقتصــاد متنوع ومســتدام.  وقــال الخبير 
االقتصــادي جعفــر الصائغ إن ما أظهرته المؤشــرات 
القاعــدة  تطــور  تؤكــد   2018 للعــام  االقتصاديــة 
اإلنتاجيــة فــي مملكــة البحريــن بفضــل اإلجــراءات 
الحكومية المتخذة لتنويع مصادر الدخل من خال 
وضع سياسات تسهم في ارتفاع معدالت اإليرادات 
القطــاع  إلــى جانــب دعــم  المحلــى  الناتــج  لتعزيــز 

الخاص المحرك الرئيس للنمو االقتصادي.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  باهتمــام  وأشــاد 
الــوزراء بالمؤسســات الصغيرة والمتوســطة والنابع 
من إيمان ســموه بأهمية تلك المؤسســات وما تقوم 
بــه مــن دور كبيــر فــي تنميــة النشــاط االقتصــادي؛ 
لاقتصــاد  األساســية  الدعامــات  أحــد  باعتبارهــا 

الوطني وأساس متانة القاعدة اإلنتاجية.
وأضاف إن سياسة االنفتاح االقتصادي القائم على 
فتح المجال أمام القطاع الخاص ســوف تســهم في 
نمــو اإليــرادات الغيــر نفطية وتعزز مــن قوة ومتانة 
االقتصــاد الوطني، مؤكًدا أن اقتصاد البحرين قادر 
على النمو بقوة على المدى القريب والمتوســط في 
ظــل الظــروف الراهنــة ومــا تحــرص الحكومــة على 
تطبيقــه مــن سياســات موجهــة لتوســعة االقتصــاد 

المحلي وتعزيز وحفظ استقراره.
تجــارة  غرفــة  إدارة  مجلــس  عضــو  أشــادت  كمــا 
اإلنجــاز  بهــذا  جناحــي  ســونيا  البحريــن  وصناعــة 
االقتصــادي الوطني المحفز لمســتقبل أكثر إشــراًقا، 
قائلــًة إن نمــو القطــاع غيــر النفطــي يعد دليــًا علي 
نجــاح سياســة الحكومــة فــي تنويع مصــادر الدخل 
والتقليــل مــن االعتمــاد علــى القطــاع النفطــي فــي 
الناتج المحلي.  وأكدت أن تنويع مصادر اإليرادات 
تحــرص  التــي  المســتدامة  للتنميــة  ضمانــة  يعــد 
الملكــي رئيــس  الحكومــة برئاســة صاحــب الســمو 
الــوزراء علــى تطبيقهــا فــي المجــاالت كافــة، مبينة 
أن سياســة الحكومــة فــي تنويــع المصــادر حققــت 
استقراًرا اقتصادًيا خال العام المنصرم على الرغم 
مــن التحديــات التــي واجهت القطــاع الخاص، وهو 
مــا يؤكــد أن الحكومــة والقطــاع الخــاص يعمــان 
يــًدا بيــد وفــق خطــط وبرامــج مدروســة؛ مــن أجــل 

النهوض بالقطاع االقتصادي في البحرين. 
القطــاع  مــع  تلعــب دوًرا  الغرفــة  أن  إلــى  وأشــارت 
الحكومي؛ من أجل تحقيق تلك األهداف وأن هناك 
توصيات من 10 قطاعات غير نفطية ســوف تســهم 
فــي انتعــاش القطاعــات الغيــر النفطيــة مــن خــال 

تفعيل تلك التوصيات في القريب العاجل.
وأشــادت بسياســة األبواب المفتوحــة التي يحرص 
عليهــا صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء مــع 
التجــار؛ من أجل إزالــة الصعوبات كافة التي تواجه 

بيئة األعمال.

فعاليــات نيابيــة واقتصاديــة تشــيد بنجــاح الحكومــة فــي تنميــة القطــاع غيــر النفطي
جهود سمو رئيس الوزراء أسهمت في بناء مجتمع متكامل اقتصاديا

مبيعــــات قياسيــــة لـ “غولدن غيت” 
فــــــــــي 3 أيـــــــــــــــام
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المكرمة الملكية دليل على الرعاية واالهتمام بأهل المحرق
الشيخ: نثق في جهود وقدرة أحمد بن علي على تنفيذ المشروع بأكمل وجه

أكــد رجــل األعمــال ومالــك شــركة “مونتريال للســيارات” إبراهيــم الشــيخ أن “المكرمة 
الملكيــة التــي خــص بها عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
أهالي المحرق الكرام بإنشــاء صالة مناســبات متعددة األغراض خدمة لهم، دليل على 

االهتمام الكبير والرعاية الكريمة التي يوليها جاللة الملك ألهالي المحرق الكرام”.

ورفــع الشــيخ خالــص الشــكر والتقديــر وعظيم 
االمتنــان إلى مقــام صاحب الجاللة الملك، على 

المكرمة الملكية للمحرق وأهلها الكرام. 
وأضــاف أن “أهالــي المحــرق الكــرام يفخــرون 
بالرعايــة الكريمــة واالهتمــام الواضــح مــن لدن 

عاهل البالد، بالمحرق وأهلها”.
وذكــر الشــيخ أن أهــل المحــرق يقفــون إجــالاًل 
وإكبــاًرا بــكل تقديــر واحتــرام لجهــود صاحــب 
الجاللة الملك، لذلك فهم ال يتوانون عن التعبير 

عن والئهم وحبهم ووفائهم لجاللته.
وفي هذا الصدد، أشار إلى جهود رئيس مجلس 
إدارة نــادي المحــرق الشــيخ أحمــد بــن علي بن 
عبــدهللا آل خليفــة، فــي اإلشــراف علــى متابعة 

وتنفيــذ هــذا الصــرح الحضــاري ألبنــاء المحرق 
الكرام. وشدد على اهتمامه الملحوظ والمتابعة 
والمســاندة والمؤازرة التــي دائًما ما يقدمها من 
أجــل تنفيــذ وتســهيل المشــروعات التــي تصب 
فــي صالــح المحرق وأبنائها، وأحدثها، مشــروع 

إنشاء صالة المناسبات متعددة األغراض.
وأعــرب الشــيخ عــن ثقتــه فــي جهــود الشــيخ 
أحمــد بــن علي بن عبــدهللا آل خليفة، في إتمام 
المشــروع علــى أكمل وجــه، وعلــى دوره الكبير 
ومتابعتــه الحثيثــة لتفعيــل أمــر عاهــل البــالد 
ألهالــي المحــرق الكــرام، موضحــا أن المشــروع 
تشــهدها  التــي  الحيويــة  التطــورات  يواكــب 
النهضــة  صالــح  فــي  تصــب  والتــي  المحــرق 

العمرانيــة لـــ “أم المــدن”. وأشــار رجــل األعمــال 
مثــل  أن  إلــى  للســيارات”،  “مونتريــال  ومالــك 
تلــك المكرمــات الملكيــة تعــزز اللحمــة الوطنية 
وأهالــي  أبنــاء  بيــن  المحبــة  أواصــر  وتوثــق 
أرض  “تخصيــص  إن  وقــال  الكــرام.  المحــرق 
لتشــييد صالــة  متــًرا مربًعــا   11636 مســاحتها 

متعددة األغراض إلقامة الفعاليات االجتماعية 
فيهــا، إضافــة إلى مواقــف للســيارات ومحالت 
تجارية تخدم الصالة يندرج ضمن المشروعات 
نهضــة  تواكــب  التــي  واالجتماعيــة  التنمويــة 
المحــرق وعراقتهــا وأصالتهــا، مــن أجــل أبنائهــا 

وأهلها الكرام”.

إبراهيم الشيخ الشيخ أحمد بن علي

 محرر الشؤون المحلية

“اإلسالمية” تعد برامج وفعاليات إلحياء ليالي رمضان
إطالق البرنامج الوعظي “لعلكم تتقون” و “السحاب الثقال” إلمام مسجد قباء

رفــع وزيــر العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف الشــيخ خالد بــن علي آل خليفة التهنئة بشــهر 
رمضــان الفضيــل إلــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفــة، ورئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد نائــب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل 

خليفة، وإلى شعب البحرين الكريم واألمة اإلسالمية جمعاء.

وقــال الشــيخ خالــد بــن علــي إن نعمــة هللا عــز 
وجل علينا عظيمة في هذا الشهر العظيم الذي 
وتعــددت  بركاتــه،  وتنوعــت  خيراتــه  تعــددت 
فضائلــه، فهو موســم التجــارة الرابحــة مع هللا، 
فهــي  العبــادة،  فــي  واالجتهــاد  كتابــه  بتــالوة 
تجارة لن تبور، وشــهر رمضان مدرسة لتحقيق 
التقــوى، وتهذيــب الخلــق يســمو فيهــا المســلم 

بأخالقه وإيمانياته وتقواه.
وقــال وكيل الشــؤون اإلســالمية فريــد المفتاح 
“إن الــوزارة اســتعدت للشــهر الفضيــل بالعديــد 

من البرامج والفعاليات المتنوعة”.
خطــة  وفــق  االســتعدادات  “تأتــي  وأضــاف 

منهجيــة تتطلــع من خاللها الــوزارة إلى تحقيق 
نقلــة نوعية فــي البرامج الرمضانية والخدمات 

الدينية”.
وأضــاف أن “قســم البحوث والمعاهــد والمراكز 
الدعويــة بــإدارة الشــؤون الدينية أعــد برنامًجا 
وعظًيــا متكامــاًل خــالل الشــهر الفضيــل شــعار 
)لعلكــم تتقــون(، اعتبــاًرا مــن 20 شــعبان - 20 
رمضــان، بمشــاركة 172 واعظــا تابعيــن للوزارة 
فضاًل عن استضافة وعاظ من مصر، والمغرب”. 
وتــم التنســيق مع عــدد من مؤسســات المجتمع 
الوعــاظ،  ســيقدمه  ممــا  لالســتفادة  المدنــي 
فلــم تكتــف الــوزارة بإقامــة أنشــطتها الدعويــة 

مــع  بالتنســيق  العبــادة  دور  فــي  واإلرشــادية 
إدارتي األوقاف السنية والجعفرية، إضافة إلى 
المجالس العامة ومراكز رعاية األجيال ومراكز 

التحفيظ وعدد من المراكز الشبابية.
وكشــف المفتــاح عــن تدشــين الــوزارة برنامــج 
“معكــم مباشــرة”، وهو أول برنامــج توعوي من 

نوعــه يجمــع نخبــة مــن المختصيــن مــن داخــل 
بمتابعــة  يحظــون  ممــن  وخارجهــا  البحريــن 
جماهيرية، حيث تتم اســتضافتهم على الهواء 
مباشــرة. واســتطرد “تقيم إدارة شــؤون القرآن 
الكريــم بالــوزارة وبالتعــاون مــع إدارة األوقــاف 
الســنية برنامــج )تراويــح(، بمشــاركة عــدد مــن 
الحفــاظ البحرينييــن المتقنيــن مــن مخرجــات 
مراكز تعليم القرآن الكريم، فضاًل عن استضافة 
عــدد من قــراء مصــر إلمامة المصليــن بصالتي 
التراويــح والقيام، إضافة إلى برنامج المعتكف 
القرآني”. وأشــار الوكيل إلى أن الوزارة ستنظم 
عــدًدا مــن الفعاليــات فــي ليالــي رمضــان منهــا: 
الحفــل الختامي لجائزة البحرين الكبرى للقرآن 
الكريــم فــي دورتهــا الرابعــة والعشــرين، والتــي 
ُيتــّوج فــي الحفــل  تحظــى برعايــة ملكيــة، إذ 
إلــى جانــب احتفــال  المســابقة،  فــي  الفائــزون 
الــوزارة الخطابــي الســنوي بمناســبة ليلــة القدر 
المباركة، حيث ســتقام الفعاليتــان بجامع مركز 

أحمد الفاتح اإلسالمي.

الشيخ خالد بن علي

المنامة - وزارة العدل
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محمد بن مبارك يكرم الفائزين بجائزة الحكومة اإللكترونية23 شعبان 1440
انــطــالقــتــهــا عـــلـــى  أعـــــــــوام   10 ــرور  ــ ــمـ ــ بـ االحــــتــــفــــاء 

المعلومــات  لتقنيــة  العليــا  اللجنــة  رئيــس  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب  يقــوم 
واالتصاالت ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة برعاية حفل تكريم الفائزين 
فــي النســخة العاشــرة مــن جائــزة التميــز للحكومــة اإللكترونيــة 2019 واالحتفال 
بمــرور 10 أعــوام علــى إطــالق الجائــزة التــي تنظمها هيئــة المعلومــات والحكومة 

اإللكترونية، وذلك صباح اليوم األحد بقاعة المؤتمرات في فندق الخليج.

ويأتــي تكريــم الفائزيــن بالجائــزة، تقديــًرا 
التــي  المتميــزة  والمشــاريع  لألعمــال 
احتــوت مضامينهــا علــى جوانــب متعددة 
مــن اإلبــداع فــي مجــال تقنيــة المعلومات 
دعــم  تعكــس  صــورة  فــي  واالتصــاالت، 
الحكومــة لهــذا القطــاع مــع تبنــي وإطالق 
إذ  للتميــز،  المعــززة  الوطنيــة  المبــادرات 
شــهدت الجائزة في نســختها العاشرة هذا 
العام منافســة قوية بين جملة من مشاريع 
التــي تجاوزت 190 مشــروعا مــن مختلف 

المعلومــات  تقنيــة  بمجــال  التخصصــات 
واالتصــاالت، الســيما مــع اســتحداث فئــة 
أفضــل خدمــة إلكترونيــة هذا العــام ضمن 
جوائــز القطــاع الخــاص مما زاد مــن إقبال 
القطــاع  شــركات  وتحديــًدا  المشــاركين 

الخاص على المنافسة.
إلــى جانب حفل التكريم، ســيتم االحتفاء 
بمــرور 10 أعــوام علــى انطالقــة الجائــزة 
ويقــوم راعي الحفــل بتكريم مجموعة من 
الجهات الحكومية؛ تقديًرا على مشــاركتها 

في الجائزة على مدار األعوام العشرة. 
المصاحــب  المعــرض  افتتــاح  ويتــم  كمــا 
الــذي تم تنظيمه للجهات الفائزة والجهات 
التــي تأهلــت للمراكــز المتقدمــة وكانت لها 

الفرصــة األكبر للفوز مقارنة ببقية األعمال 
المشــاركة، وكذلك للمشاريع المتميزة التي 
اختارتهــا هــذا العــام لجنــة التحكيــم؛ نظًرا 
قدمتهــا  التــي  المتميــزة  التقنيــة  للحلــول 

ضمن عملها في نسخة هذا العام.
يذكــر أن تنظيــم جائــزة التميــز للحكومــة 
تكريــم  يهــدف  بشــكل دوري  اإللكترونيــة 
مقدمــي الطلبــات مــن الجهــات الحكوميــة 
المجتمــع  ومؤسســات  األعمــال  وقطــاع 
ســاهموا  الذيــن  والمواطنيــن،  المدنــي 
لتكنولوجيــا  التحتيــة  البنيــة  تعزيــز  فــي 
مملكــة  فــي  واالتصــاالت  المعلومــات 
القــدرة  إلــى  بأعمالهــم  وارتقــوا  البحريــن 
علــى المنافســة العالميــة من خــالل تطوير 
واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا 
المبتكرة بما يتماشى مع برنامج الحكومة 

اإللكترونية.

سمو الشيخ محمد بن مبارك

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

Û  يتمتمــون الشــفاه.  كل  تــوزع  وأنــت  قبلــة،  عليــك  يكثــرون 
ويرقصــون مــع الفرح وأنت نائم على رصيف عذاب. يســهرون 
عندمــا تكــون محشــورا فــي زاويــة الغيــاب. يضحكــون وأنــت 
تربــت علــى كتفــي دمعــك وتواســي جفنــك وتخيــط لــك مــن 
المناديــل قطــع ثيــاب. تبتســم ابتســاماتك وهــي فــي األصــل 
عتاب. يتبادلون الهدايا ودعوتك منسية، وأنت رفيق الضباب. 
التــي  “الزهــور  األعظــم  روســيا  أديــب  ديستوفيســكي  يقــول 
ستشــتريها عند زيارتك لقبري ال داعي لها، وال داعي أن تبكي 
فــوق رأســي.  اشــتري ســاندويتش، وأعطيه لحــارس المقبرة”. 
هكــذا هــم عظمــاء المجــد: تكــدس غربــة، غــدر قدر، اســتحالة 
حضــن دافــئ إلى أفعــى، وسوســة حنين تنخر في شــجر غابة 
قلــب علــى موعــد مــع االحتــراق. قليل هم مــن يجــدون الرثاء 
الصادق كرثاء نزار قباني لحبيبته بلقيس أو البنه توفيق الذي 
ــرٌة كجفــون أبيك هــي الكلمات،  رثــاه فــي قصيــدة مرتال “مكسَّ

ومقصوصٌة كجناح أبيك هي المفردات، فكيف يغني المغني 
Û  وقــد مــأل الدمــع كل الــدواة؟! ومــاذا ســأكتب يــا بنــي، وموتــك

ألغــى جميــع اللغــات؟... ألي ســماء نمــد يدينــا؟ وال أحــدا فــي 
شــوارع لنــدن يبكــي علينــا.. يهاجمنــا المــوت مــن كل صــوب.. 
ويقطعنــا مثل صفصافتين فاذكر حيــن أراك عليا، وتذكر حين 
تراني الحســين. أشــيلك، يا ولدي، فوق ظهري كمئذنة كســرت 

قطعتين”.
Û  ورغم الحزن حلق نزار في الســعادة، لم ينس العشــق، وتجول

في لندن، وسويسرا، واألندلس يبحث عن الجمال، تاركا حزنه 
لطبيــب ماهــر اســمه الزمــن. يرمــم نفســه بالطبيعــة، ويحمــى 
وعيــه بالحضــارة، وجمــال الفــن اإلنســاني. على عظيــم المجد 
أال يهنــدس نفســه فــي إطار بشــري أو يخنق وجــوده في زقاق 
فكــري أو حزبــي. عنوانــه أال يكــون لــه عنــوان، ال هــو بتقليدي، 
وال هــو حداثــي، وال كالســيكي، وال رومانســي أو ماضــوي أو 
انطباعــي أو ســريالي، ال هو شــرقي وال غربــي، هو “فخفخينة” 

حضارات وكوكتيل بشري يبحث عن الجمال. 
Û  ال تخنقــوا أنفســكم بعيــن امــرأة، وال بمدينــة جميلــة أو بريــق

منصب أو بتضخم رصيد مالي أو شهرة قاتلة أو مجد متآكل، 
بل خذوا من كل ذلك قطعة لتبنوا مجد سعادتكم عبر كوكتيل 
الحيــاة كمــا يقول الشــاعر الفرنســي بودلير في قصيدة الُســْكر 
“اسكروا.. كي ال تكونوا ضحايا معذبين للزمن البد لكم من أن 
تسكروا بال هوادة. ولكن بماذا؟ بالسكر أو بالشعر أو بالفضيلة، 

بحسب ما تهوون ولكن اسكروا”. 
Û  التعلــق باألشــياء هوســا وجنونــا هو مــرض ســيكولوجي نكابر

على معرفته وعالجه. هو تحايل لترميم شيء انكسر بداخلنا 
في طفولة معذبة أو حرمان أم أو قسوة أب أو خنجر حب أو 
تعاســة تكــدس مــال أو غربة وطن أو خيانــة حبيبة أو توحش 

قدر أو سقوط مجد أو توحش مرض. 
Û  كلنــا معذبــون وكل يجــر وحشــه الــذي يــأكل ســعادته، ولكــن

قوتك أن تعالج نفسك بكوكتيل الحياة وال تخطئ المسار في 
التعويض. 

Û  ،باولــو نيــرودا الشــاعر الشــيلي الالتينــي الفائــز بجائــزة نوبــل
ماتت أمه وهو في األشهر األولى، فراح يبحث عنها في قلوب 

عشيقاته وكذلك هو بودلير.
Û  حيانا نتلقط الحنان من العشيقة بحثا عن حب فقدانه صغارا

مــن األم. نحــن ال نبحــث عــن حــب الحبيبة بقدر مــا نبحث عن 
حنان األم المختبئ فيها، إنها حيلة دفاعية عن تصحر عاطفي 
داخلــي بالتوســل علــى أبــواب القلوب؛ أمال فــي الحصول على 
صدقات عاطفية قد تجرح كبرياءنا الكبير وجرحنا النرجسي 

النازف، على أمل أن تعيد شيئا من زجاج النفس المكسور.
Û  كل أفعالنــا، ونحــن كبار، هي محاوالت لتعويض ما تحطم فينا

ونحــن صغار. واســميها البحث عن “المــالك الحامي”، ومحاولة 
الســترجاع “الطفل الصغير” بداخلنا، الذي دفناه بســبب ضياع 

بوصلة الحياة الحقيقية للسعادة األبدية. 
Û  فــي كل إنســان حقيقــي يوجــد طفــل صغيــر“ يقــول نيتشــه 

يبحــث عــن المــرح”، وتقــول األديبــة الرائعة أحالم مســتغانمي 
“اســتفيدوا مــن اليــوم الحاضــر، لتكــن حياتكــم مذهلــة خارقة 
للعــادة، اســطوا علــى الحيــاة، امتصــوا نخاعها كل يــوم، مادام 
ذلك ممكًنا، فذات يوم لن تكونوا شــيًئا.. ســترحلون وكأنكم لم 
تأتوا... ولذا عليكم أن تعيشوا الحياة كلحظة مهددة، أن تعوا 
أن اللــذة نهــب، والفرح نهــب، والحب.. وكل األشــياء الجميلة، 
ال يمكــن أن تكــون إال مســروقة مــن الحيــاة، أو مــن اآلخريــن.. 
فالمــرء ال يبلــغ المتعــة إال ســارًقا فــي انتظــار أن يأتــي المــوت 

ويجرده من كل ما سطا عليه”.
Û  يا عظماء المجد، ال تستلموا للحزن، فإن هللا في السماء وعلى

األرض كنوز جماله منثورة: طبيعة وثقافة وفن إنساني وأناقة 
ورياضة وحضارة وقارات. احزموا حقائب األمل وسيحوا في 

األرض بحثا عن الجمال، وكوكتيل الحياة. 

المجد 
واالكتئاب “9” سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم المنامة - مكتب وزير الكهرباء والماء

ماجــد  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  اســتقبل 
بمدينــة عيســى،  الــوزارة  بديــوان  النعيمــي 
فــي  تقدًمــا  حققــت  مدرســة   21 مديــري 
المراجعــات األخيــرة لهيئــة جــودة التعليــم 
والتدريــب، بحصولهــا على تقديــر “ممتاز” و 
“جيــد”، والمــدارس التــي انتقلت مــن تقدير 
“غيــر مالئــم” إلــى تقديــر “مــرٍض”، ومديــري 
رؤســاء  مــن  وعــدًدا  التعليميــة  اإلدارات 

المدارس المسؤولين عن تلك المدارس.
بالجهــود  المناســبة  بهــذه  النعيمــي  وأشــاد 
الهيئــات اإلداريــة والتعليميــة  التــي بذلتهــا 
فــي هــذه المدارس، والتــي أدت إلى تحقيق 
تلك النتائج المشــرفة، مؤكــًدا أن الوزارة لن 
تدخر جهًدا في تقديم مختلف أنواع الدعم 
التعليميــة  بالخدمــات  لالرتقــاء  والمســاندة 
المراحــل  بمختلــف  المــدارس  جميــع  فــي 
نفســه  الوقــت  فــي  ومشــيًدا  التعليميــة، 
بالتعــاون القائــم بيــن هيئــة جــودة التعليــم 

والتدريب والوزارة لكل ما من شــأنه خدمة 
المسيرة التعليمية.

يذكــر أن المــدارس التــي تــم تكريمهــا هــي 
ابتدائيــة أم أيمــن للبنــات، وابتدائية حســان 
بــن ثابت للبنين، وابتدائية شــهركان للبنات، 
وإعداديــة  للبنــات،  المســتقبل  وابتدائيــة 
الحــد  وإعداديــة  للبنــات،  الكبــرى  خديجــة 
للبنات، وثانوية خولة للبنات، وهي المدارس 
الحاصلة على تقدير “ممتاز”، وكذلك كل من 
ابتدائيــة الرفاع الشــرقي للبنــات، وابتدائية 
العــالء الحضرمــي للبنيــن، وابتدائيــة بــوري 

للبنــات،  الحكمــة  بيــت  وابتدائيــة  للبنــات، 
ســبأ  وابتدائيــة  للبنــات،  رقيــة  وابتدائيــة 
للبنــات، وابتدائيــة الســالم للبنــات، والمعهــد 
الدينــي االبتدائي، وإعداديــة زنوبيا للبنات، 
المــدارس  وهــي  للبنــات،  النــور  وثانويــة 
الحاصلــة علــى تقديــر “جيــد”، أمــا المدارس 
التــي انتقلــت مــن تقديــر “غيــر مالئــم” إلــى 
تقديــر “مــرٍض” فهــي ابتدائيــة الحــد للبنين، 
وإعداديــة الخليــج العربــي للبنــات، وثانوية 
البديــع  ومدرســة  للبنــات،  القصيبــي  غــازي 

االبتدائية اإلعدادية للبنات.

اســتقبل وزيــر الكهرباء والماء عبدالحســين 
ميــرزا بمكتبــه رئيــس مجلــس إدارة جمعية 
البحريــن لشــركات التقنية BTECH عبيدلي 
العبيدلــي يرافقه مستشــار الجمعية ورئيس 
الحجيــري،  أحمــد   ”WorkSmart“ شــركة 
وتحضيــرات  اســتعدادات  علــى  اطلــع  إذ 
مؤتمــر  مــن  الثانيــة  للنســخة  الجمعيــة 
المعلومــات،  ألمــن  “سمارتســك”  ومعــرض 
والمزمــع عقــده تحــت رعاية وزيــر الكهرباء 
والمــاء فــي الفتــرة مــن 3 وحتــى 5 ســبتمبر 
المؤتمــر  الخليج.ويأتــي  بفنــدق  المقبــل 
للعــام الثانــي علــى التوالــي فــي إطــار دعــم 
البحريــن،  فــي  الرقمــي  التحــول  جهــود 
والقطــاع  الحكوميــة  الجهــات  وتشــجيع 
الخــاص الســتخدام التقنيــات الحديثة مثل 
“الحوسبة السحابية”، و “البيانات الضخمة”، 
إضافة إلى “إنترنت األشياء” مع اإلجراءات 
المطلوبــة التي تســاعد علــى تالفي األخطار 

التقنيــات. تلــك  اســتخدام  عــن  الناشــئة 
أشــد  تحــرص  الحكومــة  إن  ميــرزا  وقــال 
الحــرص على إعطــاء األهمية القصوى ألمن 
المعلومات، ويتجلى ذلك واضًحا من اللجنة 
العليــا لتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت التي 
يترأســها نائــب رئيس مجلس الوزراء ســمو 
الشــيخ محمد بن مبــارك آل خليفة؛ ألن أمن 
المعلومات جزء أســاس مــن حياتنا اليومية 
التــي تنطــوي علــى اســتخدام التكنولوجيــا 
إلــى  بطريقــة أو بأخــرى، كمــا يمتــد ليصــل 

نظــام األمــان الخــاص بــك كفــرد ومــا تضعه 
علــى  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  علــى 

سبيل المثال.
المؤتمــر  أن  والحجيــري  العبيدلــي  وذكــر 
سيســلط الضوء على أهــم القضايا المتعلقة 
المعلومــات،  وأمــن  اإللكترونيــة،  بالجرائــم 
تشــين،  بلــوك  وتقنيــة  الســيبراني،  واألمــن 
التطبيقــات  أحــدث  توطيــن  وســبل 
العالميــة فــي مجــال أمــن تقنيــة المعلومات 

واالتصاالت.

وزير التربية والتعليم مع مديري المدارس المتقدمة في مراجعات هيئة الجودة

وزير الكهرباء والماء مستقبال عبيدلي العبيدلي وأحمد الحجيري

النعيمي يكرم المدارس المتقدمة في مراجعات الجودة ميرزا يطلع على استعدادات “سمارتسك” و “بلوك تشين”



ومحمــد  المالكــي،  باســم  النائبــان  اســتنكر 
التــي  المســتفزة  التصريحــات  بوحمــود 
أطلقهــا مقتــدى الصدر تجــاه مملكة البحرين 
سلســلة  ضمــن  تأتــي  والتــي  وقيادتهــا 
التدخــات الخارجيــة فــي الشــأن البحريني، 
معتبرين أنها ال تمثل إال نفســه وأن البحرين 
هــذه  مــن  أكبــر  عاقــات  تربطهمــا  والعــراق 
األمــور الطارئــة. وقــال المالكــي إن مقتــدى 
الصدر وبدال من أن يبحث عن حلول للوضع 
الذي يعيشه الشعب العراقي طوال السنوات 

الماضية، وجه كامه إلى البحرين من خال 
تصريحــات غير مســؤولة. وأضــاف:”كان من 
األجــدى لمقتــدى الصــدر البحــث عن أســباب 
ســوء األوضــاع فــي العراق الشــقيق بدال من 
توجيــه كامــه إلــى البحريــن والتــي تعيــش 
أن  النائــب  واكــد  وبنــاء”.  واســتقرار  تنميــة 
البحريــن دائمــا وأبدا تقف مع ســيادة العراق 
ومع العمل العربي المشترك والتعاون في كل 
المجاالت األمنية واالقتصادية والسياســية.  
وأضــاف: ”علــى مقتــدى الصــدر أن ينظر إلى 
الداخل العراقي بدال من إطاق التصريحات 
تجاه البحرين والتي تتمنى للعراق كل خير”.

الــذي  الزراعــي،  الذراعيــن”  “مهرجــان  حظــي 
نظمته المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 
فــي ســوق المزارعين فــي هورة عالــي واختتم 
فعالياتــه أمــس األول بحضــور أكثر من 15 ألف 
زائــر. وشــهد المهرجــان عــرض منتجــات عســل 

الســدر البحريني، والذي ينتجــه نحال بحريني 
الزراعيــة،  الخدمــات  شــركة  عبــر  متخصــص 
والتــي تنتــج أكثــر مــن 800 كيلــو مــن العســل 
ســنويا في مرحلتها األولى، وتسعى إلى تزويد 
األســواق بمنتــج بحرينــي يضاهــي المنتجــات 
العالمية. وأكدت األمين العام للمبادرة الشــيخة 

مــرام بنــت عيســى آل خليفــة فــي تصريحــات 
صحافيــة، علــى هامــش جولتهــا فــي المعــرض، 
أن تنظيــم هــذا المهرجــان يأتــي بالتزامــن مــع 
يــوم األرض العالمــي الــذي يصــادف 22 أبريــل 
مــن كل عام، مشــيرة إلــى أن انعقــاد العديد من 
للكبــار  التثقيفيــة  العمــل  وورش  المحاضــرات 

والصغــار عن موضوعات مثل الطاقات البديلة، 
وكيفية المحافظة على البيئة، تهدف إلى تعزيز 

االهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب األرض.
وأشــادت الشــيخة مــرام باالهتمــام الكبيــر مــن 
الخاصــة  والشــركات  الحكوميــة  المؤسســات 
النحاتيــن  مــن  وعــدد  األهليــة  والجمعيــات 

بالمهرجــان  للمشــاركة  البحرينييــن  والفنانيــن 
والذي كان له أثر طيب في استقطاب المهتمين 

من شتى المجاالت.
وأوضحت في تصريح لـ “الباد” حرص القائمين 
علــى إدارة ســوق المزارعيــن البحرينييــن علــى 
الخاّقــة،  اإليجابيــة  التنافــس  تعزيــز مفاهيــم 

ميــرزا  البحرينــي  المــزارع  بتكريــم  قمنــا  فقــد 
حســن؛ النضباطه في حضور ســوق المزارعين، 
إضافــة إلــى تنــّوع المنتجات التــي يعرضها من 
العاليــة،  الجــودة  ذات  والفواكــه  الخضــراوات 
ومــا يمتلكه من قدراٍت ومهاراٍت شــخصية في 

تسويق منتجاته بأساليب متطورة ومرنة.

“اإلسكان” ملتزمة ببناء 25 ألف منزل في عامين
ــدي ــس البلـ ــات المجلـ ــب أولويـ ــرق حسـ ــاريع الطـ ــذ مشـ ــف: تنفيـ خلـ

قــال وزيــر اإلســكان باســم الحمــر إن الوزارة 
بنــاء  المخصصــة  الميزانيــة  كل  اســتنفدت 
صاحــب  الــوزراء  رئيــس  توجيهــات  علــى 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة الســتبدال أســقف عدد مــن الوحدات 
المحــرق  وســط  منطقتــي  فــي  اإلســكانية 

وعراد.
جــاء ذلك في رده على توصية مجلس بلدي 
المحرق باستبدال أسقف الصفيح )الجينكو( 

لبيوت اإلسكان في المحرق.

الســنوية  الميزانيــة  أن  إلــى  الحمــر  وأشــار 
المخصصــة لبرنامــج عمل الحكومــة لألعوام 
2019 و2020 ملتــزم بهــا بالكامــل لبنــاء 25 

ألف وحدة سكنية ضمن هذه الدورة.
الــوزارة  اســتجابة  صعوبــة  للمجلــس  وأكــد 
لطلب المجلس باســتبدال األسقف للوحدات 
المتبقيــة ضمن برنامج عمل الحكومة للفترة 

الحالية.
األشــغال  وزيــر  طلــب  أخــرى،  جهــة  مــن 
وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني من 
مجلــس بلــدي المحــرق رفــع خطــة واضحــة 
لمشــاريع الطرق للعام 2019 لتنفيذها حسب 

األولويات التي يقررها المجلس.
تضمنــت  المجلــس  خطــة  أن  إلــى  وأشــار 
تطويــر وإنشــاء الطــرق والجســور، وطلبــات 
بنيــة تحتيــة  اســتماكات وإنشــاء خدمــات 

وتصريف لمياه األمطار.
لمشــاريع  خطتــه  رفــع  إلــى  المجلــس  ودعــا 
يقررهــا  التــي  األولويــات  بحســب  الطــرق 
المجلــس؛ ليتســنى للقطــاع المعني دراســتها 
في حدود ما سيتم تخصيصه من موازنات.

فــإن  الخطــة،  اعتمــاد  حــال  فــي  أنــه  وأكــد 
األولويــات  ترتيــب  وفــق  ســيكون  تنفيذهــا 

التي حددها المجلس. باسم الحمر

البحرينييــن  المزارعيــن  ســوق  اختتمــت 
فعاليــات  أمــس  النباتيــة  البديــع  بحديقــة 
الســوق  إدارة  ونظمــت  الســابعة،  نســختها 
تمثلــت  متنوعــة  فعاليــات  تضمــن  مهرجاًنــا 
فــي عــرض أصناف متعددة مــن التمور وماء 
البحرينيــة،  األعشــاب  ومــاء  والــورد  اللقــاح 
شــهر  خــال  طلبــا  األكثــر  المنتجــات  وهــي 
رمضــان الفضيــل؛ لما تمتاز به تلك المنتجات 
المحليــة من تاريــخ طويل، إلى جانب عرض 
وبيــع مســتلزمات القرقاعــون، بمشــاركة مــن 
األســر المنتجــة، إضافة إلــى عمل تخفيضات 
بعــض  لــدى  الزراعيــة  المنتجــات  علــى 

المزارعين تصل إلى 50 %.
والثــروة  للزراعــة  الــوزارة  وكيــل  وأشــاد 
البحريــة الشــيخ محمــد بــن أحمــد آل خليفة 
بنجاح فعاليات ســوق المزارعين البحرينيين 
فــي نســختها الســابعة، مشــيًرا إلــى أن “تميــز 

الفعاليــات لهــذا العــام ثمــرة لجهــود القائميــن 
على السوق وجميع العاملين فيها، كما نشكر 
جميع الشــركاء األساســيين والذين يأتي في 
مقدمتهــم المبــادرة الوطنيــة لتنميــة القطــاع 

الزراعي”.
وأكــد أن فكــرة “مشــروع ســوق المزارعيــن” 

المجلــس  رئيســة  رؤيــة  مــن  انطلقــت 
االستشــاري للمبــادرة الوطنية لتنمية القطاع 
الزراعــي قرينــة عاهــل البــاد صاحبة الســمو 
آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة  األميــرة  الملكــي 
واســتحداث  المزارعيــن  لتحفيــز  خليفــة؛ 
منصــة خاصــة للمنتج البحريني، مشــيًرا إلى 

لتنميــة  الوطنيــة  المبــادرة  بيــن  التعــاون  أن 
والثــروة  الزراعــة  ووكالــة  الزراعــي  القطــاع 
البحريــة يأتــي لتوحيــد الجهــود فــي القطاع 
وتمكينــه  بــه  االرتقــاء  أجــل  مــن  الزراعــي؛ 

اقتصادًيا واجتماعًيا وبيئًيا.
وذكــر أن وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات 

والتخطيــط العمرانــي عصام خلــف له بصمة 
واضحــة فــي دعــم جهــود الوكالــة مــن خال 
المتواصلــة  ومتابعتــه  المســتمرة  توجيهاتــه 
بطــرح مختلــف المبــادرات التــي تصــب فــي 
اتجــاه دعــم المــزارع البحرينــي بمــا يشــكل 
رافــًدا لارتقــاء بالقطــاع الزراعــي في مملكة 

البحريــن. وأوضــح أن الوكالــة ماضيــة فــي 
وضــع الخطــط الطموحة الهادفــة إلى تنظيم 
ســبيل  فــي  الزراعيــة  واألنشــطة  الفعاليــات 
تطوير أساليب اإلنتاج واالرتقاء بالمزارعين 
شــهدت  البحريــن  بــأن  منوًهــا  البحرينييــن، 
خال الســنوات الماضية تطوًرا ملحوًظا في 

االهتمام بالقطاع الزراعي.
وقالــت المديــر التنفيــذي لســوق المزارعيــن 
النســخة  إن  أبوإدريــس  أمانــي  البحرينييــن 
تمّيــزت  المزارعيــن  ســوق  مــن  الســابعة 
بفعالياتهــا المتنوعــة التــي شــهدت إقبااًل غير 
مسبوق. وأوضحت أن “أعداد الزوار ازدادت 
بشــكل ملحوظ منذ بداية افتتاح السوق في 
موســمها الســابع، إذ بلــغ عــدد الــزوار طــوال 
فتــرة الموســم أكثر من 250 ألــف”. وأضافت 
“تم تمديد وقت السوق من الساعة 8 صباًحا 
وحتــى 2 بعــد الظهــر، بعــد أن كانــت أبــواب 

السوق تقفل عند الساعة 12 ظهًرا”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

إقبال كبير على “المزارعين” فاق الـ 250 ألف زائر

جانب من فعاليات سوق المزارعين الشيخ محمد بن أحمدأماني أبوإدريس

توافق إلجراء تعديالت ومناقالت بالميزانية 
2020  -  2019 في  حكومية  جهات   9 إيــرادات  زيادة  تطلب  “الماليتان” 

أكــد رئيس لجنة الشــؤون الماليــة واالقتصادية 
أهميــة  المســقطي  خالــد  الشــورى  بمجلــس 
التوافقــات التي تم التوصل إليها بين اللجنتين 
الماليتيــن بمجلســي الشــورى والنــواب وممثلي 
العامــة  الميزانيــة  مشــروع  لتعديــل  الحكومــة 
2020م،   -  2019 الماليتيــن  للســنتين  للدولــة 
التــي  التعديــات  اقتراحــات  أن  إلــى  مشــيرًا 
أجريت على المشروع تحقق المبادئ األساسية 
عمــل  برنامــج  تحقيــق  حــول  عليهــا  المتفــق 
الحكومــة وااللتزام بالتوازن المالي والمحافظة 

على مكتسبات المواطنين.
انتهــاء  بعــد  تصريــح  فــي  المســقطي  وأشــار 
االجتماع المشــترك والذي جمع لجنتي الشؤون 
المالية واالقتصادية بمجلسي الشورى والنواب 
وممثلــي الحكومــة المنعقــد صبــاح أمــس إلــى 
أن التعديــات ضمــن الميزانيــة تضمنــت طلــب 
اللجنتيــن الماليتيــن زيــادة إيــرادات 9 جهــات 
حكومية خال السنتين الماليتين2019-2020، 
الشــباب  وزارة  مليــون(،   1.5( نهــرا  شــملت 
 ( اإلعــام  وزارة  مليــون(،   3.5( والرياضيــة 
900 ألــف دينــار(، هيئــة التخطيــط العمرانــي )1 
مليــون(، شــؤون األشــغال )2.4 مليون(، شــؤون 
البلديــات ديــوان الــوزارة )2 مليــون( حيــث تــم 

التوافق بشأن زيادة مساهمتها.
كمــا طلبــت اللجنتــان الماليتــان توجيــه الزيادة 
المتحصلــة فــي اإليــرادات في بــاب مصروفات 
الجعفريــة  واألوقــاف  الســنية  األوقــاف 
علــى  المحافظــة  إلــى جانــب  اإلعــام،  ووزارة 
المبالــغ المعتمــدة المخصصــة لبرامــج الحمايــة 
االجتماعيــة. وأكــدت اللجنة أهميــة زيادة عدد 
المراكــز الصحية التي تعمل 24 ســاعة، وتوفير 
األدويــة وتخفيــض قوائم االنتظــار، إلى جانب 
ضمــان الوفــاء بالتزام الحكومــة توفير 25 ألف 
وحــدة ســكنية، وصــرف التعويضــات المطلوبة 

للشــوارع  الازمــة  الصيانــة  لألمطــار وتحقيــق 
عقــدت  قــد  اللجنــة  وكانــت  التحتيــة.  والبنــى 
صباح أمس اجتماعًا خاصًا لمناقشــة توصياتها 
لتعديــل بنــد اإليرادات وبنــد المصروفات ضمن 
لجنــة  مرئيــات  مــع  اتفاقهــا  ومــدى  الميزانيــة، 
الشــؤون المالية واالقتصاديــة بمجلس النواب، 
قبل أن تعقد اجتماعًا تنســيقيًا مع نظيرتها في 
مجلس النواب لمناقشــة الرؤية المشتركة التي 
ســيتم التقدم بها للحكومة، حيث جرى عرضها 

في اجتماع ثالث مع الحكومة.
أن  إســحاقي  علــي  ذكــر  االجتمــاع،  وعقــب 

مــع  كبيــرا  تعاونــا  شــهد  المشــترك  االجتمــاع 
الوفــد الحكومــي، وتــم تأكيــد المحافظــة علــى 
مكتســبات المواطنيــن، وعدم المســاس بالدعم 

المباشر للمواطن.
وأشــار إســحاقي إلى أنه تم اســتعراض الوضع 
وإمــكان  األدويــة،  نقــص  وموضــوع  الصحــي 
فتــح المراكــز الصحيــة علــى مــدى 24 ســاعة، 
ودعم المشــاريع اإلسكانية، وضمان عدم زيادة 
أســعار المحروقات مســتقبًا، إلى جانب تثبيت 

البحرينيين الذي يعملون بعقود مؤقتة.

من االجتماع المشترك بين ماليتي الشورى والنواب والحكومة 

القضيبية - مجلس الشورى

محمد بوحمود باسم المالكي

المزارع ميرزا أحد االحنحة الشيخة مرام في جولة بالمعرض

بدور المالكي من هورة عالي

المنامة - وزارة األشغال

األشــغال  وزيــر  رعايــة   تحــت 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
العمرانــي عصــام  خلــف، أقامــت 
تدشــين  حفــل  االتصــال  إدارة 
لقطــاع   2018 الســنوي  التقريــر 
الــوزارة  بمبنــى  األشــغال  شــؤون 
العليا.ودشــن  اإلدارة  بحضــور 
النســخة  الحفــل  فــي  الوزيــر 

اإللكترونيــة للتقرير الســنوي على 
www. موقــع الــوزارة اإللكتروني

.works.gov.bh
وقال خلف: “نحن مســتمرون في 
تنفيذ رؤيــة البحرين االقتصادية 
العطــاء  مــن  مزيــد  ببــذل   2030
وااللتــزام  اإلنجــازات  لتحقيــق 

التام بمبادئها الثاثة”.

“خلف”: مستمرون بتنفيذ رؤية 2030

07 local@albiladpress.com
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المالكي وبوحمود: تصريحات الصدر غير مسؤولة

ــة ــاق ــخ ال ــة  ــي ــس ــاف ــن ــت ال ــز  ــزي ــع ت ــى  ــل ع ــا  ــن ــرص ح  :”^“ لــــ  مـــــرام  ــة  ــخ ــي ــش ال

“مهرجــان الذراعيــن” الزراعــي يستقطب 15 ألف زائـر

سيد علي المحافظة

محرر الشؤون المحلية



النائــباألســبقأحمدلـــ“البالد”:قــرار“المنبــر”اليرتهنلجهــاتداخليــةأوخارجية)2/2(

المواقف الواضحة

لقد انسحبت من المشهد  «
النيابي أوال.. واليوم تنسحب 
من مشهد قيادة الجمعية.. 
ما المواقف العالقة بذاكرتك 

وتفخر بتذكرها ككشف حساب 
عندما توليت مقاليد المسؤولية 

بالمنبر؟

زال  ومــا  كان  السياســي  الجانــب  فــي 

همنا األول مصلحــة الوطن والمواطن، 
لــذا كانــت مواقفنا السياســية نابعة من 
قناعاتنــا وتوجهاتنا الوطنية الحريصة 
فــي شــتى  المجتمعــي  علــى اإلصــاح 
المجــاالت، فلــم يرتهن قرارنــا ألي جهة 

داخلية أو خارجية. 
ظلت مواقفنا وطنية خالصة نابعة من 
والمواطنيــن  للوطــن  وإخاصنــا  حبنــا 
معتدلــة  مواقــف  الحكيمــة،  والقيــادة 
أو  تفريــط  فيهــا  ال  ناصحــة  مخلصــة 

إفراط، كمــا كنا حريصين على التعاون 
السياســية  الجمعيــات  مــع  والتنســيق 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي في جميع 
االهتمــام  وذات  الوطنيــة  القضايــا 
العربــي  العالــم  وقضايــا  المشــترك، 
الــدوام  واإلســامي، كمــا ســعينا علــى 
للتنســيق والتعــاون معها فــي موضوع 

االنتخابات.
البرلمانــي  بالجانــب  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
فعلــى الرغــم مــن أن الجمعيــة لــم يكن 

لها ســوى نائب واحــد فقط وهو محمد 
العمــادي، لكــن كانــت جميــع مقترحاتــه 
مــع  متســقة  البرلمانيــة  ومواقفــه 
األهــداف الرئيســة للجمعيــة، وجــاءت 
مواقفــه جميعهــا منحــازة إلــى حقــوق 
المواطنيــن، مدافعــة عــن  ومكتســبات 
دون  وهويتــه  العليــا،  الوطــن  مصالــح 

مواربة أو حسابات ضيقة.
الواضحــة  المواقــف  أبــرز  مــن  ولعــل   
والكاشــفة لموقف ورؤيــة المنبر والتي 
اتخذهــا النائب العمــادي، رفض تطبيق 
ضريبــة القيمــة المضافة، ورفض زيادة 
بإدخــال  والمطالبــة  البنزيــن،  أســعار 
جميــع  وإدراج  ممتلــكات،  ميزانيــة 
إيــرادات البلــد ضمــن الميزانيــة العامــة 
للدولــة، والتقدم برؤية متكاملة تحمي 
المتقاعديــن،  ومكتســبات  حقــوق 
ورفــض المســاس بهــا تحــت أي ذريعة، 

وغيرها من المواقف. 
كان  اإلعاميــة،  الناحيــة  مــن  أمــا 
خطابنــا اإلعامــي مدافعــا عــن الوطــن 
ومصالحــه العليــا وحقوق ومكتســبات 
فمــا  للتجــاوزات،  منتقــدا  المواطنيــن، 
تتعلــق  مســألة  أو  مــن قضيــة وطنيــة 
ومكتســباتهم  المواطنيــن،  بمصالــح 
وحرياتهــم،  وحقوقهــم  المعيشــية، 
وقضايــا األمــة العربيــة واإلســامية إال 
كان لنــا فيهــا مواقــف واضحــة، ســواء 
من خال الصحف أو النشر في موقعنا 
التواصــل  وســائل  فــي  وحســاباتنا 

االجتماعي.

محاربة الفساد 

يرى البعض أن عالقتكم مع بعض  «
القوى المؤثرة بالمجتمع تتسم 

بالفتور، ما ردك على ذلك؟

تربطنا بالجميع عاقة طيبة ومحترمة 

ســواء فيما يتعلق بالقيادة الحكيمة أو 
الحكومــة أو منظمــات المجتمع المدني 

وجميع أبناء الشعب البحريني.
نحــن جميعــًا أبنــاء البحريــن الحبيبــة، 
الجميع يســعى لخدمــة مصالحها العليا 

لكن كل بحسب رؤيته وأسلوبه.
مــا أعلمــه جيــدًا عــن موقــف الجمعيــة 
يتغيــر  لــن  والــذي  والثابــت  المبدئــي 
بمشيئة هللا وعونه، وهو أننا في جمعية 
المنبر الوطني اإلســامي وتيارها نقف 
ونلتــزم  العليــا  ومصالحــه  الوطــن  مــع 
بالشــرعية الدســتورية في الباد ممثلة 
بالدســتور  ونلتــزم  الملــك  جالــة  فــي 
والقانــون، ونحترم ونقــدر ونتعاون مع 
الحريصيــن  المخلصيــن  أبنائــه  جميــع 
على اإلصاح ومحاربة الفســاد، ونحن 
جــزء مــن نســيج هــذا الوطــن وجــزء 
مــن تاريخــه، انحيازاتنــا الوطنيــة فــي 
المفاصــل التاريخيــة لمملكــة البحريــن 
كانــت دفاعــًا عــن الوطــن ومؤسســاته 
وحقــوق  الدســتورية  وشــرعيته 

ومكتسبات وحريات المواطنين.
دورنــا  نمــارس  وســنظل  كنــا  وكمــا   
السياسي ملتزمين بالدستور والقانون، 
لجالــة  اإلصاحــي  المشــروع  وندعــم 
الملــك، ونتصــدى للتجــاوزات والفســاد 
المالــي واإلداري واألخاقــي، وســنقف 
الشــعبية  لــإرادة  تجــاوز  أي  ضــد 
واإلجماع الوطني، ســنقول لمن أحسن 
أحســنت، وننصــح مــن أســاء ونســعى 
ونســعى  اســتطاعتنا،  قــدر  لإصــاح 
للتعاون، ويدنا ممدودة الى كل مخلص 

لخدمة الوطن والمواطن.

 أكثر صراحة

ما التحديات التي تواجهونها  «
وما المطلوب خالل الفترة 

القامة؟

لمصلحــة  صراحــة  أكثــر  نكــون  دعنــا 
الوطن والمواطنين، يحاول المفسدون 
وأصحاب المصالح الضيقة عرقلة قطار 
المشــروع اإلصاحــي مــن الســير قدمًا 
من أجل تحقيق مطامعهم ومصالحهم 
الشــخصية وتوجهاتهــم التــي تتعارض 

ومصالح الوطن والمواطنين.
بالحقــوق والمكتســبات  وفيمــا يتعلــق 
المعيشــية التي كانت أحــد أهم محاور 
تراجــع  فهنــاك  اإلصاحــي  المشــروع 
مــن خال زيــادة عجز الموازنــة العامة 
للدولــة ومحاولــة ســد هــذا العجــز مــن 
الرســوم  بزيــادة  المواطنيــن  جيــوب 
الضرائــب  وفــرض  الخدمــات  وضعــف 
وزيــادة التجــاوزات الماليــة واإلداريــة، 
السياســي  بالجانــب  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
العمــل  فــي  وفتــور  ضعــف،  فهنــاك 
السياســي عمومــا وباألخــص فــي دور 

الجمعيات كما ذكرنا سابقا.
المطلــوب اآلن أن يواصــل المخلصــون 
من أبناء هذا الوطن العزيز سواء أكانوا 
وكتابــا،  ونوابــا،  سياســية،  جمعيــات 
العمــل  المدنــي،  المجتمــع  ومنظمــات 
المســتطاع  قــدر  لإصــاح  والدعــوة 
فــي  والمتجاوزيــن  الفســاد  وكشــف 
بوضــع  والمطالبــة  القطاعــات  شــتى 
الرجــل المناســب في المكان المناســب، 
وتطبيــق القانون علــى الصغير والكبير 
مــن أجــل أن يواصــل قطــار المشــروع 
اإلصاحــي الســير قدمــًا والوصول إلى 
محطتــه النهائيــة محققــًا نهضة للوطن 

والمواطن. 
حالــة  المخلصــون  يتجــاوز  أن  البــد 
االنــزواء واإلحباط وال يتركوا الســاحة 
للمنتفعيــن وجوقاتهــم اإلعامية. هذه 

هي الوطنية الحقة وهذا أوانها. 

النائب األسبق علي أحمد والزميل راشد الغائب

حوار

مواقفنا نابعة من 
قناعاتنا وتوجهاتنا 

الوطنية الحريصة 
على اإلصالح 

مواقفنا وطنية 
خالصة نابعة من 

حبنا وإخالصنا 
للوطن والمواطنين 

والقيادة 

نحن جزء من نسيج 
الوطن وجزء من 

تاريخه

نحترم ونقدر ونتعاون 
مع المخلصين الحريصين 

على اإلصالح

قــال الرئيــس الســابق للمنبــر الوطني اإلســامي النائب األســبق علي أحمــد ل “البــاد” إن مواقف الجمعية السياســية “نابعة من 
قناعاتنــا وتوجهاتنــا الوطنيــة الحريصــة علــى اإلصــاح المجتمعي في شــتى المجــاالت، فلم يرتهــن قرارنا ألي جهــة داخلية أو 

خارجية”.
وأضــاف بالحلقــة الثانيــة واألخيــرة مــن الحوار مــع الصحيفة: “ظلت مواقفنا وطنيــة خالصة نابعة من حبنــا وإخاصنا للوطن 

والمواطنين والقيادة الحكيمة، مواقف معتدلة مخلصة ناصحة ال فيها تفريط أو إفراط”.
ودعا أحمد المخلصين من أبناء الوطن العزيز العمل والدعوة لإلصاح قدر المســتطاع وكشــف الفســاد والمتجاوزين في شتى 

القطاعات.
ونبــه لضــرورة تجــاوز المخلصيــن “حالة االنــزواء واإلحباط وال يتركوا الســاحة للمنتفعيــن وجوقاتهم اإلعاميــة”. وفيما يأتي 

نص الحوار: 

راشد الغائب

ليتجاوز المخلصون حالة “االنزواء” وال يتركوا الساحة لـ “المنتفعين”
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نحن في جمعية المنبر نرحب بالنقد البناء بكل  «
رحابة صدر إذا كان هذا النقد موضوعيًا ويستند 

إلى أسس وحقائق ويبتغي المصلحة العامة 
وليس شخصنة األمور أو تصفية حسابات 
سياسية، وبالعكس نحن في أمس الحاجة 

للنقد البناء من أجل تطوير العمل داخل 
الجمعية، لكن ما يحدث من ثلة قليلة ولألسف 

 الشديد ليس نقدا بناء.
 النقد البناء يستهدف التطوير وتالشي األخطاء 
أمام ما يحدث من هذه المجموعة القليلة فهو 
يستهدف الهدم واإلقصاء، وفي حالتنا هذه هو 

هجومًا غير مبرر يستهدف تشويه الجمعية، 
وهذا النوع من النقد يمثل خطورة كبيرة على 

المجتمع.

نرحب بالنقد البناء ويدنا ممدودة لجميع المخلصين بالوطن

سنقف ضد أي 
تجاوز لإلرادة 

الشعبية واإلجماع 
الوطني

المفسدون 
يحاولون 

عرقلة سير 
قطار المشروع 

اإلصالحي 

خطابنا اإلعالمي 
مدافع عن الوطن 

ومصالحه العليا 
وحقوق ومكتسبات 

المواطنين

تتعرضون النتقادات حادة وهجوم شديد من 
البعض، كيف تتعاملون مع ذلك؟



150 طبيبا بحرينيا مهددون بإنهاء عقودهم
وقعنـــا ضحيـــة “البرنامـــج التدريبـــي” بعقـــود مؤقتـــة منـــذ 4 ســـنوات

ناشد أكثر من 150 طبيبا بحرينيا يعملون في قسم الطب العام، والطب النفسي، 
وقســم األذن واألنف والحنجرة، بمجمع الســلمانية الطبي بصفة متدربين، رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة التدخل بشــأن 

النظر في أمر تثبيتهم أو تجديد عقودهم المؤقتة التي شارفت على االنتهاء.

تحــت  المنضمــون  األطبــاء  وأشــار 
لألطبــاء  التدريبــي  البرنامــج  مظلــة 
حديثــي التخــرج التــي قامــت إدارة 
بتدشــينه  الصحــة  بــوزارة  التدريــب 
وتوظيــف األطبــاء العــام 2015، إلــى 
أن الــوزارة أشــارت منــذ إعالنهــا عــن 
 4 حوالــي  منــذ  التدريبــي  البرنامــج 
التوظيــف ســيكون  أن  إلــى  ســنوات 
في الوزارة الحًقا بعد اجتياز األطباء 
للبرنامج التدريبي واســتيفاء شروط 
ملء الشــاغر الوظيفي المقرة قانوًنا، 
وزارة  باحتياجــات  يرتبــط  والــذي 

الصحة والشواغر المتوافرة لديها.
وقالــوا “ما زالت الرؤيــة غير واضحة 
بشــأن مســتقبلنا الوظيفي وقد وقعنا 
لعــدم  التدريبــي  البرنامــج  ضحيــة 
وجــود اســتقرار وظيفــي علــى الرغم 
مــن حصــول غالبيتهــا علــى درجــات 
طــب  بكالوريــوس  وشــهادات  عاليــة 
بامتياز، وأن هذا ما يقلقنا بعد سنوات 
لخدمــة  أمضيناهــا  التــي  الدراســة 
الوطــن والمجتمع، وتم تدريبنا تحت 
يــد نخبــة مــن أكفــأ األطبــاء، واجتزنا 
البــورد  امتحــان  مــن  األول  الجــزء 
العربي وكذلك سنتقدم للجزء الثاني 
مــن االمتحــان وبذلــك ســنكون بــإذن 

هللا أطباء متخصصين مقيمين”.
مــن  ســنوات   5 أن  األطبــاء  وبيــن 
التدريــب كافيــة لتأهيلهــم وتثبيتهــم 
بوظائــف فــي وزارة الصحــة كأطباء، 
أي  أبــًدا  نعــارض  ال  “نحــن  وأضافــوا 
األداء  مســتوى  مــن  يرفــع  برنامــج 
أن  شــك  ال  الخدميــة.  للجهــات 
أزمــة  حــل  قــد  التدريبــي  البرنامــج 
الذيــن  التخــرج  لحديثــي  البطالــة 
تكدســوا، ولكــن نرفــض أن ال يكــون 
وأضافــوا  وظيفــي”.  أســتقرار  هنــاك 
“نطالــب بتثبيتنــا في وظائــف دائمة، 
إذ إننا مستوفيين للشروط والمعايير 

المطلوبة”. 
وبالرجوع إلى الخبر الرســمي الصادر 
تدشــين  بشــأن  الصحــة  وزارة  مــن 
البرنامــج التدريبي، أوضحت الوزارة 
أن النظــام سيســاهم ضمــن مميزاتــه 
في إعطاء الخيار لألطباء بعد انتهاء 
التوظيــف  بيــن  التدريبــي  البرنامــج 
بالوزارة أو االتجاه لســد االحتياجات 

الطبية المختلفة بالقطاع الخاص.
وفــي ختام مناشــدتهم قالوا “باســمنا 
نحــن األطبــاء المتدّربيــن فــي قســم 
الطــب النفســي وقســم األذن واألنــف 
والحنجرة نتقدم لكم بطلب توظيفنا 
عقودنــا  إن  إذ  الصحــة،  وزارة  فــي 
وقــد  ســنوات   5 أو   4 لمــدة  مؤقتــة 

شارفت على االنتهاء.”
وأضافــوا “كلنــا أمــل بــأن يتــم النظــر 
في رســالتنا وطلــب توظيفنــا، لنكمل 
ونحصــد  وطننــا  خدمــة  مســيرة 
ثمــار جهودنــا الحثيثــة فــي الدراســة 

لمســيرة  واســتكمااًل  والتدريــب، 
رؤيــة  ضــوء  فــي  البشــرية  التنميــة 
مملكــة البحريــن، ونحــن واثقــون من 
سعيكم لتوظيف األطباء البحرينيين 
وجهودكــم فــي هــذا الجانــب لتوفيــر 

كوادر مهنّية مهمة لرفعة وطننا”.

البرنامج التدريبي 

أعلنــت  قــد  الصحــة  وزارة  وكانــت 
لتدريــب  الجديــد  النظــام  عــن طــرح 
األطبــاء البحرينيين حديثي التخرج 
مــن كليات الطب البشــري واألســنان، 
بعــد حصولهــم على ترخيــص مزاولة 
الوطنيــة  الهيئــة  قبــل  مــن  المهنــة 

للتراخيص والمهن الصحية. 
ســتضمن  أنهــا  الــوزارة  وأكــدت 
حقــوق الطبيــب البحرينــي المتــدرب 
وســتدعمه لزيــادة مهاراتــه وخبراتــه 
الطبيــة تمهيًدا لحصوله على الشــاغر 

الوظيفي.
وأوضــح الوكيــل المســاعد للتدريــب 
أن  العوضــي  محمــد  والتخطيــط 
معتمــد  الجديــد  التدريــب  برنامــج 
للتخصصــات  العربــي  المجلــس  مــن 
التدريبيــة  اللوائــح  وأن  الصحيــة 
المعتمــدة بالموقــع الرســمي لــه هو ما 

سيطبق على األطباء المتدربين.
التــي  االمتيــازات  أن  إلــى  وأشــار 
تضمــن  المتــدرب  عليهــا  ســيحصل 
أو  الماديــة  ســواء  حقوقــه،  جميــع 
األولــى  بالدرجــة  وتؤهلــه  المهنيــة، 
بالمهــن  للعمــل  كفاءتــه  مــن  وترفــع 

الطبية.
ولفــت إلى أن البرنامج الذي ســتموله 
مخصصــة  بميزانيــة  الصحــة  وزارة 
سيشــمل  الــوزارة  مــن  معتمــدة 
توقيــع  وســيتم  فقــط،  البحرينييــن 
كل  متدربيــن  مــع  تدريبيــة  عقــود 
بحسب تخصصه وتتراوح المدة بين 

3 و5 سنوات.

طوارئ مجمع السلمانية الطبي

عّبــر الرئيــس التنفيــذي لمجمــع الحقيــل الطبــي 
الوطنيــة  بالكــوادر  النعمــة عــن االعتــزاز  أحمــد 
البحرينيــة المؤهلــة فــي مختلــف التخصصــات 
الطبيــة، الفًتــا إلــى أن هــذه الكــوادر تمثل نســبة 
80 % مــن العامليــن فــي المجمــع، وهنــاك خطــة 
مســتقبلية لتخصصــات طبيــة جديدة ســتضاف 
إلــى خدمــات المجمــع وســيكون االعتمــاد فيهــا 

على الكوادر البحرينية بالدرجة األولى.
ونّوه النعمة إلى أن االستثمار في المجال الطبي 
يعــد من المجــاالت الواعدة في مملكــة البحرين 
استناًدا إلى عدة أسباب منها الجانب التنظيمي، 
فهنــاك الدعــم الحكومــي لالســتثمار الــذي فتــح 
وهــو  البحرينييــن،  وغيــر  للبحرينييــن  المجــال 
األمــر الــذي جعل مجموعة الحقيــل الطبية التي 
تعمــل فــي هذا المجال منذ أكثــر من عقدين من 
الزمــن ولهــا فروع فــي المنطقة الشــرقية تغطي 

مــدن الدمام، الخبــر، األحســاء والقطيف، جعلها 
تخطط لالستثمار في البحرين.

قبــل  مــن  البحريــن  اختيــار  “تــم  قولــه:  وزاد 
القويــة  القاعــدة  لوجــود  نظــًرا  المجموعــة 
واالســتثمار الواعد، فوضعنــا خطة العمل وبدأنا 
ا بالتركيــز علــى مجاليــن همــا:  بدايــة قويــة جــدًّ
فــي  ونســعى  التجميــل،  وطــب  األســنان  طــب 
التحتيــة  البنيــة  ولوجــود  القريــب،  المســتقبل 
المهيئــة، التحــول إلــى مستشــفى، فالمجموعــة 
تعمــل اآلن علــى هيئة عيادات وهنــاك متطلبات 
ملزمــة مــن جانب الهيئة الوطنيــة لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية “نهرا” ذلك ألن هناك تصنيًفا 
للمستشــفى يختلــف عــن العيــادات، ونعمل على 

تجهيز غرفة العمليات ضمن الخطة المدرجة”.
وأوضــح أن القطــاع الطبــي فــي البحريــن يمتاز 
مــن  الكثيــر  إشــادة  “قطــاع منظــم” وحــاز  بأنــه 
الــدول، وألن القطــاع مــن القطاعات الحساســة، 
فوجــود جهة منظمــة لتطبيق األنظمة والمعايير 

الدوليــة يحقــق الثقــة المرجــوة، فالبحريــن مــن 
الــدول الرائــدة فــي المجــال الطبي ودائًما نشــير 
إلــى مثال مهــم أال وهو مجمع الســلمانية الطبي 
الذي يمثل قاعدة وخبرة طويلة، ومنها انطلقت 
مجموعــة كبيــرة مــن األطبــاء المعروفيــن اليوم 
على مستوى العالم العربي في كل التخصصات.
وفيما يتعلق بآفاق ومســتقبل الطب الخاص مع 
إنشــاء وافتتاح مشاريع المستشــفيات والمراكز 
الطبيــة والعالجيــة الجديــدة، أفــاد النعمــة بــأن 
اعتماد المستشفيات اليوم ليس على المواطنين 
والمقيميــن فحســب، فــأي مؤسســة اســتثمارية 
األكبــر  الصــورة  فــي  تفكــر  المجــال  هــذا  فــي 
والرقعة الجغرافية األوســع، بحيث تشــمل دول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، ونحن 
نركــز على اســتقطاب المســتفيدين مــن الخدمة 
أيًضــا  ونســتقبل  والمقيميــن،  البحرينييــن  مــن 
طالبــي الخدمــة مــن المملكــة العربية الســعودية 
ودولــة الكويــت، ولدينــا خطة لتســويق خدمات 

المجمــع في مختلف الــدول، باإلضافة إلى ذلك، 
فــإن الدولة تتجه نحو خصخصة القطاع الطبي 
وفق تصور مدروس، لكن لكي يكون االســتثمار 
مجدًيــا البــد مــن التــدرج، فمن الصعــب أن تبني 
مستشــفى من عشرين طابًقا وبطاقة استيعابية 
تتــراوح بيــن 300 و400 ســرير ويكلف الماليين 
التخصصــات  إضافــة  فــي  تتــدرج  أن  دون 

والخدمــات، ومــن خــالل الخبــرة والتباحــث مــع 
فــإن  عالميــة  ومستشــفيات  طبيــة  مؤسســات 
الجانب األكثر أهمية هو الســير تدريجًيا خطوة 
بخطــوة وهــذا مــا ننتهجــه فــي مجمــع الحقيــل 

الطبي.
توافرهــا  ومــدى  البشــرية  القــوى  شــأن  وفــي 
للعمــل فــي المشــاريع الطبيــة الجديــدة، أوضــح 

النعمــة أن أي مســتثمر لن يجد نقًصا في األيدي 
العاملــة فــي أي تخصص، من أطبــاء وممرضات 
وبالنســبة  وفنييــن،  مســاندة  طبيــة  وخدمــات 
لمجمــع الحقيل فإن البحرنة مــن أولويات خطة 
العمل ونعتمد على الكوادر البحرينية بنسبة 80 
%، وأود اإلشادة بجهود الهيئة الوطنية لتنظيم 
التنفيــذي  ورئيســها  الطبيــة  والخدمــات  المهــن 
ــا علــى  مريــم الجالهمــة التــي تديــر قطاًعــا مهمًّ
أكمــل وجــه، منوًهــا بالقول: “نحن لــم نواجه أية 
صعوبات في توظيف الكوادر البحرينية، ولدينا 
قيــادات فــي التمريــض أيًضــا وثقتنا بهــم كبيرة 
أيًضــا  التأكيــد  وأود  التمريــض،  أقســام  إلدارة 
علــى أنــه مــن الخطــأ ألي مســتثمر توظيــف غير 
البحرينييــن، فما يميز أبنــاء البلد أنهم يتمتعون 
بكفــاءة أعلــى و”قلبهــم” على العمل كشــركاء مع 
المســتثمر ويعملــون لســاعات طويلــة إليمانهــم 

بخدمة الوطن”.

النعمـة: 80 % مــن كـوادر “الحـقيل الطبـي” بحرينيـون

الرئيس التنفيذي لمجمع الحقيل الطبي أحمد النعمة متحدًثا لـ”البالد”
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سار - صندوق سار الخيري

المنامة - بنا

أقيــم  العقاريــة  غرناطــة  مجموعــة  برعايــة 
يــوم الخميــس المنصــرم بــازار ســار الخيري، 
الــذي ينظمــه صنــدوق ســار الخيــري، بهــدف 
عــرض وتســويق منتجــات األســر البحرينية، 

وتحفيزها على ابتكار مصادر دخل لها. 
أقيم البازار في صالة الغدير والهدى بمنطقة 
ســار أيــام الخميــس والجمعــة والســبت، مــن 
العاشــرة  وحتــى  صباًحــا  العاشــرة  الســاعة 
المحــالت  مــن  مجموعــة  بمشــاركة  مســاًء، 
واألســر  الســفريات  ومكاتــب  البحرينيــة 

البحرينية المنتجة. 
وأشــاد ممثل مجموعة غرناطة أحمد حبيب 

بتنظيم الصندوق لهذا البازار المتنوع.
نفخــر  غرناطــة  مجموعــة  فــي  إننــا  وقــال: 
مــن منطلــق  الخيــري  البــازار  لهــذا  برعايتنــا 

مســئوليتنا الوطنية واالجتماعية الذي يضم 
المنتجــة  البحرينيــة  األســر  مــن  مجموعــة 
الطائفتيــن  يحــوي  وطنيــا  مزيجــا  ويضــم 
الكريمتيــن، داعًيــا أهالــي المنطقة للمشــاركة 
في البازار لدعم أنشــطة وفعاليات الصندوق 
ودعــم األســر المنتجة. من جانبــه أكد رئيس 
مجلــس أمنــاء صنــدوق ســار الخيــري صالح 
علــوي، أن دعــم األســر المنتجة فــي المنطقة 
يعــد واحــًدا مــن أهــداف الصندوق وتجســير 
للشــراكة المجتمعية، مشــيًرا إلى أن التفاعل 
الكبيــر الــذي شــهده البــازار فــي يومــه األول 
يعكــس الوعــي الكبيــر لــدى مختلــف شــرائح 
المجتمــع، ويعــزز أواصــر الترابــط والتالحــم 
األساســية  الركائــز  أحــد  وهــو  المجتمعــي، 

لنجاح واستمرار العمل الخيري. 

قام الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة 
محمــد بــن دينــه بزيــارة ميدانيــة لعــدد مــن 
المنشــآت والمواقــع فــي المحافظة الشــمالية 
فــي  الســابعة  الدائــرة  بلــدي  عضــو  يرافقــه 
المحافظــة الشــمالية زينــة جاســم، وعدد من 
المســؤولين وممثلــي المنطقــة فــي مجلــس 
بالمحافظــة  البلــدي  والمجلــس  النــواب 
والمختصين في وزارة شــؤون البلديات؛ من 
أجــل الوقــوف علــى بعــض األمــور التــي تهم 

المنطقة ومتابعة شكاوى أهالي الدائرة.
وخــالل الزيــارة التي شــملت مواقع عدة في 
منطقة دمستان وبوري بالمحافظة الشمالية، 
أكــد بــن دينه حــرص المجلس األعلــى للبيئة 
علــى متابعة الشــكاوى والمقترحــات البيئية، 

وتعزيــز ســبل التعــاون مــع ممثلــي المنطقــة 
فــي مجلــس النــواب والمجالــس البلدية؛ من 
أجــل االرتقــاء بالشــأن البيئــي فــي البحريــن 
والحفــاظ على الطبيعة والحياة الفطرية بما 
يلبــي طموحــات المواطنين ويحقــق أهداف 

التنمية المستدامة.
وأشــاد بالجهــود التــي يبذلهــا كل مــن النائب 
أحمد الدمســتاني وجاسم في إيصال قضايا 
وهمــوم المواطنيــن للجهــات المعنيــة، مثنيــا 
علــى حســن التعاون الــذي أبداه المســؤولين 
خــالل الزيــارة مــن وزارة األشــغال وشــؤون 
وبلديــة  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
بعــض  علــى  واالطــالع  الشــمالية  المنطقــة 

القضايا على أرض الواقع.

بازار “سار الخيري” برعاية “غرناطة”

“األعلى للبيئة” يزور منشآت ومواقع في الشمالية

Û  هنالــك نظــرة خاطئــة لــدى البعــض فيمــا يتعلــق بمهنــة الصحافــي وواجباتــه
والدور الذي يؤديه، وهي نظرة ترتبط بســوء الظن العميق القائم على مبررات 
االســتهداف الشــخصي، ومحاولــة اإليقــاع، واإلخــراج مــن المنصب، وهــو أمر - 

بالغالب - يخالف الحقيقة، وال يقربها. 
Û  فمهمة الصحافي هي اإلجهار بالحقيقة، وذكر الوقائع كما هي، بمناقشة واقعية

تتضمــن تقديــم المشــاهدات، والشــكاوى، ومالحظــات النــاس، ختامهــا تقديــم 
الحلول، والنتائج المتوقعة إذا ما ظل الحال كما هو عليه.

Û  هذه أهم الواجبات الملقاة على كاهل الصحافي، وكاتب الرأي، أن يشير لموضع
الخطــأ ويكُتب، وأن يشــير إلى موضع الصــواب ويكتب أيضا، مع خالف واحد، 
هو النقد باألول لهدف التغيير، واإلطراء في الثاني؛ للثبات ولتشجيع اآلخرين 

عليه، وفق الحديث النبوي الشريف بأن “الدال على الخير كفاعله”.
Û  لكــن المالحــظ هاهنــا، هــو مزاجيــة بعــض المســؤولين، وتجاهلهــم لمــا يكتبــه

الصحافــي، رغــم صوابــه، وهو تجاهل مرفــوض؛ ألنهم يشــغلون مناصب عامة، 
ترغمهــم مــن بــاب النزاهــة، وشــرف المهنــة، التجاوب مــع الصحافــة، والتي هي 

القناة األولى التي تربطهم بالشارع، وبالمواطن.
Û  ،هــذا الواقــع المغلــوط، والمزاجــي جــدا، ُيلــزم الدولــة بوضــع المعاييــر الصارمة

لــكل مســؤول، وصانــع قــرار، أن يتجاوب مع مــا يتردد في المنصــات اإلعالمية 
المختلفــة، بــكل مــا يتعلق بشــؤون المواطــن، وهمومه واحتياجاتــه، وأن يكون 
بذات الوقت معيار تقييم أداء له، وللجهة نفسها، بدأ من أعلى الهرم إلى أسفله.

Û  فــي البحريــن، وبهــذه المرحلــة تحديــدا، نحــن بحاجــة للرجــال الحقيقيين، لمن
يصنعون األثر والتغيير، لمن يعول عليهم المواطن في بناء الحياة والمســتقبل 

الجديد.
Û  فالحــال الــذي آل إليــه النــاس اليوم من تضعضــع اقتصادي واجتماعي وأســري

يتطلــب الوقفــة الرســمية الجــادة للنظر في األســباب، والمســببات، والمســببين، 
بداية التغيير األول بها “تسكين الشخص المناسب في المكان المناسب”.

Û  ،مهنــة الصحافــي خدمــة النــاس، وليــس “التطبيــل” أو “الطبطبــة” علــى األكتــف
والمحاباة، فهي مهنة ُمقدسة يجب أن ُتحترم، وأن ُتقدر بشكل أكبر، وأن تكون 
منصة حقيقية للتجاوب من األطراف األخرى، يغير خاللها بحزم ما يضر الناس 

وُيعطل حياتهم ويؤرق يومياتهم.

هؤالء يخافون 
من الصحافي

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

مروة خميس

بحث مستجدات الضمان الصحي وإنشاء مستشفى لألطفال
محمد بن عبداهلل يترأس االجتماع األول لـ “األعلى للصحة” في دورته الجديدة

ترأس رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، 
االجتمــاع األول للمجلــس بعــد صــدور المرســوم الملكي الســامي رقم )35( لســنة 2019 
بتشــكيل أعضــاء المجلــس للــدورة الجديــدة، وعقد االجتمــاع بحضور وزيــرة الصحة 
فائقــة الصالــح، ووزير شــؤون الشــباب والرياضــة أيمن المؤيد، وأعضــاء المجلس من 

رؤساء وممثلي الهيئات والقطاعات الصحية الحكومية والخاصة.

بأعضــاء  عبــدهللا  بــن  محمــد  الشــيخ  ورحــب 
مجلــس اإلدارة الجديــد، وهنأهــم علــى الثقــة 
إدارة  بمجلــس  بتعيينهــم  الســامية  الملكيــة 
المجلــس، مؤكدًا ثقته فــي قدرة المجلس على 
أداء المهام المنوطة به، بما يساهم في تحقيق 
التطويــر الشــامل لمنظومة الخدمــات الصحية 

في البحرين.
ورفــع رئيس وأعضاء المجلــس عظيم التقدير 
البــالد  عاهــل  مقــام  إلــى  واالمتنــان  والشــكر 
بــن عيســى آل  الملــك حمــد  الجاللــة  صاحــب 
خليفــة، على ثقتــه الملكية الســامية بتعيينهم، 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  مقــام  وإلــى 

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
القائــد األعلــى  نائــب  العهــد  وإلــى مقــام ولــي 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
علــى االهتمام الدائم بشــؤون القطــاع الصحي 
الخدمــات  وتميــز  اســتدامة  جــودة  وتعزيــز 

الصحية.
ومــن ثــم انتقــل المجلــس لمناقشــة المواضيــع 
هــذا  وفــي  األعمــال،  جــدول  علــى  المدرجــة 
الضمــان  مشــروع  مســتجدات  بحــث  اإلطــار 
الصحي الوطني، ومن بينها المراسيم الصادرة 
المتعلقــة  والمراســيم  المشــروع،  بخصــوص 

استشــارية  شــركة  وتعييــن  الذاتــي  بالتســيير 
استشــارية  شــركة  وتعييــن  المشــروع،  إلدارة 

لتطبيق التامين الصحي على األجانب.
كما بحث المجلس إعادة تشكيل اللجان التابعة 
التأديبيــة  واللجنــة  للصحــة،  األعلــى  للمجلــس 
إلــى  اســتمع  كمــا  للمجلــس،  التابعــة  المصغــرة 
عرض بشــأن مقترح إنشــاء مستشفى لألطفال 
المقــدم مــن المجلــس األعلــى للصحــة، وعرض 

بشأن المشروع الوطني لفحص القولون المقدم 
من مستشفى الملك حمد الجامعي.

مــن  إيجــاز  إلــى  المجلــس  اســتمع  ذلــك،  إلــى 
لتنظيــم  الوطنيــة  للهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس 
المهــن والخدمــات الصحية بشــأن تقرير الهيئة 
اإلنجــازات  أهــم  تضمــن  والــذي   2018 للعــام 
الخدمــات  مســتوى  بشــأن  واإلحصــاءات 

الصحية والمهنيين الصحيين في البحرين.

جانب من اجتماع المجلس األعلى للصحة

المنامة - المجلس األعلى للصحة



منذ متى تمارس مهنة “توفيق  «
راسين بالحالل”؟

منذ العام 1998.

كيف كانت البدايات؟ «

لزوجتــي  مرافقتــي  أثنــاء  كانــت  البدايــة 
لديهــا موعــد  الســلمانية وكان  لمستشــفى 
وحينهــا  األول،  بحملهــا  كانــت  إذ  وزن، 
الذيــن  الــزوار  باســتغراب  أتأمــل  جلســت 
كانــوا يصطحبون زوجاتهم لذات الســبب، 
حيــث كان معظمهــن من جنســيات أجنبية 

وعربية.
فتســاءلت غي قرارة نفســي عن األســباب 
التــي تدفــع الشــباب البحريني للــزواج من 
غير البحرينيات، وأخذت قرارا بأن أمضي 
فــي طريق توفيق رأســين بالحالل؛ خدمة 

ألبناء وبنات بلدي.
البدايــة كانــت صعبــة؛ ألن النــاس ال تثــق 
فــي موضــوع الزواج بكل مــن “هب ودب”، 
فاألمــر كمــا تعلم بــه أســرار وخصوصيات، 
ولكننــي ومــع الوقــت، اســتطعت أن أوجــد 

لنفسي اسًما في هذا المضمار. 

كم عدد الشباب والفتيات الذين  «
قمت بتزويجهم حتى اللحظة؟

300 تقريبا.

تؤكد اإلحصاءات الرسمية باستمرار  «
تنامي موجة العنوسة في البحرين، 

والتي طالت أخيًرا الفتيات دون 
الثالثين، لماذا؟

عزوف الشــباب عن الــزواج من البحرينية، 
األجنبيــة  أن  األول  رئيســين،  لســببين 
أقــل علــى مســتوى كلفــة الــزواج واإلنفاق 
بالعالقــة الزوجيــة، والثانــي بأنــه يــرى أن 
المــرأة البحرينية كثيرة االنشــغال عنه، مع 
أهلهــا وأصدقائها، وهذه إشــكالية ســمعتها 
من كثيرين طوال العشر سنوات الماضية.

كم عدد طلبات الزواج لديك حاليا؟  «

150 طلبا.

من األكثر طلًبا النساء أم الرجال؟ «

النســاء هن األكثــر، بمعدل 6 أســبوعًيا، أما 
الرجال فبحدود الواحد فقط.

ما متوسط أعمار أصحاب الطلبات  «
عادة؟

الفئــة العمريــة للنســاء تبــدأ مــن 18 ســنة 
وحتى نهاية الخمســينات، أما الرجال فمن 

30 سنة وأكثر. 

ما أكبر شخص تقدم لك بطلب  «
للزواج؟

وبالنســبة  ســنة   70 للرجــال  بالنســبة 
للســيدات 63 ســنة، وأذكر أن هذه الســيدة 
أوالدهــا  أزوج  لكــي  بــي  متصلــة  كانــت 
االثنيــن، وبعــد الحديث معهــا قالت لي “أنا 

بعد أبغي أتزوج”.

ما أهم طلبات النساء بشريك  «
الحياة؟

المــرأة لديهــا خيال واســع برجــل أحالمها، 
لكنهــا تقبل أحياًنــا بالواقع، وأهــم الطلبات 
أن يكــون رومانســيا ومحترمــا ويهتــم بها، 

والقليل منهن يطلبن الرجل الغني.
كثيــر من الفتيات الجامعيــات اليوم يقبلن 
العامــة،  الثانويــة  يحمــل  الــذي  بالشــاب 

فالخوف أساًسا من أن القطار “يعدي”.

وما أهم طلبات الرجال بشريكة  «
الحياة؟

تكــون  وأال  وجميلــة،  موظفــة  تكــون  أن 
سمينة.

ما المتوسط العمري للعنوسة في  «
البحرين من واقع تجربتك؟

30 سنة تبدأ البنت تخاف.

إذا سألتك عن أهم األسباب بتزايد  «
العنوسة بماذا ستجيب؟

المال، والتعنت بالطلبات، كالجمال والعمل 
والمهر والحفالت بأماكن مكلفة.

ما أغرب طلبات المتقدمين للزواج؟ «

بنــت خشــمها )ســلت ســيف(  “واحــد يبــي 
حتــى أنني ســألته بمزح: ليــش تبي تحدق 
بــه؟ آخــر طلب بنت تكــون قبطــان طائرة، 
بحرينيــة  إال  فيــه  كان  مــا  الوقــت  وذاك 

واحدة تشغل هذه الوظيفة”.

كيف تقوم بجمع المقبلين على  «
الزواج مع بعضيهما )الرؤية 

الشرعية(؟

اآلن  الهاتفــي،  باالتصــال  كان  أوال 
باإلنستغرام والواتساب.

هل لديك مرجعية دينية فيما تقوم  «
به؟

اجتهاد شخصي، فأنا مستقل بذلك.

هل هنالك زواج مسيار في  «
البحرين؟

ومعظــم  وســري،  وبكثــرة  موجــود  نعــم، 
ويفضلــون  واألرامــل،  المطلقــات  زبائنــي 

الخليجي للحفاظ على سرية الزواج.

هل يحتاج لتوثيق بالمحكمة؟ «

ال يوثــق، ويكفي به الشــهود وموافقة ولي 
األمر.

متى تبدأ المرأة المتعنتة بالطلبات  «
بالتنازل عنها؟ 

إذا تجاوزت الثالثين، تبدأ بتقديم التنازل. 
بالطلبــات  تعنتــت  فتــاة  هنالــك  أن  أذكــر 
حتــى أخــذت الدكتــوراه، وبنهايــة المطاف 

أوالد،  ولديــه  متزوجــا  شــخصا  تزوجــت 
زواج مســيار، وســكنته فــي بيــت، وأخذت 
له ســيارة. ويضيف شــفيق مبتســًما “جاها 

بس بثيابه”.

هل تصنف تعدد الزيجات في  «
البحرين بالظاهرة؟

اآلن نعم.

هل تراه حال مناسًبا لتزويج الفتيات؟ «

جزء من الحل.
 

لماذا يقبل جمع من الشباب  «
البحريني على الزواج من األجنبية؟

لقلة التكاليف.

هنالك من يردد بأن سوق الخطابات  «
باتت تجارية ورائجة بشكل غير 

مسبوق، ما رأيك؟

نعــم، بــال أي شــك، هنالــك اســتغالل كبيــر 

للنــاس بهــذا الجانــب، فمجــرد أن يســجل 
صاحــب الطلــب اســمه عنــد الخطابة تأخذ 
أخــرى  مبالــغ  عــن  ناهيــك  مقابــال،  عليــه 
التــزام  عــدم  هنالــك  لالتصــاالت وغيرهــا، 

منهن في اإليفاء بالعهود.

كم تأخذ مقاباًل لعملك؟ «

أقبل بما يقدره صاحب الشــأن، وأكبر مبلغ 
تحصلــت عليــه مــن امــرأة مصريــة زوجت 

لها ابنتان، وكان 800 دينار.

ما مواصفات الخطابة الصادقة؟ «

التــي ال تكــون ماديــة، وإنمــا تنظــر خدمــة 
بنــات بلدهــا، وأن تكــون ملتزمــة بعهودهــا 

ومواعيدها.

بماذا تنصح الفتيات؟ «

الضروريــة،  غيــر  الشــروط  عــن  بالتنــازل 
كالحفــالت بالفنــادق، وأن يقللن المهر، وأن 

يسعين لكسب الزوج.

وبماذا تنصح الشباب؟ «

كانــت  إا  المــرأة،  باختيــار  التعنــت  بعــدم 
صالحة وذات خلق، فليسَع لها.

وبماذا تنصح أهاليهم؟ «

تخفيف المهور والطلبات على من سيقبل على 
زواج البنت، واالبتعاد عن النزعة القبلية.

ما أهم المسؤوليات التي تحملها  «

الدولة؟ 

مساعدة الشــباب، وتكوين صندوق خاص 
لتزويج الشباب البحريني، تساهم فيه كل 

شركات الدولة.

قصة عجيبة مرت عليك؟ «

بطلــب  ســيدة  تقدمــت   2000 العــام  فــي 
أنهــا أعطتنــي ورقــة كبيــرة  زواج، وأذكــر 
مطبوعــة عليهــا صورتهــا مــن حرصها على 
الرغبــة بالــزواج، ولــم توفــق بذلــك إال فــي 
العــام 2005. بعــد 5 أيام من الــزواج انتقل 
الزوج إلى رحمة هللا، وكانت محتســبة بما 
كتــب هللا، فكافأهــا هللا عــز وجل بـ 3 منح، 
األولــى بــزوج آخر يقــارب عمرهــا، بخالف 
14 ســنة،  بـــ  األول والــذي كان أكبــر منهــا 
والثانيــة بحمــل بـــ 3 توائــم، والثالث بورث 
مــن الــزوج األول. هنالــك قصــة أخــرى، إذ 
أرســلت شــابا لولــي أمــر بنــت، ورأى البنت 
الشــاب:  بهــا، فســأل ولــي األمــر  وأعجــب 
كــم عنــدك لدفع المهر؟ فقــال: 1500 دينار، 
فقال األب: أعطني الخمســمئة وخل األلف 
لك، ثم ســأله مجدًدا: أين ســتقيم العرس؟ 
فقال الشــاب: بصالة، فأجاب األب “بنسوي 

العرس في البيت”.
العــروس  شــقيقات  كل  مــن  طلــب  ثــم   
والعريــس إعــداد مأكــوالت مختلفــة، وتــم 
عمل بوفيه كامل للعرس، وأذكر أن الشاب 
قال لي ذات مرة “ما أقدر أرفع عيني بعين 

البنت؛ فضال لألب علّي”.

المقلة متحدثا إلى “البالد”

المقلة: لهذه األسباب تزايدت “العنوسة” في البحرين
ــة ــ ــروري ــ ــض ــ ــر ال ــ ــي ــ ــازل عـــــن الــــــشــــــروط غ ــ ــن ــ ــت ــ ــال ــ ــات ب ــ ــي ــ ــت ــ ــف ــ أنــــصــــح ال

ناشــدت جمعيــة جنوســان الخيريــة قيــادة البــاد والحكومــة والمعنييــن فــي وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة 
والمؤسســة الخيريــة الملكيــة نحــو منحها ترخيصا لجمع المــال من أجل أن تفي بالتزاماتها اتجاه األســر المتعففة 

والمحتاجة من أبناء قرية جنوسان في شهر رمضان الكريم.

وقــال رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة 
الصبــاغ  الخيريــة حســين  جنوســان 
مــن  حرمانــا  تواجــه  الجمعيــة  إن 
الحصــول علــى ترخيص جمــع المال 
منــذ أكثــر مــن عــام، ومــر عليها شــهر 
رمضــان المنصــرم مــن دون ترخيص 
جمــع للمــال ممــا أفقدهــا كثيــرا مــن 
الدعــم مــن العديــد مــن المؤسســات 

والشركات واألفراد.
البــالد  لقــادة  نقــول  واضــاف: 
والمسؤولين والمؤسسات والشركات 
الوطنية الداعمة والمانحة ولألهالي 
أيضــا وبــكل صــدق وشــفافية، نحــن 

غيــر واثقين من قدرتنــا على اإليفاء 
المتعففــة  االســر  اتجــاه  بالتزامتنــا 
المقبلــة  الفتــرة  فــي  والمحتاجــة 
نتيجة انخفاض موجودات الجمعية 
إلــى نحــو 15 ألــف دينــار فقــط، بعــد 

 50 موجوداتنــا  تتجــاوز  كانــت  أن 
ألــف دينــار قبــل بضــع ســنوات، وقــد 
اضطررنا لالعتذار عن مســاعدة عدد 
الحاجــات  وأصحــاب  المرضــى  مــن 
بحاجتهــم  الراســخة  قناعتنــا  رغــم 
نحصــر  أن  مضطريــن  للمســاعدة، 
مســاعداتنا للشــريحة األشــد حاجــة 

نتيجة قلة الموارد واإلمكانيات.
وذكــر بــأن الجمعيــة ملتزمــة بجميــع 
مــن  المقــررة  واألنظمــة  اللوائــح 
الــوزارة، وليــس لديهــا اي مخالفــات، 
وابوابهــا مفتوحــة لجميــع الراغبيــن 
فــي االطالع على ملفاتها وأنشــطتها 

وأنهــا  خاصــة  الخيريــة،  وجهودهــا 
المؤسســة المجتمعيــة الوحيــدة فــي 
قرية جنوســان حيث أحجمت وزارة 
شؤون الشــباب والرياضة عن منحنا 
رياضــي  مركــز  لتأســيس  ترخيصــا 
لشــباب القريــة رغــم مضــي ســنوات 

طويلــة علــى تقديمنــا طلبــات بذلك، 
ممــا يجعــل األهالــي يعولــون كثيــرا 
علــى الجمعية الخيرية من أجل ســد 
العديــد مــن الفراغــات بمــا فيهــا تلك 

المتعلقة بشريحة الشباب.
وقال أيضا: “الجمعية تقدمت بخمس 
طلبــات للحصول على ترخيص جمع 
المال طوال األشــهر العشرة الماضية 
لكــن جميــع طلباتهــا تــم رفضهــا مــن 
دون تقديــم اي إيضــاح، وقد التقيت 
بســعادة وكيــل وزير العمــل والتنمية 
االجتماعيــة الســيد صباح الدوســري 
بمعيــة مديــر إدارة دعــم المنظمــات 
جناحــي  نجــوى  األســتاذة  األهليــة 
ولقيــت منهما كل الحفاوة والمؤازرة 
والتفهــم والتشــجيع، وشــرحت لهمــا 
حقيقــة شــعورنا بالعجــز عــن القيــام 
جوهــر  خيريــة  كجمعيــة  بمهامنــا 

مســؤوليتها مساعدة األسر المتعففة 
والمحتاجة”.

وأردف أن الــوزارة تمنــح تراخيــص 
جمــع المــال لجمعيــات غيــر خيريــة، 
اجتماعيــة  أو  فنيــة  بأنشــطة  تعنــى 
أو ثقافيــة ال تتطلــب ســيولة كبيــرة، 
لجمعيــات  التراخيــص  تمنــح  كمــا 
تعنى برعايــة الحيوانات كالكالب أو 
القطــط ومــا شــابه، فلمــاذا ال نحظــى 
دورنــا  ونمــارس  مماثلــة  بمعاملــة 
كجمعيــة خيريــة فــي إطــار القانــون 
القانــون  تنفيــذ  مــع  نحــن  والنظــام. 
الكفيلــة  اإلجــراءات  واتخــاذ جميــع 
باســتخدام الصدقــات والمســاعدات 
ال  مــا  لكــن  الصحيحــة،  لألغــراض 
ويحــرم  كجمعيــة  نحــرم  أن  نفهمــه 
فقراءنا ومحتاجينا من المســاعدات 

الخيرية دون سبب يذكر.

المنامة - جمعية جنوسان الخيرية

“خيرية جنوسان”: قد نعجز عن مساعدة األسر المحتاجة في رمضان

حسين الصباغ

زوجت أكثر من 300... 
ولدي 150 طلبا حاليا

أتسلم طلبات الزواج 
أسبوعًيا بمعدل 6 

للفتيات وواحد للشباب

أكبر أصحاب الطلبات 
سنًّا رجل سبعيني 

وامرأة ستينية
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الجامعيات يقبلن بحامل الثانوية 
العامة خوًفا من رحيل القطار

إبراهيم النهام | )تصوير: رسول الحجيري(

أو  فشــفيق،  بالتأكيــد،  ومغايــًرا  مختلًفــا  المقلــة  شــفيق  مــع  اللقــاء  كان 
)بوبراهيــم( كمــا يناديــه العامــة، اتجه لمهنــة “توفيق راســين بالحال” منذ 

أكثر من 20 عاًما، بتجربة تصنف بالمختلفة لرجل، شاهد ما شاهد 
خالهــا من مواقف وأحداث وشــخصيات عجيبــة، تختزل واقع 

المجتمع البحريني، ومتطلبات الرجل والمرأة في الزواج.

شــريك  اختيــار  فــي  الغريبــة  المزاجيــة  أيًضــا  وتختــزل 
الحريــة، والتــي تكون - كما يصف شــفيق باللقاء - حاجًزا 

رئيسا للزواج نفسه، ولبناء األسرة، ولاستقرار.

في هذا اللقاء الموســع، تســلط “الباد” عدستها على أهم 
مشــاكل الــزواج بالمجتمع البحريني، وأهم أســباب تزايد 

العنوسة بين الفتيات.

انخفاض موجودات 
الجمعية إلى نحو 

15 ألف دينار



في ســابقة هي األولى من نوعها، قامت إدارة األوقاف الجعفرية من دون تنســيق مع إدارات مآتم البحرين الحســينية، بقطع مئات 
اآلالف من الدنانير وصرفتها لصالح هيئة الكهرباء والماء نظير استهالك الماء والكهرباء في هذه المرافق الحسينية، والمآتم.

القائميــن  مــن  “البــاد” عــدد  مــع  وتواصــل 
ومــدن  قــرى  فــي  المآتــم  شــؤون  علــى 
امتعاضهــم واســتياءهم  البحريــن وأبــدوا 
من التصــرف االنفرادي لألوقاف الجعفرية 
يحتــاج  األمــر  هــذا  مثــل  أن  اعتبــار  علــى 

للتنسيق بين طرفي العاقة.
وقالــوا: لقــد قمنــا بمراجعــة هيئــة الكهرباء 
والمــاء بصــورة انفرادية، والهيئة تعســفت 
عــن  اإلعــان  فــي  تشــددت  حينمــا  معنــا 
تطبيــق إجــراءات جديــدة تمس شــخوص 
القانونيــة  المآتــم  واليــة  علــى  القائميــن 
والشــرعية، وطالبــت كل فــرد مــن هــؤالء 
البنكيــة لضمانــة  بتقديــم رقــم حســاباتهم 
قطــع رســوم الكهربــاء فــي حالــة عــدم دفع 
المآتم التي يتولونها بدفع رســوم استهاك 

الكهرباء والماء”.
وتابعــوا: أن األدهــى فــي األمــر بــأن هيئــة 
اســتهاك  تعرفــة  تعتمــد  والمــاء  الكهربــاء 
علــى  تنســحب  للمآتــم  والمــاء  الكهربــاء 

قطاعي التجاري والصناعي أي أن التعرفة 
عبــادة  دور  المآتــم  بينمــا  مدعومــة  غيــر 

وليست شركات أو مصانع.
وتعــد مســألة قطع مئــات اآلالف عن المآتم 
مــن قبــل هيئــة الكهرباء والماء ســابقة هي 
األولــى منــذ العــام 1996، بعــد أن أقدمــت 
المتأخــرات  بدفــع  المآتــم  إشــعار  علــى 
المتراكمة عليها منذ أكثر من 16 سنة، قبل 

أربع سنوات من اآلن.
األوقــاف  إدارة  فــإن  للمعلومــات  ووفًقــا 
الجعفرية استلمت في صيف 2014 خطاًبا 
يفيــد  والمــاء  الكهربــاء  هيئــة  مــن  رســمًيا 
بضــرورة دفــع متأخــرات الفواتيــر الخاصة 
بالمآتــم، وقد جرت اجتماعــات بين اإلدارة 
الجعفريــة مــع هيئــة  فــي األوقــاف  العليــا 
الكهربــاء للتباحــث حــول هــذه المســألة إذ 
أشــارت الهيئــة أن قــرار إعفــاء دور العبادة 
مــن فواتير الكهرباء والمــاء الذي صدر من 
العــام ١٩٩٦ يشــمل  الــوزراء فــي  مجلــس 

المساجد فقط فيما يستثني المآتم.
إدارة  أن  القانونييــن  مــن  عــدد  وأفــاد 
األوقــاف الجعفريــة ليســت الجهــة المعنية 
بدفع فواتير المآتم من دون الحصول على 
مســوغ قانوني وشــرعي يّمكــن اإلدارة من 
دفــع الفواتير وذلك بالحصول على تخويل 
رسمي من القائمين الشرعيين على المآتم.

هيئــة  عضــو  أكــد  الصعيــد،  ذات  وعلــى 
المواكب الحســينية مرتضى الحلواجي أن 
المآتم تعمل وفقا للقرار الصادر من مجلس 
الوزراء بإعفاء دور العبادة عن دفع فواتير 
الكهربــاء والمــاء، الفتــا أنــه في العــام الذي 
صدر فيه القرار لم تتسلم إدارات المآتم أي 
خطاب بشــكل رســمي أو غير رســمي ينص 
علــى أنهــا مســتثناة من هــذا القرار، مشــيًرا 
إلى أن المآتم ولسنين عديدة لم تخطر من 
قبل أي جهة رســمية بأنها جهة غير معفاة، 

كون الجميع متفقا أنها دور عبادة.
وتابــع: تفاجأنا في العــام 2014، بأن المآتم 

ليســت مصنفــة كــدور عبادة مــن قبل هيئة 
المآتــم  مطالبــة  وتمــت  والمــاء،  الكهربــاء 
بفواتيــر الكهربــاء نظير اســتخدام ســلعتي 
هــذا  إثــر  وعلــى  الكهربــاء،  والمــاء  المــاء 
األمــر اجتمعــت الهيئــة التنفيذيــة المنبثقة 
عــن الهيئــة العامــة للمواكب الحســينية مع 
جمــع من وجهاء الطائفة بلقاء عاهل الباد 
جالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
وعلى إثر اللقاء صدرت توجيهات بتجميد 
موضــوع قطــع أموال مــن حســابات المآتم 

نظير استهاك الكهرباء والماء.
مــن  العديــد  تلقــى  أســابيع  قبــل  وأفــاد: 
والقــرى  المنامــة  فــي  المآتــم  مســؤولي 
الجعفريــة،  األوقــاف  إدارة  مــن  اتصــاالت 

خصوصا المآتم التي ليس لها وقف تطالبها 
بتحويل مستحقات الكهرباء على حسابهم 
حســابه  حجــز  تــم  مــن  وهنــاك  الخــاص 
الشــخصي حتــى يتم تســويه المســتحقات 
مــع إدارة هيئــة الكهربــاء، مشــيًرا إلــى أن 
المبالــغ كبيــرة وهــي متراكمــة لنحــو عشــر 

سنوات.
وبين أن بعض المآتم تم قطع بعض المبالغ 
مــن حســابها فــي إدارة األوقــاف الجعفرية 
دون  مــن  والمــاء  الكهربــاء  هيئــة  لصالــح 

الرجوع أو علم المتولين.
الجمعيــة  أن  عــن  الحلواجــي  وكشــف 
فــي  اجتمعــت  المواكــب  لهيئــة  العموميــة 
مأتــم مــدن ليلــة الثاثاء الماضــي لتدارس 

األمــر وأبدى معظم المجتمعين اســتياءهم 
العبــادة  المآتــم مــن تصنيــف دور  لخــروج 
ووكلت الهيئة التنفيذية بإجراء االتصاالت 

مع السلطات العليا لحل المشكلة.
وفيمــا يخــص مآتم بن زبر أفــاد الحلواجي 
كونه أحد مســؤولي المآتــم، إدارة األوقاف 
الجعفريــة قامــت قبل أســبوعين باالتصال 
بشــأن هذا الموضوع ولكن بعد الكشف عن 
حســاب المأتــم تبيــن بــأن أكثر مــن 25 ألف 
دينــار تــم اقتطاعهــا فــي شــهر أكتوبــر عام 
2018 من حســاب الوقــف التابع للمأتم وما 
زال االستفســار جاريــا بيــن المأتــم وإدارة 
الكهربــاء لمعرفة قيمة هــذه المبالغ ومدتها 

وإن كانت تجارية أو مدعومة.

“الكهرباء” تقتطع مئات اآلالف من حسابات المآتم
الــعــبــادة دور  ــف  ــي ــن ــص ت مـــن  ــا  ــهـ ــراجـ إلخـ ــاءون  ــتـ ــسـ مـ ــم:  ــآتـ ــمـ الـ رؤســــــاء 

“الداخلية” تنشر األسماء المشمولة بتثبيت الجنسية
الملكي ــر  األمـ بتنفيذ  شـــرع  “الـــعـــدل”  ــع  م مــشــتــرك  عــمــل  فــريــق 

انطالقًا من ثوابت الدستور وإعماالً لنصوصه وتعزيزًا لمفهوم دولة القانون والمؤسسات، وتأكيدًا للنهج االصالحي 
السامي واستكماالً لمستقبل أفضل ينعم فيه المواطن بمجتمع آمن ومستقر، فقد أصدر عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتاريخ 21 أبريل 2019 األمر الملكي السامي بتثبيت جنسية )551( محكومًا صدرت 
بحقهــم أحــكام بإســقاط الجنســية، تطبيقــًا لما نصــت عليه المادة )24( مكرر من القانون رقم )58( لســنة 2006 بشــأن 

حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية.

وقــد جــاء هــذا األمــر الملكي الســامي، اســتكماال لما نصت 
عليــه المــادة المذكورة، ممــا يؤكد حــرص واهتمام جالته 
وتصويــب  للمراجعــة  الفرصــة  الوطــن  أبنــاء  منــح  علــى 
ســلوكهم. فهــذا التوجيــه الملكي اإلنســاني النبيل، يجســد 
األلفة والتماسك المتين بين جالة الملك وشعبه المخلص 
األمين، لَِتخُطو مملكة البحرين بعزم ال يلين نحو التطوير 
والبنــاء للحفــاظ علــى مكتســبات الوطــن، وليســتلهم كل 
مواطــن بحرينــي معاني هــذا الصفح الملكــي وأن يحرص 
عليــه ويســعى إلــى الحفــاظ علــى مكتســباته وأن يســاهم 
األهلــي  والســلم  االســتقرار  علــى  الحفــاظ  فــي  بفاعليــة 

واالبتعاد عن كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن.
الســامية،  الملكيــة  التوجيهــات  فــإن  الســياق،  هــذا  وفــي 
جــاءت لتراعــي المصلحة الوطنية العليــا والنهوض بحس 
المســؤولية، حتى نسمو بوطننا ونزرع في مجتمعنا القيم 
النبيلــة القائمــة علــى روح التســامح والمحبــة والمواطنــة 
الصالحــة واحترام القانون وتعزيز الوالء واالنتماء لقيادة 

جالة الملك.
وتنفيــذًا لألمــر الملكــي الســامي، شــرعت وزارة الداخليــة 
بإجراءات تثبيت الجنســية من خال فريق عمل مشــترك 

مع وزارة العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف.

المنامة - وزارة الداخلية

“فرحتي” تحتفل باأليتام وأبناء شهداء الواجب
ــي” ــت ــي “وتــــــر جـــــــاردن س ــ ــع “الـــســـنـــابـــل” ف ــ ــاون م ــعـ ــتـ ــالـ ــت فــعــالــيــة بـ ــ ــام ــ أق

انطلقــت أمــس فعاليــة “فرحتــي في أبريــل 3”، 
التــي نظمتهــا “فرحتــي للمناســبات”، بالتعــاون 
مــع جمعيــة الســنابل لرعايــة األيتــام فــي وتــر 
جــاردن ســتي، حيث حضــر الفعاليــات 300 من 
أبنائنا األيتام و17 من أبناء شهداء الواجب من 

منتسبي وزارة الداخلية وحضور عام.

وألعــاب  للحضــور  مســابقات  الفعاليــة  وتخلــل 
وشــخصيات  متعــددة  ومســابقات  ترفيهيــة 
كرتونيــة وجوائز للحضور وفقــرات من التراث 
البحرينــي، وبعدها تجمع أبناؤنــا األيتام وأبناء 
الداخليــة  وزارة  لمنتســبي  الواجــب  شــهداء 
إلطفــاء كعكة فرحتي فــي أبريل، حيث احتفل 

الجميع معهم وشاركهم فرحتهم. 
كمــا ذكــر رئيــس مجلــس إدارة جمعية الســنابل 
“جمعيــة  أن  القطــان  عدنــان  األيتــام  لرعايــة 
الســنابل لرعاية األيتام ســعيدة بســعادة أبنائها 
األيتــام وبــث روح التعــاون معهــم؛ لنشــاركهم 
فرحتهــم، مؤمنين بأن هم اســتثمارنا األهم في 

صناعــة عنصر فعال بالمجتمع”. من جانبه، ذكر 
مديــر تطوير األعمال في “فرحتي للمناســبات” 
المشــاريع  بدعــم  مســتمرون  “إننــا  كمــال  علــي 
مــع  تماشــيا  االجتماعيــة؛  الوطنيــة  الخيريــة 
رؤيتنا في فرحتي للمناســبة لخلق شــراكة بين 

القطاعين الحكومي والخاص”.

المنامة - جمعية السنابل لرعاية األيتام

هيئة المواكب 
الحسينية ترفع 

خطابا لجاللة 
الملك

المآتم تعمل 
وفقا لقرار مجلس 
الوزراء بإعفاء دور 
العبادة عن الدفع 

المآتم: “الجعفرية” 
قطعت آالف 
الدنانير من  

حساباتنا دون إذن

11 local@albiladpress.com

األحد
28 أبريل 2019 
23 شعبان 1440

قدم النائب عيسى القاضي مقترح برغبة بإلغاء تحويل المتأخرات والمبالغ المستحقة نظير خدمات الكهرباء والماء إلى أبناء المتوفي 
وذلك استنادًا للمادة رقم 5 في دستور مملكة البحرين البند “ج” تنص على “تكفل الدولة تحقيق الضمان االجتماعي الالزم للمواطنين 
في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أوالبطالة، كما تؤّمن لهم خدمات التأمين االجتماعي والرعایة 

الصحية، وتعمل على وقایتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة”.

وقــال أن من واجــب الدولة أن تحمي أبناء 
المتوفــى مــن أعبــاء فواتيــر الكهربــاء ومــا 
قــد يواجهونــه مــن صعوبــات الحيــاة بعــد 
وفــاة المعيــل للعائلــة خاصــة إذا كان العائل 

الوحيــد لهــم، وعلى الدولة في هــذه الحالة 
توفير الحيــاة الكريمة لهم ودعمهم بصورة 
تكفل لهم العيش الكريم وأال يتحملوا تركة 
المتوفــي لذلــك تــم االســتناد فــي المقتــرح 

علــى المادة 20 في دســتور مملكة البحرين 
البند “ب” تنص على أن “العقوبة شخصية”، 
ومــن غيــر المنصــف أن يتــم عقوبــة أبنــاء 
وفــاة  مراعــاة  وعــدم  عنــه  بــدالً  المتوفــي 

والدهم وضــرورة تجنيبهم التزامات مادية 
فواتيــر  أن  إلــى  القاضــي  وأشــار  جديــدة. 
أو  ســنة  بعــد  بمجملهــا  والمــاء  الكهربــاء 
ســنتين لن تكون مرتفعة بسبب اإلجراءات 
التي تعمل عليها الحكومة بتسوية الفواتير 
وتقســيطها وإشــعار المتأخريــن عــن الدفــع 
وقطــع التيــار الكهرباء عن العائات بســبب 
إســقاط  لذلــك  التســوية  أو  الدفــع  عــدم 
علــى  ضــرر  أي  فــي  تتســبب  لــن  الفواتيــر 
الحكومــة بل ســترفع المعاناة عــن المواطن 
وهذا دورها. ودعا زماءه النواب إلى دعم 

هذا المقترح والوقوف معه لتحقيق مطلب 
للمواطنيــن  الرئيســية  المطالــب  مــن  يعــد 
عنهــم  المعانــاة  رفــع  إلــى  يدعــون  الذيــن 
جــراء ما يترتــب عليهم من إثقــال لكاهلهم 
لتســديد فواتير الكهرباء، كما دعا الحكومة 
للتعــاون فــي هــذا المقترح ليكون مكتســب 
إيجابــي يحصــل عليــه المواطــن وال يكلــف 
الدولــة الكثيــر في ظــل األزمــة المالية التي 
تعصــف بالمواطن قبل الدولة ومن الواجب 
تقديــم بعض المكتســبات للمواطنين بالقدر 

المعقول.

القاضي لـ “^”: إسقاط فواتير الكهرباء عن المتوفى

 عيسى القاضي

علوي الموسوي

محرر الشؤون المحلية

المنامة - النيابة العامة

صرح وكيل النائب العام بنيابة المرور 
المــرور  نيابــة  بــأن  الظهرانــي  محمــد 
باشــرت التحقيــق فــي واقعة انتشــار 
مقطــع فيديــو فــي وســائل التواصــل 
االجتماعــي بتاريــخ 26 أبريــل  2019 
يظهــر فيــه مركبــة كانــت تقــاد علــى 
هنــاك طفلــة  وكانــت  العــام،  الطريــق 
متشبثة بالجزء الخارجي من المركبة 
وكانــت تقــاد بطريقة تعــرض األرواح 
وبالتحريــات  للخطــر  والممتلــكات 
عــن المركبــة تــم ضبــط قائدتهــا وتــم 
توقيفهــا وعرضها على النيابة العامة، 

وتبيــن أن مرتكبــة الواقعة هي والدة 
ومواجهتهــا  وباســتجوابها  الطفلــة 
بالمقطــع المصــور اعترفــت بما نســب 
إليهــا من اتهــام، وبــررت قيامها بذلك 
لرغبــة طفلتهــا،  تحقيقــا  بانــه  الفعــل 
ذمــة  علــى  احتياطيــًا  حبســها  وتــم 
القضيــة، وجــار اســتكمال التحقيقات 
تمهيــدا للتصرف فــي القضية.وأكدت 
النيابــة بوصفها األمينة على المجتمع 
وأمنه أنها ســوف تتصدى وبكل حزم 
المروريــة  الســلوكيات  مرتكبــي  ضــد 

الخاطئة وفقا ألحكام القانون.

حبس األم بواقعة فيديو 
البنت المتشبثة بالسيارة

أسماء المشمولين باألمر الملكي على الموقع اإللكتروني
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ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 
منها ما ال يتعارض مع قوانين 
النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

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

تقدم ابن الزميلة بثينة خليفة قاســم الطالب جابر عيســى 
الــذوادي، الصــف الثانــي إبتدائــي/ فرقــة 3 بجزيــل الشــكر 
والتقديــر إلــى مدرســة عقبــة بــن نافــع االبتدائيــه للبنيــن، 
فــي نهايــة الفصــل الدراســي الثانــي علــى المجهــود الجبار 
الــذي بذله الطاقــم األكاديمي واإلداري في عمليه التوجيه 
والمتابعــة ورفــع الــروح المعنويــه لــدى الطالب بالتشــجيع 
وبــث روح الثقــه بالنفس، وتعدد اســتخدام األســاليب في 

ذلك. 
وخص جابر الذوادي بالذكر مديرة المدرسة مريم عبدهللا 
الكعبــي، والمديــرة المســاعدة ســمية النصــاري والمرشــدة 
لولــوة  االجتماعيــة  والمرشــدة  النعيمــي  خلــود  اإلداريــة 
الشــامري.  وأمــا الطاقــم األكاديمــي، فإنــه يتقــدم بالشــكر 
الجزيــل لمعلمه الفصــل أمينة مخلوق، ومعلمة الرياضيات 

شريفة طالب، ومعلمة االنجليزي مروه سامي. 
وبهــذه المناســبة، فإنــه يتقدم بعمل تذكاري إلى المدرســه، 
عبــاره عن خارطة البحريــن، تعميقا لروح الوالء واإلنتماء 

لهذه األرض الطيبة قيادة وحكومة وشعبا.

فليعذرنــي محــرر هــذه الصفحــة الكريــم 
الغــراء  الصحيفــة  بهــذه  الحــر  والمنبــر 
والقــراء األفاضــل أيضــا، علــى اإلســهاب 
فــي تنــاول هــذا الموضــوع وتكــراره بيــن 
حيــن وآخــر؛ والســبب يكمــن فــي تباطــؤ 
تتحمــل  أن  المفتــرض  مــن  التــي  الجهــة 
تبعيات وصيانة وتعبيد هذا الشارع الذي 
أخــذ ردحــا مــن الزمــن ونحــن نكتــب عنه 
فــي الصحــف ونزعــق بأصواتنــا لإلذاعــة 

والتواصل االجتماعي وهكذا دواليك. 
ونحــن بدورنــا نشــكر الجهــة التــي قامــت 
بإزالــة البيــت الحديــث البنــاء الــذي كان 
وضعه الجغرافي عقبة كبرى أمام اتســاع 
علــى  التالــي  والــدور  الشــارع،  وتطــور 
وزارة األشــغال قسم التخطيط والعمران 
بالقيام بتوســعة الشــارع وتعبيده بأسرع 
مــا يمكــن؛ للحــؤول دون وقــوع حــوادث 
أوســاط  فــي  بليغــة  وإصابــات  مميتــة 

مرتادي هذا الشارع. 

وبما أن هذا الشارع حيوي ويربط جزيرة 
المحــرق وقراهــا بجميع مناطــق المملكة، 
البالغــة هــي  فيجــب أن تكــون األولويــة 
التركيز على تسوية منحنى شارع المقبرة 
الخطيــر بشــكل فوري، الســيما أن اإلخوة 
الخليجييــن واألجانــب والمواطنين أيضا 
اعتادوا العبور عليه متجهين إلى مناطق 
أمــواج  وجــزر  التنيــن  ومجمــع  ســكناهم 

فــي  األخــرى  والمناطــق  المحــرق  وديــار 
األفاضــل  اإلخــوة  مــن  فيجــب  المملكــة، 
بــوزارة األشــغال مراعــاة مطلــب الســواق 
المــرور  حركــة  وتســهيل  والمواطنيــن 

والسواقة بانسياب وبكل أريحية. 

مصطفى الخوخي

ناشدت مواطنة خمسينية إنهاء معاناة ابنها المسجون وأن يشمله عفو يلم شملها بابنها المسجون في قضية جنائية 
منذ أكثر من 9 أعوام، بسبب طيش سن المراهقة الذي دفع ثمنه سنوات عمره وعز شبابه في السج . وقالت المواطنة 
“قضى ابني فترة محكوميته كلها منذ أشهر إال انه لم يتم اإلفراج عنه لعدم تمكنها من دفع الغرامة حيث من المتوقع 

ان يبقى سنتين اضافيتين”.

وتابعــت لــم أتمكــن مــن دفــع الغرامــة 
ألنــي  دينــار  اآلف  بخمســة  المقــدرة 
واعيــش  تقاعديــا  راتبــا  أملــك  ال 
الشــؤون االجتماعيــة  علــى مســاعدة 
زوجــي  “توفــي  وأضافــت  واألرامــل، 
ووالــد ابنــي وهــو داخــل الســجن بعــد 
فتــرة بســيطة مــن الحكــم عليــه حزنا 
علــى ولــده الذي لم يتجــاوز حينها 20 

عاما”.
تبقــى  مــن  هــو  ابنهــا  إن  األم  وقالــت 
لهــا فــي الحياة بعــد ان تــزوج اخواته 

وبقيــت وحيدة دون معيــل وال انيس 
تقضــي ليلها ونهارها تعــد األيام للقاء 

الموعود الذي طال انتظاره”.
واردفــت أعيــش األلــم كل يــوم لبعــد 
قضــى  أن  بعــد  خاصــة  عنــي  ابنــي 
فتــرة حكمــه هــو يعانــي نفســيا لبعده 
ولحاجتــي لــه بعد هذه الســنوات فهو 
اآلن علــى أبــواب الثالثيــن، وانــا علــى 
أبواب الســتين ولم يتبــق لي في هذه 
الحيــاة مــن “أتعكــز” عليــه ســوى ابني 

وهو بعيد في سجنه.

أنهى محكوميتــه ووالدته ال تســتطيع دفع الغرامة

شكرا مدرستي 
الجميلة “عقبة 

بن نافع”

مواطنة خمسينية تناشد اإلفراج عن ابنهاإعادة النظر في شارع المقبرة بالدير مليا

تجارة 
“الطائفية”.. 

المربحة المدمرة!
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سعيد محمد

Û  لــن يكــون من الصعــب على اإلنســان أن يتجول في فضــاء اإلعالم
صعــوًدا  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  مــن  األطــراف  المترامــي 
والمدونــات  االلكترونيــة  المواقــع  إلــى  ونــزواًل  الفضائيــات  إلــى 
والمســموعات والمرئيــات ليجــد ثمــة تجــارة خبيثــة، مربحــة هــي 
بالنســبة لتجارهــا لكنهــا مدمــرة الســتقرار المجتمعــات وســالمتها 
وســلمها االجتماعي ونسيجها الوطني.. تلك هي تجارة “المنتجات 
اإلعالميــة الطائفيــة”، فكل من أراد أن يحقق لذاته المســلوبة شــيًئا 

من الفتات، راح يتاجر في الطائفية.
Û  وعلى أية حال، ال يمكن لتجار الطائفية أن يظهروا ويبثوا سموهم

إال في الدول والمجتمعات التي هي في األصل تشــجع هذا الفعل، 
خذ مثاًل )نموذج الصوت الطائفي( ســواء في الخليج أو في العالم 
العربي واإلسالمي، وستجد أن مسيرته في بث الطائفية واألحقاد 
طويلــة ومتكــررة دون رادع، لكــن هــذا النموذج – حيــن يعيش في 
دولة أوروبية مثاًل – فإنه “يخســأ” أن يثير أمًرا طائفًيا ألنه ســينال 
جزاءه الشــديد في مجتمعات ال تقبل بالتعرض لألديان والمذاهب 
باإلســاءة، وال تســمح لكائــن مــن يكون أن يســمم التعايش والســلم 

االجتماعي فيها بأفكاره الدنيئة.
Û  ،كتبــت فــي هــذا النطــاق العديــد مــن المقــاالت علــى مــدى ســنين

األميركــي  الخارجيــة  لوزيــر  بمقولــة  للتذكيــر  الحديــث  وســأعيد 
األســبق هنــري كيســنجر عن حــرب المئة عام بين الســنة والشــيعة، 
وهــي محــور رئيــس لتفســير الصراعــات القائمة في منطقة الشــرق 
األوسط، ألن نجاح فرض الهيمنة، يتطلب إشعال الصراع المذهبي 
والطائفــي واإلثنــي والعقائدي ال ســيما بين الســنة والشــيعة، وبهذا 
نصــل إلــى خالصة مفادها أن الدوافع الطائفية في مناطق مختلفة 
مــن العالــم العربــي واإلســالمي ما هــي إال تخطيط ماكــر وتوظيف 
ذكــي لورقــة الطائفية إلضعاف المجتمعات وتفتيتهــا عرقًيا ودينًيا 

ومذهبًيا.
Û  وعلــى شــاكلة حــرب المئة عام بيــن الكاثوليــك والبروتســتانت في

أوروبــا أواخــر القــرن الســادس، يمكن اشــعال الحريــق الطائفي في 
المجتمــع اإلســالمي بتأجيــج وتوســعة الصــراع الســني الشــيعي، 
التكفيريــة  المنابــر  توظيــف  هــي  كلهــا  المســألة  فــي  واألخبــث 
اإلعــالم  منصــات  ودعــم  الجانبيــن،  مــن  والمتطرفــة  والمتشــددة 
المأجــور وفضائياتــه لصب الزيت على النار، وإضرام الدمار في كل 
بيت إن أمكن، بما في ذلك بث محركات الفتن والقضايا الصدامية 

حتى بين أتباع الدين الواحد بل والمذهب الواحد.
Û  والخالصة األهم، أن الممارسات الطائفية تدمر مقدرات المجتمعات

العربيــة واإلســالمية، ومنهــا المجتمــع الخليجــي قطًعــا، مــن خــالل 
توظيــف الصراعــات العابرة للحــدود، فهي كفيلــة بتفجير األوضاع 
الداخلية في هذا البلد أو ذاك، والنتيجة إضعاف االقتصاد وسحق 
تدميــر  وبالتالــي،  الوطنــي،  النســيج  وتســميم  االجتماعــي  الســلم 

االستقرار.
Û  إن األبــواق الطائفيــة وهــي تصــول وتجــول وتشــعر باألمــان دون

رادع، هي في حقيقتها، تسعى لتحطيم األوطان من الداخل.

دعم سمو رئيس الوزراء للصحافة
ان الصحافة تبرز دور مهم وأساســي من ناحية نقل االخبار والمواضيع أول بأول، هي وســيلة تتواجد كعنصر بارز 
بجميع الدول والمجتمعات الشقيقة. ومن خاللها تحصد العقول على االخبار بشكل مجدد وحصري. األقالم تتكاثر، 
الكلمــات تــزداد والمعانــي تتميــز. وهــذا مارأيتــه مــن المجتمــع البحريني الواعــي والمثقــف، إن الكتاب عامــًا بعد عام 
يــزدادون وتــزداد معهــم الكتابات الجديدة حاملة األفكار المتألقة ورؤية مشــرقة، ماجعل تلك الشــريحة من األفراد 
الكتــاب ان يدخلــوا الســاحة بقــوة هــو الدعم الذي يجده الكاتب من قبل البحرين شــعبًا وحكومًة. ولكن قد يتســاءل 
البعض عن الداعم األول للصحافة انه سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 

الموقر حفظه هللا ورعاه.

ان لصاحــب الســمو مواقــف وأقــوال معنوية عديــدة التي 
مــازال متمســك ســموه بها رغــم مرور الوقــت واأليام. تلك 
األقــوال هي التي تشــجع الصغيــر والكبير، الرجــل والمرأة 
المواضيــع  أجمــل  لتكتــب  الســيال  قلمهــم  يمســكون  ان 
والحوارات. بناءا على دعم سمو رئيس الوزراء للصحفيين 
والكتــاب اطلــق صاحــب الســمو “ جائزة خليفة بن ســلمان 
للصحافة “ والتي تهدف لتشجيع الكتاب وأصحاب األعمد 

بالصحف المحلية والعالمية سويًا.
انطالق تلك الجائزة تعكس صورة عن مدى حرص صاحب 
يمارســون  اللذيــن  للمواطنيــن  الــكاف  واهتمامــه  الســمو 
الكتابــة وقــد تكون تلك الجائــزة محطة تحمل نقلة نوعية 
للصحافــة. اثبتــت الجائزة ان المواطــن البحريني موهوب 

ومثقــف ومتميــز عــن الباقــي الن الحبــر الــذي كتــب بــه، 
يناقــش اهــم القضايــا والمواضيــع. وأود ان اتفــق بمــا قال 
ســموه ضمــن بعــض المقــوالت: “أن صحافــة البحريــن بمــا 
تمتلكــه من طاقــات مبدعة اســتطاعت أن تحجز لها مكانا 
متميــزا على خارطــة العمل الصحفي المتميز في المنطقة، 
مرتكزة في ذلك على ما تتحلى به من مهنية وموضوعية 
رصينــة.” نيابــًة عن الكتــاب، أصحاب األعمــدة والقراء كل 
التقديــر لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء الموقــر 
الــذي بــكل جانــب يتــرك بصمتــه بالدعــم والمســاندة مــن 
اجــل تطويــر وتشــجيع كافة المجتمع في ممارســة الكتابة 
والمجــاالت األخــرى. وتلــك الجائزة كانــت والزالت مصدر 
تجعــل الكاتــب ينمــي كتاباتــه وتــدل عــن تقديــر ســموكم 

الكريم للكاتب البحريني.
راجيــًا المولــى ان يديــم ســموكم الكريــم لهــذا الوطــن وان 

يبقى القلم البحريني الواعي بأعلى المراتب.

عبدالرحمن جليل الشيخ

28 أبريل 2019 
23 شعبان 1440
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المواجهة قادمة 
ورصيد الشعوب

العد التنازلي بدأ ليوم 2 مايو موعد تطبيق كامل العقوبات على إيران بتصفير تصدير 
النفــط اإليرانــي بعد إلغاء االســتثناءات التي شــملت بعــض الدول كالصيــن واليابان، 
وإذا مــا تــم تطبيــق العقوبــات كما ورد في توقيــع الرئيس األميركي علــى القرار الذي 
يبــدأ ســريانه بالثانــي من الشــهر القادم فالمتوقع خنق إيران التــي تعتبر القرار بمثابة 
حرب عليها وهددت بإغالق مضيق هرمز، فيما بدأت أميركا إرســال البوارج الحربية 
وحامالت الطائرات مع إطالق حزمة تهديدات إليران فيما يخص أي تهديد للمالحة 
فــي المنطقــة، بهــذا التصعيــد تصبح المنطقة علــى وتيرة من التوتر وتــكاد تقف على 
كف عفريت إذا ما طبق سيناريو منع إيران من تصدير نفطها وهي عقوبات تستحقها 
بســبب تنمرها وغطرســتها وفوضويتها وخروجها على القانون الدولي، الســؤال ماذا 

ستفعل إيران وكيف ستواجه المنطقة المرحلة التالية؟
مــا يعنينــا نحــن شــعوب ودول المنطقــة مصلحتنا المتمثلــة بأمننا القومي ومســتقبل 
دولنــا وشــعوبنا وحمايــة ثرواتنــا، لكن بالدرجــة األولى أمننــا واســتقرارنا وبدونهما ال 
مســتقبل على اإلطالق، لهذا البد من حزام أمني يجمع ويحمي دول مجلس التعاون 
وتالحم الشعوب مع القيادات وحماية الجبهات الداخلية من أية اختراقات، فالمنطقة 
ســواء تعرضت لحرب أو مواجهات سياســية أو أمنية أو أية تهديدات، خصوصا إذا 
حوصــرت إيــران واختنقــت، فقــد تلجأ ألعمــال انتقامية تجــاه دول المنطقــة ألنها لن 

تجــرؤ علــى مواجهــة ترســانة أميــركا وبالتالي ستســكب حقدهــا وغضبها علــى دولنا 
وشعوبنا، لذلك من المهم التماسك والتالحم بجبهة خليجية قوية ومعها حزام عربي 
كمصــر العربيــة ودول صديقة في العالم اســتفادت خالل الســنوات الماضية من دعم 

مجلس التعاون وحان الوقت لرد الجميل.
الطامعيــن  مــن  الفرصــة  يتحيــن  مــن  وهنــاك  بالمنطقــة،  متوتــر  باختصــار  الوضــع 
والمتربصيــن وطوابيــر إيــران بالداخــل الخليجي ليلعبوا دور حصــان طروادة لصالح 
نظــام إيــران، فعلينا اليقظة والحذر ومراقبة كل شــاردة وواردة ألن الطابور الخامس 
بصراحــة موجود وينتظر إشــارة الماللي، لهــذا البد من أقصى حاالت الطوارئ وأن ال 
نسمح بالوقت الراهن باالستهتار باألمن في هذا الوضع الدقيق الذي تمر به المنطقة. 
البــد مــن رصــد كل مــا حولنا واالنتبــاه للخيوط الســرية والخاليــا النائمــة والحذر من 
أولئــك المتربصين الذين بوقت الســلم يختبئون وبوقــت األزمات ينتفضون كالجراد، 
وأخيــرًا اعتمــدوا علــى الشــعوب ألنهــا رصيــد الدفــاع األول عن األوطــان، وحدها من 

دون مصالح سوى حماية الوطن.

تنويرة: أغلبنا يقتبس األخطاء ألنها األسهل. «
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ahmedjuma44@yahoo.com

أحمد جمعة

13
“جائزة نوبل للسالم” 
قليلة في حق سمو 

رئيس الوزراء
لو أتيح للمؤرخين غير التقليديين تتبع الخطوات الطليعية لنشــر الســالم 
واألمــن فــي ربــوع هــذا العالــم الملــيء بالصدامــات والصراعــات العنيفة، 
والعمل من أجل أحالم وآمال اإلنسان وتثبيت خطواته على طريق األمن 
والطمأنينة، لتبين لهم أن ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة رئيــس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعــاه القائد الوحيد 
وصاحــب الــدور األبرز في نشــر وترســيخ ثقافة الســالم وتحقيق التنمية 
وبناء األوطان وتقدمها، وإذا كانت جائزة “نوبل” للســالم تمنح لمن يقدم 
خدمات إنسانية لألمم، فإن سيدي سمو رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه 
يســتحق مليون “نوبل” بل إنها قليلة في حق ســموه وما قدمه من أعمال 
إنســانية عظيمــة وصل صداها الشــرق والغــرب وكان دوما عونا لشــعوب 

العالم بحكمته وتوجيهاته وآرائه السديدة. 
قرأت موضوع الصديق توفيق الحمد “دعوة لترشيح سمو األمير خليفة 
بــن ســلمان لجائــزة نوبل للســالم” وفتــح أمامي آفاق التوســع في جوانب 
العظمــة التــي يتصــف بهــا ســمو رئيــس الــوزراء أيــده هللا ومســيرته فــي 
بنــاء الوطــن وخبراتــه وإخالصــه وجرأتــه وإيمانــه وصراحتــه وحكمتــه، 

وهذا ما أعطاه بحق لقب “القائد المعلم” الذي يستشــيره العالم وال يزال، 
فــكل الزعمــاء وكبار المســؤولين على اختــالف جنســياتهم الذين يلتقون 
ســموه أيــده هللا ينصتــون إليــه ويتعلمــون منــه وكأنــه يعيــش معهــم في 
بلدهــم، فســموه يعــرف حقيقــة مــا يجري ويدور فــي ربوع العالم وشــغله 
الشاغل وهمه األعظم واألكبر تحقيق األمن والسالم والطمأنينة والحياة 
الســعيدة فــي كل بقعــة مــن العالــم، فقــد كــرس حياتــه حفظــه هللا ورعاه 
وجهده وتفكيره واهتمامه لكل القضايا اإلنسانية، مهما كبرت أو صغرت، 
ورأينــا كيــف انحنــى العالم بأســره تقديرا واحتراما لمبادرة ســموه النبيلة 
بمســاعدة المواطن الهندي الفقير الذي حمل جثمان زوجته المتوفاة في 
المستشفى مسافة 12 كيلومترا ليدفنها في قريته بعد رفض المستشفى 

توفير وسيلة مواصالت أو سيارة إسعاف لنقل جثمان الزوجة.

لقد وضع سيدي سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه سياسة  «
تعليمية وتربوية وثقافية تستهدف رخاء البشرية وأمنها وسالمها، 

فهو القائد الذي قدم الكثير لإلنسانية.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

زيادة النص  «

لطالمــا راهنــت دوما على اإلنســانية، فهي الرابح األكبــر في كل الجوالت، 
فمهمــا بلــغ المــرء من قوة وبــأس البد أن يكون إلنســانيته وقع خاص في 
تكويــن شــخصيته، وقــد بحثــت فــي ســير العظمــاء ومنهــم ســيد الخلــق 
محمــد الــذي أجده فوق كل مثال لالحتذاء به وبإنســانيته دوما فقد كان 
صلــى هللا عليــه وســلم مثــاال فــي حســن الخلق والشــعور باآلخــر ورفض 
مرارا أن يدعو ربه بما قد يسيء ألعدائه رغم أنه على يقين باالستجابة 
مــن هللا عــز وجــل، فكان صلى هللا عليه وســلم أفضل الخلــق خلقا وحلما 

وكرما وتأثرا.
وعلــى النقيــض فبعــض عظمــاء التاريخ كما يشــار لطخــت أيديهم بدماء 
األبريــاء فوقعــوا فــي فــخ نصبوه ألنفســهم دون دراية فوهــم االنتصار ال 
طعــم لــه مــع كل هذه الخســائر التي كانوا ســببا فيها وال خســارة أكبر من 

خسارة النفس البشرية.
هكــذا هــم البشــر فــي التفــاوت فــي أخالقهــم وإنســانيتهم، لكننــي لمحت 
فــي كل أصيــل قــوي ذي بطــش وســلطة إنســانية ال تقــدر بثمــن وعجبت 
مــن صغــار النفــوس ممن ســلك طريــق األذى والمكيدة لغيرهــم أو غرتهم 

دنياهم بما ملكوا، فما استقامت حياتهم حتى إن خيل لهم ذلك.

ومضة

تحية لكل إنسان عاش في الدنيا بسالم، اجتاز الرحلة دون أن يسبب أوجاعا  «
لغيره، صبر على مبتغاه، علم أصل وجوده في الحياة ليعمرها ويعبد الخالق... 

سالم على من رحلوا وسالم على من بقوا بطيب أثرهم وحسن سمعتهم، سالم 
على من ابتغى الخلق نعم الحياة ورغم العيش وكف الناس شر لسانه ويده.

إنسانيتك أوال

سمر األبيوكي

أهداف وغايات 
العقوبات البديلة 

 وجه صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد الحكومة الُموقرة 
بتطبيــق أحــكام قانــون العقوبــات البديلــة بمــا يتناســب مع ظــروف المحكــوم عليهم، 
ويأتي ذلك لتحقيق اإلصالح الذاتي والتهذيب للمحكوم عليهم وإعادة إدماجهم في 
المجتمع. وأصدر جاللة الملك قانون رقم )18( لســنة 2017م بشــأن تطبيق العقوبات 

والتدابير البديلة في 19 يوليو 2017م متضمًنا )24( مادة. 
والعقوبــة البديلــة هــي البديــل عــن العقوبــة األصليــة الصــادرة بحــق المحكــوم عليــه 
بالســجن، وتكــون عادة )إبدال عقوبة الســجن بخدمة يؤديهــا المحكوم عليه لفئة من 
فئــات المجتمــع، أو لموقــع خيــري أو مرفق خدماتــي(، وتفرض للحيلولــة دون دخول 
المحكــوم عليــه الســجن، ويشــمل قانــون العقوبــات البديلة )ســبع عقوبــات( بديلة عن 
د،  األحــكام األصليــة وهي )العمل في خدمة المجتمع، اإلقامة الجبرية في مكان محدَّ
ــد بعــدم التعــرُّض أو االتصال بأشــخاص  دة، التعهُّ حْظــر ارتيــاد مــكان أو أماكــن محــدَّ
نــة، الخضــوع للمراقبة اإللكترونيــة، حضور برامج التأهيــل والتدريب،  أو جهــات معيَّ
ــرر الناشــئ عــن الجريمة(، وذلــك عندما تكون مدة الُحكم )من ســنة إلى  وإصــالح الضَّ

خمس سنوات( وفًقا لسلطة القاضي القضائية.
 وُيمثــل تنفيــذ هذا القانون تطويًرا للمنظومة القضائيــة والحقوقية ونقلة نوعية في 
مجال حقوق اإلنسان، ما ُيعزز مكانة البحرين في الساحة الحقوقية من خالل توفير 

التدابيــر والبرامــج التأهيليــة التي تتناســب مــع الظروف الشــخصية للمحكوم عليهم 
الذيــن يؤمــل إصالحهــم. ويتمتع القانــون بأثر إيجابي في إصــالح وتهذيب المحكوم 

عليهم وحمايتهم من االنحراف ُمستقباًل.
 إن تنفيــذ هــذا القانــون يتواءم مع )اآلليــات الدولية لحقوق اإلنســان الخاصة بتنفيذ 
القانون وتحســين ظروف الســجن واالحتجاز، والتقليل من اللجوء لعقوبة الســجن(، 
ويتوافــق مــع نهــج البحريــن فــي غــرس قيــم التســامح وتحقيــق العدالــة والمعاملــة 
اإلنســانية للمحكــوم عليهــم وتعزيــز انتمائهــم لبالدهــم بتهيئتهــم للعــودة مــرة أخــرى 

للحياة في المجتمع بصورة سليمة وصحيحة. 

إن استبدال تطبيق قانون السجن بثقافة العقوبة البديلة يخدم المحكوم  «
عليهم والمجتمع في آٍن واحد، فبدال من تطبيق عقوبة سالبة للحرية 

تكون العقوبة بتكيف المحكوم عليه اجتماعًيا مع المجتمع بما يحقق مبدأ 
الشراكة االجتماعية والمنفعة العامة ويساعد على الترابط األسري ألسرة 
المحكوم عليه وتجنبها التفكك األسري وضياعها بسجن المحكوم عليه، 

والتخفيف من حدة التأثيرات النفسية واالقتصادية واالجتماعية على األسرة، 
وتجنب أية آثار سلبية للمحكوم عليه حين إيداعه السجن.

 

عبدعلي الغسرة

لــم أشــك لحظة فــي أن بلد التســامح ال تنجب إال النبــالء، االختبارات 
الصعبــة، المواقــف التاريخيــة، اللحظــات الحاســمة، جميعهــا تثبت أن 
وطننــا واحــد، وشــعبنا واحــد، ومصيرنــا واحــد، هذا مــا يؤكــده قائدنا 
المغــوار، األب والمعلــم رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير 
خليفة بن سلمان حفظه هللا ورعاه، وهو ما سار عليه وزير خارجيتنا 
معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة فــي تغريدتــه 
التاريخيــة إبــان المهزلــة التي تعرضــت لها غرفة التجــارة اثر التطاول 
الطائفــي مــن أحــد المقيميــن ومحاولتــه شــق الصف بين أبنــاء الوطن 

الواحد.
لقــد لبــى وزيــر الخارجيــة النــداء وذلــك فــي تغريدتــه التــي مســح بها 
علــى الجبــاه المتعبــة فنزلــت بــردا وســالما عليهــم، فأثبت ممــا ال يدع 
مجاال للشك أو التأويل أن بالدنا في رباط إلى يوم الدين، وأن مصير 
الدخالء علينا والمتطاولين على ثوابتنا بئس المصير وسوء المنقلب.
إن مملكــة البحريــن كانــت ومازالــت وســتظل وطنــا مثاليــا للتعايــش 
والتســامح والقبــول باآلخــر، وكل من تســول له نفســه مــن أمثال ذلك 
المستشــار الفانــي المتفانــي فــي خدمة أغــراض دنيئة، مصيــره الهالك 

ولو كره الكارهون. 
إن تغريدة معالي وزير الخارجية جاءت في الوقت المناسب وأصابت 
الدخــالء الموتوريــن والطائفييــن المأجورين في مقتــل، ليعطي بذلك 
درســا ال ينســى فــي فنــون الدبلوماســية الحكيمــة وأصــول اإلنســانية 
الرحيمة، لكي يرد الصاع صاعين لكل من تســول له نفســه شــق الصف 
وتفتيــت نســيج األمــة، حفظ هللا البحريــن.. حفــظ هللا قادتنا.. حفظ 

هللا شعبنا.

وطن واحد... شعب واحد

زهراء عادل عيسى المرزوق

“كانت ومازالت مملكة البحرين وطن التعايش  «
والتسامح والقبول باآلخر ومصير الدخالء 

والمتطاولين على الثوابت بئس المصير وسوء 
المنقلب”.
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لتقديــم خدمــات التأميــن بشــقيها التقليــدي واإلســامي

شركتا “جي أي جي” تفتتحان أول فرع رقمي

أعلنت كل من شركة جي أي جي - البحرين وشركة جي أي جي البحرين - تكافل 
عن افتتاح أول فرع رقمي مشــترك لهما لتقديم خدمات التأمين بشــقيها التقليدي 
واإلســامي جــاء ذلــك فــي بيان مشــترك أصدرتــه إدارة الشــركتين، وذلــك بمجمع 
الســيف في المحرق.وأوضح البيان أن الشــركتين ستعمان مًعا تحت سقف واحد 
لتقديــم خدمــات تأميــن مبتكــرة وميســره لزبائنهــا بمــا فــي ذلــك إدارة مطالبــات 
حــوادث الســيارات والحــوادث الشــخصية، إذ ســتتم إدارتهــا رقمًيــا دون الحاجــة 
إلــى المســتندات التقليديــة كذلــك ســيوفر الفــرع خدمات دفــع إلكترونيــة مختلفة 
دون اســتخدام األوراق النقدية.وفــي معرض تعليقة علــى أولى مبادرات التعاون 
والتنسيق المشترك صرح الرئيس التنفيذي لشركة جي أي جي - البحرين، إبراهيم 
الريــس، بــإن افتتــاح فــرع تقنــي مشــترك تــم فيــه توحيــد جميــع المزايــا التأمينية 
للمنتجات التي سيوفرها الفرع يأتي ضمن األهداف المشتركة التي تبنتها إدارتي 

الشركتين.

منظور مختلف لالستخدام 
األمثل للتكنولوجيا

يذكــر أن الفــرع ســيقدم الشــركتين مــن 
لالســتخدام  مختلــف  منظــور  خــالل 
إجــراء  وســيتم  للتكنولوجيــا  األمثــل 
أدوات  بموجــب  الدفــع  عمليــات  جميــع 
الدفع اإللكترونية مثل بطاقات اإلئتمان 
وبطاقــة الدفــع التقليديــة أو الدفــع عــن 
للدفــع  الحاجــة  دون  الموبايــل  طريــق 
ســيكتفي  كذلــك   )cash less( النقــدي 
الفرع بقبول جميع المســتندات الثبوتية 
بهيئتهــا اإللكترونيــة األمــر الــذي ســوف 
يوفر الجهد والوقت، وذلك يأتي تعزيًزا 
مســؤولة،  عمــل  بيئــة  نحــو  اللتزامنــا 
موضحــا أن نظــام توحيد الفروع ســيتم 
تطبيقــه تدريجًيــا على الفــروع األخرى، 
مشــيًرا إلــى أن التعــاون بيــن الشــركتين 

الثنائيــة  المبــادرات  مــن  عــدًدا  ســيقدم 
بهــدف مراقبــة المصاريــف ورفــع جــودة 
الخدمــة عــن طريــق االســتخدام األمثل 
للتكنولوجيــا، إذ نعمــل حالًيــا على وضع 
إجــراءات عمــل موحــدة لدوائــر الدعــم 
التناســق  الشــركتين لتحقيــق  فــي كلتــا 

وتوحيد التوجهات اإلستراتيجية.

التجربة األولى من نوعها

مــن جانبــه اســتعرض الرئيــس التنفيذي 
لشــركة جــي أي جي - البحريــن - تكافل 
عصام األنصاري أن “تجربتنا تعد األولى 
مــن نوعهــا والتــي مــن شــأنها أن توفــر 
خيــارات متنوعــة للتأميــن تحــت ســقف 
واحد وفق إطار عمل موحد يعتمد على 
آخــر مــا توصلــت إليــه التكنولوجيــا فــي 
المجــال التقنــي وذلــك يأتــي التزاًمــا منا 
بتقديــم وتســهيل عمليــات التأميــن فــي 

مملكة البحرين ويأتي ذلك بعد أن كانت 
الشــركة قــد أصــدرت أول شــهادة تأمين 
العــام  البحريــن  فــي  للســيارات  رقميــة 
2016، لتفتــح المجــال للتحــول الرقمي. 
واليــوم وبالتعــاون مع الشــركة األم جي 
اي جي - البحرين ندشن هذا الفرع الذي 
ســيقدم خدماتــه دون الحاجــة لتقديــم 
المســتندات الثبوتيــة بشــكلها التقليــدي 
بنســخ  الفــرع  ســيكتفي  وإنمــا  المــادي 
إلكترونيــة لــأوراق الالزمة مثل شــهادة 
تســجيل المركبة للتأميــن على المركبات 
أو جواز السفر لتأمينات السفر وغيرها.

 A“ التصنيف االئتماني بدرجة
-” ممتاز 

يذكــر أن جــي أي جــي - البحريــن هــي 

الشــركة الرائــدة فــي الســوق البحرينــي 
والتــي تصنف مــن قبل وكالــة التصنيف 
بســت”  إم  “إيــة  العالميــة  االئتمانــي 
للتصنيــف االئتمانــي بدرجــة A - ممتــاز 
التابعــة  الشــركات  وإحــدى  األداء 
لمجموعــة الخليــج للتأميــن وهي إحدى 
منطقــة  فــي  التأميــن  مجموعــات  أكبــر 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 
ومــن جانــب آخــر فــإن شــركة جــي أي 
جــي - البحريــن - تكافل هي أول شــركة 
تأميــن إســالمية فــي المنطقة، تأسســت 
فــي العــام 1989؛ لتوفــر بذلــك مجموعة 
والتغطيــات  المنتجــات  مــن  متكاملــة 
التأمينيــة المتوافقة مع أســس الشــريعة 
اإلسالمية الغراء ومتطلبات المؤسسات 

واألفراد المختلفة.

السيف المحرق - جي أي جي | )تصوير: خليل إبراهيم(

“الغرفة” تستعرض 
متطلبات التصدير 

للسعودية

التجــار  ببيــت  المجلــس  قاعــة  تســتضيف 
فــي تمــام الســاعة 9 صباًحا اليــوم 28 أبريل 
بالمتطلبــات  خاصــة  عمــل  ورشــة   ،2019
الجديــدة لتصديــر المنتجــات الغذائيــة إلــى 
هــذه  تنظيــم  ويأتــي  الشــقيقة،  الســعودية 
العامــة  الهيئــة  قيــام  مــع  تزامًنــا  الفعاليــة 
للغــذاء والدواء بالســعودية أخيرا بتحديث 
المســبق.  اإللكترونــي  التســجيل  متطلبــات 
وتهدف الفعالية إلى تعريف واطالع التجار 
والمصنعيــن فــي البحريــن علــى المتطلبــات 
اإللزاميــة قبــل تصديــر المنتجــات الغذائيــة 
لتفــادي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  إلــى 
أي عوائــق أو خســائر ماديــة جــراء رفــض 

الشحنات على المنافذ.

السنابس - الغرفة

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

افتتــح وزيــر النفــط الشــيخ محمــد بن 
المؤتمــر  فعاليــات  خليفــة،  آل  خليفــة 
 20 القطــاع  لتوستماســترز  الســنوي 
”اصنــع  شــعار  تحــت   ”2019 “ديتــاك 
مجــدك“ وذلــك يــوم الجمعــة الموافــق 
راديســون  بفنــدق   2016 أبريــل   26
بلــو الدبلومــات، إذ ينظــم هــذا المؤتمر 
العالميــة  التوستماســترز  منظمــة 
للنفــط  الوطنيــة  الهيئــة  مــع  بالتعــاون 
وعــدد  “تمكيــن”  مــن  وبدعــم  والغــاز 
واإلقليميــة  المحليــة  الشــركات  مــن 

والعالمية. 
وقــال الوزيــر إن البحريــن تعتبــر أول 
دولة في منطقة الشــرق األوســط الذي 

انشــئ فيها نادي التوستماســترز وذلك 
فــي العــام 1964، إذ مهد نــادي المنامة 
أكثــر  إلنشــاء  الطريــق  توستماســترز 
مــن 13 ألــف نــاٍد حــول العالــم؛ بهــدف 
تدريــب األعضاء علــى تطوير مختلف 
هــذه  مثــل  أهميــة  مؤكــدا  المهــارات، 
الفعاليــات الشــبابية الراميــة إلى تنمية 
البشــرية فــي مجــاالت عــدة،  الكــوادر 
يوفــر  التوستماســترز  برنامــج  إن  إذ 
بيئــة تعليمية إيجابيــة محفزة لتطوير 
واإلنصــات  التحــدث  مثــل  المهــارات 
والتفكيــر وغيرهــا مــن المهــارات التــي 
بالنفــس  الثقــة  تعزيــز  فــي  تســاهم 

وتحقيق الذات.

البحرين أول دولة
لـ “التوستماسترز” بالمنطقة

28 أبريل 2019 األحد
23 شعبان 1440

توقيع عقود التنقيب بالقاطع الشمالي مع “إيني” قريًبا
حـــقـــن غـــــاز ثـــانـــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون بــحــقــل الـــبـــحـــريـــن لــــزيــــادة اإلنـــتـــاج

كشــف وزيــر النفــط الشــيخ محمــد بن خليفــة آل خليفة عن أن توقيع العقود التجارية مع شــركة إيني اإليطاليــة للتعاون في مجال 
النفط والغاز بشأن مشاريع التنقيب الستخراج النفط والغاز في القاطع البحري الشمالي 1، سيتم قريًبا.

وأوضــح الوزيــر للصحافييــن علــى هامــش 
إصــدار  يجــب  أنــه  أخيــرا  أقيمــت  فعاليــة 
قانــون قبل توقيــع العقود التجارية، مشــيًرا 
إلى أن المشــروع بقانــون قد تم تحويله إلى 
مجلســي الشــورى والنــواب للمصادقــة عليه 

ومن ثم إصدار القانون. 
وكان وزيــر النفــط قــد وقــع مذكــرة التفاهــم 
مــع شــركة إينــي اإليطاليــة بتاريــخ 13 يناير 
الماضي على خلفية موافقة مجلس الوزراء 
الشــركة  مــع  التفاهــم  مذكــرة  توقيــع  علــى 
بشــأن  والغــاز  النفــط  مجــال  فــي  للتعــاون 
مشــاريع التنقيــب الســتخراج النفــط والغــاز 
فــي القاطــع البحري الشــمالي بمســاحة تقدر 

قــدرات  وتعظيــم  مربــع  كيلومتــر   2800 بـــ 
البحريــن اإلنتاجيــة وفــق المســيرة التنموية 

الشاملة التي تشهدها المملكة.
أوضــح  األخــرى،  البحريــة  القواطــع  وعــن 
و4،  و3   2 البحريــة  القواطــع  أن  الوزيــر 
جــار العمــل علــى المعلومــات بشــأنها ورفــع 
الســيزمية  المعلومــات  وتحليــل  كفاءتهــا 

والجيولوجية.
الوطنيــة  الهيئــة  بمشــاريع  يتعلــق  وفيمــا 
للنفــط والغــاز الخضــراء، أوضــح الوزيــر أن 
كل شــركة لديهــا جانــب بيئي، إذ تم تدشــين 
بعــض المناطق الخضراء فــي حقل البحرين 
واســتخدام بعض النباتــات لتنقية المياه من 

الشــوائب البتروليــة والتعاون مــع الصندوق 
األخضــر فــي كوريــا الجنوبيــة ورفــع كفــاءة 
الوحدات التشــغيلية فــي المصانع لتخفيض 
االنبعاثــات، وكل ذلــك يصــب فــي الجانــب 
البيئــي، مشــيًرا إلــى أن بعض هذه المشــاريع 
قيــد التنفيــذ وبعضهــا فــي مراحــل الدراســة 
الــوزارات  باقــي  مــع  ونتعــاون  النهائيــة، 

والمؤسسات والهيئات الحكومية. 
وأضاف الوزير أن “وجود مشاريع المسؤولية 
االجتماعيــة مهــم بالنســبة لنــا، )...( البحريــن 
أن  وبإمكاننــا  الســمكي،  باالســتزراع  تهتــم 
نســاعد فــي هــذا المجــال وتشــجير البحرين 
مــن خــالل تنقية الميــاه المنتجة مــن الحقل 

مــع  للتشــجير  واســتخدامها  وتصفيتهــا 
البلديــات ولهــا تأثيــر بيئي إيجابــي”، مضيًفا 
ســيخفض  الجديــد  “بابكــو”  مشــروع  أن 
انبعاثــات كثيــرة والمشــاريع الجديــدة نفس 

ألبــا ووحــدات إنتــاج الكهرباء بكفــاءة أعلى 
وخفض استهالك الغاز واالنبعاثات.

وتابــع “ننظــر فــي مشــروع لحقــن غــاز ثانــي 
لزيــادة  البحريــن  بحقــل  الكربــون  أكســيد 

اإلنتاج وبمرحلة التجارب حالًيا وإذا نجحنا 
منــه  كبيــرة  كميــات  علــى  االســتحواذ  فــي 
وحقنه بالحقل ســيزيد اإلنتاج وهو مشروع 

تحت الدراسة”.

وزير النفط متحدثا للصحافيين

المنامة - زين

الدولــي  اليــوم  البحريــن  “زيــن”  رعــت 
مــع  بالتعــاون  للتدريــب،  البحرينــي 
االتحاد الدولي للمدربين )ICF( وجمعية 
البحريــن للتدريب والتطويــر، وبحضور 
وزيــر العمل والتنمية االجتماعية جميل 
حميدان، في برج زين البحرين بضاحية 

السيف أمس السبت 27 أبريل. 
الدولــي  التدريــب  أســبوع  وكان 
)ICW2019( قــد بــدأ يــوم 20 أبريل وتم 
اختتامــه بعقد جلســة التدريــب النهائية 
ليــوم التدريــب البحرينــي الدولــي فــي 
بــرج زيــن؛ كونهــا الراعــي الذهبــي لهــذا 

مــن  العديــد  الجلســة  حضــر  الحــدث.  
واإلقليمييــن  العالمييــن  المتحدثيــن 
وجهــات  تبادلــوا  والذيــن  والمحلييــن، 
نظرهــم وخبراتهــم التدريبيــة. وضمــت 
ومحلليــن  مستشــارين  كذلــك  الجلســة 
وشــركات ناشئة كما طالت كذلك طالب 
البحريــن  “زيــن”  الجامعــات.  وتحافــظ 
تنميتهــا  علــى  وتعمــل  المواهــب  علــى 
ثقافــة  وتنميــة  القيــادة  روح  بتطويــر 
بشــكل  التدريــب  توفــر  كمــا  التدريــب. 
مســتمر لـــ 80 % مــن موظفيهــا بجميــع 

المستويات. 

“زين” ترعى اليوم البحريني للتدريب

السنابس - الغرفة

البحريــن  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  وقعــت 
مذكرة تفاهم مشــترك مع نظيرتها الكويتية؛ 
بهــدف تعزيز التعاون االقتصــادي والتجاري 
بمــا  المشــتركة  العمــل  مياديــن  وتطويــر 
يخدم ويوســع آفاق العالقــات التجارية بين 
أصحــاب األعمــال والمؤسســات والشــركات 
ضمــن نطاق التشــريعات واألنظمــة المعمول 

بها في البلدين الشقيقين.
وبموجــب هــذه االتفاقيــة ســيعمل الطرفين 
ضمــن إمكاناتهمــا وفــي حــدود صالحياتهما 
التــي  والفعاليــات  األنشــطة  ممارســة  علــى 
تخــدم تنميــة وتطويــر العالقــات التجاريــة 
وتعزيــز أواصر التعــاون االقتصادي وتوثيق 
ســبل االتصال والتعــارف بين رجال األعمال 
والمؤسســات التجاريــة فــي البلدين وتقديم 

التسهيالت الممكنة في هذا المجال.

كما ســيعمل الجانبين على تشــجيع وتسهيل 
الصــالت التجاريــة بيــن مؤسســات البلديــن 
تنميــة  فــي  تســهم  التــي  الخبــرات  وتبــادل 
فرص التعاون بين أعضائها، إذ ســيتم تبادل 
المعلومــات والبيانــات والدراســات واألفــكار 

توســيع  بإمــكان  المتعلقــة  النظــر  ووجهــات 
التجــارة بيــن المؤسســات فــي كال البلديــن، 
تشــجيع  علــى  الطرفــان  ســيعمل  وكذلــك 
أعضائهمــا مــن رجــال وســيدات األعمال في 
الدخــول  فــي  الشــقيقة  البحريــن والكويــت 

في مشــاريع مشــتركة، والتعريف بالمجاالت 
أنشــطة  وتســهيل  المتاحــة  االســتثمارية 
والتشــريعات  للقوانيــن  وفًقــا  االســتثمار 
زيــادة  بهــدف  البلديــن؛  فــي  بهــا  المعمــول 
حجــم المبادالت التجارية الثنائية، ويتعاون 
النــدوات  إقامــة  تســهيل  علــى  الطرفــان 
أعضائهمــا  وتشــجيع  التجاريــة،  والمعــارض 
علــى المشــاركة فيهــا وفــي حــدود القوانيــن 

المعمول بها في البلدين.
تجــارة  غرفــة  جانــب  مــن  المذكــرة  ووقــع 
وصناعة البحرين رئيســها ســمير ناس، ومن 
جانــب غرفة تجــارة وصناعة الكويت، عضو 
مجلــس إدارتهــا ســاير بــدر الســاير، وجــرى 
توقيــع المذكــرة خالل االجتمــاع التحضيري 
المشــتركة  العليــا  للجنــة  العاشــرة  للــدورة 

للتعاون بين البحرين والكويت.

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

المشــتركة العليــا  اللجنــة  اجتمــاع  خــال  تفاهــم  مذكــرة  وقعتــا 

“غرفتا” البحرين و الكويت تعززان التعاون

أثناء افتتاح الفرع الرقمي بمجمع السيف في المحرق 

أمل الحامد من عوالي
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تبدأ غرفة تجارة وصناعة البحرين بعد نحو أسبوع، عقد أولى ورش العمل الخاصة بصياغة مرئياتها؛ تمهيًدا لرفعها للحكومة، 
وذلك بخصوص عدد من المواضيع، وعلى رأسها وضع ضوابط على ملكية األجانب للسجالت التجارية.

وكانــت “الغرفــة” قــد شــكلت فريــق عمــل 
مــع وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة 
لبحــث ملكيــة األجانــب للســجالت، وآخــر 
مــع هيئــة تنظيم ســوق العمــل لبحث عدد 
من المواضيع ومن أهمها “الفيزا المرنة” و 
”العمالة الســائبة”، إذ بــدأت الغرفة بتعيين 
شــركة لدراســة هــذه المواضيــع، في حين 
ســتقوم باســتطالع الشــارع التجــاري قبل 

رفع أي مقترحات.
وقــال النائــب األول لرئيــس غرفــة تجــارة 
وصناعــة البحريــن خالد نجيبي إن الغرفة 
ســتعقد 3 ورش عمــل focus group مــع 
أصحــاب األعمــال بعــد اســتخالص نتائــج 
استبيان نشــرته “الغرفة” للشارع التجاري 
بخصوص ملكية األجانب للشركات، وإنها 

ســتنظم ورش العمــل قبــل وخــالل شــهر 
رمضــان المبــارك؛ للتحضير لرفــع مرئياتها 

وكذلك مرئيات الشارع التجاري.
وذكــر نجيبــي، في معــرض رده بخصوص 
تطــورات الدراســة التي تعدهــا واللجنتان 
المشــكلتان مــع وزارة الصناعــة والتجــارة 
والســياحة وهيئــة ســوق العمل بخصوص 
تخــص  التــي  الموضوعــات  مــن  عــدد 
الجهتيــن ومنهــا “الفيــزا المرنــة” و ”العمالة 
للســجالت  األجانــب  وملكيــة  الســائبة” 
جلســات  ســتعقد  “الغرفــة  أن  التجاريــة، 
مــع أصحــاب األعمــال فــي 3 ورش عمــل؛ 
للتعــرف علــى آرائهــم المباشــرة بخصوص 

هذه المواضيع تمهيًدا لرفع التوصيات”.
“الغرفــة”  كانــت  إذا  مــا  وبخصــوص 

ترغــب فــي الحــد مــن التحويــالت المالية 
والتــي  األجنبيــة  والعمالــة  للشــركات 
تســتنزف االقتصــاد الوطني، قــال نجيبي 
نريــد  التحويــالت.  مــن  أكبــر  “الموضــوع 
تأثيــر هذه األمــور على االقتصــاد المحلي 
والتاجر المحلي، نحن لسنا ضد السجالت 
وضــع  نريــد  ولكــن  لألجانــب  التجاريــة 

ضوابط”.
 3 الغرفــة  يهــم  “مــا  أن  نجيبــي  وأردف 
أمــور أساســية، هــي التأكــد حيــن يدخــل 
األجنبــي إلــى البحريــن مــن أجــل افتتــاح 
شــركة أو تملــك ســجل بأنــه يقــوم بضــخ 
رأس مــال جديــد فــي االقتصــاد الوطنــي 
مــن الخــارج وليس عن طريــق التمويالت 
والبنــوك المحليــة، واألمــر الثانــي هو خلق 

وظائــف، والثالــث هــو نقــل التكنولوجيــا، 
مضافــة  قيمــة  هنــاك  إن  ســنقول  حينهــا 

لالستثمارات األجنبية”.
وأشار نجيبي إلى أن التوصيات والدراسة 
التــي تجريهــا “الغرفة” ســتتناول موضوع 
الحــد مــن التحويــالت ســواء مــن جانــب 
العمالــة األجنبيــة أو الشــركات، مســتدركا 
وأن  الماليــة  التحويــالت  منــع  مــع  “ليــس 
تكــون البحريــن دولة منغلقــة كما هو حال 

بعض الدول”.
نجحــت  أن  بعــد  الخطــوة  هــذه  وتأتــي 
غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن بجهــود 
قادتهــا فــي التصــدي لزيــادة كبيــرة كانــت 
ســتطال رســوم أنشــطة الســجل التجاري، 
إذ أعــدت دراســة بشــأنها وعقــدت لقاءات 
التوافــق  ليتــم  األعمــال،  أصحــاب  مــع 
بشــأنها مــن خــالل فريــق شــكل حينهــا مع 
وزارة الصناعة والتجارة والســياحة؛ ليتم 
تقليص الرســوم التي كان قد حدد جدول 

زمني لتنفيذيها، لكنها ُأجلت مرتين.

ورش عمل لوضع ضوابط ملكية األجانب للسجالت بالبحرين
ــاراتـــهـــم اســـتـــثـــمـ ــن  ــ مـ ــادة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ االسـ مــــــدى  ــد  ــديـ ــحـ ــتـ لـ ــر  ــيـ ــايـ ــعـ مـ  3

الُمنجــزة  تــم الكشــف عــن أفضــل المشــاريع 
فــي منطقــة الخليــج بعــد أن تــّم اإلعــالن عن 
للعــام  للمشــاريع  ميــد  جوائــز  فــي  الفائزيــن 

2019 بالتعاون مع بنك المشرق.
للمشــاريع، وهــو  برنامــج جوائــز ميــد  وقــام 
برنامــج الجوائــز الوحيــد الــذي يســعى إلــى 
دول  فــي  الُمنجــزة  المشــاريع  تمّيــز  تقديــر 
مجلــس التعــاون الخليجي، بتكريــم الفائزين 
الوطنييــن مــن البحريــن والكويــت وســلطنة 
ُعمــان والســعودية واإلمــارات خــالل احتفال 

أقيم أخيرا في فندق كونراد في دبي.

وحازت محطة معالجة مياه الصرف الصحي 
في مدينة سلمان، ومخرج التصريف البحري 
أفضــل  جائــزة  علــى  الــري  وشــبكة  الطويــل 
مشــروع فــي مجــال الميــاه للعــام فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، وجائــزة أفضــل 
مشــروع فــي مجال الهندســة للعــام في دول 
مجلس التعاون الخليجي ووسام االستدامة 
الحكوميــة  البنــاء  هندســة  شــركة  )برعايــة 

الصينية(. 
اســتخدام  علــى  التحكيــم  لجنــة  وأثنــت 
المبتكــرة؛  التكديــس  لتقنيــات  المشــروع 

الحمايــة  مــن  درجــة  أقصــى  توفيــر  بهــدف 
لطبقــات الميــاه الجوفيــة فــي العــالت، وهــي 
مصــدر الميــاه الجوفية الرئيــس في البحرين 
الســتخراج الميــاه الصالحــة للشــرب وطبقــة 
الميــاه الجوفيــة الوحيــدة المتبقيــة التــي ال 
ُتعاني من تسرب المياه المالحة. كما ُأعجبت 
اللجنــة بالفوائد االجتماعية والبيئية الناجمة 

عن تحويل النفايات إلى موارد قيمة. 
وُيعتبــر هــذا المشــروع أيًضــا أول مصنــع في 
تدويــر  إلعــادة  التســهيالت  يوفــر  البحريــن 
المــواد الصلبة الحيوية من أجل اســتخدامها 

في الزراعة. 
وتفي المياه التي يتّم إنتاجها أيًضا بشــروط 
علــى  يحافــظ  مــا  الخليــج،  إلــى  التصريــف 

الحياة البحرية. 
المشــرق  لبنــك  األول  الرئيــس  نائــب  وقــال 

محمــد  الجوائــز  لبرنامــج  الرئيــس  الراعــي 
مــع  شــركاء  نكــون  أن  “ُيشــّرفنا  الشــولي 
ميــد فــي برنامجهــا الــذي يســعى إلــى تقديــر 
التعــاون  مجلــس  دول  فــي  المشــاريع  تمّيــز 
الخليجــي. فنحــن نســّلط الضــوء مــن خــالل 

هذه المبادرة على هذه المشــاريع؛ ألّنها تدعم 
معايير الجودة، وتعّزز مســتوى المعيشــة في 
الخليــج وذلــك مــن خــالل تأثيرهــا الراســخ 
فــي التطلعات االجتماعيــة واالقتصادية في 

المنطقة”.

البحرين تفوز بجوائز االستدامة والتميز الهندسي

“بنفت” تطور منصة “اعرف عميلك إلكترونيا”
تــقــنــيــة شــــــركــــــات   4 مــــــع  ــة  ــ ــي ــ ــج ــ ــي ــ ــرات ــ ــت ــ إس اتــــفــــاقــــيــــة  أبــــــرمــــــت 

أبرمــت “بنفــت” الرائــدة فــي التعامــالت الماليــة اإللكترونيــة، اتفاقية إســتراتيجية مع كل من شــركة النديم لتكنولوجيــا المعلومات 
“fenergo” الرائــدة بتوفيــر حلــول البرامــج الخاصــة بالتكنولوجيــا “Regtech” ، و “Avanza Innovations” لتكنولوجيا المعلومات 
E-( ”لضمها إلى مشــروع “اعرف عميلــك إلكترونًيا ،”AWS“ والبلــوك شــين، النديــم لتكنولوجيا المعلومات، وأمازون ويب سيرفيســز

KYC( الوطني الجديد الذي يعتبر األول من نوعه على مستوى الوطن العربي.

إلــى ذلــك، أكد الرئيــس التنفيذي لـــ ”بنفت” 
المشــروع  أن  الجناحــي  عبدالواحــد 
التجزئــة  قطــاع  مصــارف  يســتهدف 
للخدمــات  المــزودة  الماليــة  والمؤسســات 
المالية وشــبكات الصرافة، بجانب شركات 
والتــي  “الفنتــك”  الماليــة  التكنولوجيــا 
تطــرح منتجات مالية مــن خالل تطبيقات 
تســتخدم اإلنترنــت فــي إطــالق منتجاتها 

وخدماتها بطريقة أسهل.
وأضاف الجناحي أن “هذا المشــروع يؤكد 
التــي  التقنيــات  أحــدث  بتوفيــر  التزامنــا 
االقتصاديــة  البحريــن  رؤيــة  مــع  تتوافــق 

مــع  الهــدف  هــذا  يتماشــى  إذ   ،2030
توجهات مصرف البحرين المركزي، وهيئة 
مــن  اإللكترونيــة  والحكومــة  المعلومــات 

أجل إحداث التنمية المستدامة”.
عميلــك  “اعــرف  مشــروع  مديــرة  وقالــت 
الخدمــة  إن  حســين  حصــة  إلكترونًيــا” 
تســتهدف أكثــر من 300 شــركة ومؤسســة 
الشــركات  جانــب  إلــى  وماليــة،  مصرفيــة 
وشــبكات  الماليــة  للخدمــات  المــزودة 
الصرافة، إذ سيتم نقل ومعالجة معلومات 

العميل عبر المنصة اإللكترونية.
وأضافــت أن المشــروع يعــد نقلــة نوعيــة 

فــي  المصرفــي  القطــاع  لعمــل  ورقميــة 
البحريــن، بحيث يتــم التعرف على العميل 
إلــى  الحاجــة  عــدم  يعنــي  مــا  إلكترونًيــا، 
حضــوره لتقديــم الخدمــات وبالتالــي يتــم 
اختصــار وقــت إنجاز المعامــالت إلى ثواٍن 

معدودة.
fen� ”مــن جهته، أكــد الرئيــس التنفيذي لـــ 
ergo” مــارك ميرفــي، أن “E�KYC”، يمثــل 
فرصة لتحقيق كفاءة كبيرة في الخدمات 
تجربــة  تحســين  إلــى  إضافــة  المقدمــة 
العمالء، موضًحا أن الخدمة ستســاهم في 
تحقيــق نقلــة نوعيــة لمنظومــة الخدمــات 

اإللكترونية في البحرين.
مجموعــة  رئيــس  قــدم  آخــر،  جانــب  مــن 
عبيدلــي  المعلومــات  لتكنولوجيــا  النديــم 
“بنفــت”  إلــى  وتقديــره  شــكره  العبيدلــي، 

ومصــرف البحريــن المركــزي، علــى اختيار 
الشــركة لتكــون جــزًءا مــن هــذا المشــروع 
الوطني المهم، والذي سيقود البحرين إلى 
أن تتبــوأ مراكــز متقدمــة بمجــال االبتــكار 

في تكنولوجيا التحول الرقمي.
نكــون  أن  لنــا  كبيــر  لشــرف  “إنــه  وقــال 
شــريًكا إســتراتيجًيا لـ ”بنفت”، فــي رحلتها 
لبنــاء خدمــات ماليــة متطــورة للمواطنيــن 
والمقيمين”، مؤكًدا أن انضمام الشركة إلى 
هــذا المشــروع الوطنــي يأتــي بالتزامن مع 
احتفــال مجموعــة النديــم بمــرور 25 عاًمــا 

على تأسيسها.
إلــى ذلــك، أكــد الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
Avanza Innovations وقــاص ميــرزا “إنه 
لشــرف كبيــر لنــا أن تنضــم Avanza، إلــى 
هــذا المشــروع الوطني الــذي تقوده بنفت، 
ويديــره فريــق مؤهــل وقادر علــى تحقيق 
االبتــكار، إذ ســيمكننا المشــروع مــن وضــع 
الســنوات  خــالل  واضحــة  إســتراتيجية 

المقبلة”.

المنامة - بنفت

أثناء توقيع االتفاقية

المنامة - بنك المشرق

علي الفردان من المنامة

التربيــة والتعليــم،  أعلــن وكيــل وزارة 
مراحــل  إلــى  الوصــول  محمــد جمعــة، 
متقدمــة فــي مشــروع تركيــب أنظمــة 
الطاقــة الشمســية علــى أســطح بعــض 

المباني الحكومية لالستفادة منها.
وأكــد جمعــة للصحافيين أخيــرا وجود 
تعــاون بين الوزارة والجهات المختصة 
فــي المملكــة؛ الختبــار إمــكان تركيــب 
يــزال  وال  الشمســية،  الطاقــة  أنظمــة 
يبــت  ولــم  الدراســة  قيــد  الموضــوع 
فيــه، لكــن مبانــي المــدارس قــد تكــون 
مــن المواقــع التــي المســتفيدة من هذه 

التقنية.
 7 حوالــي  حالًيــا  يوجــد  أنــه  وأضــاف 
المحافظــات  مختلــف  فــي  مــدارس 
لتركيــب أنظمــة الطاقة الشمســية على 

أســطح بعــض المبانــي، وتــم الوصــول 
فــي هــذا الشــان إلــى مراحــل متقدمــة 
مــع هيئــة الكهربــاء والمــاء، مؤكــًدا أن 
مــن  مــا  الــوزارة قدمــت وســتقدم كل 

شأنه تسهيل استخدام هذه التقنية.
وكانــت لجنــة متابعــة وتنفيــذ الخطــة 
والخطــة  المتجــددة  للطاقــة  الوطنيــة 
الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة قــد اجتمعت 
وناقشــت  الماضــي  مــارس  شــهر  فــي 
االســتفادة  مشــروع  مســتجدات  آخــر 
التــي  المبانــي الحكوميــة  مــن أســطح 
تبلــغ حوالــي 550 مبنى لتركيب أنظمة 
الطاقة الشمســية عليها، إذ سيتم طرح 
لمــدارس  مبانــي  لمجموعــة  مناقصــة 
حكوميــة في النصــف الثاني مــن العام 

الجاري.

تركيب “الطاقة الشمسية” 
على مباني 7 مدارس

الرفاع - الرفاع فيوز

اختتمــت شــركة “الرفــاع فيــوز” الرائدة 
فــي  العقــاري  التطويــر  قطــاع  فــي 
فــي  الناجحــة  مشــاركتها  البحريــن، 
معرض الخليج للعقار 2019، الذي أقيم 
الــوزراء صاحــب  تحــت رعايــة رئيــس 
الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة، فــي مركــز البحريــن الدولــي 
للمعــارض والمؤتمرات خالل الفترة من 

23 � 25 أبريل.
أنــواع   8 فيــوز”  “الرفــاع  وعرضــت 
مختلفــة مــن الفلــل المتوافــرة للبيع في 
حــي الحدائــق، والتي تتألف مــن منازل 
متصلــة مــن غرفتيــن و3 غــرف وفلــل 
مستقلة من 3 غرف إلى 6 غرف، والتي 
الخضــراء  بإطالالتهــا  جميعهــا  تتميــز 
علــى الحدائــق المطلة علــى جميع الفلل 

والوحدات السكنية.
مشــاركتها  خــالل  الشــركة  أعلنــت  كمــا 
فــي المعــرض عــن حملتهــا التســويقية 
المتمّيزة األخيــرة لبيع المنازل المتصلة 
مــن غرفتيــن بســعر تنافســي يبلــغ 139 

وهــي  الواحــدة،  للوحــدة  دينــار  ألــف 
الحملــة التــي انطلقــت خــالل منتصــف 
هــذا  بنهايــة  وتنتهــي  الماضــي  الشــهر 
الشــهر. وتأتي مشاركة الرفاع فيوز في 
هذا المعرض ضمن إستراتيجية الشركة 

القائمة على اســتكمال بيع فلل المرحلة 
األخيرة من حي الحدائق الســكني، إلى 
جانــب الترويج للبحرين ودعمها كمركز 
للنشــاط العقــاري فــي المنطقــة ووجهــًة 

مميزة للسياحة.
وأشــاد العضــو المنتــدب لشــركة الرفــاع 
الكريمــة  الرعايــة  الراعــي  فيــوز، ياســر 
لصاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
لهذا المعرض، ودعمه المتواصل للجهود 
مشــيًدا  الشــركة،  شــركة  تبذلهــا  التــي 
القطــاع  لتطويــر  ســموه  بتوجيهــات 
العقــاري في البحرين بما يخدم ويحقق 
تطلعــات المواطنين والمســتثمرين، كما 
أشاد الراعي بالجهود التي بذلتها شركة 
الهــالل للمؤتمــرات والمعــارض واللجنة 

المنظمة للمعرض.

جناح الرفاع فيوز في “الخليج للعقار 2019”

”2019 للعقــار  “الخليــج  فــي  الناجحــة  مشــاركتها  أنجــزت  الشــركة 

“الرفاع فيوز” تستعرض 8 نماذج لوحداتها السكنية

صورة جماعية للفائزين

المحرر االقتصادي
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تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناع���ة والتجارة و الس���ياحة بأنه قد 

تق���دم إليه���ا الس���يد/ نبيل عب���دهللا غلوم امي���ن المالك لمؤسس���ة مركز 

كار كلين���ك )مؤسس���ة فردي���ة( والمس���جلة بموجب القيد رق���م 47353 

يطلب تحويل المؤسس���ة المذكورة اعاله إلى شركة الشخص الواحد، 

برأسمال وقدره 250000 دينار بحريني لتصبح مملوكة لنفس المالك .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم )111( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة الشخص الواحد
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الجيش الوطني يتقدم 
في جبهات صعدة

أحرز الجيش اليمني تقدمًا في جبهة 
شمال صعدة، وأفادت مصادر قناتي 

“العربية” و”الحدث” بأن قوات الشرعية 
تقدمت في مديرية الصفراء حيث 
وصلت طالئع “حرب واحد” التابعة 

للجيش إلى مشارف منطقة ُتعد أحد 
المعاقل العسكرية للميليشيات االنقالبية 

في محافظة صعدة. وفي جبهة رازح، 
شمال غرب المحافظة، استعادت قوات 

الجيش اليمني السيطرة على سلسلة 
جبال األذناب وسلسلة جبال األزهور في 

المديرية. تأتي هذه التقدمات بالتزامن 
مع استمرار عودة مزيد من األسر اليمنية 
إلى وادي آل بو جبارة في مديرية كتاف 

بعد تحريره من الحوثيين.

قائد القيادة األميركية الوســطى يوجه “رسائل حازمة” إليران

واشنطن قادرة على ردع طهران

وجه قائد القيادة األميركية الوســطى، الجنرال كينيث ماكينزي، أمس الســبت، في مقابلة مع “ســكاي نيوز عربية” رســائل حازمة إلى إيران، التي وصفها بالمشــكلة الطويلة األمد، 
مؤكدا قدرة واشنطن على ردع طهران في حال أقدمت على تحرك خطير. وقال ماكينزي إن الهدف من زيارته منطقة الشرق األوسط، التي تقع تحت مسؤولية القيادة المركزية 

هو “تعزيز الروابط التي تهمنا كثيرا”.

وأضــاف أنــه فــي الوقــت، الــذي تركــز فيــه 
اســتراتيجية الدفاع الوطنية في الواليات 
المتحدة على التنافس مع روسيا والصين، 

إال أنها تدرك أيضا أهمية ملف إيران.
وتابع: “تصدير إيران لإلرهاب في المنطقة 
والعالم يشــكل تهديــدا طويل األمد. وجود 
الواليات المتحدة ومركز القيادة الوســطى 
في المنطقة يعود لوقت طويل، وسيستمر 
بقاؤنــا فــي هــذه المنطقــة، وسنســتمر فــي 
فــي  وأصدقائنــا  حلفائنــا  مــع  التواصــل 
المنطقــة لنضمــن بــأن نكــون متحديــن ضد 
ســتكون  أنــه  وأعتقــد  اإليرانــي.  التهديــد 
لدينــا الموارد الضرورية لردع إيران عن أي 

تحرك قد يكون خطيرا”.
تولــى  الــذي  األميركــي  الجنــرال  وأردف 
أن  الماضــي  مــارس  أواخــر  مهامــه 
تتطلــب  الوطنيــة  الدفــاع  “اســتراتيجية 
منــا مواجهــة روســيا والصيــن، ولكــن مــن 

المهــم جــدا معرفة أن اســتراتيجية الدفاع 
الوطنيــة تتطــرق أيضــا إلى إيــران. التركيز 
علــى إيران يظل مشــكلة طويلــة األمد في 

هذه المنطقة”.
القيــادة  بــأن  واثــق  “أنــا  ماكينــزي:  وقــال 
الوســطى ســتتمتع بالقوة المناسبة لحماية 
مصالــح  مــع  المتحــدة  الواليــات  مصالــح 
حلفائنــا وشــركائنا فــي كل المنطقة، بالطبع 
التفاصيــل،  إلــى  أتطــرق  أن  أســتطيع  ال 
ولكننــي أؤمن بأن لدينا القوة الكافية لفعل 

ذلك”.
المتحــدة  الواليــات  بيــن  التعــاون  وبشــأن 
وحلفائها في المنطقة ال سيما في مواجهة 
التهديــدات، قال ماكينــزي: “كما هو متوقع 
فإننــا نحلــل دائمــا هــذه المشــكالت. ونحن 
أصدقائنــا وحلفائنــا  مــع  بالتشــاور  نحللهــا 
الــذي  المميــز  الشــيء  ألن  المنطقــة.  فــي 
تتمتــع بــه الواليات المتحدة هــو أصدقاؤنا 

وحلفاؤنا وشــركاؤنا في كل المنطقة. وهم 
يســاعدوننا فــي حــال توجــب علينــا القيام 

برد فعل”.
فــي  أخــوض  لــن  أننــي  “رغــم  وأضــاف: 
تفاصيل أي عمليات عسكرية فإنني أضمن 
لــك بــأن لدينــا مــا نحتاجــه لضمــان حمايــة 
مصالحنــا ومصالــح حلفائنــا وشــركائنا فــي 
وقتــا  األمــر  يســتغرق  قــد  ربمــا  المنطقــة. 
قصيــرا أو وقتــا طويــال، لكننا ســنتمكن من 

الرد وبطريقة فعالة”.
وبشأن العراق، قال الجنرال ماكينزي:”نحن 
اآلن قائمــون علــى دعــم وزارة الخارجيــة 
ودبلوماســيينا فــي الوقــت الــذي نتفــاوض 
فيــه بشــأن وجودنــا علــى المــدى الطويــل 
فــي العــراق”. وأردف:”أنا واثــق أن وجودنا 
ســيكون طويــل األجــل فــي العــراق، يركــز 
تــزال  ال  وهــي  اإلرهــاب،  مكافحــة  علــى 
وفــي  المنطقــة.  فــي  جــدا  حيويــة  مهمــة 

الوقت ذاته نساعد العراق في بناء قدراته 
المؤسســاتية. أعتقــد أن هذه هــي الطريقة 
للتقــدم إلــى األمــام، وأي حــل فــي العــراق 
ينبغــي أن يحتــرم ســيادته، وســيكون مــن 
خــالل اتفــاق مــع حكومته”. وبشــأن اليمن، 
صــرح الجنــرال األميركــي: “مــن المهم فهم 
أن مــا نقــوم بــه في اليمــن مرتبط مباشــرة 
بالعمليــات ضــد القاعــدة في شــبه الجزيرة 
العربية وداعش. هذه هي مهمتنا العسكرية 

األساسية التي نقوم بها في اليمن”.
وتابع:”نحــن نقدم دعما محدودا لشــركائنا، 
الــذي  العربــي  التحالــف  أي  أصدقائنــا، 
التــي  عملياتهــم  فــي  الســعودية،  تقــوده 
يقومــون بهــا، ولكننــا ال نشــارك معهــم فــي 
العمليــات القتاليــة، وال نســاندهم مباشــرة 
فــي العمليــات القتاليــة. تركيزنــا يظــل فــي 
القاعــدة  اإلرهــاب ضــد  عمليــات مكافحــة 

وداعش في شبه الجزيرة العربية”.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

دبي - قناة العربية

  لقاء خاص مع قائد القيادة األميركية الوسطى

بكين - رويترزدبي - االعربية.نتالجزائر - رويترز

قــال زعيــم للمحتجيــن فــي الجزائــر، أمــس الســبت، إن البــاد بحاجــة لســتة 
أشــهر لإلعــداد النتخابــات حــرة مطالبا بــأن يتولى وزير ســابق يحظى بقبول 
المحتجيــن واإلســاميين الفتــرة االنتقاليــة بعــد انتهــاء حكــم عبــد العزيــز 

بوتفليقة الذي استمر 20 عاما.

وتأتي دعوة ســيف اإلسالم بن عطية 
طالــب  ألحمــد  قيــادي  دور  بإســناد 
وزيــر  وهــو  عامــا(،   87( اإلبراهيمــي 
ســابق ومؤلــف له توجهــات محافظة، 
بعــد يــوم مــن مشــاركة مئــات اآلالف 
فــي مســيرة ســلمية في عاشــر جمعة 
علــى التوالي للمطالبــة برحيل النخبة 

الحاكمة.
لنشــطاء  اجتماعــا  عطيــة  بــن  وأبلــغ 
وأكاديمييــن بالجزائــر العاصمــة أنه ال 
يمكــن للرئيــس االنتقالــي عبــد القــادر 
بــن صالــح، وال لرئيــس الــوزراء نــور 
الدين بدوي، الذي عينه بوتفليقة قبل 
فتــرة وجيزة من رحيله، قيادة الفترة 

االنتقالية ألنهما جزءا من النخبة.

كما دعا إلى فترة انتقالية تســتغرق 6 
أشــهر وهــي أطــول من مدة التســعين 

يوما التي ينص عليها الدستور.
وقــال بــن عطية، وهــو طبيب أســنان 
يبلغ من العمر 31 عاما، ”ضروري جدا 
أن علــى كل من رئيــس الدولة المعين 
الذهــاب  الحكومــة  رئيــس  وكذلــك 

)الرحيل(“.
وقــال بــن عطيــة ”طالــب اإلبراهيمــي 
أبــدى اســتعدادا لمســاعدتنا فــي فتح 
آفــاق جديدة وتجــاوز األزمة“ مضيفا 

أنه قابل الرجل.
يترشــح  لــن  ”طالــب  قائــال  وأوضــح 
وكفــاءة  نزيــه  الرجــل  للرئاســيات، 

وعنده مصداقية“.

وفقــًا آلخــر إحصائيات اللجــوء والهجرة، منحت الــدول األوروبية حق 
اللجــوء ألكثــر مــن 10 آالف إيرانــي خــال العام 2018. وذكرت شــبكة “ 
يــورو نيــوز”، أنه خال العــام 2018، منحت الدول األعضاء في االتحاد 
األوروبــي 333400 طالــب لجــوء، بســبب الحــروب فــي عــدة دول مثــل 

سوريا والعراق وأفغانستان وغيرها من دول الشرق األوسط.

وبالرغــم أن إيــران لــم تشــهد حربــًا 
هــذا  يعتبــر  خارجيــة  أو  داخليــة 
الرقم كبير جدًا، بالمقارنة مع ســائر 
اإليرانيــون  يعــزو  حيــث  الــدول، 
أســاليب الهجــرة لتدهــور األوضاع 
بســبب  والمعيشــية  االقتصاديــة 
أجهــزة  فــي  المستشــري  الفســاد 
الدولــة وســوء اإلدارة ونهب المال 
النظــام  قــادة  واســتحواذ  العــام 

اإليراني على ثروات البالد.
نســبة  أن  إلــى  األرقــام  وتشــير 
الماضــي  العــام  خــالل  المهاجريــن 
كانــت أقل بنســبة 40 % عــن العام 
الســابق، حيــث منــح مــا يقــرب من 

533،000 شــخص صفــة الجئ من 
قبــل الــدول األعضــاء فــي االتحاد 

األوروبي في العام 2017.
وحســب أرقــام االتحــاد األوروبي، 
حصــل الالجئــون الســوريون علــى 
أكبــر حصــة من هــذا الرقم في عام 
2018 حيــث دخــل 96100 الجــئ 
ســوري، يليهــم األفغــان الذيــن بلــغ 
عددهــم 43500 طالــب لجــوء ثــم 

العراقيون بتعداد 24600 الجئ.
واحتــل اإليرانيــون المرتبة الثامنة 
بيــن المهاجريــن خــالل عــام 2018 
بتعــداد أكثــر مــن 10 آالف طالــب 

لجوء.

قال الرئيس الروســي فاديمير بوتين، أمس الســبت، إنه ال يســتبعد شــن هجوم 
شامل على المتشددين في محافظة إدلب السورية من جانب القوات السورية 
مدعومة بقوة جوية روسية، لكنه أشار إلى أن مثل هذا الخيار لن يكون عمليا 

في الوقت الحالي.

وروسيا هي أحد أقوى حلفاء الحكومة 
الســورية، وأبرمت مــع تركيا اتفاقا في 
ســبتمبر بإقامة منطقة منزوعة السالح 
فــي إدلــب بشــمال غــرب ســوريا تكون 
خاليــة مــن كل أنــواع األســلحة الثقيلة 

ومن المقاتلين المتشددين.
هجــوم  تجنــب  فــي  االتفــاق  وســاهم 
للقــوات الحكوميــة علــى المنطقة التي 
لمعارضــي  رئيســي  معقــل  آخــر  تمثــل 

الرئيس بشار األسد.
وتشــكو موســكو منذ إبرام االتفاق من 
وقالــت  المنطقــة  فــي  العنــف  تصاعــد 
إن متشــددين ينتمــون لجبهــة النصــرة 

يسيطرون على أنحاء واسعة منها.
وقــال بوتيــن، الــذي كان يتحــدث فــي 

بكين، إن موســكو ودمشق ستواصالن 
القصــف  وإن  اإلرهــاب  علــى  الحــرب 
يطــول مــن يحــاول الخــروج مــن إدلب 
إنــه  قــال  أمــر  وهــو  المتشــددين،  مــن 

يحدث من آن آلخر.
فــي  مدنييــن  وجــود  أن  أضــاف  لكنــه 
الوقــت  أن  يعنــي  إدلــب  مــن  أجــزاء 
لــم يحــن بعــد لشــن عمليــات عســكرية 

شاملة.
وقال ”ال أســتبعده )شــن هجوم شــامل( 
الســوريين ال نحبــذ  لكننــا وأصدقاءنــا 

ذلك اآلن نظرا لهذا العنصر اإلنساني“.
ويرفــض الرئيــس التركــي رجب طيب 
أردوغان شــن هجوم بدعم روســي في 

منطقة تتاخم حدود بالده.

بوتين: نخطط مع سوريا لهجوم على إدلب10 آالف إيراني لجأوا ألوروبا في 2018دعوة لمد الفترة االنتقالية بالجزائر إلى 6 أشهر

28 أبريل 2019 األحد
23 شعبان 1440

18

دبي - العربية.نت

تونس - وكاالت

أعلــن وزيــر داخليــة حكومــة الوفــاق، فتحي باشــا آغا، عــن وصول الســفينة اإليرانية 
المحملة باألسلحة إلى ميناء مصراتة، وأنه سيفتح تحقيقا حول هذا الموضوع.

يأتــي التصريــح بعــد الضغط الدولــي على حكومة الوفــاق لمعرفة أســباب قدوم تلك 
السفينة المعاقبة دوليا وفق الخارجية األميركية.

وفــي ســياق آخــر، أفاد مراســل “العربيــة” في ليبيا بــأن المعارك ما زالت مســتمرة في 
محيــط العاصمــة طرابلــس بيــن المجموعات المســلحة التابعة لحكومــة الوفاق وبين 
الجيش الوطني الليبي لليوم الرابع والعشــرين مع اســتمرار الغارات الجوية ليال على 
مواقــع المجموعــات المســلحة. وأعلنــت مستشــفيات العاصمــة عجزهــا عن اســتقبال 

العديد من القتلى والجرحى في صفوف تلك المجموعات المسلحة.

نســاء   7 بينهــم  شــخصا،   12 لقــي 
عامــالت فــي الحقــول، فجــر أمــس 
الســبت، مصرعهــم من جــراء حادث 
ســير مروع في والية ســيدي بوزيد 
المهمشــة وســط تونــس، في مأســاة 
األوضــاع  علــى  الضــوء  ســلطت 

المتردية لهؤالء العامالت.
وقــال متحدث باســم وزارة الصحة 
في تونس، شــكري نفتي، إنه ســقط 

12 قتيــال بينهــم 7 نســاء و5 رجــال 
و21 جريحا.

فــي  أمــس  فجــر  الحــادث  ووقــع 
منطقة الســبالة بوالية سيدي بوزيد 
بيــن شــاحنة صغيرة تحمــل دواجن 
وأخــرى تقــل عامالت فــي األراضي 
الزراعيــة كن في طريقهن إلى مكان 
عملهــن، حســب مــا أوضــح متحدث 

باسم الدفاع المدني معز تريعة.

سفينة إيرانية محملة باألسلحة ترسو بمصراتة

12 قتيال في حادث مروع بتونس

قالت قوى الحرية والتغيير )المعارضة( في السودان، أمس،  «
إن االجتماع مع المجلس االنتقالي العسكري كان إيجابيًا. 

وجاء ذلك خالل مؤتمر صحافي مشترك للمجلس االنتقالي 
ووفد قوى الحرية والتغيير )ممثلي المحتجين(.

قال رئيس المجلس العسكري االنتقالي السوداني عبد الفتاح  «
البرهان، إنه “طالما هناك إرادة مشتركة سيتم التوصل إلى نتيجة 

إيجابية ترضي الجميع”. واعتبر أن “السعودية واإلمارات هما 
األقرب وعالقتنا بهما سوف تسير نحو األفضل وهذا ليس إطراًء”.

البرهان: ال خالفات والهدف واحد بين األطرافحوار المرحلة االنتقالية “إيجابي”

الخرطوم - وكاالت دبي - العربية.نت

بدأ المجلس العســكري االنتقالي في الســودان 
عمليــة إعــادة هيكلة جهــاز األمــن والمخابرات 

الوطني.
وقــال نائب رئيس المجلس العســكري، الفريق 
محمــد حمــدان دقلــو أمــس إنــه ال يمكــن حــل 
جهــاز األمــن والمخابــرات فــي الوقــت الحالــي 
الــذي  بالقــدر  هيكلتــه،  إعــادة  يمكــن  وإنمــا 
يجعــل منه جهازا يركز علــى مكافحة اإلرهاب 
والجاسوســية ومنــع تهريــب البشــر ومكافحة 

الفساد وغسل األموال.
وأضــاف دقلــو فــى كلمــة لــه أمــام حشــد مــن 
ضبــاط وأفراد إدارة العمليــات في جهاز األمن 

والمخابرات، أن قوات الدعم السريع هي جزء 
مــن جهــاز األمــن، وتمــارس دورهــا الطبيعــي 
فــي حمايــة البالد مــن أي تهديــدات داخلية أو 

خارجية.

مــن جانبــه، قــال المديــر الجديــد لجهــاز األمــن 
والمخابــرات الوطني، الفريــق أبوبكر دمبالب، 
إن إعــادة هيكلــة الجهــاز قــد بــدأت بالفعل مما 

يجعله جهازا قوميا ومهنيا واحترافيا.

األميركــي  اليــف”  “رياكشــن  موقــع  فــي 
كتــب جيــف هون أنــه مع اســتمرار تدهور 
الوضع األمني فــي ليبيا، تورطت حكومة 
“الوفــاق الوطني” في طرابلس بين القوى 
المتقدمــة للجنرال حفتر وقاعدة ســلطته 
فــي الشــرق وبيــن سلســلة مــن جماعــات 
الميليشــيات المتطرفــة التــي تســيطر إلى 
حد كبير على غرب البالد. ولســوء الحظ، 
فــإن هــذا الوصــف األنيــق النقســام البلــد 
يخفــي أن ليبيا في انحــدار نحو الفوضى 

مرة أخرى.
وقــال المصــدر إن الجنــرال حفتــر – الــذي 
ينظــر إليــه البعض على أنه رجل عســكري 
صارم يمكنه فرض النظام أمام الفوضى.

وأضــاف الكاتــب أنــه بعد تعيينــه من قبل 
البرلمــان الليبــي كقائــد للجيــش وترقيتــه 
مؤخــًرا إلــى رتبــة مشــير، حقــق نجاحــات 

عسكرية في الشرق ضد المتشددين.
ويبدو اآلن أنه هو ومؤيدوه، بما في ذلك 

الرئيــس ترامــب، حســب المصــدر، قــرروا 
مســتقبل  لتأميــن  الوحيــدة  الطريقــة  أن 
ليبيــا هــي أن يســيطر علــى البلــد بأكملــه 

ويوحدها.
وكتــب جيــف هون: مــا هو واضح بشــكل 
أصبحــت  الميليشــيات  هــذه  أن  متزايــد 

تعتمــد علــى دعــم القــوى األجنبية ســواًء 
دعــم مالــي أو غيــره، وفــي المقــام األول 
قطــر  أن  إلــى  ُأشــير  وقــد  وتركيــا.  قطــر 
قدمــت مــا يصــل إلــى 890 مليــون دوالر 
إلــى مختلــف الميليشــيات المتطرفــة بين 

العامي 2011 و2017.

 أعضاء من المجلس العسكري في السودان

قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر

الجهــاز يركــز علــى مكافحــة اإلرهــاب والجاسوســية والفســاد ترامــب وحلفاؤه اختــاروا حفتــر لتأمين مســتقبل ليبيا
إعادة هيكلة األمن والمخابرات في السودان مواجهة الميليشيات المتطرفة



برلين - أ ف ب

علقت ألمانيا معالجة بعض طلبات اللجوء التي قدمها ســوريون بانتظار مراجعة جديدة 
للوضع األمني في بالدهم، وفق ما أفادت مجموعة “فونكي” الصحافية المحلية.

وزارة  عــن  نقــاً  “فونكــي”،  وأوضحــت 
الداخليــة األلمانيــة، أمــس الســبت، أن بعض 
ســوريون  قدمهــا  التــي  اللجــوء  طلبــات 
“ُأرجئــت” بانتظــار تعديــات ســيتم إدخالهــا 

على توجيهات الوزارة.
والمعنيــون بهــذا التعليــق هــم طالبــو لجــوء 
حصلــوا علــى وضــع “حمايــة ثانويــة”، وهــو 
بادهــم  فــي  واجهــوا  للذيــن  يمنــح  وضــع 
مخاطــر جديــة أو أعمــال حــرب أو عقوبــة 

إعدام أو أعمال تعذيب.
وبحســب األرقــام الحكوميــة، فــإن 17400 
العــام  الحمايــة  هــذه  علــى  ســوري حصلــوا 
أن  اإلعاميــة  المجموعــة  وذكــرت   .2018

المنظمــات المدافعــة عــن حقــوق الاجئيــن 
تخشــى أن توقف حكومة المستشارة أنغيا 
ميــركل تلقــي طلبــات اللجوء مــن مواطنين 
ســوريين في حال توقفت أعمال العنف في 
بادهــم. وتشــهد ألمانيــا انقســامًا عميقًا منذ 
أن قــررت ميــركل العــام 2015 عنــد اشــتداد 
أمــام  البــاد  أبــواب  فتــح  الاجئيــن،  أزمــة 

الفارين من الحرب واالضطهاد في سوريا.
وأدى تدفــق أكثــر مــن مليــون طالــب لجــوء 
ســوريا  مــن  معظمهــم  الحيــن،  ذلــك  منــذ 
حركــة  صعــود  إلــى  وأفغانســتان،  والعــراق 
فــي  المتطرفــة  اليمينيــة  أللمانيــا”  “البديــل 

ألمانيا.

واشنطن - أ ف ب

أعلنــت واشــنطن، أمــس الســبت، أنهــا شــنت غــارة جويــة جديــدة علــى موقــع 
لتنظيم داعش في الصومال، بعد أقل من أســبوعين من ضربة أدت الى مقتل 

الرجل الثاني في التنظيم في هذا البلد.

العســكرية  القيــادة  وأوضحــت 
األميركية إلفريقيا )أفريكوم( في بيان 
إن 3 جهادييــن مــن التنظيــم قتلوا في 
غــارة جويــة الجمعة في منطقة جبلية 
في شــمال الصومال، وهي الثانية منذ 

بداية الشهر الحالي.
غريــغ  الجنــرال  عــن  البيــان  ونقــل 
أولسون، رئيس العمليات في أفريكوم، 
قولــه “لقــد أدت هذه الضربة إلى مقتل 
عناصــر مــن داعــش فــي منطقــة نائيــة 
فــي شــمال الصومــال.إن القضــاء على 
قــدرة  علــى  يؤثــر  اإلرهابييــن  هــؤالء 

داعــش- الصومال على تهديد األبرياء 
في المنطقة”. 

وينشــط تنظيــم داعــش فــي الصومال 
فــي أقليم بونتاند الــذي يتمتع بحكم 
ذاتــي في شــمال هذا البلــد حيث يقيم 
أســلحة  ويخــزن  تدريــب  معســكرات 

مصدرها أساسا من اليمن المجاور.
وقــد أعلنــت مبايعتهــا تنظيــم القاعدة 
الــذي انضمت اليه رســميا العام 2012. 
لكــن اعــدادا قليلــة منهــم- نحــو 200 - 

انشقوا لالتحاق بالتنظيم.

كانو - أ ف ب

هاجــم مســلحون مــن بوكــو حــرام قاعــدة عســكرية للجيــش فــي شــمال شــرق 
نيجيريــا واســتولوا علــى أســلحة قبــل أن يلــوذوا بالفرار، بحســب مــا علم أمس 

السبت من مصادر عسكرية.

المســلحين  ان  المصــادر  وأوضحــت 
يتبعون تحديدا فصيا من بوكو حرام 

مرتبط بتنظيم داعش.
وصل المســلحون على متن 12 ســيارة 
ثقيلــة  برشاشــات  مجهــزة  اب”  “بيــك 
مدرعــة  جنــد  ناقــات   3 الــى  اضافــة 

سرقت من قوات االمن.
كما شــارك في الهجوم مســلحون كانوا 
مــن  وانطلقــوا  ناريــة  دراجــات  علــى 

األدغال.
وقــال ضابــط طلب عدم كشــف هويته 
“حــدث تبــادل كثيــف الطاق النــار )...( 

هزمــوا  لكنهــم  ببســالة  الجنــود  قاتــل 
بيــد رجال مزودين بســاح أفضــل )...( 
لألسف سقطت القاعدة بيد اإلرهابيين 

الذين استولوا على األسلحة وفروا”.
ولم يؤكد الجيش الهجوم حتى االن.

وتقع قاعدة مارابار كيمبا على بعد 135 
كلــم مــن عاصمــة واليــة مايدوغــوري. 
وتفــرق الكثير من الجنــود لافات من 

المهاجمين.
وقال شــاهد مــن مدينة بيــو التي تبعد 
45 كلم، أنه شــاهد جنودا وصلوا أمس 

إلى القاعدة وبعضهم كان مصابا.

ألمانيا تعلق طلبات لجوء 
بعض السوريين

ضربة أميركية تستهدف 
“داعش” بالصومال

مسلحو بوكو حرام يستولون 
على أسلحة من الجيش

“حروب الوكالة”

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف العربية والعالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

نشــرت صحيفــة “اإلندبندنــت” البريطانيــة مقــاال للكاتــب المتخصــص فــي 
شــؤون الشــرق األوســط باتريــك كوبيــرن يتنــاول فيــه اقتراحاتــه لكيفيــة 

القضاء على تنظيم داعش.
ويقــول كوبيــرن إن الســبيل الوحيــد أمــام الغــرب للقضاء علــى التنظيم هو 
التخلــي عــن خــوض الحــروب بالوكالــة فــي الشــرق األوســط أو علــى األقل 
تقليــل حجمهــا، مضيفــا أن “الغــرب كان رد فعلــه ســريعا بعدمــا أعلــن أنــه 
ســيتولى مهمــة القضــاء علــى التنظيم بعدمــا أصبح واضحا انــه يقف خلف 
تفجيــرات ســريانكا األخيــرة”. ويشــير كوبيــرن إلــى أن “القــادة الغربييــن 
كالعادة يقترحون أمورا لن تؤثر إال قليا على قدرات التنظيم مثل محاولة 
الحــد مــن انتشــاره على وســائل التواصــل االجتماعي، لكنهــم يبتعدون عن 
القــرارات المؤثــرة في اجتثاث التنظيم”. ويعتبر كوبيرن أن “أفضل وســيلة 
إلضعــاف التنظيم إلى الحد الذي اليســمح له بارتــكاب مذابح جماعية على 
غــرار هجمــات ســريانكا هــو إنهــاء الحــروب فــي الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيا التي انتجت طوال األربعين عاما الماضية تنظيم القاعدة وما تبعه 

من تنظيمات مماثلة، أبرزها وأخطرها على اإلطاق هو تنظيم داعش”.

 نيجيرياالصومال ألمانيا

أعلنت الشــرطة الســريالنكية الســبت مقتل 16 شــخًصا بينهم ســّتة أطفال ليل الجمعة الســبت، خالل عملية نفذتها قوات األمن تخللها تفجير 3 انتحاريين أنفسهم وتبادال إلطالق النار 
بعد اعتداءات أحد الفصح في هذه الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا.ووقعت هذه المداهمة قرب كالومناي وهي مدينة ساحلية غالبية سكانها من المسلمين وتقع في المحافظة التي 

يتحدر منها اإلسالمي زهران هاشم الذي يشتبه بأنه المخطط للهجمات االنتحارية التي استهدفت 3 كنائس و3 فنادق وقتل فيها 253 شخصًا وأصيب 500. 

إنــه مخبــأ  تقــول  وداهمــت الشــرطة منــزالً 
لجهادييــن متورطيــن فــي هجمــات الفصــح 
التــي تبناهــا تنظيــم داعــش، وذلك بحســب 
معلومــات توفــرت لديهــا بعد توقيف ســائق 
زهران هاشــم الذي أعلنت السلطات الجمعة 

مقتله. 
والشــرطيون  العســكريون  كان  وبينمــا 
يحاولــون اقتحــام مخبــأ التنظيــم فــي بلدة 
كالموناي، فّجر 3 رجال أنفســهم ما أدى إلى 

مقتل 3 نساء و6 أطفال.
وقتــل مدنــي فــي تبادل إلطــاق النــار التي 
استمرت لساعات وجرح طفل وامرأة ونقا 

إلى المستشفى.
وقالــت الشــرطة فــي بيــان إنه “عثــر على 3 

رجال آخرين يعتقــد أنهم انتحاريون، قتلى 
قــوات  أن  موضحــة  المنــزل”،  مــن  بالقــرب 

األمن قتلتهم.
وأوضــح المتحدث باســم الجيش ســوميث 
أتاباتو أن مســلحين فتحوا النار على قوات 
األمــن الذيــن كانــوا يحاولون اقتحــام منزل 
مســتفيدين مــن الظــام. وأضــاف أنــه جرى 
تبــادل إلطاق النار بين الشــرطة المدعومة 

من الجيش وأشخاص كانوا داخل المنزل.
وظهــرت فــي لقطات بثهــا التلفزيــون جثث 
متفحمة ورجل واحد مسلح يحمل رشاشا. 
كما تظهر متفجرات وطائرة با طيار ومواد 

أخرى.
بوجــود  الســريانكية  الحكومــة  وأقــّرت 

تأكيــد  رغــم  كبيــرة  اســتخباراتية  ثغــرات 
ويكريميســينغني  رانيــل  الــوزراء  رئيــس 
أنــه لــم يكــن علــى علــم بــأي تحذيــرات قبل 
االعتــداءات، فــي مؤشــر إلــى النــزاع علــى 
الســريانكي  الرئيــس  وبيــن  بينــه  الســلطة 

مايثريباال سيريسينا.
وقــال لشــبكة “بــي بي ســي” البريطانيــة “لو 
كان لدينــا علــم ولــم نتخــذ أي إجــراء، لكنت 

قدمت استقالتي فورا”.
ووقعت اشــتباكات الجمعة بعد ســاعات من 
مداهمــة قــوات األمــن لموقــع قريــب يعتقد 
اســاميون  فيــه  ســجل  الــذي  المــكان  أّنــه 
تنظيــم  زعيــم  مبايعــة  فيديــو  متشــددون 
تنفيــذ  قبــل  البغــدادي  بكــر  أبــو  داعــش 

تفجيرات أحد الفصح.
وأعلنــت الشــرطة أنهــا عثــرت خــال عملية 
داعــش  لتنظيــم  رايــة  علــى  هــذه  الدهــم 
يرتديهــا  كان  التــي  لتلــك  مماثلــة  وبــزات 
المقاتلــون الثمانيــة فــي الفيديو قبــل تنفيذ 
الشــريط  التنظيــم  االعتــداءات. وقــد نشــر 

المسجل بعد يومين من الهجمات.
“جماعــة  حظــر  أمــس  الســلطات  وأعلنــت 
التوحيــد الوطنيــة” باإلضافــة إلــى جماعــة 
ملــة  “جماعــة  هــي  عنهــا  منشــقة  أخــرى 

ابراهيم”.
قيــد  األقــل  علــى  شــخصًا   94 زال  ومــا 
االحتجــاز، بينهم رجل ُيعتقد أنه والد اثنين 

من االنتحاريين.

كولومبو - أ ف ب

16 قتياًل أثناء مداهمة مخبأ إلسالميين في سريالنكا
ــة حـــظـــر مـــجـــمـــوعـــتـــيـــن إســـامـــيـــتـــيـــن ــ ــ ــاف ــ ــ ــدة وإض ــ ــديـ ــ حـــصـــيـــلـــة جـ

ستراسبورغ - أ ف ب

إسطنبول - رويترز

سان دييغو - رويترز
توعــد الرئيــس التركــي، رجب طيب أردوغــان، بمواجهــة معارضيه داخل 
حزبــه، بعد أســابيع مــن هزيمته الصادمــة باالنتخابات المحليــة في أنقرة 
واســطنبول، وفــق “رويتــرز”. ويلقــى أردوغــان وأنصاره باللــوم حتى اآلن 
فيما يتعلق بالخسارة في أهم المدن التركية على تزوير نفذته مجموعات 
غيــر محــددة، كما تقدموا بسلســلة من الطعون القانونيــة لالعتراض على 

النتائج.

وجــاء توعــد الرئيــس التركــي، فــي 
العدالــة  حــزب  أمــام  ألقاهــا  كلمــة 
والتنمية، أمس السبت، دون تحديد 
أي أســماء، قائــاً: “فــي الوقت الذي 
نقاتل فيه في الخارج )في مواجهة 
األحــزاب األخــرى(، يجــب أن أقول، 
فــي  )أعضــاء  أشــخاص  بيننــا  كان 
حزب العدالة والتنمية( يســيئون لنا 

من الداخل أيضًا”.
وأضــاف: “تــرد لنــا أخبــار حــول كل 
مــا يجــري فــي أي إقليــم، وفــي أي 
منطقــة. نحــن نعلــم بــكل مــا يــدور. 
ومــن أجــل مســتقبل هــذه المنظمة، 
ســوف يتم محاســبتهم ولن نتحمل 

تبعات أفعالهم”.
أن  علــى  أردوغــان  شــدد  كذلــك 
الحزب ســيواصل حملتــه القانونية، 
النتائــج  صحــة  علــى  تحتــج  التــي 
وتدعــو إلــى إعــادة فــرز األصــوات، 
قائاً: “ســنواصل، حتــى آخر لحظة، 
مــن  القانونــي.  النضــال  مســيرة 
تاعــب  عمليــات  هنــاك  أن  المؤكــد 
واحتيــال، “ مشــيرًا إلــى أنــه “يجــب 
حــل هــذا القضيــة حتــى نصــل إلــى 

السام”.
وأضــاف: “علــى الرغــم من أننــا فزنا 
ســنتدارس  أننــا  إال  األحيــاء،  فــي 
أسباب خسارتنا في المدن الكبيرة”.

أردوغان يتوعد 
معارضين داخل حزبه

ذكــرت إدارة شــرطة مدينــة ســان 
دييغــو األميركيــة، أمــس الســبت، 
الســتجوابه  احتجــز  رجــاً  أن 
بعــد إطــاق نــار عنــد معبــد شــمال 
المدينة، أسفر عن وقوع إصابات.

وقــال مركــز بــاوي التابــع لــإدارة 
علــى تويتــر: “توجــد إصابــات. إنه 

موقف متطور”.
فــي  أعلنــت،  قــد  اإلدارة  وكانــت 
وقــت ســابق، أن ضباطــًا يحققــون 
فــي تقاريــر أفــادت بوجــود رجــل 
يحمل ساحًا بمنطقة معبد شاباد.

كما أفادت محطة إخبارية  «
محلية بأن المعبد كان يقيم 
احتفااًل بمناسبة عيد الفصح، 

مشيرة إلى أن 4 أشخاص 
نقلوا إلى المستشفى.

جرحى بإطالق 
نار في سان 

دييغو

رغــم اإلجــراءات التي أعلن عنها الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون لمواجهة األزمة االجتماعية في 
فرنســا، نــزل اآلالف من “الســترات الصفــراء” أمس 
الســبت إلــى الشــوارع فــي العديــد مــن المــدن لكــن 
أعدادهــم كانــت بين األضعف منذ بدء التحرك قبل 

5 أشهر.
وشــهد هذا الســبت للســترات الصفراء بعض التوتر 
بين المتظاهرين وقوات الشــرطة في ستراسبورغ 

)شرق(.
المشــاركين فــي  الداخليــة أن عــدد  وقالــت وزارة 
 23600 بلــغ  التظاهــرات فــي كافــة أنحــاء فرنســا 
أمــس، مقابــل 27900 الســبت الماضــي. واعتبــرت 
هــذه المشــاركة بيــن األضعــف، اذ لــم يســجل عــدد 
أقل ســوى في الســادس مــن أبريل عندمــا بلغ عدد 

المشاركين 22300 متظاهر.
إال أن المســؤولين فــي الســترات الصفــراء تحدثــوا 
عــن مشــاركة 60 ألــف شــخص في التظاهــرات في 

كافة انحاء الباد.
وكان الرئيــس الفرنســي قــدم فــي مؤتمــر صحافي 

مــن  لسلســلة  مفصــا  عرضــا  الخميــس  مســاء 
اإلجــراءات التي تهدف إلى زيادة القدرة الشــرائية 

لألكثر فقرا والطبقات المتوسطة.
وتضمنــت هــذه االجــراءات تعديل الرواتــب الدنيا 
وخفــض  التضخــم،  نســبة  حســب  للمتقاعديــن 
الضرائــب على دخــل نحو 15 مليــون عائلة اعتبارا 

من العام 2020.
وقبل شــهر مــن االنتخابــات األوروبية، شــارك نحو 
2000 شــخص مــن الســترات الصفراء فــي تظاهرة 
البرلمــان  مقــر  حيــث  ستراســبورغ،  شــوارع  فــي 

االوروبي. وســارت التظاهرة بهدوء قبل أن تشــهد 
بعض التوتر مع قوات األمن، حسب ما نقل مراسلو 

فرانس برس في المكان.
وقامــت قوات األمن بإقفــال كل الطرق التي تؤدي 
الــى مقــرات المؤسســات األوروبيــة واســتخدمت 
مــن  المتظاهريــن  لمنــع  للدمــوع  المســيلة  القنابــل 
االقتراب منها، فيما قام هؤالء برشق عناصر األمن 

بالحجارة.
وكانت شرطة المدينة حظرت التظاهر في األحياء 

التي تقع فيها مقرات المؤسسات األوروبية.

مسيرة للمحتجين في شوارع بوردو جنوبي فرنسا أمس )أ ف ب(

ــي فرنسا ف األزمــــة  لــمــواجــهــة  مـــاكـــرون  إجـــــراءات  ــم  رغـ
تظاهر اآلالف من “السترات الصفراء”

جندي سريالنكي أمام مزار القديس انطوني في كولومبو أمس )أ ف ب(
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ُقتل عشرات األجانب في االعتداءات، لذلك تتوقع الحكومة تراجع عدد  «
السياح بنسبة 30 % هذا العام، ما قد يّكلف القطاع السياحي خسائر تبلغ 
1.5 مليار دوالر سنويا. وقال وزير المال مانغاال ساماراويرا إن الجزيرة التي 
يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على السياحة، قد تحتاج إلى فترة عامين 

للتعافي تمامًا. ورفعت وزارة الخارجّية األميركّية الجمعة مستوى التحذير 
من الّسفر إلى سريالنكا وأمرت بمغادرة جميع أوالد عائالت موظفي 

الحكومة األميركية. وقالت في بيان إن الجهاديين “قد ينفذوا اعتداءات 
بإنذار بسيط أو من دون إنذار”، وحّضت مواطنيها على مراجعة خطط 

سفرهم إلى الجزيرة.

ضربة للسياحة
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أبــدى نجــم منتخبنــا الوطنــي للكرة الطائرة، المحترف فــي صفوف نادي النصر اإلماراتــي ناصر عنان رغبته 
في تكرار تجربته االحترافية خارج الوطن بالموسم المقبل بعدما خاض أول تجربة احترافية له مع النصر 

اإلماراتي هذا الموسم؛ ليغيب عن ناديه األم األهلي.

وقــال عنــان في تصريح خاص لـ “البالد ســبورت” أنه يشــعر 
بالراحــة مــع النصر اإلماراتــي وهو راض عــن تجربته بعدما 
أن حقــق الفريق المركز الخامس بالــدوري اإلماراتي والفوز 
بــكأس نائــب رئيس الدولة، متمنًيــا أن يحالف الحظ الفريق 
فــي تحقيــق بطولــة كأس عندمــا يلتقــي أمــام العيــن )بطــل 
الــدوري اإلماراتــي( يــوم الثالثــاء المقبــل 30 أبريــل الجاري 
بالــدور قبــل النهائــي مــن المســابقة، وهــي المواجهــة التــي 
ســتتزامن مــع نهائــي كأس ســمو ولــي العهــد للكــرة الطائــرة 
محليا والتي ســيلتقي فيها ناديه األم األهلي أمام المحرق؛ 

سعًيا للمحافظة على لقب “أغلى الكؤوس”.
وأضــاف عنــان أنــه يرغــب فــي تكــرار التجربة متــى ما كان 
هنــاك توافــق وســنحت الظــروف لذلــك خصوصــا أن يبحث 
فــي المقــام األول واألخير عن االســتقرار المعيشــي وتأمين 

مســتقبله، موضحــا أن عقــده مــع النصــر اإلماراتــي ينتهــي 
بتاريخ 30 مايو المقبل، معربا عن سعادته الكبيرة بالتجربة 
التــي وصفهــا بالرائعة مع الفريق اإلماراتي متمنيا أن تتكلل 
بنجــاح من خالل الصعود لنهائي كأس رئيس الدولة والفوز 

باللقب مع النصر.
يذكــر أن النجــم ناصــر عنان يمتلك مســيرة حافلــة باأللقاب 
والبطــوالت مــع النــادي األهلــي بدأهــا منــذ موســم 2013 - 
 2014 عندما قاد الفريق للفوز بأول بطولة لمسابقة الدوري 
ويواصــل الفــوز بــذات المســابقة وبطولتي كأس ســمو ولي 
األنديــة  االتحــاد محليــا، وتحقيــق بطولتــي  العهــد وكأس 
العربية مرتين في 2014 و2016، كما أنه يعتبر أحد أعمدة 
المنتخــب األول وواحــد من افضل الالعبين على المســتوى 

المحلي والخليجي.

أعلــن االتحــاد البحرينــي لكــرة اليــد القائمة األوليــة لمنتخب الشــباب قبل بداية 
استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم القادمة والتي تقام في أسبانيا 

خالل الفترة من 16 - 28 يوليو المقبل.

وضمــت القائمة كل من الالعبين: عبدهللا 
علــي، مهــدي علــي )االتحــاد( ناصــر علــي، 
محمــود حســين، حســين النجار، يوســف 
أحمــد  ميــرزا،  حســن  )األهلــي(،  يعقــوب 
حســين، محمــد عيــد )التضامــن(، عمــران 
)الديــر(، قاســم  الحلواجــي، أحمــد زهيــر 
الزيمــور،  عبــدهللا  جــالل،  أحمــد  عقيــل، 
مجتبى الزيمور، جاسم خميس )الشباب(، 
قاسم الشويخ، قاسم قمبر، مؤيد شعيب 
)باربــار(، حســين محفــوظ، محمد حبيب، 

)توبلــي(.  الغــزال  وأحمــد  هانــي  محمــد 
اإلعــداد  برنامــج  المنتخــب  وســيبدأ 
المونديالــي بدايــة الشــهر المقبــل بإجراء 
االختبــارات البدنية لالعبيــن، على أن أن 
يســتمر البرنامــج حتــى إقامــة المعســكر 

الخارجي الذي يسبق انطالق النهائيات.
وكان االتحــاد الدولي لكرة اليد قد صنف 
 6 إلــى  المشــاركة  العالميــة  المنتخبــات 
مســتويات، إذ يقع منتخبنا في التصنيف 
الخامــس مــع منتخبات الدنمــارك وكوريا 

الجنوبيــة واليابان، كمــا تم تحديد موعد 
إجراء القرعة يوم 21 مايو المقبل.

يذكــر أن تأهــل منتخبنــا إلــى النهائيــات 
تحقــق بعــد حصولــه علــى المركــز الثالث 
التــي  األخيــرة  اآلســيوية  البطولــة  فــي 

أقيمــت العــام الماضــي فــي مدينة صاللة 
العمانيــة، وتأتــي مشــاركة المنتخــب في 
اســتمر  غيــاب  بعــد  العالمــي  المونديــال 
فــي  المشــاركة  مــن  20 عامــا  مــن  ألكثــر 

التصفيات اآلسيوية.

ناصر عنان بلباس النصر اإلماراتي

ــرار الــتــجــربــة االحــتــرافــيــة ــك ــت ــدي رغــبــتــه ب ــب ــان ي ــن ع

مايو مــن  األول  فــي  العالم  لكأس  ــداد  اإلعـ برنامج  يبدأ 

عقد النصر اإلماراتي ينتهي 30 مايو

إعالن القائمة األولية لمنتخب شباب اليد
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أقامــت اللجنــة األولمبيــة اســتقباال رســمًيا لمنتخبنــا الوطنــي للجوجيتســو العائــد 
صبــاح أمس الســبت مــن العاصمة اإلماراتيــة أبوظبي محمال بـــ 4 ميداليات ملونة 
بينهــا 3 ميداليــات ذهبيــة وميداليــة برونزيــة بعــد مشــاركته فــي بطولــة أبوظبــي 

العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي اختتمت مؤخرا.

وكان فــي اســتقبال األبطال بمطــار البحرين 
الدولــي لدى عودتهم أمــس مدير االتحادات 
الرياضية هشــام البلوشــي، إذ ضم الوفد كال 
مــن رئيــس االتحــاد البحرينــي للدفــاع عــن 
الفنــي  والمستشــار  الخيــاط،  أحمــد  النفــس 
للعبــة الجوجيتســو باالتحــاد رضــا منفــردي، 

والالعــب ســينا منفــردي الحائــز علــى ذهبية 
الحــزام األســود “وزن تحــت 62 كغ”، الالعب 
ذهبيــة  علــى  الحائــز  أبوإدريــس  محمــد 
الحــزام البنــي “وزن تحــت 69 كــغ”، الالعــب 
نجــاد القصيبــي الحائــز علــى ذهبيــة الحــزام 
والالعبــة  كــغ”،   77 تحــت  “وزن  البنفســجي 
صغــرى مبــارك الحائزة علــى البرونزية “وزن 
تحــت 70 كــغ”، إضافــة إلــى باقــي الالعبيــن 

والطاقم الفني واإلداري.
واســتقبل البلوشــي األبطــال بالــورود، ونقل 
للجنــة  العــام  األميــن  وتهانــي  تحيــات  لهــم 
األولمبيــة محمد النصف، مشــيدا بما حققوه 

مــن نتائــج طيبة تعكــس المســتوى المتطور 
مــن  بــه  تزخــر  ومــا  الجوجيتســو  لرياضــة 
حققــه  مــا  أن  إلــى  مشــيرا  بــارزة،  عناصــر 
األبطال هو امتداد لإلنجازات المتميزة التي 
حصدتهــا لعبة الجوجيتســو في ظل الرعاية 
واالهتمــام مــن قبــل مجلــس إدارة االتحــاد 

برئاسة أحمد الخياط.

 وذكــر أن الفــوز بـــ 4 ميداليــات ملونــة مــن 
بينها 3 ميداليات ذهبية ومقارعة كوكبة من 
أبــرز الــدول المشــاركة ونخبــة مــن الالعبيــن 
العالمييــن المحترفين أمــر يبعث على الفخر 
واالعتــزاز ويؤكد ســالمة الخطــط والبرامج 
تطويــر  ســبيل  فــي  االتحــاد  يتبعهــا  التــي 
اللعبــة كمــا أنه يعكس ما يتمتــع به الالعبون 

التمثيــل  علــى  صادقــة  وعزيمــة  إرادة  مــن 
المشــرف، مشــيدا فــي الوقــت ذاتــه بجهــود 
األطقــم الفنية واإلداريــة وما تبذله من جهد 
فــي ســبيل تهيئــة الالعبيــن لتحقيــق أفضــل 

النتائج والمستويات.
وأكد البلوشي أن اللجنة األولمبية البحرينية 
مــن  الجوجيتســو  أبطــال  بمــا حققــه  تفخــر 

معربــا  العالمــي  المعتــرك  فــي  رائعــة  نتائــج 
عــن أملــه في أن يشــكل ذلك حافــزا لالعبين 
مــن أجــل مواصلــة مســيرة النجاحــات علــى 
مســتقبال  والمســتويات  األصعــدة  مختلــف 
وتعزيــز مســيرة رياضــة الجوجيتســو التــي 
أصبحت واجهة مشرفة لمملكة البحرين في 

مختلف المحافل الخارجية.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

استقبال رسمي ألبطال عالمية أبوظبي للجوجيتسو

اللجنة اإلعالمية

اعتمــدت اللجنــة المنظمــة لبطولــة البحرين الدولية للســيدات لكرة القدم، 
التــي ســتنظمها شــركة stage33 بالتعــاون مــع االتحــاد البحرينــي لكــرة 

القدم، اعتمدت الفرق المشاركة في البطولة وعددها 8 فرق.

فــي  المشــاركة  الفــرق  وانقســمت 
البطولــة إلــى 7 فــرق مــن البحرين 
بحريــن  بيرلــز،  بلــو  الرفــاع  وهــي 
سباركس، المحرق تيكرز، المحرق 
تيكرز، رافنز، سباير، سبين إضافة 
فريــق  وهــو  ســعودي  فريــق  إلــى 

اكسل.
مرادفــة  البطولــة  هــذه  وســتكون 
الــذي  الكــروي  الســيدات  لــدوري 
البحرينــي  الكــرة  اتحــاد  اختتمــه 
بطولــة  بمثابــة  لتكــون  أيــام  قبــل 

الكأس.
وكانــت اللجنــة المنظمــة للبطولــة، 
االتحــاد  مــن  ممثــل  تضــم  والتــي 
البحريني لكــرة القدم قد اعتمدت 
كشــوفات وقوائم الفرق المشاركة 
قائمــة  تضمنــت  إذ  البطولــة،  فــي 
كل فريــق 15 العبــة إضافــة إلى 5 

إداريين من بينهم المدربون.
البطولــة  نظــام  اعتمــاد  وتــم 
بحيــث تكــون المباريــات بإجمالي 

المرمــى  حــارس  مــع  العبــات   9
وســيحتضن  الملعــب،  أرض  فــي 
بالعشــب  المغطيــان  الملعبــان 
الصناعــي التابعيــن التحــاد الكــرة 
البطولــة  ومباريــات  منافســات 
إلــى  ملعــب  كل  تقســيم  وســيتم 
ملعبين، وســتقام المباراة الواحدة 
في مدة إجمالية من نصف ســاعة 
)30 دقيقة( مقســمة على شــوطين 

)15 دقيقة لكل شوط(.
وستســحب يــوم بعــد غــد الثالثاء 
بتقســيم  وذلــك  البطولــة؛  قرعــة 
الفــرق المشــاركة إلــى مجموعتين 
بواقــع 4 فــرق فــي كل مجموعــة، 
الفريقــان  عنهــا  وســيتأهل 
نهائــي  لنصــف  والثانــي  األول 
الفريقــان  فيمــا  األبطــال،  كأس 
صاحبــا المركزيــن الثالــث والرابــع 
ســينتقالن لخــوض بطولــة أخــرى 
تــم تخصيصهــا للفــرق األربعة غير 

المتأهلة للمربع الذهبي.

8 فرق في دولية البحرين للسيدات

منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب

محمد مجبل
حسن علي

اجتماعات “عربي السباحة”

غادرنا يوم أمس رئيس االتحاد البحريني 
للســباحة المستشــار محمــد أحمــد مجبــل 
إلــى جمهورية تونس الشــقيقة؛ للمشــاركة 
فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة 

لالتحاد العربي للسباحة.
توصيــة  علــى  بنــاء  المشــاركة  وتأتــي 
المكتــب التنفيــذي لالتحــاد العربــي، الــذي 
أوصــى بضــرورة انعقــاد اجتمــاع الجمعية 
العمومية لمناقشــة العديد من األمور التي 

أدرجت على جدول أعمال االجتماع.

اتحاد السباحة

اتحاد اليد

نظمته األولمبية 
بعد فوزهم بـ 4 

ميداليات بينها 3 
ذهبيات

منتخب شباب الطائرة يبدأ تحضيراته
ــة وبـــطـــولـــة الـــعـــالـــم ــ ــوي ــ ــي ــ اســــتــــعــــدادا لــلــتــصــفــيــات اآلس

انطلقــت يــوم أمــس الســبت تحضيــرات منتخبنا الوطني للشــباب للكــرة الطائرة تحت 
الرياضيــة،  بمدينــة عيســى  الطائــرة  للكــرة  البحرينــي  االتحــاد  علــى صالــة  21 عامــا 
بقيــادة المديــر الفنــي يوســف خليفة واألطقــم الفنية المعاونــة له؛ اســتعدادا لمختلف 

االستحقاقات المقبلة.

تحضيراتــه؛  الشــباب  منتخــب  ويجــري 
بهــدف االســتعداد لتصفيــات غرب آســيا 
المؤهلــة إلــى البطولة اآلســيوية للشــباب 
تحت 21 عاما، إذ ستقام التصفيات على 
أرض خــالل الفتــرة مــن 27 يونيــو لغايــة 
 7 بمشــاركة  المملكــة  المقبليــن  يوليــو   7
منتخبات وهي البحرين، قطر، فلسطين، 
العــراق  اإلمــارات،  الكويــت  الســعودية، 
وتتأهــل المنتخبــات الثالثــة األوائــل إلى 
البطولــة اآلســيوية التــي ســتقام بينامــار 

بشهر أغسطس المقبل 2019.
كما سيشــارك المنتخــب في بطولة العالم 
تحــت 21 عاما التي ســتحتضنها المملكة 

خالل شهر يوليو المقبل.
المنتخــب  يكثــف  أن  المؤمــل  ومــن 
لالســتحقاقات  اســتعدادا  تحضيراتــه 
المحليــة  التدريبــات  مــن خــالل  المقبلــة 
وإقامــة معســكر خارجــي للوصــول إلــى 
أعلــى مراحــل الجهوزية الفنيــة والبدنية 
بمــا ينعكــس علــى أداء الالعبيــن خــالل 
مــن  يتطلــع  والتــي  المقبلــة  البطــوالت 
خاللهــا االتحــاد لتحقيــق نتائــج إيجابية 
فــي ظــل االهتمــام بمنتخــب المســتقبل 
الــذي ترتكــز عليــه إســتراتيجية االتحــاد 
لتحقيــق التميــز والتطــور للكــرة الطائــرة 

البحرينية. من تدريبات منتخب شباب الطائرة أمس

 السويدي مع المشاركين في االجتماع

حسن علي )الصورة من حساب اتحاد الطائرة الرسمي(

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

االتحــاد  إدارة  شــارك عضــو مجلــس 
البحرينــي لكــرة القــدم ورئيــس لجنة 
الشــؤون القانونية ســلطان السويدي، 
لبطولــة  التنســيقي  االجتمــاع  فــي 
اتحاد غرب آســيا لكرة القدم للرجال، 
والــذي عقد الســبت 27 أبريل الجاري 

في العاصمة األردنية )عمان(. 
فــي  الســويدي  ســلطان  وشــارك 
االجتمــاع الــذي عقــد برئاســة األميــن 
العام التحاد غرب آسيا خليل السالم، 
المشــاركة  الــدول  ممثلــي  وبحضــور 

في البطولة التي ســتقام في نسختها 
التاســعة بالعــراق خالل العــام الحالي 

.)2019(
العــراق  تســتضيف  أن  المقــرر  ومــن 
التاســعة  آســيا  غــرب  اتحــاد  بطولــة 
هــي  منتخبــات   8 بمشــاركة  للرجــال 
إلــى جانــب البحرين: العــراق، األردن، 
الكويــت  ســوريا،  لبنــان،  فلســطين، 

واليمن.
وســتقام البطولــة الصيــف المقبل في 

مدينتي أربيل وكربالء العراقيتين.

السويدي في اجتماع “غرب آسيا”



رفــع ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمد بن ســلمان آل خليفة رئيــس مجلس ادارة االتحاد البحريني للتنس أســمى آيات التهانــي والتبريكات لمقام حضرة صاحــب الجاللة الملك 
المفدى وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد األمين نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ، وذلك بمناسبة اإلنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني أللعاب القوى للرجال والسيدات بفوزه بلقب البطولة اآلسيوية 
الـــ 23 أللعــاب القــوى بعــد حصــده 22 ميداليــة ملونــة بينهــا 11 ميدالية ذهبية، والــذي يعتبر من أكبر اإلنجــازات التي تحققت للرياضة البحرينية بشــكل عــام، وألعاب القوى 

بشكل خاص.

 كمــا هنأ ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
آل  بــن حمــد  الشــيخ خالــد  والرياضــة، وســمو 
خليفــة النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى 

للشــباب والرياضــة، ورئيــس اللجنــة األولمبيــة 
البحرينيــة، ورئيــس االتحــاد البحرينــي أللعــاب 
القــوى بهــذا االنجــاز التاريخــي لقــوى البحرين، 
مؤكدًا أن هذا االنجاز إنما يأتي ضمن االنجازات 
فــي  البحريــن  مملكــة  تحققهــا  التــي  المشــرفة 

القطاع الرياضي ويضاف إلى ســجالت المملكة 
الرياضيــة الناصــع والمشــرف، وأن هــذا االنجاز 
النجــاح  لمســيرة  اســتمرار  هــو  إنمــا  المشــرف 
للرياضــة البحرينيــة ونتيجــة الدعــم واالهتمام 

الذي تحظى به من لدن القيادة الرشيدة.

 وأشار سموه أن ما تحقق من انجازات مشرفة 
إنمــا يدعــو جميــع الرياضييــن لبــذل المزيــد من 
الجهود في سبيل تحقيق المزيد من االنجازات 
التي ترفع اسم وعلم المملكة عاليًا في مختلف 

المحافل الرياضية.

سمو الشيخ أحمد بن محمد يهنئ بإنجاز منتخب ألعاب القوى

ســيرعى معالي الشــيخ عيســى بن راشــد آل خليفة النائب الثاني لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة الرئيس الفخري للجنة 
األولمبية البحرينية بطولة المرحوم خالد بوحمود الرمضانية لكرة الطاولة التي ينظمها نادي البحرين خالل شهر رمضان المبارك.

العليــا  المنظمــة  اللجنــة  وقامــت    
برئاســة رئيــس نــادي البحريــن الدكتور 
عبدالرحمــن الخشــرم بزيارة إلى معالي 
خليفــة،  آل  راشــد  بــن  عيســى  الشــيخ 
حيــث أعرب عبدالرحمن الخشــرم على 
بالغ ســروره وشــكره إلى معالي الشــيخ 

علــى  راشــد  بــن  عيســى 
موافقــة معاليــه رعايــة 

البطولــة، مشــيرًا إلى 
الرعايــة  هــذه  أن 
حــرص  تؤكــد 
معاليــه علــى دعــم 
البطوالت وستكون 

رعايتــه محــل تقدير 
وستســعى  واعتــزاز 

المنظمــة  اللجنــة 
البطولــة  إلخــراج 
صــورة  بأفضــل 

تنظيمية.
  وأوضح عبدالرحمن الخشرم أن رعاية 
والخليجيــة  البحرينيــة  الرياضــة  هــرم 
آل  راشــد  بــن  عيســى  الشــيخ  معالــي 
خليفــة ســتعطي البطولــة رونــق مميــز، 
مقدمًا له كل الشــكر والتقدير على هذه 
الرعايــة التــي ستســاهم بتحقيــق 

النجاح بإذن هللا.
معالــي  المنظمــة  اللجنــة    وزارت 
حيــث  راشــد،  بــن  عيســى  الشــيخ 
شــهدت الزيارة تواجــد عبدالرحمن 
الخشــرم وأعضــاء مجلــس اإلدارة 
وأحمــد  األحمــدي  أحمــد 
البنزايد إضافة إلى صديق 

مطر وعيسى الحداد وحمد بوحجي.
  وشــكل نادي البحرين رئيس وأعضاء 
المرحــوم  لبطولــة  المنظمــة  اللجنــة 
خالــد بوحمــود، حيــث يتــرأس اللجنــة 
عيســى  وتضــم  الخشــرم  عبدالرحمــن 
للبطولــة  التنفيــذي  الرئيــس  الحــداد 
وراشــد الماجد نائب الرئيــس التنفيذي 
للبطولة وإبراهيم سيادي المنسق العام 
للبطولــة وصديــق مطــر مديــر البطولــة 
وبــدر  المالــي  األميــن  بوحجــي  وحمــد 
البطولــة  ومراقــب  مشــرف  شمســان 
ووفــاء الجــزاف رئيســة لجنــة التنظيم 
وأحمد العامر رئيس اللجنة اإلعالمية.

شــعار  المنظمــة  اللجنــة  واعتمــدت    
بوحمــود  خالــد  المرحــوم  بطولــة 
وســوف  الطاولــة،  لكــرة  الرمضانيــة 
عــن  القادمــة  األيــام  خــالل  تعلــق 

مواعيد البطولة.

اللجنة اإلعالمية

ــرة الـــطـــاولـــة ــ ــة كـ ــب ــع ــل ــان ب ــ ــض ــ ــي شـــهـــر رم ــ ــا نــــــادي الـــبـــحـــريـــن ف ــه ــم ــظ ــن ي

عيسى بن راشد يرعى بطولة المرحوم خالد بوحمود

عيسى بن راشد يتوسط اللجنة المنظمة

األحد 28 أبريل 2019 
23 شعبان 1440 21

تــوج فريــق األهلــي بطــال لــدوري الدرجــة 
الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي -2018

.2019
جــاء ذلــك خــالل اليــوم الختامــي لمباريات 
المســابقة، والــذي أقيــم أمــس الســبت على 
لقــاءه  األهلــي  خــاض  إذ  األهلــي،  اســتاد 
األخيــر أمــام البســيتين وتمكــن مــن الفــوز 

عليه بنتيجة )6-0(.
رئيــس  عــن  ونيابــة  المبــاراة  نهايــة  وبعــد 
مجلــس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم 
الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، توج نائب 
رئيس االتحاد للشــؤون الفنية الشــيخ خالد 
بــن ســلمان آل خليفــة فريــق األهلــي بــدرع 
الــدوري باإلضافة إلى الميداليــات الذهبية، 
فيما تم تســليم فريق البسيتين الميداليات 
الفضية لحلوله ثانيا على مســتوى الترتيب 
الميداليــات  ســترة  فريــق  وتســليم  العــام، 

البرونزية باعتباره ثالث الترتيب.
رئيــس  نائــب  حضــور  المبــاراة  وشــهدت 
علــي  والماليــة  اإلداريــة  للشــؤون  االتحــاد 
مجلــس  أعضــاء  مــن  وعــددا  البوعينيــن، 
ومحمــد  حقيقــي  عبدالرضــا  اإلدارة: 
الحمــادي، واألميــن العــام لالتحــاد إبراهيــم 

البوعينين.
جماهيريــا  حضــورا  المبــاراة  شــهدت  كمــا 
مــن قبــل النــادي األهلــي، والذيــن احتفلــوا 
بالفــوز  النهايــة  صافــرة  بعــد  فريقهــم  مــع 
والتتويج بلقب الدوري والعودة مرة أخرى 
إلــى الــدوري الممتــاز بعــد الهبــوط الموســم 

الماضي.
الــدوري  لقــب  إحــراز  األهلــي  واســتحق 

قياســا  الممتــاز؛  الــدوري  إلــى  والصعــود 
بمــا قدمــه رجــال المــدرب الوطنــي عيســى 
الســعدون طــوال مشــوار منافســات دوري 
الدرجــة الثانيــة، إذ تمكــن النســور الصفراء 
مــن إنهاء البطولة من غير خســارة، وبواقع 

14 حالة فوز باإلضافة إلى تعادلين اثنين.
فــي المقابــل، تأهــل البســيتين إلــى الــدوري 
الممتــاز أيضــا بصفته وصيفا، فيما ســيلعب 
الحالــة ثامــن  أمــام  الملحــق  ســترة مبــاراة 

ترتيب دوري ناصر بن حمد الممتاز.
وفــي مباريــات أخــرى أقيمــت أمــس، فــاز 
البحريــن علــى التضامــن بنتيجــة )0-6( في 
لقــاء أقيــم علــى ملعــب مدينــة حمــد، وفــاز 
قاللــي علــى االتفاق بنتيجــة )0-5( في لقاء 

احتضنه ملعب النجمة.
الترتيــب  فــإن  أمــس،  نتائــج  علــى  وبنــاء 
 44 كاآلتي:األهلــي  صــار  للــدوري  النهائــي 
مدينــة   ،34 ســترة   ،35 البســيتين  نقطــة، 
 ،  18 البحريــن   ،28 االتحــاد   ،29 عيســى 
االتفــاق  وأخيــرا   ،9 قاللــي   ،10 التضامــن 

بنقطة وحيدة.

األهلي بطاًل لدوري الدرجة الثانية

 

صاحب المركز الثالث فريق سترة صاحب الوصافة فريق البسيتين

فريق األهلي بطل الدوري

   سمو الشيخ أحمد بن محمد

مدينة عيسى - اتحاد التنس

أحمد مهدي

توج باللقب بدون 
خسارة وعاد 

مرة أخرى إلى 
الممتاز



الثالــث المركــز  وينــال  القطــري  الشــمال  يتخطــى  اإلماراتــي  دبــي  أهلــي  شــباب 
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الشارقة يحتفظ بلقب البطولة الخليجية لــــــــــــكرة السلة... والمنامة يكتفي بالوصافة
الخليجــي المشــهد  الفائــزة فــي ختــام  الفــرق  الشــيخ عيســى بــن علــي تــّوج   ســمو 

22

أخفق فريق المنامة في تحقيق لقب البطولة الخليجية التاسعة والثالثين لكرة السلة 
لألنديــة األبطــال، إثر خســارته أمام الشــارقة اإلماراتــي بنتيجــة )82/74(، في المباراة 
النهائيــة التــي أقيمت بينهما مســاء أمس )الســبت(، على صالة مدينــة خليفة الرياضية 

بمدينة عيسى.

وعقب اللقاء، قام رئيس االتحاد البحريني 
لكــرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بــن علي 
آل خليفــة، بتتويــج فريــق الشــارقة بكأس 
البطولــة والميداليــات الذهبيــة، فيمــا تقلد 
المنامــة الميداليات الفضيــة لحصوله على 
المركز الثاني، وشباب أهلي دبي اإلماراتي 
الميداليات البرونزية لحصوله على المركز 
الثالــث عقــب تفوقه على حســاب الشــمال 
القطــري في لقاء تحديــد المركزين الثالث 

والرابع بنتيجة )98/80(.
وبذلــك، تواصــل غياب أنديــة البحرين عن 
إحــراز اللقــب الخليجــي الــذي بــات يعانــد 
علــى  الخامــس  للمواســم  المنامــة  فريــق 
حصــول  مــن  مواســم   3 بعــد  إذ  التوالــي، 
زعيــم كــرة الســلة البحرينيــة علــى المركــز 
الثالث في البطولة، ابتســم الحظ له أخيرا 
فــي بلــوغ المبــاراة النهائية في الموســمين 
الماضــي والجــاري، غيــر أن تحقيــق اللقب 

بات عصيا على الفريق األزرق.
وخرج المنامة هذا الموســم خاٍل الوفاض، 
ألقابــه  علــى  الحفــاظ  فــي  إخفاقــه  بعــد 
المحليــة المتمثلة ببطولتي الدوري وكأس 
خليفــة بــن ســلمان، مكتفيــا بتحقيق كأس 

السوبر.
فــي المقابــل، حافــظ فريــق الشــارقة علــى 
لقبــه بطال لبطولــة األنديــة الخليجية لكرة 
الســلة، مكــررا تفوقــه على حســاب المنامة 

للموسم الثاني على التوالي.
وتواصل احتكار األندية اإلماراتية لبطولة 
الخليــج لكرة الســلة للســنة الخامســة على 
التوالــي، إذ بعــد ســيطرة أنديــة قطــر على 
 2013  ،2012 الســنوات  فــي  البطولــة 
و2014، بســطت اإلمــارات هيمنتهــا علــى 
عــرش البطولــة بــدًءا من 2015 الــذي تّوج 
فيــه األهلــي بطــال للمســابقة، وحافظ على 
لقبــه عامــي 2016 و2017، قبــل أن يحقــق 

الشارقة لقب النسخة الماضية 2018. 
المنامــة  فريــق  ظهــر  للمبــاراة،  وعــودة 
النهائيــة  المبــاراة  فــي  جيــد  بمســتوى 
واســتطاع ألكثر من مــرة أن يعود ويقلص 
الفارق الذي يحدثه الشــارقة، ولكن بسبب 
التصويــب  علــى  والتركيــز  االســتعجال 
بحاجــة  الفريــق  كان  وقــت  فــي  الثالثــي 
الشــارقة  أعطــى  النقــاط،  احــراز  لضمــان 
فــرص متتاليــة ألن يوســع الفــارق وينهــي 

اللقاء لصالحه.
وجــاءت نتائــج أشــواط المبــاراة كاآلتــي: 
15/10 الشــارقة، 26/24 الشــارقة، 19/15 

المنامة و26/21 الشارقة.

الربع األول

وبدأ المنامة بتشكيلة ضمت حسين شاكر، 
واألميركــي  نجــف  أحمــد  نــوروز،  حســن 

تريكو وايت والبولندي ماسيج المب.
ضمــت  بتشــكيلة  الشــارقة  بــدأ  فيمــا 
جاســم محمــد، عمــر خالــد، يونــس خميس 

والمحترفين ويلكسرون وهاريس.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى 
الفنــي مــن الفريقيــن الذيــن اعتمــدا علــى 
التصويــب الثالثــي ألخــذ الفــارق والتقــدم 

سريعا.
 ،7/0 والتقــدم  األفضليــة  الشــارقة  وأخــذ 
بفضــل التركيز الذهني في إنهاء الهجمات 
التي تشكلت عبر االختراق والتسجيل من 
تحــت الســلة، إلــى جانــب كســب األخطــاء 
والرميــات الحــرة التي عززت تقدم الفريق 

اإلماراتي 9/1.
التركيــز الهجومــي المنامي على التصويب 
الثالثــي تواصــل لمنتصــف الفتــرة، وســط 
غيــاب التركيز الذهني فــي إنهاء الهجمات 
وكذلــك فــي المتابعــات الهجومية؛ بســبب 
جانــب  مــن  الجيــد  الدفاعــي  التمركــز 

الشارقة.
الشــارقة واصــل اعتمــاده الهجومــي علــى 
والتســجيل  األخطــاء  وكســب  االختــراق 
بواسط الرميات الحرة التي أعطت الفريق 
االحتفــاظ باالفضلية فــي الربع األول رغم 
نجــاح المنامــة فــي تقليــص الفــارق إلــى 4 
نقــاط بواقع 14/10، ليحســم الشــارقة هذا 

الربع بـ15/10.

الربع الثاني

وحاول المنامة تقريب الفارق سريعا مطلع 
الربــع الثانــي عبــر اللعــب داخــل المنطقــة، 
غير أن الشــارقة لم يفســح المجال للزعيم 
المنامــي مــن التقــاط االنفــاس، ليعيــد رفع 
فارق تقدمه؛ ما دفع مدرب المنامة سلمان 
األول  الفنــي  بالوقــت  التدخــل  رمضــان 
ســريعا، ورغــم ذلــك إال أن الشــارقة واصل 
المد الهجومي موسعا الفارق إلى 10 نقاط 

بواقع 22/12.
علــى  التعويــل  المنامــة  العبــي  وعــاود 
التــي  مركــزة  الغيــر  الثالثيــة  التصويبــات 
حولهــا الشــارقة لهجمــات مرتــدة اســتفاد 
منها في اإلبقاء على تقدمه بالفارق نفسه.
تســجيل  الثانــي  الربــع  منتصــف  وشــهد 
الفريقيــن لوابــل مــن الرميــات الثالثيــة مع 
أفضليــة التقــدم للفريــق اإلماراتــي بفــارق 

10 نقاط.
وأجرى مــدرب المنامة عدة تغييرات فنية 
إليجــاد الحلــول الهجومية وزيــاد الفاعلية 
أخفــق  أن  بعــد  الهجومــي،  الجانــب  فــي 
الفريق في تســجيل العديد من المحاوالت 
داخــل وخارج المنطقة، ما أعطى الشــارقة 
 13 إلــى  الفــارق  إليصــال  مؤاتيــة  فرصــة 

نقطة.
الغيــر  الدفاعــي  األداء  الشــارقة  واســتغل 
لالحتفــاظ  المنامــة،  جانــب  مــن  منظــم 
باألفضليــة وحســم الشــوط األول بنتيجــة 

.38/30

الربع الثالث

الشــوط  بدايــة  مــع  الشــارقة  أداء  وشــهد 
الثانــي تراجعــا ملحوظا الســيما في الشــق 

الفــرص  إضاعــة  خــالل  مــن  الهجومــي 
الســانحة للتســجيل، التي اســتغلها المنامة 
لتقريــب الفــارق إلى 4 نقاط 43/39، والتي 
تدخــل عندها مــدرب الشــارقة عبدالحميد 
بالوقت الفني؛ إلعادة ترتيب أوراق فريقه 
نقطــة  إلــى  الوصــول  مــن  المنامــة  ومنــع 

التعادل.
وحــاول المنامــة اإلبقاء على فــارق النقاط 
فــي المتنــاول طوال فتــرات الربــع الثالث، 
وعدم إعطاء الفرصة لمنافسه في الذهاب 
بالنتيجة لفارق أكبر من 10 نقاط، إذ تمكن 
الزعيــم مــن تقليــص الفــارق فــي كل مــرة 

يعزز فيها الشارقة تقدمه.
فــي  المنامــة  العبــي  اســتعجال  ومنــح 
التصويب وإنهاء الهجمات، فريق الشارقة 
مــن مواصلــة االحتفــاظ باألفضليــة، رغــم 
تقليــص المنامــة للفــارق إلى 3 نقــاط فقط 

مع نهاية الربع الثالث 56/53.

الربع األخير

وأشــعل المنامــة فتيــل اإلثــارة مــع بدايــة 
الربع األخير التي قرب فيها فارق النتيجة 
بشــكل أكبــر وهــذه المــرة إلى نطــة واحدة 
يضيــف  أن  قبــل   ،59/58 بواقــع  فقــط 

البولنــدي المــب ثالثيــة متقنــة ســّجل بهــا 
التعادل األول في المباراة 61/61.

وحــاول دفــاع المنامــة من تشــديد الرقابة 
على محترفي الشارقة ومنع وصول الكرة 

إليهما؛ للحد من خطورتهما الهجومية.
وأعطــت أخطــاء التمريــر واالســتالم فــي 
الجانــب الهجومــي علــى المنامــة، الفريــق 
المنافــس فرصــة كبيــرة الســتعادة التقدم، 
علــى  المنامــة  مــدرب  أجبــر  الــذي  األمــر 
الثانــي فــي هــذا  الفنــي  بالوقــت  التدخــل 
الشــوط، إلــى جانــب إعــادة حســين شــاكر 
الشــق  تعزيــز  بهــدف  الملعــب  ألرضيــة 

الهجومي.
وعّول الشارقة في الدقائق األخيرة بشكل 
كبيــر علــى قــوة األميركي وليكرســون في 
الهجوم معتمدا على االختراق والتســجيل 

من تحت السلة.
وواصــل المنامة إهــدار الكــرات الهجومية 
الســانحة للتســجيل فــي الثوانــي األخيــرة 
مــن المبــاراة التي أعلنت عن فوز الشــارقة 
بعــد أن وســع فــارق تقدمــه إلــى 6 نقــاط، 
قبــل أن يحســم البطولــة بفــوزه فــي اللقاء 

بنتيجة 82/74.
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اختتــم نائــب رئيــس االتحاد البحريني لكرة القدم للشــؤون اإلداريــة والمالية علي 
البوعينيــن، دورة االتحــاد اآلســيوي لشــهادة التدريــب اآلســيوي C، والتــي نظمها 

االتحاد لالعبي المنتخبات الوطنية. 

وحاضــر فــي الــدورة المحاضــر اآلســيوي 
المدرب الوطني محمد الشمالن، وساعده 
المحاضــر اآلســيوي رئيــس قســم شــؤون 
الفنية باالتحاد البحريني لكرة القدم عابد 

األنصاري.
وخــالل كلمتــه بحفــل الختــام، نقــل علــي 
البوعينيــن تحيــات مجلــس إدارة االتحاد 
رئيــس  برئاســة  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
مجلس اإلدارة الشــيخ علــي بن خليفة بن 
أحمــد آل خليفــة، إلــى الدارســين، متمنيــا 

لهم التوفيق في مشوارهم المقبل.
البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  نائــب  وأكــد 
والماليــة  اإلداريــة  للشــؤون  القــدم  لكــرة 
 C المســتوى  دورة  أن  البوعينيــن  علــي 
أقامهــا االتحــاد خــالل هــذه المــرة لالعبي 

المنتخبــات الوطنيــة، خصوصــا للراغبيــن 
فــي التفكير بمســتقبل ما بعــد التوقف عن 

اللعب داخل المستطيل األخضر.
هــذه  مثــل  أن  إلــى  البوعينيــن  وأشــار 
الــدورات تعزز خبــرات الالعبين التراكمية 
مــع  اللعــب  مجــال  فــي  اكتســبوها  التــي 

المنتخبات واألندية الوطنية.
وأكد البوعينين حــرص االتحاد البحريني 
لكرة القدم على تنظيم مثل هذه الدورات، 
مشــيرا إلى أن تطوير العمل الجماعي في 
المؤسسات يبدأ من خالل تطوير وتأهيل 
البرامــج  وتوفيــر  تدريبهــم  عبــر  األفــراد 

الكفيلة بذلك.
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  أن  إلــى  ولفــت 
القــدم يعقد العديد من الدورات التدريبية 

واإلدارية منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أنها 
خرجــت العديــد مــن الكــوادر علــى صعيــد 
المدربيــن والمحاضريــن األكفــاء، مبينا أن 
المحاضــر اآلســيوي محمــد الشــمالن هــو 

أحد نتاج هذه الدورات.
محاضــر  إلــى  شــكره  البوعينيــن  وقــدم 
إلــى  إضافــة  الشــمالن،  محمــد  الــدورة 
مساعد عابد األنصاري، مبينا أن األنصاري 

كان خيــر داعــم ألحد أبرز أهــداف االتحاد 
البحرينــي لكــرة القــدم فــي تنفيــذ برنامج 

دبلوم كرة القدم للمحترفين.
البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  نائــب  ولفــت 
والماليــة  اإلداريــة  للشــؤون  القــدم  لكــرة 
إلــى أن الــدورات التدريبيــة تنتــج العمــل 
الفني للمشــاركين فيها، مشــيرا إلى وجود 
مجــال للمتدربيــن فــي كيفيــة االســتفادة 

من مخرجات هــذه الدورة وتحويلها على 
أرض الواقع.

وكــرم علــي البوعينيــن جميــع المشــاركين 
فــي الــدورة، والبالــغ عددهــم 24 متدربــا، 
إذ تــم تســليمهم شــهادات المشــاركة فــي 
علــي  ســيد  وهــم:  الختــام،  حفــل  نهايــة 
إســماعيل  عدنــان،  محمــد  ســيد  عيســى، 
عبداللطيــف، أبوبكــر آدم، أحمــد عبــدهللا، 

حســين  وحيــد،  أشــرف  مشــيمع،  أحمــد 
ســلمان، حســين البنــاء، حســين بابا، ســعد 
الهــزاع،  عبــدهللا  عمــر،  عبــدهللا  العامــر، 
عبــدهللا الدخيــل، عبــدهللا الزايــد، عبدهللا 
فيصــل  المالــود،  عبدالوهــاب  الكعبــي، 
بودهــوم، محمــد دعيج، محمــد الرميحي، 
محمــد عبدهللا، محمــد الطيب، هادي علي 

ويوسف زويد.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

C البوعينين يختتم دورة االتحاد اآلسيوي للمستوى

من تكريم المشاركين البوعينين يتوسط المشاركين علي البوعينين

تواصل الفرق المشاركة في دورة ناصر بن حمد 
الرمضانيــة الخامســة لأللعــاب الرياضيــة “ناصــر 
12”، تحضيراتهــا اإلعداديــة لتدشــين مشــوارها 

فــي المنافســات التــي ســتبدأ يــوم الخميس 
المقبــل الموافــق 2 مايو المقبل على 

استاد مدينة خليفة الرياضية.
تدريباتهــا  الفــرق  ودشــنت 

اإلعداديــة للــدورة، إذ كثفــت 
التدريبيــة  الحصــص  مــن 
إلــى  الوصــول  ســبيل  فــي 
قبــل  المناســبة  الجهوزيــة 

ومنافســات  غمــار  خــوض 
فريقــا   16 تضــم  التــي  الــدورة 

وزعــوا بالقرعة على 4 مجموعات 
بواقع 4 فرق لكل مجموعة.

وتعتبــر فتــرة التحضيــر مهمــة للفــرق من 
أجل اكتشــاف النقــاط اإليجابية والبناء عليها، 

إضافة إلى تالفي الســلبيات، واســتثمرت الفرق 
فتــرة التحضيــر فــي خــوض مباريــات وديــة مع 
بعضهــا البعــض، خصوصــا الفــرق التي لــن تقابل 
بعضهــا اآلخر في دور المجموعات، إذ يأتي ذلك 
االختيار في سبيل لعب مباريات ودية تنافسية 
الجهوزيــة  علــى  للوقــوف  المســتوى؛  بنفــس 
الــدورة.  الفريــق قبــل خــوض  النهائيــة لعناصــر 
كمــا اســتثمرت بعــض الفــرق الفتــرة الحالية في 
خــوض مباريــات ودية مع أندية محليــة، إذ تعد 
هــذه التجــارب الوديــة فرصــة مثالية ومناســبة؛ 

من أجل التحضير للدورة.
وتطمح جميع الفرق في تسجيل ظهور إيجابي 
ومشــرف في منافســات الــدورة، والوصــول إلى 

أبعد حد ممكن في المنافسات.

انتهاء فترة تسليم كشوفات الالعبين
وعلــى صعيــد متصــل بالفــرق، فقــد أكــد رئيس 
حمــد  بــن  ناصــر  دورة  فــي  الفنيــة  اللجنــة 
الرمضانيــة الخامســة لأللعــاب الرياضية “ناصر 
12” محمــد حســين البــوري، أن فتــرة اســتالم 
كشــوفات الالعبيــن للــدورة انتهــت بحلول يوم 
الســبت، وأشــار البــوري إلى أن اللجنــة المنظمة 
النهائــي  بالموعــد  المشــاركة  الفــرق  أفــادت 
لتســجيل الالعبيــن، وذلــك على هامش ســحب 

قرعة البطولة.
ولفــت البــوري إلــى أن اللجنــة أتاحــت الفرصــة 
تقديــم  أجــل  مــن  الفــرق؛  لجميــع  الكافيــة 
كشــوفاتها النهائيــة لالعبيهــا الذيــن ســيمثلونها 
في منافسات الدورة، مبينا أن كشف كل فريق 

يتضمن 25 العبا، إضافة إلى 8 أفراد للجهازين 
الالعبيــن  عــدد  أن  وأوضــح  واإلداري،  الفنــي 
المســموح لهم بالجلوس على دكة البدالء هو 8 

بحسب اللوائح.
الفنيــة  اللجنــة  أن  البــوري  وذكــر 
هــذا  نســخة  خــالل  اعتمــدت 
العــام التســجيل اإللكترونــي 
لالعبــي الفــرق، مشــيرا إلى 
مــع  توافقــا  يأتــي  ذلــك  أن 
التــي  الخضــراء  السياســة 
وجــه بها ممثل جاللة الملك 
وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 
الشباب رئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ 
ناصــر بن حمــد آل خليفة، في اعتماد 

المعامالت اإللكترونية وإلغاء الورقية.
المشــاركة  الفــرق  إلــى تجــاوب  البــوري  ولفــت 
فــي عمليــة التســجيل، مشــيرا إلــى أن التعــاون 
الــذي تبديــه الفريــق يأتي في مصلحــة الدورة، 
خصوصــا مــع العمــل الكبيــر الــذي ســيقع علــى 
عاتــق اللجنــة خــالل األيــام المقبلــة فــي إصدار 

البطاقات لجميع الفرق المشاركة.

إعالمية ناصر 12 جاهزة 

أكــد رئيــس اللجنــة اإلعالميــة لبطولــة “ناصــر 
12” اإلعالمــي مــازن أنــور الحمــادي أن اللجنــة 
كافــة  تحضيراتهــا  مــن  انتهــت  اإلعالميــة 
التــي  البطولــة  منافســات  لتغطيــة  اســتعدادا 
تنطلــق يــوم الخميــس الموافق 2 مايــو المقبل، 
مضيفــا أن اللجنــة قــد وضعــت خطــة إعالميــة 
متكاملــة لمواكبــة هــذا الحــدث الــذي يقــام في 
ســمو  ودعــم  برعايــة  عشــرة  الثانيــة  نســخته 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة ممثــل جاللة 

الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة.

وقــال الحمــادي “إن اإلعــالم جزء رئيــس إلبراز 
أي عمــل أو حــدث رياضــي، فاإلعــالم كان وال 
حققتــه  الــذي  النجــاح  مــن  مهمــا  جــزء  يــزال 
البطولــة، التــي وصل صداها إلــى المدى البعيد، 
والتــي شــهدت تفاعــال كبيــرا مــن قبــل مختلف 
وســائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية 
والحســابات الرياضيــة علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي والمواقــع اإلخبارية األخــرى، ليس 
فقــط علــى المســتوى المحلــي فحســب، وإنمــا 
فاللجنــة  والدولــي.  واإلقليمــي  العربــي  علــى 
وضعــت خطتهــا التــي تتناســب وحجــم العمــل 
فــي هــذا الملتقــى الرياضــي الكــروي الســنوي، 
الشــيخ  قبــل ســمو  مــن  بتوجيــه  يقــام  والــذي 
ناصــر بن حمــد آل خليفة، والذي يعكس حرص 
ســموه علــى دعــم الرياضــة البحرينيــة الســيما 
لعبــة كرة القــدم، واحتضــان الشــباب البحريني 
الممارســين لهــذه اللعبــة، فــي أجــواء تنافســية 
مليئة باإلثارة والتشــويق والتحدي”، مضيفا أن 
اللجنــة يتكون أعضاؤها من الشــباب البحريني 

المتمــرس فــي العمل اإلعالمي، وتــم اختيارهم 
بالصــورة التــي تحقق أهــداف اللجنة فــي إبراز 
التغطيــة اإلعالميــة علــى الشــكل الــذي يحقــق 
النجــاح للبطولــة، مشــيرا فــي الوقــت ذاتــه أن 
التغطية لن تقتصر على الرسالة الصحافية، بل 
ســيكون هنــاك تغطية عبر الحســابات الرســمية 
ومواقع التواصل االجتماعي الرســمية للبطولة 
قنــاة  علــى  ســتبث  التــي  اليوميــة  والرســالة 

البحرين الرياضية.
وبيــن الحمــادي أن اللجنة ســتعمل جاهدة على 
وضع المتابع للبطولة في الصورة وقلب الحدث 
أواًل بــأول، وأن اللجنــة وبتوجيــه مــن الرئيــس 
الصالحــي  توفيــق  المنظمــة  للجنــة  التنفيــذي 
ستكشــف عــن مفاجــأة لجماهيــر البطولــة فــي 

األيام المقبلة.

الدوسري يؤكد جهوزية الحكام 
أعــرب رئيــس لجنــة الحــكام فــي دورة “ناصــر 
12” رئيــس لجنــة الحــكام باالتحــاد البحرينــي 
لكرة القدم خليفة الدوسري عن تشرفه برئاسة 
لجنــة الحــكام في منافســات الــدورة التي تقام 

بنسختها الـ 12.

وأكد خليفة الدوســري أنه يعتز بتعيينه رئيســا 
للجنــة الحــكام فــي الــدورة، مشــيرا إلــى العمــل 
الكبيــر الــذي ســيقع علــى عاتقــه فــي مختلــف 
األمــور المتعلقة بالتحكيم في مباريات الدوري 

التي يبلغ عددها 31 مباراة.
وأشار الدوسري إلى أن مباريات الدورة ستشهد 
مشــاركة الحــكام المعتمديــن مــن قبــل االتحــاد 
البحرينــي لكــرة القــدم، ومنهم الدوليــون بينهم 
حــكام النخبة، إضافة إلى حكام الدرجة األولى 
والصاعدين، عالوة على 3 حكام مشاركين في 
أكاديمية الحكام باالتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 
وهــم من الحكام الواعديــن )أحمد خليل، أحمد 
الغريــب ومحمــد خالــد(، مؤكدا جهوزيــة جميع 

الحكام إلدارة المباريات بكل جدارة واقتدار.
وبين الدوســري أن الحــكام أحمد خليل وأحمد 
الغريــب ومحمــد خالــد معتمــدون فــي برنامــج 
مــن  أنهــم  إلــى  مشــيرا  اآلســيوية،  األكاديميــة 
علــى  مباريــات  وأداروا  الواعديــن  الحــكام 
مســتوى دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز ودوري 

الدرجة الثانية خالل هذا الموسم.
وأكــد خليفــة الدوســري أن دورة ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة تعــد مــن الــدورات 
التحضيــر  إلــى  الفتــا  والمشــهورة،  المهمــة 
أجــل  مــن  التحكيمــي؛  الجانــب  فــي  واإلعــداد 
يعكــس  بمــا  إدارة  بأفضــل  المباريــات  إخــراج 
الصــورة الراقية والمتطورة للصافرة البحرينية 
مــن  العديــد  تحقــق  زالــت  وال  حققــت  التــي 

المكتسبات لكرة القدم البحرينية.
وقدم الدوســري شكره ألعضاء اللجنة المنظمة 
فــي الــدورة علــى مــا يبذلونه من جهــود حثيثة 

إلنجاحها وإخراجها بأفضل صورة ممكنة

موقع وكالة “هنا العراق” يتفاعل مع “ناصر 12”
تفاعلــت وكالــة “هنا” العراق اإلخبارية مع أخبار 

12” عبــر نشــرها فــي الصفحــة  بطولــة “ناصــر 
فــي  الرســمية،  الحســابات  وكذلــك  الرياضيــة 
البطولــة  دعــم  فــي  الوكالــة  مــن  طيبــة  بــادرة 
وتعزيز انتشــارها على مستوى المحيط العربي 

السيما في العراق.
وقالت مســؤولة الوكالــة الزميلة اإلعالمية نغم 
التميمــي فــي تصريــح خــاص للجنــة اإلعالمية 
لبطولة “ناصر 12”: “إن تفاعل الوكالة مع بطولة 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة لكــرة 
القــدم، يأتــي مــن منطلــق حــرص الوكالــة علــى 
العربيــة  الرياضيــة  الفعاليــات واألحــداث  نقــل 
مملكــة  فــي  تقــام  التــي  خصوصــا  المختلفــة 
البحريــن. فالوكالــة تســعى لتكــون شــريكة في 
نجاح المناســبات الرياضية فــي مختلف الدول 
العربيــة ومنهــا مملكــة البحريــن”، وأكــدت نغــم 
التميمي أن الوكالة ســتقوم بتخصيص مساحة 
ألخبــار البطولــة وســتعمل فــي خــط واحــد مــع 
اللجنــة المنظمــة لبطولــة “ناصــر 12”؛ مــن أجــل 
نقــل منافســات البطولة بالشــكل الذي يتناســب 
مــع أهــداف اللجنــة التــي ترتكــز علــى نجاحهــا 
وتوســيع رقعــة التعريف بها علــى نطاق منطقة 

الخليج والوطن العربي”.

البطولة تفتح ذراعيها للدوليين 

والمدربين الوطنيين
فتحت بطولة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد لكرة 
القدم ذراعيهــا الحتضان الالعبين الدوليين، إذ 
منحتهم الفرصة للمشــاركة مع الفرق وساهمت 
في إعادة اكتشــاف البعض ألنفســهم وقدراتهم 
والعودة مجددا لمنافسات المسابقات الرسمية. 
ولعل من أبرز الالعبين الدوليين الذين شــهدت 
البطولة مشــاركتهم، هم: طالل يوسف، عبدهللا 
المرزوقي، أحمد حسان، محمد سالمين، حسين 
ســلمان وســلمان عيســى. ولم يقتصر ذلك على 
الالعبيــن الدوليين، بل كان للمدربين الوطنيين 
مــن  إن  إذ  المشــاركة،  الفــرق  لقيــادة  الفرصــة 
مــن  الوطنــي؛  المــدرب  دعــم  البطولــة  أهــداف 
أجــل إبــراز قدراته وإمكاناتــه التدريبية، والتي 
تســهم فــي اكتشــاف مدربيــن وطنييــن قادرين 
علــى قيــادة فــرق األندية نحــو تحقيــق النتائج 
التتويــج.  لمنصــات  بهــا  والوصــول  اإليجابيــة 
ومــن بيــن هــؤالء المدربين: الشــيخ ســلمان بن 
عبدالرحمــن آل خليفــة، أحمــد عيســى، محمــد 
العنــزي، خالــد الحربــان  ســعد خليفــة، حســين 

وصديق زويد.

اللجنة اإلعالمية

فرق “ناصر 12” تكثف التحضيرات
العبون دوليون تحتضنهم البطولة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ــل ــب ــق ــم ــس ال ــيـ ــمـ ــخـ ــة الـــمـــنـــافـــســـات يــــــوم الـ ــ ــاق ــ ــط ــ ــع اقـــــتـــــراب ان ــ مـ

اللجنة اإلعالمية 
تستعد للكشف عن 

مفاجأة لمتابعي 
البطولة خالل أيام

البطولة تحظى 
باهتمام إعالمي 
عراقي من وكالة 

“هنا العراق”

مازن أنورنغم التميميخليفة الدوسري

العبون سابقون تحتضنهم بطوالت ناصرصورة لحكام نهائي بطولة “ناصر 11”



تــــقــــديــــريــــة وشـــــــــــهـــــــــــادات  جــــــــوائــــــــز   4 ــى  ــ ــ ــل ــ ــ ع حـــــــــــــازت 
 النشأة والدراسة

أنــا هالــة أحمــد ســليمان، ابنة اإلعالمــي أحمد 
ســليمان )رحمــه هللا( وأتمنــى أن أســير علــى 
ألنــه  محفــل؛  كل  فــي  اســمه  وأرفــع  خطــاه، 
مثالــي األعلى. أنــا وإخواني وإخوتي لنا طابع 
اإلنســانية  بالعالقــات  عالقــة  لــه  أو  إعالمــي 

والتواصل على الجبهات المختلفة. 
درست في البحرين، جميع المراحل األساسية، 
ثــم ســافرت لدراســة برامــج تدريبيــة مكثفــة 
حــول العالــم مثــل أميــركا وفرنســا وبريطانيا، 
أحــب الثقافة ومجال اإلعالم. وبشــأن حياتي 
الشــخصية لــدي تــوأم ولــد وابنــة يبلغــان مــن 
دور  لهمــا  يكــون  أن  أحــاول  عاًمــا،   19 العمــر 
فعــال فــي حياتهمــا رغــم أن ابنتــي مــن ذوي 
االحتياجــات الخاصة، ولديها شــلل دماغي إال 
أننــي أرى فيهــا اإلعالم والعالقــات العامة، كما 

أتعلم منها التحدي والمثابرة.
تتمثل حياتي في  العمل واألســرة، فالمناصب 
تأتــي وتذهب، لكنني أســعى الــى إحداث فرق 
في أي مكان أتواجد فيه، فعلى سبيل المثال، 
عملت في هيئة “تمكين”، وكنت من مؤسسيها 
واجتهــدت مــن خــالل التواصــل اإلعالمــي أن 

يكون هنالك إبداع وابتكار في الطرح.

أول شهادة حصلت عليها حرفية

حرفيــة،  عليهــا  حصلــت  شــهادة  أول  كانــت 
فالوالــد )رحمــه هللا( كانــت لديــه نظــرة ورؤية 
لمســتقبلنا، إذ يــرى أن نمتلــك شــهادة حرفيــة 
نســتفيد منهــا في حياتنــا، وبالفعــل كانت أول 
شــهادة حصلت عليها هي سكرتارية طبية من 
كليــة العلــوم الصحيــة، حيث التحقــت بالكلية 
وعمــري 15 ســنة، حيــث اســتكملت المراحــل 
بلغــت  عندمــا  وتخرجــت  مبكــًرا،  المدرســية 
17 ســنة، وال أزال اســتفيد منهــا حتــى اليــوم، 
حيــث تعلمــت منهــا حرفــة اإلدارة والتقنيــات 
والتعامــل مــع النــاس والتواصــل االجتماعــي. 
بكالوريــوس  ودرســت  تخصصــت  وبعدهــا 
إعــالم وتســويق في جامعــة البحريــن، وحالًيا 
أدرس ماجســتير مــن جامعــة ســترثكاليد في 

سكوتلند.

 العمل ضمن فرق تأسيس 
المشاريع

كنــُت مــن ضمن فريــق التأســيس لمركز محمد 
بــن خليفــة التخصصي للقلب. كمــا كنت ضمن 

فريق التأسيس لشركة “ام تي سي-فوادافون 
ســابًقا” حالًيــا زيــن، وضمــن الفريــق المؤســس 
لهيئــة “تمكيــن”، كما أسســت شــركتي الخاصة 
“عبــر القارات لالستشــارات”، و”الــراوي ميديا” 
مــع شــركائي. وتعتبــر مرحلــة التأســيس مــن 
المراحــل المهمــة والصعبــة؛ نظــًرا لعــدم وجود 
هيكلــة وظيفيــة أو نظــام عمــل قائــم، حيــث 
يكون هنالك ريادة في تأســيس المشــاريع؛ لذا 

فإنها من المراحل التي أحب العمل ضمنها. 
نطمــح كشــركاء أن يتم تبني تطبيــق “الراوي” 
من جانب مســتثمرين أو يتم بيعه لمؤسســات 
متوفــر  التطبيــق  محتــوى  أن  علمــا  كبــرى. 
الخليــج،  متــن طائــرات شــركة طيــران  علــى 
مــن  طلبــات  هنالــك  أن  كمــا  و”اإلماراتيــة”، 
شركات طيران أخرى، ويجري التباحث معها.

 2017 نقطة انطالقة “الراوي”

التطبيــق كانــت فــي عامــي  مرحلــة تأســيس 
2017 و2018، حيــث تــم طرحــه فــي ســبتمبر 
األيــام  معــرض  فــي  تجريبــي  بشــكل   2017
معــرض  فــي  إقليمًيــا  تدشــينه  وتــم  للكتــاب، 
ومنــذ   ،2017 نوفمبــر  فــي  للكتــاب  الشــارقة 
يومهــا وإلــى اآلن نعمــل علــى 3 جبهــات زيادة 
الــذي  التطبيــق  وتطويــر  المحتــوى،  وتنويــع 
يتــم علــى مراحــل، وتســويق التطبيــق ويتــم 
عبــر اإلعالم والمشــاركة بالجوائــز وبالمعارض 
وتوقيــع االتفاقــات والشــراكات للوصــول إلــى 
أكبــر عــدد ممكــن وذلــك يتطلــب الكثيــر مــن 

الجهد.
ونحــن كشــركات ناشــئة )ســتارت اب( نحتــاج 
دعما حكوميا، فعلى سبيل المثال، إذ استخدم 
للقــراءة  كزاويــة  الدولــي  البحريــن  مطــار 
لألطفــال والكبــار مــن المســافرين علــى غــرار 
مــا هــو موجود فــي مطــار امســتردام - وليس 
موجــودا فــي العالــم العربــي -  فوفقــا ألهداف 
المطــار الجديــد أن يكــون “المطــار األخضــر”، 
وتطبيق الراوي يعتبر أحد الحلول لهذا المطار 
للشــركات  المجــال  إفســاح  وأرجــو  األخضــر، 
فــي  والمشــاركة  للتقــدم  البحرينيــة  الناشــئة 
المطــار، خصوصــا أن هنالــك تطبيقــات كثيــرة 

ومتعددة لشباب بحرينيين.

 الراوي ميديا

شــباب   3 بيــن  شــراكة  “الــراوي”  تطبيــق 
بحرينيين هم محمد إبراهيم، أميرة القبيطي، 
بحرينييــن  الموظفيــن  وجميــع  وشــخصي، 

وشــبكة الراوة 60 % منهــا بحرينيون، و40% 
منها من العالم العربي، كما لدينا استوديوهات 

في البحرين والخليج والعالم العربي.
عمــل  ســوق  خلــق  علــى  مكتبنــا  مــن  ونعمــل 
ونشــر إلكترونــي، وخلق فرص للعمــل والتعلم 
بصــورة سلســة، والحفــاظ على البيئــة. نتمنى 
التعــاون مــع مطــار البحرين، وبدأنا مراســالتنا 
ولقاءتنــا للتعــاون مع وزارة التربيــة والتعليم، 
ومعهــد اإلدارة العامــة )بيبــا( وديــوان الخدمــة 
المدنية لنكون منصة للتعليم والتعلم المستمر 
للموظفيــن والطالب، عبر توفيــر الكتب باللغة 
العربيــة. بهــدف خلق ثقافــة القــراءة والتنمية 
الذاتية عبر القراءة. ومستعدون لزيادة حجم 
و  االلتــزام  إذا وجــد  المنصــة  فــي  االســتثمار 

الدعم.
وكان صاحب الســمو الملكــي ولي العهد داعًما 
لنــا لــدى لقائنــا معــه خصوًصــا أن ســموه داعم 
لرواد األعمال البحرينيين لما لهم من دور مهم 
وفعــال فــي تنميــة االقتصــاد الوطنــي وخلــق 
الوظائــف، وطلــب منــا تقديم اقتــراح يتضمن 
تطوير للموظف وفي الوقت نفسه يعمل على 

التوفير للحكومة. 
اقــرأ”،  أمــة  “إحيــاء  فــي  تتلخــص  رؤيتنــا 
ورسالتنا طورناها؛ ألننا نقوم بمراجعة أهدافنا 
للتأكد من أننا ال نزال نســير إلى الهدف نفســه، 
والمتمثل في “الســعي كل يوم لتحســين حياة 

اإلنســان لألفضــل مــن خــالل توفيــر المعرفــة 
والتعليم بشكل تفاعلي ممتع”.

 25 عاًما خبرة مهنية

بدأت العمل منذ كنت أبلغ 17 عاًما مع الدراسة، 
وأمتلــك خبــرة مهنيــة نحــو 25 عاًمــا. قــررت 
بعــد العمــل في هيئة “تمكين” لمــدة 10 أعوام، 
الجلــوس فــي المنــزل لظروف عائليــة، وخالل 
5 أشــهر تلقيــت  إلــى   3 بقائــي بالمنــزل لمــدة 
عروًضــا مــن شــركات للعمــل معهــا؛ لــذا قــررت 
فتح مكتب استشــارات وتنفيذ المشاريع التي 
تكــون إضافــة إلــى البحريــن والجهــات التــي 
أعمــل معهــا، وخــالل آخــر 3 أعــوام عملــت مــع 
مؤسســات ماليــة ومصرفيــة وهيئــات أمميــة 
المختلفــة(،  بهيئاتهــا  المتحــدة  األمــم  )هيئــة 
وكانــت المشــاريع تصــب فــي خدمــة البحرين 
للترويــج لها وتســويقها، أو جذب اســتثمارات 
إليهــا، وترويــج ودعــم البحريــن إعالمًيــا عبــر 
كمــا  واإلعالميــة.  اإلســتراتيجية  اإلدارة 
نظمــت دورات تدريبيــة لمســؤولين ومديــري 
إدارات، كذلك تعاملت مع خبراء في البحرين 
والمملكــة المتحدة والواليات المتحدة لتقديم 
وخالصــة  لعمالئــي.  المناســبة  االستشــارات 
مشــاريع   3 تقديــم  علــى  نعمــل  إننــا  القــول 
نوعيــة من األلــف إلى الياء ســنوًيا، ويتم فيها 

تقديــم االستشــارة والترويج والتســويق لهذه 
المشاريع للفترة المتعاقد عليها.

 استشارات لرواد األعمال

وعــن النصائــح للراغبيــن فــي دخــول مشــاريع 
لريادة األعمال، ترى سليمان: 

*أوال : إن أي مشــروع يجــب فــي البداية وضع 
إســتراتيجية وخطــة عمل له مــع التركيز على 
األهــداف التــي يجــب تحقيقهــا، إضافــة إلــى 
امتالكــه الميزانيــة، أو أن تكــون لديــه معرفــة 
المطلوبــة  الميزانيــة  هــذه  تكويــن  بكيفيــة 

للمشروع أو الشركة؛ لكي ينجح.
لــم يكــن المشــروع فــردي، وفيــه  * ثانًيــا: إذا 
المناســبين  الشــركاء  اختيــار  يجــب  شــركاء 
الطبــاع  الذيــن يكملــون بعضهــم مهنًيــا وفــي 
ومنهــا  مشــتركة،  قيــم  ولديهــم  واألخــالق 
العمــل،  أســاس  علــى  واالتفــاق  االحتــرام 
البــت  ويمكــن  واضحــة  التعاقديــة  فاألمــور 
فيهــا بســهولة، لكــن الشــركاء بحاجــة إلــى أن 
يكملــوا بعضهم بعض في العمل، والوقوف مع 
الشريك في حال الصعوبات واألزمات، ووضع 
الحساســيات اإلنســانية جانبــا حتــى يتحقــق 

النجاح ألي عمل.
* ثالًثــا: وقــت رائــد العمــل أو الموظــف أو أي 
شــخص ثمين ويجب عدم تضيعه، واستغالله 

في األمور المهمة وإنجاز األعمال.

* رابًعــا: لدينــا العديــد مــن البرامــج الشــبابية 
موجــودة،  الفــرص  ألن  األعمــال؛  رواد  لدعــم 
لكــن يجــب أن يعمــل الشــخص علــى اإلفــادة 
واالســتفادة، على ســبيل المثال، بإمــكان رواد 
األعمال المشــاركة لالســتفادة أو المشاركة من 

خالل تقديم التوجيه والنصح.
لجميــع  الرقمــي  التحــول  ضــرورة  خامًســا:   *
االقتصاديــة  المشــاريع  ألن  المؤسســات 
واألعمــال أصبحت معتمدة علــى التكنولوجيا 
الرقميــة؛ لــذا يجــب التحول الرقمي للتســويق 
والتواصــل والبيــع. ووجــود الثقافــة الرقميــة، 
وأخــذ دورات تدريبيــة واستشــارات فــي هــذا 
المجــال وأيضــا علــى ســبيل المثــال، التدريــب 
الكتــب  إلــى  االســتماع  خــالل  مــن  والتنميــة 

الصوتية عبر تطبيق الراوي.
سادًســا: أنصــح كل فــرد بالقراءة؛ ألنها توســع 

اآلفاق خصوًصا للمسؤولين والموظفين.

الهوايات

أحــب الســفر والمغامــرات، حيــث ســافرت في 
العام الماضي مع ابني وبنتي وجربنا القفز من 
الطائرة )Sky diving(، وفي شهر يونيو المقبل 
أحــب  ألننــي  كلمنجــارو؛  جبــل  إلــى  سأســافر 
التحــدي واالستكشــاف وعمــل شــيء مختلف 
وأتعلــم مــن عملي ومــن قراءة الكتــب، وأحب 

السفر لكي أتعلم أكثر منه.

**حصدت 4 جوائز بشكل فردي،  «
في العام 2009 بعيد العمال، 
وأفضل موظفة على القطاع 

العام من غرفة التجارة األميركية 
البحرينية في المملكة، ومؤخرا 

جائزة تقديرية من الغرفة 
العربية اآلسيوية في حيدراباد 

)الهند(، وحصدت عدة شهادات 
تقديرية وجوائز على العمل 
بمجال المجتمع مع مركز 

العنف ضد المرأة ومع مؤسسة 
“إنجاز”.

وفاز تطبيق “الراوي” بـ 5  «
جوائز: جائزة رواد في القصر 

على مستوى البحرين والخليج 
والعالم، وجائزة محمد بن راشد 

آل مكتوم ألفضل مؤسسة 
ناشئة في العالم العربي، إضافة 

إلى مشاركاتنا في مسابقات رواد 
أعمال والوصول إلى النهائيات.

 الجوائز

هالة سليمان متحدثًة  لـ”البالد”

“إحياء أمة اقرأ”، هو حلم تســعى لتحقيقه مجموعة من 3 شــبان 
بحرينييــن عملــوا باجتهــاد خــال فتــرة قصيــرة ليصبــح تطبيــق 
“الــراوي” اســًما المًعــا في البحريــن والمنطقة، إذ اشــتهر التطبيق 
فــي فترة وجيــزة جًدا، فهو يهدف للترويج للمعرفة والتعليم عبر 
االســتماع إلى الكتب الصوتية، فالبرنامج في األســاس مشــروع 
ثقافي بحريني - عربي لتطبيق إلكتروني إبداعي للكتب الصوتية 

متخصص بالكتب العربية.

والمديــر  المؤســس  األعمــال  ســيدة  اإلعاميــة  التقــت  “البــاد” 
التنفيــذي لشــركة عبــر القــارات لاستشــارات وشــريك مؤســس 

للراوي ميديا هالة سليمان، وفيما يلي نص اللقاء:

أجرى اللقاء: أمل الحامد | تصوير: خليل إبراهيم

25 عاًمـــا مـــن الخبـــرة اإلداريـــة والترويـــج للمعرفـــة

هالة سليمان تشغل حالًيا منصب المؤسس والمدير التنفيذي لشركة  «
عبر القارات لالستشارات، والتي تركز على توفير اإلدارة اإلستراتيجية 

واالستشارات في مجال اإلعالم واالتصال.

كما أنها شريك مؤسس للراوي ميديا، وهو في األساس مشروع ثقافي  «
بحريني - عربي لتطبيق إلكتروني إبداعي للكتب الصوتية متخصص 

بالكتب العربية.

وشغلت سليمان وظيفة مدير إدارة اإلعالم والتسويق في هيئة “تمكين”،  «
حيث اضطلعت بمسؤولية إطالع وتعريف األطراف المعنية بدور الهيئة 

وما تقوم به من أنشطة وجهود للدفع بتحسين وضع سوق العمل 
بالبحرين. وكان من ضمن مسؤولياتها في ميدان العمل في “تمكين” 
رئاسة لجنة تكافؤ الفرص، وكذلك أثناء هذه الفترة تم انتدابها للعمل 

ضمن الفريق اإلستراتيجي لوضع السياسات وأطر العمل للمركز اإلعالمي 
للحوار الوطني في العام 2011.

وتتمتع سليمان بخبرة واسعة في قطاع االتصاالت شملت مرحلة  «
انتقالية مهمة من الحقبة االحتكارية في البحرين إلى الحقبة التنافسية، 

حيث بدأت عملها مع شركة البحرين لالتصاالت )بتلكو(، ومن ثم عملت 
ضمن الفريق التأسيسي لدى شركة ام.تي.سي – فودافون المعروفة حالًيا 

بشركة “زين” لالتصاالت كمدير لالتصاالت التسويقية، ثم كمستشارة 
إعالمية لمكتب الرئيس التنفيذي لزين.

بروفايل: هالة سليمان

bussines
@albiladpress.com
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لقاءات ليصبح 
“الراوي” منصة 
للتعليم والتعلم 

المستمر

60 % من شبكة 
رواة “الراوي” 

بحرينيون 

الشركات الناشئة 
تحتاج دعما 

حكوميا

ــيــمــان هــــالــــة ســل

نطمح في 
تبني “الراوي” 

من قبل 
مستثمرين

 أنا وإخوتي لنا 
طابع إعالمي ذو 

صلة بالعالقات 
اإلنسانية

نعمل على 
3 جبهات 

بشأن تطبيق 
“الراوي”

ــيــة الـــعـــلـــوم الــصــحــيــة ــُت فـــي كــل ــرجـ ــخـ ــة مـــبـــكـــًرا وتـ ــدرسـ ــمـ ــُت الـ ــكــمــل اســت

25

“الراوي” فاز 
بـ 5 جوائز 

محلية وخليجية 
وعالمية

محتوى تطبيق 
“الراوي” 

موجود على 
متن طائرات 
خطوط جوية
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دشنت كيا سيارتها ستينجر 
GTS المحدودة، بحيث 

يقتصر إنتاج النسخة على 
800 سيارة فقط.

 GTS جاءت ستينجر
بطالء برتقالي ملفت، مع 
استخدام الكربون فايبر 
ألغطية المرايا وفتحات 

التهوية الجانبية واألماكن 
المحيطة بشبكة التهوية.

tariq.albahar
@albiladpress.com

أطلقــت المحكمــة العامة فــي الصين حكمها األخيــر لالند روفر ضد 
Landwind الصينيــة وذلــك بعــد أن رفعت الند روفــر ضدها دعوى 
قضائية بعد أن تم ســرقة تصميم إيفوك وإطالق ســيارة منافســة 

.X7 لها بسعر أرخص، والتي سميت بـ

النهائــي  المحكمــة  قــرار  وجــاء 
بعدمــا اقتنعت بأقوال الند روفر 
و دالئلهــا بــأن Landwind قامت 
تصميميــة  عناصــر   5“ بنســخ 
فــي  موجــودة  كانــت  فريــدة” 
المحكمــة  قــررت  حيــث  إيفــوك، 

لتصنيــع  الفــوري  باإليقــاف 
الســيارة و بيعهــا ودفــع تعويــض 

لالند روفر.
قــرار المحكــم كان مفاجئــا لالنــد 
روفــر، فمــن النادر جــدا بأن تقف 
الصين أمام أحد صانعي بالدها.

الند روفر تربح قضية تقليد إيفوك
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خطوط خارجية رائعة واستهالك ممتاز في الوقود واعتمادية

تجربة قيادة راف4 الجديدة

يعتبــر الجيــل الجديــد مــن راف 4 أفضــل مــن ذي قبــل بتصميمهــا الجريء ومزايــا الســالمة والتكنولوجيا 
المتطــورة والمقصــورة الداخليــة المحســنة والكثير غيرهــا، ففي تجربة خاصة لســيارات البالد لمدة أيام 

وبدعوة خاصة من شركة إبراهيم خليل كانو الوكيل المعتمد لسيارات تويوتا في البحرين.

قمنــا بتجربــة هــذه الســيارة الشــبابية في 
جيلهــا الجديــد فــي طــرق عــدة، وأول مــا 
كان نشــاهده أثنــاء التجربــة هــو التفــات 
تقــدم  فهــي  عنهــا،  إليهــا وســؤالنا  النــاس 
فــي جيلهــا الجديــد العديــد للفــت االنتباه، 
فبعــد ربــع قــرن تقريبــا علــى طــرح “راف 
4” كإحــدى أولى ســيارات “الكروس أوفر” 
“تويوتــا”  تعــاود  العالــم،  علــى  المدمجــة 
تأكيد حضورها على صعيد هذه الفئة من 
المركبــات، مــن خالل جيــل خامس حصل 
مقارنــة  بالكامــل  مغايــرة  لمســات  علــى 
بســابقه، تبــرز مــع زيــادة الطــول اإلجمالي 
بنحــو 30 ملليمتــرا، إضافــة إلــى خطــوط 
خارجيــة أكثر عدائية ذات تموجات حادة 

فــي الجانــب مــع توفير ممتاز في اســتهالك 
الوقود خصوصا مع اختيار نمط االستهالك 
نمــط  جانــب  الــى  للطاقــة  الموفــر  القليــل 

الراحة والسبورت.
 2019  ”4 راف  “تويوتــا  شــخصية  وتبــرز 
الفريــدة وحضورهــا األكثر جــرأة من خالل 
الخطــوط  إن  حيــث  المميــز،  تصميمهــا 
الخارجية وتفاصيل المقصورة المســتوحاة 
تعطــي  المنتظمــة،  الُمَضلَّعــة  األشــكال  مــن 
للمركبــة انطباعــا بالقوة. كمــا ابتكر مصممو 
عصريــا  رياضيــا  مظهــرا  “تويوتــا”  شــركة 
والجــودة  المغامــرة  مفهــوم  مــع  يتماشــى 
والجــزء  الشــبك  فــي  الســيما  الحرفيــة، 

المركبــة. ومــن جهــة أخــرى،  األمامــي مــن 
تعمــل المصابيــح األماميــة بتقنيــة الصمــام 
الثنائــي الباعث للضــوء LED، والتي تتوفر 
مــع وظيفــة التســوية التلقائيــة، ومصابيــح 
توفيــر  علــى  الفريــدة،  النهاريــة  اإلضــاءة 
مصدر إضاءة أكثر تمّيزا بينما تساهم أيضا 
فــي تعزيــز المظهــر الجــريء للمركبــة التــي 

تعتمد عليها بثقة لمدة سنوات طويلة.
وبتصميــم عصــري أكثر تشــويقا مــع المزيد 
المقصــورة  تأتــي  والراحــة،  المالءمــة  مــن 
الداخليــة الجديــدة واألكثــر جــرأة مــزودة 
بطيف واسع من المزايا المتطورة، خصوصا 
مــع نظــام التكييــف القوي يشــمل منطقتين 

يمكن التحكم بدرجة حرارة كل منهما على 
حــدة. كما تضم المقصورة الداخلية كال من 
شاشــة عــرض ملونــة متعــددة المعلومــات 
المنتصــف  فــي  شاشــاة  مــع  الســائق  أمــام 
للكثيــر، وإضــاءة داخليــة، ونظــام صوتــي 
بممتاز، ومقعد سائق قابل للتعديل بأوضاع 

مختلفة، ومقاعد خلفية قابلة للطي.
فــي  المســتخدمة  الصلبــة  المــواد  ــر  وُتعبِّ
لوحــة  مــن  والســفلية  العلويــة  األجــزاء 
األبــواب  مقابــض  وبطانــات  العــدادات، 
عــن القــوة والمتانــة، فــي حيــن تــم إضافــة 
حشــوات ناعمــة إلى المناطق التــي يتعامل 
معهــا الــركاب بشــكل متكــرر، بينمــا تضفــي 

بيــن  مــا  المتصلــة  التطريزيــة  اللمســات 
زخــارف األبــواب ولوحــة العدادات شــعورا 

باالستمرارية والرحابة.
وتتوفر مركبة تويوتا راف 4 بألوان مميزة، 
بمــا فــي ذلــك أربعــة ألــوان جديــدة، وهــي 
األزرق الســماوي )سيارة التجربة(، واألزرق 
الداكــن، واألســود “أتيتيــود ميــكا”، واللــون 

الكاكي “أوربن” الذي تم تطويره حديثا.
مفاهيــم   4 راف  تويوتــا  ســيارة  شــكلت 
جديــدة كليــا مقارنــة بالســيارات األخــرى 
مــن فئتهــا، لمــا ظهــرت بــه مــن تحســينات 
فــي تصميمها ذي الطابع المشــاكس الرائع 
ذي الخطــوط الخارجيــة التــي تعمــل على 
إعطائهــا قــوة دفــع هوائية أفضــل، وزوايا 
لكــزس،  بســيارة  شــبيهة  حــاّدة  خلفيــة 
لمضلــع  شــكل  مقصورتهــا  واكتســبت 
إضافــة  األخــرى،  الســيارات  عــن  يميزهــا 
إلــى شــبك أكبر حجما في الجــزء األمامي 
مــن الســيارة يغلــب عليــه طابــع المغامرة، 
وعلــى جانبيــه مصابيــح بتصاميم حديثة 
وعصرية، وسقف علوي بتصميم انسيابي 

ورياضي.

دشنت كاديالك سيارتها الجديدة كليا CT5، والتي تعتبر بديلة CTS. التصميم 
الخارجــي لهــا CT5 2020 جــاء مســتمد من كاديــالك إســكاال االختبارية، فهي 

سيارة سيدان فاخرة متوسطة الحجم.

ملــم،   4،924 بطــول  أبعادهــا  تأتــي 
وعــرض 1،883 ملــم وارتفــاع 1،452 
ملــم، مع طول قاعدة العجالت 2،947 
وهــي:  فئــات،   3 بـــ  تتوفــر  كمــا  ملــم. 
 ،Premium ،Premium Luxury

وسبورت. 

مــن  بخياريــن  تأتــي  ميكانيكًيــا 
المحركات، محرك 4 ســلندرات سعة 2 
لتر تيربو يولد قوة 237 حصانا و350 
نيوتن.متــر من عــزم الدوران، ومحرك 
V6 ســعة 3 لتــرات ثنائــي التيربو يولد 

قوة 335 حصانا.

تــم تجهيزســيارة “رينــو ميجان” الجديدة بمســاحة ســخية لشــاغليها، مع طول 
يبلغ 4.63 أمتار، وعرض 1.81 متر، وقاعدة عجالت قياســية في فئتها بقياس 
2.71 متــر. وبفضــل التصميــم الديناميكــي والميــزات المتقدمــة، تمثــل ســيارة 

“ميجان” الجديدة، المستوى المتقدم في فئة الصالونات المدمجة.

وتأتــي رينو ميجــان الجديــدة بمحرك 
1.6 ليتــر قوتــه 115 حصانــا المصمــم؛ 
لتعزيــز متعــة القيــادة والتقليــص مــن 

استهالك الوقود.
وبالنســبة للتصميــم الخارجي، وشــكل 
علــى  نــرى  الفريــد، حيــث  مصابيحهــا 

جانبــي الشــبكة الكــروم التــي توحــي 
 LED PURE بالقــوة مصابيــح أماميــة
حــرف  شــكل  علــى  مصممــة   VISION
وضــح  فــي   LED بتقنيــة  تعمــل   C
النهار ذات شــكل ثالثــي األبعاد يعطي 

انطباعا بالقوة والصالبة.
كشفت هيونداي عن سيارتها Venue الجديدة كلًيا أصغر سيارتها الكروس أوفر 

في معرض نيويورك للسيارات 2019.

مغزلــي  بشــبك  جــاءت  فينيــو  مقدمــة 
مــع  مكعبــة  أماميــة   LED ومصابيــح 
تعطيهــا  وخطــوط  منحنيــة  رفــارف 
إنــش  15 أو 17  انســيابية، مــع جنــوط 
حســب الرغبــة، كمــا تتوفــر ب 8 ألــوان 
واألخضــر  والرمــادي  األزرق  وهــي: 
واألســود  والفضــي  واألحمــر  واألزرق 
علــى  الحصــول  يمكــن  كمــا  واألبيــض، 

ســقف  فتحــة  و  مختلــف  بلــون  ســقف 
كهربائية. ســتقع فينيو أســفل هيونداي 

كونا.
داخليــة الســيارة تحتوي على شاشــة 8 
إنــش مــع منافــذ شــحن USB وكاميــرا 
رؤية خلفية بجانب شاشة عدادات 3.5 
إنش، مع أنظمة مســاعد السائق، ورصد 

النقطة العمياء ومراقبة انتباه السائق.

كاديالك تدشن CT5 الجديدة

“رينو ميجان” بمزايا أوروبية قيمة

Venue 2019 هيونداي

بعــد مــرور مئــة عام على صنع شــفروليه ألول شــاحنة على اإلطــالق، تحتفي العالمة بإرثهــا العريق مع إطالق تشــكيلتها المرتقبة للعام 
2019 مــن ســيارات ســيلفرادو فــي أنحــاء الشــرق األوســط، لينعم عمالؤهــا بالقدرات العمليــة الهائلــة واألداء االســتثنائي على الطرق 
الوعرة، والراحة التامة في أنشــطتهم اليومية كافة. وانطالقا من المكانة الفريدة التي تتمتع بها ســيارة ســيلفرادو كواحدة من أكثر 
شــاحنات البيك-أب المحببة في المنطقة، من المقرر أن يصل طرازان جديدان من هذه الشــاحنة مخصصين حصرًيا ألســواق منطقة 

 .RSTالشرق األوسط هذا الصيف، هما سيلفرادو تريل بوس بتصميم المقصورة العادية و

ورغم أنها األجدر مقارنة بأي شــاحنة كاملة 
الحجــم، إال أن ســيلفرادو 2019 أخــف بنحو 
قــدرة  وأكثــر  وأقــوى  كيلوغرامــات   204
مقارنة بالطرازات السابقة. وتتميز التشكيلة 
دون  اســتثنائية  بتحســينات  الجديــدة 
المســاومة علــى قــدرات ســيلفرادو الممّيــزة 

على الطرق الوعرة وتنوع استخداماتها.
وفــي هــذا الســياق، قــال المديــر اإلقليمــي 
األوســط  الشــرق  فــي  شــفروليه  لعالمــة 
ســيارة  “تعــد  ســدودي:  أحمــد  وإفريقيــا 
فــي  المعــة  أيقونــة  ســيلفرادو  شــفروليه 
 2019 تشــكيلة  وســتقدم  المنطقــة، 
أكثــر  مــن  لواحــدة  إضافيــة  تحســينات 
شــاحنات البيــك - أب كاملــة الحجــم تميــًزا 

في الســوق اليوم. إن نجاحنا السنوي يعود 
بشــكل كبير إلــى قاعدة عمالئنــا اإلقليميين 
المتناميــة الذين نبقيهم فــي صميم أعمالنا. 

ونحــن متحمســون للغاية لنقدم لهم طرازي 
ســيلفرادو تريــل بــوس، وRST حصرًيــا في 

منطقة الشرق األوسط”.

تحســينات حصرية ألســواق الشرق األوســط هذا الصيف

طرازان جديدان من سيلفرادو

كشــفت “نيســان” عن ســيارة ماكســيما 2019 الجديدة في الشــرق األوســط خالل فعالية إطالق إقليمي أقيمت في دبي. ويتميز طراز ماكســيما 
الجديــد بــاألداء الالفــت والعجــالت قيــاس 19 بوصة ومصابيح LED الســهمية الشــكل وشــبك V-motion األمامــي الكبير. كمــا زّود هذا الطراز 
بتقنية درع السالمة 360 من “نيسان”، وهي عبارة عن مجموعة أنظمة متطورة لمساعدة السائق أثناء القيادة وتشّكل جزءا من رؤية “نيسان” 

للتنقل الذكي التي تبّدل مفهوم قيادة السيارات وتشغيلها ودمجها بالمجتمع.

ويعقــب طــرح ماكســيما فــي المنطقــة الظهور 
الالفت للطراز ألول مرة في العالم في معرض 
لــوس آنجلــس للســيارات 2018 الذي أقيم في 
نوفمبــر من العــام الماضي. وقــد حافظ الطراز 
علــى ســمعته كســيارة ســيدان مترفــة مــزّودة 
بمحرك سداسي األسطوانات سعته 3.5 لترات 
وكبــح  توجيــه  وبنظــام  حصــان   300 ويوّلــد 
وتعليــق معــّدل رياضيــا. وقال المديــر اإلداري 
تييــري  األوســط   الشــرق  “نيســان”  لشــركة 
صبــاغ: “يعــّد طراز ماكســيما الذي ُطــرح للمرة 
األولى العام 1993 من أشــهر طرازات “نيسان” 
المنطقــة.  هــذه  فــي  الســيما  مبيعــا،  وأكثرهــا 
فقــد أظهــرت اســتبانة العالمــة التجاريــة الذي 
هــذه  فــي  المســتهلكين  أن  مؤخــرا  أجرينــاه 
األفضــل  ماكســيما  طــراز  يعتبــرون  المنطقــة 

بيــن طــرازات الســيدان التي تقدمها “نيســان”، 
فســيارة  الفتــة.  قيــادة  تجربــة  توّفــر  والتــي 
تحــّدد  والمجــددة  الجريئــة   2019 ماكســيما 
معيــارا جديدا لباقي ســيارات الســيدان، وهي 

تتمّيــز بعمالنّيتهــا وتكنولوجيتهــا المســتقبلية 
وتصميمهــا وبالتجربــة التفاعلية التــي توّفرها 
خلف المقود. ونحن اليوم مســتعدون لوضعها 

بمتناول عمالئنا في الشرق األوسط”.

حصــدت المركز األول في فئة ســيارات الســيدان بتفوق

“نيسان” تطرح نسخة جريئة من ماكسيما

طارق البحار



“القاهرة الســينمائي” يفتح باب التســجيل لـ4 أشــهر

احتفلت النجمة العالمية شاكيرا بوصول عدد مشاهدات فيديو كليب  «
“Loca” إلى 500 مليون، بعد مرور 9 سنوات على طرحه في 13 أكتوبر 

للعام 2010. أغنية “Loca” للنجمة الكولومبية اللبنانية األصل شاكيرا، 
هي من األلبوم التاسع لها، الذي يحمل عنوان “شروق الشمس”، الذي 
صدر في 2010. وطرحت األغنية تمهيداً لأللبوم في العام 2010، والقت 

نجاحا كبيرا في العديد من بلدان العالم.

أعلــن مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولي 
األفــام  تســجيل  بــاب  فتــح  موعــد  عــن 
للمشــاركة فــي دورتــه الحاديــة واألربعيــن، 
المصريــة  العاصمــة  تســتضيفها  والتــي 
فــي الفتــرة بيــن 20 و29 نوفمبــر المقبــل. 
األفــام  بــاب تســجيل  المهرجــان ســيفتح 
لمــدة 4 أشــهر تبــدأ مــن 1 مايــو وحتــى 1 

سبتمبر.
المنتج والسينارســت محمد حفظي رئيس 
المهرجــان صــرح قائــًا: “يســعى مهرجــان 
الجديــدة الســتكمال  فــي دورتــه  القاهــرة 
مــا بــدأه فــي الــدورة الســابقة مــن القيــام 
بــكل الجهــود الممكنة لوضــع المهرجان في 
مكانتــه الطبيعيــة التــي يســتحقها كأقــدم 
الشــرق  فــي  دولــي  ســينمائي  مهرجــان 
والمهرجــان  إفريقيــا  وشــمال  األوســط 
الوحيــد فــي المنطقــة الــذي يحمــل الصفة 
الدولــي  االتحــاد  جانــب  مــن  الدوليــة 
للمنتجيــن. مكانــة يكــون فيهــا المهرجــان 
الســينما  لجمهــور  مهًمــا  ســنوًيا  موعــًدا 
وصناعهــا علــى حد ســواء، يواكــب أحدث 
التقنيــات واالهتمامــات العالميــة، ويعرض 

مجموعة منتقاة من أفضل األفام”.
الحاديــة  الــدورة  “فــي  حفظــي:  ويضيــف 
واألربعين نســعى لتوطيد عاقة المهرجان 
ســواء  العاصمــة،  فــي  الســينما  بجمهــور 
بعــرض المزيــد من األفــام المرتقبة والتي 
ترضــي كافة األذواق الســينمائية، أو بدعم 

العاقة التفاعلية بين الجمهور والمهرجان؛ 
بهــدف جعــل مهرجــان القاهــرة حدًثــا دائم 
االرتبــاط بأي محب للســينما فــي القاهرة”. 
الدولــي  الســينمائي  القاهــرة  مهرجــان 
اســتقبل خال دورتــه الماضية 2351 طلًبا 
للمشــاركة مــن 121 دولة، منهــا نحو 2200 

طلــب صحيــح يســتوفي شــروط التقــدم. 
هــذه الطلبــات أتــت مــن أصحــاب حقــوق 
790 فيلمــا طويــا، منهــا 623 فيلمــا روائيا 
طويا و167 فيلما تســجيليا طويا، ونحو 
1300 فيلــم قصيــر، اختــار منهــا المهرجان 
160 فيلًمــا للعــرض فــي دورتــه األربعيــن، 
بمــا يشــكل نســبة ال تتجــاوز 6.8 فــي المئة 
مــن األعمال المتقدمة. الرقــم الذي يعكس 
فــي  المهرجــان  ودقــة  التنافســية  حجــم 
اختيــار األعمال التــي يعرضها في برامجه 

المختلفة.
المديــر  هللا  رزق  شــريف  يوســف  الناقــد 
الفنــي للمهرجــان، قــال: “الفريــق الفنــي بدأ 
بالفعــل العمــل مــن مطلــع العــام، وتحديــًدا 
اللذيــن  وبرليــن  روتــردام  مهرجانــي  مــن 
حضرهمــا عدد من أعضــاء فريق البرمجة. 
كما أن التواصل مستمر من بداية العام مع 
شــركات التوزيــع الدوليــة لمتابعــة أحــدث 
األفــام العالميــة حتــى قبــل عرضهــا فــي 
مهرجــان  وســيكون  الكبــرى،  المهرجانــات 
كان وســوق الفيلــم الخاص بــه كالعادة هو 
النقطــة التي يبدأ فيها الفريق الفني العمل 
بقوتــه الكاملــة؛ لضمــان الوصــول ألفضــل 

برنامج”.
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لــن أدخــل فــي التفاصيــل الفنيــة، ولــن أتحــدث عن مدرســة علــى الغرير فــي الكوميديا 
والنظــرة الفلســفية علــى عملــه الفنــي، والخبــرة العالية والعبقريــة التي ارتفعــت بالفن 
وأســرت العيــون والقلــوب، فــكل ذلك أمــر مفروغ منــه؛ ألن الغرير من الحــاالت النادرة 
التــي تولــد بفكــر فنــي حقيقــي قــد ال تتكــرر مئــات الســنين، شــخصية تمــس الحقائــق 

اإلنسانية العميقة لحياتنا بضمير مستنير وعقل متفتح.

“البــاد” التقــت الغرير في مناســبة خاصة، 
وسجلت معه هذا الحوار:

ما جديدك؟ «

جديدي مسلسل من إنتاج أبوظبي لإلعام 
بعنــوان “جديدك نديمك” مــن تأليف جمال 
الصقــر، وإخــراج مصطفى رشــيد، وبطولة 
النجم اإلماراتي جابر نغموش وسعاد علي 
وجمعــة علــي وموســى البقيشــي وســلوى 
شــرف  ضيــوف  هنــاك  وأيضــا  الجــراش، 
مثــل ســلوى بخيــت وبابــا ياســين وأحمــد 
مبارك وأمين الصايغ وشــيخة زويد ووفاء 
مكــي ودانــة الســالم وآخــرون، والمسلســل 
ينــال  أن  ونتمنــى  اجتماعــي،  كوميــدي 
استحسان المشاهدين خال شهر رمضان.

لقد حقق الثنائي “طفاش  «
وجسوم” نجاحا كبيرا، ولكن في 

عالم الفن دائما ال تستمر مثل هذه 
الثنائيات واألمثلة كثيرة على ذلك 

...رأيك؟

ــنــجــاح مع  الــحــمــد لــلــه عــلــى الــتــوفــيــق وال
خال  من  الرميثي  خليل  الفنان  شقيقي 
هــذا ال  ولكن  “طــفــاش وجــســوم”،  الثنائي 
كونتها  التي  الثنائيات  استذكار  في  يمنع 
الثنائي  مثل  سابقة  أعمال  في  وشكلتها 
الفنان  وأيضا  بوهلول،  يوسف  الفنان  مع 
أردتها  وإن  ولكن  وغــيــرهــا،  مــبــارك  أحمد 

ــثــنــائــي” طــفــاش  بــشــكــل مــركــز حــقــق  ال
وجسوم “نجاحا كبيرا واستحوذ على 
حب الناس والجماهير خاصة األطفال 
لم  الرميثي  خليل  وللعلم...الفنان   .

الشهيرة  المسلسات  يكن معنا في 
ــعــود” و”فــرجــان  مــثــل “الــبــيــت ال

لول”، وغيرها من تلك األعمال 
ــدة، ولــكــنــه اســتــطــاع أن  ــخــال ال

الفنية  يحقق طفرة في مسيرته 
من خال هذا الدور “جسوم”.

 ولكنه لم يكن ثنائيا مقصودا.. صح؟ «

مسلســل  فــي  “جســوم”  دور  ولكــن  نعــم، 
للفنــان  الحقيقيــة  االنطاقــة  هــو  طفــاش 
الرئيســة،  االدوار  فــي  الرميثــي  خليــل 
المظلوميــن  الفنانيــن  مــن  كان  فالرميثــي 
ولكــن  معينــة،  أدوار  فــي  حبيســا  وكان 
عندمــا ســنحت لــه الفرضــة فجــر طاقاتــه 
وإبداعــه واســتطاع أن يثبت نفســه وبقوة 
كفنــان كوميــدي كبيــر، وكشــقيق لــه أقول، 
لقــد وقفــت معه وســاعدته من أجل نفســه 
ومــن أجــل المسلســل ومــن أجلنــا جميعــا؛ 
ألننــا نؤمن بالعمل الجماعي الذي يقود في 
نهايــة المطاف إلى نجــاح وتفوق العمل أيا 

كان. 

 نصيحتك للشباب الواعد؟  «

أهم ما أود قوله للشباب الواعد هو احترام 
من سبقكم في الساحة الفنية واالستفادة 
المستطاع،  قــدر  منهم 
واحترامهم في كل 
صــغــيــرة وكــبــيــرة، 
فـــلـــوال فــضــل هللا 
الكبار  أولــئــك  ثــم 
لــــــــمــــــــا 

وصل علي الغرير وبقية الفنانين من أبناء 
شهرة  من  اليوم  عليه  نحن  ما  إلــى  جيله 
وتميز. كما هناك مسألة غاية في األهمية، 
ــمــادة وجعلها  ال وراء  الــجــري  عـــدم  وهـــي 
األهم، بل عشق الفن والتفاني واإلخاص 
الجمهور  حب  ويبقى  بمسؤولية،  والعمل 
هو األغلى واألثمن في حياة أي فنان، وال 

يمكن شراء هذه المحبة بأي ثمن.

 أين أنت من المسرح؟ «

مســرحية  الماضــي  العــام  قدمنــا  لقــد 
األطفــال “عجايــب غرايــب” مــع المخرج 
مــن  بفضــل  فيهــا  ونجحنــا  زينــل  فهــد 
عــن  أمــا   . إنتاجنــا  مــن  وكانــت  هللا، 
مازلــت موجــودا  فأنــا  الكبــار،  مســرح 
فيــه وأعنــي بمســرح الكبــار هو المســرح 
الجماهيــري وال أحــب أن اســميه المســرح 
خــارج  تواجــدي  بســبب  ولكــن  التجــاري، 

البحريــن لم أســتطع المشــاركة، إضافة إلى 
أن هناك أعماال عرضت عليَّ لم أكن مقتنعا 
بها من األســاس وال تناســبني، فعندما أقرر 
الوقوف مرة أخرى على مسرح الكبار أريد 
أن أقتنــع بالنص، وأرضي جمهوري، وأكون 
عنــد حســن الظــن، وأحافــظ علــى عاقتــي 
 35 مــن  ألكثــر  والممتــدة  معهــم  المتميــزة 

عاما.

 ألم تشتق إلى أدوار التراجيديا التي  «
قدمتها في أعمال سابقة مثل 

دورك الجميل في مسلسل “ظل 
الياسمين” من إخراج أحمد المقلة؟ 

أوضــح لــكل مــن يقــول إن علــي الغريــر ال 
يجيــد غيــر أدوار الكوميديــا، ارجعــوا إلــى 
المسلســات القديمــة مثــل “البيــت العــود”، 
و”فرجــان لول”، وشــاهدوا علــى الغرير في 
بحيــث  ومنوعــة،  بحتــة  تراجيديــة  أدوار 

كنت أقدم في كل حلقة “كاركتر” مختلفا. 
خــط الكوميديــا أو خــط شــخصية طفــاش 
مسلســل  خــال  مــن  بالصدفــة  ســلكته 
األدوار  أجيــد  ومثلمــا  طفــاش”،  “ســوالف 
الكوميديــة أجيد أيضا األدوار التراجيدية، 
ولكن اليوم ودعني أقولها صراحة ...الناس 
لــن تتقبلني فــي األدوار التراجيدية خاصة 
األطفــال، ولكــن هــذا ال يمنــع مــن دراســة 
، بشــرط أن  أي دور تراجيــدي يعــرض علــيَّ

يكون دورا يضيف إلى مسيرتي الفنية.

الشهرة مسؤولية.. تعليقك؟  «

أكيــد، ومســؤولية كبيــرة جــدا، إلــى درجــة 
تضــرر األســرة منها. فالشــهرة تعني إعطاء 
كل النــاس حقوقهــم؛ ألنــك ملــك الجميــع، 
وليــس ملــك نفســك، وأي تصــرف يحســب 
عليك حتى لو كان تصرفا عفويا. باختصار 

انت ليس حرا.

ماذا عن الدراما اإلذاعية؟ «

كان لي كبير الشــرف عندما شــاركت ضيفا 
في المسلســل اإلذاعي الكوميدي “يوميات 
ام ســحنون” للكاتــب واألخ ورفيــق الــدرب 

أســامة الماجــد، وشــاركت كذلــك فــي عمل 
خليــل  الفنــان  بمعيــة  الشــارقة  إلذاعــة 
الرميثي. عن نفســي أتمنــى أن يكون هناك 
دعمــا للدرامــا اإلذاعيــة أكثــر ممــا هــو عليه 
اليوم، وأتمنى أيضا من كل قلبي أن يكتب 
المؤلــف أســامة الماجــد مسلســا كوميديــا 
غــرار  علــى  الرميثــي  ولخليــل  لــي  خاصــا 

مسلسله الشهير “أم سحنون”.

 هل أنت راض عن مسيرتك الفنية  «
الطويلة؟

كلمــة...  مــن  البــد  ولكــن  للــه،  الحمــد 
المســؤولين “مقصريــن” فــي حقنــا كفنانين 

وأعني الممثلين.

كلمة اخيرة ؟  «

مهمــا فعلــت ال أســتطيع أوفي حــق جريدة 
“البــاد” المتميــزة دائمــا بتغطياتهــا الفنيــة 
لرئيــس  الشــكر  وكل  الدائــم،  وحضورهــا 
التحريــر األخ العزيز مؤنس المردي، وإليك 
يا خير سند وعضيد، إلى كل أهل الفن في 

البحرين.

فيلم طفاش واألربعين حرامي

علي الغرير متحدثا لـ “البالد”

األطفال لن يقبلوني في شخصية غير طفاش

الغرير .. شخصية “طفاش” جاءت بالصدفة والجمهور ال يتقبلني في التراجيديا
الشهرة حرمتني من أسرتي وخليل الرميثي فنان مظلوم

أسامة الماجد

مسلسل البطران
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تزايد الشعور بالغضب والتوتر بين سكان األرض
كشــف اســتطالع دولــي جديــد عــن تزايــد 
بالغضــب  كلــه  العالــم  عبــر  النــاس  شــعور 

والتوتر والقلق.
التــي  الدراســة،  علــى  القائمــون  واســتطلع 
 150 نحــو  أراء  غالــوب،  مؤسســة  أجرتهــا 
ألــف شــخص فــي 140 دولــة ليخلصــوا إلــى 
نتيجــة مفادهــا أن ثلث المســتجوبين عانوا 
مــن التوتــر أو الضغــط العصبــي وأن واحــدا 
من خمسة أشخاص عرف الحزن والغضب.

تشــاد  هــي  ســلبية  األكثــر  الدولــة  وكانــت 
متبوعــة بالنيجر. أما الدولــة األكثر إيجابية 

فكانت باراغواي.
وجــاء الواليات المتحدة في المركز 39 بين 
الدولة األكثر إيجابية، وبريطانيا في المركز 

46 وحلت الهند في المركز 93.
وجــاءت دول أمريــكا الالتينيــة باراغــواي، 
وبنمــا، وغواتيمــاال علــى رأس الــدول األكثر 
إيجابيــة إذا قــال فيهــا الناس إن “شــعورهم 

إيجابي كل يوم”.
تعكــس  النتيجــة  هــذه  أن  التقريــر  ويــرى 
الثقافــة الســائدة فــي دول أمريــكا الالتينية 

الجوانــب  علــى  النــاس  فيهــا  “يركــز  التــي 
اإليجابية من الحياة”.

األكثــر  الــدول  رأس  علــى  تشــاد  وجــاءت 
ســلبية، إذا قــال 7 مــن 10 من المســتجوبين 
إنهــم وجــدوا صعوبــة فــي الحصــول علــى 

القوت أحيانا العام الماضي.
وقال 61 من ســكان البــالد إنهم عرفوا األلم 
الجســدي. وتعاني تشاد من نقص الخدمات 

العامة وتشهد نزاعات داخلية.
أكثــر  ســجلت  تشــاد  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
التجــارب الســلبية فــي العالــم، فــإن ســكان 

الواليــات المتحدة واليونان بدوا أكثر توترا 
مقارنة بأهل تشاد.

ويعد سكان اليونان األكثر توترا في العالم، 
إذ قــال 95 % منهــم إنهــم تعرضــوا للضغــط 
العصبــي فــي اليوم الذي ســبق االســتطالع. 
أمــا األميركيــون فنســبة 55 % مــن البالغين 

فيهم قالوا إنهم متوترون.
الدول الخمس األكثر إيجابية هي: بارغواي، 
وبنما، وغواتيماال، والمكســيك، والسلفادور. 
أما الدول الخمس األكثر سلبية فهي: تشاد، 

والنيجر، وسيراليون، والعراق، وإيران.

تــزوج الممثل البريطاني إدريس إلبا، الذي 
اختير العام الماضي الرجل األكثر جاذبية 
في العالم، من عارضة األزياء سابرينا دور 

في المملكة المغربية.
وأظهــرت صــور لمجلــة “فــوغ” البريطانية 
أثنــاء  التلفزيونــي  “لوثــر”  مسلســل  بطــل 
معانقة دور ملكة جمال فانكوفر السابقة.

وقالــت المجلــة إن الزوجين عقــدا قرانهما 
فــي فنــدق قصــر شــار بــاغ بمراكــش أمس 
األول. وارتــدت العــروس ثوبيــن من صنع 
مصممــة األزيــاء فيــرا وانــغ. وارتــدى إلبــا 
بوتينــغ. وكان  أوزوالــد  مــن تصميــم  بــزة 
إلبــا عرض الزواج علــى دور العام الماضي 
جاثيا على إحدى ركبتيه قبل عرض فيلم 

“ياردي” في سينما ريو بشرق لندن.

الرجل األكثر جاذبية 
بالعالم يتزوج يذهــب الــرأي الســائد منــذ وقــت طويــل إلــى أن الشــخير أثنــاء النــوم مشــكلة تتعلق 

بالرجال بشــكل عام، لكن دراســة جديدة كشــفت أن النساء أيضا يمكن أن يعانين من 
نفس المشكلة وبنفس الشدة.

وكشــفت دراســة منشــورة في دورية طب النوم الســريري أن باحثين درســوا حاالت 
نحــو 2000 مريــض فــي مختبــر متخصــص فــي دراســات النــوم خلصوا إلــى أن نحو 
%40 من النســاء الالتي قلن إنهن ال يعانين من مشــكلة الشــخير يصدرن بالفعل هذه 

األصوات أثناء النوم بشكل كثيف.
وقــد يكــون الشــخير أحد أعراض انقطــاع النفس أثناء النوم وهو مــا يزيد من فرص 
تعرض الشخص لتداعيات خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والجلطة.

بعد يوم من الفوز الساحق الذي حققه فريق ليفربول أمام هيدرسفيلد تاون بالدوري 
اإلنجليــزي، بخماســية نظيفــة أمس األول، ظهــرت صور ل”حمامة” نافقــة فيما نقلت 

مواقع تعليقات “غريبة” عن كونها نفقت بسبب النجم المصري محمد صالح.
ومــع اقتــراب المباراة مــن نهايتها، التقطت الكاميرات صورة حمامة ملقاة على أرض 

الملعب، بالقرب من مرمى هدرسفيلد.
ونقــل موقــع “فوكــس ســبورتس” عن رواد علــى مواقــع التواصل االجتماعــي، قولهم 
إن طائــر الحمــام هذا ســقط علــى أرض الملعب ميتا بعد أن أصابتــه كرة ركلها صالح 

خالل المباراة.
ودافعــت إحــدى مســتخدمات تويتــر عن صــالح، قائلــة: “الحمامــة المســكينة!.. على 

األغلب ماتت من كثرة الحماسة. ارقد بسالم يا طائر أنفيلد”.

الشخير أثناء النوم ليس حكرا على الرجال

اتهامات صالح تبلغ حد “حمامة ميتة”

منحوتة للفنان اإلسباني جومي بليزا بعنوان “وراء الجدران” تعرض في مركز روكفلر في نيويورك يوم 25 أبريل 
ضمن معرض فريزي السنوي للنحت، الذي يضم هذا العام 20 تمثااًل لـ14 فناًنا محلًيا ودولًيا. )أ ف ب(

التصويــر  عشــق  ســعودي  مصــور 
مكــة  جماليــات  لــكل  الضوئــي 
المكرمــة منــذ 15 عامــًا، متنقالً بين 
جبالها الشاهقة، ووديانها الساحقة، 
متســلقًا بين الصخــور للوصول إلى 
مرتفعــات، يكســب من هنــاك صورا 
فوتوغرافيــة تجســد جمــاالً جديدًا 
خلفــه  راميــًا  مكــة،  مواقــع  ألحــد 
وحتــى  والمخاطــر  المعوقــات  كل 

الظروف المناخية.
المصور يوســف بجاش، الذي خرج 
بعــد رحلة تصويره ألعــوام طويلة، 
بحزمــة مــن الصــور البديعيــة، التي 
صنفها الكثير بأنها مشــاهد مدهشة 
ذات بعد جمالي واحترافي، تحدث 
إلــى “العربية.نــت” بقولــه: “منــذ 15 
عامــًا قمت بشــراء كاميــرا للتدريب 
صــور  التقــاط  خــالل  مــن  عليهــا 
للمناظــر الطبيعيــة واالحتفــاظ بهــا 
التصويــر  ممارســة  وبعــد  لنفســي، 
واالنخــراط في الــدورات التدريبية 
المتخصصة، قمت بتدشين حساب 
علــى منصات التواصــل االجتماعي 
لكــي يطلــع المتابعــون علــى نتاجي 

مــن الصور، واالســتفادة مــن آرائهم 
وتعليقاتهم”.

وتحظى صور بجاش باهتمام كبير 
لدى شــريحة كبيــرة من المختصين 
والمتابعيــن الذيــن يتداولونهــا فــي 
مواقــع التواصــل، نظيــر مــا تقدمــه 
مكــة  فــي  صغيــرة  تفاصيــل  مــن 

المكرمة لم يشاهدوها من قبل.

تفاصيل صغيرة 
في مكة المكرمة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ليس لها بريق

حاز منشــور بعنوان “آسيوي يقوم 
بصناعتها أمام السياح قرب صرح 
وطنــي بــارز!! مــن األولــى بصناعة 
الحلوى في باب البحرين المواطن 
أم األجنبــي؟” أعلــى معــدل تفاعل 
أمــس.  “البــالد”  إنســتغرام  علــى 
وقــال المســتخدم @ffmunir “هذا 
تمثــل  التــي  المشــاريع  يجعــل  مــا 
البحريــن  فــي  والثقافــة  التــراث 
غيــر مكتملــة وليــس لهــا بريــق؛ أن 

العاملين ليسوا من أهل البلد”.

زيــا  إن  للمــزادات  بونامــز  دار  قالــت 
صممــه فريق العمل في سلســلة أفالم 
”حرب النجوم“ )ستار وورز( لشخصية 
 1979 العــام  فيــدر  دارث  الشــرير 
ســُيطرح فــي مــزاد لتــذكارات األفالم 
الكالســيكية الشــهر المقبــل وقد يصل 

سعره إلى مليوني دوالر.
وأضافــت أن زي الشــخصية الشــريرة 
الظهــور  اعتــاد  لرجــل  ملــك  الشــهيرة 
مرتديــا إيــاه خــالل العــروض األولــى 
وتجمعــات محبــي تلك السلســلة وأنه 

قرر بيع زيه المميز.
وذكــر منظمــو المــزاد أن الــزي مؤلــف 
من 17 قطعة من بينها القناع األســود 
والحــذاء طويل الرقبــة وعباءتان من 

بين أجزاء أخرى.
الــزي فــي معــرض مفتــوح  وســيظهر 
المقتنيــات  تطــرح  أن  قبــل  للجمهــور 
التذكاريــة للبيــع فــي المــزاد يــوم 14 

مايو أيار.

عثــر فــي بوتســوانا علــى ثانــي أكبــر 
أنهــا  تبيــن  لكــن  التاريــخ،  فــي  ماســة 
حتــى  أو  مثيالتهــا،  بقيمــة  ليســت 
األقل منها وزنا، بحســب ما ذكر موقع 

بلومبيرغ.
التراجــع  ســبب  مباشــرة  يتبيــن  ولــم 
كان  إذا  ومــا  الماســة  لقيمــة  النســبي 
يتعلــق مثــال بتشــوه ما على ســطحها، 
الماســة  تلــك  أن  ذكــر  الموقــع  لكــن 
“العمالقــة” التي عثــر عليها في منجم 
 1758 تــزن  بوتســوانا  فــي  كــراوي 
قيراطــا، ممــا يجعلها ثاني أكبر ماســة 

في التاريخ.
بالماســات  كــراوي  منجــم  ويشــتهر 
العمالقــة، حيث عثر فــي العام 2015، 
في المنجم نفسه على ماسة “ليسيدي 
ال رونــا”، التــي يقدر وزنها بنحو 1110 
قراريــط، التــي كانت ســابقا ثاني أكبر 
 53 بحوالــي  وبيعــت  حجمــا،  ماســة 

مليون دوالر.

زي الشرير في 
“حرب النجوم” 
بمليوني دوالر

العثور على ثاني 
أكبر ماسة في 

التاريخ
أعــادت لعبــة كمبيوتــر أوكرانيــة الحيــاة إلــى بلــدة هجرهــا ســكانها بعــد كارثــة تشــرنوبيل 
النوويــة.. وقــد ال تبــدو لعبــة كهذه أمرا ممتعا للكثيرين لكنها جذبت 60 ألف شــخص على 
مستوى العالم منذ إصدارها في أكتوبر. ففي لعبة )أيزوتوبيوم: تشرنوبيل( يقود الالعبون 
دبابات في بلدة بريبيات التي تقع قرب تشــرنوبيل وأصبحت مدينة أشــباح بعد الكارثة. 
ويقضــي الالعبــون علــى منافســيهم أثنــاء البحث عــن مصــادر للطاقة تدعــى أيزوتوبيوم 
ويجمعــون النقــاط كلمــا وجــدوا بعــض هــذه المصادر. وفكــرة اللعبــة مأخوذة مــن الكارثة 
النووية التي وقعت في مدينة تشرنوبيل بشمال أوكرانيا وحلت ذكراها الثالثة والثالثين 

أمس األول، كما أنها مستوحاة من فيلم الخيال العلمي )أفاتار( الذي صدر عام 2009.

لعبة إلكترونية تحيي مشاهد كارثة تشرنوبيل

عارضة أزياء تقدم تصميًما من ابتكار دار راتير خالل أسبوع ساو باولو 
للموضة في البرازيل أمس األول )أ ف ب(

سيرجي بسكريستنوف المشارك في تصميم لعبة )أيزوتوبيوم: تشرنوبيل( وسط نموذج 
للعبة في بروفاري بأوكرانيا أمس األول. )رويترز(
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يعتقد أن شعوب أميركا الالتينية تركز على الجوانب اإليجابية في الحياة
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