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المال

ال ينكــر عامل النظافة اآلســيوي “موســى” 
الــذي كان يجــر عربته على شــارع الشــيخ 
الكثيــر  هنــاك  بــأن  المنامــة  فــي  عبــدهللا 
مــن النــاس، بحرينييــن وغيــر بحرينييــن، 
يقدمــون له بعض النقود أحياًنا، لكنه يصر 
علــى أنه ال يتســول، وليس هــو من يطلب 
المــال منهم! بل هــم من يعطونه من تلقاء 
مــن  ولقليــل  لجهدهــم  تقديــًرا  أنفســهم؛ 

الطعام.

القائد : أتمتة المراسالت الحكومية للقضاء على البيروقراطية
مليون دينار
من 121 ألف معاملة بشهر11

قــال الرئيــس التنفيــذي لهيئــة المعلومــات 
لـــ  القائــد  محمــد  اإللكترونيــة  والحكومــة 
اإللكترونيــة  المعامــات  عــدد  إن  “البــاد” 
المنجــزة ببوابــة الحكومــة االلكترونية في 
شــهر يناير 2019 قد بلغ أكثر من 121 ألف 
معاملــة جرت عبر مختلــف القنوات، بلغت 

قيمتها نحو 11 مليون دينار.
جاء ذلك تعقيبا على استفسار وارد بمقال 
“تيــارات” لرئيس الفريق السياســي الزميل 
“خدمــات  عنــوان  تحــت  الغائــب  راشــد 

إلكترونية نائمة”. 
والحكومــة  المعلومــات  هيئــة  وأكــدت 
كامــل  تولــي  أنهــا  لـ”البــاد”  اإللكترونيــة 

جهودهــا؛  مختلــف  وكرســت  االهتمــام، 
مــن  الجميــع  اســتفادة  تحقيــق  لضمــان 
الخدمــات الحكوميــة، وتعزيــز الثقــة فيهــا 
وتحســين تجربــة المســتخدم أثنــاء إنجاز 

معاماتــه الحكوميــة إلكترونيــا، وتجســد 
واقعــا مــن خال مــا مجموعــة 370 خدمة 

حكومية إلكترونية وأكثر.
وحول نظام المراسات اإللكترونية، توكد 
الهيئــة علــى أن النظام ال يزال قائم ويعمل 
بفعالية، حيث أســهم في أتمتة المراسات 
الحكوميــة، وعــزز مــن تبــادل المعلومــات 
مــن خــال مراســلتها ومتابعتهــا بيــن عــدد 
مــن الجهــات الحكوميــة، مواكبــًة للتوجــه 
نحــو التحــول اإللكترونــي والقضــاء علــى 
البيئــة  علــى  والمحافظــة  البيروقراطيــة، 
واســتدامة عناصرها مع تقليل االستخدام 

الورقي.

قــال مســؤول في مصــرف البحريــن المركزي إن 
المصــرف يســتعد بالتعــاون مع شــركات التأمين 
المحلية إلطاق وثيقة موحدة لتأمين السيارات 
)التأمين الشــامل( بالربع األول من العام الجاري.
وذلــك بعــد أن تــم وضــع اللمســات األخيــرة على 
هــذه الوثيقــة بالتنســيق بين مختلــف األطراف. 
وتعالــج هــذه الوثيقــة التفــاوت فــي العقــود بين 
شركات التأمين وحملة البوالص، إذ من المتوقع 
أن تضفــي وضــوح وشــفافية أكبــر للعاقــة بيــن 
شركات التأمين وزبائن تأمين السيارات الشامل 
يتوقــع  التــي  والمميــزات  الحقــوق  حيــث  مــن 
الزبائــن الحصــول عليهــا عند حــدوث المطالبات 

الباكر متحدثا للصحافيينوقت وقوع حوادث المركبات.

جامعاتنا على خارطة المنطقة

ساهم معنا في التطبيق السليم للقيمة الُمضافة 
للمـعلومات أو الشـكاوى
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المنامة - إنوفست

صافــي  إنوفســت  مجموعــة  حققــت 
بلــغ  األم  الشــركة  لمســاهمي  ربــح 
المنتهيــة  للســنة  دوالر  14.01مليــون 
في 31 ديســمبر 2018 مقارنة مع 5.9 
مليون دوالر بنهاية عام 2017 وهوما 
يمثل زيادة بمعدل 139 % وعليه، بلغ 
صافــي الربــح لمســاهمي الشــركة األم 
للســهم الواحــد 4.95 ســنتا مقارنة مع 

2.06 سنتا لسنة 2017.

14مليون دوالر 
أرباح إنوفست

األطـــراف كــل  مــع  بالتعاون  ــرة  األخــي اللمسات  ــع  وض

عقود التأمين الموحدة بالربع األول

قيادة ثورة التغييرمهرجان المسرح الخليجيإيران راعية اإلرهابتنظيم عمليات االستثمارمؤتمر ميونيخ لألمن
شارك وفد مملكة البحرين  «

برئاسة سفير مملكة البحرين 
لدى جمهورية ألمانيا االتحادية 
عبدالله عبداللطيف في مؤتمر 
ميونيخ لألمن في دورته الـ 55، 

والذي يعقد خالل الفترة 15 - 17 
فبراير في مدينة ميونخ.

أكد رئيس جمعية البحرين  «
لتنمية المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة، أحمد السلوم، أن 
مجلس النواب سيسن قانونا 

جديدا لتنظيم عمليات االستثمار 
في البحرين، حيث سيوفر مزيداً 

من الحماية لجميع األطراف.

أكد نائب الرئيس األميركي مايك  «
بنس، أمس السبت، أن إيران 

أكبر راعية لإلرهاب في العالم، 
داعيا األوروبيين لعدم تقويض 
العقوبات على إيران. وذلك في 

كلمة له في مؤتمر ميونيخ 
األمني.

شهد عضو المجلس األعلى  «
حاكم الشارقة الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي 
مساء الخميس الماضي في 

قصر الثقافة، انطالق فعاليات 
الدورة الثالثة من مهرجان 

الشارقة للمسرح الخليجي.

يقود عضو مجلس  «
إدارة النادي األهلي، 

رئيس جهاز كرة 
القدم لقطاع الفئات 

السنية نادر زليخ ثورة 
تغيير أثمرت عن تصحيح مسار فرق الفئات السنية إداريا 

وفنيا، وكان لذلك مخرجات واضحة على صعيد النتائج.
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مازن النسور وعلي الفردان

 لماذا يتكبد الطلبة 
الغربة للتعليم بالخارج؟ 

الحواج: لدينا المقومات 
ونحتاج “التسويق” 

6 آالف طالب أجنبي 
بالجامعات البحرينية 

5 آالف سنوًيا لدراسة 
)10 - 11(الطب بالصين

محرر الشؤون المحلية

محمد القائد

جمشير: العزيمة أساس تجاوز التحديات

تأتــي  العــزم  أهــل  قــدر  علــى 
العزائــم.... وتأتي على قدر الكرام 
للمتنبــي  شــعري  بيــت   . المــكارم 
يؤمن به القطب الوطني الشــوري 

رجــل  المخضــرم،  واالقتصــادي 
األعمال  عبدالرحمن محمد ســيف 
جمشــير، حيــث يــري أن العزيمــة 

أساس العطاء واإلنجاز.

)٠٥(
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أمل الحامد )تصوير: خليل إبراهيم(
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ياسر الجار عمر المطوع

علي الفردان من المنامة
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سعيد محمد



الوطنيــة للكــوادر  “الخــاص”  فــي  التوظيــف  أولويــة 

بحث أطر التكامل بين “العمل” و“تمكين”

العمــل والتنميــة االجتماعيــة  التقــى وزيــر 
إدارة  مجلــس  رئيــس  حميــدان،  جميــل  
محمــد  الشــيخ  )تمكيــن(  العمــل  صنــدوق 
بــن عيســى آل خليفــة، وذلــك فــي مكتبــه 
أطــر  بحــث  اللقــاء  خــال  وتــم  بالــوزارة. 
العمــل  وزارة  بيــن  والتكامــل  التعــاون 
العمــل  وصنــدوق  االجتماعيــة،  والتنميــة 
)تمكيــن( بمــا يضمــن زيــادة وتعزيــز أولويــة 
منشــآت  فــي  الوطنيــة  الكــوادر  توظيــف 
القطــاع الخــاص، وذلــك تنفيــذا لتوجيهــات 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس 
خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
والمتابعــة المســتمرة والمباشــرة من جانب 
ولــي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة، 
بشــأن وضــع خطــة لإلســراع فــي توظيــف 
العاطلين الجامعيين تكفل تأهيلهم وسرعة 
إدماجهــم فــي ســوق العمــل، خصوصا ذوي 
تتــواءم  ال  التــي  الجامعيــة  التخصصــات 
واحتياجاتــه،  العمــل  ســوق  متطلبــات  مــع 
وتكليف وزارة العمــل والتنمية االجتماعية 

بإعــداد هــذه الخطــة بالتعــاون مــع الجهات 
هــذا  وفــي  واالختصــاص.  العاقــة  ذات 
الســياق تــم تأكيــد أهميــة وضــع المرتكزات 
أهمهــا  ومــن  الخطــة،  لهــذه  األساســية 
اســتمرارية مزايا وحوافــز توظيف الكوادر 
الوطنية، ومنها دعم األجور للشرائح األكثر 
احتياجــا مــن العاطليــن والذيــن يواجهــون 

صعوبــة باالندماج في ســوق العمل، إضافة 
إلــى فتح آفاق جديدة فــي برامج التدريب 
النوعي المقدمة للباحثين عن عمل، تتواءم 
مــع احتياجــات أصحــاب العمــل الفعلية من 
وفقــا  والكفــوءة  المؤهلــة  العاملــة  األيــدي 
يشــهد  الــذي  العمــل،  ســوق  لمســتجدات 
تطورا تكنولوجيا وتقنيا مســتمرين. وشدد 

األمثــل  االســتثمار  أهميــة  علــى  الطرفــان 
بوصفــه  البحرينــي؛  البشــري  العنصــر  فــي 
أســاس التنمية الشــاملة، وأحد أهم عوامل 
جــذب االســتثمارات األجنبيــة الباحثــة عن 
العاملــة  القــوى  تتوفــر فيهــا  أســواق عمــل 
الوطنية المدربة تدريبا احترافيا مع التزود 

بالمهارات المهنية الازمة.

مدينة عيسى - وزارة العمل

حميدان ملتقيا الشيخ محمد بن عيسى

local
@albiladpress.com

نظمت المنطقة 23 القسم Q القطاع 79 
التوستماسترز  مسابقة  السعودية  في 
الــســنــويــة فــي الــخــطــابــة الــعــربــيــة تحت 
ــبــحــر” وبــمــشــاركــة ُنــخــبــة من  عــنــوان “ال
ــادي تــوســتــمــاســتــرز الــســيــف  ــ أعـــضـــاء نـ
المحكمين  بــكــبــيــر  مــمــثــلــة  ــبــحــريــنــي،  ال
وفــريــق  عــبــدهللا  أنــيــســة  التوستماستر 
تحكيمي ممّيز من مملكة البحرين ودولة 
السعودية.  العربية  والمملكة  الكويت 
الحمران  زهراء  التوستماستر  وشاركت 
ــي مـــســـابـــقـــة خــطــب  خــطــيــب هـــــدف فــ
توستماسترز  ــادي  نـ ورئــيــس  الــتــقــويــم، 
الــســيــف الــتــوســتــمــاســتــر فــــوزي الــمــهــدي 

عريفا لمسابقة الخطب الفكاهية.

^ - محرر الشؤون المحلية

“توستماسترز 
البحرين” يشارك 
بمسابقة “البحر”

02

الصخير - جامعة البحرين

المنامة - بنا

اســتقبل رئيــس جامعــة البحريــن ريــاض 
عبدالســام  لمركــز  العــام  المديــر  حمــزة، 
كوفيــدو،  فيرنانــدو  النظريــة  للفيزيــاء 
بمناســبة  “ســيرن”؛  مركــز  مــن  وفريــق 
انضمام الجامعة عضوا مشــاركا لمشــروع 

كاشف الميون العماق بـ “سيرن”.
ضمــن  للبحريــن  الوفــد  زيــارة  وتأتــي 
البحريــن  فعاليــات “معــرض ســيرن” فــي 
الذي يســتضيفه مركز الشــيخ إبراهيم بن 

محمد آل خليفة للثقافة والبحوث.
وبحث حمزة مع الوفد العلمي سبل تعزيز 
استضافة المركز ألعداد أكبر من األساتذة 
الباحثين والطلبــة المتميزين للعمل ضمن 
فريق مركز “سيرن” تأسيًسا على التجارب 
الســابقة البتعــاث أكثر من طالــب للتدرب 
فــي المركــز، وعمًا بعضويــة الجامعة في 

المركز التي أعلن عنها األسبوع الماضي.
وأقــام الفريــق العلمي الزائر، نــدوة علمية 
قدم فيها كوفيدو، محاضرة عن إنجازات 
العلمــاء المتميزيــن فــي مجــال الفيزيــاء 
قــوى  توحيــد  فــي  العلمــاء  إنجــاز  وعــن 
الطبيعة وفهم الكون، وعن دور المركز في 
التعــاون العلمي مع المؤسســات التعليمية 
فــي مجال إنتــاج وتطبيــق المعرفة، وعن 
فرص الطلبة لالتحاق ببرامج الدراســات 
العليــا المختلفــة مــن خــال التعــاون مــع 

المركز.
كما قدم المتحدث باســم مشــروع كاشــف 

كلمــة  كارلــن،  روبيرتــو  العمــاق  الميــون 
بانضمامهــا  البحريــن  جامعــة  إنجــاز  عــن 
عضــوا مشــاركا لهذا المشــروع العالمي، إذ 
يتيــح هــذا التعــاون لطلبة وأعضــاء هيئة 
التدريس بجامعة البحرين االســتفادة من 
اإلمكانات المتوافرة لدى مشــروع كاشــف 
الميــون للمســاهمة بتنفيذ مشــاريع علمية 

إلنتاج المعرفة وتطوير التكنولوجيا.
وفــي هــذا المجــال تعمل جامعــة البحرين 
حالًيا على تنفيذ مشــروعين، أحدهما في 
تكنولوجيا المعلومات للعمل على مشروع 
تحسين البرنامج الحالي الختيار البيانات 
المهّمــة الناتجــة عــن تصــادم البروتونــات، 
واآلخــر فــي الهندســة الميكانيكيــة للعمل 
علــى تصميــم وبنــاء منصــة أوتوماتيكيــة 
الســتخدامها فــي صيانــة كاشــف الميــون 

العماق.

ومــن جانبه، قدم رئيس المعارض العلمية 
لــدى “ســيرن” رولفانــدو، محاضــرة عــن 
ل العمــاق لتصادم الهيدرونات في  المعجِّ
ســيرن في الحاضر وفي المســتقبل، وعن 
لألبحــاث  األوروبيــة  المنظمــة  تطلعــات 
ــل الحالــي وبنــاء  النوويــة لتطويــر المعجِّ
ــل أكبــر لكي يتم الوصــول إلى نتائج  معجِّ
ة تســاعد على فهم  علميــة أكثــر دقــة وجدَّ
ولوضــع  أفضــل،  بشــكل  الكــون  أســاس 
تحديات جديدة أمام تطوير التكنولوجيا 

الحالية.
علــى  جميعهــم  المتحدثــون  وأثنــى 
المتميــزة  والدافعيــة  العلمــي  المســتوى 
لــدى طلبــة جامعــة البحريــن، مــن خــال 
تفاعلهــم مــع الطلبــة فــي النــدوة العلميــة، 
ومــع المشــاركين منهم في معرض ســيرن 

في البحرين.

األعلــى  للمجلــس  التنفيــذي  الرئيــس  اســتقبل 
مكتبــه  فــي  دينــه  بــن  مبــارك  محمــد  للبيئــة 
بالمجلــس نائــب رئيــس الهيئــة لشــؤون البيئــة 
بالهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة بالمملكة 
العربيــة الســعودية أحمــد األنصــاري؛ مــن أجــل 
بحــث تعزيز التعــاون الثنائي وتبــادل الخبرات 

بين البلدين الشقيقين في المجال البيئي.
تشــهدها  التــي  بالتطــورات  دينــه  بــن  وأشــاد 
مختلــف  علــى  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
األصعــدة الســيما فــي مجــال البيئــة والحيــاة 
الــذي  المتقــدم  التعــاون  وبمســتوى  الفطريــة، 

والهيئــة  للبيئــة  األعلــى  المجلــس  بيــن  يجمــع 
العامة لألرصاد حماية البيئة السعودية، مؤكدا 
حــرص البحريــن علــى تعزيــز روابــط التعــاون 
وتوحيــد الجهــود الثنائيــة؛ مــن أجــل حاضرنــا 
بــن  واســتعرض  المملكتيــن.  أبنــاء  ومســتقبل 
دينه آليات إصدار التراخيص البيئية بالمجلس 
عليهــا  يعمــل  التــي  والخطــة  للبيئــة  األعلــى 
المجلــس في مجــال االمتثال البيئي للمنشــآت 
الرقابيــة  والخطــة  المملكــة،  فــي  الصناعيــة 
للتفتيــش الميداني على المنشــآت للعام 2019، 
الطبيعــة  ذات  المنشــآت  علــى  تركــز  والتــي 

الصناعيــة واإلنتاجية، وذلك من خال برنامج 
وقيــام  بعنايــة،  دراســته  تمــت  جديــد  رقابــي 
المجلــس بتأهيــل عــدد مــن مفتشــي المجلــس 
لتنفيــذه مــن خــال التدقيق علــى طبيعة عمل 
المنشــآت الصناعية، وتأثير هذه المنشآت على 
البيئــة فــي مملكــة البحريــن، حيــث ســيراقب 
فريــق التفتيــش العمليــات الصناعيــة؛ من أجل 
التأكد من ســامة موادها األولية المســتخدمة 
االنبعاثــات  وقيــاس  ومراقبــة  اإلنتــاج،  فــي 
الصــادرة عنهــا، في الهــواء والمــاء، والتأكد من 

امتثالها المعايير المعتمدة في المملكة.

ودافعيتهم البحرين  المركز يشيد بمستوى طلبة جامعة  فريق 

المنشآت على  للتفتيش  الرقابية  الخطة  استعراض 

حمزة يبحث تعزيز التعاون البحثي مع “سيرن”

تعاون بين البحرين والسعودية بالمجال البيئي
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اإلقتصاد رفع  في  دورها  لتعزيز  المؤسسات  هذه  مستوى  رفع  في   وللمساهمة 
  الوطني، تعقد الغرفة  األسبوع المقبل ثالث جلسات نقاشية مغلقة لصغار التجار

بمختلف القطاعات  في بيت التجار قاعة المجلس كما هو مبين أدناه

من وحرصا  الموقر  الوزراء  رئيس  الملكي  السمو  صاحب  لتوجيهات   تنفيذًا 
 غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، على رعاية
المعوقات أمامهم التجار والوقوف على متطلباتهم وتذليل   مصالح صغار 

في مواجهة التحديات المختلفة، ندعوكم لإلجابة على االستبيان التالي

 

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وحرصاً من غرفة تجارة وصناعة البحرين 
والوقوف على متطلباتهم وتذليل  ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، على رعاية مصالح صغار التجار 

المؤسسات لتسهم بدورها  المعوقات أمامهم في مواجهة التحديات المختلفة، والمساهمة في رفع مستوى هذه
 لإلجابة على االستبيان التالي: ندعوكم  في رفع االقتصاد الوطني وترقيته،

 

 

المجموعة األولى - اليوم األول
١٨ - فبراير - ٢٠١٩

١١:٠٠ - ١٣:٠٠ ظهرًا

المجموعة الثانية - اليوم الثاني
٢٠ - فبراير - ٢٠١٩

١١:٠٠ - ١٣:٠٠ ظهرًا

المجموعة الثالثة - اليوم الثالث
٢١ - فبراير - ٢٠١٩

١١:٠٠ - ١٣:٠٠ ظهرًا

 قطاع
التعليم

 القطاع
المالي

 قطاع
 العقارات

واإلنشاءات

 قطاع التجزئة
 وتقنية

المعلومات

 قطاع الثروة
الغذائية

 القطاع
الصناعي

 القطاع
الصحي

 قطاع
 المواصالت
واالتصاالت

قطاع الضيافة والسياحة

قطاع للنقل والخدمات اللوجستية

حميدان يطلع على أنشطة الجمعية اإلسالمية
ــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي ــس ــؤس ــم ــة ل ــري ــي ــخ ــود ال ــه ــج ــال أشــــاد ب

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميــل حميــدان، رئيــس مجلــس إدارة 
الجمعية اإلسامية الشيخ عبداللطيف 

محمود آل محمود، وذلك في مكتبه.
وخــال اللقــاء، تــم اســتعراض أنشــطة 
المتنوعــة  اإلســامية  الجمعيــة 
االجتماعيــة  بالمســؤولية  والمتعلقــة 
فــي  الجمعيــة  ومســاهمة  والخيريــة، 
المجتمعيــة  الشــراكة  مبــادئ  تعزيــز 
ذات  الرســمية  الجهــات  مــع  بالتــوازي 
العمــل  وزارة  مقدمتهــا  وفــي  الصلــة، 

والتنمية االجتماعية.

وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بما اطلع 
عليــه مــن أنشــطة وبرامــج ومبــادرات 
مشــيرا  اإلســامية،  للجمعيــة  مبتكــرة 
إلى أنهــا كفيلة باستشــراف احتياجات 
تلبيتهــا  علــى  والعمــل  المجتمــع 
الرســمية  المؤسســات  مــع  بالتعــاون 
االرتقــاء  بهــدف  وذلــك  المملكــة؛  فــي 
بمســتوى الخدمات المقدمــة، في إطار 
الصعوبــات  وتذليــل  تكامليــة،  عاقــة 
أمامــه ليقــوم بالــدور المنــوط بــه فــي 
خدمــة المجتمــع، مؤكدا الدعــم الكامل 

من اللقاءوالمستمر لمنظمات المجتمع المدني.

مدينة عيسى - وزارة العمل

مكتب النائب خالد بوعنق

أشــاد النائــب خالــد بوعنــق بسياســة الشــراكة المجتمعيــة التــي تنتهجهــا 
وزارة الداخليــة ضمــن رؤيتهــا فــي إقامــة جســور مــن التواصــل مــع فئات 

المجتمع لتجسيد مفهوم الشراكة المجتمعية.

جاء ذلك خال لقاء جمع عدد من أهالي 
بوعنــق،  خالــد  النائــب  بحضــور  قالــي 
ومديــر مديريــة شــرطة المحــرق العميد 
فــواز الحســن، ورئيــس مركــز ســماهيج 
للشــرطة المقدم عيســى الســلطي، وعدد 

من الضباط في قاعة راشد الزياني.
وخــال اللقــاء تــم عرض جهــود مديرية 
شــرطة المحــرق في التعــاون المجتمعي 
التــي  والخطــوات  المحــرق،  أهالــي  مــع 
مــن شــأنها دعــم هــذه المبــادرة الرائــدة، 
والتي تمتد وتتعمق مع األيام والســنين، 
وترســخ المفهوم لدى كل فئات المجتمع 
واألهليــة  الحكوميــة  والمؤسســات 
والمواطنيــن والمقيميــن؛ ليتحدثوا بلغة 

واحــدة مفادهــا أننــا شــركاء فــي األمــن 
والوطن. وأعرب بوعنق عن شكره لوزير 
الرائــدة  المبــادرة  هــذه  علــى  الداخليــة 
والتــي نعيشــها عامــا بعــد عــام، مشــيدا 
بتطويــر  العــام  األمــن  رئيــس  باهتمــام 
شرطة خدمة المجتمع، والشكر موصول 
للمديــر العــام لمديريــة شــرطة المحــرق 
ولــكل ضابــط وفــرد فــي وزارة الداخلية 
الثقافــة  هــذه  نشــر  فــي  ســاهموا  ممــن 
المتجددة، والتي تعطي انعكاسا حقيقيا 
عــن تطور وتنمية اإلنســان في البحرين، 
وكذلك لكل مواطن وضع ثقته في رجل 
األمــن وكل مؤسســة ســاهمت فــي نشــر 

ثقافة الشراكة المجتمعية.

بوعنق يثني على جهود “الداخلية”
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نوري السعيد وخطيئة حلف بغداد
Û  إن تقديــر مكانة الرجال واالعتراف بفضلهم وعطائهم

هــو عنــوان ثقافــة الشــعوب، وعندمــا نقــول الرجــال ال 
نقصــد هنــا الذكــور فقط، بل يشــمل ذلك اإلنــاث أيًضا، 
وإن األمــم الراقيــة واألنظمــة الواعيــة تحتفظ بذكرى 
رجالهــا وتحافظ عليهــا، وتفخر بعطائهــم وإنجازاتهم، 

وتعتبرهم رموًزا لتراثها وجزًءا من تاريخها.
Û  أمــا األنظمــة التســلطية الضعيفــة فإنهــا تخشــى الكبار

والعمالقــة وتلجــأ إلــى طمس ودفــن ذكراهــم، وإطفاء 
للتشــويه  ومكانتهــم  ســمعتهم  وتعريــض  إشــعاعهم، 
والتجريــح، وفــرض طوق مــن التعتيــم والعزلة عليهم 
لغــرض القضــاء علــى أوجــه المقارنــة بهــم، حيــث إن 
مــن  حقهــم  وإعطائهــم  الرجــال  هــؤالء  شــأن  إعــاء 
المكانة والتقدير ســيعري قادة تلــك األنظمة ويقزمهم 
العالــي  القــدر  وادعــاء  ذاتهــم  تلميــع  مــن  ويحرمهــم 

والمكانة الرفيعة.
Û  ومهما بلغ مســتوى نضج الشــعوب، ومهما كانت متانة

وصابــة حصانتهــا الفكرية فــإن هذا النضج ســيصاب 
بالتراخــي وهــذه الحصانــة الفكرية ســتتعرض للشــلل 
والتعتيــم  التشــويه  وطــأة هجمــات  تحــت  واالنهيــار 
المكثفــة وحمــات التشــهير والتضليــل المركــزة التــي 
تديرهــا أجهــزة األنظمــة الفاســقة ضــد هــؤالء الرجــال 
فيكون مصيرهم االندثار والنســيان، وذلك على الرغم 
مــن قــول هللا ســبحانه وتعالــى فــي ســورة الحجــرات 
“يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إن جاءكــم فاســق بنبــأ فتبينــوا 
أن تصيبــوا قوًمــا بجهالــة فتصبحــوا علــى مــا فعلتــم 

نادمين”.
Û  فــي التاريــخ الحديــث لوطننــا العربــي تعــرض الكثيــر

مــن الرجــال الكبــار إلى محــاوالت التهميــش والتعتيم 
ولــن  للســلطة،  والمتســلقين  المتســلطين  أيــدي  علــى 
نتمكــن مــن ســردهم في هــذه الوقفــة القصيــرة وهذه 
المســاحة الضيقــة، لكننــا ســنكتفي بالتطــرق باختصار 
شــديد وبشــكل عابــر إلــى واحــد منهــم فقــط، وإن لــم 
يكــن أكبرهــم قــدًرا وجاًهــا أو أعاهم قامــة ومكانة أو 
أبعدهــم عــن األخطــاء والخطايا، وهو شــخص عراقي 
يدعى نوري الســعيد، أحد ضحايا التضليل والتهميش 
والتعتيــم اإلعامــي، ولذلــك ال نبالغ إذا قلنــا إن الكثير 

من شباب الجيل الجديد ال يعرفون هذا الشخص ولم 
يسمعوا عنه.

Û  ولــد نوري الســعيد فــي بغــداد بالعــام 1888م، وتخرج
من األكاديمية العسكرية التركية في إسطنبول عندما 
العثمانيــة.  الدولــة  العــراق واليــة مــن واليــات  كانــت 
وكغيره من شــباب العرب الواعي في ذلك الوقت فقد 
توصــل نــوري الســعيد إلــى أن االحتــال التركــي الذي 
دام أربعمئــة ســنة قــد نهــب خيــرات البلــدان العربيــة، 
وأن العــرب ظلــوا فــي تخلف ورجعية بســبب الخافة 
دام  مــا  مســتضعفة  أمــة  ســيبقون  وأنهــم  العثمانيــة، 

االحتال التركي جاثما على أوطانهم.
Û  انخــرط نــوري الســعيد فــي خدمــة الجيــش العثمانــي

واعتنــق  العســكرية،  األكاديميــة  مــن  تخرجــه  بعــد 
“الفكــرة العربية” أيام ظهورهــا في العاصمة العثمانية، 
وانتمــى إلى الجمعيات الســرية المنادية بحرية العرب 
واستقالهم عن الدولة العثمانية، ثم شارك في الثورة 
العربيــة الكبــرى مــع الشــريف حســين بــن علــي، التــي 
اعتبرت في ذلك الوقت من بين أبرز تجليات القومية 

العربية.
Û  وبعــد انهيــار الدولــة العثمانيــة كان العــراق مــن بيــن

أطالها المتصدعة، فشــارك نوري السعيد في المقدمة 
العراقــي،  والجيــش  العراقيــة  المملكــة  تأســيس  فــي 
وشــغل منصب رئيس وزرائها 14 مرة من العام 1930 
إلــى العــام 1958، وكان على رأس الحكم فيها لحوالي 
40 عاًمــا، ُعــِرَف خالهــا باإلخــاص واألمانــة والنزاهة 
والزهــد، ولــم يمــد يــده علــى المــال العــام أو حقــوق 
الدولــة، ولــم يكن يملك أطياًنــا أو قصور، وقد وضعته 
األقــدار فــي مواقــف ومواقــع مفصليــة ومصيريــة في 
حيــاة الشــعب العراقــي، فأصبح يعتبر نفســه مســؤواًل 

عن العراق نظاًما وشعًبا.
Û  كان نوري الســعيد عســكري وسياســي بارع، وكان يعد

مــن أقطــاب وأســاطين السياســة العراقيــة والعربيــة، 
وأصبــح الدبلوماســي األول واألكثر شــهرة في العراق 
والعالــم العربي، وقد ســاهم في تأســيس عصبة األمم 
وهيئة األمم المتحدة، كما كان له دور بارز في تأسيس 
جامعــة الــدول العربية ودخل في صــراع مع مصطفى 

النحــاس رئيــس وزراء مصــر فــي محاولتــه لترؤســها 
وتأسيس مقرها في بغداد.

Û  ،نوري الســعيد كان دبلوماسًيا مناوًرا من الطراز األول
ومؤمًنــا بمبــدأ “خــذ وطالــب” وصاحــب رؤيــة واقعيــة 
واضحــة كانــت تتقاطــع فــي الكثيــر مــن األحيــان مــع 
إلــى  يميــل  فــكان  اإلنجليــز ومخططاتهــم،  سياســات 
الوطنــي  حســه  رغــم  معهــم  واالصطفــاف  مهادنتهــم 
الجــارف، إذ كان يعتقــد بــأن بريطانًيــا ال تــزال تؤلــف 
قــوة عالميــة مؤثــرة وأنــه البــد للعــراق أن يعتمــد على 
دولة كبرى لردع أعدائه. كان نوري السعيد يبحث عن 
صيغة تحفظ للعراق الوليد ســيادته وســامة أراضيه، 
وتحميه من الخطر والمد الشيوعي الزاحف الذي كان 
يتخوف منه، والهجوم السوفييتي الموهوم الذي كان 
يتوقعــه، وكان يســعى لارتبــاط بعاقات حســن جوار 
وتحالــف مــع جارتيــه تركيــا وإيــران؛ دفًعــا ألطماعهما 
الحدوديــة  المناطــق  ببعــض  التاريخيــة  وادعاءاتهمــا 
مــع العــراق، تلك كانــت بعض الدوافــع والمبررات التي 
دفعــت نــوري الســعيد إلى التقــاط واحتضــان فكرة أو 
المفــرط لانضمــام  مشــروع “حلــف بغــداد” وحماســه 
إليــه، حيــث ظن أنه وجد ضالتــه فيه، فقد رأى أن هذا 
الحلــف ســيضم فــي البداية إلــى جانب العــراق 3 دول 
إســامية كبرى هي إيران وتركيا وباكســتان باإلضافة 
المتحــدة  الواليــات  وبرعايــة  العظمــى  بريطانيــا  إلــى 
األميركية التي طرحت الفكرة في األساس العام 1953 
فيمــا ُعــرف بمشــروع “الحزام الشــمالي”؛ ليكــون حلقة 
متممــة لألحــاف التــي اســتهدفت تطويــق المعســكر 
االشــتراكي، والسيما االتحاد الســوفياتي السابق. كان 
نوري الســعيد على قناعة راســخة بــأن انضمام العراق 
للحلــف مــن شــأنه أن يعزز موقــع العراق علــى الصعيد 
الدولــي ويضمن تدفق المســاعدات العســكرية الغربية 
لــه وللعــرب عامة، كان قلًقا من ضعف العراق عســكرًيا 
ومدرًكا لحاجته إلى التسلح وإعادة بناء الجيش وفق 
األســاليب الحديثــة، وأن مــوارد العــراق االقتصادية ال 
تســمح بذلــك، أمــا إذا نجــح فــي دفــع األقطــار العربية 
األخرى في االتجاه نفســه فان ذلك قد ينال بشــكل أو 

بآخر من حظوة الكيان الصهيوني لدى الغرب.

Û  24 وقــد تــم اإلعــان عــن تأســيس حلــف بغــداد فــي
وزراء  رئيــس  نهــرو  جواهــرالل  وكان   ،1955 فبرايــر 
الهنــد مــن أوائــل مــن عــارض فكــرة الحلــف؛ ألن ذلــك 
ســيمد الباكســتان بالكثيــر مــن عناصــر القــوة والمنعة، 
الرئيــس جمــال عبدالناصــر  وشــاركه فــي االعتــراض 
الوحــدة  يهــدد  الحلــف  هــذا  أن  أخــرى منهــا  ألســباب 
العربيــة، وتــم االتفــاق بينهما على ســحب البســاط من 
تحــت أقــدام نــوري الســعيد بتأســيس منظومــة بديلة 
باســم “حركة عدم االنحيــاز” يكون عبدالناصر من بين 
من ســيتربع على رأســها، وانضم إليهما صديق االتحاد 
الســوفيتي الزعيم االشتراكي اليوغسافي الماريشال 
جوزيــف بــروس تيتو للمشــاركة في حمــات التصدي 

للحلف ولنوري السعيد.
Û  مبــادرات خطــورة  إســرائيل  أدركــت  وبالفعــل 

وإســتراتيجيات نــوري الســعيد علــى مصالحها، وأعلن 
رئيس وزرائها دافيد بن جوريون أن “مبادرة الغرب إلى 
عقد اتفاق المســاعدات العســكرية، وتنظيمات الدفاع، 
مــع الــدول العربية، قــد أخلت بالتوازن السياســي، في 
منطقــة الشــرق األوســط، فــي غيــر مصلحتنــا، وأضــر 

بمصالحنا، وزادت من األخطار المحدقة بسامتنا”.
Û  شــنت إســرائيل حملة مركزة ضد نوري السعيد وحلف

بغــداد، إلــى جانــب الحــرب اإلعاميــة الشرســة التــي 
شــنها الرئيــس جمــال عبدالناصــر ضدهمــا مــن خــال 
خطاباته التعبوية المؤثرة وباســتخدام محطة “صوت 
العرب” النافذة ومذيعها العنيف أحمد ســعيد بأســلوبه 
التحريضي الاذع، واصطفت الدول العربية كلها وراء 
عبدالناصــر فــي هــذه الحرب، فســقط الحلــف واغتيل 
نوري السعيد وُسحلت جثته في شوارع بغداد في 15 
يوليو 1958. وضاع العراق بعدها، وتوسعت إسرائيل 
وتوثقت عاقتها بالغرب وألحقت هزيمة مؤلمة بمصر 
فــي حــرب العــام 1967، ولــم تتحقق الوحــدة العربية! 
للبريطانييــن  وعميــًا  خائًنــا  الســعيد  نــوري  كان  هــل 
كمــا اتهمــه أعداؤه ومناوئــوه؟ أم كان سياســًيا محنًكا 
صاحب رؤية ثاقبة ملتزًما بقناعاته ومتمســًكا بمبادئه 

ومخلًصا لقضايا وطنه وأمته؟

عبدالنبي الشعلة

النفيعي: االحتفاالت بسالمة سمو رئيس الوزراء رد للجميل
ــة” واقـــــــع مـــعـــاش ــ ــي ــ ــان ــ ــس ــ ــر اإلن ــ ــيـ ــ ـــ “أمـ ــ ــوه بـ ــ ــم ــ وصــــــف س

قال عضــو مجلــس النــواب إبراهيــم بــن خالــد النفيعــي إن االحتفــاالت 
البحريــن  مــدن  تــزال-  -وال  غمــرت  التــي  الكبــرى  والوطنيــة  الشــعبية 
المختلفــة، حمــدا على ســامة ســمو رئيــس الوزراء هــي )رد للجميل( من 
الشــعب لســموه الكريم على كل تضحياته، ومســاعيه الكبرى، ألن تكون 

البحرين كما نراها اليوم من تطور، وحداثة، ونهضة شاملة.

لــه،  بيــان  فــي  النفيعــي  وأوضــح 
االحتفاليــات،  هــذه  اســتمرار  أن 
وتنوعهــا، وتصاعــد وتيرتهــا، تظهر 
الحــب الكبيــر الــذي أوجــده رئيــس 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
األمير خليفة بن ســلمان ال خليفة، 
فــي قلــوب مواطنيــه، عبــر ســنوات 
واالهتمــام  الرعايــة،  مــن  طويلــة 

الوافر.
مــن  البســطاء  بــأن مشــاركة  وبيــن 
المواطنيــن، في التعبير عن الفرحة 
الكثيريــن  بســامة ســموه، وتعنــي 

لذلــك،  البعيــدة  المســافات  منهــم 
سابقة كبرى على مستوى المنطقة، 
ودروس مســتفادة رســخ مفاهيمها 
بأفعالــه  الــوزراء،  رئيــس  ســمو 

الكريمة والطيبة.
وأكمــل “وصــف المواطنيــن لســموه 
وأميــر  اإلنســانية،  بأميــر  الكريــم 
الواقــع  صميــم  فــي  هــو  العطــاء، 
تلمســه  الــذي  المعــاش  اليومــي 
المواطن البحريني من ســموه، بكل 
المــدن والقــرى، وفي شــتى المواقع 
وهــو  والوظيفيــة،  االجتماعيــة 

واقــع تؤكــده مواقفه الكبــرى، أولها 
مــع  وااليجابــي  المباشــر  تجاوبــه 
المواطن في كل ما ينشر ويبث في 
المنصــات اإلعاميــة المختلفــة، من 

طلبــات توظيــف، واســكان، وعاج، 
وغيرها”.

وختــم النفيعي “منجــزات البحرين 
أرجــاء  كل  فــي  اليــوم  القائمــة 
المعمــورة، خيــر شــاهد ودليــل على 
خدمــة  فــي  البالــغ  ســموه  حــرص 
مــن  الدائــم  القــرب  وفــي  الشــعب، 
المواطنين، ومن عوائلهم، وأبنائهم، 
كأســاس من أســس الحكم الرشــيد، 
أنه رجل استثنائي بكل المقاييس”.

إبراهيم النفيعي

المحرق- مكتب النائب إبراهيم النفيعي

اختتــم 100 خبيــر ومختــص وممــارس صحــي مــن داخل وخــارج البحرين، مســاء أمــس أعمال المؤتمــر العلمــي األول للكتف 
والركبــة، الــذي نظمــه مستشــفى حمــد الجامعــي برعاية رئيــس المجلس األعلــى للصحة الشــيخ محمد بن عبــدهللا آل خليفة، 

وبحضور قائد مستشفى الملك حمد الجامعي اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية هللا آل خليفة.

مستشــفى  فــي  العظــام  قســم  رئيــس  وذكــر 
طــب  استشــاري  الجامعــي  حمــد  الملــك 
وجراحــة العظــام أحســن بت فــي تصريحات لـ 
“البــاد”، أن اليــوم األخيــر للمؤتمر شــهد تقديم 
وبريطانيــا  كنــدا  مــن  علميــة  محاضــرات   10
والســعودية والبحريــن، و5 ورش عمــل إصاح 
الغضــروف والربــاط الصليبــي، وعــرض أفضــل 
البحــوث والدراســات التي نشــرت حــول العالم 
عــن المســتجدات فــي عــاج العظــام وتحديدا 
الركبــة والكتــف، موضحا أن اليــوم األخير ضم 
جلســة تدريبية على بعــض األجهزة والتقنيات 
المتطــورة فــي مجــال جراحــات تبديــل الكتف 
والركبة بالمنظار، وقدمتها الشــركات المشاركة 

أيضــا  وتــم  للمؤتمــر.  المرافــق  المعــرض  فــي 
والركــب  المفاصــل  أنــواع  آخــر  اســتعراض 
أرقــى  فــي  حاليــا  والمســتخدمة  الحديثــة 
حــول  المتخصصــة  والمراكــز  المستشــفيات 

العالم.
الطبــي  االتجــاه  أن  بــت  االستشــاري  وأعلــن 
الحديــث في عاج االحتكاك والخشــونة يتجه 
الســتخدام حقــن البازمــا والنخــاع فــي مــكان 
الركبــة ومــن دم المريــض نفســه بعــد معالجتــه 
إلزالــة  الركبــة  فــي  وحقنــه  العيــادة  داخــل 
الخشــونة، ومــن خــال جلســات عدة تســتطيع 
أن تعالــج الخشــونة بــدال مــن اســتخدام حقــن 
الكورتيــزون التــي يلجــأ إليهــا بعــض األطبــاء 

وتشــكل عاجــا وقتيــا موضعيا لتخفيــف األلم 
فــي الركبــة. وقــال إن القســم لديــه 5 عيــادات 
مريــض   100 إلــى   60 مــن  تســتقبل  يوميــة 
يوميــا، مبينا أن خشــونة الركبــة تمثل الحاالت 
وأن  العيــادات،  علــى  تــرددا  األكثــر  المرضيــة 
االحتكاك وخشــونة الركبة تصيب حوالي أكثر 
مــن 70 إلــى 80 % مــن البحرينييــن، مبينــا أن 
نســبة إصابة النساء باالحتكاك والخشونة أكثر 

في البحرين.
وتحديــدا  المفاصــل  خشــونة  أن  وأوضــح 
“خشــونة الركبــة” تنتشــر فــي البحريــن بشــكل 
كبيــر، مردفا أن هــذه الظاهرة أصبحت مرضّية 
الدراســات  وأن  بيــت،  كل  فــي  وموجــودة 

هــذه  أن  بينــت  الحديثــة  الطبيــة  واألبحــاث 
فــي  يعتقــد  كان  التــي  المرضيــة  الظاهــرة 
الســابق أنهــا حالــة مرضيــة تصيــب كبار الســن 
أصبحت تنتشــر بين صغار الســن والشــباب من 
الجنســين، مؤكــدا أن هــذا يعــد تطــوًرا ســلبيا، 
بسبب بعض العادات غير الصحية التي طرأت 

علــى المجتمــع. وذكــر رئيــس قســم العظام في 
مستشــفى حمــد الجامعــي أن مــرض خشــونة 
الركبــة يطلــق عليــه أســماء عــدة، منهــا مــرض 
العظــام االلتهابي أو مرض المفاصل التنكســي، 
وهــو األكثــر شــيوًعا لحــاالت التهــاب المفاصــل 
عموًمــا. وينتج مرض خشــونة الركبة عن تآكل 

الغضاريــف الناعمــة المرنــة التــي تغلــف ســطح 
المفصــل عند تاقي عظــام المفصل، والتي من 
وظائفهــا األســاس حمايــة العظــام مــن التــآكل 
الوســادة  مثــل  والعمــل  االحتــكاك،  وتخفيــف 
المرنة مع المســاعدة على ســهولة الحركة وبعد 
إصابة هذه الغضاريف بالتلف يصاب الشــخص 
ألًمــا  يســبب  الــذي  المزمــن،  الخشــونة  بمــرض 
شــديًدا مــع عــدم الراحة وصعوبة فــي الحركة، 
مردفــا أن المريــض يحتــاج إلــى عــاج طبيعي 
ودوائــي فــي نفــس الوقــت. وقــال االستشــاري 
بــت “لحــد اآلن لــم يتم تحديد أســباب لإلصابة 
مــن  الكثيــر  لــدى  الركبــة  خشــونة  بمــرض 
األشــخاص، ولكــن هنــاك عوامــل متداخلة عدة 
يمكــن أن تــؤدي إلــى هــذه الظاهــرة المرضيــة، 
ومنهــا التاريــخ المرضــي للشــخص، والجينــات 
الوراثيــة، والبدانــة، وعــدم ممارســة الرياضــة، 
والعادات الغذائية الخاطئة، واســتخدام أنماط 

وعادات حياتية غير سليمة”.

بت لـ “^”: الطب الحديث يستخدم حقن البالزما والنخاع

أحسن بت أثناء محاضرته

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

إشــارة إلــى مــا تــم تداولــه فــي وســائل التواصــل االجتماعــي بشــأن 
ادعاءات مّست أحد موظفي وزارة التربية والتعليم، واتهامه باتخاذ 
إجــراءات تمييزيــة فــي التوظيــف، أفــادت إدارة العاقــات العامــة 

واإلعام بوزارة التربية والتعليم باآلتي:

أواًل: أن هــذا الخبــر المتــداول عــاٍر 
لــه  عــن الصحــة تماًمــا، وال عاقــة 

بالواقع.
إليــه،  المشــار  الموظــف  أن  ثانًيــا: 
والذي تم التشهير به، ليس مسؤواًل 
عــن التوظيــف وال يعمــل في قســم 
مــن  ال  لــه  عاقــة  وال  التوظيــف، 
قريــب وال من بعيــد بالتوظيف في 

وزارة التربية والتعليم.
فــي  التوظيــف  عمليــة  أن  ثالًثــا: 
تخضــع  والتعليــم  التربيــة  وزارة 
إلــى إجراءات دقيقــة ومعلومة من 
قبــل الجميع، وبالتنســيق مع ديوان 
إجــراء  تتضمــن  المدنيــة،  الخدمــة 
االختبــارات التحريريــة والمقابات 

األوراق  وتوفيــر  الشــخصية، 
الثبوتيــة والشــهادات العلمية كافة، 
المنصــوص  االشــتراطات  وجميــع 

عليها في نظام الخدمة المدنية.
القانونيــة  الجهــة  تقــوم  وســوف 
مــن  بــدًءا  بالــوزارة  المختصــة 
 17 الموافــق  األحــد  اليــوم  صبــاح 
فبرايــر الجــاري، بمخاطبــة الجهات 
التخــاذ  الدولــة؛  فــي  المختصــة 
الازمــة  القانونيــة  اإلجــراءات 
ضــد  الجنائيــة  الدعــوة  لتحريــك 
بهــذه  التشــهير  بعمليــة  قــام  مــن 
علــى  والقائمــة  المســيئة  الصــورة 
اتهــام الموظفيــن ونشــر الشــائعات 

المضللة.

“التربية”: ال تمييز في التوظيف

بدور المالكي من المحرق

استمرار االحتفاليات 
تظهر حب 

المواطنين لسمو 
رئيس الوزراء
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12 جمادى اآلخرة 1440
البحرين تشارك في مؤتمر ميونيخ لألمن
ــة الــمــنــظــمــة ــم ــري ــج ــد ال ــ ــزاي ــ ــح وت ــل ــس ــت ــن ســـبـــاق ال تـــحـــذيـــرات مـ

شــارك وفــد مملكة البحرين برئاســة ســفير مملكة البحريــن لدى جمهورية 
ألمانيــا االتحاديــة عبــدهللا عبداللطيــف فــي مؤتمــر ميونيــخ لألمــن فــي 
دورتــه الـــ 55، والــذي يعقد خالل الفترة 15 - 17 فبراير في مدينة ميونخ 
بجمهورية ألمانيا االتحادية، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات 

ووزراء الخارجية والدفاع حول العالم.

رئيــس  ألقــى  المؤتمــر،  وخــال 
مؤتمــر ميونيــخ للسياســات األمنية 
ولفجانــج ايشــينجر كلمــة دعــا فيها 
الجميع لاســتماع إلــى صوت العقل 
لحــل  السياســية  اإلرادة  لتوفيــر 
األزمــات وتســوية النزاعــات ســواء 
فــي أوروبــا أو خارجهــا، محــذرا من 
الجريمــة  وتزايــد  التســلح  ســباق 

المنظمة.
مصــر  جمهوريــة  رئيــس  ألقــى  كمــا 
العربيــة عبدالفتــاح السيســي كلمــة 
خال المؤتمر بصفته رئيس االتحاد 

مشــاركات  إلــى  إضافــة  اإلفريقــي، 
لرئيــس جمهوريــة رومانيــا كاوس 
األلمانيــة  والمستشــارة  يوهانــي، 
رئيــس  ونائــب  ميــركل،  أنجيــا 
الواليــات المتحــدة األمريكية مايك 

بنس.
يذكــر أن هــذا المؤتمــر يعد مــن أبرز 
المؤتمــرات المختصــة باألمــن علــى 
مســتوى العالــم، ويهــدف إلــى تعزيز 
الــدول  بيــن  والتواصــل  التعــاون 
فــي  األمنيــة  التحديــات  لمواجهــة 

مختلف أنحاء العالم.

المنامة - وزارة الخارجية

Û  كانــت توجيهــات ســديدة تلــك التــي أخرجــت البحرين عــن بكرة
أبيهــا يــوم الثاثاء الماضي لتمشــي، نعم لتمشــي، بــل وتنزل إلى 
الرغبــة الســامية لخليفــة بن ســلمان، وهــو يوجه المجتمع بأســره 
لكــي يهتم شــعبنا بالرياضــة، وال يتخذ من مشــاغله الوظيفية، أو 

همومه اليومية شماعة يعلق عليها تقاعسه.
Û  ،إن العقــل الســليم فــي الجســم الســليم، هكــذا تعلمنــا فــي المهــد

وهكــذا وجهنــا ســمو الرئيس نحــو يوم جعلنــاه حقا علــى أبداننا، 
وحرصا على صحتنا، ونظاما نعمل به في الخوالي من أوقاتنا.

Û  لقــد خرجنــا جميعــا ونحــن نضــع التوجيــه نصــب أعيننــا، البــدَّ أن
ينتهي الدوام في الثانية عشــرة ظهرا، لنبدأ يوما وطنيا للرياضة 
والتعافين واالحتفاء الضمني بمرور 18 عاما على إطاق ميثاق 

العمل الوطني والمشروع اإلصاحي الكبير لجالة الملك.
Û  أن وعرفنــا  والعافيــة،  الصحــة  محــراب  فــي  يومــا  قضينــا  لقــد 

االنضباط الوقائي خير ألف مرة من البحث في ملفات العاجات 
المقلقة، واألمراض المستعصية.

Û  في المشــي عشــرات الفوائد، وفي ممارسة الرياضة بشتى آفاقها
قــدرة مضاعفــة علــى تصفيــة الذهــن، ودفــع الدمــاء فــي عــروق 
اإلرادة غيــر المتراخية لتســبر أغوارا جديدة، وتفتح آفاقا أوســع 
عند التفكير؛ بوصفنا جامعة أهلية تسعى نحو االبتكار والنهوض 
بعقليــة المجتمــع وتنميــة مهاراتــه وقدراتــه اإلبداعية واكتشــاف 

مامحه اإليجابية.
Û  كنــا حريصيــن على تلبية النداء، بــل وأن نتقدم الصفوف؛ لنجري

ثــم نجــري، مثلمــا جرينــا ونحــن نســاهم فــي كتابــة تاريــخ جديد 
للبحرين إبان الرابع عشر من فبرايرمن العام 2001.

Û  لقــد مشــينا يــوم الثاثــاء الماضــي بضعــة كيلومتــرات، بعــد أن
قطعــت الحكومــة آالف األميــال مــن مشــوار رأب األصــداع فــي 
الميزانيــة العامــة للدولة، فقضت في ضربة واحدة أو خال ســنة 
2018 وحدهــا علــى عجــز مقــداره 35 % مقارنــة بمــا كان عليــه 

الحال في عام 2017.
Û  تعرقــل االقتصاديــة  المعضــات  وال  تخيفنــا،  األزمــات  تعــد  لــم 

حركتنــا، طالمــا أن إرادتنــا أقــوى، وعلمنــا أعمــق، وحرصنــا علــى 
تحويل المسارات أبعد أثرا وأعلى قدرا.

Û  إن المســافات الطويلــة قد تطوي األهــداف الجميلة، لكنها ال تمنع
العدائيين من الجري أمياال وأميال نحو األمل المنشود، والمصير 

المحتوم.
Û  الثاثــاء الموافــق الثانــي عشــر مــن فبرايــر 2019 ســيظل ماثــا

فــي أذهــان مــن شــاركنا المشــي بأمل، والصبــر إلى حيــن، والتألق 
إلــى أجــل غير مســمى، فالحكومة توجــه والمســئولون يتفاعلون 
والشــعب يتطلــع ويمضي في الطريق المرســوم، لعل في المشــي 
عشــرات الفوائــد، وفــي بلــوغ األهــداف تحقيقــا لألحــام، وأيــة 

أحام.

البحرين تمشي

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

هالة جمال ضمن الشخصيات األكثر تأثيرا بالوطن العربي
التطوعي والعمل  المستدامة  التنمية  ثمرة جهود مستمرة في مجال  الجائزة 

لمجلــة  الســنوي  الحفــل  ضمــن  خاصــا  تكريمــا  جمــال  هالــة  األعمــال  ســيدة  حــازت 
“دبلوماســية”، الذي يأتي تحت عنوان “Diplomacy Awards Top 25” لتكريم أفضل 

الشخصيات تأثيرا في مصر والوطن العربي.

درع  منــح   ”Top 25“ احتفاليــة  وتتضمــن 
التكريــم ألفضــل 25 شــخصية وســفيرا من 
إضافــة  مصــر،  فــي  المعتمديــن  الســفراء 
لجائزة الشخصيات األكثر تأثيرا في الوطن 
العربــي، وكذلــك تمنــح الجائــزة ألفضــل 25 
ســيدة وســفيرة معتمــدة في مصــر، إضافة 
لجائــزة الســيدات األكثــر تأثيرا فــي الوطن 

العربي.
إنتركونتيننتــال  بفنــدق  الحفــل  وأقيــم   
عربيــة  دول   8 بمشــاركة  ســميراميس، 
ونائــب  خليجيــات  أميــرات   5 وبحضــور 
مــن  وكوكبــة  الســوداني  البرلمــان  رئيــس 

السفراء ورجال المال واألعمال.
أمــا عــن جائــزة الشــخصيات األكثــر تأثيــرا 
القائمــة  فشــملت  العربــي،  الوطــن  فــي 
محمــود  بــن  محمــد  بنــت  دعــاء  األميــرة 
رئيــس  النمــر  عبداللطيــف  الشــيخ  عــزت، 
مجموعــة عبداللطيــف النمــر، وأمــل إليــاس 
مؤســس تطبيق أمــل إلياس الســياحية من 
الســعودية، واألميــرة بســمة آل ســعيد مــن 
ســلطنة عمــان، والشــيخة هنــد بنت ســلمان 
آل خليفــة، والشــيخة مــروة بنــت راشــد آل 
خليفــة، وهالــة جمــال رئيس مجلــس إدارة 
المســار للتنميــة المســتدامة مــن البحريــن، 
وبدرية ســليمان نائب بالمجلس التشــريعي 
اتحــاد  ورئيســة  البرلمــان  رئيــس  ونائــب 
قيــادات المرأة العربية، ومن دولة اإلمارات 
ومصممــة  النابــودة،  عبــدهللا  محمــد  علــي 

األزيــاء اإلماراتيــة منــى المنصــوري، ومــن 
األردن ســارة الســهيل، راندة عمايري، ونادر 
صعــب اختصاصــي جراحــة التجميل، ومن 
دولــة فلســطين أيمــن البياع أســتاذ القانون 

الدولي.
الجائــزة قالــت هالــة جمــال  وتعليقــا علــى 
“إنهــا تأتي نتــاج جهود مســتمرة في مجال 
التنميــة البشــرية والعمــل االجتماعــي فــي 
البحريــن، ســواء مــن خــال منصــب نائــب 
مستشــار  أو  )عطــاء(،  بجمعيــة  الرئيــس 
المؤسســات  لتنميــة  البحريــن  جمعيــة 
الصغيــرة والمتوســطة، أو أخيــرا مؤســس 
فــي  المســتدامة  للتنميــة  مســار  مبــادرة 

البحرين ودول الخليج”.
وأكدت أن المــرأة البحرينية موجودة دائما 
علــى الســاحة بجهودهــا وتميزهــا، وبفضــل 
دعــم القيــادة الرشــيدة للمــرأة وحثهــا علــى 
اإلبــداع والتطــور بشــكل دائــم، ومــا يقدمه 
صاحبــة  برئاســة  للمــرأة  األعلــى  المجلــس 
الســمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة للمرأة في البحرين من دعم قوي 
ومســتمر على مدار ســنوات مضت، وهو ما 
أســفر عــن إنجــازات كبيــرة للمــرأة وتوليهــا 
أعلــى المناصــب فــي المملكة ما بيــن وزيرة 
وسفيرة وقاضية وعضو بمجلسي الشورى 
والنــواب، حتــى توجــت جهودهــا بوصولهــا 
إلــى منصــب رئيــس مجلــس النــواب وهــو 

السلطة التشريعية األعلى بالمملكة.

وشــملت جائزة الســيدات األكثــر تأثيرا في 
مصــر الفنانة صفية العمــري، مها عبدالرازق 
مســاعد العضــو المنتــدب لشــركة “األولــي” 
التعميــر للتمويــل العقــاري، نيفين كشــميري 
نائــب العضــو المنتــدب للمصــرف المتحــد، 
ومنــال حســين عبدالــرازق رئيســة مجلــس 
ســهر  للتنميــة،  أوراســكوم  شــركة  إدارة 
مصــر  لشــركة  المنتــدب  عضــو  الدماطــي 
الجديدة لإلسكان والتعمير، وتغريد حسين 
رئيــس قنــاة النيــل الدوليــة، ومنــي الجمال 
وأبحــاث  البشــرية  الوراثــة  شــعبة  رئيــس 
الجبنوم، كريمة طاهر إســماعيل استشــاري 

جراحــة التجميــل بالقصــر العينــي، شــيماء 
للنجــف،  ولومييــر  لوشــاتو  مالــك  قنديــل 
عبيــر عصــام رئيس مجموعة شــركات عمار 
العقارية، ونور الزيني المدير العام لاتصال 
المؤسســي ببنــك قنــاة الســويس، منــة هللا 
اإلســتراتيجية  القنــوات  مديــرة  شــركس 
طاحــون  ونيرميــن  يونيليفــر،  بشــركة 
المحامية الدولية ومؤسسة مكتب طاحون 
للمحاماة، غادة ميشيل الياس رئيس قطاع 
االتصاالت والخدمات المجتمعية ســانوفي 
المديــر  مــكادي  وغــادة  والســودان،  مصــر 

اإلقليمي لاتصاالت والعاقات الخارجية.

القضيبية - مجلس الشورى

يناقــش مجلس الشــورى في جلســته العاشــرة 
المقــرر عقدهــا اليــوم )األحــد( برئاســة رئيــس 
المجلــس علــي الصالــح، تقريــر لجنــة الشــؤون 
الخارجية والدفــاع واألمن الوطني بخصوص 
مشــروع قانــون بتعديــل بعــض أحــكام قانــون 
العقوبــات الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )15( 
لســنة 1976 )المعد في ضــوء االقتراح بقانون 
“بصيغتــه المعدلة” المقدم من مجلس النواب(، 
والذي يهدف إلى تشديد العقوبة الواردة بحق 
مــن يحمــل ذكــًرا أو أنثى على ارتــكاب الفجور 
أو الدعــارة عــن طريــق اإلكــراه أو التهديــد أو 
الحيلة؛ لعدم تناسب العقوبة المقررة مع الفعل 
اإلجرامــي المرتكب بحيث أصبحت العقوبة ال 
تحقــق الــردع العــام في المجتمــع خصوصا مع 
ازديــاد حــاالت اإلكــراه أو التهديــد أو الحيلــة 
لحمــل البعض على ممارســة الفجور والدعارة، 
إذ أوصــت اللجنــة بالموافقــة مــن حيــث المبدأ 
علــى مشــروع القانــون بعــد إجــراء عــدد مــن 

التعديات على مواده.

علــى  النهائــي  رأيــه  المجلــس  يأخــذ  وفيمــا 
مشــروع قانــون بشــأن تعديــل المــادة )11( من 
القانــون رقــم )58( لســنة 2006 بشــأن حمايــة 
)المعــد فــي  المجتمــع مــن األعمــال اإلرهابيــة 
ضــوء االقتــراح بقانــون المقــدم مــن مجلــس 
الشــورى(، مــن المقــرر أن يشــرع فــي مناقشــة 
شــملت  والتــي  للمجلــس  المحالــة  التقاريــر 
بشــأن  الخدمــات  للجنــة  التكميلــي  التقريــر 
مشــروع قانــون بتعديل المــادة )3( من القانون 
رقــم )74( لســنة 2006 بشــأن رعايــة وتشــغيل 
المعاقيــن )المعــد فــي ضــوء االقتــراح بقانــون 
“بصيغتــه المعدلة” المقدم من مجلس النواب(، 
والمتضمــن توصيــة اللجنة بعــدم الموافقة من 
حيــث المبــدأ علــى مشــروع قانــون، إذ وجدت 
اللجنــة أن االقتــراح المذكــور ال يضيف جديًدا 

لنص المادة )3( من القانون النافذ.
كمــا ينظــر المجلــس فــي تقريــر لجنة الشــؤون 
المالية واالقتصادية بخصوص مشروع قانون 
بقانــون  المرســوم  مــن   )32( المــادة  بتعديــل 
رقــم )39( لســنة 2002 بشــأن الميزانيــة العامة 
)المعــد فــي ضــوء االقتراح بقانــون المقدم من 

مجلــس النــواب(، والمتضمــن توصيــة اللجنــة 
بعــدم الموافقــة من حيث المبدأ على مشــروع 
علــى  الموافقــة  أن  اللجنــة  رأت  إذ  القانــون، 
مشــروع القانــون قــد تــؤدي إلــى تأخيــر إقــرار 
مشــروعات القوانيــن المقبلة العتماد الميزانية 
العامــة للدولــة، وتعيق االتفاق بين الســلطتين 
بنــد  تحديــد  علــى  والتنفيذيــة  التشــريعية 
االعتمــاد االحتياطــي بنســبة ال تزيــد عن 3 % 
مــن المصروفات المتكررة، فــي حين أن النص 
المصروفــات  مــن  ثابتــة  نســبة  يحــدد  النافــذ 
المتكــررة، بنــاًء علــى القانــون، بــدون الحاجــة 
للتوافق حولها زيادة أو نقصاًنا بين السلطتين 
يســهل  الــذي  األمــر  والتنفيذيــة،  التشــريعية 
الميزانيــة  باعتمــاد  قانــون  مشــروع  إقــرار 
العامــة للدولــة، كمــا أن الموافقة على مشــروع 
القانــون قــد تؤدي إلــى تعذر تنفيــذ االلتزامات 
أثنــاء  تطــرأ  التــي  المتوقعــة  وغيــر  العاجلــة 
تنفيــذ الميزانية العامــة للدولة، إذا ما تم إقرار 
االعتماد االحتياطي بنسبة أقل من 3 %، وهو 
ما يؤثر ســلبا على قدرة الحكومة على الوفاء 

بالتزاماتها.

“الشورى” يبحث تشديد عقوبة اإلكراه على الفجور أو الدعارة

جامعة المملكة

شــاركت جامعــة المملكــة باالحتفــال بالذكــرى 
الثامنــة عشــرة لميثــاق العمــل الوطنــي لمملكة 
وزارة  أقامتــه  كرنفــال  بحضــور  البحريــن 
وتأكيــدا  ترســيخا  وذلــك  والتعليــم،  التربيــة 
للعهــد والوفــاء والبيعــة لعاهــل البــاد صاحب 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة 
والقيــادة الحكيمة. وجاءت مشــاركة الجامعة 
لمؤسســات  الخاصــة  المركبــات  كرنفــال  عبــر 
التعليــم العالي وعدد من المدارس، وأيضا عبر 
المشاركة في المعرض المنظم في صالة وزارة 
رفعــت  المناســبة،  وبهــذه  والتعليــم.  التربيــة 
جامعة المملكة خالص التهاني والتبريكات إلى 

مقــام عاهل الباد صاحــب الجالة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 

خليفــة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

جامعة المملكة تشارك باحتفاالت ذكرى الميثاق



05 local@albiladpress.com

األحد
17 فبراير 2019 
12 جمادى اآلخرة 1440

بعض عمال النظافة.. هل هم “متسولون متخفون”؟
ــة ــف ــل ــت ــخ م ــم  ــ ــه ــ ــاه ــ ــج ــ ت واآلراء  ــرون  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ يـ ــم  ــ ــ ه

ال ينكر عامل النظافة اآلسيوي “موسى” الذي كان يجر عربته على شارع الشيخ 
عبــدهللا فــي المنامــة بــأن هنــاك الكثير مــن النــاس، بحرينييــن وغيــر بحرينيين، 
يقدمــون لــه بعــض النقــود أحياًنــا، لكنه يصر علــى أنه ال يتســول، وليس هو من 
يطلــب المــال منهــم! بــل هــم مــن يعطونــه مــن تلقــاء أنفســهم؛ تقديــًرا لجهدهم 

ولقليل من الطعام.

وليــس ذلــك العامــل هــو وحــده الــذي 
يمكــن رؤيته وهو يتســلم بعض النقود 
مــن ســيارات المــارة، ســواء ذلــك فــي 
اإلشــارات  مــن  بالقــرب  أو  األســواق 
الضوئية وفي مواقع كثيرة، بل وحتى 
الســؤال  لكــن  الســكنية،  األحيــاء  فــي 
متســولون  العمــال  هــؤالء  :”هــل  هــو 
علــى  يحصلــون  إنهــم  أم  متخفــون؟ 
تلك الدراهم اليســيرة من بعض الناس 
كإكراميــة لهــم؟”، وهنــا تختلــف اآلراء، 
فالبعــض يرى فيهم متســولون يتركون 
المواقــع  تنظيــف  ويهملــون  عملهمــن 
تــم توزيعهــم عليهــا مــن جانــب  التــي 
شــركات النظافــة، ويتفرغــون للتســول 

واســتعطاف النــاس وربمــا يعملون في 
غســيل الســيارات، والبعض اآلخر يرى 
أنه يقدم له تلك “الخردة” برضا خاطر؛ 
لخواطرهــم  وتطييًبــا  لعملهــم  تقديــًرا 
وكمســاعدة لهــم ولــو علــى أقــل القليل 

لشراء وجبة إفطار أو غداء.

أمام المنازل أيًضا

عمــال  مــن  العديــد  مشــاهدة  ويمكــن 
يبقــى  فــي مناطــق مختلفــة،  النظافــة 
البيــوت  أحــد  أمــام  جالًســا  بعضهــم 
الــذي اعتــاد أهــل المنــزل منحــه بعــض 
مــن  الخــروج  الطعــام حــال  أو  النقــود 
المنــزل صباًحــا، وهنــاك مشــاهد أخرى، 

الســيما بالقرب من اإلشــارات الضوئية 
حيــن يكــون طابــور الســيارات متوقًفــا 
خصوًصــا أثنــاء الزحــام، حيــث يتحرك 
بيــن  ببــطء  بمقشــته  النظافــة  عامــل 
الســيارات، وفــي هــذه األثنــاء يقدم له 
البعــض مــا تجود بــه يــداه، إال أن هناك 

منهم من يمارس التسول بالفعل.

مالحظة مجلس بلدي الشمالية

ويمكــن العودة إلى العام 2017، حيث 
كانت لجنة الخدمات والمرافق العامة 
بمجلــس بلــدي المنطقة الشــمالية هي 
أول مــن أثــار هــذه النقطــة مــع شــركة 
بعــد أن  التنفيــذي،  النظافــة والجهــاز 
الحــظ بعــض األعضــاء أن عمــال تلك 
للــرأي،  اســتبانة  وبموجــب  الشــركة، 
دون  مــن  الشــوارع  فــي  يتســّكعون 
يمارســون  منهــم  كبيــرة  وفئــة  عمــل، 
التســول عنــد اإلشــارات الضوئيــة في 
جــزء كبير مــن دوامهم الرســمي، وتم 
طرح مقترح بتوفير مفتشين لمراقبة 

أدائهــم،  ومســتوى  النظافــة  عمــال 
ومراقبة تســكعهم فــي الطرقات دون 
عمل فعلــي ووقوفهم أمام الســيارات 
تنظيــف  علــى  والتركيــز  للتســول، 
وعــدم  الحاويــات،  وغســل  الشــوارع 
األحيــاء  داخــل  الطرقــات  تنظيــف 

السكنية.
ويطالب البعض بتشــديد الرقابة على 
عمــال النظافة؛ للتأكد من أنهم بالفعل 
لــدى شــركات معتمــدة، وأال  يعملــون 
المهنــة  هــذه  يســتغل  بعضهــم  يكــون 
الخليــج  دول  بعــض  ففــي  للتســول، 
ضبــط  تــم  والكويــت،  كالســعودية 
مالبــس  يرتــدون  العمــال  مــن  عــدد 
عمــال النظافــة للتســول فــي عــدد من 
األحياء والشوارع والميادين الرئيسة 
المروريــة  اإلشــارات  مــن  وبالقــرب 
وأماكــن تجمــع العائــالت، ويختــارون 
مواقــع فــي األســبوع األخيــر مــن كل 
الصرافــة  أجهــزة  مــن  بالقــرب  شــهر 

للبنوك والمجمعات التجارية.

عامل نظافة يتسلم بعض المال.. هل هو متسول خفي؟

11 مليون دينار من 121 ألف معاملة إلكترونية بشهر
رئيـــس هيئـــة المعلومـــات يـــرد علـــى مقـــال الغائـــب بــــ “^”

قــال الرئيــس التنفيــذي لهيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة محمــد القائــد لـ 
“البالد” إن عدد المعامالت اإللكترونية المنجزة ببوابة الحكومة االلكترونية خالل 
شــهر ينايــر 2019 قــد بلــغ أكثــر مــن 121 ألــف معاملة جرت عبــر مختلــف القنوات، 

بلغت قيمتها نحو 11 مليون دينار.

جــاء ذلــك تعقيبــا علــى استفســار وارد 
بمقال “تيارات” لرئيس الفريق السياسي 
عنــوان  تحــت  الغائــب  راشــد  الزميــل 
“خدمــات إلكترونية نائمــة”. وفيما يأتي 

نص الرد الوارد من الهيئة:

رد الهيئة

باإلشارة إلى ما جاء في عمود )تيارات(، 
والذي نشــر في صحيفــة )البالد( بتاريخ 
5 فبرايــر 2019، تحــت عنــوان )خدمات 
إلكترونيــة نائمــة(، تود هيئــة المعلومات 
والحكومــة اإللكترونيــة مــن هــذا المنبــر 
بالشــكر الجزيــل لجريــدة البــالد الغــراء، 
وللكاتب الفاضل على اهتمامه ومتابعته 
لما تطرحه الهيئة من مبادرات ومشاريع 
وطنيــة، وفي هــذا اإلطار تجدد تأكيدها 
وحرصها في التعامل بشــفافية مع كافة 
وســائل اإلعالم والرد على استفساراتها، 
فــي إطــار احترامهــا لهــا بنقــل الحقيقــة 
مــن  وإيمانــا  العــام،  للــرأي  وتوضيحهــا 

الهيئة بهذا المبدأ، لزم توضيح التالي:
والحكومــة  المعلومــات  هيئــة  تولــي 
وكرســت  االهتمــام،  كامــل  اإللكترونيــة 
تحقيــق  لضمــان  جهودهــا؛  مختلــف 
الخدمــات  مــن  الجميــع  اســتفادة 
الحكومية، وتعزيز الثقة فيها وتحســين 
تجربة المســتخدم أثناء إنجاز معامالته 
الحكومية إلكترونيا، وتجســد واقعا من 
خــالل ما مجموعة 370 خدمة حكومية 
إلكترونية وأكثر، يتم تقديمها اليوم عبر 
مختلــف القنوات اإللكترونية من البوابة 

والتطبيقــات   ،Bahrain.bh الوطنيــة 
الحكومــة  ومنصــات  اإللكترونيــة 
األفــراد  علــى  يوفــر  بمــا  اإللكترونيــة، 
والمؤسســات المســتفيدين منهــا الكثيــر 

من الوقت والجهد لدى إنجازها.
األرقــام  فــي  بالتفــاوت  يتعلــق  وفيمــا 
االســتخدام  مــرات  بعــدد  المتعلقــة 
نــود  اإللكترونيــة،  الخدمــات  لبعــض 
التأكيــد علــى أن الخدمــات المطروحــة 
تختلــف بطبيعتهــا مــن حيث الموســمية 
اســتخدامها  إن  حيــث  والتكراريــة، 
يعتمــد علــى نوعيــة الخدمــة ومتطلبات 
المستفيدين، فالبعض من تلك الخدمات 
كخدمــات  الدفــع  بعمليــات  متصــل 
بطاقــة الهويــة والمرور وخدمــات البريد 
وغيرهــا، فــي حين اآلخر يقــدم خدمات 
معلوماتيــة أو موســمية كخدمــة الحــج 
وخدمــة الــزكاة والمجالــس الرمضانيــة، 
والتــي هي األخرى تحظى بنســبة عالية 
من االستخدام، ولكن يتركز استخدامها 

في فترة ومواسم معينة.
تفضــل  الــذي  الســؤال  إلــى  وباإلشــارة 
أحــدث  بشــأن  الكريــم،  الكاتــب  بذكــره 
اإلحصــاءات، فنــود التوضيــح بــأن عدد 
فــي  المنجــزة  اإللكترونيــة  المعامــالت 
شــهر ينايــر 2019 قــد بلــغ أكثــر من 121 
ألــف معاملة جرت عبر مختلف القنوات، 
دينــار،  مليــون   11 نحــو  قيمتهــا  بلغــت 
وحــول الجهــات األخــرى التــي طرحهــا 
الجهــة  إلــى  الرجــوع  يمكــن  الكاتــب، 
المعنيــة للحصــول علــى األرقــام، حيــث 

أحــد  تعتبــر  اإللكترونيــة  الحكومــة  إن 
إنجــاز  يتــم  مــن خاللهــا  التــي  القنــوات 
القنــاة  وليــس  الحكوميــة،  المعامــالت 
إنهــا  حيــث  لذلــك،  والوحيــدة  الرئيســة 
تمتلــك لقنــوات إلكترونيــة أخــرى يمكن 

من خاللها سداد المبالغ المستحقة.  
اإللكترونيــة،  المراســالت  نظــام  وحــول 
يــزال  ال  النظــام  أن  علــى  الهيئــة  توكــد 
أســهم  حيــث  بفعاليــة،  ويعمــل  قائــم 
الحكوميــة،  المراســالت  أتمتــة  فــي 
وعــزز مــن تبــادل المعلومــات مــن خالل 
مــن  عــدد  بيــن  ومتابعتهــا  مراســلتها 
للتوجــه  مواكبــًة  الحكوميــة،  الجهــات 
والقضــاء  اإللكترونــي  التحــول  نحــو 
البيروقراطيــة، والمحافظــة علــى  علــى 
البيئــة واســتدامة عناصرهــا مــع تقليــل 
المذكــور  وحــول  الورقــي،  االســتخدام 
فــي ديــوان الرقابــة المالية لســنة 2016، 
فقد قامــت هيئة المعلومــات والحكومة 
االلكترونيــة بدورهــا برفــع توضيح لهذا 
األمــر باألدلــة والوثائــق لديــوان الرقابــة 

المالية.
لجريــدة  شــكرنا  نجــدد  الختــام  وفــي 
)البالد(، وللكاتب األخ راشد الغائب على 
اهتمامه بطرح هذه التساؤالت، متمنين 
إلــى  ليصــل  الــرد  لهــذا  المجــال  إفســاح 

القــراء الكــرام؛ حتى يقفــوا على حقيقة 
األمور.

تيارات الغائب

أشــار  قــد  الغائــب  راشــد  الزميــل  وكان 
بمقالــه إلى نجاح الهيئة في تقديم أكثر 
لمختلــف  الكترونيــة  خدمــة   370 مــن 
عبــر  الحكوميــة  والجهــات  الــوزارات 
)وصلــة  االلكترونيــة.  البحريــن  بوابــة 
http://albiladpress. المقــال: 
c o m / n e w s / 2 0 1 9 / 3 7 6 6 / c o l -

.)umns/551553.html
وأشــار لنتائــج   غير   معلنــة   لقياس   معدل  
 اســتخدام   خدمــات   إلكترونيــة   نائمــة،  
 إذ   كشــف   تقريــر   ديــوان   الرقابــة   الماليــة  
 واإلداريــة   األخيــر   عــن   تدنــي   معــدل  
 اســتخدام   14   خدمة   مــن    89، وخاطبت  
 الهيئــة   الجهات   المعنيــة   بتلك   الخدمات،  
 وأوصتها   بتحسين   معدالت   استخدامها . 

وطلــب الغائــب   مــن   الرئيــس   التنفيــذي  
 للهيئــة   محمــد   القائــد   اإلجابــة   عــن  

 االستفسارات   اآلتية : 
- مــا   أقــل   5   خدمات   إلكترونية   حكومية  
 اســتخداما،   ومــا   ردود   الجهــات   المعنيــة  

 لتحسين   معدالت   استخدامها؟
- كــم   عــدد   المعامــالت   الماليــة   المنجــزة  
 خــالل   شــهر   ينايــر   الماضــي،   وإجمالــي  

 مبالغ   مدفوعاتها؟
كــم   تبلــغ   مبالــغ   مدفوعــات   خدمــة    -
 فاتــورة   الكهربــاء   والمــاء،   وخدمــة   دفــع  
 المخالفات   المرورية،   خالل   العام ،2018    

 ومقارنتها   بإيرادات   العام 2017   ؟
- لمــاذا   لــم   تقم   الهيئة   بالمطالبــة   بالمبالغ  
 التــي   ســددتها   لشــركة   مكلفــة   بمشــروع  
 تطويــر   نظــام   المراســالت   اإللكترونيــة  
 ولــم   تســتكمل   األخيــرة   األعمــال   المتفق  

 عليها؟

محمد القائد

اقتراح للمرور 
وعتب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

راشد الغائب

تيار

Û  من جمال الحياة أن هللا يبعث في طريقك ما يوقظك بين الحين “
واآلخر، وأنت الذي ظننت لوقت طويل أنك مستيقظ”.

جالل الدين الرومي

Û  ره مواطن اســتفادت اإلدارة العامــة للمرور من مقطــع فيديو صوَّ
لسائق شاحنة مستهتر يسير عكس المسار بشارع البديع، وصعد 
ــره، ولوال اقتناص اللحظة لفلت المخالف من  على الرصيف وكسَّ

المالحقة والضبط والعقاب.
Û  يتعين على إدارة المرور تنظيم البالغات المفتوحة بـ “السوشيل

ميديــا”. ويمكــن االطالع على تجربة الســعودية بتدشــين خدمة 
إلكترونيــة تتيــح التبليــغ عــن المخالفــات المروريــة عبــر تطبيــق 

اسمه “كلنا أمن”.
Û  وبــات بمقــدور الســكان بالشــقيقة الكبــرى التبليــغ عــن مخالفــات

عكــس الســير، أو الوقــوف الخاطــئ، أو التفحيــط، أو المراوغــة 
بســرعة بيــن الســيارات علــى الطــرق العامــة، أو قطــع اإلشــارة، 
ذوي  بأماكــن  األصحــاء  وقــوف  أو  البيئــة،  المركبــة  تلويــث  أو 

االحتياجات الخاصة.
Û  وأقتــرح علــى إدارة المرور إجازة صــور “داش كام”، وهي كاميرا

تثبت تحت المرآة الوســطى بالســيارة، وهدفها توثيق الحوادث 
والمخالفات والمضايقات.

Û  الوطنــي للنظــام  االنضمــام  عــن  تخلفهــا  اإلدارة  علــى  وأعتــب 
للمقترحــات والشــكاوى )تواصــل(، والــذي يمكــن تفعيلــه لتنفيــذ 

االقتراح عبر إرسال البالغ المصور والموقع الجغرافي.
Û  الشــيخ العميــد  للمــرور  العامــة  وأطلــب مــن مديــر عــام اإلدارة 

عبدالرحمــن بن عبدالوهاب آل خليفة اإلجابة عن االستفســارات 
اآلتية؛ لتنوير الرأي العام:

Û لماذا تأخرت اإلدارة عن االنضمام لنظام )تواصل(؟ *
Û  هــل توجــد لديكم خطة إلطــالق تطبيق يتيــح تقديم البالغات *

إلكترونًيا؟
Û هل تجيز اإلدارة تركيب “الداش كام” وتعتمد صورها؟ *

محرر الشؤون المحلية

سعيد محمد

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب.
تــوصــيــة

في  ش.م.ب.  للتأمين  الكويتية  البحرينية  الشركة  إدارة  مجلس  قرر 

2019م  فبراير   14 الموافق  الخميس  يوم  المنعقد  األخير  إجتماعه 

 25 بتاريخ  القادم  العادية في إجتماعها  العامة  للجمعية  رفع توصية 

المالية  السنة  أسهم عن  أرباح  توزيع  على  للموافقة  2019م  مارس 

المنتهية في 31 ديسمبر 2018م على المساهمين المسجلة أسماؤهم 

على  الحصول  بعد  وذلك  العامة،  الجمعية  انعقاد  يوم  السجالت  في 

موافقة المساهمين والجهات الرقابية المختصة:

أرباح نقدية مقدارها 2,143,847 ديناربحريني أي ما يعادل 15 

فلس أو %15 من رأس المال المدفوع والبالغ 14,3 مليون دينار 

بحريني.

وهللا الموفق.

السيد مراد علي مراد
رئيس مجلس اإلدارة

المنامة - االتحاد العام لنقابات عمال البحرين

مرة بعد أخرى، ُيفاجأ الحدادون في البحرين بنارهم تطفئها ريُح اإلهمال والتخّلي، فما إن يســتقر بهم مكان يشــعلون فيه نارهم، 
ويعالجــون عليهــا فوالذهــم حتــى تهــّب تلــك الريــح لتطردهــم منــه، وتقصيهم عنــه، ليجدوا أنفســهم في حيــرة االنتقــال والترحال، 

والبحث عن )كور( آخر للنار. 

هــذه المــرة جاءهــم التهديــد باإلخــالء من قبل 
مالــك األرض التــي اســتأجروها وأقامــوا عليهــا 
دكاكينهم في النعيم منذ أن أقصوا من البرهامة 
بعــد أحــداث2011م، وال يعــرف الحــدادون إلى 
أيــن يمكن أن يرتحلوا بعد، وال يجدون لهم من 
ملجأ ســوى رفع الصــوت عاليًا مطالبين الجميع 
االلتفــات إلى قضيتهــم، ومراعاة ما تعنيه مهنة 
قديمــة مثــل مهنتهم التي تكاد تندثر في العالم 

الرقمي اليوم. 

أمر باإلزالة

يؤكــد ناجــي العمــران، الحــداد، وصاحب إحدى 
ورش منطقــة النعيــم أن هــذه المهنــة القديمــة، 
اليــوم  مهــددة  جــد  عــن  أبــًا  توارثوهــا  والتــي 
بالــزوال، بعــد أن اســتصدر مالــك العقــار الــذي 
يســتأجرون منه ورشــهم أمرًا بإزالتها، ويضيف 
العمــران أنهــم كحداديــن مــا يزالــون يحافظون 
على هذه المهنة، وسيبقون على ذلك آلخر أيام 

حياتهــم، فقــد التحق هو بهذه المهنــة في العام 
1980م، فــي ورشــة كانــت لعمــه، ويعمــل فيهــا 
عدد من أفراد عائلته، وما يزال منذ ذلك الوقت 

يمارسها، لكنها اليوم مهددة.
الملــك،  جاللــة  المســؤولين،  )نناشــد  ويضيــف: 
ســمو رئيس الوزراء، ســمو ولي العهد، االلتفات 
لقضيتنا، ال نتمنى أن يأتي اليوم الذي يقال فيه 
إن مهنة الحدادة )كانت( موجودة في البحرين 
وانتهت، كما حدث لبعض الدول المجاورة التي 

انقرضت فيها هذه المهنة(. 
يريــدون  البحريــن  فــي  الحــدادون  أن  وذكــر 
الحفــاظ على هــذه المهنة، ويتمنــى من الجميع 
مســاعدتهم فــي ذلــك، فهــي كمــا يقــول مهنــة 
تخــدم المجتمع، وتظهر الوجــه الحضاري للبلد، 
حيــث يســعى الســائحون لمشــاهدة هــذا العمل 
القديم والتراثي، وكذلك طلبة الجامعات الذين 

ينجزون بحوثًا حول التراث. 

ال بديل لدينا

كالبــاورة  البحــارة  أدوات  الحــدادون  يصنــع 
والخضــرات  والمناشــل  واألنجــر،  )المرســاة(، 

والحربات، ويقدمونها بأســعار رخيصة، خالفًا 
لتلــك المســتوردة، ويضيــف العمــران: )كذلــك 
نصنــع أدوات الزراعة، مثــل المحش والمنجل، 
كالمــالزم  البنــاء  وأدوات  والفــأس،  والقــدوم، 
والمفاتيــح، وســواطير  والمطــارق  واألزاميــل 
وســكاكين القصابين، وكل ذلك نقدمه بأســعار 

تناسب العاملين في هذه الحرف(. 
أخيرًا يتساءل العمران: )أين يمكننا الذهاب، ال 
نعــرف مهنــة أخرى، إنها كل حياتنا، هي المهنة 
التي تعيل أســرنا وأطفالنــا، ما من بديل لدينا، 
نتمنــى مــن رئيــس هيئــة الثقافة والتــراث في 
البحريــن الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفة 

لنــا موقعــًا بديــالً  أن تنظــر ألمرنــا، أن توجــد 
نمارس فيه عملنا، نحن قرابة عشــر ورش، كل 
القائميــن عليهــا بحرينيــون، حتــى وإن عاوننــا 

عمال أجانب، لكننا نشتغل بأيدينا(. 
هــل يلتفــت أحد إلى أهميــة الحفاظ على هذه 
المهنة، هل يلتفت أحد ليمّد يد العون من أجل 
إبقــاء الرابط مســتمرًا بيننا وبين ماضينا الذي 
نخسره يومًا بعد آخر، سؤال يظّل معلقًا حتى 
يجــد هــؤالء وغيرهم مــن العامليــن في حرف 
البحريــن القديمــة من يقرر أن ال مســتقبل لبلد 
ال يكتــرث بماضيــه، وال يســعى فــي الحفــاظ 

عليه.

الحــــــدادون مهـــــددون بإزالـــــــة ورشهــــــم



قال مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبدهللا إن هناك مبادرات كثيرة لتطوير السوق الشعبية بمدينة عيسى، مؤكدا 
بخصوص ما يثار بشــأن وجود ركود في الحركة التجارية، بأن هذه المســألة ليس لها مؤشــر محدد، ففي أحايين كثيرة تكون 
نشــطة وأحيانــا تشــهد ركــودا بحســب المواســم، وأن هنــاك إقبــاال كبيرا مــن جانــب مرتاديه لشــراء احتياجاتهــم المتنوعة من 

السوق.

التجــار  مــن  قليلــة  فئــة  عــن  وتحــدث 
تصحيــح  فــي  يرغبــون  ال  والمنتفعيــن 
مــن  والحــد  الســوق  وتنظيــم  المســار 
التجــاوزات التــي تحــدث، ونقــف ضدهــا 
لمنــع تكرارهــا فور حدوثها، مشــددا على 
أن بلدية المنطقة الجنوبية مســتمرة في 
إجراءاتهــا لمنــع ممارســات التأجيــر مــن 
الباطــن أو )القفليــه( أو تأجيــر الفرشــات، 

وغيرها من الممارسات غير القانونية.
وأوضــح فــي لقاء موســع أجرتــه “البالد” 
بأنــه “ال يوجــد هنالــك باعــة جائلــون في 
هــذا  إنهــاء  تــم  ولقــد  الشــعبية،  الســوق 
بمــا  بهــا،  قمنــا  منظمــة  بحمــالت  الملــف 
يتوافــق مــع المصلحــة العامــة، وهنالــك 
مراقبــة مســتمرة مــن قبلنــا لذلــك، حتــى 
مــن  الجائليــن  بالباعــة  يتعلــق  فيمــا 

البحرينيين أنفسهم”.
وفيما يلي نص اللقاء:

 يكثر الحديث واللغط عن السوق  «
الشعبية، بم تفسر ذلك؟

عــدد قليــل من المنتفعيــن ال يرغبون في 
أن تشــهد الســوق أيــة أعمــال تطويريــة، 
ويفضلــون بقــاء الحــال على مــا هو عليه 
البعــض  حيــن  فــي  شــخصية،  ألهــداف 
اآلخر منهم يستأجرون محالت، ولكن ال 
يمارسون نشاطهم المحدد في سجالتهم 
التجاريــة بصفــة دائمــة، علــى الرغــم من 
التزامهــم بدفــع إيجارات شــهرية للبلدية 
بانتظــام، وهــو األمــر الــذي دفعنــا التخاذ 
إجــراءات إزاء هــؤالء لحثهــم علــى فتح 
بشــكل  نشــاطهم  وممارســة  محالتهــم 

مستمر.
إلينــا  الســوق  إدارة  عهــدة  بعــد تحويــل 
فــي العــام 2015، قمنــا بتشــكيل فريقين 
والمســؤولين؛  البلديــة  موظفــي  مــن 
الســتقصاء المالحظــات ومراجعة جميع 
الموجــودة،  النواقــص  ورصــد  العقــود 

ومحاولة تنظيمهــا وتطويرها، واجتمعنا 
مــع أصحاب المحالت للوقوف على حال 
الســوق. وهذا االجتمــاع لم يكن الوحيد، 
بــل هنــاك اجتماعــات كثيــرة عقــدت مــع 
التجــار والمنتفعيــن بالســوق، مــن بينهــا 
اجتماعات في الفترات المسائية، وأخرى 

مع غرفة تجارة وصناعة البحرين.
الحركــة  ضعــف  عــن  الحديــث  وإن 
التجارية وتســويق الســوق الشــعبية أمر 
غيــر صحيــح، فهنــاك الكثيــر مــن قصص 
فــي  لتجــار يباشــرون نشــاطهم  النجــاح 
الســوق، وشهدوا ازدهارا في حركة البيع 

والشراء.
بلديــة  أن  الجانــب،  هــذا  فــي  وأؤكــد 
منــع  فــي  مســتمرة  الجنوبيــة  المنطقــة 
ممارسات التأجير بالباطن أو )القفلية( أو 
تأجير الفرشــات وغيرها من الممارســات 

غير القانونية.

 هناك أصوات تطالب بوضع حلول  «
نهائية لملف )الباعة الجائلين(، 

كيف ترد على ذلك؟

الســوق  فــي  جائلــون  باعــة  يوجــد  ال 
الملــف  هــذا  إنهــاء  تــم  ولقــد  الشــعبية، 
بحمــالت منظمــة قمنــا بهــا، بمــا يتوافــق 
مراقبــة  وهنالــك  العامــة،  المصلحــة  مــع 
مستمرة من جانبنا لذلك، ونطبق القانون 

على الجميع.

 ما أهم الملفات المؤرقة؟ «

أغلب المحالت في السوق مؤجرة بنسبة 
تصــل إلــى 93 % مــن مجمــل المحــالت، 
ال  المنتفعيــن  بعــض  أن  ذكــرت  وكمــا 
يمارس النشــاط بصفة دائمة، على الرغم 

من التزامه بدفع اإليجار بانتظام.
بالباطــن،  التأجيــر  مســألة  أيضــا  وهنــاك 
محلــه  مــع  يتعامــل  المنتفعيــن  فبعــض 
بشــكل أقــرب للتملــك، ومنهــم من يقســم 

المحــل الواحــد إلى أكثر مــن محل، ومن 
يؤجــره لغيــره، ومــن يطلب فيــه )قفليه(، 
وأن البلديــة تقــف لذلــك بالمرصــاد، وفي 
ســوق ضخمــة تحتــوي علــى عــدد كبيــر 
عــدم  ذلــك،  إلــى  أضــف  المحــالت.  مــن 
االلتزام بفتح وغلق المحالت في الوقت 
المحــدد، ناهيــك عن أن بعــض المنتفعين 
مواقعهــم  نظافــة  علــى  يحافظــون  ال 
ويتعــدون على المســاحة المخصصة لهم 

بشغل مساحات خارج محالتهم.

 ما أهم الخطوات التي اتخذتها  «
بلدية المنطقة الجنوبية لتطوير 

السوق وتحويله مركزا سياحيا 
جاذبا؟

قمنــا برفــع عــدد مواقــف الســيارات مــن 
تزويدهــا  مــع  موقفــا،   720 إلــى   350
بأعمــدة إنــارة، وشــبكة كاميــرات أمنيــة 
يصــل عددهــا إلــى 320 كاميــرا منتشــرة 
ورتبنــا  الســوق،  أنحــاء  جميــع  فــي 
األرصفة، ومددنا شبكة متكاملة للصرف 
الصحي، وتقدمنا بطلب لتكييف الســوق 
الجديد، والمشــروع قائم بانتظار التنفيذ 
بعــد توفيــر الميزانيــة المطلوبــة، ناهيــك 
عن تزويد أســقف المحالت بعوازل مياه 
األمطــار، وزيــادة عــدد دورات الميــاه من 
18 إلــى 28 دورة ميــاه رجاليــة ونســائية 

ولذوي االحتياجات الخاصة.
الداخليــة  اإلنــارة  حجــم  مــن  زدنــا  كمــا 
التنقــل  مــن عمليــة  بمــا يســهل  للســوق، 
والبيــع، كمــا وفرنــا جهــازا خاصــا متنقــال 
على شكل عربة؛ لتنظيف وغسل ممرات 
الســوق، وهنــاك مبــادرات أخــرى جديدة 

قادمة لتطوير السوق.

 هل هناك مكاتب تنظيمية لعمل  «
السوق؟

نعــم، هنالك أربعة مكاتــب، أحدها إلدارة 

الســوق، للحراســة، للشــركة التــي تديره، 
وآخر لألمور التنظيمية الخاصة بالسوق.

 ما آلية الحراسة المتبعة؟ «

لدينــا – كمــا أســلفت- شــبكة واســعة مــن 
الكاميــرات األمنية، وحــراس يتواجدون 
في السوق على مدى )24 ساعة(، وغرفة 
كبيــرة للمراقبة مزودة بشاشــات لمراقبة 
الســوق بأكمله، ولقد تعرض أحد محالت 
الصرافــة فــي الســوق للســرقة ذات مرة، 
واســتعانت األجهــزة األمنيــة بكاميراتنا؛ 
لتحديد وقت السرقة والوصول للسارق.

 نقرأ بين الحين واآلخر، شكاوى  «
لمواطنين يتبعون تكتالت مختلفة، 

كاللجنة األهلية للسوق الشعبية 
وغيرها، ما رأيك؟

نتعامــل  لدينــا  والتجــار  المنتفعيــن  كل 
معهــم علــى قــدم المســاواة دون محابــاة 
أو تمييــز، ونحــرص علــى االجتمــاع بهــم 
وزيارتهــم  بالرفــاع  البلديــة  مبنــى  فــي 
ميدانيا باستمرار، فأبوابنا دائما مفتوحة 
لهــم لالســتماع لمالحظاتهــم ومرئياتهــم، 

حسب توجيهات الحكومة.
حينمــا  إال  قانونيــة  تكــون  ال  واللجــان 
يتــم تشــكيلها بشــكل رســمي مــن جانــب 
فــإن وجودهــا  وإال  المختصــة،  الجهــات 

كأن لم يكن.

 هل هناك أنشطة وفعاليات  «
وأنشطة تنظم من جانب البلدية 

لتنشيط الحركة التجارية في 
السوق؟

إقامــة  علــى  نحــرص  مناســبة،  كل  فــي 
الســوق  فــي  ومهرجانــات  فعاليــات 
الوطنــي  العيــد  بينهــا  ومــن  الشــعبية، 
خطــة  ولدينــا  وغيرهــا،  و”القرقاعــون” 
وتشــجيع  الســوق  إلحيــاء  عليهــا  نعمــل 
الزوار من شتى مناطق المملكة للحضور، 
وذلــك بالتعاون مع العضــو البلدي ونائب 

المنطقة.

 ماذا عن احتساب رسوم 100  «
فلس الستخدام دورات المياه؟

جــاء ذلك بناًء على طلــب من المنتفعين 
بالمحــالت وبرغبــة مــن المجلــس البلــدي 
بالمنطقة الجنوبية، حيث شكوا من عدم 
نظافــة دورات الميــاه وتعرضها للتكســير 
والتخريــب المتكرر، األمــر الذي يحرمهم 
مــن االنتفــاع بهــا بالشــكل األمثــل، وهــو 
مــا دفعنــا لالتفــاق مــع شــركة متخصصة 
تتولــى تنظيــف دورات الميــاه باســتمرار 
وتوفيــر كل المســتلزمات الضروريــة من 
مناديــل ورقية ومعــدات تنظيف، وهناك 
عامل على مدار الســاعة لتنظيف دورات 
الميــاه مــع اســتثناء أصحــاب المحــالت 

وذوي االحتياجات الخاصة.
هــذه الخطوة القت استحســانا وارتياحا 
الســوق،  ومرتــادي  التجــار  مــن  كثيــرا 
والذين لمســوا بشكل مباشر تحسنا الفتا 
ونظافتهــا  الميــاه  دورات  مســتوى  فــي 
للتنظيــف  عمــال  يوجــد  حيــث  عمومــا، 
يتولــون هــذه المهمة أواًل بــأول، علما بأن 
وذوي  الســن  وكبــار  المحــالت  أصحــاب 
االحتياجات الخاصة ال تشملهم الرسوم.

 هل لديكم توجه لتركيب لوحات  «
في الشوارع الرئيسة تفضي 

لمكان السوق الشعبية؟

الســوق الشــعبية مقصــد مشــهور وتوجد 
قــد تكــون  تــدل علــى موقعهــا،  لوحــات 
عددهــا  زيــادة  ســيتم  ولكــن  قليلــة، 

بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ونعمــل بالتنســيق مع الجهــات المختصة 
لتنشــيط الحركــة التجاريــة فــي الســوق 
أفــواج  تســيير  خــالل  مــن  الشــعبية 
سياحية إليه أسوة بسوق المحرق وباب 

البحرين. 
شــركة  لتكليــف  مقترحــة  فكــرة  وهنــاك 
الشــعبية  للســوق  ترويجيــة  تســويقية 
فــي مداخــل المملكــة ســواًء فــي مطــار 
البحريــن الدولــي أو جســر الملــك فهد أو 
الموانــئ التي تســتقبل البواخر واألفواج 

السياحية.

 يطالب عدد من أصحاب المطاعم  «
بإعادة ترخيص استخدام أفران 

الغاز، لماذا منعتم استخدامها؟

بما أن الســوق الشــعبية تعرضت مرتين 
اإلدارة  مــع  بالتنســيق  قمنــا  للحريــق، 
العامــة للدفــاع المدنــي، حيــث أوصــت 
التوصيــات  مــن  مجموعــة  بتنفيــذ 
واالشــتراطات؛ منعــا لتكــرار مثــل هــذه 
الحوادث مســتقبال، وكان مــن بينها منع 
استخدام أسطوانات الغاز، واالستعاضة 

عنها بأفران الكهرباء.
ولدينا تنسيق مستمر مع الدفاع المدني؛ 
لبحث إمكان الســماح باســتخدام أفران 

الغاز حسب اشتراطاتها المعمول بها.

 هل ترى أن السياج الحالي يخدم  «
الحركة التجارية في السوق؟

بكل تأكيد، فهو يســاعدنا على السيطرة 
الملكيــة  ويحفــظ  الســوق،  علــى  أمنيــا 
الخاصة بالبلدية، وينظم عملية الدخول 
والخروج من منافذ السوق البالغ عددها 

22 مدخال.

 هل هناك رقابة من جانبكم على  «
ممارسات تأجير المحالت بالباطن 

)القفليه(؟

هناك تدقيق مســتمر ومتابعة بالشــراكة 
البحريــن  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  مــع 
والنواب وأعضاء المجلس البلدي؛ لتتبع 
الوضع العام، ناهيك عن رصدنا شــكاوى 
اســتأجروا  ممــن  المتضرريــن  بعــض 
بالباطن، وتم اتخــاذ اإلجراءات الالزمة 

بشأن ذلك.

 هل من كلمة تودون توجيهها  «
في ختام هذا اللقاء؟

إتاحتهــا  علــى  “البــالد”  صحيفــة  نشــكر 
علــى  الضــوء  لتســليط  الفرصــة؛  هــذه 
التــي  والتطويــرات  المســتجدات  أبــرز 
نعمــل علــى تنفيذهــا للنهــوض بمســتوى 
الخدمات المقدمة في الســوق الشــعبية 

بمدينة عيسى.
دائمــا  مفتوحــة  أبوابنــا  أن  ونؤكــد 
وجميــع  اإلعــالم  ووســائل  للصحافــة 
المواطنيــن الكــرام، ونســتقبلهم ونتلقى 
مالحظاتهــم بــكل أريحيــة وســعة أفــق 

ورحابة صدر.

لقاء اإلدارة العليا في البلدية مع منتفعي السوق الشعبي  مدير عام بلدية الجنوبية متحدثا للبالد

تجار ومنتفعون ال يرغبون بتصحيح مسار السوق الشعبية
عاصــم عبــداهلل: بلديــة المنطقــة الجنوبيــة مســتمرة فــي منــع التأجيــر مــن الباطن 

أكــدت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني أن القرار رقم )224( لســنة 2018 بتعديل المادة األولى )مكــرر( من الالئحة التنفيذية 
لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )13( لسنة 1977 وتعديالته والذي يفضي بتقليص مساحة البناء التي يجب أن يحصل صاحبها 
علــى تصاميــم هندســية مــن مكاتــب هندســية الــى 50 متــرا مربعا بــدال من 140 متــرا كما كانت في المادة الســابقة يهــدف الى ضمان حماية وســالمة 
الموطنين من األضرار والمخاطر الناتجة عن غياب اإلشراف الهندسي “مشيرة الى أن الغالبية العظمى من المخالفات تقع في المناطق السكنية التي 

تقل اإلضافات فيها عن 140 مترا مربعا”.

واوضحــت الــوزارة في بيان لها “أن 
المــادة المعدلــة فــي القانــون تنــص 
على أنه يعفى طالب الترخيص من 
شــرط اإلشراف الهندســي اإللزامي، 
في حال إجراء التعديالت البسيطة 
أو  بالتوســعة  ســواء  المبنــى  فــي 
الجانبيــة  أو  الرأســية  اإلضافــات 
بمــا ال يزيــد مســاحته عــن 50 متــرًا 
مربعــا وال يتجاوز ارتفاعــه طابقين 
بمــا فيهــا الطابــق األرضــي وبشــرط 
أال تحتــاج هــذه التعديــالت الى أية 

تصميمات إنشائية خاصة”. 
وقالت “إن اشــتراط وجود إشــراف 
الهندســية  المكاتــب  مــن  هندســي 
لســالمة  ضمانــا  يعتبــر  المعتمــدة 
ضمــن  للمبنــى  اإلنشــائية  الحالــة 
الهندســية  والمعاييــر  المواصفــات 
مــا  ســواء  المعتمــدة  واإلنشــائية 
يتعلــق بأعمال البناء أو التوصيالت 
بمــا  الســباكة  وأعمــال  الكهربائيــة 
هــو  القاطنيــن  ســالمة  يجعــل 

األولوية”.

وأشــارت الــوزارة الــى أنــه تــم رصد 
والبنــاء  الهــدم  مــن  كثيــرة  حــاالت 
دون إشــراف هندســي ممــا أدى إلى 
وقــوع عــدد مــن الحــوادث، نتيجــة 
لمخالفتهم اشتراطات الهدم والبناء 
ممــا يتســبب فــي ســقوط األنقــاض 
فــي الطرق وارباك الحركة المرورية 
وتعريــض حيــاة المــارة والقاطنيــن 

للخطر”. 
بأعمــال  القيــام  “إن  وأوضحــت 
هندســي  اشــراف  بــدون  الترميــم 

وذلــك لصغر المســاحة يترتب عليه 
عدم ضمان تحمل المبنى األساســي 
لإلضافــات األمــر الــذي مــن الممكــن 
أن يؤدى إلى ســقوط بعض األجزاء 
حيــاة  وتعريــض  العقــار  ذلــك  فــي 

القاطنين والمارة للخطر. 
وشــددت “البلديات” على أن الهدف 
مــن هــذا القــرار هــو ضمــان وجــود 
جهــة مســؤولة فــي حــال وقــوع أي 
مخالفات لما تم الترخيص له وعدم 
محاســبة مالــك العقــار نفســه كونــه 

شــخص غيــر مختــص فــي األعمــال 
خــالل  مــن  يمكــن  بــل  الهندســية، 
المكتــب  محاســبة  اإلشــراف  هــذا 
الهندســي المشــرف باعتبــاره مكتبــا 

مختصا. 
 وأردفت أن “عدم االلتزام بالمعايير 
ســيؤدي  الهندســية  واالشــتراطات 
شــهادة  علــى  الحصــول  عــدم  إلــى 
إتمــام البناء لوجــود أخطاء أو عدم 

الهندســية  بالرســومات  االلتــزام 
المرخصة أثناء اصدار الترخيص”. 

الخرائــط  معاينــة  “يتــم  وتابعــت 
الهندســية للتأكد من تصميمها بدقة 
لالشــتراطات  موافقــة  وبصــورة 
والمعاييــر مــن قبــل جهــة هندســية 
وجــود  يتوجــب  وعليــه  معتمــدة، 
اشراف هندسي يضمن تطبيق هذه 
أرض  علــى  المعتمــدة  الرســومات 
الواقع كون أن بعض الرسومات يتم 
رســمها مــن قبــل مكاتــب هندســية” 
وبذلــك  عليهــا  االشــراف  يتــم  وال 
االنشــائية  المخالفــات  بعــض  تقــع 
التنظيميــة  لالشــتراطات  المخالفــة 
للتعمير والذي يتســبب لعدم اصدار 
واتخــاذ  البنــاء  إتمــام  شــهادات 
اإلجــراءات القانونيــة وذلــك لغياب 
دور المكاتب الهندسية اإلشرافية”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

“البلديات”: الحصول على تصاميم هندسية لتقليص مساحة البناء
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أكثر المخالفات 
في إضافات تقل 

عن 140 مترا 
مربعا

إبراهيم النهام



مــا قــصــة وأد ســاحــل حــالــة بــومــاهــر..؟ 
ولــمــاذا اســتــدار مــوقــف وزارة األشــغــال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني؟

نــبــوءة رئــيــس مــجــلــس بلدي  يــبــدو أن 
مشروع  بــأن  المرباطي  غـــازي  المحرق 
ــراب” تــحــولــت إلــى  ــ الــســاحــل “وهـــم وسـ

حقيقة.
جاء  أنــه  الساحل  مشروع  تعثر  ومسار 
بناء على توجيه كريم من رئيس الوزراء 
خليفة  األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
الــوزارة  وتباطأت  خليفة  آل  سلمان  بن 
ــعــدم وجـــود  فـــي تــنــفــيــذه، ثـــم تــعــلــلــت ب
أّمنت  ذلك  وبعد  لتنفيذه  كافية  موازنة 
المخططات  وأعــدت  الــازمــة،  الميزانية 

والرسومات ثم... تبّخر المشروع!
ــان الــطــمــوح أن  وأضــــاف الــمــربــاطــي: كـ
بــمــحــافــظــة  عـــــام  ســـاحـــل  أول  يـــكـــون 
ــدت الـــــــوزارة بــتــطــويــر  ــ الـــمـــحـــرق، ووعــ
كبائن  إلزالــة  حملتها  مع  تزامنا  الساحل 
ومخازن الصيادين؛ لفتح السواحل أمام 

الجمهور.
الساحل،  بموقع  ــبــاد”  “ال عــدســة  جــالــت 
ــاره الحـــتـــيـــاجـــات األمـــن  ــقـ ــتـ وتــبــيــن افـ
ــمــوقــع مــنــاســب  ل ــبـــحـــري، وال وجـــــود  الـ
للسباحة، ولم تقم الوزارة بإنشاء ممشى 
على شكل كورنيش على طول الساحل، 
عليها،  للجلوس  مهيأة  اســتــراحــات  وال 
وال مناطق لأللعاب، وال مناطق خضراء 

ترفيهية.
البلدي  المجلس  أن  المرباطي  وأوضــح 
قّدم اعتراضا للوزير على تحويل ملكية 

الساحل لهيئة البحرين للثقافة واآلثار.
االعـــتـــراض  عــلــى  ــر رد  ــوزيـ الـ أن  وذكــــر 
ــرف فــي  ــصـ ــتـ بـــخـــطـــاب رســـمـــي بـــــأن الـ
ملكية خاصة  للدولة  المملوكة  األراضي 

جاء بناء على ما ينص عليه القانون.
ــر مــــشــــروع الـــســـاحـــل  ــ ــوزيـ ــ وشــــطــــب الـ
وتــطــويــره وحــولــه مــن ســاحــل عــام إلى 
دون  مــن  رســمــيــة  لجهة  خــاصــة  ملكية 
وموقف  السامية  للتوجيهات  االلتفات 

المجلس البلدي المنتخب.

أول ساحل عام بالمحرق... فص ملح وذاب!
البلــدي المجلــس  وموقــف  الــوزراء  رئيــس  ســمو  توجيهــات  تخالــف  “األشــغال” 

تــبــيــن رســـالـــة مــوقــعــة 
مـــــن وزيــــــــر األشــــغــــال 
ــات  ــديـ ــلـ ــبـ وشــــــــــؤون الـ
العمراني  والتخطيط 
عصام خلف في فبراير 
مجلس  لــرئــاســة   2018
ميزانية  المحرق  بلدي 
المشروعات المخصصة 

لبلدية المحرق.
المشروعات  بين  ومــن 
الــتــي تــعــهــدت الــــوزارة 
بتنفيذها 5 مشروعات، 
ومن بينها ساحل حالة 
بوماهر بكلفة 300 ألف 

دينار.

األشغال  وزارة  من  كشف مستند صــادر 
العمراني  والتخطيط  البلديات  وشــؤون 
عــن تــصــورهــا لــتــطــويــر مــشــروع ساحل 

حالة بوماهر.
بــالــبــدء فــي سبتمبر  الـــــوزارة  وتــعــهــدت 
وأن   ،2019 مــارس  واالنتهاء في   2018
تقريبا،  متر   350 الــمــشــروع  طــول  يبلغ 

وكلفته 300 ألف دينار.
المشروع ضمن خطة  الــوزارة  واعتبرت 
لمحافظة  الحضرية  التنمية  مشروعات 
تنفيذا   2018  /2017 للعامين  المحرق 
لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو 
الــمــلــكــي األمـــيـــر خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان آل 

خليفة.
وبين التصور أن خطة التطوير قد تضمن 

صورة ضوئية من رسالة موقعة بقلم الوزيرممشى واستراحات عائلية مظللة. ورقة تصور المشروع الصادرة من الوزارة

ــال” بــفــبــرايــر 2018 ــغـ ــن وزيـــر “األشـ ــة م ــال ــي رس ف الــســاحــل ــر  ــوي ــط ت كــلــفــة  ــار  ــنـ ديـ ــف  ــ أل  300

سننفذ “بو ماهر” ضمن 5 مشروعات “األشغال” تعهدت بالبدء في سبتمبر 2018

خليل إبراهيم 
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أكد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسســات الصغيرة والمتوســطة أحمد الســلوم، 
أن مجلــس النــواب سيســن قانونــا جديــدا لتنظيــم عمليــات االســتثمار فــي البحرين، 
وســيضمن القانــون للتاجــر التزاماتــه وحقوقــه ويوفــر مزيــًدا مــن الحمايــة لجميــع 

األطراف.

وأضاف الســلوم خالل تصريح للصحافيين، 
أن القانــون سيســاعد علــى أال تكــون معاملة 
معاملــة  مثــل  الصغيــر  البحرينــي  التاجــر 
المســتثمر األجنبــي صاحــب رؤوس األموال 
عادلــة  فــرص  إعطــاء  يجــب  بــل  الضخمــة، 
لجميع األطراف، وسيســاعد على استقطاب 
مزيــد مــن االســتثمارات ممــا سيســاعد على 

توفير فرص العمل وزيادة االنتاجية.
وأوضــح أنه تم مناقشــة القانون مع الجهات 
المعنية ووصل إلى مراحله األخيرة، وسيتم 
تقديمــه للحكومــة للموافقة عليــه وبعد ذلك 
يتــم ذلــك قبــل منتصــف  ســنه، متوقًعــا أن 
العــام، مبيًنــا أن هنــاك قوانيــن متفرقــة مــن 
اســتقطاب  التــي تحــاول  الجهــات  مختلــف 

االســتثمارات المختلفة حالًيا، مؤكًدا أن هذا 
القانــون ســيعمل علــى دمــج تلــك القوانيــن 
وإصدارهــا علــى هيئــة بنــود منظمة تماشــيا 

مع الدول األخرى.
يجــازف  لــن  المســتثمر  أن  الســلوم  وتابــع 
بالدخــول فــي الســوق؛ بســبب عــدم وجــود 
قانــون لالســتثمار ينظــم عمليــة اســتقطاب 
االســتثمارات األجنبيــة، ويجــب أن تتضــح 
والجديــد  والتزاماتــه.  امتيازاتــه  للمســتثمر 
فــي القانــون هو أن الجميع ســيعرف حقوقه 
والتزاماتــه، فــأي جهــة لــن تــؤدي التزاماتهــا 
يفصــل  قانــون  فهنــاك  المطلــوب  بالشــكل 
ويحكــم بين األطراف المتنازعة، وسيســاعد 
على تنمية االقتصاد بضخ أموال االستثمار، 

وســنقوم بدورنــا فــي مجلس النــواب بالدور 
الرقابــي، إذ يمكننــا بعــد ذلــك قيــاس مــدى 
البحريــن  فــي  االســتثمارات  تلــك  نجــاح 
وفــرص العمــل التــي وفرتها ونســبة البحرنة 

فيها ورؤوس األموال وغيرها.

يضمن للتاجــر التزاماته وحقوقه ويوفر مزيدا من الحماية
قانون لتنظيم عمليات االستثمار بالبحرين
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الطقــس وعروض المجمعات التجارية ومواقف الســيارات من األســباب الرئيســة

األسواق المركزية تشهد ركودا منذ مطلع فبراير

أجمع عاملون في األســواق المركزية على ركود الســوق منذ 
مطلع الشهر الجاري، من دون معرفة األسباب التي أدت إلى 
عزوف الزبائن، مســتدركين بأن المواقع ومواقف الســيارات 

تلعب دورا مهما في ذلك.
وقــال الجــزاف فــي ســوق المنامــة المركزية علي ســلمان إن 
السوق في حال ركود منذ بداية شهر فبراير ووجود الزبائن 
ضعيف، عازيا ذلك إلى زيادة األســعار بســبب الطقس وعدم 

دخول البحارة البحر.
وأضاف أنه حتى طلبات المطاعم انخفضت في هذه الفترة، 
والحركة خالل الشــهر الجاري متأرجحة، فهي تكون ممتازة 
في يوم بينما تتراجع في اليوم التالي مقارنة بالحركة خالل 

األشهر الماضي”.
وأوضح أن الكميات من المواد الغذائية متوافرة. أما ســمك 
الصافي، فهو شــحيح لذلك ســعر الكيلو بـ 3 دنانير، الشــعري 
3 دنانير والحجم األصغر 2.5 دينار، الكنعد 5 دنانير، الهامور 
الكبيــر 5 دنانيــر واألصغر 5.5 دينــار والحجم المعتاد )وزن 3 
كيلوغرامات( بـ 6 دنانير، الجنم 3 دنانير، الفسكر يتراوح بين 

1.5 دينار ودينارين.
ومــن ناحيــة الروبيــان، أكــد ســلمان أن الســوق مســتمرة في 
بيــع الروبيــان المجمد بـــ 3 دنانير للكيلو، مشــتكيا إلى حد ما 
مــن وضــع الجزافيــن جميعهــم بعــد منــع الصيــد منــذ نوفمبر 
الماضــي، والــذي كان مــن المفتــرض أن يبدأ في مــارس، كما 
أن فــرض “القيمــة المضافــة” علــى الروبيان المجمــد يكبدهم 

خسارة عند البيع.
وأشــار إلــى أن الســوق تعتمــد بشــكل كبيــر على الســعوديين 
والخليجييــن فــي شــراء الروبيــان، وعــدم توافــر الروبيــان 

الطازج أدى إلى عزوفهم عن القدوم إلى السوق المركزية.
وبشأن الدجاج، قال تاجر الدجاج والبيض في سوق المنامة 
المركزيــة محمــود صــادق إن الوضــع ضعيــف خــالل األيــام 
الماضيــة وعــدد الزبائن قليل، إذ إن الغالبية يلجأون للشــراء 
من المجمعات التجارية؛ بسبب التكييف ومواقف السيارات 
الكثيرة المتوافرة هناك، كما أن للعروض الترويجية المقدمة 

بالمجمعات أثرا في ذلك.
وأضــاف أن إنتــاج شــركة دلمــون للدواجــن اليــوم ضعيــف، 
وأنها طرحت 10 صناديق لكل تاجر تحتوي على 10 حبات، 
الفًتــا إلى أن األحجــام ذات كيلوغرام واحد و1.2 كيلوغرام، 
ويتوافــر الدجــاج الســعودي بنفس الســعر 1.2 دينــار للكيلو. 
وعن البيض قال إن أنواع البيض كثيرة وفي فصل الشــتاء 
لــدى المســتهلك هــي تاريــخ  جميعهــا ممتــازة وأهــم نقطــة 
اإلنتــاج، مبيًنــا أن الطبــق البحرينــي )الشــيتة( بـــ 1.8 دينــار، 
والبيــض ذو الصفاريــن بديناريــن، األردني والســعودي بـ 1.5 
دينــار، األوكرانــي بـــ 1.3 دينــار، فيمــا مازال البيــض الكويتي 

غير متوافر حتى اآلن.

“بتلكو الخليج” تتحول 
إلى شبكتها العالمية

أعلنــت شــركة بتلكــو البحريــن، عــن تحــول 
شــبكة بتلكــو الخليــج، وهــو نظــام كابــالت 
منطقــة  لربــط  الماضــي  العــام  إطالقــه  تــم 
دول الخليــج مع شــبكات إقليميــة وعالمية، 
إلــى شــبكة بتلكــو العالميــة وذلك مــن خالل 
توســيع نطاقها وصوالً إلى أوروبا، حيث تم 
بنائهــا على شــبكة النقل الضوئــي  المتطورة 
بهــدف تلبيــة الطلــب المتزايد فــي الحصول 
بالشــبكات  الجــودة  عالــي  اتصــال  علــى 
العالمية، فضالً عن تلبية احتياجات مزودي 

الخدمات الدولية.
و اختارت بتلكو مدينة مارســيليا الفرنســية 
الســتضافة الشــبكة المذكــورة حيــث قامــت 
بنشر العديد من نقاط الخدمة بها باستخدام 

مسار محّسن عالي السعة.

المنامة - بتلكو

المنامة - ألبا

قالــت شــركة ألمنيــوم البحرين “ألبا”، والتي ســتصبح قريًبا أكبر مصهــر لأللمنيوم في 
العالــم، إن مشــروعها الحيــوي )خط الصهر الســادس للتوســعة( يســير وفــق الجدول 

الزمني من خالل نجاحها في فحص 40 خلية صهر، تم تشغيلها بالكامل.

 وقــال رئيــس مجلــس إدارة الشــركة 
الشــيخ دعيج بن ســلمان “إننا ســعداء 
بتمكننــا مــن بــدء تشــغيل خــط الصهر 
الســادس قبــل الموعد المحــدد، وذلك 
بتاريــخ 13 ديســمبر 2018، والنجــاح 
صهــر  خليــة   40 أول  تشــغيل  فــي 

بالمشروع.
المبكــر  االســتكمال  ألبــا  وتســتهدف   
لمرحلــة التشــغيل خــالل الربــع الثالث 
لعــام 2019، ممــا ســيعزز مــن فرصنــا 
باالســتفادة مــن الطلــب المتزايد على 
االســتهالك العالمي لأللمنيوم. ونتطلع 
أيًضــا إلنهــاء العــام 2019 بقــوة حيث 
ســيتجاوز اإلنتــاج 1.35 مليــون طــن 

متري مع خط الصهر السادس.

 فمــع األهــداف اإلنتاجية للعام 2019، 
يتعلــق  فيمــا  كبــرى  ســنخطو خطــوة 
مــن  ســيقربنا  الــذي  األمــر  بالكلفــة، 
كوفــورات  دوالر  مليــون   40 تحقيــق 
المرحلــة الرابعــة مــن مشــروع تايتــن 
الطمــوح خالل العــام 2019. ومن أبرز 
اإلنجــازات التــي تحققت علــى صعيد 
هذا المشــروع المهم تولي المســؤولية 
قبــل  مــن  الســالمة  نحــو  القصــوى 
المقاوليــن  وعمــال  الشــركة  موظفــي 

على حد سواء”. 
يذكــر أن مصهر الخط الســادس تمكن 
من تحقيق أكثر من 32 مليون ســاعة 
عمل دون أي إصابات مضيعة للوقت، 
فــي حيــن ســجلت محطــة الطاقــة 5 

أي  دون  عمــل  مالييــن   7 مــن  أكثــر 
نظــام  أمــا  للوقــت،  إصابــات مضيعــة 
التوزيع الكهربائي فقد سجل أكثر من 
مليونــي ســاعة عمــل دون أي إصابات 
مضيعــة للوقت حتى تاريــخ 31 يناير 

.2019

صهر ــيــة  خــل  40 ــص  ــح ف ــي  فـ نــجــحــت  الــشــركــة 
“ألبا: تسارع الخطى لتشغيل الخط السادس

أحمد السلوم
الشيخ دعيج بن سلمان

قــال مســؤول فــي مصــرف البحريــن المركــزي إن المصرف يســتعد بالتعاون مع شــركات التأميــن المحلية إلطــالق وثيقة موحدة 
لتأمين الســيارات )التأمين الشــامل(، بعد أن تم وضع اللمســات األخيرة على هذه الوثيقة بالتنســيق بين مختلف األطراف، والتي 

يتوقع أن يتم تدشينها بالربع األول من العام الجاري.

وتعالــج هذه الوثيقــة التفاوت في العقود 
بين شــركات التأمين وحملــة البوالص، إذ 
من المتوقع أن تضفي وضوحا وشــفافية 
أكبــر للعالقة بين شــركات التأمين وزبائن 
حيــث  مــن  الشــامل  الســيارات  تأميــن 
الحقــوق والمميــزات التــي يتوقــع الزبائن 
الحصــول عليهــا عنــد حــدوث المطالبــات 
ممــا  المركبــات،  حــوادث  وقــوع  وقــت 
سيســاهم فــي تخفيــف الشــكاوى الواردة 
للمصــرف المركزي ضد الشــركات في هذا 

السياق.
وقال المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات 
المركــزي  البحريــن  مصــرف  فــي  الماليــة 

عبدالرحمــن الباكــر إنــه تــم االنتهــاء مــن 
وضــع التصورات لهــذه الوثيقة، ونأمل أن 
يتــم إطالقها خــالل الربــع األول من العام 

الجاري.
الوثيقــة  تدخــل  أن  “نأمــل  الباكــر  وقــال 
 ،2019 األول  الربــع  فــي  التنفيــذي  حيــز 
انتهينــا من األمور الخاصــة بهذه الوثيقة، 
وستشكل انطالقة جيدة لقطاع التأمين”.
الوثيقــة  ســتضيفه  مــا  وبخصــوص 
الجديــدة، أشــار الباكــر إلــى أنــه ســيكون 
هناك ســقف أدنى من الحقوق والمميزات 
بحيــث  الشــامل،  التأميــن  وثائــق  لحملــة 
يعــرف الجميــع أنه ســيكون مــن حقه هذا 

لــكل  ينبغــي  التــي  األساســية،  المميــزات 
شــركة توفيرهــا لزبائــن تأميــن الســيارات 
الشــامل، في حين يمكن أن يحصل حملة 
خــارج  إضافيــة  مميــزات  علــى  الوثائــق 

نطاق الحدود الدنيا.
وتعــد هــذه الوثيقة الثانيــة التي يصدرها 
تأميــن  بخصــوص  المركــزي  المصــرف 
نصــف  قرابــة  يشــكل  والــذي  الســيارات، 
نشــاط شــركات التأميــن فــي البحرين من 
أصــدر  أن  بعــد  األقســاط،  حجــم  ناحيــة 
قبــل نحــو 3 أعوام وثيقــة موحدة لتأمين 
بـــ  يعــرف  مــا  أو  الغيــر  ضــد  الســيارات 
“الطــرف الثالــث”، وهــو التأميــن اإللزامــي 

لجميــع المركبات التي يرخص لها بالســير 

والعمل في طرقات المملكة.

وكان الباكــر قــد أشــار في وقت ســابق أن 

الوثيقــة الموحدة األولى التي تم إطالقها 

قــد حققــت نجاحــا وســاهمت فــي تقليــل 

نســب الشــكاوى الــواردة إلــى “المركــزي”، 

وخطــوط  قواعــد  هنــاك  باتــت  أن  بعــد 

واضحة للجميع سواء الزبائن والشركات، 

التعويــض وقــت وقــوع  اســتحقاق  عنــد 
ســئل  آخــر،  موضــوع  وفــي  الحــوادث. 
الباكــر عمــا إذا كان زبائــن التأميــن الذيــن 
حصلوا علــى تغطية تأمينية للعام 2019، 
 ،2018 فــي  البوليصــة  فاتــورة  وســددوا 
ســيكون عليهــم تحمــل القيمــة المضافــة 
بشــكل رجعــي، أوضــح أن هــذا الموضوع 
أن  مبينــا  الماليــة،  وزارة  اختصــاص  مــن 
المصــرف وجــه شــركات التأميــن االلتزام 
بتنفيــذ قانــون القيمة المضافــة، ولكن أية 

تفسيرات للقانون ترجع لوزارة المالية.

عقود التأمين الموحدة بالربع األول

الباكر متحدثا للصحافيين

زينب العكري من السنابس

زينب العكري

17 فبراير 2019 األحد
12 جمادى اآلخرة 1440

أسعار سلع الخضار والفواكه )سعر الصندوق أو الكيس 
بالجملة(

أسعار األسماك والروبيان

18/8/201816/2/201918/8/201816/2/2019

2.5الطماطم األردني )محمية(

ال توجد
أسعار

3)5-4.5(الصافي

3)5-4.5(الشعري2الطماطم األردني )العادي(

محظورمحظورالكنعد 3الطماطم التركي

*3الكنعد المستورد2.5الخيار األردني

5)6-5.5(الهامور البحريني 3الخس األردني

*3الهامور المستورد7.5الخس األمريكي

42الفسكر10الخس الهولندي

*6الميد البحريني2.5الفلفل

*2.5الميد المستورد9الليمون االفريقي

3)3.5-2.5(الجنم)4-3.5(الليمون الفيتنامي

*4العندق1البطاطا  )كيس(

*4الحمام العربي3.5البصل

*3الحمام العادي)2.5-2(التفاح اللبناني

*)2-1(قرقفان10التفاح االفريقي

*)2.5-1.5(الروبيان الطازج12التفاح األمريكي

3*الروبيان المجمد12التفاح النيوزلندي

أسعار الدواجن )للكيلو( والبيض )الطبق(2.5البرتقال اللبناني 

5.518/8/201816/2/2019البرتقال اإلفريقي 

دجاج المزرعة7السنطر اإلفريقي

ال توجد أسعار

1.2

1.2دجاج التنمية )سعودي(6األناناس الفلبيني

1.22دجاج اليوم )سعودي(4العنب التركي

1.8البيض البحريني2العنب المصري

1.5البيض السعودي10الرمان اليمني

*البيض الكويتي2الرمان الهندي 

*البيض التركي 3.5الموز

*البيض الهولندي5الغوج االسباني

1.5البيض األردني2الغوج اللبناني 

البيض األوكراني2الغوج اللبناني 

علي الفردان من المنامة

تحدد سقفا أدنى 
لمميزات “السيارات 

الشامل”

ســّطر ميثــاق العمــل الوطنــي فــي فصلــه الثالــث مــن بنــوده الســبع الرئيســة حقبــة ذهبية 
متجــددة مــن مســيرة البحريــن الحديثــة تجــاه تنويــع مصــادر الدخــل وتحقيــق العدالــة 
االقتصاديــة، وصــواًل إلــى حيــاة رغــدة للمواطن. فقد احتــوى الميثاق فصاًل خاًصا أَســس 
لجملــة مــن المبادئ االقتصاديــة للمجتمع، والمتمثلة في مبدأ الحرية االقتصادية، الملكية 
الخاصــة، العدالــة االقتصاديــة والتــوازن فــي العقــود، تنوع النشــاط االقتصــادي ومصادر 
الدخــل القومــي، البيئــة والحيــاة الفطريــة، األمــوال العامــة والثــروات الطبيعيــة، وأخيــًرا 
العمالة والتدريب مما أثمر بتدشين الرؤية االقتصادية للمملكة 2030؛ لتكون أكبر برنامج 
اقتصادي متكامل في تاريخ البحرين، والتي تستهدف بالمقامين األول واألخير تحسين 
معــدالت رخــاء ورفاهيــة المواطــن. وتطمح الرؤيــة االقتصادية في االنتقــال من اقتصاد 
قائــم علــى الثــروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافســة عالميا، ترســم الحكومة 
معالمه ويتولى القطاع الخاص عجلة تنميته بشــكل يوســع الطبقة الوسطى، بحيث ينعم 
المواطنــون بمســتويات معيشــية عاليــة جــراء زيــادة معــدالت اإلنتاجيــة والوظائف ذات 

األجور العالية، استنادا على مبادئ االستدامة والتنافسية والعدالة.
لقــد نجحــت البحرين في تنويع مصــادر دخلها بعيدا عن قطاع الطاقة، حيث يمثل النفط 
والغــاز اآلن 18.4 % فقــط من الناتــج المحلي اإلجمالي الحقيقي مقارنة مع 44 % تقريبا 
العــام 2000. كذلــك نمــت االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة بأكثــر مــن 160 % وســجلت 
رقمــا قياســيا عنــد 733 مليــون دوالر وهــي تدفقــات من شــأنها خلــق 2800 وظيفة خالل 
3 ســنوات، كمــا أن اقتصــاد البحرين على موعد مع تطور جديد باكتشــاف الحقل النفطي 
األكبر في تاريخ البحرين بأكثر من 80 مليار برميل، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز قد 

تصل إلى 20 تريليون قدم مكعبة.
إن الميثــاق نقــل البحريــن إلى دولة مؤسســات حبلــى بالديمقراطية والعدالــة االجتماعية 

تتجه صوب تغيير يسوده االزدهار بجميع مناحي الحياة.

 النمو االقتصادي 
يوسف المشعل في ظل الميثاق

 محلل بالشؤون االقتصادية والسياسية
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حققت مجموعة إنوفســت صافي ربح لمســاهمي الشــركة األم بلغ 14.01 مليون دوالر للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 
2018 مقارنــة مــع 5.9 مليــون دوالر بنهايــة العــام 2017، وهــو ما يمثل زيــادة بمعدل 139 %، وعليه بلــغ صافي الربح 
لمســاهمي الشــركة األم للســهم الواحد 4.95 ســنتا مقارنة مع 2.06 ســنتا لســنة 2017. وارتفع صافي الربح التشــغيلي 

بنسبة 3 %؛ ليصل إلى 12.5 مليون دوالر في نهاية 2018 مقارنة مع 12.2 مليون دوالر في نهاية 2017. 

وجــاء هذا التحســن نتيجة اســترداد 
هــذه  بلغــت  إذ  مخصصــات،  مــن 
دوالر  مليــون   1.5 االســتردادات 
مقارنــة مــع تســجيل مخصصــات 6.1 
مليون دوالر لســنة 2017 كما سجلت 
مــن  اإليــرادات  فــي  زيــادة  الشــركة 
االستثمارات العقارية واالستثمار في 
اســهم الشركات وعقود المقاوالت، إذ 
ارتفــع إجمالــي اإليــرادات التشــغيلية 
الموحدة بنسبة 2 %؛ ليصل إلى 23.7 
مليــون دوالر مقارنــة مع 23.2 مليون 
دوالر لســنة 2017. كمــا ارتفــع صافي 
الربــح الموحــد بنســبة 132 % لتبلــغ 
14.06 مليــون دوالر مــن 6.1 مليــون 
دوالر وبالمقابــل ســجلت المصاريــف 
وقــدره  مبلغــا  الموحــدة  التشــغيلية 
11.2 مليــون دوالر مقارنــة مع 11.04 

دوالر، وهــو ما يمثل ارتفاًعا هامشــًيا 
وقــدره 2 %. واعتمــد مجلــس إدارة 
“إنوفســت” في اجتماعــه المنعقد في 
14 فبرايــر 2019 برفــع توصيــة إلــى 
لتوزيــع  المقبلــة  العموميــة  الجمعيــة 
المــال  رأس  مــن   %  5 نســبته  مــا 
للمســاهمين  المدفــوع أرباحــا نقديــة 
بعــد الحصــول علــى موافقــة مصرف 
الصناعــة  ووزارة  المركــزي  البحريــن 

والتجارة والسياحة.
مســاهمي  حقــوق  إجمالــي  وارتفــع 
الشــركة األم بنســبة 12 %؛ ليصل إلى 
136.5 مليون دوالر مقارنة مع 122.4 
ديســمبر   31 فــي  كمــا  دوالر  مليــون 
األصــول  إجمالــي  وارتفــع   .2017
الموحــدة بزيادة نســبية وقدرها 1 % 
خالل نفس الفترة لتصل إلى 266.97 

مليون دوالر مقارنة مع 265.4 مليون 
دوالر، وشــكلت الســيولة النقدية منها 
 36.4 إلــى  لتصــل   %  14 نســبته  مــا 
مليون دوالر من 21.74 مليون دوالر، 

إي بزيادة وقدرها 67 %. 

1.7 مليون دوالر أرباح الربع األخير 

أمــا فيمــا يتعلــق بــأداء فتــرة األشــهر 
ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  الثالثــة 
صافــي  المجموعــة  ســجلت   ،2018
الشــركة األم وقــدره  ربــح لمســاهمي 
1.7 مليــون دوالر مقارنــة مــع خســارة 
لنفــس  دوالر  مليــون   13.1 وقدرهــا 
الفتــرة من العــام الماضي، أي ما يمثل 
بلــغ  وعليــه   .%  113 بنســبة  زيــادة 
األم  الشــركة  مســاهمي  ربــح  صافــي 
للســهم الواحــد عن نفــس الفترة 0.60 

سنتا مقارنة مع صافي خسارة للسهم 
نفــس  عــن  ســنتا   4.58 بلــغ  الواحــد 
الفترة من العام الماضي. وأما إجمالي 

اإليــرادات التشــغيلية لألشــهر الثالثة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 فقــد 
إلــى  5.6 مليــون دوالر  انخفــض مــن 

4.22 مليــون دوالر لنفــس الفتــرة مــن 
العــام الماضــي، أي بنســبة وقدرها 24 

.%

المنامة - إنوفست

14مليون دوالر أرباح “إنوفست” 2018
ــة” ــي ــرقــاب ــة “ال ــق ــواف ــدا عــلــى الــمــســاهــمــيــن بــعــد م ــق ــع 5 % ن ــوزي ــت تــوصــيــة ب

أعلنــت هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض عــن تدشــين 
مكتبها التمثيلي بدولة الكويت؛ وذلك من منطلق مساعيها 
الســياحة  تطويــر  فــي  المســاهمة  إلــى  الراميــة  الحثيثــة 
الخليجيــة البينية. جاء هــذا ضمن المؤتمر الصحافي الذي 
انعقــد فــي فنــدق الفور ســيزونز الكويت يــوم الخميس 14 

فبراير 2019.
وستساهم هذه المبادرة في زيادة معدل الوفود السياحية 
القادمة إلى البحرين عموما، ولفعالية سباق جائزة البحرين 
الكبــرى لطيران الخليج للفورمــوال 1 للعام 2019 خصوصا، 
والذي ســُيقام على مدى 4 أيام، ألول مرة، حيث سيشــتمل 
علــى حفالت موســيقية لمؤديين ومغنييــن عالميين، منهم 

ســوبر ســتار دي جي، ومنتج اإلسطوانات مارتن غاريكس، 

إضافة إلى المنتج وكاتب األغاني الشهير دي جي كيغو.

الخليــج  أكاديميــة  إدارة  مجلــس  وافــق 
للطيــران فــي اجتماعــه الــدوري برئاســة 
رئيــس  واالتصــاالت  المواصــالت  وزيــر 
أحمــد،  كمــال  األكاديميــة  إدارة  مجلــس 
علــى خطط النمو والتوســع للعــام 2019، 
والتي تشمل توفير أجهزة حديثة وطرح 
الطيــران  مجــال  فــي  تدريبيــة  برامــج 
زيــادة  بهــدف  اللوجســتية؛  والخدمــات 
الكفــاءة التشــغيلية لألكاديميــة وتطويــر 
مخرجــات البرامج التدريبية، إضافة إلى 
تقديــم برامج جديدة تلبــي االحتياجات 

المتزايــدة لهــذا القطاع المهــم، وذلك في 
إطــار الســعي المتواصــل لتنفيــذ أهــداف 

رؤية البحرين 2030.
وتضمنت خطة النمو والتوسع شراء جهاز 
لُيضــاف  محــاكاة طيــران متكامــل رابــع؛ 
إلــى أجهــزة المحاكاة الخمســة التي تقوم 
األكاديميــة بتشــغيليها حالًيــا بقــدرة 100 
%؛ استجابًة لمتطلبات التدريب المحلية 
واإلقليميــة. هذا إلى جانــب التوقيع على 
قســم  مــع  المشــتركة  التدريــب  اتفاقيــة 
مدنــي  طيــران  لهيئــة  التابــع  التدريــب 

أوروبيــة؛ بهــدف زيــادة برامــج التدريــب 
علــى الطيــران المقدمــة في العــام 2019، 
والتــي تغطــي مجــاالت ســالمة الطيــران 
الجويــة  والمواصــالت  المطــارات  وأمــن 

ومراقبة المجال الجوي. 
واالتصــاالت  المواصــالت  وزيــر  وأشــاد 
بجهــود اإلدارة التنفيذيــة فــي األكاديمية 
مــن أجــل المســاهمة فــي تحقيــق أهداف 
ورؤيــة مجموعة طيــران الخليج القابضة 

لتطوير آليات التدريب.

“أكاديمية الخليج”: جهاز محاكاة إضافي للطيرانافتتاح مكتب “السياحة” التمثيلي بالكويت

توقــع األميــن العــام لالتحــاد الخليجــي للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا” عبدالوهاب الســعدون، مســتقبال واعــًدا للبحرين في صناعة “اإليثلين” مع اكتشــاف كميات 
الغاز الضخمة في خليج البحرين، قائال “هذه الكميات من الغاز لدى تبلورها ستضع البحرين على الخارطة في هذه الصناعة”. وأوضح السعدون للصحافيين، على 
هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق األوسط لتكنولوجيا اإليثلين في رده على استفسار عن وجود مشاريع في مجال صناعة اإليثلين في البحرين، 
أن المملكة تعتمد على الغاز، إذ صرح وزير النفط في وقت سابق بأنه تم اكتشاف كميات كبيرة وواعدة من الغاز في خليج البحرين، متوقًعا أن هذه 

الكميات لدى تبلورها ستضع البحرين على الخارطة في صناعة اإليثلين.

وأشــار إلــى أن دول الخليــج األخــرى 
نتيجــة  الصناعــة  هــذه  لديهــا  توجــد 
لتوافــر الغــاز )...( فعندمــا يتوافر الغاز 
الصناعــات  فــي  اســتثمارات  تنشــأ 
داخــل  مــن  المســتثمرون  كان  ســواء 
منطقــة الخليــج أو من خارجها، فالغاز 
يحــرك  الــذي  األســاس  العنصــر  هــو 
للبحريــن  أن  مؤكــًدا  االســتثمارات، 
مســتقبل واعــد مــع اكتشــاف كميــات 

الغاز في خليج البحرين.

وأوضح السعدون أن صناعة اإليثلين 
التي تعتبر من وحدات البناء األساس 
بــدول  البتروكيماويــات  صناعــة  فــي 
الخليج، وهي المادة األســاس لصناعة 
البالســتيكية،  المنتجــات  مــن  الكثيــر 
الخليــج  منطقــة  أن  إلــى  مشــيًرا 
هــذه  عالمًيــا إلنتــاج  أصبحــت مركــًزا 
المنتجــات، حيــث يتــم إنتــاج نحو 25 
مليــون طن ســنوًيا لتشــكل  %15 من 

اإلنتاج العالمي من مادة اإليثلين.

“جيبك” أنجح مشروع خليجي 

مشترك

ولفــت إلــى أن البحريــن ال تنتــج مادة 
اإليثليــن، إال أن وزيــر النفــط بيــن أن 
هنالك كميات فائضة من المادة الخام 
إلنتاج اإليثلين، مشيًرا إلى أن المملكة 
تنتج األسمدة الكيماوية وهي األمونيا 
واليوريا والميثانول في شركة الخليج 
“جيبــك”،  البتروكيماويــات  لصناعــة 

وهــذه الشــركة مشــروع مشــترك بيــن 
البحريــن والســعودية والكويــت وهــو 
وهــو  المشــاريع  أنجــح  مــن  مشــروع 
بيــن  مــا  المشــترك  الوحيــد  المشــروع 
مــن  الحجــم  وبهــذا  خليجيــة  دول   3
االســتثمارات، معرًبــا عــن أملــه بتكرار 

مشاريع مشابهة مستقبال.
وذكــر أن هنالــك مشــاريع قيــد التنفيذ 
ســترفع من الطاقــات اإلنتاجية وتعزز 
صناعــة  فــي  الخليــج  منطقــة  ريــادة 

المشــترك  المشــروع  أهمهــا  اإليثليــن، 
بين شــركة أرامكو الســعودية وشــركة 
مجمــع  إلقامــة  الســعودية  ســابك 
بتروكيمــاوي يتم فيه تحويل البترول 
أو النفــط إلــى بتروكيماويات، دون أن 
يتــم تكريره، بحيث يتم انتقال النفط 

الخــام إلى المنتجــات الكيماوية، وهو 
مشــروع واعد يقام ألول مرة، متوقًعا 
أن يتم االنتهاء من المشروع في العام 
2024 بكلفــة تتجــاوز 20 مليــار دوالر 

وفًقا للتكاليف التقديرية األولية.

مستقبل واعد لصناعة اإليثلين في البحرين

عبدالوهاب السعدون

المحرق - أكاديمية الخليج للطيرانالمنامة - السياحة والمعارض

قال رئيس مجلس إدارة “إنوفست”  «
عمر المطوع “أبارك للمساهمين 
تحقيق هذه النتائج اإليجابية على 
الرغم من المتغيرات االقتصادية 

والتحديات التي تعيشها المنطقة. 
إن النتائج المالية إلنوفست لهذا 

العام هي مواصلة لسلسلة الربحية 
للسنة الثالثة على التوالي، وهي 

دليل على نجاح إنوفست في 
تحقيق إستراتيجيتها المنشودة 

من خالل اإلمكانات والقدرات التي 
يتحلى بها فريق العاملين بالشركة، 

وهي كذلك مسؤولية على عاتقنا 
مجلس اإلدارة لبناء ربحية ونمو 
مستدام لمساهمين الشركة. إن 

مجلس إدارة انوفست استطاع 
خالل العام 2018 إدارة دفة قيادة 
الشركة نحو االستقرار والنمو في 

األرباح، إذ نجحنا في إنوفست بوضع 
أهم مرتكزين للمرحلة المقبلة، 

أولهما تحديد واختيار فريق العمل 

التنفيذي الذي سيتولى مهمة قيادة 
المجموعة، وثانيهما تحديد التوجه 

والمسار المستقبلي إلنوفست 
من خالل ما تم اعتماده أخيرا 

لخطة العمل للسنوات الثالث 
المقبلة، والتي تهدف بشكل رئيس 

إلى تحقيق مبدأ االستدامة في 

النمو واإليرادات وتوزيع المخاطر 
من خالل التنويع في قطاعات 

االستثمار”. 

وأضاف “حرص مجلس اإلدارة  «
خالل العام السابق على التعاون 

والتنسيق مع جميع األطراف ذات 
الصلة بإنوفست من مساهمين 

ومستثمرين وجهات رقابية 
وإدارة تنفيذية وجميع العاملين؛ 

إيمانا منه بأن ذلك يصب في 
مصلحة إنوفست لتحقيق أهدافها 

المنشودة. وإننا نعكف حاليا على 
تهيئة الشركة للمرحلة المقبلة، إذ 

تقوم اإلدارة التنفيذية على تقييم 
بعض الفرص االستثمارية عالوة 

على وضع خطة عملية لرفع كفاءة 
االستثمارات القائمة وتحسين 

أدائها. وأخيرا، ال يسعني إال أن أتقدم 
بجزيل الشكر والتقدير للمساهمين 

على دعمهم الشركة في المرحلة 
السابقة”. 

ربحية للسنة الثالثة على التوالي

علق الرئيس التنفيذي ياسر  «
الجار، على أداء المجموعة 

قائال “بال شك ننظر إلى هذا 
العام كنقطة لمواصلة مسيرة 

إنوفست في ما حققته في 
السنوات الثالث الماضية من 

نجاحات متمثلة بشكل رئيس 
في المحافظة على الربحية. 
إن حصيلة السنوات الثالث 

الماضية تضمنت بفضل من 
الله تحسنا جوهريا وواضحا في 

أهم المؤشرات المالية، ومنها 
العائد على حقوق المساهمين 
والعائد على األصول ومؤشرات 
السيولة النقدية ونسبة ارتفاع 
حقوق المساهمين، ما سيعزز 

ثقة المساهم والمستثمر 
في مالءة وقوة المركز المالي 
لمجموعة إنوفست. في ظل 

هذه النتائج اإليجابية، سجلت 
إنوفست عائدا جيدا على حقوق 

المساهمين نسبته 10.3 % 
وعائدا على األصول بلغ 5.3 % 
وكالهما يمثل مؤشرا جيدا إذا 

ما تمت المقارنة بالسوق. 

وأما فيما يتعلق بالسيولة،  «
احتفظت المجموعة بمستوى 

جيد من السيولة النقدية بلغ 
14 % من إجمالي األصول 

مما ساهم في تعزيز قدرة 
المجموعة على الوفاء 

بالتزاماتها في سالسة تامة 
وادخار جزء منها للفرص 

االستثمارية المقبلة. 

إن جهود إنوفست ستتجه  «
وبقوة في المرحلة المقبلة 

إلى زيادة اإليرادات التشغيلية 
ذات الطبيعة المستديمة مع 

المحافظة في الوقت نفسه 
على مستوى متوازن ومعقول 

من المصاريف التشغيلية. 
وأخيرا، ال يسعني إال أن أتقدم 
بجزيل الشكر لمجلس اإلدارة 
على الدعم المتواصل وجميع 
العاملين في المجموعة على 

تفانيهم في العمل لتحقيق 
هذه النتائج”.

تحسن جوهري بالمؤشرات المالية

األحد 17 فبراير 2019 
12 جمادى اآلخرة 1440

 

ياسر الجارعمر المطوع

أمل الحامد

اكتشاف الغاز 
سيضع المملكة 

على خارطة 
القطاع
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مــنــذ ســـنـــوات كــانــت الــجــامــعــات الــبــحــريــنــيــة الــخــاصــة 
ــعــديــد مـــن الــطــلــبــة الــخــلــيــجــيــيــن الســيــمــا  تــســتــقــطــب ال
الكويتيين، يدرسون معظم التخصصات، في منظر يشير 
يشّكل  أن  يمكن  الخاص  العالي  التعليم  قطاع  أن  إلــى 
مصدرا جيدا لإليرادات الوطنية، ومستقطبا لالستثمار، 

حاله من حال القطاعات األخرى غير النفطية.
إال أن تلك األرقــام تراجعت بنسب كبيرة جدا وخفتت 
أضـــواء الــجــامــعــات ألســبــاب عــديــدة، تتحمل إداراتــهــا 
وبرامجها الجزء األكبر، فيما أدار البعض “القرص” باتجاه 
الجهات المعنية والناظمة للقطاع، وإلى “التشهير” الذي 

أضر بسمعة التعليم العالي الخاص برمته.
قاسيا  كــان  العالج  أن  أكــدوا  خاصة  جامعات  مسؤولو 
وغير مناسب، حيث ذهب “المعنيون” إلى “الكي” مباشرة 
االستثمار  أهمية  إلــى  االلتفات  دون  وصفهم،  بحسب 
وكيفية االستفادة منه على المستوى الوطني بأن تصبح 

تراجــع أعــداد الطلبــة غيــر البحرينييــن يدعــو لمراجعــة الواقع

السياحة التعليمية.. جامعاتنا على خارطة المنطقة

عندمــا حّمــل رئيــس   غرفــة   تجــارة   وصناعــة   البحريــن   ســمير   ناس   “التشــهير”   بالجامعات   البحرينية مســؤولية اإلضرار بما يعرف بـ  “الســياحة   التعليميــة” ،  واعتبره أدى إلى   عــزوف   الطالب   من   غير  
 البحرينييــن   عــن   الدراســة   فــي   المملكــة، جــاءت كلماتــه كمــن يلقي الحجر في المياه الراكدة لهــذا القطاع المهم والواعد، وبالتالي نتج عن ذلك العديد من األســئلة التي تحتــاج اإلجابة، يأتي في 

مقدمتها “هل البحرين قادرة على أن تكون موقعا جاذبا للدارسين والباحثين عن العلم من أبناء المنطقة”؟، وما المطلوب لتكون كذلك؟

ــان يــتــحــدث عــلــى هامش  ــــذي كـ قـــال   نـــاس ال
يناير   20 الــمــجــلــس   األســبــوعــي   لــلــغــرفــة   فــي 
الماضي، الذي   ناقش   قطاع   التعليم   والتدريب، 
 إنه   قبل   سنوات كان   يوجد   في   البحرين   قرابة  
   9 آالف   طالب   كويتي   فيما   تقلص   العدد   اآلن  
 إلــى   500   فــقــط،   رابــطــا   ذلــك   بالتشهير   الــذي  
 استهدف   الجامعات   التي   كان   عليها   مالحظات  

 من   جانب   الجهات   الرسمية . 
ورأى   نـــاس   أنـــه   كـــان   مـــن   الـــحـــري   حـــل   هـــذه  
ــمــشــكــالت   والـــمـــالحـــظـــات   خــلــف   األبــــــواب    ال
 الموصدة   دون   اعتماد   وسيلة   التشهير   التي  
 أثــرت   على   سمعة   الجامعات،   وجعل   الطالب  

 يعزفون   عنها . 
واعتبر   ذلك   خسارة   كبيرة   لالقتصاد   الوطني،  
  (...)كـــان   قــطــاع   التعليم   الــخــاص   يـــدر   على  
 المملكة   الكثير   من   المداخيل   وبالعملة   الصعبة  
ــارج   ــراء   اســتــقــطــاب   الـــطـــالب   مـــن   خــ ــ  مـــن   جـ

 البحرين.
“عوضا  وانتقد   نــاس   الوضع   الحالي   بالقول: 
عن التقدم نتراجع  إلى   الخلف.  هناك   كثير   من  
 األمور   التي   تؤثر   على   التعليم   أهمها   التشهير  

 بالجامعات”.
وأشـــار   إلــى   أن   السياحة   التعليمية   فــي   دبــي  
 مثال،   استقطبت   مــا   بين   150   إلــى   180   ألــف  

 طـــالـــب،   فــيــمــا   أصــبــحــنــا   نــحــن   فـــي   الــصــفــوف  
 الخلفية   رغم   ريادتنا.

وأيد عاملون في القطاع ومطلعون ما جاء به 
ناس، مع إبقائهم الباب مفتوحا، بالقول “يمكن 

لنا العودة إلى السكة”، فالمجال مفتوحا أمام 
المنافسة.

غياب  في  أيضا  تكمن  المشكلة  أن  وأضــافــوا 
األســواق،  تحتاجها  التي  التخصصات  بعض 
أو أنها موجودة، ولكن بطاقة استيعابية أقل 

من الطلب.
دور  له  و”حرمها”  الجامعات  شكل  أن  وبينوا 
يوجد  ال  الــخــاصــة  الــجــامــعــات  فمعظم  كبير، 
بتأجير  تكتفي  حيث  كافية،  مساحة  لديها 
يفضل  حين  فــي  الطلبة،  لــتــدريــس  عــمــارات 
بمرافق  كبيرة  جامعات  والطلبة  ــدارســون  ال
بالمساعدة  المعنية  الجهات  مطالبين  كاملة، 
في األمر من خالل توفير األراضي أو إنشاء 

تلك  تضاهي  مميزة  بخدمات  تعليمية  مــدن 
الموجودة في الدول األخرى.

الــبــحــريــن قـــــادرة، فهي  الــبــعــض أن  ويــعــتــبــر 
المال  وشركات  البنوك  استقطاب  استطاعت 
كما  الماضي،  القرن  ثمانينات  منذ  والتأمين 
اعتبرت عاصمة الصيرفة اإلسالمية بال منازع 
بها ووفرت  الخاصة  التشريعات  عندما سنت 
تكرار  تستطيع  فهي  لذا  المناسبة،  البيئة  لها 
والصحة  كالتعليم  أخــرى  قطاع  في  التجربة 
بمرور  تفخر  أنها  علمنا  إذا  وغيرها، خصوصا 
مئة عام على انطالق التعليم النظامي وكذلك 
للعلم  إمكانات وحب  من  أهلها  عن  يعرف  ما 

والتعليم.

سمير ناس متحدثا خالل المجلس   األسبوعي   للغرفة الذي ناقش قطاع التعليم والتدريب في 20 يناير الماضي

إعداد:

مازن النسور وعلي الفردان
17 فبراير 2019 األحد
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التعليم العالي الخاص... االستثمار والسمعة

البحرين وجهة للتعليم العالي في المنطقة. وفضل هؤالء، 
بعيد  من  أسمائهم  ذكر  أو  التصريح  عدم  على  أصــروا  بل 
أو قريب لحساسية الموقف، فهم ال يريدون “عوار الراس” 

على حد تعبيرهم.
مستوى  على  الجامعات  أفضل  من  البحرين  جامعة  تعد 

تدريسية  وبــرامــج  جــيــدة  بسمعة  تتمتع  فهي  المنطقة، 
مــحــدودا،  يبقى  استيعابها  حجم  لكن  وقــويــة،  مــتــطــورة 
تسهم  تعليمية خاصة  من وجود مؤسسات  البد  وبالتالي 

في دعم القطاع والنهوض به.
الــمــوضــوع من  ــادت طــرح  غــرفــة الصناعة والــتــجــاريــة أعـ

جديد، ووجهت سؤاال مهما مفاده “لماذا ال تكون البحرين 
بهذا  نستثمر  ال  ولــمــاذا  بالمنطقة،  العالي  للتعليم  وجهة 

القطاع ؟”.
هــذه األســئــلــة وجــلــســات الــنــقــاش حــركــت الــمــيــاه الــراكــدة 

مجددا، فهل تستطيع البحرين أن تكون كذلك؟

لماذا يتكبد الطلبة الغربة والمال للتعليم بالخارج؟
ــة رفــــع مــســتــويــاتــهــا ــي ــل ــح ــم ــى الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة ال ــل ع

كما يقال “اطلب العلم ولو في الصين”، يتغرب آالف البحرينيين في شــتى بقاع األرض طلبا للعلم، 
وبحثــا عــن تخصصــات مميزة قد ال تكون مطروحــة بالجامعات المحليــة، أو موجودة، ولكن حجم 
اســتيعابها “المقاعــد” قليــل، فيضطــر هــؤالء لحمــل أحالمهــم وجــوب الــدول بحثــا عــن الشــهادات، 
منفقين ماليين الدنانير التي كان باإلمكان االحتفاظ بها داخل المملكة لو أن قطاع التعليم العالي 

الخاص وازن وتنبه الحتياجات األسواق ورغبة الطالب على حد سواء.

ــاءات رســمــيــة دقــيــقــة لــعــدد  ــصــ وال تـــوجـــد إحــ
لكن  الــخــارج،  فــي  يــدرســون  الــذيــن  البحرينيين 
التعليم للخدمات الجامعية  مدير مكتب روابط 
إبراهيم أحمد يقدرهم بنحو 3000 طالب سنويا.
الجامعات  ملعب  في  الكرة  أن  “الــبــالد”  لـ  وأكــد 
يفضلها  لماذا ال  نفسها  أن تسأل  عليها  الخاصة، 
ال  لماذا  البحرينيين،  وغير  البحرينيون  الطلبة 
والهيئات  العالي  التعليم  وزارات  فيها  تعترف 
ال  لماذا   )...( العربي،  الخليج  دول  في  المعنية 

يُفضل خريجوها سوق العمل المحلية؟
ثقة  لــديــه  ليس  الــســوق عموما  أن  أحــمــد  وبــيــن 
بالجامعات البحرينية الخاصة، إال من رحم ربي، 

فكيف لنا إقناع الدول األخرى بها؟
دون  الخاصة  الجامعات  بعض  “لــأســف  وتــابــع 
المستوى المطلوب، وبعضها جيد في تخصصات 
بعينها، )...( حتى يكون لدينا قطاع جاذب للطلبة 
عليه أن يكون قويا ومنافسا وبموازاة الجامعات 

العريقة.
الطلبة  إليها  يــذهــب  الــتــي  الـــدول  أكــثــر  وحـــول 
البحرينيون، قال مؤخرا األردن ومصر خصوصا 
البرامج  بهذه  القبول  كــون  الطب؛  لتخصصات 

صعب ومكلف في أوروبا وبريطانيا تحديدا.
لخدمات  آفــاق  مؤسسة  مدير  يقول  جهته،  من 

القطاع  االستثمار في  إن  درويــش  التعليم علي 
ــثـــمـــارات الــحــيــويــة  ــتـ ــن االسـ الــتــعــلــيــمــي يــعــد مـ
الدعم  تــقــدم  أن  يمكن  ــة  الــدول وإن  والمكلفة، 
للقطاع الخاص في هذا السياق؛ من أجل تعزيز 

االستثمار.
“الــبــالد” بخصوص  لـ  درويــش في حديث  ورأى 
أن  التعليم  قطاع  فــي  خبرته  واقــع  مــن  رؤيــتــه 
وتعود  كبيرا  دورا  تلعب  أن  لها  يمكن  البحرين 
ما  إذا  التعليم  قطاع  في  المنطقة  في  للريادة 
قامت بعملية إصالح للمنظومة التعليمية سواء 
المؤسسات  جانب  من  أو  نفسها  الجامعات  من 

العامة المعنية بتنظيم القطاع.
وبخصوص سبب عدم تلقي الجامعات الخاصة 
الخارج،  في  الدارسين  الطلبة  آالف  البحرينية 
تحتاج  البحرينية  الجامعات  أن  درويـــش  يــرى 
العلمية  الدرجات  وفي  التخصصات  في  التنوع 
إلى جانب توفير  البكالوريوس  إلى  الدبلوم  من 
تــخــصــصــات مــتــنــوعــة تــلــبــي احــتــيــاجــات ســوق 
التخصصات  عن  والبعد  الطلبة،  ورغبات  العمل 

التقليدية المتكررة في معظم الجامعات.
الطبية  الــتــخــصــصــات  أن  إلـــى  ــش  ــ دروي ــار  وأشــ
دراستها  على  يقبل  التي  التخصصات  أبــرز  تعد 
الذي يحتم على  األمر  الخارج؛  البحرينيون في 

هذا  في  إمكاناتها  لزيادة  البحرينية  الجامعات 
الجانب.

 % 98 إلــى  “هــنــاك طلبة معدالتهم تصل  وتــابــع 
وال يجدون مقعدا في جامعة الخليج العربي أو 
الكلية الملكية اإليرلندية واللتين تدرسان الطب، 
والــســبــب مــحــدوديــة الــمــقــاعــد، رغـــم أن هــؤالء 
دراســتــهــم  بنفقات  للتكفل  مــســتــعــدون  الطلبة 

بالكامل”.
تخصص  يوجد  ال  البحرين  في  أنه  إلى  ويشير 
طب أسنان، وهذا مستغرب، وأن من يرغب في 
دراسة هذا التخصص عليه التوجه للخارج، الفتا 
إلى أن أقل خيار تكلفة لدراسة هذا المجال هو 
في مصر وذلك بتكلفة كلية تقدر بنحو 40 إلى 
45 ألف دينار، وهذا يعني استثمارات كان يمكن 

االستفادة منها في البحرين.
يعد  الجامعات  االستثمار في  إن  وقال درويش 

من االستثمارات المكلفة لذلك تلجأ بعض الدول 
والمدن مثل دبي إلى إنشاء مدن خاصة للتعليم 
تقدم من خاللها الدعم للمستثمرين لحثهم على 
االستثمار في هذا القطاع الحيوي والمجدي ألي 

دولة.
وبين كذلك، أن التخصصات األخرى التي تشهد 
إقــبــاال لــلــدراســة فــي الــخــارج، هــي التخصصات 
والتي  البحرين،  الهندسية، ورغم وجود جامعة 
تعد أبرز جامعة تقدم هذه التخصصات بمستوى 
جــيــد، إال أن الــمــقــاعــد واإلمـــكـــانـــات مـــازالـــت ال 

تتناسب مع مستوى الحاجة.
وتابع “الجامعات تحتاج كذلك تحسين مستوى 
األسعار ليكون أكثر قبوال، لكنه استدرك بالقول 
لتحمل  مستعدين  الطلبة  أهــالــي  مــن  كثيرا  إن 
رسوم عالية إذا ما وجدت سمعة طيبة للجامعة 
وجودة عالية، مستشهدا بتجربة بريطانيا والتي 

ــد مــــن الــــــــدول الــتــي  ــعـ تـ
للطلبة  كبيرا  استقطابا  تشهد 

تعد  إذ  العالم،  أنحاء  مختلف  من 
تــكــالــيــف الــحــيــاة والـــدراســـة هناك 

باهظة جدا، ولكن هذا ال يثني أولياء 
األمور من إرسال أبنائهم إلى هناك”.

ورغــــــم الـــحـــمـــل الـــكـــبـــيـــر الـــمـــلـــقـــى عــلــى 
الجامعات في تحسين أدائها، يرى درويش أن 

بالتأكيد مستثمرون  لهذه الجامعات ماّلك، وهم 
أمر  المادية وهذا  العوائد  ويرغبون في تحقيق 
الرسمية  الجهات  أن  إلى  يشير  أنه  إال  طبيعي، 
يمكن أن تسهل عملية االستثمار في هذا القطاع. 
األراضــي  تقديم  يتم  لــو  بأنه  درويـــش  ويعتقد 
جانب  من  الخاصة  الجامعات  عليها  تقام  التي 
بعض  أن  يرى  إذ  أفضل،  الوضع  لكان  الحكومة 
الــبــحــريــن ال يتناسب  الــخــاصــة فــي  الــجــامــعــات 
حرمها الجامعي مع إمكاناتها ومع مظهر التعليم 
أراضــي  تقدم  ال  لــمــاذا  وتــســاءل  عموما،  العالي 
بالمجان لالستثمار أو حتى بمبالغ إيجار بسيطة، 
ويكون هناك منطقة تعليمية راقية تكون واجهة 
لتعليم حضاري في البحرين، ويحفز الطلبة على 
الدراسة، حيث إن المظهر ووجود حرم جامعي 
إغــفــالــه. وأنــصــف درويــش  ينبغي  أمــر ال  مؤهل 
ــى أن بعض  الــجــامــعــات الــخــاصــة، حين أشـــار إل
أدائها  تحسين  في  تحركت  الخاصة  الجامعات 
خصوصا حين قامت بعمل شراكات مع جامعات 
أجنبية مرموقة، بحيث يتم استصدار شهادات 
الذي  األمر  العالمية؛  الجامعات  تحمل اسم هذه 

شكل حافزا كبيرا للطلبة.

إبراهيم أحمد علي درويش 

عقــدت لجنــة التعليــم بغرفة تجارة وصناعة البحرين بمقرها اجتماع طاولة مســتديرة بعنــوان “التعليم العالي الخاص: اإلنجازات والفرص 
المستقبلة” وذلك بالتعاون مع مجلس التعليم العالي ومجلس التنمية االقتصادية.

وقالت الغرفة في بيان إن ذلك يأتي ضمن 
ــتــهــا اإلســتــراتــيــجــيــة؛ لــتــوســيــع قــاعــدة  رؤي
والتعليم  التعليم  الــقــطــاع  فــي  االســتــثــمــار 

العالي.
الندوة،  لتغطية  الصحافة  الغرفة  تــدع  ولــم 
كما أنها لم تورد في بيانها تفاصيل ما جرى، 
توصلت  والتي  نوقشت،  التي  األمــور  ما  أو 
ــيــهــا، مــكــتــفــيــة بــبــعــض الــعــمــومــيــات الــتــي  إل

سنوردها تاليا.
التعليم  لجنة  رئــيــس  عــن  نقل  الــبــيــان  لكن 
المنهج  أوضــح  أنــه  الخاجة  وهيب  بالغرفة 
الذي تعتمده لجنة التعليم بالغرفة، والرامي 
لجعل البحرين الوجهة المثلى للتعليم العالي 

الطلبة  من  المزيد  واستقطاب  المنطقة،  في 
البحرين  فــي  العليا  دراســاتــهــم  الســتــكــمــال 
المعرفي، إضافة  وتأثير ذلك على االقتصاد 
لمساهمته الفاعلة في زيادة وتنويع مصادر 

الدخل القومي.
وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد، قـــــدم مـــديـــر تــطــويــر 
ــتــعــلــيــم بــمــجــلــس الــتــنــمــيــة  ــارات ال ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
البيان،  بحسب  الــمــداوي،  منذر  االقتصادية 
ورقة عمل خاصة حول الفرص االستثمارية 
في  العالي  التعليم  قطاع  في  والتطويرية 
البحرين، كما تطرق لمتطلبات جعل البحرين 

وجهة جاذبة الستقطاب الجامعيين.
رؤســـــاء وممثلو  اســتــعــرض  جــانــبــهــم،  مـــن 

يتعلق  فيما  تجاربهم  المشاركة  الجامعات 
لجذب  عــام  ــار  إطـ ــيــات ووضـــع  اآلل بتطوير 
ــيــيــن دعــمــا إلســتــراتــيــجــيــات  ــدول الــطــلــبــة ال
الخاصة  العالي، ومبادراتهم  التعليم  مجلس 
بتطوير برامج التبادل الطالبي، مع تركيزهم 
المعنية  الجهات  بين  التنسيق  أهمية  على 
مؤسسات  لدعم  والخاص؛  العام  بالقطاعين 
استقطاب  نــحــو  بــالــتــوجــه  الــعــالــي  التعليم 

الطالب الجامعيين لمملكة البحرين.
وبــحــث الــمــشــاركــون كــذلــك إيــجــاد الــفــرص 
ــة مع  ــة فــاعــل ــراكـ ــي صــيــاغــة شـ الــكــفــيــلــة فـ
الحكومة ومؤسساتها المعنية بقطاع التعليم 
إستراتيجية  بــلــورة  على  يعمل  بما  العالي 

أرض  على  معرفية  كوجهة  العالي  التعليم 
الواقع.

تــجــارة  غــرفــة  فــي  التعليم  لجنة  أن  يــذكــر 
وصناعة البحرين وسعيا للتعاون والتنسيق 

والتعليم،  التربية  وزارة  فــي  شركائها  مــع 
ومجلس  العالي،  للتعليم  األعلى  والمجلس 
التدريب  جودة  وهيئة  االقتصادية  التنمية 
ــقـــت خــطــتــهــا  ــلـ ــيـــن، أطـ ــكـ ــمـ ــيـــم، وتـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ

اإلســتــراتــيــجــيــة الــخــاصــة بــتــطــويــر قــطــاع 
الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب، وإنــهــا بــصــدد إطــالق 
التشاورية  واللقاءات  المبادرات  من  المزيد 
ــثــمــار فـــي قــطــاع  خـــالل هـــذا الـــعـــام واالســت
مع  ينسجم  بما  وذلـــك  والــتــدريــب  التعليم 
رؤية البحرين االقتصادية 2030 وأولوياتها 

الخاصة بقطاع التعليم والتدريب.

السنابس - بيت التجار

“الغرفة” تبحث جعل البحرين وجهة للتعليم العالي

 

يســيطر القطــاع العــام )الجامعــات الحكومية( على قطاع التعليم العالي فــي البحرين من حيث عدد 
الطلبــة، رغــم وجــود عدد مــن الجامعات الخاصة، فيما يلتحق قرابة نصف الســكان فــي عمر التعليم 

العالي بالجامعات، ومازالت اإلناث األكثر توجها الستكمال دراساتهن الجامعية.

إعــداده  تم  الــذي  البشرية  التنمية  تقرير  وأشــار 
البحرينيين  التحاق  نسبة  أن   2018 الــعــام  فــي 
بالجامعات ارتفعت في السنوات الماضية بشكل 

متسارع لتبلغ 48 % بنهاية 2016.
األكثر  هــن  ــاث  اإلنـ أن  إلــى  البيانات  تــؤكــد  فيما 
اتجاها للدراسات العليا بواقع 51 %، )من اإلناث 
مع  مقارنة  عــامــة(  ثانوية  على  حصلن  الــلــواتــي 

نسبة 45 % للذكور.
وكانت نسبة االلتحاق بالتعليم الجامعي في العام 
2005 ال تتجاوز الـ 28 % في البحرين، إذ كانت 

نسبة االلتحاق 35 % لإلناث و20 % للذكور.
ويــشــيــر مــوقــع هــيــئــة الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة 
13 جامعة خاصة مرخص  هناك  أن  اإللكترونية 
كون  متغير  رقــم  وهــو  حــالــيــا،  البحرين  فــي  لها 
الجامعات  بعض  أوقــف  العالي  التعليم  مجلس 
ألخــرى  مهلة  أعطى  فيما  اآلخـــر،  البعض  وأنـــذر 

لــتــعــديــل أوضـــاعـــهـــا، مـــا يــعــنــي صــعــوبــة تحديد 
هي:  الموقع  بحسب  والــجــامــعــات  بــدقــة.  الــرقــم 
األهلية،  الجامعة  المفتوحة،  العربية  الجامعة 
جامعة   - إيرلندا  في  للجراحين  الملكية  الكلية 
البحرين الطبية، الجامعة الملكية للبنات، جامعة 
العلوم التطبيقية، جامعة المملكة، كلية البحرين 
الجامعية، جامعة الخليجية، جامعة اما الدولية، 
معهد  لأعمال،  الجامعية  غزالة  أبو  طالل  كلية 
 ،)BIBF( والمالية  المصرفية  للدراسات  البحرين 
 Vatel-Bahrain البحرين،   - البريطانية  الجامعة 

)كلية ضيافة(.
جامعة  هــي  حكومية  جــامــعــات   4 يــوجــد  فيما 
البحرين  كلية  البحرين،  بوليتكنيك  البحرين، 

للمعلمين، جامعة الخليج العربي.
جامعات  في  استثمارات  هناك  أن  المعلوم  ومن 
تبحث لها عن موطئ قدم في البحرين، مع تزايد 

أعداد الطلبة.
وتشير البيانات إلى أنه يوجد في البحرين أكثر 
الــذي  الــوقــت  فــي  ألــف طالب جامعي   42.7 مــن 
تشكل فيه جامعة البحرين أكبر حاضنة للتعليم 
العالي في المملكة دون منافس )70.2 % منهم(، 
أنها  عن  فضال  فيها،  للدراسة  المقدم  الدعم  مع 

تحظى باالحترام المحلي والدولي.
6 آالف طالب  قــرابــة  الــبــحــريــن  وتــقــبــل جــامــعــة 
ولكن  سنويا،  التخصصات  مختلف  في  مستجد 
في  قبولهم  يتم  ال  طالب   1500 من  أكثر  يوجد 

كليات الجامعة بحسب آخر البيانات.
ويجلس على مقاعد جامعة البحرين قرابة الـ 30 
ألف طالب في قرابة 44 تخصصا ودرجة علمية.

43 ألف طالب دراسات عليا في البحرين

        إنفوجرافیک: 
محمد خلیل

%48

 48 % من البحرینیین 
یلتحقون بالجامعات.

التعلیم الجامعی

51 % من اإلناث الحاصالت على 
ثانویۀ عامۀ یواصلن دراستهن 

الجامعیۀ، و%45 من الذکور.

%51
%45
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جامعات حکومیۀ

جامعۀ خاصۀ

70.2 %
یوجد فی البحرین أکثر من 42.7 ألف 

طالب جامعی 30 ألف منهم فی جامعۀ 
البحرین (%70.2 منهم).

6

٣

تقبل جامعۀ 
البحرین قرابۀ
 6 آالف طالب 
مستجد سنویا.

3 آالف طالب 
یواصلون 

تعلیمهم خارج 
البحرین سنویا.

آالف

آالف

بالتعاون مع 
“مجلس التعليم” 

و”التنمية 
االقتصادية”

مقاعد محدودة 
لدراسة الطب وال 

تخصص لـ “األسنان”

مدينة تعليمية 
بأراٍض مدعومة 

يخفض كلفة 
االستثمار 

عقد شراكات مع 
جامعات عالمية 

مرموقة يرفع 
المستوى  

ــتــدريــب   بــالــغــرفــة    ــال  رئــيــس   لــجــنــة   ال قـ
 وهيب   الخاجة إن   هناك   خطة   الستقطاب  
 عشرات   اآلالف   من   الطلبة   في   غضون 
السنوات الخمس المقبلة، إذا ما تم إنجاز 

ما بات يعرف بـ “االعتماد األكاديمي”.
الجامعات   المحلية   من  ن   أن   الكثير   وبيَّ
 قطعت   شوطا   كبيرا   للحصول   على   هذا  
 االعتماد،   والــذي   سيساعدها   في   قبول  
ــارج،   مــتــوقــعــا   حصول  ــخـ  الــطــلــبــة   مــن   الـ

بعضها عليه خالل العام الجاري.
وأضاف   الخاجة الذي كان يتحدث خالل 
المجلس األسبوعي للغرفة الذي عقد في 
20 يناير الماضي ،  أنه   فور   حصول   هذه  
 الجامعات   على   االعتماد   سيتم   السماح  
 لــهــا   مــن   جــانــب   التعليم   الــعــالــي   بقبول  

 الطالب   سواء   من   الخليج   أو   من   العالم . 
وأوضح   الخاجة   أن   الغرفة   بصدد   إجراء  
 استبانة   واسعة   للجامعات   البحرينية؛  
 بهدف   رصد   احتياجاتها،   خصوصاً  فيما  

 يتعلق   بتوفير   ما   تتطلبه   سوق   العمل   . 

“االعتماد األكاديمي”... مفتاح استقطاب الطلبة

وهيب الخاجة 

التشهير 
بالجامعات 

البحرينية أضر 
بسمعة التعليم

األحد 17 فبراير 2019 
12 جمادى اآلخرة 1440 11

حلــم بدراســة الطــب منــذ الصغــر، ثابــر، وســهر الليالــي لســنوات حتــى أكرمه هللا 
بمعدل 96.8 % في الثانوية العامة.

خالل  من  البحرينية  للجامعات  تقدم 
سياسة القبول المعتمدة، لكنه لم يقبل 
في كلية الطب، وألن الحلم يراوده ولم 
يستطع أحد التأثير عليه لتغيير رغبته، 
قرر حمل أمتعته والتوجه إلى الخارج.

في  األمــر  به  استقر  حتى  كثيرا  بحث 
أنها  بدافع  الصينية،  الجامعات  إحــدى 
عريقة ومستواها مرتفع، فضال عن أن 
هناك  أرخص  والمعيشة  الدراسة  كلفة 

من دول أخرى كانت بالحسبان.
ــادر فــي العام  ركــب أحــمــد الــطــائــرة وغـ
لــيــلــتــحــق   2015/2016 ــي  ــ ــدراســ ــ ــ ال
دراســـة  فــي  حــمــلــه  ويــحــقــق  بجامعته 

الطب البشري.
ــه طالما فضل هو  إن يــقــول  ــك  وعــن ذل
حيث  البحرين،  فــي  ــدراســة  ال العائلة 
األهــل واألصــدقــاء والكلفة األقــل، لكن 

ذلك لم يتسن له، فهو لم يقبل في كلية 
الطب.

الدراسة تمضي سريعا،  وتابع “سنوات 
الوالد،  محفظة  على  كذلك  ليس  لكنها 
ديــنــار  آالف   5 نــحــو  إلـــى  احــتــاج   )...(
وكلفة  للجامعة،  رســـوم  بــيــن  ســنــويــا، 
أن  المعلوم  ومــن  والــســكــن”.  المعيشة 
هذا الرقم يعد قليال إذا ما تمت مقارنه 
بدول أخرى كبريطانيا وأستراليا مثال، 
حيث يحتاج طالب الطلب إلى أضعاف 
هذا الرقم. وأضاف أحمد “دعك من أن 
يعترف  يعد  لم  العالي  التعليم  مجلس 
بشهادات الطب الصينية؛ ألنه موضوع 
الكلفة  على  هنا  نركز  دعنا  ولكن  آخــر، 
والــغــرفــة والــُبــعــد عــن األهـــل والــخــالن، 
)...( الحياة هناك صعبة، لكننا مواصلون 

حتى ننهي المشوار”.

5 آالف دينار سنوًيا لدراسة الطب بالصين

أكــد مجلــس التعليم العالي أن دعم المجلس لالســتثمار في التعليم العالي الخاص 
قد أسهم في نمو هذا القطاع التعليمي الحيوي في المملكة.

 ومن خالل افتتاح العديد من مؤسسات 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الـــخـــاصـــة الــجــديــدة 
بالتعاون مع مؤسسات عالمية مرموقة، 
والتي  البريطانية،  الجامعة  آخرها  كان 
“سالفورد  جامعة  مع  بالشراكة  ُأنشئت 
ــًة إلــى  ــافـ مــانــشــســتــر” الــبــريــطــانــيــة، إضـ
من  تعد  والتي  الفندقية،  “فاتيل”  كلية 
الفرنسية،  التعليمية  المؤسسات  أهــم 
إنشاء  المجلس على  فضال عن موافقة 
الفترة  في  جديدة  عال  تعليم  مؤسسة 
األمــريــكــيــة”،  “الــجــامــعــة  بــاســم  المقبلة 
أكاديمية جديدة،  برامج  والتي ستقدم 
حاليا  العامة  األمانة  دراســة  جانب  إلى 
ــاء مــؤســســات  ــبــات إنـــشـ ــددا مـــن طــل ــ عـ
جـــديـــدة، تــمــهــيــًدا لــرفــعــهــا إلـــى مجلس 

التعليم العالي التخاذ القرار بشأنها.
وأضاف المجلس في بيان مطلع الشهر 
حلقة  فـــي  دار  مـــا  عــلــى  ردا  ــمــاضــي  ال
نقاشية بغرفة صناعة وتجارة البحرين، 
أن المؤشرات اإلحصائية تؤكد أن عدد 
بمؤسسات  الملتحقين  األجانب  الطلبة 
العديد  مــن  البحرينية،  العالي  التعليم 
مجلس  دول  خــصــوصــا  الـــــــدول،  مـــن 
ــاد، نتيجة الثقة  الــتــعــاون، هــو فــي ازديـ
في مستوى التعليم العالي في المملكة، 
حيث ارتفع عددهم من نحو 5 آالف في 
أكثر  إلــى   2012/2013 الجامعي  العام 
من 6 آالف في العام الجامعي الماضي 
تــزايــد  فــي  الــعــدد  ــذا  وهـ  ،2017/2018

مستمر.

6 آالف طالب أجنبي بالجامعات البحرينية

70.2 % منهم في 
الجامعات الحكومية

رأى الرئيس المؤســس للجامعة األهلية عبدهللا يوســف الحواج أن التعليم العالي 
قطع أشواطا متقدمة، وأن البحرين تمتلك المقومات والبنية الكافية الستقطاب 
الســياحة التعليميــة، منوها إلى أن هناك حاجــة لتضافر القطاعين العام والخاص 

في سبيل تسويق الجامعات والتعليم بالبحرين إلى الخارج.

عــلــى  قــــــــادرة  ــات  ــعـ ــامـ ــجـ الـ إن  وقــــــال 
مجلس  دول  مـــن  الــطــلــبــة  اســتــقــطــاب 
تمتلك  “الــبــحــريــن  والـــعـــالـــم  الـــتـــعـــاون 
جـــامـــعـــات عـــريـــقـــة، يــنــبــغــي أن تــكــون 
المملكة مركز إقليمي وعالمي في مجال 
لجامعاتنا  نــســوق  أن  يــجــب  الــتــعــلــيــم، 
التعليم  والـــخـــاص،  ــعــام  ال بالقطاعين 
أن  واثــق  أنــا   )...( البحرين  في  الممتاز 
واقتصادها  المملكة  على  ســيــدر  ــك  ذل

أمواال كثيرة”.
ــقــد الـــحـــواج مـــن يــقــلــل مـــن شــأن  ــت وان
تقدم التعليم العالي في البحرين، قائال 
“ينبغي البعد عن جلد الذات”، الفتا إلى 
الجامعة  ومنها  بحرينية،  جامعات  أن 
البريطانية   QS صنفتها  التي  األهلية 
لتحتل المرتبة األولى من بين الجامعات 
األكثر تقدما في الوطن العربي، عالوة 
بين  مــن   35 الــــ  للمركز  إحـــرازهـــا  عــلــى 

1200 جامعة بالمنطقة العربية.
التعليم  ــأن  بـ تــفــاؤلــه  الـــحـــواج  ــدى  ــ وأبـ
العالي الخاص سيشهد انتعاشا وطفرة 
عام   100 مــرور  مع  المقبلة،  الفترة  في 

على التعليم النظامي.
وبخصوص نقص المقاعد والتخصصات 
خريجي  مــن  تجعل  والــتــي  المطلوبة، 
ــلــخــارج لــلــدراســة  ــتــوجــه ل الـــمـــدارس ال
أنه  إلى  الحواج  أشار  والهندسة،  الطب 
الجامعات والجانب  بين  التعاون  يمكن 

التخصصات  تــوفــيــر  بــهــدف  الــرســمــي؛ 
نكون  أن  نريد  “ال  مستدركا  المطلوبة، 
أن  الــجــيــد  مـــن  ــعــالــم  ال عــلــى  منغلقين 
ويثرون  بالخارج  يــدرســون  طلبة  نــرى 
أن نستقبل طلبة  الجيد  البحرين، ومن 

أجانب وتكون هناك سياحة تعليمية”.
التعليم  وأكد الحواج أن االستثمار في 
ــة، وأن  ــ ــي ــ لـــم يــعــد خـــيـــار، بـــل هـــو أول
للقطاع  الداعمة  الحكومية  المؤسسات 
التعليمي باستطاعتها تقديم المساعدة 
ســواء  االستثمار  هــذا  دعــم  سبيل  فــي 
حتى  بــل  المدعومة،  األراضـــي  بتوفير 
تكلفة تشييد  المساهمة في تحمل  في 
ــلــقــطــاع الـــخـــاص،  الـــحـــرم الــجــامــعــي ل
في  عــمــان  سلطنة  بتجربة  مستشهدا 
تمتع  البحرين  أن  مؤكًدا  السياق.،  هذا 

بكفاءات تعليمية مرموقة.

الحواج: لدينا المقومات ونحتاج “التسويق”

عبدالله الحواج
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السعودية: “أبشر” 
ليس أداة رقابية

نفت وزارة الداخلية السعودية، أمس، 
أن يكون تطبيق “أبشر” الحكومي “أداة 

رقابية”.
وهذا هو أول تصريح بعد حمالت 
لمنظمات وأعضاء في الكونغرس 

األميركي ضد التطبيق.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية 

أنه “باإلشارة إلى ما يتم تداوله عن 
تطبيق خدمات أبشر، من مزاعم بكونه 
أداة رقابية وذلك في محاولة لتعطيل 

االستفادة من أكثر من )160( خدمة 
إجرائية مختلفة يوفرها التطبيق لكافة 
شرائح المجتمع بالمملكة من مواطنين 
ومقيمين بمن فيهم النساء وكبار السن 

وذوي االحتياجات الخاصة”.

بنس: آن األوان لينسحب األوروبيون من االتفاق النووي مع طهران

إيران أكبر راعية لإلرهاب في العالم

أكد نائب الرئيس األميركي مايك بنس، أمس السبت، أن إيران أكبر راعية لإلرهاب في العالم، داعيا األوروبيين لعدم تقويض العقوبات على إيران. وضغط مايك 
بنس في كلمة له في مؤتمر ميونيخ األمني، على الدول األوروبية االنسحاب من االتفاق النووي مع إيران وحثها على الحذر عند استخدام أجهزة االتصاالت التي 

تصنعها شركة هواوي الصينية.

لوقــوف  الوقــت  “حــان  بنــس  وقــال 
شــركائنا األوروبييــن معنا ومع الشــعب 
اإليراني”. وأضاف “آن األوان لينسحب 
االتفــاق  مــن  األوروبيــون  شــركاؤنا 

النووي مع إيران”.
المتحــدة  الواليــات  كانــت  “كمــا  وتابــع 
واضحــة للغايــة مــع شــركائها األمنييــن 
هــواوي  تشــكله  الــذي  التهديــد  بشــأن 
االتصــاالت  شــركات  مــن  وغيرهــا 
الصينيــة. “علينا حمايــة بنيتنا التحتية 
االتصــاالت،  مجــال  فــي  الحساســة 
وتدعــو أميــركا كل شــركائها األمنييــن 

إلى الحذر”.
وبعــد أن ذكر بالتصــدي لإلرهابيين في 
ســوريا والعراق، أكد بنــس أن الواليات 
فلــول  مالحقــة”  “ســتواصل  المتحــدة 
تنظيــم داعــش علــى الرغــم مــن قــرب 

انسحاب قواتها من سوريا.
وقــال إن “الواليــات المتحــدة تحتفــظ 
بوجــود قوي فــي المنطقة، وســتواصل 
مالحقــة فلــول داعــش فــي كل مــكان 
وفــي كل مــرة يرفعــون فيهــا رؤوســهم 
القــذرة”، بينمــا تحاصــر قــوات ســوريا 
الديمقراطية آخر جيب للجهاديين في 

شرق سوريا.
كمــا لفــت بنــس خــالل كلمتــه إلــى أنــه 
“ال يمكــن ضمــان أمــن حلفائنــا إن هــم 

اعتمدوا على الشرق”.
علــى  متفرجيــن  نقــف  “لــن  وأردف 
شــراء حلفائنــا فــي الناتو األســلحة من 

خصومنا”.
واعتبــر بنــس فــي معــرض حديثــه أن 
الواليــات المتحدة عــادت لقيادة العالم 
مــرة أخــرى، وأنهــا قويــة بعهــد ترامــب 

عسكريا واقتصاديا.
وذكــر نائب الرئيس األميركي أن زيارة 

ترامب إلى السعودية كانت تاريخية.

وبخصــوص مــا يحــدث فــي فنزويــال، 
قال نائب الرئيس األميركي إن مادورو 
تسبب بإفقار فنزويال وعليه أن يرحل.
وحــض نائــب الرئيــس األميركي مايك 
بنس، االتحاد األوروبي على االعتراف 
بخوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا 

بالوكالة لفنزويال.

وقال بنس: “علينا جميعا أن  «
نقف مع الشعب الفنزويلي حتى 
استعادة الحرية والديمقراطية 

بالكامل، لذا نحض اليوم االتحاد 
األوروبي على الوقوف إلى جانب 
الحرية واالعتراف بخوان غوايدو 

رئيسا شرعيا وحيدا لفنزويال”.

دبي ـ العربية.نت

نائب الرئيس األميركي يتحدث إلى صحافيين في ميونيخ أمس )رويترز(

دبي - العربية.نتدبي - العربية.نت دبي - العربية.نت

دعــا اليمــن، على لســان وزيــر اإلعالم اليمني معمــر اإلرياني، الحكومــة اللبنانية 
الجديــدة إلــى وقــف تدخــالت حــزب هللا فــي الشــأن اليمنــي وســحب خبرائــه 

ومقاتليه من اليمن.

علـــى  الجمعـــة  مســـاء  اإلريانـــي  ونشـــر 
حســـابه فـــي “تويتـــر” فيديـــو ألميـــن عـــام 
نصـــرهللا  حســـن  هللا  حـــزب  ميليشـــيا 
يعتـــرف فيـــه بوجـــود عناصـــر مـــن حـــزب 
هللا فـــي اليمـــن، وعّلـــق الوزيـــر اليمنـــي 
الشـــأن  فـــي  الصـــارخ  “التدخـــل  كاتبـــًا: 
اليمنـــي والدعـــم المباشـــر الـــذي يقدمـــه 

حـــزب هللا اللبنانـــي إلـــى المليشـــيات 
الحوثيـــة واضـــح وجلـــي، ليـــس 

فـــي مثـــل هـــذه التصريحـــات 
فقـــط، بـــل مـــن خـــالل تواجـــد 
الصواريـــخ  تطويـــر  خبـــراء 

األلغـــام  وصناعـــة 
الناســـفة  والعبـــوات 
والمدربيـــن واحتضـــان 

للمليشـــيا  إلعـــالم  الجنوبيـــة  الضاحيـــة 
مـــن قنـــاة المســـيرة والســـاحات”. وأضـــاف 
“ندعـــو  أخـــرى:  تغريـــدة  فـــي  اإلريانـــي 
تدخـــالت  لوقـــف  اللبنانيـــة  الحكومـــة 
ــي وســـحب  ــأن اليمنـ ــي الشـ ــزب هللا فـ حـ
اليمـــن، ووقـــف  مـــن  خبرائـــه ومقاتليـــه 
إلـــى  يقدمـــه  الـــذي  الدعـــم  أشـــكال  كل 
فيهـــا  بمـــا  الحوثيـــة  المليشـــيات 
التحريـــض  قنـــوات  إيقـــاف 
أنشـــطة  باعتبارهـــا  والفتنـــة 
اليمـــن  ضـــد  عدائيـــة 
النـــأي  مبـــدأ  عـــن  وخـــروج 
بالنفـــس الـــذي أعلنتـــه 
أزمـــات  إزاء  لبنـــان 

. المنطقـــة”

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف سيرغي الفروف لقد قمنا بتوقيع 
مذكرة تفاهم مع تركيا حول مدينة إدلب السورية، التي وفًقا لها ستقوم تركيا 

بفصل القوات المعارضة المتعاونة مع أنقرة بعيًدا عن جبهة النصرة.

وتابــع الفــروف خالل كلمتــه بفعاليات 
مؤتمــر ميونــخ لألمــن، أمــس الســبت، 
ســيطرت  بســوريا  النصــرة  جبهــة  أن 
علــى أكثر مــن %90 من منطقة إدلب، 
وروســيا وإيــران وتركيــا متواجــدون 
أنــه  إلــى  مشــيًرا  بالمنطقــة،  بالفعــل 

كان هنــاك اتفــاق لبنــاء نهــج 
لحقــوق  وفًقــا  تدريجــي 

لحــل  العالميــة  اإلنســان 
وأكــد  األزمــة.  تلــك 

الرئيــس  أن  الفــروف 
بوتيــن قــد أعلــن أنهــم 
لن يســتطيعوا التحمل 

لألبــد هــذا الكــم الهائــل 
من اإلرهابيين في إدلب، 

تلــك  أن  إلــى  مشــيًرا 

أقــرب  فــي  يتــم حلهــا  األزمــة ســوف 
الخارجيــة  وزيــر  طالــب  فيمــا  وقــت. 
بالتخلــي عــن  الــدول  بعــض  الروســي 
العقليــة االســتعمارية، مشــيرا إلــى أن 
“االتحاد األوروبي سمح باالنجرار إلى 
مواجهة ال معنى لها مع روسيا”.

علـــى  الفـــروف  وشـــدد 
أن “الرئيـــس الروســـي 
بوتيـــن  فالديميـــر 
كـــرر مـــرات عديـــدة 
إلجـــراء  اســـتعدادنا 
مـــع  مفاوضـــات 
المتحـــدة  الواليـــات 
اتفاقيـــة  بشـــأن 
متوســـطة  الصواريـــخ 

. لمـــدى” ا

بــدأت لجنــة إعادة االنتشــار فــي الحديدة برئاســة الجنــرال مايكل لوليســغارد، 
جولــة اجتماعاتها السادســة لبحــث آليات تنفيذ إعادة االنتشــار بحضور ممثلي 

الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين.

وأوضح مســؤول في اللجنة لـ”العربية” 
أن اللجنــة عقــدت اجتماعين في فندق 
تاج أوســان بمناطق سيطرة الحوثيين 

في مدينة الحديدة.
وتركزت النقاشــات، وفقًا للمصدر، على 
بحث آليات االنســحاب، وإعادة انتشار 
الحديــدة  موانــئ  مــن  الميليشــيات 
المتبــادل  ثــم االنســحاب  الثالثــة أوالً، 
لقــوات الطرفين من األحيــاء الجنوبية 
والشــرقية والشــمالية لطريــق صنعــاء 

وفتح ممر آمن للمساعدات اإلنسانية.
وأكد المصدر أن المناقشات ال تزال في 
مســتوياتها األولــى التــي انتهــت إليهــا 
اجتماعــات الجولة الخامســة على متن 
تقــدم  تحقيــق  األمميــة دون  الســفينة 

يذكر.

فــي  األممــي  الفريــق  رئيــس  ويســعى 
اللجنــة لوليســغارد إلــى إحــداث خــرق 
بضــرورة  الحوثييــن  إقنــاع  بمحاولــة 
إعــادة االنتشــار مــن موانــئ الحديــدة 
وفقــًا  أوالً،  عيســى  ورأس  والصليــف 
ســتوكهولم،  اتفــاق  مــن  األول  للبنــد 
ثــم االنتقــال إلــى البنــد الثانــي الخاص 
ممــر  وفتــح  المتبادلــة  باالنســحابات 

للمساعدات اإلنسانية.
أن  اللجنــة  فــي  مشــاركون  وأكــد 
مناقشــات اليوم األول من االجتماعات 
فــي جولتهــا الحاليــة لم تحســم أيًا من 
نقــاط االختــالف نتيجــة تعنــت ممثلي 
اللجنــة،  فــي  الحوثــي  ميليشــيات 
وتعمدهم إغراق النقاش في التفاصيل 

للمماطلة وإضاعة الوقت.

الفروف: بوتين لن يتحمل وجود اإلرهابيين بإدلباليمن يدعو لبنان لوقف تدخالت حزب اهلل بشؤونه جولة سادسة للجنة إعادة االنتشار بالحديدة
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القاهرة - رويترز

ميونخ - وكاالت

بيروت - رويترز

مســؤوليته  داعــش  تنظيــم  أعلــن 
تفتيــش  نقطــة  علــى  الهجــوم  عــن 
 7 ولقــي  ســيناء.  شــمال  للجيــش 
اشــتباكات  فــي  مصرعهــم  إرهابييــن 
بشــمال ســيناء بمصر، حســب ما أفاد 
المتحــدث العســكري المصــري العقيد 
وقــال  الرفاعــي.  ثامــر  حــرب  أركان 
صفحتــه  علــى  العســكري  المتحــدث 
االجتماعــي  التواصــل  موقــع  علــى 
العناصــر  اليــوم  “قامــت  فيســبوك: 

اإلرهابيــة بمهاجمــة أحــد االرتــكازات 
األمنيــة بشــمال ســيناء، وقامــت قوة 
للعناصــر  بالتصــدى  األمنــى  االرتــكاز 
اإلرهابيــة واالشــتباك معهــا، وتمكنــت 
مــن القضــاء علــى 7 أفــراد تكفيريــة، 
النيــران  إطــالق  لتبــادل  ونتيجــة 
و14  ضابــط  واستشــهاد  إصابــة  تــم 
درجات أخرى، وجاٍر اســتكمال أعمال 
التمشيط ومالحقة العناصر اإلرهابية 

للقضاء عليهم بمنطقة الحدث”.

يــوم  اللبنانــي  النــواب  مجلــس  منــح 
االئتالفيــة  للحكومــة  ثقتــه  الجمعــة 
الجديــدة ليعطيها الضــوء األخضر لبدء 
عملهــا بعــد جلســة نقلها التلفزيــون على 
النــواب  فيهــا  ناقــش  مباشــرة  الهــواء 

سياساتها المقترحة.
كان رئيس الحكومة سعد الحريري قال 
إن حكومته ستضع على رأس أولوياتها 
المطلوبــة  االقتصاديــة  اإلصالحــات 

الضخــم  العــام  الديــن  علــى  للســيطرة 
للبنــان. وقــد تــم االتفــاق علــى حكومــة 
جديــدة هــذا الشــهر فــي خطــوة أنهــت 

التشاحن الذي استمر 9 أشهر.
معظــم  اللبنانيــة  الحكومــة  وتضــم 
األحــزاب الكبــرى الممثلــة فــي مجلــس 
النواب منها تلك التابعة للرئيس ميشال 
عــون والحريــري ورئيــس البرلمــان نبيه 

بري باإلضافة إلى جماعة حزب هللا.

“داعش” يتبنى هجوم شمال سيناء

نواب لبنان يمنحون الثقة لحكومة الحريري

الخرطوم - رويترز قرب الباغوز )سوريا( - وكاالت

قالت وكالة الســودان لألنباء إن لجنة برلمانية لدراســة تعديل دســتور البالد بما يســمح للرئيس عمر البشــير بالترشح لفترة أخرى 
قررت أمس السبت تأجيل اجتماعها لبحث هذه التعديالت ألجل غير مسمى.

شــبه  احتجاجــات  ظــل  فــي  الخطــوة  وتأتــي 
يوميــة تخــرج في الســودان منذ التاســع عشــر 
مــن ديســمبر 2018، منــددة بالغــالء ومطالبــة 
برحيــل النظام، صاحبتها أعمال عنف أســفرت 
إحصــاء  آخــر  وفــق  قتيــال،   32 ســقوط  عــن 

حكومي.
وأشــارت الوكالة الســودانية إلى أن ”ارتباطات 
تأجيــل  فــي  الســبب  هــي  خاصــة“  طارئــة 

االجتماع لكنها لم تقدم تفاصيل أخرى.
التعديــل  أيــدت  قــد  النــواب  أغلبيــة  كانــت 
المقترح قبل أســبوعين مــن بدء االحتجاجات 
وكلفــت لجنــة طارئــة بصياغة التغييــرات قبل 

أول جلسة للبرلمان في أبريل.
ويواجــه البشــير حاليــا معارضــة لحكمــه علــى 
نحــو لم يســبق لــه مثيل حيث يتظاهــر المئات 

في الشوارع بشكل شبه يومي.

العــام  فــي  رئيســا  انتخــب  البشــير  أن  يذكــر 
2010 بعد تعديل الدســتور في اعقاب اتفاقية 
الســالم مــع المتمرديــن الجنوبييــن، ثــم أعيــد 

انتخابه في العام 2015 لدورة رئاســية تنتهي 
عــام 2020، ومــن والمقــرر إجــراء االنتخابــات 

في العام 2020.

قال المرصد الســوري لحقوق اإلنســان، إن مقاتلين تدعمهم الواليات المتحدة ســيطروا على آخر جيب لتنظيم داعش في شــرق 
ســوريا، الســبت، بعــد استســالم المتطرفيــن الذيــن كانــوا فــي المنطقة. وذكر المرصــد الذي يقع مقــره في بريطانيــا أن المئات من 

عناصر التنظيم المتطرف كانوا في المنطقة واستسلموا لقوات سوريا الديمقراطية خالل اليومين الماضيين.

وأضاف أن بعض المتطرفين ربما ما زالوا 
مختبئين في أنفاق.

ســوريا  قــوات  أكــدت  جهتهــا،  مــن 
مــن  كبيــرة”  “أعــدادًا  أن  الديمقراطيــة 
البقعــة  فــي  تــزال موجــودة  ال  المدنييــن 
األخيــرة تحــت ســيطرة داعش في شــرق 
الرئيــس األميركــي  تأكيــد  غــداة  ســوريا، 
بشــأن  هامــًا  إعالنــًا  أن  ترمــب  دونالــد 
“القضاء على الخالفة” المزعومة سيصدر 

في غضون 24 ساعة.
وقال المتحدث باســم حملة قوات سوريا 
الديمقراطيــة في دير الزور عدنان عفرين 
ليــل الجمعــة/ الســبت “المدنيــون مــا زالوا 
موجوديــن في الداخل بأعداد كبيرة.. من 
عائــالت داعــش في األقبيــة تحت األرض 

وفي األنفاق. وكانت هذه مفاجأة لنا”.
بــدوره، قــال قائــد هجــوم قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة على آخر معقل لداعش في 
شــرق ســوريا الســبت إن القــوات ســتهزم 

التنظيم “في وقت قصير جدا”.
وأضاف جيا فرات للصحافيين أن القوات 
تحاصــر التنظيــم مــن جميــع الجهــات في 

حي صغير بقرية الباغوز.

الرئيس السوداني يتحدث في العاصمة الخرطوم يوم الخامس من فبراير الجاري )رويترز(
أفراد من قوات سوريا الديمقراطية قرب الباغوز بدير الزور السورية يوم 12 فبراير الجاري )رويترز( 

الوكالة السودانية: “ارتباطات طارئة” أرجأت اجتماع اللجنة البرلمانية آخر جيب للتنظيم المتطرف تحت سيطرة “سوريا الديمقراطية”
تأجيل بحث تعديالت دستورية تعيد ترشيح البشير استسالم “داعش” في شرق سوريا

17 فبراير 2019 األحد
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دبي - العربية.نت: اتهم قائد الحرس الثوري اإليراني  «
اللواء محمد علي جعفري، في تصريحات بثها 

التلفزيون الحكومي اإليراني أمس السبت “القوات 
األمنية الحكومية الباكستانية” بدعم الجماعة 

المسلحة التي نفذت هجومًا انتحاريًا أودى بحياة 
27 من أفراد الحرس الثوري في زاهدان. وكانت 

طهران وجهت اتهامًا سابقًا إلى أميركا و”حلفائها” 
بتنفيذ الهجوم. وبحسب وكالة تسنيم اإليرانية، 
فإن قائد الحرس الثوري اإليراني هدد السعودية 

واإلمارات بعد هجوم زاهدان، حيث اتهمهما 
بـ”تسهيله” باإلضافة لباكستان. وقال اللواء 

جعفري “على الحكومة الباكستانية التي آوت 

هذه العناصر الخطرة على اإلسالم وعلى الثورة 
في المنطقة، وتعلم أين مواقعها وهي تحظى 
بدعم القوات األمنية الحكومية الباكستانية، أن 

تتحمل مسؤولية هذه الجريمة التي نفذتها هذه 
العناصر”، على حد قوله، في إشارة إلى جماعة 

“جيش العدل” التي تبنت الهجوم.

إيران تتهم السعودية واإلمارات وباكستان بهجوم زاهدان
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لــن نتمكــن مــن ذكــر المواقــف النبيلة ذات الشــمائل الطيبــة لصاحب الســمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، رئيــس الوزراء الموقــر حفظه هللا ورعاه، بمشــاعره األبوية 
واألخوية واإلنسانية تجاه مواطن ألم به مصاب، أو مواطنة تمر بظروف صعبة، أو أسرة 
تواجــه معانــاة، أو أي إنســان يحتاج العــون، فالمناقب والمآثر النابعة ممــا يكنه خليفة بن 
ســلمان للنــاس، كل النــاس، تظهــر فــي متابعتــه وتوجيهاتــه وحرصه على أن يكــون قريبا 

من الناس.
كثيــرون تابعــوا حادثــة حريــق منــزل المواطــن محمــد بطي مــن منطقــة البســيتين، فهذا 
المواطــن وأســرته وجدوا أنفســهم في لحظــة مفاجئة بال مأوى بعــد أن أتى الحريق على 
منزلهم وكل ممتلكاتهم، والحمد لله على سالمة كل أفراد األسرة، وهذه نعمة عظيمة من 
نعم رب العالمين أن من عليهم بالسالمة، وال راد لقضاء هللا وقدره، والحمد لله كثيًرا على 
أننــا فــي هــذا البلد الطيب الكريم المبارك، نعيش محاطيــن بأطيب وأنقى القلوب والروح 
البحرينيــة األصيلــة بــدًءا مــن قيادتنــا الرشــيدة وأبنــاء الوطــن الذيــن يقفون مــع بعضهم 
البعض في الظروف الصعبة، فالمواطن محمد بطي عبر في حديثه عما يجول في قلوب 
كل البحرينييــن مــن محبــة وتقديــر وإجالل لســمو رئيس الوزراء، أطــال هللا عمره وأبقاه 

ذخًرا لهذا الوطن الغالي.
إن اإلحســاس باالطمئنــان والراحــة مــن جانــب المواطــن وأســرته بعــد صــدور توجيهــات 
ســموه بتوفيــر وحــدة ســكنية بديلــة وتلبيــة احتياجاتهم عبــر عنها المواطــن محمد بطي 
بأنهــا مشــاعر جعلتــه “يبكــي”، فهي كما قال فــي حديثه لصحيفة “البالد”: “غمرتنا مشــاعر 
ســموه وكرمــه واهتمامــه بنــا وبــكل المواطنين الذين يتعرضــون لظروف قاســية، فنجده 
يقــف داعًمــا ومؤازًرا ويلبــي احتياجات المواطنين”، فهو صاحب األيــدي الكريمة والقلب 
الرحيــم وهــذا دليــل علــى حبه الكبير ألهــل البحرين وهو مــا يعكس مكانتــه وحبه الكبير 

في قلوبهم. 
وبالفعــل، هــذه المشــاعر حقيقية نابعــة من صميم القلب، واألكثر من ذلك أن ســمو رئيس 
الــوزراء كان وال يــزال يتحــدث ويوصــي ويؤكــد االعتــزاز بســمات أبنــاء البحريــن فــي 
تالحمهــم وتعاضدهــم فهــي دليــل علــى الحب الــذي يجمع أهــل البلد، وهكذا رأينا، ســواء 
بالنســبة للمواطــن محمــد بطــي أم غيره من المواطنين، فإننا نشــعر بالســعادة والفخر أننا 
نعيــش فــي بلد هو أســرة واحــدة قلبها على أفرادها في الســراء والضــراء، فنعًما بقيادتنا 

الرشيدة ونعًما بأهل البحرين الكرام.

هل سيغدو الذكاء االصطناعي البديل األوفر للثورة المعلوماتية القادمة؟ سؤال 
يطرح نفسه بقوة، خصوصا مع تغلغل الروبوت في مناحي الحياة وتواجده في 
المصانع وغرف العمليات ناهيك عن غرف القيادة والتحكم عن بعد، حيث تؤكد 
المؤشــرات أن نســبة الخطــأ تقلصــت بشــكل مضاعــف فــي معظم المهمــات التي 

يقوم بها الروبوت.
فــي معظــم الندوات أو المحاضــرات التي يتم فيها الترويــج للذكاء االصطناعي 
يباشــر معظــم المتحدثــون تأكيدهم بوجوب تواجد اإلنســان جنبــا إلى جنب مع 
اآللــة لتفــادي الخطــأ والحصــول علــى أقــرب نســبة مــن الكمــال، إال أن المخاوف 
تتجــه نحــو اســتعاضة كاملــة لآللــة عــن الجنــس البشــري، وهــو مــا ينبــئ بكارثة 
حقيقيــة إذا مــا نجح هذا التســلل الســريع للــذكاء االصطناعي في إقصاء البشــر 

جانبا واالعتماد الكلي عليه.
لمــاذا هــذه المخــاوف بالتحديــد؟ واإلجابــة هنــا تكمــن فــي أن البشــرية متفاوتة 
الــذكاء والمهارة، لذا فإن الذكاء البشــري نســتطيع توجيهــه وتلمس قدراته غالبا 
في ناتج ما يقوم به كل فرد على حدة، لذا تجدنا مختلفين في الميول والتفكير 
واإلبــداع واإلنتــاج، أمــا ما يقدمــه الذكاء االصطناعــي حاليا فهــو ناتج معطيات 
وكــم كبيــر مــن التجــارب الحقيقيــة التــي وصل لهــا البشــر وقدموها كاملــة لآللة 
لتقودنــا نحو حســابات بنتائج صحيحة ال يشــوبها الخطأ فــي أغلب األحيان كما 
يؤكد الخبراء، وهو ما يقودنا حتما نحو هذا التوجه الذي يســعى إلى اســتبدال 

حقيقي للعنصر البشري وفنائه.

 ومضة:  «

ال أبالغ عندما أستخدم مصطلح )الفناء( فأية بطالة ستطالنا بعد  «
هذا اإلحالل واالستبدال الذي سيعمل على تدن واضح في المهارات 

اإلنسانية؟ وإذا ما أشرنا هنا إلى وقوع نسبة خطأ ولو ضئيلة من نتاج 
اآللة من سيكون المحاسب عليها ومن يتحمل ارتكابها. أعتقد أن عصر 
الذكاء االصطناعي بحاجة إلى بحوث حقيقية تقودنا نحو خارطة طريق 

حقيقية في كيفية استخدامه والتعامل معه.

هي من “شمائل” خليفة بن سلمان الكريمة

الذكاء االصطناعي ما له وما عليه

فضائح الغرب ترجع عليهم
عندمــا يتهــم جيــف بيزوس رئيس شــركة أمازون وأغنى رجــل بالعالم ومالك صحيفة 
الواشــنطن بوســت الرئيــس ترامــب والمملكــة العربيــة الســعودية بابتــزازه مــن خــالل 
تهديده بنشــر فضائحه الجنســية بواسطة مجلة ناشيونال انكوايرر األميركية، يفضح 
الواشــنطن بوســت ويكشــف أن هذه المؤسســات التي دأبت على ابتزاز الدول العربية 
وآخرهــا المملكــة العربيــة الســعودية بقضية مقتل جمال خاشــقجي، هذه المؤسســات 
نفســها عندمــا تتعــرض لالبتــزاز تتباكــى وتســيل دموعهــا وتتظاهــر بأنهــا مــن جنــس 
المالئكــة وأنهــا تعرضت لالبتزاز بالوقت الذي كانت تمــارس فيه االبتزاز بأقبح صوره 
مثلمــا رأينــا الواشــنطن بوســت التي كرســت صفحاتها لشــهور بتعمد مفضــوح وبدون 
أدلــة مــع ســبق اإلصــرار البتزاز الســعودية، وحيــن تعرض مالكهــا بيــزوس لالبتزاز من 
مجلة أميركية منافسة مستغلة فضائح حقيقية مارسها بيزوس وتهديده بنشر الصور 
الجنســية الفاضحــة مــع عشــيقته لم يخرج لســان الواشــنطن بوســت التــي دأبت على 
تصيــد أخبــار الــدول العربيــة بل اســتغالل الشــائعات واألخبــار الكاذبة وعــدم التحقق 
منها وترويجها ضد عرب الخليج وبالذات السعودية واإلمارات والبحرين، وكأن قطر 

الراعية لإلرهاب مع براميل الكذب والتآمر على الدول المالك الطاهر بين الدول.
اآلن مالــك هــذه الصحيفــة يتباكــى ويدعــي أن فضائحــه التي تهدد المجلــة األميركية 
بنشــرها ابتــزاز، ونســي ومعــه فريقــه بالواشــنطن بوســت أنهــم مــن اخترعــوا صناعــة 

االبتــزاز باإلعــالم الغربــي. هــذا يذكرنــا بــذات األســلوب الــذي تتبعــه قنــاة بي بي ســي 
العربيــة التــي دأبــت على مواصلة حملتها بدعم اإلرهــاب على البحرين ودول المنطقة 
طوال السنوات الماضية من خالل استضافتها الوجوه المطلوبة للعدالة والقانون في 
بالدها ومنحها المساحة الخيالية لتلعب بها من دون واعز أو ضمير أخالقي وإعالمي 
يردعهــا عــن هــذا الســلوك وهي التــي تدعي عراقة االســم الــذي تحمله وهــو ادعاء لم 

تعد تستحقه.
باإلضافــة لذلــك هنــاك مرتزقــة اإلعــالم والسياســة مــن بعــض النــواب المنبوذيــن مــن 
المجتمــع االنجليــزي ذاتــه والمعروفيــن بصداقاتهــم للهاربيــن والمطلوبيــن للعدالة عن 
جرائم إرهاب وعنف وتخريب، ولألسف خضعت هذه المجموعة الشاذة في المجتمع 
البريطاني لهؤالء بحجة حرية التعبير وهي حرية تنتهي عندما يتعرض أصحاب هذه 
األبــواق لالبتــزاز مــن منافســيهم مثلمــا حدث مع مديــر هيئــة اإلذاعــة البريطانية قبل 

سنوات بفضيحة مماثلة لفضيحة رئيس شركات أمازون ومالك الواشنطن بوست.
اليــوم يتجــرع هــؤالء ذات الــكأس التــي ابتكروهــا وظنــوا أنهــم يســقون منهــا الــدول 

والشعوب األخرى.

  تنويرة: كم مرة احتضنت الشيطان وأنت تظنه مالكا. «
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من البحرين.. إلى الكويت 
واإلمارات

للمناســبات واألعيــاد الوطنيــة فــي خليجنــا العربــي 
مكانــة خاصــة فــي نفــوس أهــل الخليــج، وال تقتصر 
يكتبــه  مــا  علــى  المناســبات  هــذه  فــي  المشــاركة 
المثقفــون والكتــاب وما يقدمــه اإلعالميون وأجهزة 
اإلعالم فحســب، بل يشــارك المواطنون الخليجيون 
والتبريــكات  التهانــي  بتقديــم  أيًضــا  والمقيميــون 
لبعضهــم البعــض عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي 
معانــي  أجمــل  مــن  وهــذه  الشــخصي،  وتواصلهــم 
ومشــاعر المحبــة والتآخي فالــكل يعتبر هذا الخليج 

العربي بيته وأرضه ووطنه وأهله.
في احتفاالت البحرين بالعيد الوطني وذكرى جلوس 
جاللة الملك حفظه هللا، وكذلك في احتفاالت ذكرى 
الميثــاق، يتلقــى أهــل البحرين التهاني من أشــقائهم 
الخليجيين، وكذلك يفعل البحرينيون، فها هي دولة 
الكويت الشقيقة تحتفل هذه األيام بالذكرى الثامنة 

والخمســين لالســتقالل والذكــرى الثامنة والعشــرين 
للتحريــر والذكــرى الثالثــة عشــر لتولــي ســمو أميــر 
الكويت الشــيخ صباح األحمد الجابر الصباح مقاليد 
الحكم في البالد، وبهذه المناسبات الوطنية، يشارك 
البحرينيون فرحة أهلهم في الكويت، تماًما كما هي 
فرحتهم باليوم الوطني الســعودي، واحتفاالت دولة 
اإلمارات بعيدها الوطني في شهر ديسمبر، وسلطنة 
عمــان فــي شــهر نوفمبــر، وليــس األمر مقتصــًرا على 
الجانب االحتفالي الكرنفالي، ذلك ألن المعنى األكبر 
وارتبــاط  وشــعوبها  وقيادتهــا  األوطــان  مكانــة  هــو 
بأهــل الخليــج بتاريــخ وجغرافيــا وحاضــر منظومــة 
دول مجلــس التعاون. ويأتي دور الكتاب والمؤلفين 
والمثقفيــن في هذه المناســبات بأثــره الجوهري في 
الشــعر  ودواويــن  الكتــب  تشــمل  التــي  إصداراتهــم 
والدراســات، فالمناســبات الوطنيــة مواقيــت مهمــة 

لتقديــم عطــاء فكــري وأدبــي وفنــي، لكــن المؤســف 
باهتمــام  يحظــى  وال  النتــاج،  هــذا  إهمــال  يتــم  أن 
ســفارات الدول التي يقدم لها المؤلفون البحرينيون 
علــى  الحصــول  إلــى  فهــم ال يهدفــون  إصداراتهــم، 
مقابــل مالــي بقدر حرصهم علــى تقديم عطاء فكري 
أصــدر  بحرينــي  مؤلــف  فهــذا  الــدالالت،  خليجــي 
كتاًبــا لدولــة اإلمــارات وكتاًبــا لدولــة الكويــت، وهذا 
شــاعر أصــدر ديــوان شــعري، لكنــه حيــن يقدمها إلى 
الســفارات، ال يجــد منهم أي اهتمــام أو دعم أو حتى 
كلمــة شــكر! فــي ظل ما يشــهده العالم مــن تحوالت، 
التــي  الخليجيــة  اإلصــدارات  دور  أهميــة  تتعاظــم 
تغــرس المعانــي الوطنيــة وترســخ الهويــة الوطنية، 
وهــذه الجهــود يلــزم أن تحظــى باالهتمــام الالئق، ال 
أن يكــون مآلهــا اإلهمال أو الحجر في األدراج.. وكل 

يوم وأوطاننا في رفعة وتقدم ونهضة.

saeed.mohamed@albiladpress.com

سعيد محمد

40 عاما 
من األزمات المتعددة

فــي إحصائيــة سياســية واقتصادية واجتماعيــة لفترة 
40 عاًما من اســتيالء النظام اإليراني على الســلطة في 
إيــران توضــح أن النظام اإليراني مــازال يحلم بتصدير 
ثورتــه كمنتــج طائفــي إلى األقطــار العربيــة واألجنبية، 
وهــو اليــوم وبعــد 40 عاًمــا يحصــد مــا جنتــه سياســته 
المحملــة بالعديــد مــن األزمات السياســية واالقتصادية 
واالجتماعيــة، فعالقاتــه السياســية متدنيــة واقتصاده 
متــداع والشــعب اإليراني بجميــع قومياته يعيش حالة 
مــن الفقــر والعــوز عــدا المنتســبين إلــى النظــام والذيــن 
يرفعــون شــعاراته ويحلمــون بتحقيــق أهدافــه، بجانب 
دعمــه الميليشــيات المؤججــة للنزاعــات الطائفيــة فــي 

عدد من األقطار العربية.
لقــد قامت الثــورة اإليرانية من أجــل الخالص والتحرر 
المصالــح  أصحــاب  أن  إال  الشاهنشــاهي،  النظــام  مــن 
الدينيــة والتجاريــة غيــروا دفــة الثورة إلــى اتجاه آخر، 
اتجاه ُمعاكس لرغبات وتطلعات الشــعب اإليراني الذي 

فجــر الثــورة آمــاًل الخالص، طامًحــا للتغيير السياســي، 
راغًبــا بالتقــدم االقتصــادي والعلمــي والثقافــي، ُمتطلًعا 
النظــام وتطلعاتــه  أهــداف  أن  إال  إلــى حيــاة جديــدة. 
التوســعية قادتــه إلــى الســقوط فــي حفــرة عميقــة مــن 
األزمــات جعلتــه في عزلــة داخلية ومحاصــرة خارجية 
غابــت  عاًمــا   40 وبعــد  األميركيــة،  العقوبــات  أبرزهــا 
أســس الدولــة اإليرانيــة وتراجــع دورهــا لصالــح النهــج 
اآليديولوجــي للميليشــيات التــي تشــرف علــى جميــع 

مؤسسات النظام والُمسيطرة على كياناته.
خــالل أربعيــن عاًما حاول الشــعب اإليرانــي التعبير عن 
وجهــة نظــره لنيــل حريتــه وإرادتــه ورفضــه مشــروع 
ميليشــيات النظــام، وبســبب تفاقم األوضاع المعيشــية 
واالنهيــار االقتصــادي والمالــي شــهدت الُمــدن اإليرانية 
حــوادث ســاخنة مــن االحتجاجــات واإلضرابــات، كمــا 
أن النظــام يتجاهــل حقــوق القوميــات غيــر الفارســية 
أوضاعهــا  بتحســين  وعــوده  عــن  الدائــم  بتراجعــه 

االقتصادية والحقوقية واإلنسانية. 
تحــت  المناســبة  بهــذه  اإليرانيــة  الُصحــف  واحتفلــت 
عناويــن ُمتعــددة، إال أنهــا عناويــن تختلــف كثيــًرا عــن 
ُمجتمــع الفقــر والجوع، ففي الوقت الذي يعيش ما بين 
)45 إلــى 60 فــي المئــة من الشــعب اإليرانــي تحت خط 
الفقر( فإن النظام اإليراني يتباهى بإنتاج العشــرات من 
الصواريخ واألسلحة العسكرية واالستمرار في برامجه 
النوويــة واســتعراضها فــي ســاحات طهــران، كمــا )يبلغ 
الحــد األدنــى مــن األجــور 12 مليــون ريــال بمــا يســاوي 
األميركــي  )الــدوالر  وكان  الشــهر(.  فــي  دوالرات   105
ســابًقا يصل إلى 70 رياال أما اآلن فإن قيمته تصل إلى 
120 ألف ريال(.   االقتصاد اإليراني ُمستمر في الهبوط 
كلمــا زاد الحصــار والعقوبــات الدوليــة، والُمســتفيد مــن 
هــذا الحصــار أركان النظــام وميليشــياته والمنتفعــون 
اآلخــرون مــن وجــوده، والضحية هــو الشــعب اإليراني 

الذي يتجرع سموم هذه الثورة منُذ 40 عاًما.

عبدعلي الغسرة
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أعلن رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيسى بن 
علــي آل خليفــة، عــن أن صالة مدينة خليفة الرياضية ســتكون مســرحا للبطولة 
الخليجيــة الـــ39 لألنديــة األبطــال التــي ســتحتضنها المملكــة باســتضافة نــادي 

المنامة خالل الفترة من 20 حتى 27 أبريل المقبل.

وذكــر ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل 
خليفة على حســابه الرســمي على موقع 
الخليجيــة  البطولــة  أن  “انســتغرام”  الـــ 
ســتقام رســميا على صالــة مدينة خليفة 

الرياضية.
وكان ســموه قد أطلق استفتاء لجماهير 
كرة الســلة باختيار موقع إقامة البطولة، 
إذ نالــت صالــة مدينــة خليفــة النصيــب 
األكبــر مــن حيــث عــدد األصــوات التــي 

تجاوزت الـ70 %.
لممثلــي  التوفيــق  كل  ســموه  وتمنــى 

الوطن فريقا المنامة واألهلي.
رئيــس  ســمو  مــن  القــرار  هــذا  ويأتــي 
االتحــاد؛ كــون أن صالــة مدينــة خليفــة 
تتســع لعدد جماهيــري أكبر، ولذلك يزيد 
مستوى التنافس واإلثارة في المباريات، 
فــي  المشــجعين  جعــل  بهــدف  وأيضــا 

وضعيــة مريحــة للغايــة وهم يشــاهدون 
ويتابعــون المباريات بــدالً من االكتظاظ 
أن  المنتظــر  مــن  إذ  والتزاحــم،  الكبيــر 
تشــهد البطولــة حضــورا جماهيريا كبيرا 

للوقوف خلف ممثلي الوطن.
وتعتبــر صالــة مدينــة خليفــة هــي أكبــر 
البحريــن  بمملكــة  الرياضيــة  الصــاالت 
وتتســع ألكثــر مــن 3 آالف متفــرج، وتــم 
بنــاء هــذه الصالــة ضمن مشــروع مدينة 
خليفــة الرياضية، بعد أن كانت المســبح 
البحرينــي  لالتحــاد  التابــع  الرســمي 

للسباحة.
وســبق هذه الصالة العصرية التي تتمتع 
بمميــزات كثيــرة أن اســتضافت العديــد 
المحليــة  والبطــوالت  الفعاليــات  مــن 

والعالمية.
وسيشــارك فريــق األهلــي   فــي   “خليجية  

 األنديــة”   ممثــال   ثانيــا   للبحريــن   فــي  
 البطولة   إلى   جانب   المســتضيف   المنامة،  
 إذ   يمتلك   الفريق   أحقية   المشــاركة؛   كونه  
 وصيف   دوري   زين   في   الموسم   الرياضي  

 الماضي . 
وسيشــارك   فــي   النســخة   المقبلــة   مــن  
 البطولــة   فريقــان   من   اإلمــارات   وفريقان  
 قطــر،   وفريــق   واحــد   مــن   الســعودية  
 وعمان،   إلى   جانب   فريقين   من   البحرين . 
وســتنتظر   اللجنــة   التنظيميــة   بــدول  
 مجلــس   التعــاون   لــدول   الخليــج   العربية  
 حتــى   يــوم   نهايــة   شــهر   مــارس   المقبــل  
 كموعــد   نهائــي   لتحديــد   مصيــر   مشــاركة  
 األنديــة   الكويتيــة   فــي   بطولــة   األنديــة،  
 وذلــك   فــي حــال   ســير   االتحــاد   الكويتي  
 علــى   خارطــة   الطريــق   التــي   وضعهــا  
 االتحــاد   الدولي   واالنتهــاء   من   إجراءات  
 انتخابــات   االتحــاد،   إذ   فــي   حــال   رفــع  
 اإليقــاف   عــن   المشــاركة   الكويتيــة،  
 فســيمثل   الكويــت   فــي   البطولــة   فريــق  
 واحــد   إلــى   جانــب   فريق   واحــد   فقط   من  

 قطر . 

وحضــرت أنديــة   الســلة   البحرينيــة   فــي  
 البطوالت   الخليجية   بقوة   ممثلة   بفريقي  
 المنامة   واألهلي   صاحبي   النصيب   األكبر  
 مــن   المشــاركات   الخليجيــة،   إذ   شــارك  
 المنامــة   فــي   21   نســخة،   حيــث ســتكون 
هــذه   هــي   المشــاركة   الخامســة   علــى  
 التوالــي   للزعيــم   والثانية   والعشــرين   في  
 تاريخــه   وهــو   عــدد   مــرات   فــوزه   ببطولة  
 الــدوري .  المنامــة   وخــالل   مشــاركاته   في  
 البطولــة،   ظفــر   باللقــب   الخليجــي   فــي  
 مناســبتين   بعــد   أن   حقــق   لقــب   نســختي  
   1995 و  2001 اللتيــن   أقيمتــا   علــى   أرض  

 مملكة   البحرين . 
ويأتــي   فــي   المرتبــة   الثانيــة   مــن   حيــث  
 المشــاركة   فريــق   األهلــي   بـــ   17مشــاركة  
 وهو   عــدد   مرات   فوزه   بالدوري .  ويمتلك  
 األهلــي   الرصيــد   نفســه   فــي   مــرات   الفوز  
 باللقــب   الــذي   حققــه   العاميــن 1985    
 و1988  أّمــا   فريــق   المحــرق،   فإنه   ســجل  
 ظهــوره   فــي   البطولــة   فــي   4   مناســبات،  
 إذ   شــارك   فــي   بطــوالت   األعــوام 2009    

 و  2012 و2013،   وأخيرا 2018.

الجماهيــر مدعــوة لاللتفــاف بقــوة خلــف ممثلــي الوطني
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حقــق الشــباب فوزا كبيرا ومســتحقا علــى الحالة بـ 4 أهــداف دون رد، في المباراة 
التــي جمعتهمــا، أمــس، على االســتاد الوطنــي، ضمن منافســات الجولــة 11 لدوري 

ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.

ولــم يجــد مارونــي الشــباب صعوبــة في 
إنهــاء المبــاراة لصالحــه، إذ حقــق فــوزا 
ثمينا ابتعد على إثره من ذيل الترتيب.

وســجل الشــبابيون هدفــا مبكــرا وصوال 
للدقيقــة 2 بعدمــا ســدد المحترف برنس 
كــرة تابعهــا المحترف اآلخر أرنســت في 
مرمــى حــارس الحالــة حمــد الدوســري، 
فــي حيــن انتهــى الشــوط األول بهــدف 

دون رد.
الشــباب  واصــل  الثانــي،  الشــوط  وفــي 
عبــر  الثانــي  الهــدف  وســجل  تفوقــه، 
المحتــرف برنس في الدقيقــة )54(، قبل 
أن يســجل أرنست الهدف الثالث لفريقه 

والثانــي لــه فــي الدقيقــة )57(، في حين 
لــه  الثانــي  الهــدف  برنــس وســجل  عــاد 
شــخصيا والرابــع لفريقــه عنــد الدقيقــة 

.)90(
إدريــس،  أســامة  الحكــم  المبــاراة  أدار 
وعاونه ســيد فيصل علوي وعبدالرحمن 

الدوسري، والحكم الرابع عيسى عبدهللا. 
وشهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء 
لالعب الحالة علي البورشيد في الشوط 

األول. وبنــاء علــى نتيجــة أمــس، فــإن 
ترتيــب الدوري صار كاآلتي: المنامة في 
الصدارة برصيد 22 نقطة من 12 مباراة، 

الرفــاع 21 مــن 10، المحــرق 20 مــن 10، 
النجمــة 20 مــن 12، الرفــاع الشــرقي 15 
مــن 10، الحــد 13 مــن 10، البديع 12 من 

11، المالكيــة 12 مــن 12، الشــباب 9 مــن 
12، الحالــة أخيرا برصيد 8 نقاط من 11 

مباراة.

فوز رباعي لماروني الشباب على الحالة

فرحة شبابية تكررت 4 مرات من لقاء الشباب والحالة )تصوير: سيد علي شبر(

تنطلق اليوم )األحد( منافسات الجولة العاشرة )األولى إيابا( لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 
2019-2018، وذلك بإقامة لقاءين عند 6.15 مساء.

يلعــب االتفــاق مع البســيتين على ملعب النجمة، وســترة 
مع مدينة عيسى على استاد النادي األهلي.

وتســتكمل مباريــات الجولــة غدا اإلثنيــن بإقامة لقاءين 
أيضــا، إذ يلعــب األهلــي مــع التضامــن، وقاللي 

مع االتحاد، فيما يغيب البحرين
للراحــة  لخضوعــه  الجولــة؛  هــذه  عــن 

اإلجبارية.
ويشير ترتيب الدوري حاليا إلى: األهلي 
في الصدارة برصيد 22 نقطة، البسيتين 
عيســى  مدينــة   ،16 ســترة   ،18 وصيفــا 
 ،6 9، قاللــي  10، البحريــن  15، االتحــاد 
التضامــن 4، واالتفــاق بنقطة واحدة في 

المركز األخير.
يدخــل  اليــوم،  مباريــات  إلــى  وبالعــودة 

أمــام  األول  الفــوز  تحقيــق  بأمــل  االتفــاق 
البسيتين الساعي لتضييق الفارق مع المتصدر 

األهلي.
ويقود االتفاق المدرب الوطني برير الشهابي، والبسيتين 

المدرب التونسي صابر بن العربي.
المواجهــة فــي  تبــرز  الثانيــة،  المبــاراة  وفــي 
كونهــا بيــن منافســين اثنين علــى المركز 

الثالث.
ســترة المتطــور كثيــرا بقيــادة المــدرب 
مدينــة  أمــام  منصــور  علــي  الوطنــي 
عيســى الــذي تراجــع للــوراء كثيــرا بعد 
المــدرب  بقيــادة  اإليجابيــة  بدايتــه 

الوطني جاسم محمد.
مباراة مهمة سيخطو الفائز فيها خطوة 
مهمــة نحــو تأمين المركز الثالث بشــكل 
كبير، فيما الخاسر قد تتضاءل آماله في 

المنافسة
على بطاقة مؤهلة للدوري الممتاز.

اليــوم بإقامــة مباراتيــن ضمــن إطــار الجولــة العاشــرة
انطالق مرحلة اإلياب لدوري الدرجة الثانية

نادي التنس

تأهل الالعبان البحرينيان هاشم التوبلي 
وأحمد محمد السيد إلى المباراة النهائية 
لمســابقة الفــردي ســن 10 ســنوات ضمن 
نهائيات بطولة BBK الرابعة والعشــرون 
المفتوحــة لناشــئي التنس، التــي ينظمها 
 18 إلــى   7 مــن  للتنــس  البحريــن  نــادي 
البحريــن  بنــك  برعايــة  الجــاري  فبرايــر 
والكويت، وجاء تأهل التوبلي بعد فوزه 
الالعــب  علــى  النهائــي  قبــل  الــدور  يــف 
الســعودي عبدالــرزاق الحينبــي بنتيجــة 
4-6، وتأهــل الالعــب أحمــد الســيد بعــد 
فوزه على الالعب السعودي اآلخر حيدر 
الفريــد بنتيجــة 3-6، وبعــد األداء الرائــع 
الــذي قدمــه الالعبــان فمــن المتوقــع أن 

تتسم المباراة النهائية بالقوة والندية. 
وفي مسابقة الفردي سن 8 سنوات تأهل 
للنهائي الالعب الســعودي محمد الكاظم 
تيكســمو،  ايــزاك  الســويدي  والالعــب 
إذ فــاز محمــد الكاظــم فــي الــدور قبــل 

النهائــي على الالعــب البحريني عبد هللا 
الدوســري بنتيجــة 3-4 وفاز ايــزاك على 
الالعــب األلماني لوكاس يهلوترا بنتيجة 
4 العبيــن بحرينييــن  تأهــل  بينمــا   ،4-2
إلــى الــدور ربع النهائــي لمســابقة الفردي 
ســن 14 ســنة يعــد تأهل جابر عبــد العال 

وعبد هللا ناس ومحمد الشهابي ومحمد 
الهدى. 

ويقيم نادي البحرين للتنس غدا )اإلثنين( 
الختامــي  والحفــل  النهائيــة  المبــاراة 
للبطولــة برعايــة الرئيــس التنفيذي لبنك 

البحرين والكويت رياض ساتر.

هاشم التوبلي

تأهــل الالعبيــن التوبلي والســيد إلــى المبــاراة النهائية
تألق بحريني في بطولة “BBK” للتنس

17 فبراير 2019 األحد
12 جمادى اآلخرة 1440

محمد الدرازي

افتتحــت أخيــرا بطولــة الميثــاق للناشــئين لكــرة القــدم 2019، وذلــك فــي 
كرنفــال رياضــي رائــع ومميــز على مالعب نــادي طيران الخليج بســلماباد، 
بحضــور المديــر العــام لمركــز الدكتور زكــي آل عبيد الطبــي للجلدية راعي 
البطولة، هيثم القاســمي، والناشــط االجتماعي والرياضي إبراهيم مطر، 
ورئيــس اللجنــة المنظمــة للبطولــة عمــران النجــداوي، وأعضــاء اللجنــة 

المنظمة وعدد من المدعوين والرياضيين.

وتعــادل الشــاخورة وأبوقوة فــي افتتاح 
 3 بـــ  األولــى  المجموعــة  البطولــة ضمــن 
أهــداف لكليهمــا، وســجل للشــاخورة بدر 
مكــي عبدهللا، ســيد هادي جعفر وحســن 
عبدالنبي، وسجل ألبوقوة السيد محمود 
وأحمــد  أحمــد  عبــدهللا  محمــد  محمــد، 
السيد هاشم حبيب، وأدار اللقاء باقتدار 
حبيــب،  أحمــد  الســابق  الدولــي  الحكــم 
وأحمــد  عبــدهللا  ســمير  عليــه  وأشــرف 

تلفت.
وفــاز فــي اللقــاء الثانــي دمســتان علــى 
عبــدهللا  أحــرزه  نظيــف  بهــدف  صــدد 
كان  المبــاراة  ونجــم  المــادح،  إبراهيــم 

العــب صدد هادي يوســف القرمزي، فيما 
أدار اللقــاء باقتــدار الحكم الشــاب محمد 
الدوســري  عيســى  وراقبــه  عبدالرســول 

ومكي سعيد.
مــن  قوًيــا  تنافًســا  المباراتــان  وشــهدت 
الفــرق األربعــة التي أظهرت تميــًزا كبيًرا، 
وأثبتــوا أن البطولــة مليئة بالمواهب غير 
المندرجة في كشــوفات األندية باالتحاد 

البحريني لكرة القدم.
وسيكون اليوم األحد راحة لجميع الفرق 
على أن يلتقي غًدا االثنين في المجموعة 
األولــى أبوقــوة مــع صــدد الســاعة 4:45 

وتليها مباراة دمستان والشاخورة.

افتتاح بطولة الميثاق لكرة القدم

أحمد مهدي

اســتقبل رئيس االتحــاد الرياضــي البحريني 
الشــيخ ســلطان بــن دعيــج آل خليفــة رئيس 
وأعضــاء النــادي البحرينــي الرياضــي للصــم 

في أول اجتماع لهم.
وتبــادل الطرفان في االجتماع جوانب عدة، 
منهــا مناقشــة أوضــاع األشــخاص مــن ذوي 
اإلعاقــة الســمعية فــي مملكــة البحريــن مــن 
حيــث العدد والجنس والفئــة العمرية، كذلك 
األنشــطة والفعاليــات التــي يقوم بهــا النادي، 
وميول األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، وأكثر 
وتطرقــوا  لهــم،  بالنســبة  تــداوال  الرياضــات 
الصــم  رياضــات  وضــع  عــن  الحديــث  إلــى 
تــداوال  األكثــر  والرياضــات  المنطقــة  فــي 
بيــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة الســمعية 
الطرفــان  وأبــدى  المتاحــة.  واإلمكانــات 
التعــاون فــي شــتى المجــاالت ودعــم رياضة 

الصم على المستويين المحلي والدولي.

تعاون اتحاد 
ونادي الصم

أحمد مهدي

ضمن الجولة 11 
لدوري ناصر بن 

حمد الممتاز



جهــاز  رئيــس  األهلــي،  النــادي  إدارة  مجلــس  يقــود عضــو 
كــرة القــدم لقطــاع الفئات الســنية نادر زليخ ثــورة تغيير 
أثمــرت عــن تصحيح مســار فــرق الفئــات الســنية إداريا 

وفنيــا، وكان لذلك مخرجات واضحة على صعيد 
منهجيــة  علــى  القائــم  العمــل  ونظــام  النتائــج 

إداريــة ومتابعــة ميدانيــة مســتمرة، ودعــم 
متميــزا  إنموذجــا  زليــخ  ليقــدم  المحــدود 
فــي العمــل اإلداري أصبــح جميــع األهالويــة 

ينظرون إليه بعين اإلعجاب والتقدير.

نادر زليخ الالعب الســابق فــي “القلعة الصفراء” ترك 
بصمة كبيرة خالل عمله مع الفئات الســنية خالل هذا 

الموســم ليكون الرجل المناســب في المكان المناسب، وخالل 
هــذه الســطور نســلط الضــوء على أبــرز الخطوات والمبــادرات التي 

قام بها زليخ إلحداث التغيير المنشود للفئات السنية.

حسن علي

ــر بــفــئــات األهــلــي ــي ــي ــغ ــت ــود ثـــــورة ال ــقـ يـ
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محاضرات توعوية 
ومنصات إعالمية 

إلبراز الالعبين

استقطاب 
نجوم النادي 

في التدريبات 
والمباريات

التطلعات 
المستقبلية.. 

فصول دراسية 
ومعسكرات خارجية نــــــــــــــــــــــــــــادر زلـــــــــيـــــــــخ

17

أنهى فريق dojomoto racing البحريني مشــاركته في الجولة الرابعة لســباق UAE X30 Challange لســيارات الكارتنج، 
التي أقيمت في دولة اإلمارات العربية المتحدة يوم أمس األول الجمعة الموافق 15 فبراير الجاري. وشارك الفريق في فئة 
الروكي في السباق، عبر المتسابق لوكا كين، الذي استطاع إحراز المركز الثاني بجدارة تحت إشراف مدربه راشد المعمري.

ويبلغ عدد الفرق المشــاركة في البطولة 12 
فريقــا مــن مختلــف دول العالــم. واســتطاع 
المتســابق لوكا كين أن يحقق المركز الثاني 

بعد منافسة قوية من جميع المشاركين.
وأكــد المــدرب راشــد المعمري أن المنافســة 

للغايــة،  قويــة  كانــت  الرابعــة  الجولــة  فــي 
مشــيرا إلــى وجــود العديــد مــن التحديــات 
التــي واجهــت المتســابق لــوكا كيــن خــال 
الســباق. ولفــت المعمــري إلــى أن لــوكا كيــن 
شارك ألول مرة على الحلبة التي احتضنت 

الســباق وســط منافسة قوية من متسابقين 
من مختلف دول العالم، مشــيرا إلى أن كين 
اســتطاع التعامل بشكل مثالي مع مجريات 

السباق.
وأوضــح أن الســباق كان متعبا للمشــاركين، 

خصوصا أن به العديد من الحوادث، مشيرا 
إلــى أن كيــن تمكــن مــن تفــادي الحــوادث 
المتكــررة، إضافــة إلــى تركيــزه الكبيــر الذي 

مكنه من الحصول على المركز الثاني.
وأكد أن المتسابق لوكا كين بدأ في التدرب 
معــه منــذ فتــرة حوالــي ســنة، مشــيرا إلــى 
وجــود تطــور كبيــر فــي مســتوى المتســابق 
مــن خــال النتائــج المتميزة والافتــة التي 

الفتــا  خارجيــا،  أو  محليــا  ســواء  يحققهــا 
إلــى وجــود مشــاركات أوروبية خــال فترة 
الصيــف المقبلــة. وقــدم المعمري فــي ختام 
حديثــه شــكره الجزيــل إلــى رعــاة الفريــق، 
وهم: DHL، شــركة ســداد البحرين وشــركة 
اريــان اكســتريم، مشــيرا إلى أن هــذا الدعم 
لــه بالــغ األثــر فــي تحفيــز الفريــق وظهــوره 

بأفضل المستويات.

متابعة إدارية ميدانية مستمرة

عمــل  أي  نجــاح  أســاس  أن  زليــخ  يؤكــد 
الميدانيــة  والمتابعــة  واإلدارة  القيــادة  هــو 
المســتمرة، وبحكــم وجــودي بداخل مجلس 
أســتطيع  مــا  بــكل  ســعيت  فإننــي  اإلدارة، 
لتقديم كافة أشــكال الدعم سواء من النادي 
أو مــن خــال الجهــود الذاتيــة واســتقطاب 
االلتــزام  مبــدأ  لترســيخ  وســعيت  الرعــاة، 
بالنســبة  المســتمر  والتقييــم  واالنضبــاط 
منهــم  وطلبــت  واإلداريــة،  الفنيــة  لألطقــم 
كل  بعــد  وتقريــر  مســتمرة،  دوريــة  تقاريــر 
مبــاراة بفئــة الشــباب والناشــئين واألشــبال، 
بشــكل  عليهــا  أشــرف  التــي  الفئــات  وهــي 
فــي  ســواء  الميدانــي  والتواجــد  مباشــر.. 
الحصــص التدريبيــة أو المباريــات يقرب لك 
الصــورة أكبــر واكتشــاف الجوانــب الســلبية 

واإليجابية.
وتابع زليخ “يستغرب الكثيرون من تواجدي 
ومساهمتي الشخصية في إعداد التجهيزات 
ونقل مياه الشرب ومعدات التدريب وإنجاز 
بعض المهام واإلشراف المباشر على العمال، 
والتواجــد فــي التدريبــات والمباريــات، رغم 
فالاعبــون  اإلدارة،  بمجلــس  عضــو  أننــي 
معتاديــن  ليســوا  واإلداريــون  والمدربــون 
علــى هذا األمر، ولكن مــا أقوم به هو واجب 
تجاههم وشــكل لهم دافع للعمل بغض النظر 

عن المناصب والمسميات”.

الحوافز

ويقــول زليــخ بأنه حرص علــى تطبيق نظام 
العطــاء  علــى  الاعبيــن  لتشــجيع  الحوافــز 
والتميــز، حيــث إن كل العــب يحــرز هدفــا 
5 دنانيــر، كمــا يحصــل  يحصــل علــى مبلــغ 
مضيفــا،  دينــارا،   25 علــى  العــب  أفضــل 
“إنــه مبلــغ بســيط جــدا، لكنــه يبــث بداخلهم 
الحماســة ويــزرع فيهم الرغبــة الصادقة في 
تحقيــق الفــوز ولــو كانــت اإلمكانــات أفضــل 
لضاعفنــا المبلــغ، ولكننــا فــي الوقــت نفســه 
االنتمــاء  قيــم  بداخلهــم  نــزرع  أن  نحــاول 
للنــادي بصــورة متوازيــة؛ حتــى ال  والــوالء 

يكون الهدف ماديا فقط..”.

مقر خاص للفئات

وذكــر بأنــه ســعى إلزالــة العديد مــن العقبات 
طريــق  تعتــرض  كانــت  التــي  والصعــاب 
المثاليــة  البيئــة  توفيــر  بهــدف  الاعبيــن؛ 

أمامهم خال الحصص التدريبية.
وأضاف “يحضر الاعبون إلى النادي الساعة 
الرابعة عصرا؛ بسبب مشكلة في المواصات 
رغــم أن التدريب يبدأ الســاعة 5:30 مســاء، 
أي أنهم يجلســون نحو ســاعة ونصف تحت 
أشــعة الشــمس الحارقــة بفصــل الصيف، وال 
يحصلــون علــى الوقــت الكافــي للراحــة بعد 
عودتهــم مــن المــدارس والجامعــات، فقمــت 
بتهيئــة غرفــة خاصــة تم تكييفهــا وتزويدها 
وقهــوة  شــاي  مــن  الراحــة  وســائل  بكافــة 
و..إلــخ؛ ليمكــث فيهــا الاعبــون قبــل خوض 
الحصــص التدريبيــة، وهي كانــت من األمور 

التي تؤرق األجهزة الفنية واإلدارية..”.
مــع  التنســيق  علــى  ســيعمل  إنــه  وقــال 
المواصات في الموســم القادم؛ لحل إشكال 

الحضور المبكر لاعبين.

إبراز الفئات إعالميا

الفئــات  العبــي  إبــراز  علــى  منــه  وحرصــا 

وتشــجيعهم قام زليخ بفتــح منصة إعامية 
خاصــة عبــر موقع “اإلنســتغرام” القت صدى 
طيبا، حيث يتم من خال الحســاب الخاص 
ووضــع  الاعبيــن  أفضــل  بإبــراز  بالفئــات 
بــاب  لقــاءات معهــم مــن  صورهــم وإجــراء 
التحفيــز والتشــجيع، وقد كان لتلك الخطوة 
أثر إيجابي على مستوياتهم رغبة من جميع 
الاعبين في أن يكون لهم حضور قوي فوق 
المستطيل األخضر؛ لينالوا اهتماما إعاميا.

كمــا أنــه حــرص علــى االحتفــال بعيــد مياد 
تلــك  كل  وتوثيــق  وتكريمهــم  الاعبيــن 

اللحظات والمناسبات في اإلنستغرام.

محاضرات تمكين

وانطاقــا مــن حــرص النــادي علــى مســتقبل 
الاعبيــن وتحديــدا العبي فئة الشــباب، قام 
زليــخ بالتعــاون مــع تمكين بتنظيــم عدد من 
لتحديــد  الفئــة؛  هــذه  لاعبــي  المحاضــرات 
مســارهم العلمــي، والتعــرف علــى متطلبــات 
ســوق العمــل، وأبرز التخصصــات والوظائف 
المطلوبة، مضيفا “مادمنا لم نصل حتى اآلن 
لمرحلــة االحتراف والتفرغ، نؤمن تماما بأنه 
مــن حــق الاعب أن ينــال الثقافــة والمعرفة 
مســتقبله  لتأميــن  الازمــة  والمهــارات 
رياضيــا،  ليــس  النــادي  فــدور  الوظيفــي، 

فحســب وإنمــا ثقافــي، ومــن هــذا الجانــب 
حرصت على توعية العبي فئة الشــباب في 
هذا الصدد لنشكل جيا واعيا، ومتى ما كان 
الاعــب متســلحا بالعلــم والمعرفــة والراحــة 
في عمله، فإن ذلك سينعكس على أدائه في 

الملعب..”.

تواجد النجوم

وأوضــح زليــخ أن تواجــد أبرز نجــوم النادي 
عدنــان  الكابتــن  مقدمتهــم  وفــي  الســابقين 
إبراهيم كان له دور إيجابي في تحقيق تلك 
الطفــرة النوعيــة، فالقنــاص يتواجــد خــال 
الحصص التدريبية، بل ويشارك في تدريب 
أنــه  كمــا  وإرشــادهم،  وتوجيههــم  الاعبيــن 
يتواجد فــي المباريات، وهناك تواجد إداري 
اإلدارة،  مجلــس  أعضــاء  بعــض  مــن  كذلــك 
عبدعلــي  مثــل  القدامــى  الاعبيــن  وبعــض 

النــادي  محبــو  وبــدأ  وآخــرون،  الســكري 
مــن جماهيــر ومدربيــن وإدارييــن ســابقين 
ظاهــرة  وهــي  المباريــات،  فــي  يتواجــدون 

صحية.

االعتماد على أبناء النادي

أبنــاء  علــى  كان  الرهــان  أن  زليــخ  وأشــار 
النــادي فــي األجهــزة الفنيــة تحديــدا، حيــث 
يقــود فريــق الشــباب الكابتــن صــادق علــي 
الناشــئين  وبفئــة  حســن،  علــي  ويعاونــه 
المــدرب التونســي صــادق المرابــط ويعاونه 
علــي حســن، وبفئــة األشــبال جاســم منصور 
ومســاعده حســين الشــكر، حيث إن الغالبية 
هــم مــن أبنــاء النــادي، وهــو مــا يبعــث علــى 
النتائــج  “كل  مضيفــا  واالعتــزاز،  الفخــر 
اإليجابيــة والتطــور الملمــوس الــذي تعيشــه 
فئــات األهلــي هــو نتاج للعمــل الجماعي بين 

األجهــزة الفنيــة واإلداريــة، وال يحســب لــي 
فقــط، فكلهــم متفانــون فــي عملهــم، وكانــوا 
يحتاجــون اهتمامــا إداريــا أكثــر من الســابق 

فقط”.

التطلعات المستقبلية

الطموحــات  مــن  العديــد  زليــخ  ويمتلــك 
والتطلعــات واألفــكار التــي يســعى لتطبيقها 
في المســتقبل؛ من أجل تعزيز مســيرة فئات 
األهلــي، حيــث أوضــح عن رغبته فــي إقامة 
معســكرات تدريبية لفرق الفئات بالسعودية 
القــادم،  الموســم  فــي  دبــي  أو  الكويــت  أو 
كمــا تطلــع لفتــح فصــول دراســية لاعبيــن 
الرياضيــات  مــادة  فــي  االمتحانــات  قبــل 
التحصيــل  علــى  منــه  حرصــا  واإلنجليــزي 
الدراســي لاعبين، وإيصال رســائل إيجابية 
ألولياء أمور الاعبين بأن النادي هو مدرسة 
والرياضــة؛  والتربيــة  واألخــاق  العلــم  فــي 

لتشجيع أبنائهم على االستمرار.

فريق الشباب وصيفا للدوري

وذكــر زليــخ بــأن من أبــرز مخرجــات الجهود 
والعمــل الــذي قــام بــه الجميــع هــو تحقيــق 
خلــف  الثانــي  المركــز  الشــباب  فئــة  فريــق 
نهايــة  مــن  جولتيــن  قبــل  البطــل  المحــرق 
المركــز  لهــذا  تحقيقــه  وضمــان  المســابقة 
المتقــدم مقارنــة بالموســم الماضــي، كمــا أن 
نتائــج فريقــي الناشــئين واألشــبال شــهدت 
تحســنا ملموســا فــي مراكــز التدريب قياســا 
بالمواســم الفائتــة، وأن النتائــج بحاجــة إلى 

المزيد من الوقت والجهد.

زليخ والكابتن عدنان إبراهيم زليخ .. حضور ميداني

تواجد لنجوم وإداريي األهلي في أحد تدريبات الفئات

زليخ في أحد التجمعات مع فرق الفئاتالعلوي خالل استقباله فريق األشبال

ــة ــيـ ــدانـ ــيـ ــمـ تـــطـــبـــيـــق نــــظــــام الــــحــــوافــــز والـــمـــتـــابـــعـــة اإلداريــــــــــــة الـ

فريق dojomoto ثانًيا في الجولة 4 لبطولة اإلمارات
ــي” ــ ــروك ــ ــي فـــئـــة “ال ــ ــن” ف ــيـ ــا كـ ــ ــوك ــ ــق “ل ــاب ــس ــت ــم عـــبـــر ال
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نظمت األمانة العامة للمجلس األعلى للشــباب والرياضة احتفاًل وطنًيا؛ بمناســبة الذكرى الثامنة عشــرة للتصويت على ميثاق 
العمل الوطني والذي حمل هذا العام شعار “ميثاق من ذهب”؛ تيمًنا بعام الذهب الذي أطلقه ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل 

خليفة واحتفاًء باإلنجازات الرياضية التي حققها أبطال البحرين خالل عام الذهب 2018.

العــام  األميــن  رفــع  المناســبة  وبهــذه 
والرياضيــة  للشــباب  األعلــى  للمجلــس 
خليفــة  آل  إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ 
إلــى  التهانــي  والتبريــكات  آيــات  أســمى 
مقــام عاهل البــالد صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وإلى رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي  األميــر 
خليفــة  بــن ســلمان آل خليفــة،  وإلى ولي 

العهــد  نائــب القائــد األعلــى النائــب  األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 
 الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 

إن  إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  وقــال 
المكاســب التــي حققتهــا مملكــة البحرين 
منذ انطالق المشــروع اإلصالحي لجاللة 
الملــك أحدثــت نقلــه نوعيــة فــي المملكة 
نبراســا  وكانــت  األصعــدة،  جميــع  علــى 

أهــداف  تحقيــق  نحــو  الطريــق  أضــاء 
التنمية المستدامة، كما عزز ميثاق العمل 
الوطني الممارسة الطبيعية للديمقراطية 

وكان نموذًجا يحتذى به في المنطقة.
وأوضــح األميــن العــام للمجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضــة أن الحركــة الرياضية 
 2018 العــام  خــالل  عاشــت  البحرينيــة 
إنجــازات رائعة وصلت إلــى العالمية، كما 

رسخ “عام الذهب” مكانة مملكة البحرين 
علــى خريطــة الرياضــة العالميــة؛ بفضــل 
دعــم الملهم ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 

الــذي ذلــل جميــع الصعــاب أمــام القطــاع 
طمــوح  وجعــل  والرياضــي  الشــبابي 
الشــباب يتخطــى كل الحــدود وأحالمهم 

ال تقف عند حدود معينة.
وبيــن الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم أن مــا 
الذهــب  عــام  فــي  إنجــازات  مــن  تحقــق 
هــو بدايــة ألعــوام مقبلة بــإذن هللا تعالى 
هــذه  أبنــاء  أن  المزيــد، مؤكــًدا  لتحقيــق 
قــدر  علــى  ســيكونون  الطيبــة  األرض 
لهــم  أوالهــا  التــي  والثقــة  المســؤولية 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  ســمو 
والرياضة؛ لجعل أعوام المملكة إنجازات 

من ذهب. 
واحتفــت األمانة العامــة للمجلس األعلى 
األميــن  بحضــور  والرياضــة  للشــباب 
العــام المســاعد عبدالرحمــن عســكر بهذه 
المناســبة الســعيدة التــي تتكــرر ذكراهــا 

العطرة في 14 من فبراير من كل عام.

أمانة “مجلس الشباب والرياضة” تحتفل بذكرى الميثاق
2018 بالعــام  رائعــة  إنجــازات  عاشــت  الرياضيــة  الحركــة  إبراهيــم:  بــن  ســلمان 

المنامة - بنا

المكتب اإلعالمي

اتحاد الكرة

شــارك رئيــس قســم شــؤون الحــكام بالتحــاد البحرينــي لكرة القدم جاســم محمــود وعضو 
لجنة الحكام بالتحاد خالد العالن في ورشة مقيمي الحكام اآلسيويين، والتي أقيمت في 

العاصمة الماليزية )كواللمبور( بتنظيم التحاد اآلسيوي لكرة القدم.

يومــي  خــالل  الورشــة  مراســم  وأقيمــت 
وشــهدت حضــور  الجــاري،  فبرايــر  و15   14
ومشــاركة مقيم ومكتشــف الحكام اآلسيوي 
اآلســيوي  الحــكام  ومقيــم  محمــود  جاســم 
خالد العالن؛ بصفتهما معتمدين لدى االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم.
العديــد  اســتعراض  العمــل  ورشــة  وشــهدت 
مــن المحــاور المتعلقــة بعمل مقيمــي الحكام 
اآلســيويين. وتعــد الورشــة ضمــن حزمة من 
الفعاليات التي يقيمها االتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم بشكل سنوي للكوادر التحكيمية.
يشــار إلــى أن االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم 
اعتمــد للعــام 2019، 3 مقيميــن للحكام، وهم 
ومستشــار  اآلســيوية  الحــكام  لجنــة  عضــو 
لجنــة الحكام باالتحــاد البحريني لكرة القدم 
محمــود  جاســم  عبدالخالــق،  عبدالرحمــن 
آســيوي  مقيــم  إلــى  إضافــة  العــالن،  وخالــد 
الحــكام  لجنــة  وعضــو  الصــاالت  لحــكام 
باالتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم عبدالرحمن 

عبدالقادر.

محمود والعالن يشاركان بورشة الحكام

التقــى رئيــس اتحــاد القتــال الشــجاع الرئيــس 
 KHK التنفيــذي لنــادي خالــد بن حمــد الرياضي
المملكــة  بســفير  شــاهد  محمــد   SPORTS
المتحــدة لــدى مملكــة البحرين ســيمون مارتن، 
وذلــك يــوم الخميــس الموافــق 14 فبرايــر بمقر 
السفارة البريطانية؛ لبحث مبادرة النائب األول 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس 
لفنــون  البحرينــي  لالتحــاد  الفخــري  الرئيــس 
القتال المختلطة ســمو الشيخ خالد بن حمد آل 
 ”BRAVE“ خليفة، بإقامة بطولة القتال الشجاع
فــي انجلترا خالل الجدول الزمني للبطولة في 

العام 2019.
المملكــة  ســفير  رحــب  اللقــاء،  بدايــة  وفــي 
المتحــدة ســيمون مارتــن بمبادرة ســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة إلقامــة البطولــة فــي 
انجلتــرا خــالل العــام 2019، مؤكــدا أن اختيــار 
ســموه إلقامــة البطولــة في ربــوع إنجلترا يأتي 
مــن منطلق حرص ســموه علــى تعزيز العالقات 
البحرينيــة البريطانيــة الســيما علــى المســتوى 
الرياضــي، مؤكــدا أن بطولــة BRAVE أصبحــت 

مــن البطوالت التي يشــار لها البنــان في رياضة 
المحترفيــن،  لفئــة  المختلطــة  القتــال  فنــون 
مشــيدا بمبادرة ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل 
خليفــة الختيــار إنجلتــرا إحدى الوجهــات التي 
ســتحتضن هذه البطولة، والتي تضاف لسلسلة 
علــى  فقــط  ليــس  الرياضيــة  ســموه  مبــادرات 

مســتوى مملكة البحرين فحســب، وإنما تتعدى 
ذلــك لتجوب مدن وعواصم دول العالم، مؤكدا 
فــي الوقت ذاتــه دعمه الكامــل للترويج إلقامة 

هذه البطولة.
مــن جانبــه، وجه محمد شــاهد الشــكر والتقدير 
للســفير ســيمون مارتــن لترحيبــه بمبادرة ســمو 

الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة وفتــح أبواب 
 BRAVE -الدعــم إلقامة بطولة القتال الشــجاع
بإنجلترا، مؤكدا أن البطولة في إنجلترا ستكون 
مســتوى  علــى  الرياضيــة  األحــداث  أهــم  مــن 
وستســاهم  المختلطــة،  القتــال  فنــون  رياضــة 
فــي تعزيــز الجهــود الراميــة لنمــو متزايــد فــي 
هــذه الرياضــة علــى المســتوى العالمــي، مشــيرا 
إلى أن المملكة المتحدة قد اســتقبلت النســخة 
13 مــن بطولــة BRAVE العــام 2018، وتحديدا 
بمدينة بلفاســك في إيرلندا الشمالية، وكان من 
األحــداث الداعمة لنجاح هذه البطولة، موضحا 
الشــجاع  القتــال  اتحــاد  أن  ذاتــه  الوقــت  فــي 
سيصدر في وقت الحق تفاصيل مكان وموعد 
إقامــة النســخة التــي ســتحتضنها إنجلتــرا فــي 

العام الحالي.
القميــص  شــاهد  أهــدى  اللقــاء،  ختــام  وفــي 
الرســمي لفريــق خالــد بــن حمــد لفنــون القتــال 
المملكــة  ســفير  إلــى   KHK MMA المختلطــة 
المتحــدة ســيمون مارتــن؛ تقديــرا وعرفانا على 
دعمه إقامة البطولة في إنجلترا في هذا العام.

شاهد مع سفير المملكة المتحدة

ــام ــعـ ــرا هـــــذا الـ ــتـ ــلـ ــجـ ــة فــــي إنـ ــولـ ــطـ ــبـ ــه إقــــامــــة الـ ــعـ ــث مـ ــحـ بـ
رئيس “BRAVE” يجتمع بسفير المملكة المتحدة

اســتقطب مهرجــان شــووت للصغــار للكــرة الطائــرة، الــذي نظمــه التحــاد 
البحرينــي للكــرة الطائــرة صبــاح يــوم الجمعــة الماضــي علــى صالــة التحــاد 
بمدينة عيسى الرياضية 300 لعبا مثلوا 13 ناديا من أصل 14 ناديا منضوية 
تحت مظلة التحاد، وذلك بحضور رئيس التحاد الشــيخ علي بن محمد آل 

خليفة واألمين العام فراس الحلواجي وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة.

االتحــاد  إدارة  مجلــس  عضــو  وقــال 
رئيس لجنة المســابقات حسين حماد 
بمناســبة  أقيــم  الــذي  المهرجــان  إن 
الذكــرى الـــ 18 لميثاق العمــل الوطني 
حصد نجاحا كبيرا في ظل المشاركة 
األنديــة  العبــي  قبــل  مــن  الكبيــرة 
األعضــاء، وعــاش الالعبــون الصغــار 
أجــواء رائعــة مــن التنافــس والمتعــة 
والمــرح في ظل تعاون جميع األطقم 
المشــاركة،  للفــرق  واإلداريــة  الفنيــة 
وتخلــل المهرجان مســابقات ترفيهية 

وتم توزيــع مجموعة من الهدايا على 
المشاركين.

وتقدم حماد بخالص الشــكر والتقدير 
للتجهيــزات  شــووت  شــركة  إلــى 
رعايتهــا  علــى  الرياضيــة  واأللبســة 
للمهرجــان في إطار الشــراكة الثنائية 
الشــركة  قامــت  إذ  الطرفيــن،  بيــن 
والميداليــات  الوجبــات  بتوفيــر 
لالعبيــن والحــكام كما قامــت بتوفير 
لجنــة  ألعضــاء  خاصــة  قمصــان 

المسابقات ولجنة الحكام.

وخــالل المهرجــان تم تطبيــق الرؤية 
الفنيــة لفئــة المهرجــان والمتمثلة في 
تقليــص عــدد الالعبيــن فــي الملعــب 
 6x5 3 وتقليــص مســاحة الملعــبx3
 210 إلــى  م وزيــادة ارتفــاع الشــبكة 
قــام  المهرجــان  نهايــة  وفــي  ســم. 

األمين العــام بتكريم عدد من أعضاء 
إدارات األنديــة والحــكام والحكمــات 
الذيــن أداروا المهرجان كما تم تكريم 

الالعبين والمدربين.
وأكــد حمــاد حــرص االتحــاد علــى 
االستمرار بإقامة المهرجانات لفئة 

الصغــار؛ لمــا لهــا من أثــر طيب في 
إعــداد نشء مولــع بالكــرة الطائرة 
وتعزيــز ثقافــة اللعبــة بين أوســاط 
هذه الفئــة وتنظيم مهرجان يكون 
وترفيهــي  ترويحــي  يــوم  بمثابــة 
لهــم والعمــل على اكتشــاف المزيد 

مــن المواهــب الواعــدة، معربــا عن 
الفنيــة  األجهــزة  لتعــاون  تقديــره 
مــع لجنــة المســابقات فــي عمليــة 
التنظيــم والتــي كان لهــا أبلــغ األثر 
الرائــع  النجــاح  هــذا  تحقيــق  فــي 
للمهرجــان الذي يشــكل دافعا أمام 
االتحاد لمواصلة تنظيم مهرجانات 
مماثلة؛ لما لها من مكاسب متميزة 

على صعيد تطوير اللعبة.

اتحاد الكرة الطائرة

300 العب بمهرجان “شووت” للكرة الطائرة

جانب من المهرجان

محمود والعالن خالل حضورهما الورشة
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“بابكو للسيارات” يعلن الجهوزية لـ “الدراغ ريس”
ــة ــع ــراب ــة ال ــول ــج ــل ــة واإلداريـــــــــة ل ــي ــن ــف ــه ال ــم ــق ــجــمــيــع أط ــز ب ــاهـ ــا: الـــفـــريـــق جـ ــنـ لـ

أعلنــت مديــرة فريــق بابكو لرياضة الســيارات لنا محمد رمضــان جهوزية فريق “بابكو” 
لرياضــة الســيارات بجميــع متســابقين وأطقمــه الفنيــة واإلداريــة لخــوض منافســات 
الجولــة الرابعــة وقبــل األخيــرة مــن بطولة البحرين لســباقات الســرعة “الــدراغ ريس” 

على مضمار حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط.

ويدخل الفريق وسط استعدادات قوية للجولة 
قبــل األخيــرة، التــي تقــام فــي الفتــرة مــن 19 
وحتــى 22 مــن شــهر فبرايــر الجــاري. وتدخــل 
كتيبــة الفريــق بالمتســابقين هانــي حســين فــي 
الفئــات. ويشــارك  أقــوى  البرومــود وهــي  فئــة 
 ،8.5 االندكــس  ســباقات  فــي  أيًضــا  حســين 
المتســابق أحمد البلوشــي في الســوبر ستريت، 
والمتســابق محمــد الجالهمــة فــي فئتــي 4 و6 

سلندر.
الجولة األولى شــهدت تحقيق المتســابق هاني 
حســين مع فئة البرومــود المركز الثاني رغم أن 
السيارة كانت قيد التجربة، وفي فئة االندكس 
8.5 حقق حسين المركز الرابع، وفي فئة السوبر 
ســتريت أبعــد خلــل فنــي فــي الســيارة البطــل 
أحمد البلوشي عن منافسات هذه الجولة، وفي 
فئة الســوبر ســتريت أيًضــا لم يتمكن البلوشــي 

من مواصلة المشــوار فيها؛ بسبب األعطال، أما 
فئــة 4 و6 ســلندر لم تقام منافســات هذه الفئة؛ 

لعدم اكتمال عدد المشاركين فيها.
وبالجولة الثانية عاد البطل هاني حسين بقوة، 
وبعــد تجهيــز وتهيئــة الســيارة بأفضــل صــورة 
وحلــق  الشــخصي  رقمــه  تحطيــم  مــن  تمكــن 
بالمركز األول في فئة البرومود، وفي االندكس 
8.5 جــاء رابًعــا، وفــي فئــة 4 و6 ســلندر ألغيــت 
منافســات هــذه الفئــة فــي هــذه الجولــة إال أن 
المتســابق محمــد الجالهمة بنفس الســيارة في 
فئــة أكبــر وهــي فئة الســوبر ســتريت تمكن من 
تحقيق المركز الثالث، أما بفئة الســوبر ستريت 
فــي  للمشــاركة  البلوشــي  ســيارة  تجهــز  فلــم 

منافسات هذه الفئة.
وفــي منافســات الجولــة الثالثــة واصــل البطــل 
هاني حسين سيطرته ومنافسته القوية وحلق 
مــرة أخرى بالمركز األول ليقترب من لقب بطل 
الموســم، واســتمر فــي مشــواره فــي االندكــس 
8.5 وحقــق المركــز األول أيًضــا. أمــا فــي فئة 4 
و6 ســلندر تمكــن الجالهمــة من تحقيــق المركز 
الثانــي فــي هــذه الفئــة، وجــاءت المفاجــأة مــن 
متســابق الفريــق، وتمكن بطل الدريفت ســلمان 
تحقيــق  مــن  محمــود  ســلمان  واألوتوكــروس 
المركز الثالث، أما في فئة الســوبر ســتريت فقد 
واجه البلوشــي صعوبات في المشــاركة؛ بسبب 

أعطال السيارة.

من احتفال األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

لقطة جماعية للفريق

أقيم بمناسبة 
الذكرى الـ 18 
لميثاق العمل 

الوطني



شهدت بداية الجولة الثامنة من الدوري الوطني للجامعات لكرة القدم ندية وإثارة 
كبيرتيــن، إذ نجــح فريــق جامعة البحرين الطبية من تحقيق أول فوز له في الدوري 
بعــد سلســلة مــن النتائــج الســلبية مــن خــال تفوقــه علــى معهــد البحريــن للتدريب. 
والفوز الثمين الذي حققه فريق الطبية قفز به من قاع الترتيب إلى المركز التاســع 
برصيــد 4 نقــاط متخلفــا بفــارق األهــداف عن صاحــب المركز الثامن فريــق الجامعة 
األهليــة، فيمــا واصــل معهــد البحريــن للتدريــب تراجعــه ونتائجــه المخيبــة بتوقــف 

رصيده عند 6 نقاط في المركز السابع.

بتقــدم  األول  المبــاراة  شــوط  وانتهــى 
الطبيــة بهدفين نظيفين جاءا عن طريق 
أبوبكــر آدم وحمــد الحمد فــي الدقيقتين 
قلــص  الثانــي  الشــوط  وفــي  و39،   31
إبراهيــم المقلــة الفــارق لهــدف بتســجيله 
الهدف األول لمعهد التدريب في الدقيقة 
الفــارق  أعــاد  ســرور  أحمــد  أن  إال   ،61
لهدفيــن لفريــق الطبية بتســجيله الهدف 
المقلــة  وعــاد   ،66 الدقيقــة  فــي  الثالــث 
لتقليــص الفــارق لهــدف بتســجيله هدفــه 
الشخصي الثاني في الدقيقة الرابعة من 
الوقــت المحتســب بدل الضائــع ولكنه لم 
يجنب فريقه الخســارة، وشهدت المباراة 
بعض المناوشات خصوصا مع حالة طرد 
فــي  أحمــد  كميــل  الطبيــة  فريــق  العــب 

الدقيقة األخيرة من عمر المباراة.
وفي اللقاء الثاني خيم التعادل اإليجابي 
بيــن فريقــي الجامعــة العربيــة المفتوحة 
مــع الجامعة الخليجية بـ 3 أهداف لمثلها 
فــي مبــاراة مثيــرة وقويــة ومتكافئة في 
حصــد  التعــادل  وبهــذا  فتراتهــا،  غالبيــة 
كل فريــق نقطــة ليرفــع الجامعــة العربية 
فــي  نقطــة   12 إلــى  رصيــده  المفتوحــة 
الخليجيــة  حصــد  فيمــا  الرابــع،  المركــز 
الخامــس  المركــز  فــي  الـــ11  نقطتــه 
وتقلصــت آمــال وحظــوظ الفريقيــن فــي 
المنافســة علــى اللقب، وبقــت آمالهما في 

حصد المراكز الثالثة األولى.
الشــوط األول مــن المباراة جاء متوســط 
الفريقيــن  تبــادل  وســط  المســتوى 
للهجمات ولكن دون وجود فاعلية كبيرة 
علــى المرمييــن، ونجح العــب الخليجية 
عبدالرحمــن إبراهيــم فــي وضــع فريقــه 
بالمقدمــة فــي الدقيقة 39، إال أن حســين 
متأخــرا  فريقــه  خــروج  رفــض  أحمــد 
الوقــت  فــي  التعــادل  هــدف  بتســجيله 
األول  للشــوط  الضائــع  بــدل  المحتســب 

الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله.
وفــي الشــوط الثانــي وضــع أحمــد خالــد 
فــي  المفتوحــة  العربيــة  فريقــه  يوســف 
الشــباك  فــي  كــرة  تبــاع  بعدمــا  المقدمــة 
فــي الدقيقــة 49، إال أن العبي الخليجية 
اندفعوا للهجوم بحثا عن تعديل النتيجة 
وكان لهــم مــا أرادوا بعدما قلبوا تأخرهم 
لتقدم مســتحق بهدفين جاءا عن طريق 
جاســم إبراهيم وســيد حسين شفيق في 
الدقيقتين 54 و72، ولم يمض على تقدم 
الخليجيــة دقائــق حتــى عــاد أحمــد خالد 
يوســف بهــدف جميل من تســديدة قوية 
خادعــت الحــارس وســكنت شــباكه فــي 

الدقيقة 75.
الخليجيــة  الجامعــة  فريــق  وأكمــل 
المبــاراة بصفــوف ناقصــة بطــرد حــارس 
تدخلــه  بعــد  عبدالعزيــز  محمــد  مرمــاه 
غيــر الشــرعي بلمســة يــد خــارج منطقــة 
الجــزاء مانعــا العــب العربيــة المفتوحــة 

من االســتفادة ومنعه من تســجيل هدف 
محقــق ليطــرده حكم اللقاء، ولم يســتفد 
منافســه  نقــص  مــن  المفتوحــة  العربيــة 
كل  ليحصــد  ثميــن  بتعــادل  خــرج  الــذي 

فريق نقطة واحدة فقط.

تعزيز الصدارة

يســعى فريــق جامعــة العلــوم التطبيقيــة 
إلــى مواصلــة انتصاراتــه وتعزيــز موقعه 
فــي صــدارة الــدوري الوطنــي للجامعات 
لكــرة القــدم عندما يلتقــي فريق الجامعة 
األهلية ضمن الجولة الثامنة من الدوري، 
الســاعة 7 مــن مســاء اليوم )األحــد( على 

ملعب جامعة البحرين الطبية بالمحرق.
ويدخــل فريــق جامعة العلــوم التطبيقية 
مبــاراة اليــوم متســلًحا بالدوافــع الفنيــة 
والمعنوية التي يمتلكها الفريق وأظهرها 
فــي مبارياتــه الســت التــي خاضهــا فــي 
الدوري حتى اآلن وحقق العالمة الكاملة 
بالفــوز في جميــع مبارياته، وهو ما جعله 
يتبــوأ الصــدارة برصيــد 18 نقطــة مــن 6 
مباريــات، ويســعى لمواصلــة انتصاراتــه 
للمحافظــة على فــارق النقاط األربع الذي 
يفصله عن أقرب منافســيه فريق جامعة 

البحرين الثاني. 
وفــوزه اليــوم ســيعزز مــن حظوظــه فــي 
االقتراب مــن الفوز باللقب قبل الجوالت 
الــدوري، والفريــق  مــن  الثــالث األخيــرة 
يعتبــر مــن أبــرز فــرق الــدوري فنًيــا بمــا 
يتقدمهــم  جيــدة  عناصــر  مــن  يضمــه 
هداف الدوري المهاجم األهالوي الســابق 
عبــدهللا وحيــد وإبراهيم المالــود وتحت 
إشــراف المــدرب الوطنــي صــالح حبيــب 
التــي  والمتابعــة  االهتمــام  عــن  فضــاًل 
يحظــى بهــا الفريق مــن إدارة ومنســوبي 

الجامعة.
في المقابل ستكون مهمة فريق الجامعة 
األهليــة صعبــة أمــام المتصــدر فــي ظــل 
وضعه الحالي، إذ عجز خالله عن تحقيق 
أي فــوز حتــى اآلن مكتفًيــا بتســجيل 4 
تعــادالت وخســارة واحــدة فــي مبارياته 
الخمــس التــي خاضهــا حتــى اآلن ولديــه 
مباراتــان مؤجلتــان، وهو يحتــاج لجهود 
مضاعفــة لمواجهة قــوة الفريق المتصدر 
علــى أمل خطف تحقيق فوزه األول؛ من 
أجل تحســين موقعــه المتأخر في المركز 

الثامن.

“البحرين” تحسم قمة السلة 

”AMA“ أمام

حسم حامل اللقب والمرشح األبرز للفوز 
قمــة  البحريــن  جامعــة  فريــق  بالبطولــة 
الجولــة الرابعــة التــي جمعته أمــام فريق 
جامعــة AMA الدولية وفاز عليه بنتيجة 
الجامعــة  فريــق  تفــوق  فيمــا   ،91-74
العربيــة المفتوحــة علــى منافســه فريــق 

جامعــة بوليتكنــك بنتيجــة 60-67 ضمن 
مباريــات الجولــة الرابعــة مــن منافســات 
الــدوري الوطنــي الجامعــي لكــرة الســلة 
لفئــة الطــالب، التــي أقيمــت علــى صالــة 

جامعة البحرين الطبية.
يحقــق  أن  البحريــن  جامعــة  واســتطاع 
االنتصــار الرابع له علــى التوالي؛ ليتصدر 
 8 برصيــد  للفــرق  العــام  الترتيــب  بذلــك 
 AMA نقاط، فيما تعرض منافسه جامعة
فوزيــن  بعــد  األولــى  للخســارة  الدوليــة 
متتالييــن؛ ليصبــح رصيــده 5 نقاط من 3 

مباريات.

وجــاءت المبــاراة متكافئــة فــي بدايتهــا، 
التســجيل  الفريقــان  خاللهــا  تبــادل 
خصوصــا عبــر التصويبــات الثالثية التي 
فريــق  ولكــن  الفريقيــن،  نجــوم  أجادهــا 
جامعــة البحريــن فــرض نفســه فــي الربع 
العبــي  توفيــق  عــدم  مســتغال  األخيــر، 
التســجيل  عمليــة  فــي   AMA جامعــة 
الفــوز  ليحقــق  الحلــق؛  والمتابعــة تحــت 

الثمين.
فريــق  حقــق  األخــرى  المبــاراة  وفــي 
الجامعــة العربيــة المفتوحــة فــوزا صعبــا 
علــى منافســه فريــق جامعــة بوليتكنــك 
الجامعــة  فريــق  ورفــع   ،67-60 بنتيجــة 
العربيــة المفتوحــة رصيــده إلــى 3 نقــاط 
منــي  فيمــا  واحــدة،  وخســارة  فــوز  مــن 
فريق جامعة بوليتكنك بخسارته الرابعة 
علــى التوالــي؛ لتصعــب مهمتــه في حجز 
بطاقة التأهل للدور قبل النهائي للبطولة.

اليوم ختام الجولة الرابعة

تقــام اليــوم مباراتــان فــي ختــام الجولــة 
المبــاراة األولــى فريقــي  الرابعــة، تجمــع 
جامعــة العلــوم التطبيقيــة وكليــة طــالل 
أبوغزالــة فــي تمام الســاعة 5:30 مســاء، 
يليهــا مباشــرة لقاء يجمــع فريقي جامعة 
البحرين الطبية وBIBF في تمام الساعة 
البحريــن  جامعــة  صالــة  علــى  مســاء   7

الطبية بالمحرق.

المضي نحو الدور قبل النهائي

العربيــة  أوضــح مــدرب فريــق الجامعــة 
المفتوحــة كريم جمال أن الفريق يســعى 
ألن يخطــو نحــو التأهــل إلــى الــدور قبــل 
مــن  الرغــم  علــى  البطولــة،  مــن  النهائــي 
الغيابات التي يعاني منها الفريق ألسباب 
تتعلــق بالعمــل أو ســفر بعــض الالعبيــن، 
إال أن الفريــق قــدم حتى اآلن مســتويات 
الفــرق  بإمكانــات  مقارنــة  متميــزة  فنيــة 
األخــرى، متمنيــا أن يحافــظ الفريق على 
موقعــه فــي منصــة التتويــج بعدما حقق 

المركز الثاني في السنة الماضية.
بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  مبــادرة  وعــن 
حمــد آل خليفــة إلقامــة الــدوري الوطني 

أعــرب  األلعــاب،  لمختلــف  للجامعــات 
كريــم جمــال عــن شــكره وامتنانــه لســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة علــى 
هــذه المبــادرة الرائعة، متمنيــا أن تحظى 
الخاصــة  الضوابــط  لبعــض  البطولــة 
بمشــاركة العبين منتميــن ألندية محلية، 
بحيــث يحتــوي كل فريــق علــى العبيــن 
تتســاوى  حتــى  األنديــة،  مــن  اثنيــن 
وأضــاف  الفــرق.  بيــن  المنافســة  فــرص 
األنديــة  مدربــي  مــن  أيضــا  يتمنــى  أنــه 
المحلية الحضور في منافســات البطولة؛ 
الكتشــاف المواهــب التــي يمتلكهــا بعض 

الالعبين الذين ال يلعبون في األندية.

التفاهم واالنسجام ما يميزنا

وصــف نجــم فريق جامعــة البحرين علي 
بالمثالــي  اآلن  حتــى  فريقــه  أداء  غديــر 
متتاليــة،  انتصــارات   4 تحقيقهــم  بعــد 
وضعتهــم فــي قمة الترتيب العــام للفرق، 
موضحــا أن مــا يميــز فريقهــم عــن باقــي 
الفرق هو التفاهم واالنســجام بين جميع 
الالعبين، وهو ما أســهم في تحقيق تلك 

االنتصارات.
وأعــرب علــي غدير عــن إعجابه الشــديد 
بالمســتوى التنظيمــي للبطولــة الذي ظهر 
الجانــب  فــي  خصوصــا  رائعــة  بصــورة 
اإلعالمــي، موجها شــكره وامتنانه لســمو 
الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة صاحب 
الفكــرة، متمنيا أن تســتمر هذه البطوالت 
فــي الســنوات المقبلــة. وأضــاف أن هــذه 
البطــوالت تســاهم فــي تطويــر مســتوى 
الالعبين في الجامعات ليس في الجانب 
الرياضي وإنما النفســي والشــخصي، كما 
تســاعدهم على بناء شــخصية تتمتع في 

الثقة بالنفس.

هدية للطلبة

 AMA جامعــة  فريــق  نجــوم  أحــد  قــال 
الدوليــة الالعــب علــي هــالل إن مبــاراة 
فريقه أمام جامعة البحرين تعد االختبار 
حقــق  أن  بعــد  للفريــق،  األول  الحقيقــي 
فريقــه انتصاريــن ســهلين علــى حســاب 
طــالل  وكليــة  الطبيــة  البحريــن  جامعــة 

الفريــق  بــأن  الخســارة  معلــال  أبوغزالــة، 
ال يــزال يبحــث عــن مــدرب للفريــق إلــى 
جانــب التزامــات الطلبة فــي االمتحانات 

في الفترة.
الــدوري  بطولــة  بإقامــة  يتعلــق  وفيمــا 
قــال  الســلة،  لكــرة  للجامعــات  الوطنــي 
إن هــذه الفكــرة هــي أشــبه بهديــة للطلبة 
الرياضــة  ممارســة  فــي  يرغبــون  الذيــن 
شــكره  عــن  معربــا  أشــكالها،  بمختلــف 
الجزيــل لصاحــب الفكرة وراعي الشــباب 
والرياضــة بمملكة البحرين ســمو الشــيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة.

فوزان للبحرين واألهلية بالكرة 
الطائرة

حقــق فريقا جامعتــي البحريــن واألهلية 
وجــاءا  يلعبــا،  أن  غيــر  مــن  انتصاريــن 
علــى حســاب جامعتــي البحريــن الطبيــة 
نظيفيــن  بشــوطين  العربــي  والخليــج 
الفريقيــن  العَبــي  إن  إذ  و25-0،   ،25-0

الخاسرين لم يحضرا ألسباب متباينة.
البحريــن،  جامعــة  مبــاراة  حكمــا  ومنــح 
التــي حضــر العبوهــا، وجامعــة البحريــن 
الطبيــة الدوليــان عبــدهللا حبيــب وســيد 
جعفــر ســيد حســين مهلة قانونيــة مدتها 
15 دقيقــة لحين حضــور العبي البحرين 
الطبية، غير أن المهلة المعطاة استنفدت 
األخيــرة  العبــو  يســجل  أن  غيــر  مــن 
حضورهــم؛ لينهــي الحكــم المبــاراة بفــوز 
نظيفيــن  بشــوطين  البحريــن  جامعــة 

والحصول على نقاط المباراة.
وكان فريــق جامعــة الخليــج العربــي قــد 
اعتذر عن الحضور أمام الجامعة األهلية 

التي حصلت على نقاط المباراة.
جامعــة  فريــق  رفــع  النتيجــة  وبهــذه 
 3 مــن  نقــاط   9 إلــى  رصيــده  البحريــن 
الجامعــة  فريــق  رفــع  بينمــا  انتصــارات، 
األهليــة غلتــه إلى 5 نقاط مــن انتصارين 

وخسارة واحدة.
الطبيــة  البحريــن  فريَقــي  أن  يذكــر 
والخليــج العربــي ســجال أول حالة غياب 
الــدوري  منافســات  فــي  الحضــور  عــن 

الوطني للجامعات للكرة الطائرة.

“البحرين الطبية” يحقق أول فوز... وتعادل “العربية المفتوحة” و “الخليجية”
اليــوم “األهليــة”  أمــام  الجامعــي  بالــدوري  صدارتــه  لتعزيــز  يســعى  “التطبيقيــة” 

اللجنة اإلعالمية
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كريم جمال

تسجيل نتائج الطائرة باالنسحاب

علي غديرحسن هالل

من لقاء بوليتكنيك والعربية



sports@albiladpress.com

األحد
17 فبراير 2019 

12 جمادى اآلخرة 1440

تــوج نائــب رئيــس لجنــة قفــز الحواجــز الشــيخ عبدهللا بــن محمــد آل خليفة، أحمد أكبــر من فريق مركــز حوار للفروســية بلقب 
بطولة االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة لقفز الحواجز، التي اختتمت يوم الجمعة تحت رعاية رئيس االتحاد الملكي 
للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة سمو الشيخ فيصل بن راشد، بميدان االتحاد الرياضي العسكري 
بالرفــه بمشــاركة نخبــة مــن فرســان المملكــة مــن مختلف اإلســطبالت، إذ لــم تخل البطولــة من التشــويق واإلثــارة والمفاجآت 
والمنافســات العالية خصوًصا في المســابقة الكبرى التي حبســت األنفاس في جولتيها. كما حضر جانًبا من المنافســات رئيس 

نادي الرفاع الشرقي الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة.

أحمد أكبر يحّلق بلقب 
المسابقة الكبرى

الجــواد  أكبــر مــع  الفــارس أحمــد  تمكــن 
األول  المركــز  تحقيــق  مــن  “إليســي” 
والتحليــق بلقــب المســابقة الكبــرى التي 
بلــغ ارتفــاع حواجزهــا 130 - 140 ســم 
وســرعة الملــك 350 متــرا/ دقيقــة بعدما 
تأهل للمرحلــة الثانية منها، والتي أنهاها 
لصالحه بأســرع زمن بلغ 51.09 ثانية وبـ 
4 أخطــاء، بينمــا جــاء في المركــز الثاني 
الفــارس معيــوف الرميحــي مــع الجــواد 
“ألفيــرا” بزمــن بلــغ 52.03 وبـــ 4 أخطــاء، 
وفــي المركــز الثالث جــاء الفــارس صابر 
ســلمان فرج من فريــق االتحاد الرياضي 
العســكري مــع الجــواد “هوليــوود” بـــ 16 
خطــأ، ولم يتأهــل للمرحلة الثانية ســوى 

هؤالء الفرسان الثالثة.
وجاء بالمركز الرابع الفارس أحمد عيسى 
انفســتمنت”  نــون  “باســكال  الجــواد  مــع 
بزمــن 84.18 ثانيــة فــي الجولــة األولــى، 
المركز الخامس مهدي توراني مع الجواد 
“غانــا كافالور” بزمن بلغ 82.60 ثانية في 
الجولــة األولــى، والمركــز الســادس جــاء 
فيه صابر سلمان فرج مع الجواد “الكارو 
فــان بابينغلو” بزمن بلغ 93.75 ثانية في 

الجولة األولى.
وتمكــن الفــارس محمــود عبدالقــادر مــن 
إنهاء جولتي المسابقة مع جواده “التيكا 
دو فورت بي دي إف” دون أخطاء بزمن 
الثانــي  المركــز  تــارًكا  ثانيــة   55.17 بلــغ 
للفارس الناشــئ أحمد عيســى الذي تألق 
انفســتمنت”  نــون  “باســكال  جــواده  مــع 
مــن  أخطــاء   4 مــع  ثانيــة   50.86 بزمــن 
الجولــة الثانيــة، المركــز الثالــث الفــارس 
الناشــئ أحمد عيسى مع “مس هبه”، في 
المركــز الرابــع الفارس صابر ســلمان فرج 
مــع الجــواد “هوليــوود” بزمن بلــغ 55.84 
الخامــس  المركــز  أخطــاء،   8 وبـــ  ثانيــة 
بزمــن  “ألفيــرا”  مــع  الرميحــي  معيــوف 
والمركــز  خطــأ،  و12  ثانيــة   53.54 بلــغ 
مــع  البســتكي  هيثــم  الفــارس  الســادس 
الجــواد “صــالح الديــن” بزمن بلــغ 58.78 

ثانية و24 خطأ.

 مستويات الفرسان تطورت 
كثيًرا

الحواجــز  قفــز  لجنــة  رئيــس  نائــب  أكــد 
الشــيخ عبــدهللا بــن محمــد آل خليفة أن 
بطوالت ومســابقات قفز الحواجز تشهد 
طفــرة كبيــرة مــن خــالل التطــور الكبيــر 
للفرســان ومــا يقدمونــه مــن مســتويات 
عالية، وأن المشــاركة الواســعة والجهود 
كانــت  الفرســان  يبذلهــا  التــي  الكبيــرة 
المســتوى  تطــور  وراء  الرئيــس  الســبب 

التنافسي التصاعدي.
وأكد أيًضا أن االتحاد الملكي للفروســية 
وســباقات القدرة وبرئاســة ســمو الشيخ 
يســعى  خليفــة  آل  راشــد  بــن  فيصــل 
دائًمــا لخلــق أفضــل األجــواء التنافســية 
الذيــن  الفرســان  وهنــأ جميــع  للفرســان، 
حققــوا المراكز األولــى، متمنًيا حظ أوفر 

لبقية المشاركين. 

4 ألقاب... والطموح أكبر

مــن جهتــه أعرب بطــل المســابقة الكبرى 
أحمد أكبر عن بالغ سعادته باللقب الرابع 
وقال “أنا اليوم في قمة سعادتي، فحتى 
هــذه البطولــة تمكنــت مــن جمــع 4 ألقاب 
للمســابقة الكبرى. البطوالت والمسابقات 
جميعها لم تكن سهلة بل المنافسة كانت 
علــى أشــدها. الجميــع تابع وشــاهد كيف 

كانت األنفاس محبوســة حتى اللحظات 
األخيــرة. الحمد لله أنني وفقت وتمكنت 
مــن تحقيــق لقب هــذه المســابقة. أشــكر 
كل مــن ســاندني ودعمنــي ووقــف معي، 
التدريبــات  أواصــل  بــأن  الجميــع  وأعــد 
لتحقيــق المزيد، فالموســم لم ينته حتى 
اآلن، ولدينــا فرصــة للراحــة قليــاًل بعد 4 

بطوالت متتالية”.
وأضــاف أكبــر أنــه بعــد ما وصــل إليه من 
الدوليــة،  بالمشــاركات  يطمــح  مســتوى 
التــي من خاللهــا يتطور المســتوى الفني 
اإلنجــازات  لتحقيــق  الســعي  مــع  أكثــر، 
المشــرفة للمملكــة الحبيبــة ورفــع علمهــا 

عالًيا.

الرميحي يخطف لقب أولى 
المسابقات

وضمــن نتائــج مســابقات فئــة الناشــئين 
المســابقات  بأولــى  األول  المركــز  أحــرز 
وهــي مســابقة فئــة الناشــئين المســتوى 
األول )مســابقة التأهــل لمرحلــة التمايــز( 
وارتفــاع الحواجز: 85 - 95 ســم، ســرعة 
الفــارس  دقيقــة،  متــرا/   350 المســلك 
معيوف الرميحي مع الجواد “بريسفول” 
من إســطبل عوالي بزمن بلغ 31.1 ثانية، 
المركــز الثانــي الفارســة غريــس رودنــي 
مــع الجــواد “كابتايــن” مــن إســطبل المها 

بزمــن بلــغ 33.97 ثانيــة، المركــز الثالــث 
مــرة أخرى معيــوف الرميحي مع الجواد 
ثانيــة،   34.04 بلــغ  بزمــن  “ماشــاءهللا” 
المركــز الخامــس الرابــع الفارســة جميلــة 
هاســيد مــع الجــواد “مندور” من إســطبل 
المركــز  ثانيــة،   35.98 بلــغ  بزمــن  ســار 
الخامــس الفــارس مصطفــى دادهللا مــع 
الجــواد “ملقــوف” بزمن بلــغ 34.69 ثانية 
و4 أخطــاء والمركــز الســادس مايلن ماك 
مــع الجــواد “تيتــوس” بزمــن بلــغ 37.17 

ثانية وأربعة أخطاء.

معيوف وسيطرة من جديد

الناشــئين  فئــة  الثانيــة  المســابقة  فــي 
المستوى الثاني )مسابقة على مرحلتين( 
وارتفاع الحواجز: 95 - 105 ســم ســرعة 
المســلك 350 مترا/ دقيقة تمكن الفارس 
للتألــق  العــودة  مــن  الرميحــي  معيــوف 
مجــدًدا والصعــود علــى منصــة التتويــج 
“بريســفول”  جــواده  مــع  األول  بالمركــز 
 38.7 بلــغ  زمــن  بأفضــل  المســلك  منهًيــا 
المركــز  تــارًكا  أخطــاء،  دون  مــن  ثانيــة 
الثانــي لعلــي هانــي اليابــس مــع الجــواد 
“مــاي بريســيوس ثينقــس تــو دو” بزمــن 
أيًضــا،  ثانيــة ودون أخطــاء   40.57 بلــغ 
وفي المركز الثالث مايلن ماك مع الجواد 
مــن  ثانيــة   44.72 بلــغ  بزمــن  “تيتــوس” 
دون أخطــاء، أمــا فــي المركــز الرابع جاء 
أخــرى  مــرة  الرميحــي  معــوف  الفــارس 
مــع جوداه “ماشــاءهللا” بزمــن بلغ 35.75 
ثانيــة مع 4 أخطاء، فــي المركز الخامس 
“طــرزان”  الجــواد  مــع  دادهللا  مصطفــى 
بزمــن بلغ 44.05 ثانيــة و4 أخطاء، وفي 
الفارســة جميلــة  الســادس جــاء  المركــز 
هاســيد مــع الجــواد “مانــدور” بزمــن بلــغ 

46.04 ثانية مع 4 أخطاء.

الرميحي بطًل “على مرحلتين”

وبالمســابقة الثالثــة فئــة المبتدئيــن مــن 
المســتوى األول )مســابقة علــى  العمــوم 
مرحلتيــن( وارتفاع حواجزها: 95 - 105 
ســم وســرعة المســلك 350 مترا/ دقيقة، 
معيــوف  الفــارس  األول  المركــز  حقــق 
الرميحــي، إذ أبــدى ســيطرته مــع الجواد 
“آيــرش” بزمــن بلــغ 35.64 ثانيــة، المركــز 
الثانــي هانــي اليابس مع الجــواد “أجزل” 
بزمــن بلــغ 38.49 ثانيــة، المركــز الثالــث 
الفــارس عبدالعزيــز عبــدهللا مــع الجــواد 
المركــز  ثانيــة،   39.23 بلــغ  بزمــن  “غانــا” 
الرابــع فؤاد الريس مع الجــواد “أرجنتينا 
هورس أنــد هود” بزمن بلغ 39.44 ثانية، 
المركز الخامس الفارســة نــدى عبدالغني 
مع الجواد “رومانس زد” بزمن بلغ 39.77 
ثانيــة، المركــز الســادس الفارس يوســف 
الخاطــر مــع الجــواد “فلوريتــا” بزمــن بلغ 

42.73 ثانية مع 4 أخطاء.

 الريس بطل السرعة ضد الزمن

)مســابقة  للمتقدميــن  الرابعــة  المســابقة 
الســرعة ضــد الزمــن( وارتفــاع حواجزها 
 350 المســلك  ســرعة  ســم،   110  -  120
متــرا/ دقيقــة، تألق الفارس فــؤاد الريس 
“أرجنتينــا  جــواده  مــع  اللقــب  وخطــف 
هورس أند هود” من إسطبل العفو منهًيا 
المســلك بأســرع زمــن وبلــغ 65.7 ثانيــة 
الفــارس  وصيًفــا  وجــاء  أخطــاء،  دون 
معيــوف الرميحــي الــذي أنهــى المســلك 
فــي زمن بلــغ 66.92 ثانية وبـــ 4 أخطاء، 
بينمــا جــاء ثالًثــا الفــارس أحمــد عيســى 
مــع جــواده “رومانــس Z” بزمــن بلغ 68.5 

ثانيــة وبـــ 4 أخطــاء، المركــز الرابــع جــاء 
فيــه الفــارس فاضــل الحــداد مــع جــواده 
“ايســتيريال” بزمــن بلــغ 670.14 ثانية وبـ 
4 أخطــاء، فــي المركــز الخامــس الفارس 
باســل الدوســري مع جــواده “تشــامبينغ” 
أخطــاء   4 وبـــ  ثانيــة   87.11 بلــغ  بزمــن 
والمركز السادس جاء فيه الفارس أحمد 
الجهرمــي مــع جــواده “كاتاليــا كافالــور” 

بزمن بلغ 95.56 ثانية وبـ 6 أخطاء.

 توراني فرج يتعدى الجوكر 
ويحصد العلمة الكاملة

المســابقة الخامســة فئة المتقدمين المستوى 
وارتفــاع  النقــاط(  جمــع  )مســابقة  الثالــث 
حواجزهــا 120 - 130 ســم، ســرعة المســلك 
350 متــرا/ دقيقة، أحــرز لقبها الفارس مهدي 
توراني مع الجواد “غانا كافالور” من إســطبل 
صحــارى منهًيــا المســلك بالعالمــة الكاملة 44 
نقطــة وبأســرع زمــن وبلــغ 47.55 ثانيــة، في 
المركــز الثانــي الفــارس إيــاد فريــد أحمــد مــع 
جــواده “باريلــو” مــن إســطبل حــوار بالعالمــة 
الكاملــة 44 نقطــة وبزمــن بلــغ 48.50 ثانيــة، 
مــع  عيســى  أحمــد  الفــارس  الثالــث  المركــز 
نقطــة   44 الكاملــة  بالعالمــة  “كالرا”  الجــواد 
وبزمــن بلــغ 52.35 ثانيــة، المركــز الرابــع مــن 
فريــق االتحــاد الرياضــي العســكري محمــود 
عبدالقادر مع الجواد “ألتيكا دو فورت بي دي 
إف” بالعالمــة الكاملــة أيًضــا 44 نقطة وبزمن 
53.99 نقطــة، المركــز الخامس الفارس أحمد 
أكبــر مــع الجــواد “أليســي” مــن إســطبل حوار 
برصيــد 42 نقطــة وبزمــن 59.57 ثانية، وفي 
المركــز الســادس الفــارس محمــود عبدالقــادر 
مــرة أخرى مــع “بحرين بي دي آف” من فريق 
قــوة دفــاع البحرين برصيــد 41 نقطة وبزمن 

42.72 ثانية.

أحمد أكبر بطل لمسابقة قفز الحواجز الكبرى للمرة 4
ــد بــمــســتــويــاتــهــم الــمــتــطــورة ــي ــش ــن وي ــزي ــائ ــف ــوج ال ــت عـــبـــداهلل بـــن مــحــمــد ي
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ــق “الـــتـــعـــهـــد” وأصــــبــــح الحــــًقــــا “الــــــوحــــــدة” الــمــحــرقــي ــ ــري ــ ــت ف ــ ــس ــ أس
* مسقط الرأس والتعليم

العــام  18 يوليــو  ولــدت فــي المحــرق فــي 
1944، ودرســت فــي المدرســة التحضيرية 
الجنوبيــة، ثــم مدرســة الهدايــة الخليفيــة، 
بالمنامــة.  الثانويــة  المدرســة  ذلــك  وبعــد 
وبعــد التخــرج مــن الثانويــة الصــف الرابــع، 
آنــذاك،  التوجيهــي  يســتحدث  لــم  حيــث 
وكنــت من الطلبــة المتفوقين، حصلت على 
بعثة دراســية للدراســة بالجامعة األميركية 
فــي بيــروت، فالتحقــت أوال بالكليــة العامة  
وبعــد ذلــك الجامعــة األميركيــة وتخرجــت 
منها ســنة 1967 بشــهادة بكالوريوس علوم 
زراعية ودبلوم الهندســة الزراعية تخصص 

تغذية وصناعات غذائية.
كنــت نشــطا منــذ طفولتي وكنت مــن أوائل 
إذ حمــل  القــدم،  لكــرة  فرقــا  كونــوا  الذيــن 
انضــم  الــذي  “التعهــد”  اســم  األول  الفريــق 
الحًقــا إلــى فريــق “الشــباب”، فاطلقنــا عليــه 
بيــروت  إلــى  ثــم ســافرت  “الوحــدة”.  اســم 
للدراســة ومارست كرة القدم كهواية ضمن 

فريق الكلية. 
كما كنت نشــطا اجتماعيا وسياســيا، وكنت 
أمين ســر رابطة طلبة البحرين في بيروت. 
وفي الجامعة كانت قضية فلســطين شغلنا 
الشــاغل، إذ عشــت فتــرة حــرب 1967، ثــم 
لنــا  التــي كانــت مؤلمــة  تداعيــات الهزيمــة 
كشــباب، حيــث صادفــت ســنة تخرجي من 
الجامعــة وعودتــي إلــى البحريــن. وال أزال 
أتذكــر أن األميــر الراحل عيســى بن ســلمان 
آل خليفــة )طيــب هللا ثــراه( أرســل طائــرة 
خاصــة لنقــل طلبــة البحريــن مــن بيــروت؛ 

استجابة لطلب أهاليهم وقلقهم عليهم. 

 بداية العمل الحكومي

بعــد تخرجي عملت بدائرة الزراعة برئاســة 
الشــيخ إبراهيــم بــن حمــد بــن عبــدهللا آل 
خليفــة، وكان مــن حســن حظــي أن أكــون 
معــه في معظــم ســفرياته الرســمية، وكنت 
فــي الزراعــة أشــغل منصــب رئيــس قســم 
التســويق واالقتصاد الزراعي ومسؤوال عن 

العالقات مع المنظمات العربية والدولية.
فــي العام 1970 تم اختيــاري ضمن برنامج 
تأهيــل الخبــراء للعمــل في منظمــة األغذية 
والزراعــة بروما - إيطاليــا، فكنت من أوائل 
البحرينييــن العامليــن فــي منظمــات األمــم 

المتحدة المتخصصة.
عــدت  المنظمــة،  فــي  عملــي  انتهــاء  بعــد 
إلــى البحريــن مــن رومــا بالســيارة لوحــدي، 
وكان مســار الرحلــة مــن رومــا إلــى نابولــي، 
تونــس  إلــى  معــي  والســيارة  بالفيــري  ثــم 
ثــم ليبيــا ومصــر وإلــى بيــروت بالباخرة ثم 
ســوريا والعــراق، وصــادف أن التقيــت  فــي 
للصحــة  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الطريــق 
الشــيخ محمــد بن عبــدهللا آل خليفــة، وهو 
كذلــك بســيارته وكنــا نســير علــى الطريــق 
معــا إلــى أن وصلنــا الكويــت، ثــم واصلــت 
فشــحنت  بالســعودية،  الخبــر  إلــى  الرحلــة 
الســيارة بـ “اللنج” لعدم وجود جســر آنذاك. 
واســتغرقت هذه الرحلة السياحية الممتعة 
تقريبــا شــهرين كانت فيهــا مغامرة واعتماد 

على النفس.

المساهمة في تأسيس الشركات

عملــت فــي إدارة الزراعــة أشــهرا عــدة بعــد 
عوتــي مــن رومــا، وكان يرأس هــذه الدائرة 
آنــذاك المرحــوم ســمو الشــيخ عبــدهللا بــن 
خالد آل خليفة بعد تأســيس مجلس الدولة 
فــي  والزراعــة.  البلديــات  إدارة  وُســميْت 
مــارس 1973 تــم انتدابــي لمنصــب المديــر 

العام للشركة الوطنية لالستيراد والتصدير 
)شــركة مســاهمة عامــة( بــرأس مــال مليون 
البدايــة شــركة تجاريــة  دينــار. كانــت فــي 
مــن  األساســية  المــواد  اســتيراد  لتأميــن 
األســمنت والرز والســكر، وتحولت بعد ذلك 
فــي 1997 إلــى شــركة اســتثمارية بجانــب 
نشــاطها التجاري. ويبلغ رأس مال الشــركة 
فــي الوقــت الحالي نحــو 14 مليــون، وهذه 
الزيــادة في رأس المال ناتجة في األســاس 
إلــى األســهم المنحــة المجانيــة التــي كانــت 
توزعهــا الشــركة علــى المســاهمين بجانــب 
األربــاح النقديــة التــي بلغــت اكثــر مــن 80 
مليون دينار. هذه الشركة هي من الشركات 
الناجحة، والتي استطاعت أن تحافظ على 
 ،2008 العــام  الماليــة  األزمــة  بعــد  توازنهــا 
األساســية  المــواد  توفيــر  علــى  وعملــت 
وذلــك بدعــم من الحكومة الرشــيدة. ثم تم 
انتخابــي عضوا في مجلس اإلدارة وعضوا 
منتدبــا، واآلن نائبــا لرئيــس مجلس اإلدارة، 
تأسســت  التــي  الشــركات  مــن  واعتبرهــا 

وقامت على سواعد بحرينية.
ثــم ســاهمت مــع األخويــن محمــد المناعــي 
شــركة  تأســيس  فــي  الصالــح  ويوســف 
عامــة(  مســاهمة  )شــركة  للدواجــن  دلمــون 
دراســة  الحكومــة بحســب  مــن  وبتشــجيع 
مــن شــركة استشــارية لعمل شــركة حاضنة 
لمربــي الدواجــن يتم عن طريقهــا احتضان 
ومســاعدة مربي الدجاج الالحم عن طريق 
إنشاء مصنع للعلف ومذبح ومفرخة إلنتاج 

الصيصان، كنت في بداية التأســيس عضوا 
منتدبا، واآلن رئيسا لمجلس اإلدارة.

واشتركت كذلك نيابة عن شركة االستيراد 
في تأســيس الشــركة الســعودية البحرينية 
لألسمنت في السعودية، بالمنطقة الشرقية 
مع المرحوم الشــيخ أحمد الجفالي والشيخ 
إلــى  معــا  وســافرنا  الراجحــي  ســليمان 
ألمانيــا لتوقيــع بناء المصنع. بعد التأســيس 
واإلنتاج لعدة سنوات إرتأى مجلس اإلدارة 
الــذي كنــت عضــوا فيــه االندماج مع شــركة 

األسمنت السعودية.
ولتأميــن مــادة األســمنت الحيويــة للســوق 
البحرينيــة، تــم تأســيس الشــركة المتحــدة 
لألســمنت في البحرين بالشــراكة مع شركة 
الخرســانة  وشــركات  الســعودية  األســمنت 
وأشــغل  االســتيراد،  وشــركة  الجاهــزة، 
منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة فــي 
علــى  الشــركة  هــذه  تعمــل  الشــركة.  هــذه 
واإلماراتــي  الســعودي  األســمنت  اســتيراد 

وتوزيعه بالبحرين.

الغرفة التجارية وحماية التجار

ترشــحت النتخابات غرفة تجــارة وصناعة 
البحريــن فــي 1984 ضمــن قائمــة يوســف 
فقيهــي،  وإبراهيــم  أبــل  وحمــد  العوضــي 
فــي  عضــوا  وأصبحــت  قائمتنــا،  ونجحــت 
مجلــس اإلدارة وانتخبنــا المرحــوم جاســم 
التجاريــة  الغرفــة  أن  وأرى  رئيســا.  فخــرو 

لديها تجربــة غنية في االنتخابات والدفاع 
التاجــر  وخصوصــا  التجــار  مصالــح  عــن 
الصغيــر؛ كونهــا أقــدم الغــرف التجاريــة في 
منطقــة الخليج. كانت تجربتي في مجلس 
إدارة الغرفــة فريــدة من نوعهــا، وكان هناك 
التاجــر  لخدمــة  ورغبــة  واحتــرام  تعــاون 
واالقتصاد. أتمنى أن تكون الغرفة برئاســة 
األخ ســمير نــاس قويــة وقــادرة علــى أداء 
دورها وتدافع عن حقوق التجار وخصوصا 

التاجر الصغير.

 لقاء المبعوث األممي لتأكيد 

عروبة البحرين

كانــت عروبة البحرين تتصــدر األولية على 
البحريــن  اســتقالل  قبــل  الدولــي  الصعيــد 
البحريــن  نــادي  ســر  أميــن  كنــت  عندمــا 
بالمحــرق مــن العــام 1968 إلــى 1971. أتت 
بعثــة مــن األمم المتحــدة برئاســة اإليطالي 
ويني ســبير، وكنت ضمن الوفد الذي التقى 
بالمبعــوث األممي مع المرحوم جاســم مراد 
والمرحوم راشد العريفي، وكنا نحن الثالثة 
ممثلــي نادي البحرين الذي كان آنذاك يمثل 
عروبــة  موضــوع  فــي  وناقشــناه  المحــرق 
البحريــن وعــدم التنازل عنها واســتندنا في 
نقاشنا معه على أسس تاريخية وجغرافية 
وكذلــك عــدم التنــازل عــن حكــم آل خليفــة 
للبحريــن، وأن تكــون البحريــن دولــة عربية 
مســتقلة عضــوا بالجامعــة العربيــة واألمــم 

األممــي  المبعــوث  ُأعجــب  وقــد  المتحــدة. 
بنقاشنا وطرحنا المنطقي. 

نادي الخريجين والسيرة 

السياسية والبرلمانية

لنــادي  رئيســا  انتخبــت   1993 العــام  فــي 
النــادي  لهــذا  رئيســا  ومازلــت  الخريجيــن 
الــذي يضــم نخبــة مــن خريجــي الجامعــات 
ومثقفــي البحرين. وكان للنادي دور وطني 
يشــهد  البحريــن  فــي  وثقافــي  واجتماعــي 
لــه بذلــك الجميــع. فــي العــام 1973 اخترت 
الوطنيــة ومؤسســات  األنديــة  جانــب  مــن 
المجتمع المدني إللقاء كلمة وتقديم وثيقة 
العهــد والــوالء لســمو األمير الراحل الشــيخ 
عيســي بــن ســلمان آل خليفــة )طيــب هللا 
ثــراه( أكدنــا فيهــا وقوفنــا بجانــب قيادتنــا 

والحفاظ على وحدة وطننا.
فــي العــام 1996 تــم اختيــاري مــن جانــب 
القيــادة ألكــون عضــوا في مجلس الشــورى 
كان  والــذي  الثانــي،  للفصــل  االستشــاري 

برئاسة المرحوم إبراهيم حميدان.
الخــالف  الســاحة  علــى  بــرزت  وحينمــا 
الحــدودي بيــن قطــر والبحريــن بشــأن جزر 
حــوار وتحويــل القضية إلــى محكمة العدل 
الدوليــة فــي الهــاي، شــكلنا علــى إثــر ذلــك 
لجنــة وطنيــة لدعــم قضيتنــا فــي المحكمة 
فشــكلنا  برئاســتي،  اللجنــة  هــذه  الدوليــة، 
ثنائيــة داعمــة مــع الفريــق القانونــي الــذي 

يدافع عن القضية في المحكمة الدولية.

 ميثاق العمل الوطني

فــي العــام 2000 وفي خطــاب جاللة الملك 
الثالــث  التشــريعي  الفصــل  افتتاحــه  لــدى 
لمجلــس الشــورى االستشــاري تعهد جاللته 
بتقديــم برنامجــا إصالحيــا للدولــة إلحداث 
متقدمــة  وخطــوة  للبحريــن  نوعيــة  نقلــة 
للدولــة  السياســي  التحديــث  مســيرة  فــي 
تطلعــات  يلبــي  بمــا  والمؤسســات  والنظــم 
شــعب البحريــن. بعــد ذلــك، أصــدر جاللتــه 
و)43(   )36( رقــم  الســامي  األميــري  األمــر 
لســنة 2000 بتشــكيل اللجنــة العليــا إلعداد 
مشــروع ميثاق العمل الوطني. تتكون هذه 
اللجنــة مــن 46 عضــوا وكنــت مــن ضمنهــم. 
وفــي أول اجتمــاع لهذه اللجنة تم انتخابي 
أمينــا عامــا لهــا وعضوا في لجنــة الصياغة. 
وأذكــر أننــا أنجزنــا صياغــة وثيقة مشــروع 

ميثاق العمل الوطني خالل شهر واحد.
كانــت المالمح األساســية لمشــروع الميثاق 
هــو تحديــث ســلطات الدولــة ومؤسســاتها 
وتشــكيل السلطة التشــريعية من مجلسين 
هذيــن  أحــد  ومتعاونيــن،  متوازنيــن 
المجلسين مجلس نيابي مكون من 40 نائبا 

منتخبيــن انتخابــا حــرا مباشــرا مــن جانــب 
المواطنيــن كافــة رجــاال ونســاء إلــى جانب 
مجلــس الشــوري المعيــن مــن قبــل جاللــة 
الملك والمكون من 40 عضوا يمثلون خيرة 
أهــل العلــم والخبــرة مما يؤدي إلــى تجديد 
دســتوري وتحديث مؤسسي حسب صيغة 
متوازنة تستوعب دروس الماضي وتواجه 

متطلبات المستقبل.
وتــم تقديم مشــروع ميثاق العمــل الوطني 
إلــى جاللــة الملــك فــي احتفــال كبيــر فــي 
ديســمبر 2000، إذ تعهــد جاللته بطرح هذه 
الوثيقــة التاريخيــة لالســتفتاء العــام. وفي 
يــوم االســتفتاء على ميثــاق العمل الوطني 
البحريــن  شــعب  خــرج   ،2002 فبرايــر   14
للتصويــت  ونســاء  رجــاال  أبيــه  بكــرة  عــن 
بنعــم كبيــرة، ونالت هــذه الوثيقــة ما يفوق 
نســبة 98 % بالموافقــة. وبنــاء علــى هــذه 
النتيجــة، بــدء العمــل على تنفيــذ توصيات 
الميثــاق، وتــم تشــكيل لجنة إلعــداد الصيغ 
الدســتورية؛ إلجراء التعديالت الدســتورية 
أخــرى  ولجنــة  الميثــاق،  فــي  جــاءت  كمــا 

لتفعيل الميثاق.
حســب  الدولــة  فــي  اإلصالحــات  وتوالــت 
وعــد جاللــة الملــك، وتمــت الدعــوة إلجراء 
انتخابــات المجالــس البلديــة، تلتهــا الدعوة 
لالنتخابــات النيابيــة، وبعدهــا صــدر األمــر 
الملكــي بتعييــن أعضــاء مجلــس الشــوري، 
فــي  المجلــس  وشــرفني جاللتــه بعضويــة 
الفصل التشــريعي األول. وفي أول اجتماع 
للرئيــس،  األول  النائــب  انتخابــي  تــم  لــه 
واســتمر هــذا فــي كل دور انعقــاد حتى دور 
االنعقــاد الرابــع. فــي 2006 تــم تعينــي فــي 

البرلمان العربي، ومازلت عضوا فيه.

المرأة والسلطة التشريعية

 يقول جمشــير إن الســلطة التشريعية على 
أن  اســتطاعت  )16 ســنة(  4 فصــول  مــدى 
ترفــع إلــى جاللــة الملــك للتصديــق الكثيــر 
مــن مشــاريع القوانيــن المهمــة التــي تنظــم 
العمل السياســي واالقتصــادي واالجتماعي 
والصحــي واألمنــي والحقوقــي، لعــل أهمها 
قانــون األســرة الــذي أعطى المــرأة حقوقها 

الشرعية ومكنها من الحفاظ على األسرة.
كمــا ســاهم المجلــس األعلى للمرأة برئاســة 
صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت 
إبراهيــم آل خليفــة، بــدور كبيــر فــي تأهيل 
المــرأة وتمكينهــا ومســاعدتها فــي التغلــب 
علــى الكثيــر من المشــكالت التــي تعترضها 
في مشــوارها، وتشــكل المرأة نســبة 18.75 
الســلطة  ألعضــاء  الكلــي  العــدد  مــن   %
التشــريعية. كما عالج المشــروع اإلصالحي 
االقتصاديــة  المشــكالت  مــن  الكثيــر 

والسياسية.

عبدالرحمن جمشير متحدثا لـ “البالد”

علــى قــدر أهــل العزم تأتي العزائــم.... وتأتي على قدر الكرام المكارم . بيت شــعري 
للمتنبي يؤمن به ضيفنا لهذا األسبوع عبدالرحمن محمد سيف جمشير، إذ يري أن 
العزيمة أساس العطاء واإلنجاز، وله في هذا مثل، إذ يقتدي بعبدالرحمن الداخل 
مؤســس الدولة األموية في األندلس، الذي مر بصعاب مهولة، إال أنه لم ييأس أو 

يضعف، وإنما استطاع أن يعيد بناء نفسه وأسس دولة عظيمة.

ولمحدثنــا مســاهمات كبيــرة فــي مجــاالت عــدة، إذ ســاهم في تأســيس العديد من 
الشــركات الوطنيــة، ومنهــا الشــركة الوطنية لالســتيراد والتصدير وشــركة دلمون 

للدواجن. 

وكان عضــوا فــي مجلــس الشــورى الســابق )االستشــاري(، وضمــن أعضــاء اللجنــة 
العليــا إلعــداد مشــروع ميثــاق العمــل الوطني، وعيــن عضوا بمجلس الشــورى منذ 
2002 وحتى يومنا هذا، وله إسهامات كثيرة في المداخالت واالشتراك في تقديم 

االقتراحات بقوانين وغيرها.

“البالد” التقت عضو مجلس الشورى الحاصل على وسام الشيخ عيسى بن سلمان 
آل خليفــة مــن الدرجــة الثانية، وحاولت ســبر أغوار حياته، وفيمــا يلي نص اللقاء 

معه:

أجرى الحوار: أمل الحامد | تصوير: خليل إبراهيم

العزيمة أساس تجاوز التحديات وتحقيق اإلنجازات

 رئيس مجلس 
إدارة شركة 

دلمون للدواجن

 أحد أعضاء اللجنة 
العليا إلعداد 

ميثاق العمل 
الوطني

bussines
@albiladpress.com

شوري متمرس 
واقتصادي 

بامتياز

من أوائل 
البحرينيين 
العاملين 

بمنظمات األمم 
المتحدة

 ابتعثتني 
الحكومة إلى 

بيروت الستكمال 
دراستي 
الجامعية عبدالرحمن جمشير

من أوائل 
مؤسسي فرق 
كرة القدم في 

البحرين

كنت منذ 
صغري أعتمد 
على نفسي 

دائًما 

 ترشح وفاز 
في انتخابات 

“الغرفة” العام 
1984

ــة اســتــغــرقــت شهرين ــل ــارة فـــي رح ــســي ــال ــا ب ــ عـــدت إلـــى الــبــحــريــن مـــن روم
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استطاعت السيارة 
الكهربائية االختبارية 
QX Inspiration التي 

قدمتها شركة إنفينيتي 
أن تجذب أنظار جميع 

المشاركين في فعاليات 
المعرض وصممت 

خصيصا لتتماشى مع 
الطرق الوعرة.

tariq.albahar
@albiladpress.com

عادت GAC الصينية للمشــاركة في 
فعاليــات معــرض ديترويــت الدولي 
للســيارات بالواليــات المتحــدة مــن 
خــال نمــوذج تصــوري جديــد يمهد 

لتقديم سيارة جديدة.
اســم  النمــوذج  علــى  جــاك  أطلقــت 
إنترانــزي وهــو لمزيــج مــن المينــي 
المســتقبلية،  أوفــر  والكــروس  فــان 
أســتوديو  خطوطــه  وضــع  وقــد 
فــى  لجــاك  الجديــد  التصميمــات 
والية كاليفورنيــا األميركية. وقالت 

الشــركة إن التصميــم مســتلهم مــن 
والتــي  هنــاك،  الســاحلية  المبانــي 
تتاشــى فيهــا الفــوارق بيــن الحياة 

في داخل المنازل وخارجها.
مــن المؤكد أن النموذج بهذا الشــكل 
ال يبــدو جاهزا لإلنتاج، ولكنه يحمل 
الكثيــر من المامح التي تبدو الفتة 
للغايــة، ومنهــا بعــض األجــزاء التــي 
متنقلــة  كنبــه  إلــى  تحويلهــا  يمكــن 
وأبــواب زجاجية منزلقة ذات شــكل 

جديد تماما.

GAC الصينية تقدم إنترانزي
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“تويوتــا” تبدع فيه بالعديد من الموديالت الخاصة والرياضية

األفضل في معرض ديترويت الدولي للسيارات

الدولــي  الشــمالية  أميــركا  معــرض 
للســيارات هو معرض ســنوي للسيارات 
فــي  ويعقــد   1907 العــام  فــي  تأســس 
مدينــة ديترويــت بوالية ميشــيغان في 
مركــز كوبــو، واعتبــر مــن أكبــر معــارض 
الشــمالية،  أميــركا  فــي  الســيارات 

ألكثــر  وشــرح  عــرض  إطــاق  وشــهد 
حــول  مــن  ومركبــة  ســيارة   750 مــن 
العالــم، بمشــاركة أكثر من 2000 شــركة 
عالميــة لطــرح الجديد فــي عالم صناعة 
فعالياتــه  انطلقــت  والتــي  الســيارات، 
فبرايــر   18 حتــى  وتســتمر  الخميــس، 

الجــاري. وجــرت العــادة علــى أن تشــهد 
أميركا الشمالية الدولي للسيارات طرح 
نســخ مميــزة مــن الموديــات الحديثــة 
بمعــرض  للمشــاركة  مخصصــة  تكــون 
بعينــه بقــدر ما يمثلــه هــذا المعرض من 

أهمية، وهذه أهمها:

كشفت تويوتا الندكروزرعن “Heritage Edition 2020”، اإلصدار  «
الخاص الذي يحتفل بمرور 60 عاما على هذا الطراز الشهير.  أبرز ما 

يميز Heritage Edition هي جنوط BBS نحاسية اللون مقاس 18 
بوصة، ولمسات باللون األسود في الشبك األمامي واألضواء األمامية 
وأضواء الضباب والمرايا الجانبية، إضافة لشعار الندكروزر الكالسيكي 
في جانب السيارة، وستتوفر السيارة بخيارين أللوان الطالء الخارجي، 

 .Blizzard Pearl واللؤلؤي Midnight Black Metallic وهما األسود
وقدمت أيضا موديل سيكويا TRD Pro الذي تتمتع بشكل خارجي 
مثير للغاية، حيث تم تزويدها بجميع التفاصيل التصميمية التي 

تعودنا على رؤيتها في طرازات TRD األخرى من تويوتا، مثل الشبك 
األمامي مع لمسات باللون األسود الذي يحتوي على كلمة تويوتا 

بأحرف كبيرة بدال من الشعار، إضافة لجنوط باللون األسود مقاس 
18.8 بوصة طراز BBS TRD، كما تم استبدال أضواء هالوجين األمامية 

بأضواء LED، وكذلك أضواء الضباب أصبحت LED، وتستمد تويوتا 
سيكويا TRD Pro قوتها من نفس محرك الطراز األساسي، وهو 

محرك V8 سعة 5.7 لترات يولد قوة 381 حصانا، وعزم دوران 545 
نيوتن-متر، ورغم أن األداء لم يتغير، إال أن الشركة قامت بإضافة 

نظام عادم TRD إلعطاء السيارة صوتا أكثر شراسة. وقدمت شركة 
تويوتا في فعاليات معرض شيكاغو الدولي النسخة الجديدة من 

شاحنتها تاكوما في نسختها الجديدة للعام 2020، بإمكانات كبيرة 
تمكن تويوتا من منافسة الشاحنات التابعة لماركات مثل RAM و
ب، كشفت تويوتا أخيرا عن سيارتها  GMC. وبعد طول انتظار وترقُّ

سوبرا الجديدة خالل المعرض، فقد بدأت مراحل االختبار منتصف 
العام 2016 كمشروع تعاون ُمشترك مع بي ام األلمانية لتطوير 

 .Z4 سيارة واحدة ثم تسويقها تحت عالمة تويوتا سوبرا وبي ام دبليو
وفي حين ُكشف عن بي ام دبليو Z4 في أغسطس الماضي، انتظرت 

تويوتا حتى األمس لتقديم سيارتها الرياضية الجديدة.

تويوتا

كشفت لكزس عن طراز RC F الُمجدد للعام 2020، وإلى جانبه  «
ُنسخة أكثر رياضية باالسم RC-F Track Edition. مع بعض اللمسات 

الجمالية في الخارج وأداء أفضل وتقنيات ُمحدثة.

أتت التحسينات التي حظيت بها لكزس RC F لُتقلل الوزن العام،  «
حيث تم استخدام قضبان حركة بين الُمفاضل والعجالت مفرغة 

من الداخل بداًل من الُمصمتة سابًقا، كما تم تصغير وحدة التبريد 
ومشعب سحب الهواء واستبدال بعض القطع الفوالذية بأخرى 

مصنوعة من األلمنيوم.

شاركت شركة نيسان بالنسخة الجديدة من طراز “Rogue” للعام  «
2020، الذي يندرج ضمن فئات الكروس أوفر، وظهر عليها العديد من 
التعديالت في تصميمها الخارجي بخالف نسختها السابقة، وأضيفت 

لها واجهة جديدة بالكامل، تغيرت بها مالمح الكشافات األمامية.

لكزس

نيسان

طارق البحار

بعد العديد من التسريبات واللقطات التشويقية، ظهرت أخيرا سيارة “سوبارو”  «
الجديدة “Legacy” في إطاللتها األولى، ضمن فعاليات المعرض وشهدت هذه 
النسخة من طراز Legacy تعديالت كبيرة على مستوى التقنيات المضافة لها 
وللمحرك بمقارنة بالنسخة السابقة للطراز نفسه، وكشفت الشركة اليابانية 

عن جميع التفاصيل الخاصة بإمكانات النسخة الجديدة من Legacy، حيث 
ذكرت أنها مزودة بمحرك توربيني بـ 4 أسطوانات بسعة 2.4 لتر وبقوة تصل لـ 

260 حصانا مع عزم دوران 277 لفة للقدم.

سوبارو

شاركت شركة فولكس فاجن األلمانية المصنعة للسيارات بفعاليات معرض  «
شيكاغو الدولي للسيارات بطرحها للنسخة الجديدة من طراز Jetta GLI، والذي 
يندرج ضمن فئات السيدان المطروحة حديثا من الشركة األلمانية.  احتفظت 
Jetta GLI بقدر كبير من تصميمها الخارجي الذي طرحت به النسخة السابقة 

من الطراز نفسه.  في حين أجريت العديد من التعديالت على نظام القيادة 
والمحرك جعلت السيطرة على السيارة Jetta GLI في نسختها الجديدة أكثر 

سهولة واحترافية.

فولكس فاجن

كشفت كاديالك عن طراز XT6 الجديد بالكامل، والذي ُيكّمل عروضها  «
للسيارات المدمجة والخدماتية الرياضية مع XT4 وXT5 وإسكاليد كبير 

الحجم.  ترُدم كاديالك الفجوة في تشكيلة طرازاتها الُمدمجة CUV والخدماتية 
الرياضية SUV، بتقديم طراز إكس تي 6 الجديد، والذي ُيصّنف في منزلة 
أعلى من طراز XT5 وأقل من طراز إسكاليد، وبلغة تصميم جديدة كتلك 

الُمستخدمة في طراز XT4 الصغير. وتأتي كاديالك XT6 الجديدة لتنتمي إلى 
فئة السيارات الُمدمجة الكبيرة باعتمادها بنية هيكٍل أحادي وثالثة صفوف 
من المقاعد تتسع لسبعة رُّكاب، ُيمّيزها تصميم أنيق ُيحاكي لغة التصميم 

التي قّدمتها االختبارية إسكاال في العام 2016.

كاديالك

احتفااًل بمرور 80 سنة على تقديم طراز كونتيننتال، عرضت لينكون نسخة  «
خاصة بإنتاج محدود من كونتيننتال بأبواب خلفية تفتح للخلف، حيث 

ستصنع منها 80 وحدة فقط.  غاب هذا النوع من األبواب عن طرازات لينكون 
منذ مدة طويلة، وبالتحديد مع انتهاء إنتاج الجيل الرابع من كونتيننتال 

)1696-1961(، وتقلب النسخة الخاصة من كونتيننتال اليوم صفحات التاريخ 
لتصبح واحدة من أربعة طرازات في السوق حاليا. تسمى النسخة الجديدة بـ 

“كونتيننتال” 80th Anniversary Coach Door Edition وسُتباع كطراز للعام 
2019، حيث تقول الشركة األميركية التابعة لـ “فورد” بأن األبواب الجديدة 

ستسهل الدخول والخروج مع إمكان فتحها بزاوية 90 درجة وتحليها أيضا 
بنظام مدعوم إلكترونيا.

لينكون
شهد المعرض العرض األول لشاحنة جديدة، وهي النسخة الجديدة من  «

شاحنة Sierra التابعة لشركة GMC، والتي بمحرك فئة V8 بسعة 6.6 لتر 
وبقوة تصل لـ 445 حصانا، وعزم دوران 910 لفات لكل قدم، ذلك باإلضافة 

لمنحها ناقل السرعة المزود بـ 10 سرعات.

جي أم سي

شاركت شركة رام المصنعة للشاحنات بمعرض شيكاغو الدولي للسيارات  «
بشاحنتها الجديدة “Ram 2500” المطروحة للعام 2019.   تم اختيار رام 

1500 الجديدة كليا شاحنة العام 2019 ألميركا الشمالية من جانب لجنة من 
خبراء المركبات. وُتعد هذه الجائزة فريدة من نوعها ويرى الكثيرون أنها من 
أبرز الجوائز المرموقة في العالم على أساس أن لجنة التحكيم تضم مزيجا 

متنوعا من 60 صحفيا متخصصين في قطاع السيارات من الواليات المتحدة 
وكندا ويعملون كمحلفين يدلون بأصواتهم. وقال ريد بيغالند رئيس عالمة 

رام التجارية “تعتبر رام 1500 منتجا مهما بالنسبة لمجموعة فيات كرايسلر 
أوتوموبيلز )FCA(، والفوز بهذه الجائزة يعد تكريما كبيرا لهذه المركبة. ولكونها 

ضمن الفئة األكثر تنافسية في صناعة السيارات، فإن فوز رام 1500 الجديدة 
كليا طراز 2019 بلقب شاحنة العام في أميركا الشمالية يمثل تقديرا هائال 

لموظفي  FCA الذين يقومون بتصميم وهندسة وتصنيع شاحنة مميزة حقا”.

رام

ما كان لشركة ألفا روميو اإليطالية أن تفوت معرض شيكاغو دون المشاركة  «
4C Spi- 2020، وهي سيارة ألفا روميو  بواحدة من أحدث سياراتها للعام

der وُسميت هذه النسخة من طراز ألفا روميو 4C Spider، باسم النسخة 
اإليطالية أو Italia edition، ويأتي طراز ألفا روميو 4C Spider بمحرك توربيني 

بسعة 1.75 لتر وبقوة تصل لـ 258 حصانا، مع ناقل سرعة مزود بـ 6 سرعات 
وقدرة تسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميال في الساعة خالل 4.1 ثانية.

ألفا روميو

قدمت شركة فورد النسخة الجديدة من شاحنتها F-150 بنسخة خاصة تحمل  «
اسم “هارلي دافيدسون”، وهي الشركة األميركية الشهيرة المصنعة للدراجات 

 ،F-150 النارية، والتي ساهمت في تصنيع نسخة 2019 من شاحنة فورد
بمنحها محركا قويا كشفت فورد عن مواصفاته بالتزامن مع عرض الشاحنة 

رسميا بالمعرض.

فورد



حاكم الشارقة يفتتح مهرجان المسرح الخليجي

يقّدم الفريق الحائز على جائزة األكاديمية - المخرجان جينيفر لي  «
وكريس باك، والمنتج بيتر ديل فيتشو - مع األداء الصوتي للفنانين 
إيدينا منزل وكريستن بيل وجوناثان غروف وجوش غاد، وموسيقى 

مؤلَفي األغاني الحائَزين على جائزة األوسكار كريستن أندرسون-لوبيز 
وروبرت لوبيز، فيلم “ملكة الثلج 2” في البحرين بتاريخ 21 نوفمبر 

.2019

شــهد عضو المجلس األعلى حاكم الشــارقة الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي مســاء الخميس الماضي في قصر الثقافة، انطالق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الشــارقة للمســرح 
الخليجــي، الــذي تنظمــه إدارة المســرح بدائــرة الثقافــة، والذي يســتمر حتى 19 فبراير الجاري، والذي تتنافس مــن خالله دول الخليج العربي، حيث انطلق المهرجان بعد اســتعراض فيلم وثائقي 
حكــى رحلــة الــدورة األولــى والثانيــة لمهرجان المســرح الخليجي، عرض مســرحية )مدق الحناء( لفرقة مســرح مــزون العمانية، لتعرض المملكة العربية الســعودية في اليــوم الثاني من المهرجان 

مسرحية )حبوس( لفرقة الوطن المسرحية.

ومــن خــال كلمــة ألقاهــا مقــدم حفــل االفتتاح 
المســرحي  الشــارقة  مهرجــان  إقامــة  حــول 
الخليجــي كل عاميــن، بحضــور نخبة من نجوم 
الخليــج والوطــن العربــي، بــأن هــذا المهرجــان 
يقام بحرص وتأكيد من صاحب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بن محمــد القاســمي؛ من أجل 
اإلسهام في تنشيط وتطوير الحركة المسرحية 
الخليجيــة، وأبــراز التجــارب المســرحية األكثــر 
أبداعــا وجمــاال، وهــا هي الشــارقة علــى الموعد 

ثقافيــا وفنيا كما أراد لها صاحب الفكر والرؤية 
المســتنيرة الذي يشارك المســرحيون تطلعاتهم 
وأحامهــم، والــذي اســتطاع فــي فتــرة وجيــزه 
نشــاط  شــعلة  إلــى  العربيــة  المســارح  تحويــل 

أبداعي بفضل دعم ورعاية حاكم الشارقة.
الخليجــي  المســرحي  الشــارقة  مهرجــان 
ملتقــى لألبــداع الفنــي والفكــري، يأتــي مكمــا 
للمهرجانــات المســرحية المتعــددة التــي تقيمها 
المســرحي  الحــراك  تعزيــز  بهــدف  الشــارقة؛ 

المحلــي والخليجي والعربــي، وتأكيدا حول أن 
المســرح مدرســة للفضيلــة واألخــاق، والجمال 
المكتمــل ال يتوافــر فــي فن من الفنــون بقدر ما 
هو عليه في المسرح، والمسرح هو أول الفنون 

وأشملها.
وفــي ختــام الحفــل تــم تقديــم أعضــاء لجنــة 
تحكيــم المهرجــان، وهــم: عصــام الســيد رئيس 
لجنــة التحكيــم مــن جمهوريــة مصــر العربيــة، 
والباحثــة  الناقــدة  التحكيــم  لجنــة  عضــو 

المســرحية الجزائريــة ليلــى بنت عائشــة، عضو 
لجنــة التحكيــم ريــاض موســى مــن جمهوريــة 
العزيــز  التحكيــم محمــد  لجنــة  العــراق، عضــو 
المغربيــة، عضــو لجنــة التحكيــم  المملكــة  مــن 
اإلمــارات  دولــة  مــن  الزعابــي  وليــد  الفنــان 
العربيــة المتحدة، ومــن ثم انطلق أولى عروض 
مهرجــان الشــارقة المســرحي الخليجــي الثالث 
)مــدق الحناء( من ســلطنة عمــان، تأليف عباس 

الحايك، إخراج يوسف البلوشي.

األحد
17 فبراير 2019 
12 جمادى اآلخرة 1440
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بــدأت عالقتــه بمــادة اللغــة العربية في مرحلتي االبتدائية واإلعدادية، لكنه عشــَق فقــرة التعبير فيها، فكانت المفضلة لديــه، وفي المرحلة الثانوية 
كتــب بعــض الخواطــر البســيطة، وعندمــا بــدأت )هبة( الهواتف الذكية مثــل )البالك بيري( وغيرها، لم يكتِف بنقل المســجات القصيــرة فقط، بل قام 
بكتابتهــا ونشــرها، واســتمر بالكتابــة حتــى اآلن، إلى أن أصبح حســابه )باالنســتغرام( يشــمل مواضيــع مختلفة مــن كتابته وإلقائه. إنــه الكاتب خالد 

جناحي الذي تحدث عن كل ذلك في هذا اللقاء الشائق:

من هو الكاتب خالد جناحي؟ «

خالد أحمد جناحي شاٌب عادي، يحاول ويجتهد 
ليعيش حياة غير عادية!

نبذة بسيطة عن إصدارك األول )خواطر  «
شاب(

كتاب خواطر شاب عبارة عن مجموعة مواضيع 
متصلــة  لكنهــا  البعــض،  بعضهــا  عــن  مختلفــة 
ثانيــا،  والمجتمــع  أوال  الفــرد  تطويــر  مبــدأ  فــي 
الكريــم والســيرة  القــرآن  آيــات  مــن  مســتوحاة 
النبويــة، إلى جانب بعــض الخواطر القلبية التي 
مــّرت علينا، حاولــت أن أصل بهذه الخواطر إلى 
قلــب وعقل كل قارئ يقع هذا الكتاب بين يديه، 

بشكٍل بسيط ومناسب لجميع فئات المجتمع.

ما سر اختيارك )خواطر شاب( عنوانا  «
إلصدارك؟

اخترُت هذا العنوان لسببين، األول منهما أن كل 
كلمــة ُكِتبــت في هذا الكتاب هــي أحاديث دارت 
فــي خاطــري وتــم تدوينهــا. أمــا الســبب الثانــي 
رغبتــي في تغيير مســار معنــى كلمة خواطر من 
مجــرد بــوح إلــى إن ممكــن أن يكــون هــذا البوح 

رسالة هادفة.

ما رسالتك من خالله؟ «

رســالتي إلى المجتمع هــي إيصال الكلمة الطيبة 
إلى كل فرد، والمســاهمة ولو بشــكٍل بســيط في 
تطويــر الفــرد أوال، ومــن ثــم المجتمــع من خال 

هذا الكتاب.

ما التحديات التي واجهتها خالل إصدارك  «
األول؟

كل  تبســيط  كيفيــة  فــي  التحديــات  تشــكلت 
شــخص،  كل  إلــى  قراءتــه  وتحبيــب  موضــوع 
ال  الذيــن  األشــخاص  فئــة  واســتهدفت 
يحبــون القــراءة والكتــب، وبفضــٍل مــن 

هللا تمكنت من تحقيق هذا الهدف.

هل هناك قيود معينة راعيتها أثناء  «
الكتابة؟

اختــرت  فقــد  قيــود معينــة،  أي  ال يوجــد 
المواضيع التي وجدتها مناســبة من وجهة 
بطوائفــه  المجتمــع  فئــات  لجميــع  نظــري 
وميوله، دون تجريٍح ألي أحد أو تعٍد عليه.

ما طقوسك أثناء الكتابة؟ «

أحــب  لكننــي  معينــة،  طقــوس  هنــاك  ليــس 
تشــغيل الموســيقى الهادئة، وعندما تدور في 
بالي أي فكرة في أي مكان، أقوم بتدوينها في 
هاتفــي الخــاص، ومن ثــم الرجــوع إليها ألقوم 

باستكمالها وتطويرها.

برأيك الخاص، ما مقومات الكاتب الناجح؟ «

فــي  القــراءة  شــخص،  ألي  الجيــد  االســتماع 
مختلــف المجاالت، مشــاهدة العديد من البرامج 
ســواء عن طريــق التلفزيــون أو االنترنت، حيث 
تكون لغته هي عصاه، وبردته موســوعة علمية، 
ال يضايقــه الحديــث عــن جانــب، بل هو كالّســيل 
كلما وجد فراغا مأله، يطالع كثيرا، يحفظ كثيرا، 
ويتدبــر كثيــرا، فتتكون الثقة في نفســه بشــكل، 

ومن ثم في موهبته.

ما دورك ككاتب فيما يجري حولك من  «
أحداث في الحياة؟

العاشــقون للكتابــة، يدركــون أنهــا األســاس فــي 
تطويــر المفردات اللغوية، والمرشــد نحو امتاك 
قدرات التعبير والتصوير، والمحفز للفوز بمهارة 
تفريــغ الهمــوم الشــخصية والمجتمعيــة، وحتــى 
الوطنيــة، علــى شــكل نصــوٍص تامــس الوجــع 

اإلنساني أينما كان.
ولقــد تمكنــت مــن خــال كتابــي وحســابي فــي 
)االنســتغرام( بتســليط الضــوء علــى العديــد مــن 
النفــس  تطويــر  بهــدف  المختلفــة؛  المواضيــع 
بطريقــة  رأيــي  إيصــال  وحاولــت  والمجتمــع، 

تخاطب العقول والقلوب.

ما رأيك في موجة النشر اإللكتروني التي  «
نعيشها حاليا؟

مــن رأيــي الشــخصي، أعتقــد أنــه مــن الجيد في 
حين تم اســتغال وســائل التواصــل االجتماعي 
العديــد  لينــا  أبــرزت  التــي  الصحيــح،  بالشــكل 
المختلفــة  اإلبداعيــة  المواهــب  يمتلكــون  ممــن 
فــي مجــال الكتابــة، وكذلــك فــي مســألة النشــر 
التــي اســتطاع الكثير من النــاس الوصول وبكل 
بســاطة إلــى المعلومــات التــي يريدونهــا، ولكــن 
يجــب التأكــد مــن صحتهــا ومن صحــة مصدرها 

قبل استخدامها.

ما مشاريعك المستقبلية؟ «

بعــد تحقيــق النجاح الواســع في اإلصــدار األول 
“خواطــر شــاب”، وذلــك بفضــٍل مــن هللا وفضــل 
الجمهور المشــجع لي، أنا في طريقي إلى تحرير 
كتــاب آخــر مشــابه للكتــاب األول فــي بســاطته 
ومخاطبتــه لعقول وقلوب النــاس، لكنه مختلف 
إذ  طرحــه،  وكيفيــة  المختلفــة،  مواضيعــه  فــي 

سيكون بشكٍل أقوى.

لقاء الطالبة: زينب محمد 
جامعة البحرين

خالد جناحي: رسالتي هي إيصال الكلمة الطيبة للجميع
هادفة برسالة  المجتمع  ثم  ومن  أوال  الفرد  تطوير  في  مساهمة  شاب”..  “خواطر  كتاب 

استغالل وسائل التواصل االجتماعي بالشكل الصحيح لتطوير النفس والمجتمع مستوحاة من آيات القرآن الكريم والسيرة النبوية

في طريقي إلى تحرير كتاب آخر مشابه
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هل تسهم بكتيريا األمعاء في زيادة وزنك؟
تــؤوي أمعاؤنــا نحــو 100 تريليــون جرثومــة، يطلق عليها مجتمعة “النبيــت الجرثومي المعوي” وهــو التجمع الميكروبي في 
القناة الهضمية. ويختلف تركيب هذه التجمعات الميكروبية من شخص آلخر. إذ يتأثر تنوع البكتيريا في األمعاء وتوازنها 

بالعوامل الوراثية والعوامل البيئية وكذلك األنظمة الغذائية وأنماط الحياة.

تركيــب  فــي  االختالفــات  بعــض  مؤخــرا  باحثــون  اكتشــف  وقــد 
التجمعــات الميكروبيــة فــي القناة الهضمية لدى األشــخاص النحفاء 
وأصحــاب الوزن الزائد، وطوروا، بناء على نتائج أبحاثهم، عالجات 
للتحكم في الوزن تناســب كل شــخص على حدة. وأثبتت دراســات 
أجريت على توائم أن ثمة عوامل وراثية تســهم بنســبة تتراوح من 
40 إلــى %70 فــي زيــادة احتمــاالت إصابتنا بالســمنة، باإلضافة إلى 
العوامل البيئية. وقد اكتشف العلماء أن هناك اختالفات عديدة في 
تركيبة التجمعات البكتيرية في األمعاء من شأنها أن تؤثر على وزن 
الجســم. وقد تالحظ أن بعض الناس يتبّعون حمية غذائية صارمة، 

لكــن وزنهــم ال يــكاد ينقص مقارنــة بغيرهم ممــن يتبعون نفس 
الحميــة، وقــد يكمــن الســبب فــي أنــواع البكتيريــا التــي 

تستوطن أمعاءهم، وما تحمله من إنزيمات.
يقول بورنا كاشــياب، األستاذ المساعد بمؤسسة 
البكتيريــا  معمــل  ورئيــس  كلينيــك”،  “مايــو 
المعويــة: “تهضــم البكتيريــا التــي تعيــش فــي 
أمعائنــا بعــض األجزاء من األطعمــة التي نفتقد 
اإلنزيمــات الالزمــة لهضمهــا. لكــن هــذه العمليــة 

تولد سعرات حرارية إضافية. فإن العالقة بيننا 

وبين البكتيريا في أمعائنا مبنية على المنفعة المتبادلة. إذ تعطينا 
البكتيريــا كميــة أكبر من الطاقة التي تنتجها من الطعام الذي 

نأكله”، وهذا يساعد في اكتساب وزن زائد.

وخلصت دراسة أخرى إلى أن بعض البكتيريا التي تنتج  «
عن األنظمة الغذائية قد تؤدي إلى زيادة وزننا بتغيير 

سلوكيات البكتيريا في القناة الهضمية.

)ناســا(  األميرميــة  الفضــاء  أعلنــت وكالــة 
نهاية مهمة الروبوت “أوبرتشونتي مارس 

روفر” في المريخ.
وكان الروبــوت المســمى اختصــارا أوبــي، 
المــزود بســت عجالت، قد أرســل إشــارات 
إلــى األرض، آخر مــرة، في يونيو الماضي، 
قبل أن يختفي في ظالم الغبار الفضائي.

يعــود  أن  يأملــون  المهندســون  وكان 
اإلشــارات،  إرســال  إلــى  أوبــي  الروبــوت 
بعدما يزول الظالم وينقشــع الغبار، ويعود 
النــور إلــى لوحاتــه الشمســية، ولكنهــم لــم 

يتلقوا شيئا منه.
وقــال مديــر البرنامــج جــون كاالس “لقــد 
األخيــرة،  أشــهر  الثمانيــة  خــالل  حاولنــا، 
علــى  والحصــول  الروبــوت،  اســتعادة 

إشارات منه. 

كنا نستمع كل يوم باستعمال اجهزة  «
استشعار دقيقة، وأرسلنا ما يزيد عن 
ألف تعليمة، فلم نسمع شيئا وحان 

الوقت لنقول له وداعا”.

اختفـاء روبـوت 
علـى سطـح 

المريـخ
قالــت منظمــة األمــم المتحدة لألغذية والزراعة إن أســراب الجراد التي انتشــرت في 
الســودان وإريتريــا تتزايــد بســرعة علــى طــول جانبــي البحــر األحمــر إلــى الســعودية 

ومصر وذلك في تهديد محتمل للمحاصيل واألمن الغذائي.

وذكــرت المنظمة أن ”األمطار الجيدة على 
امتــداد الســهول الســاحلية للبحــر األحمــر 
بتكاثــر  ســمحت  والســودان  إريتريــا  فــي 
جيليــن منــذ أكتوبــر ممــا أدى إلــى زيــادة 
كبيــرة في أعداد الجراد، وتشــكل أســراب 
ســريعة التنقــل“. وعبــر ســرب واحــد على 
األقل إلى الســاحل الشمالي للسعودية في 

منتصــف ينايــر تبعتــه أســراب أخــرى بعــد 
أسبوع.

وهيأت األمطار المصاحبة لعاصفتين  «
خالل العام الماضي المجال لتكاثر 

الجراد في منطقة الربع الخالي 
بالسعودية ووصلت أسراب قليلة إلى 

اإلمارات وجنوب إيران.

دعــت مجموعــة مــن العلمــاء، خــال اجتمــاع الرابطــة األميركيــة لتقــدم العلــوم فــي 
واشنطن، إلى حظر تطوير أسلحة يتم التحكم بها بواسطة الذكاء الصناعي.

ويقــول العلمــاء إن األســلحة ذاتيــة العمل 
قــد يصيبهــا عطــب بطريقة غيــر متوقعة، 
فتقتــل أبريــاء. ويقــول المختصــون فــي 
مجال “األخالق” إن منح إنسان آلي حرية 
القتل بدون أي تدخل بشــري خطوة مبالغ 

بها من الناحية األخالقية.
وكانــت منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش 

لحقــوق اإلنســان واحــدة مــن 89 منظمــة 
غيــر حكوميــة مــن 50 بلــدا ســاهمت فــي 
إنتــاج  إلــى وقــف  تنظيــم حمــالت تدعــو 
“اإلنســان اآللــي القاتــل” والضغط من أجل 

إبرام معاهدة دولية بهذا الخصوص.

ومن بين الذين يقودون الحملة ميري  «
وارينهام من هيومان رايتس ووتش.

الجراد يهدد المحاصيل على جانبي البحر األحمر

دعوة لحظر الروبوتات القاتلة في الحروب

طفلة ترتدي زي بطل خارق إلنقاذ كوكب األرض في مدينة 
مانشستر البريطانية، حيث نظم طالب المدارس تظاهرة شارك فيها 

أكثر من 10 آالف طالب في 60 مدينة وبلدة على نطاق المملكة 
المتحدة؛ ليعبروا عن إحباطهم من تقاعس الجيل األقدم عن 

التصدي لظاهرة تغير المناخ )غيتي(

طلــب العــب الكــرة اإليطالــي الشــاب نيكولــو زانيولو مــن والدته فرانشيســكا 
كوســتا التوقــف عــن نشــر صورهــا “الســيلفي” المثيــرة علــى مواقــع التواصــل 

االجتماعي، وفق تقارير إعامية.

وذكــر زانيولــو، الــذي انتقل إلــى فريق رومــا اإليطالي، والدته بعمرها بعد نشــرها 
سلســلة من صور الســيلفي المثيرة على حســابها في موقع إنســتغرام، بحسب ما 

ذكرت صحيفة “ذي صن” البريطانية.
وتحظى فرانشيســكا كوســتا، والدة زانيولو البالغة من العمر 41 عاما، بنحو 189 
ألف متابع على حسابها في إنستغرام، األمر الذي أثار غضب ابنها، خصوصا بعد 

نشرها صور عديدة بالهيئة التي يطلق عليها “وجه البطة”.
وحــث النجــم الشــاب زانيولــو، مع تزايــد االهتمام بــه، والدته كوســتا على تقليل 

حضورها على شبكات التواصل االجتماعي.
وبحســب موقــع “كورييــري ديلو ســبورت”، فقد كتــب زانيولو تعليقــا على إحدى 
الصور التي نشرتها على إنستاغرام يقول لها “توقفي يا أمي.. لماذا تفعلين ذلك 

بفمك؟ أنت في األربعين من عمرك”.

نجم روما لوالدته: من فضلك 
توقفي عن هذه “الصور”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

وقفة جادة

إنســتغرام  متابعــو  تفاعــل 
“البالد” مع الخبر المنشــور أمس 
بعنــوان “اكتشــاف 1000 إصابة 
العــام  فــي  جديــدة  ســرطانية 
خــاص  جديــد  قســم   ..2018
نهايــة  فــي  األطفــال  بســرطان 
2019”. وقــال المســتخدم حمــد 
تقــي إن تضاعــف عــدد اإلصابــة 
خصوصا بين األطفال يستدعي 
وقفــة جــادة للنظــر فــي تفاقــم 
حاالت اإلصابة وإيجاد الحلول.

كنــدا  فــي  العليــا  المحكمــة  أدانــت 
التلصــص  بتهمــة  مدّرســًا  الخميــس 
المراهقــات  تلميذاتــه  يصــّور  كان  إذ 

بواسطة كاميرا مخبأة في قلم حبر.
ريــان  بــّرأت  قــد  المحكمــة  وكانــت 
وأكــدت   ،2015 العــام  جارفيــس 
إال  الحكــم،  هــذا  االســتئناف  محكمــة 
أن قــرار المحكمــة العليــا الــذي صــدر 

الخميس جاء مخالفًا للقرار السابق.
فقــد أشــار القاضــي إلــى أن المــدّرس 
عاَمــي  بيــن  فيديــو  مقطــع   35 صــّور 
كاميــرا  باســتخدام  و2011   2010
علــى  ترّكــز  حبــر،  قلــم  فــي  مخبــأة 
“أجســاد التلميــذات خصوصــًا منطقــة 
اللواتــي  الفتيــات  رت  وصــوِّ الصــدر”. 
تتــراوح أعمارهــن بيــن 14 و18 عامــًا 

أثناء جلوسهن في الفصل.

وسيحال المتهم على القاضي  «
الذي سيقرر عقوبته التي قد تصل 

إلى 5 سنوات سجن.

للفنــون  “متروبوليتــان”  متحــف  قــال 
فــي نيويورك إنه ســيعيد قطعة أثرية 
أنهــا  علــم  بعدمــا  مصــر،  إلــى  ثمينــة 

سرقت من البالد عام 2011.
وأفــاد المتحــف، الجمعــة، بــأن مكتــب 
المدعــي العــام لمنطقــة مانهاتــن عثــر 
علــى أدلــة تظهــر أن المتحــف أعطــى 
تاريــخ ملكيــة مــزور للنعــش المطلــي 
بالذهــب لنجمنــخ. واشــترى المتحــف 
القطعــة مــن تاجــر أعمــال فنيــة فــي 
يعرضهــا  وكان   2017 العــام  باريــس 
حتــى هــذا األســبوع. وقــال محققون 
إن المتحف حصل على وثائق مزورة، 
بمــا فــي ذلــك رخصــة تصديــر مصرية 

“مزورة” العام 1971.

وقدم مدير المتحف، دانييل  «
ويس، اعتذارا لمصر. وقال إن 

المتحف كان ضحية احتيال 
وشارك بشكل غير مقصود في 

تجارة آثار غير مشروعة.

إدانـة مـدرس 
كـنـدي صـّور 

تلميـذاته سـراً

أميركا تعيد قطعة 
أثرية ثمينة إلى 

مصر  CLK مرســيدس-بنز  مشــاهدة  فرصــة  إن 
النــادرة ال تكــون متاحــة علــى  GTR رودســتر 
البحريــن  قيادتهــا. حلبــة  عــن  ناهيــك  الــدوام، 
عبــر  متاحــة  الفرصــة  هــذه  أتاحــت  الدوليــة 
فعالية “ســوبركارز كلــوب أرابيا”، حيث انضمت 
إلــى  رودســتر   CLK GTR مرســيدس-بنز 
ســيارة ماكالريــن إف 1 وبورشــه 911 جــي تي 
أن  وســبق   .12 ســي  إم  مازيراتــي  وســيارة   1

رودســتر،   CLK GTR مرســيدس-بنز  حققــت 
التي تنافس في محاكاة ســيارات السباق، رقما 
قياســيا بموســوعة غينيــس كونها كانــت “أغلى 
ســعرها  يبلــغ  إذ  العالــم”  فــي  إنتاجيــة  ســيارة 
1.547.620 دوالرا أميركيا.  وتزيد سعر النسخ 
النــادرة مــن هذه الســيارة الخارقــة القديمة في 
وقتنــا الراهــن عــن الثمــن الــذي بيعــت بــه فــي 

الماضي من قبل الصانع األلماني.

حلبة البحرين تعرض “CLK GTR رودستر” النادرة

لمحت نجمة البوب كاتي بيري وصديقها الممثل البريطاني أورالندو بلوم إلى خطبتهما 
بعد أن نشرا صورة للمغنية األمريكية تضع حول إصبعها خاتما كبيرا من األلماس. وبدأ 

بيري وبلوم المواعدة في 2016 لكنهما انفصال لبعض الوقت قبل أن يعودا معا مرة 
أخرى. ونشر النجمان ذات الصورة بعد يوم عيد الحب على انستجرام والتي ظهرا 
فيها وبيري )34 عاما( ترتدي خاتما من األلماس على شكل زهرة. وكتبت بيري على 
الصورة ”الزهور تتفتح بالكامل“ في حين علق بلوم )42 عاما( قائال ”لحظات العمر“.

يوجد في العالم 6 سيارات فقط من نوع مرسيدس-بنز CLK GTR رودستر 
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األحـد
17 فبراير 2019 

12 جمادى اآلخرة 1440

فاضل المؤمن
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