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نظمــت جمعيــة “أمنيــة طفــل”، احتفــاال بســامة رئيس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة، فــي فنــدق الموفنبيــك أمــس بحضــور مــا 
يقــارب 400 طفــل مــن منتســبي الجمعيــة مــن األيتــام 
الكلــوي  والفشــل  الســرطان  ومرضــى  والمحتاجيــن 
الفقــرات  مــن  العديــد  الفعاليــة  وتضمنــت  وذويهــم. 
الترفيهيــة، واســتمتع األطفــال باأللعــاب المحببــة لهــم، 
وأقيمت مجموعة من المسابقات وتم توزيع المرطبات 

والحلويات والهدايا لجميع األطفال المشاركين.

المنامة - الكهرباء والماء

لمؤسســة  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  قــال 
إن  األنصــاري،  خالــد  العقــاري،  التنظيــم 
المؤسســة تسعى الستمرار برنامج التدريب 
القطــاع،  مســتجدات  العقاريــون  ليواكــب 
مشــيرا إلــى إنهــا  تطمــح إلى تأســيس معهد 

عقاري في المستقبل.

قالــت هيئة الكهرباء والماء إن االئتاف الذي 
تقوده شــركة )ACWA(  فاز بترســية مناقصة 
الشمســية  الطاقــة  محطــة  وتشــغيل  إنشــاء 
أنــه  وأضافــت   . ميجــاوات(   100( المســتقلة 
ســيتم التوقيــع علــى اتفــاق شــراء الكهربــاء 

واالتفاقات المصاحبة في شهر 2019.
اللجنــة  أقرتــه  الــذي  المشــروع  ويهــدف 

التنســيقية برئاســة ولــي العهــد نائــب القائــد 
األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة، الســتغال الطاقــة المتجددة لرفع 
قــدرة إنتاج الكهربــاء وتلبية الطلب المتنامي 
علــى اســتخدام الكهربــاء فــي جميــع أنحــاء 

المملكة.

يؤمــن رجــل األعمــال أســامة محمــد معيــن بمقولــة “رب 
ضــارة نافعــة” وأن هللا يكتب دائًما األفضل. فعلى الرغم 
مــن أنه عانى لســنوات عــدة من الصعوبــات والمعوقات، 
إال أنه تمكن من الخروج منها أكثر صابة وقوة واعتلى 
مكانة اقتصادية مرموقة في دراسته وممارسته لمجال 

البنوك واالستثمارات.

“معين”... مكانة اقتصادية من رحم المعاناة“ACWA” تفوز بمناقصة “الشمسية”توجه لتأسيس معهد عقاري

شراكات عربية وأوروبية جديدة
العاهــل: مواجهــة التحديــات السياســية واالقتصاديــة المشــتركة

أكــد عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة أن انعقاد القمة 
علــى  يرتكــز  األولــى  األوروبيــة  العربيــة 
أسس متينة من الشراكات اإلستراتيجية 
العربيــة  الــدول  بيــن  القويــة  والعاقــات 
عزمهــا  ويعكــس  األوروبيــة،  والــدول 
وإرادتهــا الصلبــة في مواجهــة التحديات 
واألمنيــة  واالقتصاديــة  السياســية 
األكيــدة  رغبتهــا  ويجســد  المشــتركة، 
فــي تحقيــق مزيــد مــن الخيــر واالزدهــار 
لشــعوبها من خال تعزيز العمل الجماعي 
بيــن  التعــاون  أوجــه  مختلــف  وتطويــر 
واألمــن  االســتقرار  يدعــم  بمــا  الجانبيــن 

اإلقليمي والدولي.
جــاء ذلــك فــي تصريحــح لجالتــه لــدى 
العربيــة  مصــر  جمهوريــة  إلــى  وصولــه 
وفــد  جالتــه  ليتــرأس  أمــس؛  الشــقيقة 
مملكــة البحرين إلى أعمــال القمة العربية 
فــي  تفتتــح  التــي  األولــى  األوروبيــة 
مدينــة شــرم الشــيخ اليوم )األحــد(؛ تلبية 
لدعــوة كريمــة تلقاهــا جالتــه مــن أخيــه 
رئيــس جمهوريــة مصــر العربية الشــقيقة 

عبدالفتاح السيسي.

المنامة - بنا

جاللة الملك يصل إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة 

ساهم معنا في التطبيق السليم للقيمة الُمضافة 
للمـعلومات أو الشـكاوى

80008001
www.nbr.gov.bh@BahrainNBR

العيون على المربع الذهبيهدم “دارجيلنك”البشير يعين نائبًا لهال نقص بالنقد األجنبي3 مدارس... “مرٍض”
تضمنت تقارير مراجعة أداء  «

المدارس الحكومية الصادرة عن 
هيئُة جودة التعليم والتدريب نتائج 

أداء 5 مدارس حكومية، حصلت 
مدرسة واحدة على تقدير: “جيد”، و3 

مدارس على تقدير: “مرٍض”، ومدرسة 
على تقدير: “غير مالئم”.

قال محافظ مصرف البحرين  «
المركزي رشيد المعراج إن 

احتياطي النقد األجنبي لدى 
المصرف المركزي يفي باحتياجات 

البحرين، مقلال من شأن التقارير 
التي تتناول نقصا في االحتياطي 

األجنبي في المملكة.

عين الرئيس السوداني عمر  «
البشير، أمس، الفريق أول ركن 

عوض محمد أحمد ابن عوف 
نائبًا أول للرئيس ووزيراً للدفاع. 
كما عين محمد طاهر إيال والي 

والية الجزيرة رئيسًا لمجلس 
الوزراء.

يتجه محل “دارجيلنك”  «
لمستلزمات الرياضة و “الكيرم” 

الكائن في المنامة إلى الهدم، 
ضمن خطة تطويرية له. تاريخيا 

يعود المحل لعائلة سرواني 
الباكستانية التي جاءت للبالد في 

أوائل األربعينات.

تتجه األنظار مساء اليوم نحو صالة مدينة  «
خليفة الرياضية، حيث تقام منافسات 

الدور ربع النهائي لبطولة كأس خليفة بن 
سلمان لكرة السلة. وتجمع المباراة األولى 
بين االتحاد ومدينة عيسى في 6:00 مساًء، 

تليها مباراة الرفاع والحالة في الساعة 
7:45 مساًء.
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Û  تحت هذا العنوان تنطلق اليوم في شــرم الشــيخ أول قمة مشــتركة لقادة الجامعة
العربيــة واالتحــاد األوروبــي، حيــث يشــارك في أعمــال القمة عاهل البــاد صاحب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، للتأكيــد علــى قناعــة البحريــن بأهمية 

التعاون الدولي لتحقيق األمن واالستقرار.
Û  ،هــذه القناعــة الراســخة يتشــارك فيهــا مــع البحريــن الشــقيقتان الســعودية ومصر

اللتــان تمثــان الثقــل اإلقليمــي األكبــر فــي المنطقــة، وهــو مــا تؤكده رئاســة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لوفد السعودية في القمة، واهتمام 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتحضيرات الازمة لعقد قمة تاريخية غير 

مسبوقة.
Û  وتأكيــدا ألهميــة هــذا الحــدث العالمــي يشــارك فــي القمــة مــن القــارة العجــوز أكثر

مــن 20 رئيســا وزعيمــا بينهم المستشــارة األلمانية أنجيا ميركل ورئيســة الوزراء 
البريطانيــة تيريــزا مــاي، الذيــن توافــدوا إلــى شــرم الشــيخ للدفــع بقضايــا تــؤرق 

مضاجع األوروبيين، كالهجرة ومكافحة اإلرهاب.
Û  المشــاركة العربيــة القويــة في القمة تشــكل منطلقا محوريا لطــرح القضايا العربية

ذات األولويــة اإلســتراتيجية وعــرض وجهــة نظــر المنطقــة حيــال جهــود التصدي 
حــل  وســبل  االقتصاديــة  بالتنميــة  والدفــع  واالســتقرار  األمــن  وبســط  لإلرهــاب 
الصراعات في اليمن وســوريا وليبيا وتحريك عملية الســام باتجاه حل الدولتين 
في القضية الفلسطينية على أن تكون القدس عاصمة مشتركة بين الفلسطينيين 

واإلسرائيليين.
Û  المصالح العربية األوروبية المشــتركة ســتكون عنوانا لهذه القمة، التي تعد فرصة

تاريخيــة لتعزيــز الروابط العربي واألوروبي وتقريب وجهات النظر حيال األزمات 
اإلقليمية الراهنة.

Û  البحريــن فــي جميع المحافل الدولية تؤكد دائما على أهمية األمن واالســتقرار من
أجــل مواصلــة البنــاء والتنمية، وجالــة الملك يؤكد عبر تلبية دعــوة أخيه الرئيس 
عبدالفتاح السيسي لحضور القمة إدراك المملكة ألهمية التواصل مع العالم وتعزيز 
المصالــح المشــتركة مع جميع القوى العالمية، ومــن ضمنها االتحاد األوروبي، الذي 
يســعى إلــى القيــام بــدور عالمــي أقــوى، واســتثمار هــذا المســعى مــن أجــل الدفــع 

بالمصالح المشتركة وتحقيق الخير والنماء للشعوب العربية.

االستثمار في االستقرار
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زينب العكري

أسامة معينخالد األنصاري
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الملــك  الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  وصــل 
جمهوريــة  إلــى  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد 
مصــر العربيــة الشــقيقة أمس؛ ليتــرأس جاللته 
وفــد مملكــة البحرين إلــى أعمال القمــة العربية 
األوروبيــة األولــى التي تفتتح في مدينة شــرم 
الشيخ اليوم )األحد(؛ تلبية لدعوة كريمة تلقاها 
جاللته من أخيه رئيس جمهورية مصر العربية 

الشقيقة عبدالفتاح السيسي.
وكان فــي مقدمــة مســتقبلي جاللــة الملــك لدى 
رئيــس  الدولــي  الشــيخ  شــرم  مطــار  وصولــه 
العربيــة  مصــر  بجمهوريــة  الــوزراء  مجلــس 
مملكــة  وســفير  مدبولــي،  مصطفــى  الشــقيقة 
البحريــن لــدى جمهوريــة مصــر العربية الشــيخ 
وكبــار  خليفــة،  آل  عبدالرحمــن  بــن  راشــد 

المسؤولين المصريين.
وتفضــل صاحــب الجاللــة الملــك لــدى وصولــه 

بالتصريح التالي:
“يسعدنا ونحن نصل إلى مصر العزيزة أن نجدد 
تقديرنــا الكبيــر لمــا يجمــع بيــن بلدينا وشــعبينا 
مــن عالقات تاريخية وأخوية وثيقة وراســخة 
ســنظل نفتخــر ونعتز بها، وتقديرنــا أيضا للدور 
اإلقليمــي والدولــي المحــوري لجمهوريــة مصــر 

العربيــة الشــقيقة بقيادة أخينــا فخامة الرئيس 
عبدالفتاح السيســي، واستضافة فخامته للقمة 
العربيــة األوروبيــة األولــى، لنتباحث ســويا في 
السبل الكفيلة لضمان مستقبل أكثر أمًنا ورخاًء 

لدولنا وشعوبنا”.
ونؤكــد أن انعقــاد هــذه القمة يرتكز على أســس 
متينة من الشــراكات اإلســتراتيجية والعالقات 

القويــة بيــن الدول العربيــة والــدول األوروبية، 
ويعكــس عزمهــا وإرادتهــا الصلبــة فــي مواجهة 
واألمنيــة  السياســية واالقتصاديــة  التحديــات 
المشــتركة، ويجسد رغبتها األكيدة في تحقيق 
المزيــد من الخير واالزدهار لشــعوبها من خالل 
تعزيــز العمــل الجماعي وتطويــر مختلف أوجه 
االســتقرار  بمــا يدعــم  الجانبيــن  بيــن  التعــاون 

واألمــن اإلقليمــي والدولــي. وأننا علــى ثقة بأن 
لمرحلــة جديــدة  القمــة ســتكون مرتكــًزا  هــذه 
مــن التعــاون والعالقات والشــراكات بين الدول 
العربيــة والــدول األوروبية علــى كافة األصعدة 
بمــا نلمســه مــن تضافــر في الجهــود ومــا نملكه 
مــن إمكانيات ومقومات من أجل تحقيق آمالنا 
وتطلعاتنــا وإعطــاء دفعــة قوية وإحــداث نقلة 

مهمة في مسار العالقات فيما بيننا وبما يخدم 
مصالحنا المشتركة. وغادر عاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة أرض 
مصــر  إلــى جمهوريــة  متوجًهــا  أمــس،  الوطــن 
العربيــة الشــقيقة؛ ليتــرأس جاللته وفــد مملكة 
العربيــة األوربيــة  القمــة  إلــى أعمــال  البحريــن 
األولى التي تبدأ في مدينة شــرم الشــيخ اليوم 

األحــد؛ تلبيــة لدعــوة كريمــة تلقاهــا جاللته من 
أخيــه رئيــس جمهورية مصــر العربية الشــقيقة 
عبدالفتــاح السيســي. وكان في مقدمة مودعي 
الصخيــر  قاعــدة  مغادرتــه  لــدى  الملــك  جاللــة 
الجويــة ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
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المنامة - بنا

الجاللــة  البــالد صاحــب  تأتــي مشــاركة عاهــل 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة  فــي أعمــال 
القمة العربية األوروبية األولى، في مدينة شرم 
الشــيخ بجمهوريــة مصر العربية فــي الفترة من 
الرابــع والعشــرين إلــى الخامــس والعشــرين من 
شــهر فبرايــر الجــاري، تحــت شــعار “االســتثمار 
فــي االســتقرار”، تأكيًدا للدور الكبيــر الذي باتت 
تلعبــه مملكــة البحريــن فــي ظــل العهــد الزاهــر 
لجاللتــه في المنطقة والعالــم والجهود الدؤوبة 
أهميــة  علــى  للتأكيــد  جاللتــه  بهــا  يقــوم  التــي 
األمن واالســتقرار وعلــى أهمية التعاون الدولي 
لتحقيــق ذلــك، فقــد حــرص جاللــة الملــك فــي 
جميــع  لقاءاتــه اإلقليميــة والدوليــة وفي جميع 
تحركاتــه وتصريحاتــه على تأكيد هــذه المبادئ 
وتضعهــا  البحريــن  مملكــة  بهــا  تؤمــن  والتــي 
دبلوماســيتها ضمــن األســس الراســخة التــي ال 
تحيــد عنهــا فــي عالقاتهــا الخارجية.كمــا تأتــي 

مشــاركة جاللــة الملــك فــي القمــة تلبيــة لدعــوة 
كريمــة تلقاها جاللته من أخيه رئيس جمهورية 
مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي، وهو 
مــا يعبــر عــن عمــق العالقــات القويــة التاريخية 
بيــن البلدين، والتي تشــعبت وتوســعت لتشــمل 
جميع المجاالت في ظل حرص قيادتي البلدين 
األمــام  إلــى  بهــا قدًمــا  والدفــع  علــى تطويرهــا 
مصــر  جمهوريــة  فــي  القمــة  انعقــاد  ويعطــي   ،
العربيــة آمــاال كبيــرة بنجاحها فــي الوصول إلى 
أهدافهــا المبتغــاة، نظــرًا للمكانــة الكبيــرة التــي 
تتمتع بها جمهورية مصر على المســتوى العربي 

واإلقليمي والدولي.
إن القمة العربية األوروبية األولى تشكل فرصة 
التــي  المتبادلــة  المصالــح  لتحقيــق  تاريخيــة 
تربــط اإلقليميــن العربــي واألوروبــي من روابط 
جغرافيــة وقواســم مشــتركة ومصالــح متبادلة، 
خريطــة  رســم  القمــة  تعيــد  أن  المنتظــر  ومــن 
مختلــف  فــي  األوروبيــة  ــــ  العربيــة  العالقــات 

أن  الطرفيــن  كال  إيمــان  ظــل  فــي  المجــاالت، 
التعــاون اإلقليمــي القــوي يعد مفتاحــًا لمواجهة 
التحديــات الحاليــة فــي ضــوء التــزام كل مــن 
جامعــة الــدول العربية واالتحــاد األوروبي نحو 
دعــم النظــام الدولــي ومتعدد األطراف اســتنادًا 

إلي القانون الدولي.
األولــى  األوروبيــة  العربيــة  القمــة  وتكتســب 
أبرزهــا  الجوانــب  مــن  العديــد  فــي  أهميتهــا 
مســتوى المشــاركة الرفيــع المســتوى فــي أول 
قمــة علــى مســتوى القــادة بيــن جامعــة الــدول 
العربيــة واالتحــاد األوروبي، حيــث تجمع القمة 
أضخم حضور دبلوماســي مــن الجانبين العربي 
والذيــن  الرئاســي،  المســتوى  علــى  واألوروبــي 
التحديــات  النقــاش  مائــدة  علــي  ســيطرحون 
مــن  حيــث  الطرفيــن،  تواجــه  التــي  المشــتركة 
المتوقــع أن يشــارك فــي القمة إلــى جانب جاللة 
الملــك والرئيــس المصــري عبدالفتاح السيســي، 
والرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، ورئيس 

الــوزراء اللبنانــي ســعد الحريــري، ومــن الجانب 
المستشــارة  مشــاركة  المتوقــع  مــن  األوروبــي 
األلمانية أنجيال ميركل، ورئيســة وزراء المملكة 
المتحدة تيريزا ماي، باإلضافة إلى األمين العام 
لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ورئيسي 
المجلــس االوروبــي دونالــد توســك والمفوضية 
األوروبيــة جــان كلود جونكــر، والممثلــة األعلى 
رئيــس  نائــب  واألمنيــة  الخارجيــة  للسياســة 

المفوضية األوروبية فيديريكا موغيريني.
يذكر أن القمة تضم رؤساء دول وحكومات 50 
دولــة عربيــة وأوروبيــة، )22 دولــة عربيــة + 28 
دولة أوروبية(. وقد أكد مساعد وزير الخارجية 
عمــرو  الســفير  األوروبيــة،  للشــؤون  المصــري 
رمضــان، مشــاركة أكثــر مــن 40 رئيــس ســلطة 
األوروبــي  التمثيــل  وأن  القمــة،  فــي  تنفيذيــة 
ســيكون علــى أعلــى مســتوى، ويضــم رؤســاء 
جمهوريات ووزراء في أنظمة برلمانية لعشرين 

دولة من الدول األعضاء باالتحاد األوروبي.

الممثلــة  أكــدت  األوروبــي،  الجانــب  وعلــى 
الخارجيــة  للشــؤون  األوروبــي  لالتحــاد  العليــا 
موغيرينــي  فيديريــكا  واألمنيــة  والسياســية 
مجمــل  مــن   %  95 بشــأن  الجانبيــن  “توافــق” 

القضايا المطروحة للنقاش.
كمــا أشــارت موغيريني فــي المؤتمــر الصحافي 
األوروبــي  االتحــاد  موقفــي  “تطابــق”  الــى 
والجامعــة العربية حول ابــرز األزمات اإلقليمية 
الجانبيــن  موقفــي  بتطابــق  منوهــة  الراهنــة 
ســوريا  فــي  لالزمــة  حــل سياســي  إيجــاد  عــن 
وتمســكهما بحــل الدولتيــن فــي عمليــة الســالم 
بالشــرق األوســط على أن تكون القدس عاصمة 

مشتركة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين. 
عنوانهــا  مــن  أيضــا  أهميتهــا  القمــة  وتكتســب 
شــعار  تحــت  تأتــي  فالقمــة  وموضوعاتهــا، 
“االستثمار في االستقرار” وهو مفهوم مهم جًدا 
لطالمــا أكــدت عليه مملكة البحريــن فال أمن وال 

تنمية دون استقرار.

والتحديــات  المتناميــة  التهديــدات  أن  كمــا 
تتطلــب  الحــدود،  عابــر  لإلرهــاب  المشــتركة 
التوصــل إلــى موقــف موحــد بشــأنها، وذلــك من 
خــالل التعــاون المشــترك لدعــم جهــود التحالف 
العالمــي ضــد اإلرهاب، والذي بات يتخذ أشــكاال 
عديــدة وبــات يهــدد العالــم كلــه ممــا يســتدعي 
األوروبــي  العربــي  الجــوار  دول  بيــن  التشــاور 
لمحاربتــه ووقــف الدعــم المقــدم لــه ســواء مــن 

دول أو منظمات إرهابية.
إن جدول أعمال قمة شــرم الشــيخ، قمة السالم 
التي تعقد في مدينة السالم، والنتائج المتوقعة 
لهــا تدفــع باألمــل فــي تعزيــز أصــر الروابــط بين 
الجانبيــن العربــي واالوروبــي وصــوغ توافقــات 
تهــم  التــي  القضايــا  حــول  مشــتركة  ورؤى 
الجانبيــن، وهــو األمــر المهــم وضمانــة حقيقيــة 
لتوطيد التعاون الدولي الســالم واالستقرار في 

العالم.

ــاد صــاحــب  ــ ــب ــ بـــعـــث عـــاهـــل ال
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
إلــى  تهنئة  بــرقــيــة  خــلــيــفــة،  آل 
رئــيــســة جــمــهــوريــة اســتــونــيــا 
بمناسبة  كــالــيــواليــد؛  كيرستي 
أعرب  بــادهــا،  استقال  ذكــرى 
تهانيه  أطيب  عن  فيها  جالته 
لــهــا مــوفــور الصحة  وتــمــنــيــاتــه 
ــذه الــمــنــاســبــة  ــهـ ــادة بـ ــعــ ــســ ــ وال

الوطنية.

المنامة - بنا

ــة ــيـ ــة ـــــ األوروبـ ــي ــعــرب ــريــطــة الــعــاقــات ال ــخ” تــعــيــد رســـم خ ــي ــش قــمــة “شــــرم ال

العاهل يؤكد أهمية االستقرار والتعاون الدولي

جاللة الملك يهنئ 

02رئيسة استونيا

تلقــى عاهــل البــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عســى 
آل خليفــة، برقيــة شــكر مــن نائــب رئيــس مجلــس إدارة 
نــادي الرفــاع رئيس جهاز كرة القدم ســمو الشــيخ خليفة 

بن علي بن عيسى آل خليفة، هذا نصها:
سيدي العم العزيز حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يشرفني أن أرفع إلى مقام جاللتكم السامي أسمى آيات 
التهانــي والتبريــكات بمناســبة فــوز الفريــق األول لكــرة 

القدم بناديكم الرفاع بكأس جاللتكم لعام 2019.
ســيدي العم العزيز، لقد شــرفتنا بتهنئتكم الغالية وكلمات 
جاللتكم السامية والتي تشكل دافعا كبيرا لنا لبذل المزيد 
من الجهد والعطاء ألجل رفعة هذا الكيان العظيم، حيث 
أن رعايــة وحضــور جاللتكــم للمبــاراة النهائيــة لمســابقة 
أغلــى كــؤوس المملكــة، هــو التتويــج الحقيقــي والفرحة 

الكبيرة لألسرة الرياضية التي تشرفت بمقدم جاللتكم.
لقــد شــهدت الحركــة الشــبابية والرياضيــة نقلــة نوعيــة 
فــي العهــد الزاهر والميمــون لجاللتكم بفضــل من هللا ثم 

بفضــل توجيهــات جاللتكــم الســديدة، وال نغفــل الجهــود 
العظيمــة التــي يقــوم بهــا ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب،  وشــؤون  الخيريــة 
للشــباب والرياضــة، رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة لالرتقــاء بقطاع 

الشباب والرياضة.
حفــظ هللا جاللتكــم ذخــرا لهــذا الوطــن المعطاء، ونســأل 
المولــى القديــر أن يســبغ عليكم موفور الصحــة والعافية 
وأن يديــم هللا عزكــم لمواصلــة مســيرة البنــاء والتقــدم 

واالزدهار للوطن والمواطنين.

ابنكم المخلص
خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة

نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع رئيس جهاز كرة 
القدم

األميــر  الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  رئيــس  وتلقــى 
خليفة بن ســلمان آل خليفة، برقية شــكر من نائب رئيس 
مجلــس إدارة نــادي الرفــاع رئيــس جهاز كرة القدم ســمو 

الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، هذا نصها:

سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يشــرفني أن أرفــع إلى مقام ســموكم الكريم أســمى أيات 
التهانــي والتبريــكات بمناســبة فــوز الفريــق األول لكــرة 
القــدم بناديكــم الرفــاع ببطولة كأس ســيدي جاللة الملك 

المفدى لعام 2019.
ناديكــم  باســم  يســجل  الــذي  الجديــد  المنجــز  هــذا  إن 
العامــر الرفــاع يأتــي ليؤكــد علــى المكانــة المتميــزة التي 
يحتلهــا هــذا الكيان الذي تأســس على يدكــم الكريمة في 

خمسينات القرن الماضي.
لقــد شــهدت الحركــة الشــبابية والرياضيــة تطــورا كبيــرا 
بفضــل مــن هللا ثــم بفضــل توجيهــات ســموكم الســديدة 
بدعــم الحكومــة، لكافــة قطاعــات الدولــة ومنهــا قطــاع 

الشباب والرياضة.
وال يســعنا فــي هــذا المقــام إال أن نرفــع كفوفنــا بالدعــاء 
للبــاري عــز وجــل بــأن يحفظ ســموكم لهذا الوطــن الغالي 
وأن يمــن هللا عليكــم بموفــور الصحــة والعافيــة والعمــر 

المديد، ودمتم سالمين.

ابنكم المخلص
خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة

نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع رئيس جهاز كرة 
القدم

كمــا تلقــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
ســلمان بــن حمــد آل خليفة برقيــة تهنئة وشــكر من نائب 
رئيــس مجلــس إدارة نادي الرفــاع رئيس جهاز كرة القدم 
ســمو الشــيخ خليفــة بن علــي بن عيســى آل خليفــة، هذا 

نصها:
ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل 

خليفة
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي 

مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

يشــرفني أن أرفــع إلى مقام ســموكم الكريم أســمى آيات 
التهانــي والتبريــكات بمناســبة فــوز الفريــق األول لكــرة 

القــدم بناديكم الرفاع بكأس ســيدي جاللة الملك المفدى 
لعام 2019.

ونــود أن ننتهــز هــذه الفرصــة لنعبــر لســموكم عــن عظيــم 
الشــكر واالمتنــان والتقديــر علــى مــا تحظى بــه الرياضة 
البحرينية من دعم ســخي ومباشــر من قبل ســموكم في 
ظــل العهــد الزاهر لســيدي حضــرة صاحــب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى حفظه 
هللا ورعاه، والمتابعة المتميزة من قبل أخي سمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ممثــل جاللــة الملــك المفــدى 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة 
الــذي يحــرص دائمــا بالعمل علــى تنفيذ توجيهــات قيادة 

جاللة الملك المفدى.
حفظ هللا سموكم وسدد خطاكم وأمد في عمركم.

ابنكم المخلص
خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة
نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع رئيس جهاز كرة 
القدم

المنامة - بنا

العاهل وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون شكر خليفة بن علي

المنامة - بنا

ــرم الــشــيــخ ــ ــة ش ــم ــن فـــي ق ــري ــح ــب ــد ال ــ ــرأس وف ــت ــي ــر ل ــص ــل م ــص ــك ي ــل ــم جــالــة ال

إحداث نقلة مهمة في مسار العالقات العربية األوروبية
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محرر الشؤون المحلية

عــن  األمــور  أوليــاء  عبــر  جانبهــم،  ومــن 
ســعادتهم بهــذا االحتفــال وبهذه المناســبة 
العزيزة على قلوب الجميع وهي االحتفال 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  بســامة 
الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
مؤكديــن أن ســموه هــو والد الجميــع الذي 
التــي  الوفيــرة  بعطاءاتــه  القلــوب  امتلــك 
طالت جميع شــرائح المجتمع با استثناء.

وقالوا “إن رعاية واهتمام سموه باألطفال 
متواصــل  منهــم  المرضــى  وبخاصــة 
ومســتمر، ودعــم ســموه لهم يشــكل حافزا 
لهــم على طريــق العاج”، مشــيرين إلى أن 
توجيهــات ســموه العديــدة بشــأن االهتمام 
بالطفولة تعكس ما لدى ســموه من مشاعر 
وأحاســيس مفعمة باإلنسانية، سائلين هللا 
عز وجل أن يحفظ ســموه وان يديم عليه 

موفور الصحة والعافية والعمر الطويل.
مــن ناحيتهــا، عبــرت رئيــس جمعيــة أمنية 
طفل منال العوضي عن بالغ ســعادتها بهذا 
االحتفــال وبرؤية فرحة وســعادة األطفال 
الســمو  صاحــب  الوالــد  ســامة  بمناســبة 
الــوزراء، مؤكــدة ان هــذه  الملكــي رئيــس 
االحتفاليــة هي لمســة وفاء لرجــل العطاء 
األميــر خليفة بن ســلمان الــذي يتفانى من 
أجــل الوطــن والشــعب ويبــادر إلــى تقديم 

العون لكل أفراد المجتمع.
ونوهــت إلى أن جمعية أمنية طفل بشــكل 
خــاص تحظــى بدعــم ورعاية ســموه الذي 
األطفــال  مســاندة  علــى  دائمــا  يحــرص 
المنتســبين لها في كل المواقف والظروف، 
إلــى  والســرور  البهجــة  يدخــل  مــا  وهــو 
فرحتهــم  أن  مؤكــدة  وقلوبهــم،  نفوســهم 

بســامة سموه ال تعادلها فرحة، ألن سموه 
سطر بعطائه في قلوبهم أرقى قيم المحبة 

المتبادلة التي يستحقها عن جدارة.
وأكدت أن شــعب البحرين جميعا استبشــر 
خيرا بتمام شفاء سموه رجل الدولة وباني 
نهضــة الوطــن، مبتهلة إلى العلي القدير أن 
يحفظ ســموه سموه ذخرا وسندا للبحرين 
الصحــة  نعمــة  عليــه  يديــم  وان  وأهلهــا 

والعافية والعمر المديد.
يذكــر أن “جمعية أمنيــة طفل” هي جمعية 
خيريــة تطوعيــة تعمل على تنشــئة أطفال 

فاعلين في المجتمع، ذوي مستقبل
واعــد، ليكونــوا خيــر قــدوة ألقرانهــم مــن 
األطفــال األيتام وذوي الحاجة والمصابين 

باألمراض المزمنة.

ــة بـــــن ســـلـــمـــان ــفـ ــيـ ــلـ ــل الــــعــــطــــاء األمـــــيـــــر خـ ــ ــرجـ ــ لـــمـــســـة وفـــــــــاء لـ

“أمنيــة طفــل” تحتفــل بسالمة سمـو رئيـس الوزراء

نظمــت جمعيــة “أمنيــة طفــل”، احتفــاال بســامة رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة، في فندق 
الموفنبيــك أمــس بحضــور مــا يقــارب 400 طفل من منتســبي الجمعية من األيتام والمحتاجين واألطفال مرضى الســرطان والفشــل 
الكلــوي وذويهــم. وتضمنــت الفعاليــة العديد من الفقرات الترفيهية، واســتمتع األطفال باأللعاب المحببة لهــم، وأقيمت مجموعة من 

المسابقات وتم توزيع المرطبات والحلويات والهدايا لجميع األطفال المشاركين.
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مؤتمر عن االستثمارات الطبية والسياحة العالجية

المجتمعية الشريحة  هذه  واستثمار  تحفيز  يجب  الجنوبية:  محافظ  سمو 

المقبل يونيو  في  للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  رعاية  تحت  يعقد 

اســتقبل محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ 
خليفــة بن علي بن خليفة آل خليفة، ريم 
نــور الدين وهي صاحبة شــركة نيو بيري 

لتنظيم الفعاليات.

وأكــد ســموه خــال اللقــاء دور المحافظــة 
فــي تحفيــز واســتثمار الطاقــات الشــبابية 
الفعاليــات  تنظيــم  مســتوى  فــي  المبدعــة 
الكبــرى، مشــيرا إلــى أن تشــجيع الطاقــات 
مناطــق  مختلــف  مــن  الموهوبــة  الشــابة 
المحافظــة يســتحق منــا جميعــا كل تقدير 

وثناء ألنها الثروة الحقيقية التي ال تنفد.
مــن جهتهــا، أعربــت ريــم نــور الديــن عــن 
علــي؛  بــن  الشــيخ خليفــة  لســمو  امتنانهــا 
للطاقــات  الامحــدود  ودعمــه  لتشــجيعه 
المجــاالت  فــي  الشــابة  البحرينيــة 

االجتماعية والثقافية.

والســياحة  الطبيــة  االســتثمارات  “آفــاق  لمؤتمــر ومعــرض  المنظمــة  اللجنــة  كشــفت 
العاجيــة فــي البحريــن” عــن انطــاق المؤتمــر فــي نســخته األولــى تحت رعايــة رئيس 
المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة بتنظيم من 
شــركة الطريــق الذكي لاستشــارات، بالتعــاون مع دار ارتقاء للمعارض واالستشــارات 
فــي شــهر يونيــو 2019، بمشــاركة المجلــس األعلــى للصحــة ووزارة الصحــة والهيئــة 
الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحيــة والمستشــفيات والعيــادات وشــركات 

التأمين والسفر وجميع المعنيين بالقطاع الصحي في مملكة البحرين.

المنظمــة  اللجنــة  رئيــس  نائــب  وأعربــت 
دانة الرّيس عن شكرها وتقديرها لرئيس 
رعايتــه  علــى  للصحــة  األعلــى  المجلــس 
يهــدف  الــذي  والمعــرض،  المؤتمــر  لهــذا 
إلــى تحفيــز القطــاع الخــاص لاســتثمار 
وتشــجيع  الصحيــة  الرعايــة  قطــاع  فــي 
مملكــة  لتصبــح  العاجيــة؛  الســياحة 
عــن  للباحثيــن  متميــزة  البحريــن وجهــة 

العاج بجودة متميزة.
مــع  بالتــوازي  يأتــي  أنــه  إلــى  وأشــارت 

التطويــر الشــامل وغيــر المســبوق للنظام 
الوطنيــة  الخطــة  إطــاق  مــع  الصحــي 
الصحــي،  الضمــان  وبرنامــج  للصحــة 
الخدمــات  اســتدامة  تعزيــز  ومبــادرات 
الرقابيــة  األنظمــة  وتعزيــز  الصحيــة 
الصحيــة،  الرعايــة  لقطــاع  واإلشــرافية 
القوانيــن  وتحديــث  مراجعــة  وكــذا 
المتعلقة بترخيص المهنيين العاملين في 
مجال الرعاية الصحية، وتحفيز استثمار 
القطــاع الخاص، فضًا عــن تنظيم عملية 

الترخيــص لمؤسســات الرعايــة الصحيــة 
الصناعــة  وتعزيــز  الصيدليــة  والمراكــز 

الدوائية.
المحــاور  مــن  عــدًدا  المؤتمــر  وسيشــمل 
الهيئــات  دور  أبرزهــا:  ومــن  الرئيســة، 
الصحية الرسمية في تحفيز االستثمارات 

الصحية، وســبل تحويل مملكــة البحرين 
وكــذا  العاجيــة،  للســياحة  وجهــة  إلــى 
تعزيــز تنافســية القطــاع الصحي الخاص 
وأثرهــا فــي دعم الســياحة العاجية، إلى 
جانــب تســليط الضــوء علــى التشــريعات 
المنظمــة لاســتثمارات الصحيــة، وإبــراز 
فــي  المتاحــة  االســتثمارية  الفــرص 
القطــاع الصحــي، وكذلــك أهميــة برنامج 
الضمــان الصحي في تعزيز االســتثمارات 
الصحية، وســبل تذليل العقبات وتســهيل 
فــي  المســتثمرين  أمــام  اإلجــراءات 
القطــاع الصحــي، إلى جانــب تعزيز ريادة 
األعمال في القطاع الصحي، وتعزيز دور 
االســتثمارات الصحية في توفير الفرص 
الوظيفيــة لخريجي القطاع الصحي، هذا 
فضــًا عــن دور وســائل اإلعــام المتعددة 
فــي  العاجيــة  للســياحة  الترويــج  فــي 

البحرين.

سمو محافظ الجنوبية مستقبال ريم نور الدين

رئيس المجلس األعلى للصحة

المنامة - وزارة الداخلية

 البالد - محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الداخلية

شــاركت شــؤون الجنســية والجــوازات واإلقامــة وبالتعــاون مع 
شركة مطار البحرين في استقبال المسافرين القادمين من دولة 

الكويت الشقيقة، مهنئة إياهم بذكرى اليوم الوطني الكويتي.

الوثيقــة  العاقــات  مــن  لتاريــخ  واســتذكاًرا  احتفــاًء  ذلــك  جــاء 
والتاريخيــة وإصــراًرا علــى تجســيد أواصر األخــوة والمحبة التي 

تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

“الجوازات” تشارك المسافرين الكويتيين احتفالهم باليوم الوطني

Û  المتتبــع للقــرارات التــي تصــدر عــن مجلس الــوزراء كل اثنين، يســتطيع أن يشــم فيها رائحة
المجلــس المهيــب لخليفــة بــن ســلمان والــدور المحــوري الــذي تقــوم بــه الحكومــة، االهتمــام 
بالمواطــن، المشــاريع التنمويــة، األمــن واالســتقرار، وتثبيت أســس الدولة العصريــة، كل ذلك 
قرأنــاه فــي الصحــف وتابعنــاه مــن خــال نشــرات األخبــار، تلمســنا مثــًا كيــف أن الحكومــة 
حريصــة علــى متابعــة 4 مشــاريع كبــرى دفعــة واحــدة، هــي مستشــفى محمــد بــن خليفــة آل 
خليفة التخصصي للقلب في عوالي، ومشــاريع 3 “محرقية” هي ســعادة، ومستشــفى لإلقامة 

الطويلة، والسوق المركزية.
Û  الســؤال، كيــف حرصــت الدولــة كل هــذا الحــرص على النــزول إلى رغبــة المواطن فــي تنفيذ

مشاريع حيوية ترتبط به ويطالب باإلسراع في تنفيذها؟
Û  ،إن جدول أعمال مجلس الوزراء مزدحم دائًما بالملفات، ومرتبط بصورة أو بأخرى بالمواطن

مســكنه، مأكله، ملبســه، أمنه واســتقراره، فــرص العمل المتوافرة وتلك التــي تتعزز كل حين، 
التعليــم وأهميتــه، الصحــة وجودتهــا، خدمــات البنيــة التحتيــة وغيرهــا مــن مشــاريع التنمية 
المســتدامة واألخــرى ذات الكفــاءة فــي تحقيــق القيــم المضافة إلى جانب عــاج االختاالت 

في الموازنة العامة للدولة.
Û  ،حكومتنــا الرشــيدة بفــرق عملهــا المؤهلــة، تدخــل دائًمــا علــى خــط المواجهــة مــع التحديات

تستقبل المعضلة بقلب ملؤه اإليمان بالوطن والوفاء للمواطن، تشكيل الرؤى المكونة لنهضة 
المجتمع، كانت دائًما جزًءا أساسا من مجلس الرئيس، والتشديد على وحدة الصف كانت من 

بين األطروحات التي تتناغم مع توجه القادة وتلتقي مع مشاعر الضيوف.
Û  مــن هنــا كان للتكاتــف المجتمعــي ذلك الحرص الحكومي والشــعبي علــى التوافق حول كلمة

ســواء، وتبادل اآلراء فيما يتصل بمســتقبل هذه المملكة الفتية التي احتفت قبل أيام بمرور 
18 عاما على إطاق ميثاق العمل الوطني وتدشين المشروع اإلصاحي الكبير لجالة الملك.

Û  كلنــا علــى قلــب رجل واحد، هذا هو شــعار المرحلة، وجميعنا ننهل من نفس النبع الذي ســقانا
وطنية وإباء، وجعلنا أحرص الحريصين على وحدة الوطن، وحماية النسيج المؤمن بأهمية 
المواطنــة؛ باعتبارهــا حقــا أصيــا من حقوق اإلنســان البحريني وداعما أساســا لــكل خطواته 

ومحاوالته الرامية إلى تجسيد كينونة الدولة الحديثة بثوبها المتأنق البديع.
Û  حكومــة البحريــن أمامهــا العديــد مــن الملفــات، ومجلــس الرئيــس بحيويتــه وتجاربــه التــي

اكتســبها علــى مــدار 4 عقــود يســتطيع أن يكــون بمثابــة الفنــار المضــيء الــذي يرشــد الســفن 
المحملة بالمسؤوليات واألعباء الثقيلة؛ لكي يكون لها مرفأ ممتًدا بطول األرض وعرضها.

Û  إن المشاريع األربعة الحيوية الكبرى التي تتابع الحكومة خطوات تنفيذها تؤكد أن مختلف
الفــرق المتعاونــة المختصــة بتلــك المشــاريع باتت على أعلى درجــة من الجهوزيــة والكفاءة، 
بحيــث ينتهــي العمــل الطمــوح فــي الموعــد المحــدد لــه؛ حتى نثبــت ألنفســنا قبل غيرنــا، أننا 

قادرون على اإلنجاز، وعازمون على النجاح، ومتشبثون باألمل.

4 مشاريع كبرى

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

استقبال المسافرين القادمين من الكويت
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“التطبيقية” تقيم يوم التهيئة للموظفين الجدد
ــة فـــــي الـــعـــمـــل ــ ــل ــ ــاع ــ رئــــيــــس الــــجــــامــــعــــة: إضـــــافـــــة ف

يــوم  التطبيقيــة  العلــوم  جامعــة  أقامــت 
التهيئة ألساتذة وموظفي الجامعة الجدد، 
عــّواد،  غّســان  الجامعــة  رئيــس  بحضــور 
ونائــب الرئيس للشــؤون اإلداريــة والمالية 
وخدمــة المجتمــع، والقائــم بأعمــال نائــب 
والتطويــر  األكاديميــة  للشــؤون  الرئيــس 
محمد يوسف وعدد من موظفي الجامعة.

وأشــار رئيــس الجامعــة إلــى أن  الجامعــة 
بالموظفيــن سيشــكلون إضافــة فاعلــة في 
عمــل  بيئــة  وجــود  أهميــة  مؤكــًدا  العمــل، 

المتبــادل  االحتــرام  علــى  قائمــة  ســليمة 
بالمســتوى  لالرتقــاء  الجامعــة؛  داخــل 
العلمــي واألكاديمــي لتبقــى جامعــة العلوم 
التطبيقيــة نموذًجــا يحتــذى بــه. كمــا حــث 
عــواد الموظفيــن الجــدد بالجــد واالجتهــاد 
منتســبي  بزمالئهــم  أســوة  العمــل  فــي 
الجامعــة من الهيئتين األكاديمية واإلدارية 
بمــا ينعكس إيجابا علــى مخرجات العملية 
العنصــر  باعتبارهــم  والطلبــة؛  التعليميــة 

األهم واألساس الستمرار عمل الجامعة.

سترة - جامعة العلوم التطبيقية

اعتماد حزمة جديدة من تقارير “الجودة”
ــل 5 تــحــصــل عــلــى “جــيــد” مــدرســة حــكــومــيــة واحــــدة مــن أصـ

التعليــم والتدريــب  أصــدرت هيئــُة جــودة 
الدوريــة  تقاريرهــا  مــن  جديــدًة  حزمــًة 
التعليميــة  المؤسســات  أداء  جــودة  عــن 
المؤهــالت  وتســكين  وإدراج  والتدريبيــة، 
األكاديميــة والتدريبية على اإلطار الوطني 
نتائــج  علــى  احتــوت  التــي  للمؤهــالت، 
و5  حكوميــة،  مــدارس   5 أداء  مراجعــة 
زيــارات متابعــة، ونتائــج زيارتيــن للمتابعة 
أداء  ومراجعــة  خاصتيــن،  لمدرســتين 
باإلضافــة  المهنــي،  للتدريــب  مؤسســتين 
إلــى تســكين 5 مؤهــالت وطنيــة، وإســناد 
4 مؤهــالت أجنبيــة علــى اإلطــار الوطنــي 
للمؤهالت.ويأتــي نشــر الحزمــة الـــ 33 بعــد 
لتطويــر  األعلــى  المجلــس  مــن  اعتمادهــا 
رئيــس  نائــب  برئاســة  والتدريــب  التعليــم 
مجلــس الــوزراء، رئيــس المجلــس األعلــى 
الشــيخ  ســمو  والتدريــب  التعليــم  لتطويــر 
الخميــس،  خليفــة،  آل  مبــارك  بــن  محمــد 
المؤسســات  أداء  بمســتوى  والمتعلقــة 
التعليمية والتدريبية العاملة في البحرين.

وقال وزير المواصالت واالتصاالت، رئيس 
مجلــس إدارة الهيئة كمــال أحمد إنَّ تطوير 
التعليــم هــدٌف وطنــيٌّ مشــترك، نســعى إلى 
وأســاليب  ورؤى  باســتراتيجيات  تحقيقــه 

مالئمة تتناســب مــع البحرين وتواكب بيئة 
المجتمــع الدولــي، بحيــث تكون ذات ســمة 
موحــدة فــي تطويــر نظــام تعليمــي يواكب 

رؤية البحرين الشاملة 2030.
توجيهــات  أعيننــا  ُنصــب  نضــع  وتابــع: 
َر  تتصــدَّ أن  بأهميــة  الرشــيدة،  الحكومــة 
البحريــن المراكــز المتقدمــة فــي مؤشــرات 
مقدمتهــا  وفــي  العالميــة،  التنافســية 
مؤشــرات التعليم الذي يعدُّ العامل الرئيس 

لتقدم الدول.
وتضمنــت تقاريــر مراجعــة أداء المــدارس 
الحكوميــة نتائــج أداء 5 مدارس حكومية، 
حصلت مدرســة واحدة على تقدير: “جيد”، 
و)3( مدارس على تقدير: “مرٍض”، ومدرسة 

على تقدير: “غير مالئم”.

المــدارس  أداء  مراجعــة  تقاريــر  وتوضــح 
تقريريــن  علــى  الحزمــة  احتــواء  الخاصــة 
لزيارتــي متابعــة أولــى وثانيــة لمدرســتين 
خاصتيــن، حيــث حصلــت المدرســتان على 

تقدير: “قيد التقدم”.
مراجعــة  تقاريــر  علــى  الحزمــة  واشــتملت 
أداء مؤسســتين للتدريــب المهنــي، إحداها 
ِقَبــِل وزارة العمــل والتنميــة  مرخصــة مــن 
وزارة  ِقبــل  مــن  واألخــرى  االجتماعيــة، 
التربية والتعليم، وقد حصلت المؤسســتان 

على تقدير: “غير مالئم”.
اعتمــد  للمؤهــالت،  الوطنــي  اإلطــار  وفــي 
المجلــس األعلى لتطوير التعليم والتدريب 
قــرار تســكين 5 مؤهالت أكاديميــة ومهنية 
علــى اإلطــار الوطنــي للمؤهالت ُتْطــَرُح في 

مؤسستين للتعليم والتدريب المهني.
الوطنيــة  المؤهــالت  فــإن مجمــوع  وبهــذا، 
الُمَسكَّنة على اإلطار الوطني للمؤهالت، بلغ 
ا  ــا، )19( مؤهــاًل أكاديميًّ )58( مؤهــاًل أكاديميًّ
فــي قطــاع التعليــم والتدريــب المهنــي، 39 

ا في قطاع التعليم العالي. مؤهاًل أكاديميًّ
المؤهــالت  إســناد  بعمليــات  يتعلــق  وفيمــا 
األجنبية، تم اعتماد قرار إســناد 4 مؤهالت 
أجنبية علــى اإلطار الوطنية للمؤهالت في 

4 مؤسسات للتدريب المهني.
وبهــذا، فــإنَّ مجمــوَع المؤهــالت األجنبيــة 
المســندة علــى اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، 
بلــغ 11 مؤهــالً؛ منهــا 9 مؤهــالت في قطاع 
التعليــم والتدريــب المهنــي، ومؤهــالن فــي 

قطاع التعليم العالي.

ضاحية السيف - هيئة جودة التعليم والتدريب

لوزير التربية 
عن الشركة 

والصينية
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راشد الغائب

تيار

Û .”اها ِفي اآلخِرين ما ِهي إالَّ انعكاٌس لَحاِلك أنت “لعلَّ اْلكِثير من العُيوب الَّتي َأْمضيت وْقتك مالحًظا إيَّ
Û جالل الدين الرومي

Û .مضى خبران األسبوع الماضي، بالصحافة البحرينية، دون نقاشهما باستفاضة
Û  ،الخبــر األول تعييــن شــركة إلعادة هيكلــة وزارة التربيــة والتعليم، لخفض مصروفاتها التشــغيلية

ورفع كفاءة أجهزتها التعليمية واإلدارية.
Û  ويثور تساؤل عن سبب إسناد هذه المهمة لشركة، وليس للجهة الحكومية المعنية، وما تأثير هذا

التوجه على الموظفين بالوزارة، وهل توجد خطوط حمراء أمام عمل الشــركة، وما مصير خطط 
ودراسات سابقة، أعدها مختصون بحرينيون وخبراء أجانب، لتطوير الوزارة والقطاع التعليمي، 

حتى جاء قرار الشركة طوق نجاة.
Û  أمــا الخبــر الثانــي فهــو قــرار حكومة الســعودية تدريس اللغة الصينية بمدارســها، وذلــك من نتائج

زيارة سمو ولي العهد األمير محمد بن سلمان للعاصمة بكين.
Û  الجهات المعنية بتطوير التعليم بحاجة لمراجعة القرار السعودي، والتفاكر لتطبيقه بالبحرين؛ ألن

ذلــك ســيتيح للمواطــن بزمن الــذكاء الصناعي التحدث بلغة ُخمس ســكان العالم، والتعامل بدفء 
مــع ثانــي أكبــر اقتصــادات العالــم، إذ توجــد أكثــر مــن 600 شــركة صينيــة بالمنامــة والعدد مرشــح 

لالزدياد.
Û  وأثــق بســعة صــدر الوزيــر ماجــد النعيمــي، وأتوقــع إجابتــه عــن استفســار حيثيــات شــركة هيكلــة

الوزارة، واقتراح تدريس اللغة الصينية.
Û .المستقبل بيد الصين. انظروا شرقا

المنامة - وزارة الصحة

اجتمــع وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة رئيــس اللجنــة الوطنيــة للطفولــة جميــل 
حميــدان، مــع مديــر المكتــب الدولــي للتعليــم التابــع لمنظمــة األمــم المتحــدة للتربية 
والعلــم والثقافــة فــي اليونســكو مانتيســتس ماروبنــج، علــى هامش المؤتمــر الدولي 
الثانــي للرعايــة والتعليــم في مرحلة الطفولــة المبكرة بفكتوريا بجمهورية السيشــل.

وتم استعراض إنجازات البحرين في مجاالت التنمية والحماية والرعاية مما جعلها 
في مصاف الدول المتقدمة في مجال حقوق الطفل، بشهادة دولية من لجنة حقوق 
الطفل أثناء اســتعراض التقرير الدوري لمملكة البحرين بجنيف.وأبدت مديرة المكتب 
الدولــي للتربيــة الرغبــة فــي تعزيــز التعاون مــع البحرين، وفتح آفــاق جديدة لتبــادل الخبرات 
والتجــارب الناجحــة فــي هذا المجال الحيــوي، ضمن مهمات عملها في الفتــرة المقبلة لتحقيق 
األهــداف المتعلقــة بالطفولــة المبكــرة ضمــن أهــداف التنمية المســتدامة 2030 التــي اعتمدتها 

األمم المتحدة.
وأشــادت ماروبنج بالمكانة الدولية للمملكة وتجربتها المتميزة والرائدة بين دول المنطقة في 

مجال حقوق اإلنسان وصون حقوقه وحمايته وفق أنظمة وتشريعات متقدمة.

تعاون بين “العمل” و “اليونسكو”

القائمة الموحدة للمركز المالي 
في 31 ديسمبر 2018 )مدققة(

القائمة الموحدة للدخل 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )مدققة(

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )مدققة(

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المالك
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )مدققة(

خالد راشد الزياني
رئيس مجلس اإلدارة

عدنان أحمد يوسف
نائب رئيس مجلس اإلدارة

طارق محمود كاظم 
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي

بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. )م(
القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2018 )مدققة(

www.albaraka.bhبنك البركة اإلسالمي ش.م.ب.، ص.ب 1882 المنامة، مملكة البحرين )مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف تجزئة إسالمي(شركاء في اإلنجاز

2018
ألف دينار بحريني

2017
ألف دينار بحريني

الموجودات
70,62282,544نقد وأرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية

268,567274,677مبالغ مستحقة القبض
107,330116,454إجارة منتهية بالتمليك ودخل إجارة مستحق القبض

102,502128,045المشاركة
205,328195,187استثمارات

5,5315,518استثمار في مشروع مشترك
1,9752,252استثمارات عقارية
20,96513,471ممتلكات ومعدات

6,0967,666الشهرة
33,10040,131موجودات أخرى

822,016865,945مجموع الموجودات

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار
  وديون ثانوية وحقوق المالك

المطلوبات
21,72419,637مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية

103,897111,078حسابات جارية
23,02637,631تمويل متوسط األجل

42,87948,059مطلوبات أخرى
191,526216,405مجموع المطلوبات

531,864555,774حقوق حاملي حسابات االستثمار
6,58921,501ديون ثانوية

حقوق المالك
46.16746.167رأس المال

-41.470رأس المال اإلضافي فئة 1
1.8057.356إحتياطيات

4.500)8.210()خسائر متراكمة( / أرباح مبقاة
81.23258.023الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم

10.80514.242حقوق غير مسيطرة
92.03772.265مجموع حقوق المالك

 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار
822.016865,945  وديون ثانوية وحقوق المالك

بنود غير مدرجة في الميزانية:
32.70832.272حقوق حاملي حسابات االستثمار

113.890115,450التزامات محتملة وارتباطات

2018
ألف دينار بحريني

2017
ألف دينار بحريني

الدخل
17.00015.187دخل مبيعات التمويل المشترك

17.98118.856دخل من التمويل المشترك والتمويالت األخرى واالستثمارات
34.98134.043دخل من موجودات ممولة بصورة مشتركة

)26.159()26.250(عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب
6.2126.902حصة المجموعة كمضارب

)19.257()20.038(عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار
14.94314.786حصة المجموعة كمضارب وكرب المال

646552دخل المجموعة من مبيعات التمويل الذاتي
10.8998.212دخل المجموعة من التمويل الذاتي والتمويالت األخرى واالستثمارات

4.6294.123إيرادات الخدمات المصرفية
1.4631.372إيرادات أخرى

حصة المجموعة كمضارب / رسوم الوكيل من حقوق حاملي حسابات 
3440االستثمار غير المدرجة في الميزانية

32.61429.085مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
)13.486()12.698(مصروفات الموظفين

)1.985()2.117(استهالك
)14.481()12.191(مصروفات تشغيلية أخرى

)29.952()27.006(مجموع المصروفات التشغيلية
)867(5.608صافي الدخل / )الخسارة( التشغيلية

)1.657()12.235(مخصص االضمحالل – صافي
)2.524()6.627(الخسارة قبل الضرائب

488)247(الضرائب
)2.036()6.874(الخسارة للسنة

العائد إلى:
)1.616()6.983(حقوق مساهمي الشركة األم

)420(109حقوق غير مسيطرة
)6.874()2.036(

2018
ألف دينار بحريني

2017
ألف دينار بحريني

األنشطة التشغيلية
)2.524()6.627(صافي الخسارة قبل الضرائب

تعديالت للبنود التالية: 
2.1171.985استهالك

12.2351,657مخصص اإلضمحالل - صافي
)202()5(مكسب من بيع ممتلكات ومعدات

)23()13(حصة البنك من الدخل االستثمار في مشروع مشترك
)775()536(مكسب من بيع استثمارات

-277خسارة غير محققة من إعادة تقييم استثمارات عقارية
7.448118الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
38,520)7.927(أرصدة اإلحتياطيات اإلجبارية لدى بنوك مركزية

)9,669()2.496(مبالغ مستحقة القبض
293-التمويل بالمضاربة

4.767307إجارة منتهية بالتمليك ودخل إجارة مستحق القبض
)8,824(23.988المشاركة

7.856652موجودات أخرى
13,572)5.375(مطلوبات أخرى

)2,408(2.085مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
501)7.181(حسابات جارية

)46,765()23.050(حقوق حاملي حسابات االستثمار
)146()94(ضرائب مدفوعة

)13,849(21صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)88.887()56.104(شراء استثمارات

45.033100.159استثمارات تم بيعها / استحقاقها
)580(-إقتناء أسهم في شركة تابعة

)2.493()694(شراء ممتلكات ومعدات
51545بيع ممتلكات ومعدات

8.744)11.714(صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
3.979)3.225(ديون ثانوية 

-18.850مبالغ مستلمة من رأس المال اإلضافي فئة 1
-)1.258(أرباح أسهم موزعة على رأس المال اإلضافي فئة 1

3.481)14.605(تمويل متوسط األجل 
7.460)238(صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التمويلية

)1,366()4.925(تعديالت تحويل عمالت أجنبية
989)16.856()النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه

120.556119.567النقد وما في حكمه في 1 يناير 
103.700120.556النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
إحتياطيات

 رأس
المال

رأس المال 
اإلضافي

عـامـةقانونية فئة 1

خطة المزايا 
المحددة 

للموظفين

التغيرات 
المتراكمة في 
القيمة العادلة 

لالستثمارات

إعادة تقييم 
إحتياطي 

الممتلكات 
والمعدات

صرف 
العمالت
األجنبية

)خسائر 
متراكمة( / 
المجموعأرباح مبقاة

حقوق غير 
مسيطرة

مجموع 
حقوق 
المالك

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

4.50058.02314.24272.265)5.246(364450)44(8.5573.275-46.167الرصيد في 1 يناير 2018
)5.197()728()4.469()4.469(--------تأثير تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 30

3153.55413.51467.068)5.246(364450)44(8.5573.275-46.167الرصيد المعاد عرضه كما في 1 يناير 2018
261844---26-----التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

)8.286()2.858()5.428(-)5.428(-------إحتياطي تحويل العملة األجنبية
)181(-)181(--)181(------تغيرات في القيمة العادلة للممتلكات والمعدات

)6.874(109)6.983()6.983(--------صافي الخسارة للسنة
 إعادة قياس مكاسب ناتجة من خطة

322254----32----  المزايا المحددة
41.470-41.470-------41.470-رأس المال اإلضافي فئة 1 الصادر

)1.258(-)1.258()1.258(--------الربح الموزع على رأس المال اإلضافي فئة 1

81.23210.80592.037)8.210()10.674(390269)12(46.16741.4708.5573.275الرصيد في 31 ديسمبر 2018

5.83661.48916.43277.918)3.512(756450)43(8.5573.275-46.167الرصيد في 1 يناير 2017
)703()296()407(---)407(-----التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

)2.335()812()1.523(-)1.523(-------إحتياطي تحويل العملة األجنبية
)2.036()420()1.616()1.616(--------صافي الخسارة للسنة

 تأثير التغيرات في الحقوق المسيطرة بداًل
)579()662(28083)211(-15)1(----  من عملية االقتناء - صافي

4.50058.02314.24272.265)5.246(364450)44(8.5573.275-46.167الرصيد في 31 ديسمبر 2017

المدققة من قبل السادة المالية  القوائم  البيانات من   تم استخراج هذه 
إرنست ويونغ والذين أبدو رأي غير متحفظ عليها بتاريخ 21 فبراير 2018.

تقارير مراجعات أداء )5( مدارس حكومية 
القدرة على التحسنالفاعلية بوجه عامالمدرسةالرقم
مرضجيد مدرسة السالم االبتدائية للبنات  1

جيد مرضمدرسة النويدرات االبتدائية للبنات 2

مرضمرضمدرسة الشروق الثانوية للبنات 3

مرضمرضمدرسة البحرين المهنية الثانوية للبنين 4

غير مالئم غير مالئم مدرسة مدينة عيسى االبتدائية اإلعدادية للبنين 5



نجحــت المــرأة البحرينيــة خــال العــام 2018، ومســتهل العــام 2019 فــي تحقيــق تطــورات جوهريــة عــدة في مســيرتها نحــو تعزيز 
مكتســباتها، أولها: تســجيل رقم قياســي في نســبة مشــاركتها في انتخابات الفصل التشــريعي الخامس بواقع 47 مرشــحة، منها 39 
لمجلس النواب و8 لـ 3 مجالس بلدية متمكنة بذلك من رفع نسبة تمثيلها في مقاعد المجلس الوطني بغرفتيه من 15 % إلى 18.75 
% إثر انتخاب 6 عضوات بالنيابي، وتعيين 9 في الشورى بإجمالي 15 عضوا، وهو ما تزامن مع انتخاب 4 سيدات للمجالس البلدية، 

وتعيين 5 أخريات لمجلس أمانة العاصمة المنامة.

وتأتــي أهميــة التطــورات التي تشــهدها مملكة 
البحرين والتي باتت تكتسبها المرأة البحرينية 
يوما بعد يوم بعد الدعم والجهود الحثيثة التي 
تبذل من جانب المجلس األعلى للمرأة برئاســة 
قرينــة العاهــل رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة 
صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت 
إبراهيم آل خليفة منذ إنشــائه وحتى اآلن؛ من 
أجل رعاية ومساندة وتمكين المرأة البحرينية، 
وزيــادة الوعــي الجمعي بحقوقهــا وكيف يمكن 
تقدير مسيرتها الحافلة التي استهدفت تعظيم 
مكتســباتها فــي المياديــن كافــة، ورفع مســتوى 
مشــاركتها فــي عمليــة التنميــة الحضاريــة التي 
تشــهدها مملكة البحرين ككل بفضل المشــروع 
اإلصالحــي لعاهل البالد صاحــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفــة، وتوجيهات جاللته 

السامية لمنح الثقة للمرأة البحرينية. 
وبالنظــر لنجــاح المشــاركة النســائية فــي دورة 
فــي  والبلديــة  التمثيليــة  المجالــس  انتخابــات 
جولتيهــا األولــى والثانية في نوفمبر وديســمبر 
مــن العــام الفائت، تمكنت المــرأة البحرينية من 
الوصــول إلــى مقعــد الرئاســة لمجلــس النــواب 
فــي ســابقة تعــد األولــى مــن نوعهــا فــي تاريخ 
المجلــس، ولمقعد النائب الثاني لرئيس مجلس 
الشورى، األمر الذي ُوصف من جانب الكثير من 

الدوائر واألوســاط باعتباره نقلة حضارية تعتز 
بهــا المملكــة، وتطورا الفتا في ســجل منجزاتها 
المــرأة، وتعبيــرا عمــا  الخــاص بدعــم وتمكيــن 
يمكن أن تحققه المرأة البحرينية في المستقبل 
الــذي شــهده مطلــع  التطــور  أن  كمــا  المنظــور. 
العــام الحالــي 2019، والخاص بانتخاب ســيدة 
رئيســة لجمعيــة الصحفييــن البحرينيــة، وهــو 
ل ســابقة تسجل على المستوى  الحدث الذي مثَّ
الوطنــي ككل، ليــس فقط بســبب ثقة منتســبي 
الجمعية التي أوليت للمرشــحين لمجلس إدارة 
الجمعيــة، وإنمــا ألهميــة هــذا المقعــد الرئاســي 
أيضــا؛ باعتباره منبرا إعالميا محوريا، ويشــكل 
مقومــا أساســا على الســاحة، ويعبــر بصدق عن 
الجماعــة الصحفية الوطنيــة، ويعكس بالتأكيد 
مســيرة التميــز والنجــاح التــي ســلكتها المــرأة 
البحرينيــة في العديد من الميادين والمجاالت، 
والصحفــي  عامــة  اإلعالمــي  الميــدان  ومنهــا 

بشكل خاص.
المبذولــة  الجهــود  هــذه  أبــرز  بيــن  مــن  وكان 
للمجلــس األعلى للمرأة برئاســة صاحبة الســمو 
الملكــي قرينــة عاهــل البالد، التي لــم تقف على 
الجانب الرســمي فحســب، وإنما تجــاوزت ذلك 
لتشــمل المجتمــع المدنــي بهيئاتــه ومؤسســاته 
وجمعياتــه أيضــا، إذ تــم تخصيــص العام 2018 

المجــال  فــي  البحرينيــة  بالمــرأة  لالحتفــاء 
التشــريعي والعمل البلــدي، الذي حظي بنصيب 
كبيــر مــن االهتمــام العــام الماضــي، وهــو نهــج 
انتهجه المجلس األعلى للمرأة منذ العام 2008، 
حيــث يخصــص يوم األول من ديســمبر من كل 
عــام بالتركيــز علــى حجــم العطاء الــذي قدمته 
المــرأة البحرينية فــي مجال معين من مجاالت 
والتميــز  األداء  فــي  نجحــت  وكيــف  التنميــة، 
اإلبــداع  مســتوى  عــن  فضــال  بــه،  والفاعليــة 
والتفــوق الــذي اتســم به عملها في هــذا القطاع 

على مدار العام.
المــرأة  بريــادة  باالحتفــاء  النهــج  هــذا  وبــدأ 
مجــاالت  فــي  المهمــة  وأدوارهــا  البحرينيــة 
التعليــم النظامــي، الــذي ســبق كثيــر مــن الدول 
القــرن  عشــرينات  إلــى  ويعــود  المجــاورة، 
الماضي، ثم الصحة والعمل التطوعي والتنمية 
العــام  وصــل  حتــى  والرياضــة  االقتصاديــة 
بمبــادرات  واســعا  اهتمامــا  شــهد  الــذي   ،2013
المــرأة البحرينية في المجــال اإلعالمي، وكيف 
كانــت البحرينيــة من الرائدات فــي هذا المجال 
الحيــوي، وحجــم إســهامها في تنشــيط اإلنتاج 
اإلعالمــي، وتســليط الضوء على قضايــا المرأة 

واهتماماتها، ومدى الوعي بها.
وَتواَصــل هــذا النهــج ولــم يتوقــف، وذلــك مــع 

التركيــز علــى قطاعــات متفــردة أخــرى كانــت 
بعيــدة تمامــا عــن محــور اهتمامــات المــرأة، بل 
ومثلــت حكــرا علــى الرجــال وحدهــم، إذ بــذل 
المجلــس األعلــى للمــرأة جهوده الدؤوبــة لبيان 
إنجــازات البحرينيــة فــي المجــاالت العســكرية 
والعدليــة  والقانونيــة  والمصرفيــة  والماليــة 
والهندسية، وذلك خالل الفترة من العام 2014 
وحتــى 2017، وصــوال إلــى دورهــا فــي المجال 

التشــريعي والبلــدي العــام 2018، الــذي أبدعــت 
فيه المرأة أيما إبداع، مثلما تبين سابقا.

كما وصلت نســبة النســاء البحرينيات العامالت 
بالقطاعيــن الصحــي والتعليمــي وحدهمــا إلــى 
نحــو 80 %، وفــي العموم تصل نســبة مشــاركة 
المــرأة إلــى 39 % مــن إجمالــي القــوى العاملــة 
الوطنيــة، وقــد تجــاوزت أكثــر مــن 50 % فــي 
القطاعــات الحكوميــة، ووصلــت نســبة توليهــا 

للمناصب القيادية في األجهزة الرســمية للدولة 
إلــى 45 %، بينمــا تصــل النســبة فــي المناصــب 

اإلدارية المتوسطة إلى نحو 59 %.
وامتــدت هذه المســاهمات النســوية إلى مواقع 
حيوية أخرى، إذ وصلت نسبة النساء العامالت 
في الســلك الدبلوماســي إلى 32 % من إجمالي 
العاملين في وزارة الخارجية، ونســبة 9 % من 
القضــاة، ونســبة 25 % فــي القطــاع الهندســي 
الهندســي  القطــاع  فــي   % 21 العــام، وبنســبة 
المــرأة  امتــالك  ونســبة   ،2017 العــام  الخــاص 
للســجالت التجاريــة فــي البحريــن إلــى 39 %، 
وبلغــت نســبة صاحبــات المشــروعات المنزليــة 
من النســاء من إجمالي المنتســبين إلى برنامج 

“خطوة” للمشروعات المنزلية 77 %.
مــن   %  50 نســبة  البحرينيــة  المــرأة  وتشــكل 
إجمالي الداخلين الجدد إلى ســوق العمل، فيما 
تبلــغ الشــواغر المتاحــة لهن 67 % مــن إجمالي 
الشــواغر التــي تعرضهــا وزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعيــة للباحثيــن عــن عمــل، وبلغت نســبة 
اإلناث المتدربات في الفترة من ســبتمبر 2017 
وحتــى ســبتمبر 2018 نحــو 75 % أو مــا يزيــد 

عن 5 آالف باحث عن عمل.

المنامة - بنا

البحرينية ومواصلة الخطى لتعظيم المكتسبات 
الــحــضــاريــة التنمية  بعملية  مــشــاركــتــهــا  مــســتــوى  رفـــع  ــرأة”  ــم ــل ل “األعـــلـــى  دعـــم 

األسرة الرياضية تشرفت بمقدم العاهل
ــرفــاع ال نـــادي  رئــيــس  ــائــب  ن شــكــر  يتلقيان  حــمــد  ــن  ب ــد  ــال وخ نــاصــر 

تلقــى ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة برقية شــكر من 
نائــب رئيــس مجلــس إدارة نــادي الرفــاع رئيس جهاز كــرة القدم 

سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، هذا نصها:
سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

ممثــل جاللــة الملــك المفــدى لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 

البحرينية رئيس أعضاء شرف نادي الرفاع حفظه هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

أتشرف بأن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات 
بمناســبة فــوز الفريــق األول لكــرة القــدم بناديكــم الرفــاع بــكأس 
ســيدي جاللــة الملــك المفــدى لعام 2019 فــي النســخة 42 والتي 
شــهدت نقلــة نوعيــة علــى الصعيــد التنظيمــي بفضل مــن هللا ثم 
بفضل قيادة ســموكم للجنة العليا المنظمة لهذه المسابقة الغالية 

على قلوبنا جميعا.
لقد استطاع سموكم أن يحول كأس سيدي جاللة الملك المفدى 
لكــرة القــدم إلى مناســبة وطنية رائعة تجســد فيهــا اللقاء األبوي 

بيــن ملــك عظيــم وشــعب وفــي، حيــث تشــرفت عمــوم األســرة 
الرياضيــة بمقــدم ســيدي جاللــة الملــك المفــدى، وكان لناديكــم 
العامــر الرفاع شــرف مصافحــة جاللته الكريمة واســتالم الكأس 

الغالية من يد جاللته الكريمة.
والتقديــر  الشــكر  لتقديــم  الفرصــة  هــذه  اســتغل  أن  ويســرني 
لسموكم الكريم على كل ما تقومون به ألجل رفعة قطاع الشباب 

والرياضة على كافة األصعدة.
حفظ هللا سموكم وسدد خطاكم

أخوكم
خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة
نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع رئيس جهاز كرة القدم.

وتلقــى النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة برقية شــكر من نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع 
رئيس جهاز كرة القدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل 

خليفة، هذا نصها:
سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس االتحــاد البحرينــي 

أللعــاب القــوى نائــب رئيس أعضاء الشــرف بنــادي الرفاع حفظه 
هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
أتشرف بأن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات 
بمناســبة فــوز الفريــق األول لكــرة القــدم بناديكــم الرفــاع بــكأس 

سيدي جاللة الملك المفدى لعام 2019.
وإننا نؤكد لســموكم بأن هذا اإلنجاز الجديد الذي يســجل باســم 

كيان الرفاع الذي يفتخر بانتساب سموكم إليه.
لقــد كان تشــريف ســيدي حضــرة صاحب الجاللة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفــة عاهل البــالد المفدى حفظه هللا ورعاه للمباراة 
النهائيــة شــرف عظيــم وتتويــج حقيقــي للرياضــة والرياضييــن 

الذين يعتبرون جاللته الرياضي األول في البالد.
ويســرني أن اســتغل هــذه المناســبة العزيــزة بــأن أرفــع لســموكم 
خالــص الشــكر والتقديــر علــى المبــادرات اإلنســانية والمجتمعية 

التي تقدمونها في المجال الرياضي.
حفظ هللا سموكم وسدد هللا خطاكم

أخوكم
خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة
نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع رئيس جهاز كرة القدم.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

الوطنــي  الحــرس  رئيــس  تلقــى 
الشــيخ  ســمو  ركــن  أول  الفريــق 
محمــد بن عيســى آل خليفة برقية 
شكر من نائب رئيس مجلس إدارة 
كــرة  جهــاز  رئيــس  الرفــاع،  نــادي 
القدم  ســمو الشيخ خليفة بن علي 

بن عيسى آل خليفة، هذا نصها:
سيدي العم العزيز الفريق أول ركن 
ســمو الشــيخ محمد بن عيســى آل 

خليفة
الرئيــس  رئيــس الحــرس الوطنــي 
الرياضــي  الرفــاع  لنــادي  الفخــري 

حفظه هللا ورعاه
هللا  ورحمــة  عليكــم  الســالم 

وبركاته،
ببالغ الفخر واالعتزاز، أتشــرف بأن 
أرفع لســموكم أسمى آيات التهاني 
والتبريــكات بمناســبة فــوز الفريــق 
األول لكــرة القــدم بناديكــم الرفاع 

بكأس ســيدي جاللة الملك المفدى 
لعــام 2019، وإن هــذا الفــوز الكبير 
لــم يتحقــق لــوال الدعم والمســاندة 
لرئيــس  ســموكم  مــن  المقدمــة 

وأعضاء مجلس اإلدارة.
جميــع  إن  العزيــز،  العــم  ســيدي 
منتسبي النادي يفاخرون بانتساب 
سموكم لهذا الكيان الغالي كرئيس 
فخــري، وإذ نغتنــم هــذه المناســبة 
الســعيدة لنقــدم لكــم هــذه البطولة 
وعرفانــا  تقديــرا  وذلــك  هديــة 

لسموكم.
حفظ هللا سموكم وسدد خطاكم

ابنكم المخلص
خليفة بن علي بن عيسى آل 
خليفة
نائب رئيس مجلس إدارة نادي 
الرفاع رئيس جهاز كرة القدم

رئيس الحرس الوطني يتلقى شكر خليفة بن علي

06local@albiladpress.com
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19 جمادى اآلخرة 1440

البحرينيات يشكلن 
50 % من إجمالي 

الداخلين الجدد 
لسوق العمل

ارتفاع نسبة تمثيلها 
في المجلس 

الوطني من 15 % 
إلى 18.75 %

80 % نسبة 
العامالت 

بالقطاعين الصحي 
والتعليمي 

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

اســتقبلت األميــن العام للمجلــس األعلى 
للمــرأة هالــة األنصاري، رئيس المؤسســة 
الملكيــة لإلنقــاذ والســالمة المائيــة ســمو 
الشــيخة نجالء بنت حمد بن إبراهيم آل 
خليفــة، فــي اجتمــاع جــرى خاللــه بحث 
تعزيــز التعــاون بيــن الطرفيــن، وإمــكان 
ذات  وتوعيــة  تدريــب  برامــج  إطــالق 
صلة باألهداف المشــتركة.وقدمت ســمو 
الشــيخة نجــالء بنت حمد فــي االجتماع 
لإلنقــاذ  الملكيــة  المؤسســة  عــن  نبــذة 
والســالمة المائيــة، العضــو فــي االتحــاد 
الدولــي لإلنقــاذ الدولــي والهيئــة العالمية 
للوقاية من الغرق واإلنقاذ ودعم اإلنقاذ. 
وأوضحــت ســموها أن رؤيــة المؤسســة 
تقــوم علــى الوقايــة مــن حــوادث الوفــاة 
واإلصابات المتعلقة بالغرق، والعمل على 
تحقيق التقــدم واالزدهار معتمدين على 
ثــروة الميــاه الوطنيــة لتشــجيع وتعزيــز 

االســتمتاع واالســتجمام فــي المــاء فــي 
آمــن، وبنــاء مجتمعــات متماســكة،  جــو 
وتعزيز التنميــة االقتصادية وإنقاذ حياة 

الناس.
وتحدثت سمو الشيخة نجالء عن جهود 
الثقافــة  تعزيــز  إلــى  الراميــة  المؤسســة 
الســالمة  أهميــة  بشــأن  الوعــي  ونشــر 
إضافــة  البحريــن،  مملكــة  فــي  المائيــة 
إلــى برامج المؤسســة الهادفــة؛ للحد من 
حــوادث اإلصابــة أو الوفــاة الناتجــة عــن 
الغــرق فــي الميــاه، والمســاهمة في خلق 

بيئة آمنة لالستخدام من قبل المواطنين 
والمقيمين والزوار.

برؤيــة  األنصــاري  أشــادت  جانبهــا،  مــن 
ورسالة وبرامج المؤسسة الملكية لإلنقاذ 
والســالمة المائية، مؤكدة أن مجال عمل 
المؤسســة يعتبــر من المجــاالت الحيوية 
المــرأة  فيهــا  تســهم  أن  يمكــن  التــي 
البحرينية بفاعلية، خصوصا مع الحضور 
البــارز للمرأة البحرينيــة في مجال العمل 
التطوعــي، وكذلك في مجــال المحافظة 

على الشواطئ العامة والبيئة البحرية.

تنفيــذًا لتوجيهــات ولــي العهــد نائــب القائــد 
األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
بــن حمــد آل خليفــة لوضــع حلــول عاجلــة 
انســيابية  وزيــادة  االزدحامــات  لتخفيــف 
حركــة المــرور علــى شــبكة الطرق الرئيســية 
فــي المملكــة، صرح وزير األشــغال وشــؤون 
عصــام  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
خلــف بــأن الــوزارة انتهت من أعمــال تطوير 
إلــى  الشــيخ ســلمان  مــن شــارع   41 شــارع 
طريــق 4013 في المنطقة التعليمية بمدينة 
المشــاريع  أن  إلــى  الوزيــر  وأشــار  عيســى. 
تأتــي في إطار الســعي لتنفيــذ أهداف رؤية 
خــالل   مــن   2030 االقتصاديــة  البحريــن 
بمــا  البحريــن  فــي  الطــرق  شــبكة  توســعة 
يحقق البنية التحتية ذات المعايير العالمية 
التي تنشــدها المملكة لمواصلــة تعزيز مزايا 
المســاهمة  وبالتالــي  االســتثمارية،  البيئــة 

فــي دفع عجلــة التقدم االقتصــادي للمملكة، 
سيســهل  التحســيني  اإلجــراء  أن  مؤكــدًا 
مــن حركــة المــرور الداخلــة والخارجــة مــن 
الشــيخ  شــارع  باتجــاه  التعليميــة  المنطقــة 
ســلمان، حيث يشتمل المشــروع على إعادة 
إنشــاء الشــارع وتحويله إلى شــارع مزدوج 
ذي مســارين فــي كل اتجــاه يحمــل الحركــة 
المرورية على شــارع الشــيخ ســلمان وصوالً 
إلــى الطريــق 4013 بطــول كيلومتــر واحــد، 
وتوفيــر جزيــرة وســطى وأرصفــة للمشــاة، 

األمطــار،  ميــاه  لتصريــف  شــبكة  وإنشــاء 
وتحســين مســتوى اإلنارة، ووضع العالمات 
لتحقيــق  الالزمــة  المروريــة  واإلشــارات 

السالمة المرورية. 
ويبلــغ عــدد المركبــات المســتخدمة للشــارع 
يوميــًا نحــو 10 آالف مركبة فــي االتجاهين 
أوقــات  الســاعة  فــي  2000 مركبــة  بمعــدل 
الذروة، إذ ســيضاعف المشــروع مــن الطاقة 
االســتيعابية للشــارع ويزيــد مــن انســيابية 

حركة المرور على الشارع بنحو 70 %.

جانب من االجتماع

المشروع يضاعف من الطاقة االستيعابية للشارع

تعاون بين “األعلى للمرأة” و “الملكية لإلنقاذ” إنهاء تطوير شارع 41 بالمنطقة التعليمية



الثورة اإليرانية أسوأ ما شهدته المنطقة
أمنها في  تتهاون  وال  مستقبلها  تصنع  البحرين  أحمد:  بن  عبداهلل 

شــارك رئيــس مجلس أمنــاء مركــز البحرين 
للدراســات اإلستراتيجية والدولية والطاقة 
)دراســات( وكيــل وزارة الخارجية للشــؤون 
آل  أحمــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  الدوليــة 
خليفــة، فــي نــدوة مائــدة مســتديرة بمعهــد 
“الشــرق األوســط”، الــذي يعتبــر أقــدم مركز 
بحثــي في واشــنطن، متخصــص في قضايا 
المنطقة، وذلك بحضور أبرز الباحثين وكبار 

المسؤولين بالمعهد. 
وقال الشــيخ عبدهللا بن أحمد في مســتهل 
كلمتــه “إن الحضور الدولي لمملكة البحرين 
فــي مختلــف المحافــل الكبــرى، وانضمامهــا 
للعديــد مــن التحالفــات اإلقليميــة والدولية، 
هو انعكاس لرؤية حكيمة ومستنيرة لعاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
تصنــع  مــن  هــي  المملكــة  بــأن  خليفــة،  آل 
مســتقبلها وتحدد مصيرهــا، وال تتهاون في 
أمنها واســتقرارها، كما تنخرط البحرين في 
القضايــا الرئيســة والحيويــة، كطرف أصيل 
فــي محيطهــا اإلقليمــي والدولــي، وتواجــه 
بمســؤولية التحديــات واألخطــار المتربصة 
بمنطقتنا والعالــم، وفي مقدمتها التدخالت 
التطــرف  وعولمــة  الخارجيــة،  واألطمــاع 

واإلرهاب”.
القائمــة  اإلســتراتيجية  بالشــراكة  وأشــاد 
بيــن مملكــة البحريــن والواليــات المتحــدة، 
مشــيًرا إلى تأثيرات هذه الشراكة المتنامية 
والســالم  األمــن  تحقيــق  علــى  والوثيقــة 
العربــي  الخليــج  منطقــة  فــي  واالســتقرار 
ترحيبــه  عــن  معرًبــا  األوســط،  والشــرق 
الســتراتيجي  “التحالــف  ورؤيــة  بأهــداف 
للشــرق األوســط” وثقته بأن يســاهم إيجاًبا 

في تعزيز أمن وازدهار المنطقة.
لمملكــة  الخارجيــة  “السياســة  أن  وأوضــح 
البحريــن، تتحــرك وفــق نهــج ثابــت ومبادئ 
والتنميــة  )األمــن  لمبــدأ  وطبقــا  راســخة، 
رؤيــة  المملكــة  رســمت  حيــث  للجميــع(، 
واضحــة لنظــام األمــن فــي الخليــج، بشــكل 
مواصلــة  قوامهــا  ومتــوازن،  مســتدام 
اإلصــالح كعمليــة مســتمرة فــي إطــار دولــة 
األمــن  وأن  القانــون،  وســيادة  المؤسســات 
ومكافحــة  متالزمــان،  صنــوان  والتنميــة 
اإلرهاب، والتأكيد على دور مجلس التعاون 

الخليجي”.

مــا  أســوأ  هــي  اإليرانيــة  “الثــورة  أن  وأكــد 
شهدته منطقة الشرق األوسط والعالم على 
مدار العقود األربعة الماضية، فهي أصل كل 
بــالء، ومعظــم كــوارث المنطقــة مــن إرهاب 
وصراعات وأزمات. كما تشــكل إيران خطًرا 
رئيســًيا لمنطقــة الشــرق األوســط، وتهديــًدا 

مباشًرا للسلم واألمن الدوليين”.
وبّيــن الشــيخ عبدهللا بــن أحمــد”أن االتفاق 
الفاســد،  اإليرانــي  للنظــام  ســمح  النــووي 
واســتغالل  شــعبه،  قمــع  فــي  االســتمرار 
العائــد االقتصادي من رفــع العقوبات لزيادة 
المنطقــة،  الســتقرار  المزعزعــة  أنشــطته 
الباليســتية،  الصواريــخ  تطويــر  وخاصــة 
اإلرهابيــة  والمليشــيات  الجماعــات  ودعــم 
فــي المنطقــة، مبينــا أن االتفــاق النووي ولد 
مشــوها، وعــاش كســيحا، واآلن يقبــع فــي 

حالة موت سريري”.
وقــال “إن انســحاب الواليــات المتحــدة من 
االتفــاق النــووي، وإعــادة فــرض العقوبــات 
التزامــا  يعكــس  إيــران،  علــى  االقتصاديــة 

بالتصــدي للسياســات اإليرانية، ومحاوالتها 
المســتمرة لتصديــر اإلرهــاب. وهــي خطــوة 
فــي االتجــاه الصحيــح، لكنهــا غيــر كافيــة، 
وينبغي تضافر جهود المجتمع الدولي لردع 
للمواثيــق  المناهضــة  اإليرانيــة  الممارســات 

والقوانين الدولية”.
وأكــد “أهميــة اســتجابة قطــر للمطالب التي 
تقدمت بهــا الدول األربع، وااللتزام باتفاقي 
الريــاض بشــكل كامــل كي تتخلــى عن دعم 
جماعــات اإلرهــاب، وكبح خطــاب الكراهية 
شــؤون  فــي  التدخــل  وعــدم  والتحريــض، 

الدول األخرى”.
وشــّدد فــي هــذا الصدد علــى أن “قطر تدرك 
عليهــا  وأن  الريــاض،  فــي  الحــل  أن  جيــدا 
االلتــزام التــام باالتفاقــات والبنــود المقــررة، 
لكــن المؤشــرات القطريــة ال تــدل حتى اآلن 

على بارقة أمل لحل أزمتها”.
وفيمــا يخــص الوضــع في اليمن، اســتعرض 
رئيــس “دراســات” موقــف البحريــن الثابــت 
“التحالــف  فــي  فاعــل  كعضــو  بالمشــاركة 

العربي لدعم الشــرعية فــي اليمن” في إطار 
ســيادته  واحتــرام  اليمــن  بوحــدة  االلتــزام 
واســتقالله، ورفــض أي تدخــل فــي شــؤونه 
الداخليــة، مشــيدا بالــدور الــذي تضطلــع بــه 
قــوة دفــاع البحريــن ورجالهــا البواســل مــع 
أشــقائها في مهامهــم تجاه تحقيق األهداف 
النبيلــة لحمايــة الشــعب اليمني مــن عدوان 
المليشــيات اإلرهابيــة، إضافــة إلــى تقديــم 
المساعدات األخوية في إطار عملية “إعادة 
األمــل”؛ مــن أجــل عــودة األمن واالســتقرار، 

في ظل الشرعية والتوافق الوطني.
ودعــا إلــى ضــرورة التوصــل لحــل سياســي 
وبمــا  عربيــة،  بمشــاركة  الســورية،  لألزمــة 
يضمــن تمكيــن الدولــة مــن فرض ســيطرتها 
وســيادتها علــى جميــع أراضيهــا، والتخلص 
كافــة،  بأشــكالها  اإلرهابيــة  الجماعــات  مــن 
ومنع التدخالت اإليرانية التي تضر بسوريا 
حاضًرا ومســتقباًل؛ لتحقيق طموحات أبناء 

الشعب السوري في حياة آمنة ومستقرة. 
الفلســطينية،  القضيــة  يخــص  وفيمــا 
الشــعب  تطلعــات  تحقيــق  ضــرورة  أكــد 
الفلســطيني فــي قيام دولته المســتقلة على 
حــدود الرابــع مــن يونيــو 1967 وعاصمتهــا 
القدس الشرقية، وذلك وفًقا لمبادرة السالم 
أســاس  وعلــى  الدولتيــن،  وحــل  العربيــة، 
الشــرعية الدولية، وقــرارات األمم المتحدة 
القضيــة  أن  علــى  مشــدًدا  الصلــة،  ذات 
الفلســطينية هــي قضيــة العــرب المركزيــة، 
ويجب التوصل إلى تســوية ســلمية شــاملة 

وعادلة.

وكيل الخارجية للشؤون الدولية يشارك في ندوة معهد “الشرق األوسط”

المنامة - بنا

صرح رئيس األمن العام، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث اللواء طارق الحسن، بأن توجيهات  وزير الداخلية رئيس 
مجلــس الدفــاع المدنــي الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، تؤكــد أن حمايــة األرواح والممتلــكات وتأميــن الســامة العامة 
للمواطنين والمقيمين، يمثل أولوية قصوى في منظومة األمن العام، وهو ما يتم العمل عليه من حيث رفع سرعة االستجابة 
ومستويات الجاهزية لدى كافة األجهزة األمنية، وفي مقدمتها الدفاع المدني، والذي يتسع مجاالت العمل به بما يشمل كافة 

أوجه الحماية المدنية ومن بينها أعمال المساعدة واإلنقاذ.

وأوضــح رئيس األمن العــام، في تصريح 
الثانــي  الدولــي  المؤتمــر  عقــد  بمناســبة 
مملكــة  فــي  واإلنقــاذ  اإلطفــاء  لعمليــات 
غــدا  الداخليــة،  وزيــر  برعايــة  البحريــن 
“االثنيــن “ علــى مــدى 3 أيــام، أن  وزيــر 
الداخليــة، يولــي أهميــة كبيــرة لالرتقــاء 
بالمســتوى الفنــي لفــرق الدفــاع المدنــي 
القيــام  لــه  يمكــن  مؤهــل  كادر  وتكويــن 
بجميع المهام المنوطة به على أكمل وجه، 
منوها إلى أن هذا التجمع الدولي الواسع 
مــن قيــادات وخبــراء اإلطفــاء واإلنقــاذ 

على أرض مملكة البحرين، بمثابة شهادة 
دوليــة علــى ما توليه البحريــن من أهمية 
للســالمة العامــة وتحقيــق أعلــى معدالت 

لها على أرض الواقع.
وأضــاف أن انعقــاد المؤتمــر، تحت رعاية 
األهميــة  هــذه  يجســد  الداخليــة  وزيــر 
فضــال عــن أن هذا المؤتمــر الدولي، يؤكد 
البحريــن  مملكــة  بــه  تتمتــع  مــا  مجــددا 
كوجهــة مفضلة على خريطــة المؤتمرات 
والمعــارض الدوليــة، مشــيدا فــي الوقــت 
الداخليــة  وزارة  بيــن  بالشــراكة  ذاتــه 

وشــركة أرامكــو فــي تنظيم هــذا المؤتمر 
الدولي رفيع المستوى.

وتنظم المؤتمر وزارة الداخلية بالشــراكة 
مــع شــركة أرامكــو الســعودية والرابطــة 
بحضــور  اإلطفــاء،  لرؤســاء  الدوليــة 
المدنــي  الدفــاع  قيــادات  ومشــاركة 
التعــاون  مجلــس  دول  فــي  واإلطفــاء 
الخليجــي والواليات المتحــدة األمريكية 
والمملكــة األردنيــة الهاشــمية وعــدد مــن 

الدول الشقيقة والصديقة.
مــن  عــددا  المؤتمــر،  وســيبحث   

ذات  العلميــة  واألوراق  الموضوعــات 
الصلــة بتطويــر عمــل الدفــاع المدني في 
خــالل  مــن  واإلنقــاذ  اإلطفــاء  مجــاالت 
الناجحــة  العمليــة  التجــارب  اســتعراض 
خــالل  ويتــم  الدولــي،  المســتوى  علــى 
مجلــس  تكويــن  علــى  العمــل  المؤتمــر، 

إقليمــي فنــي، يمكــن مــن خاللــه البحــث 
المتعلقــة  والمهنيــة  الفنيــة  األمــور  فــي 
بفرق الطوارئ واإلطفاء واإلنقاذ، وبحث 
إمكانية تطوير ســبل وأساســيات القيادة 
المثلــى  اإلدارة  يحقــق  ممــا  والســيطرة 
للحــوادث والكــوارث والتعــاون فــي هــذا 
المجــال، والتأســيس التقنــي الــذي يمكن 
مــن خالله القيام بجميــع المهام المطلوبة 
بشــكل ســليم وآمن من خالل مد جســور 
وتضافــر  الخبــرات  وتبــادل  المعرفــة 

الجهــود للوصــول إلــى الهــدف المنشــود، 
وهو حماية األرواح والممتلكات.

كمــا يتــم خــالل المؤتمــر، تســليط الضوء 
على أحدث التقنيات العالمية فيما يتعلق 
بأعمــال اإلطفــاء واإلنقــاذ مــن خــالل مــا 
يقدمه حوالي 35 شركة عارضة والمراكز 
التدريبية والفنية والمعاهد والمؤسسات 
التعليميــة وبيــوت الخبــرة التــي تختــص 

بهذا الجانب.
األمــن  رئيــس  أكــد  الســياق،  هــذا  وفــي 
والممتلــكات،  األرواح  حمايــة  أن  العــام 
مســئولية الجميــع، لذلــك يتــم العمــل مــن 
خــالل اإلدارة العامــة للدفاع المدني على 
بنــاء خطــة اســتراتيجية شــاملة لتكويــن 
شــراكات اســتراتيجية مــع القطــاع العــام 
والخــاص والجهات الدوليــة، وبناء خطة 
مســتدامة لدعم رؤية البحرين 2030 بما 

يحمي مقدرات الوطن.

المنامة - وزارة الداخلية

مؤتمر اإلطفاء منصة لعرض أحدث التقنيات العالمية

رئيس األمن العام

المنامة - جمعية المرأة البحرينية

البحرينيــة  المــرأة  جمعيــة  عقــدت 
مؤتمرهــا الثامــن 9 فبراير الجاري تحت 
شعار “ليكن قانون أحكام األسرة موحدا 
فــي جميــع بنوده”.وتم تصديــق التقريرين 
العموميــة  الجمعيــة  مــن  والمالــي  األدبــي 
وانتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة فهيمة 

درويش، نائبة الرئيس ايمان شويطر، وأمين 
الســر نســرين العريض، األمين المالي ابتسام 
والعالقــات  اإلعــالم  لجنــة  رئيســة  مرهــون، 
العامة نعيمة المرهون، رئيسة لجنة األنشطة 
والمشــاريع فريــدة درويــش، وعضوية فائقة 

مرهون، كوكب القفاص، وفريدة مرهون.

درويش رئيسا لـ “المرأة البحرينية”

المؤشرات 
القطرية ال تدل 
حتى اآلن على 
بارقة أمل لحل 

أزمتها

االتفاق النووي 
ولد مشوها 

وعاش كسيحا 
ويقبع في موت 

سريري

المنامة - بنا

لمركــز  التنفيــذي  الرئيــس  التقــى 
المناعــي،  أحمــد  الوطنــي   االتصــال 
األوســط  للشــرق  اإلقليمــي  بالمديــر 
وشــمال أفريقيا بوكالــة أنباء )فرانس 
ومديــر  تشــايز،  كريســتيان  بــرس( 
رينيــه  الخليــج  فــي  الوكالــة  مكتــب 

سالمة.
العديــد  بحــث  اللقــاء  خــالل  وتــم 
والبنــاءة  اإليجابيــة  القضايــا  مــن 
والتأكيــد علــى توثيــق العالقــات مــع 
الوكاالت العالمية لما يخدم المصلحة 
المشتركة، وأكد المناعي “أن البحرين 
لعاهــل  الحكيمــة  القيــادة  وفــي ظــل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد 

بــن عيســى آل خليفــة مســتمرة فــي 
فــي  يصــب  لمــا  التنمويــة،  المســيرة 
إلــى  والســعي  البحريــن  مصلحــة 
تنويــع مصــادر االقتصاد غيــر النفطي 

واالرتقاء بالمواطن والمقيم”.
وأشــار إلى “أن مملكــة البحرين اليوم 
تُعــد مــن أفضــل البلــدان فــي العالــم 
العمــل  لقاصــدي  بالنســبة  للعيــش 
حسب اإلحصائيات األخيرة الصادرة 
عن مؤشــر البنك الدولــي لرأس المال 
البشــري فــي منطقة الشــرق األوســط 

وشمال أفريقيا”.
وبدورهــم أعــرب ممثلــو وفــد الوكالة 

عن سعادتهم بزيارة المملكة.

توثيق العالقات مع “فرانس برس”
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Û  ســرد لــي أحدهــم، وهــو أكاديمــي بحرينــي بدرجــة الدكتــوراه شــغل قبــل تقاعــده
منصــب رئيــس مركــز القياس والتقويم في وزارة التربيــة والتعليم، موقفا تعرض 

له أخيرا أثناء محاولته العمل في جامعة كبرى ومعروفة، بدوام كلي. 
Û  وأكــد لــي، وهــو صاحب الخبرة والكفاءة الواســعة في مجاله ممــن صرفت عليهم

الدولــة عشــرات اآلالف مــن الدنانيــر لنيــل شــهادتي الماجســتير والدكتــوراه مــن 
أعــرق الجامعــات اإلســكتلندية، رغبتــه الجامحــة بتوريــث علمــه الغزيــر للشــباب، 

ومساعدتهم للنهوض ببلدهم ليكون بأفضل المستويات. 
Û  وأوضح أنه تفاجأ كثيرا أثناء مقابلة التوظيف، بأن الطاقم الذي قابله كله من غير

البحرينيين، وأنهم نظروا له كأي شــخص عادي يســعى لنيل الوظيفة، دون األخذ 
باالعتبار مكانته األكاديمية والعلمية وخبرته الواســعة، مضيفا “خالصة أســئلتهم 

ضيقة أفق، كانت وظيفة بدوام جزئي”. 
Û  وتساءل بعتب “لماذا تعرض عليَّ وظيفة بدوام جزئي في حين أن هنالك الكثير

مــن األكاديمييــن غيــر البحرينييــن الذيــن يعملــون فــي هــذه الجامعة بــدوام كلي، 
وبذات التخصص، مع فارق الخبرة الذي ترجح لصالحي؟”.

Û  ،ويقــول “بعضهــم تخطــى الخمســة والســتين عاما، أي فوق الســن القانونــي للعمل
لماذا هذا التفضيل الظالم؟ وألجل ماذا؟ ولم توكل مهام التوظيف والتعيين لغير 

أهله؟”.
Û  وفــي محــاوالت أخرى، ســعى هــذا األكاديمي الفاضــل، للعمل بعدد مــن الجامعات

الخاصــة، لكنــه تفاجــأ مجــددا بتكــرار ذات الســيناريو الصادم، كل المســؤولين عن 
التوظيــف والتعييــن وإبــرام العقــود الجديــدة هــم مــن غيــر البحرينييــن، ويقــول 
بمضــض “لــم أشــعر بالترحيب منــذ الوهلة األولى التــي أخطو فيها لغرفــة المقابلة 

الشخصية”. 
Û  ،ويزيــد “يبــدو لــي أن هنالــك مشــكلة كبيــرة، يفتــرض من الدولــة أن تســارع لحلها

نحن نتحدث عن جلوس الكفاءات البحرينية في البيوت، وخير بلدهم لغيرهم”.
Û  ختامــا، يوجــز هذا الســيناريو المتكــرر والكئيب، ماهية هــذه الجامعات المختطفة

مــن قبل شــللية األجانب، والتي يبرع أقطابها فــي محاربة وإقصاء أبناء البلد من 
العمــل بأقســامها وهيئاتهــا األكاديميــة المختلفــة؛ لتكــون حصــرا لهــم، وألقربائهــم 

وذويهم. فإلى متى السكوت عن هذا الظلم الجارف؟

جامعات 
مختطفة تحارب 
توظيف البحريني

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com
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الحسن: أولويتنا 
حماية األرواح 

وتأمين السالمة 
العامة

التحالف اإلستراتيجي للشرق األوسط يعزز األمن
المنطقة في  مهم  وحليف  شريك  البحرين  الدولية:  الــشــؤون  وكيل 

للشــؤون  الخارجيــة  وزارة  وكيــل  عقــد 
الدولية الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، 
مســؤولين  مــع  المســتوى  رفيعــة  لقــاءات 
بــاإلدارة األميركيــة، علــى هامــش اجتمــاع 
األوســط  للشــرق  اإلســتراتيجي  التحالــف 
المعنــي بمشــاورات الركيزتيــن السياســية 
واألمنيــة للتحالــف، فــي واشــنطن.واجتمع 
الشيخ عبدهللا بن أحمد، مع نائب مساعد وزير 
خارجيــة الواليــات المتحدة األميركية لشــؤون 
ليندركينــج،  تيموثــي  العربــي  الخليــج  دول 
ونائب مســاعد وزيــر الدفاع األميركي لشــؤون 
الشــرق األوســط مايكل ملروي، بحضور ممثلي 

قوة دفاع البحرين.
بأهــداف  الدوليــة،  الشــؤون  وكيــل  ورحــب 
التحالف اإلســتراتيجي للشــرق األوســط، معرًبا 
عن تفاؤله بأن التحالف ســيعزز آليات التشــاور 
والتحــرك اإلقليمي، ما يســهم فــي أمن وازدهار 
منطقــة الشــرق األوســط، متطلعــا لما ســيقدمه 

التحالف في ســبيل الوصول إلى شــرق أوســط 
أكثر استقراًرا وازدهاًرا.

وأشــاد ليندركينج بجهود البحرين الدؤوبة في 
مكافحة اإلرهاب ونشر السالم.

وأشــاد الوكيــل بالعالقات التاريخية والشــراكة 
اإلســتراتيجية التــي تربط البحريــن والواليات 
المتحــدة ألكثــر مــن قرن مــن الزمــان، خصوصا 

فيما يتعلق بمجاالت األمن والدفاع.
تســهيالت  مركــز  البحريــن،  باســتضافة  ونــوه 
وأن  األميركيــة،  للبحريــة  المركزيــة  القيــادة 
خــارج  إســتراتيجي”  “حليــف  أيضــا  البحريــن 
عضويــة “الناتــو” وترحيــب ومشــاركة المملكــة 
فــي التحالفــات العســكرية اإلقليميــة والدولية، 
بهدف محاربة اإلرهاب، وضمان حرية المالحة 
واألمــن البحري، مشــيًدا بالــدور الفاعل والنبيل 
لقوة دفاع البحرين؛ لتعزيز االستقرار اإلقليمي.

وأكــد أن إيــران أكبــر راع لإلرهــاب بالمنطقــة، 
معرًبــا عــن تقديــر البحريــن لسياســات الرئيــس 

األميركــي دونالــد ترامب فيمــا يتعلق بمكافحة 
المنطقــة، ومحاربــة  فــي  اإليرانيــة  التدخــالت 

اإلرهاب والتطرف.
كمــا اســتعرض الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد، مــع 
كبيــر مديــري إدارة الشــرق األوســط في مكتب 
األبيــض  البيــت  فــي  القومــي  األمــن  مستشــار 

فكتوريا كوتيس، العالقات الوثيقة القائمة بين 
البلدين الصديقين.

الحكيمــة  الرؤيــة  إن  الخارجيــة:  وقــال وكيــل 
والمستنيرة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
األمثــل  الســبيل  آل خليفــة،  بــن عيســى  حمــد 

لسيادة السالم والرخاء في عموم المنطقة.

وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية عقد لقاءات رفيعة مع مسؤولين باإلدارة األميركية

المنامة - وزارة الخارجية
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شارع السلمانية أصابه التصحر
نقيـــا  المواطنـــون هـــواء  مـــن خاللهـــا  يتنفـــس  رئـــة  المنامـــة  اجعلـــوا 

ما أود أن أورده في هذه المناسبة أن شارع السلمانية الممتد من حديقة األندلس وفندق األندلس 
إلــى تقاطــع القلعــة وشــارع الكويــت قــد أصابــه التصحر بعــد أن تم قلــع كل األشــجار والنخيل التي 
غرســت منــذ وقــت طويــل، وصرفــت عليــه ميزانيــة كبيرة مــن عمليــة تنقيط وســماد ورمــل زراعي 
وتشــذيب لهذه األشــجار؛ بهدف إضفاء الناحية الجمالية على الشــارع. وفي غمضة عين تم قلع كل 
هذه األشجار بما يتنافى مع مبادرة إكثار النخيل. ال أعلم ولست أعلم عما إذا كان هناك تنسيق بين 

أمانة العاصمة وبلدية المنامة ووزارة األشغال، أم إن األمور تسير على بركة هللا.... 

المنامــة الصغيــرة  يــا جماعــة الخيــر اجعلــوا 
رئــة ليتنفــس المواطنــون هــواء نقيــا بعــد أن 
ضاقــت بالســيارات والعمــارات وتدفق الناس 
إليهــا، حيــث بــات معلومــا لدى الجميــع أهمية 
العالــم  مــدن  جميــع  فــي  والــورود  األشــجار 
لمــا لهــا مــن أثــر طيــب علــى نفــس المواطــن 
فــي  الصحــي  الهــواء  واستنشــاق  والوافــد، 
الوقــت الــذي نعانــي كثــرة التلــوث المنبعــث 
مــن عــوادم الســيارات التــي هــي فــي ازديــاد 
هــذه  رســالتي  مــن خــال  وأناشــد  مســتمر.  

المعنيين... رفقا.. رفقا بالناس ورفقا بعاصمة 
بلدنــا الجميلــة، والتي ننظر إليهــا بمثابة الرئة 
علــى  المحافظــة  بواســطة  الهــواء  لتنقيــة 
تجميــل المدينــة بالنخيل واألشــجار والورود، 
بل المحافظة على ما تم تشجيره وعدم هدر 

ما تم إنفاقه من أموال لهذه الغاية. 
ولعلنــا نســتذكر جميعــا الكثيــر مــن الشــوارع 
أحدهــا  وأذكــر  اندثــرت  التــي  الخضــراء 
وأكثرهــا طوال وهو الشــارع الممتد من مصنع 
الكندادراي مرورا بقرى البحرين وانتهاء بآخر 

تلــك القــرى، قريــة البديــع، حيــث كان يغــص 

هذا الشــارع بأشــجار النخيل واللوز وتتخللها 

نسائم الهواء الباردة ورائحة األشجار الطيبة، 

والتــي أصبحــت أثــرا بعد عين. ولكــم تحيات 
مواطن مخلص ... يريد الخير لباده 

محمد علي محمد أجور

ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 
منها ما ال يتعارض مع قوانين 
النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

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

لــي مــع عالــم الكتابــة حكايــة، أبطالهــا 
وتلــك  المبعثــرة،  وأوراقــي  قلمــي 

المسماة بـ “أنا”..
مــن هــو أوفــى مــن تلــك األوراق التي 
تنتشــل همومنــا، وترســم البســمة في 
التــي  تلــك  مــن  أوفــى  مــن  ثغورنــا؟ 
تســتمتع وال يسكت ســمعها لما يقال؟ 
فاصلــة  وكل  قصــة،  حــرٍف  فلــكل 

حكاية، ولكل نقطة نهاية..
فكم من عاشٍق نثر حبه بحروف شعٍر 
بقلمــه  يائــس  مــن  وكــم  لمعشــوقته؟ 
رســم باب األمل، الذي ســيعبر خاله؟ 
وكــم مــن حزيــٍن يــكاد حبــر قلمــه أن 
يختفي.. من دموعه المختلطة معه؟

يخلــد الجميــع للنــوم، فيســود الصمت 
فــي األرجــاء، وتعــم العتمــة، لتشــتعل 
الصغيــر،  عالمــي  وتضــيء  شــمعتي 

أوراقي..

الطالبة فاطمة فضل

أوراقي...

أقول “نفر كبير”... 
ضـع مـزاجـك 
فـي بـيـتكـم

saeed.mohamed
@albiladpress.com

سعيد محمد

Û  كأن كارثــة مــا وقعــت! أو “طــرق المدينــة شــر عظيــم”، أو

علــى أقــل تقديــر، هنــاك أمــر جلــل يجعلنــا نبتهــل إلــى هللا 

ســبحانه وتعالــى ألن يلطــف بنــا! وأن يشــملنا برحمتــه ممــا 

نخــاف ونحــذر، وإذا بذلــك األمــر، أن هــذا المســئول فــي 

الــوزارة الفانيــة، أو اإلدارة العانيــة، أو فــي هــذه الشــركة 

أو ذاك المصــرف، بــل ولربمــا هــو رئيــس قســم أو مشــرف 

عمــل.. “مزاجــه اليــوم مــو أوكيــه”! يحــدث أن نســمع بيــن 

حيــن وآخــر، فــي أماكن عمــل مختلفة، أن معامــات الناس 

وإجراءاتهــم وأوراقهــم وكذلــك شــئون وشــجون وظروف 

وخطابــات ومراســات الموظفين أنفســهم “اليــوم معطلة”؛ 

ألن حضــرة المســئول ليــس فــي مــزاج طيــب منــذ الصبــاح 

الباكر.. ال، ولربما ناحظ تلك الحركة “البايخة” حين تخرج 

الســكرتيرة أو الســكرتير أو مديــر المكتــب بهــدوء، ويغلــق 

الباب بهدوء، ويتكلم بهدوء، ويمشي على أطراف أصابعه 

ويعــض علــى شــفتيه وهــو يتكلم بهمــس: “أبو فــان اليوم 

مزاجه كلش.. مول ما يتشــاهد”! واألغرب من هذا كله، أن 

بعــض المشــرفين اإلدارييــن والموظفيــن تجدهــم يســألون 

ســكرتارية أبــو مــزاج: “شــلون مزاجــه اليــوم؟”، ويــا للهــول 

حيــن تجــد اإلجابــة: “مزاجــه ليــس على مــا يــرام”! فما في 

يدك من معامات أو إجراءات أو خطط عمل لن تمر اليوم 

يعنــي لــن تمــر.. وعليــك أن تنتظــر لحيــن أبو مــزاج يتعدل 

مزاجه..

Û  طيــب يــا أخي ونحــن كمواطنين وش دخلنا فــي مزاجك؟

ثــم مــا هذا المزاج الذي يجعلك تترك مســئولياتك وأمانتك 

الوطنيــة ولــو لســاعة واحــدة.. نعــم ســاعة واحــدة تتعطل 

فيهــا معامــات الناس أو يتعطل فيها العمل الذي أنت على 

رأســه بســبب مزاجــك، يعنــي فــي الجهــة األخــرى، مشــكلة 

ينتظــرون  لموظفيــن  أو  معاملتــه  إنهــاء  ينتظــر  لمواطــن 

الضــوء األخضــر للعمــل، صحيــح، كلنا بشــر، ونمــر بظروف 

وأزمــات ومشــاكل تعكــر أمزجتنــا وتجعلنــا في ســوء حال 

أحياًنا، لكن هللا المستعان، وأنت كمسئول، أًيا كان مستوى 

مسئولياتك، لك العذر في هذا األمر، إال أنه في هذه الحالة، 

وإن لــم تتمكــن من ضبط حالتك المزاجية ومباشــرة عملك 

علــى أكمــل وجه، خذ إجازة واجلس من مزاجك في بيتك، 

واســتخدم أســلوب التفويــض الفعــال إدارًيــا لموظفيــن أو 

مســئولين قادريــن علــى خدمــة النــاس بــا مــزاج “تعكــر.. 

يتعكر.. متعكًرا” في معظم أيام السنة!

أنــا مواطــن وعنــدي طلــب وحــده ســكنية ألكثــر مــن 
17 ســنة وبــدأت مشــكلتي مــع وزاره اإلســكان عندما 
أوقفــوا عــاوة 100 دينــار مــن شــهر ينايــر 2017 إلى 
يومنــا هــذا، وجمــدوا طلبــي دون ســابق إنــذار. قمت 
بمراجعــة الــوزارة وقالوا لــي إنه يوجــد لديكم قرض 
عقــاري إســامي، وعلما بأنني قبــل أخذ القرض قمت 
بمراجعة الوزارة واالستفســار منهــم، وقلت للموظفة 
هــل يمكننــي أخــذ قــرض عقاري عــن طريــق اإلجارة 
اإلســامية، وقلــت للموظفــة إنــه يوجــد لــدي طلــب 

عندكم. 
أخــذت الموظفــة بطاقتــي وقالــت لــي يمكنــك أخــذ 
قــرض عقــاري إجــارة إســامية؛ ألن الوثيقــة ســوف 
تكون باســم البنك، وليس باسمك، وذهبت وضغطت 
علــى نفســي وأخذت القــرض العقاري لفترة بســيطة، 
لــي  وقالــت  وراجعنهــم  العــاوة،  بوقــف  وفوجئــت 
الموظفــة لقــد صدر قانون جديــد، فقلت لها إن طلبي 
قديــم وقمــت بمراجعتكــم قبــل أخــذ القــرض، فقالت 
لــي ال أدري، وقالــت لي الحــل أن تبيع العقار وإحضار 
بــراءة ذمــة مــن البنــك، وقمــت بأســرع وقــت ببيــع 
العقــار بخســارة علمــا بأننا لم نســكن بتاتا فــي البيت، 
وأحضــرت جميــع األوراق المطلوبة التــي تثبت أنني 
الــوزارة مــرات  ال أملــك أي عقــارا وقمــت بمراجعــة 
عديــدة إلــى نهايــة شــهر ديســمبر 2017. وقــال لــي 

المسؤول بالحرف الواحد أمورك طيبة وأبشر بالخير 
وموضوعك في المرحلة النهائية، وفوجئت في يناير 
2018 باتصال من وزاره اإلســكان قالت لي الموظفة 
بــأن طلبك ألغــي وصدمت وضاقت بي الدنيا بعد 17 
ســنة انتظارا.أناشــد أصحاب الشــأن النظر في طلبي 
هــذا فــي االعتبــار، وكلــي أمــل فــي أن تعيــدوا طلبي 
هــذا، وتعطونــي حقي، وهــو هذا البيــت الذي صبرت 
عليه أكثر من 17 سنة مع زوجتي وأطفالي الثاثة. 

)البيانات لدى المحرر(

بــكل التقدير واالحتــرام، أرفع 
رسالتي هذه ألصحاب القلوب 
الرحيمــة، راجيا من هللا العلي 
القديــر أن يجعــل مــا تقدمونه 
أنــا  حســناتكم.   ميــزان  فــي 
مواطن بحريني متقاعد ولدي 
زوجــه لديها إعاقة ســببه ورم 
فــي الــرأس، أبعــده هللا عنكم، 
ولــدي ابنتــي معوقــه وتعيــش 
ولديهــا  واحــده  كليــة  علــى 
وذهنيــة.  جســدية  إعاقــة 
ونســكن في منــزل ورثه، وهو 
ولديكــم  للســكن  صالــح  غيــر 
صــور المنــزل. أتســاءل لمــاذا 
تــم رفــض طلبــي الســتعجال 
الســكن، فــي حيــن أعيــش مع 
المعوقتيــن،  وابنتــي  زوجتــي 
ولــدي ولد متزوج يعيش معنا 
فــي  ويســاعدني  المنــزل  فــي 

إعانــة األم والبنتيــن والمــكان ال يســع 
أفــراد العائلــة؛ لــذا التمــس مــن النظــر 
بعيــن الرعايــة والرحمة ومد يد العون 
طلبــي،  اســتعجال  فــي  والمســاعدة 

راجيــا مــن هللا تعالــى مســاعدتي فــي 

اســتعجال المســكن، وجزاكم هللا ألف 

خير.

)البيانات لدى المحرر(

أنـاشــد بمنحـي البيـت بعد 17 سنة من الصبـر 
واالنتظـار

متقاعد وزوجتي وابنتي معوقتان 
أناشد الستعجال طلب اإلسكاني

كل إنســان ليــس لديــه طمــوح يبــدأ يحبط غيره؛ كي ال يركز على مســاره، وكأنه يشــغل غيــره به فقط من 
غير هدف، وبعدها يرتاح. 

 ال تحقد لو كانت حياتك جحيما، 
ال تحســد لــو كنــت تعيــش حيــاة 
تــرى  ال  أنــت،  تتمنــى  مــا  عكــس 
نعمــة غيــرك وتنســى النعــم التــي 
بيديك، حاول أن تنشــغل بنفسك 
ال بغيــرك، صحــح أخطاءك، وســر 
بطريقــك مســتقيما، ال عليــك مــن 
الذيــن حولــك، ال يحبطك كامهم 
لــن يصدقــك أحــد،  فــي البدايــة، 
ولكــن فــي نهاية المطــاف كل من 
ســيصفق لــك بحــرارة ويريــد أن 
يعيــش نفســك اتركهــم يثرثــرون 
عليــك، وثق بربك بأنه ســيعطيك 
الوقــت  فــي  ولكــن  تتمنــى،  مــا 

المناســب لــك، ولقــد قذفــوا علــى 
ســيدنا يوســف عليه السام تهمة 
وهــو بريء منها بســبب أنه طيب 
وجميــل، وقــد ميــزه هللا بالفطنــة 
وحســن األخــاق، وقــد صبر على 
الباء ســنين طويلــة، وصبر على 
ابتعــاده عــن أبيــه بســبب إخوتــه 
الذيــن ظنــوا بــه ظــن ســوء، ولقد 
عاملــوه وكأنــه ليس منهــم، ولكن 
رب العالميــن هيــأ له العذاب بأول 
آخــر  فــي  يصبــح  كــي  الطريــق؛ 
الطريــق ملــكًا علــى عــرش مصــر. 
أن يكســروا  لهــم فرصــة  تــدع  ال 
بــك شــيئا جميا وهبــك هللا إياه، 

ال تطــع كل النصائــح التي تأتيك، 
علــى  تأتــي  النصائــح  فبعــض 
شــكل مبطن، ولكنهــم يريدون أن 
يقتلونــك بشــكل بطــيء، ال تفعل 
الرذائــل كــي تصــل إلــى مــا تريــد 
فقــط، تمســك بصاتــك ســجودك 
وخشوعك لله هو مرادك للوصول 
إلــى القمــة، وأن هللا وهبك القمة، 
ســيهبك أناســا يريدون زعزعتك، 
اثبت في مكانك، ال تســمعهم، وال 
تديــر لهــم بــاال، وإلــى هللا ترجــع 

األمور.

منيرة عبدالسالم

ــك مـــســـتـــقـــيـــمـــا ــ ــ ــق ــ ــ ــري ــ ــ ــط ــ ــ صــــــحــــــح أخـــــــــــطـــــــــــاءك وســــــــــــر ب
اطمئن... رزقك لن يذهب لغيرك



ختــام  الدولــي،  البحريــن  معــرض  شــهد 
سلســلة فعاليــات دورات الزهور المقدمة 
للفعاليــات،  الالبيــا  شــركة  قبــل  مــن 
بالتعــاون مع مع المبادرة الوطنية لتنمية 
منســقي  وعمالقــة  الزراعــي،  القطــاع 
العربــي  والعالــم  العالــم  فــي  الزهــور 
وذلــك ضمــن فعاليــات معــرض الحدائــق 
الســنة  هــذه  ركــِز  الــذي   2019 الدولــي 
كتخصــص  الزراعــة  “مهنــة  شــعار  علــى 
علــى  امتــدت  والتــي  للمســتقبل”  واعــد 
مــدى اليومين الســابقين.  والقى البرنامج 
صــدى كبيــر وحضــور الفت بدًأ بجلســة حوار 
عنوانهــا “مهنــة تنســيق الزهور” التــي قدمتها 
نهلــة  “الالبيــا”  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 

المحمــود، ومدربــة تنســيق الزهــور العالميــة 
جوديث باكلوك من مدرســة جوديث بالوك 
العالمــي  والمصمــم  المتحــدة،  المملكــة  فــي 
ديمتري توركان من روسيا، والمهندسة أنفال 
األنصــاري ومريــم األنصــاري من “ليلــي فلور” 

من دولة الكويت.  
والتحديــات  الصعوبــات  الجلســة  وناقشــت 
التــي تواجــه منســقي الزهور فــي العالم وفي 
المنطقــة العربيــة علــى وجــه الخصــوص مــن 
ناحيــة قلــة برامــج التدريــب المعتمــدة التــي 
أن  العربــي  الزهــور  لمنســق  المجــال  تتيــح 
رحلــة  إلــى  باإلضافــة  المهنــة  هــذه  يحتــرف 
التــي  الصعوبــات  علــى  والتغلــب  التحديــات 
يواجهها بشــكل يومي مع الزبائن وبناء الثقة 

والتسويق لتصاميمه.  
واتفــق الجميــع علــى أن مهنــة منســق الزهور 
فــي  المســتقبل  فــي  واعــدة  مهنــة  ســتكون 
المنطقــة العربيــة مــع تزايــد عــدد المهتميــن 

والهواة لتحويل هذه الهواية إلى وظيفة.  
تلــت جلســة الحــوار ورشــة خاصــة قدمتهــا 
المدربة العالمية جوديث باكلوك من المملكة 
المتحدة، ركزت فيها على أساســيات تنســيق 
الزهــور والتي ضمت في ورشــتها 18 متدرب 
ومتدربــة مــن داخــل وخــارج البحريــن حيث 
قالت نهلة المحمود، “إنه يســعدنا ان مشــروع 
دورات تنسيق الزهور القى الدعم المتواصل 
مــن كبار مســؤولي الدولة بــدءًا باألمين العام 
الزراعــي  القطــاع  لتنميــة  الوطنيــة  للمبــادرة 

الشــيخة مــرام بنــت عيســى آل خليفــة التــي 
وضــم  بداياتــه  منــذ  المشــروع  هــذا  دعمــت 
هــذه الورش لبرامج معــرض الحدائق الدولي 

لثالث سنة على التوالي.  
الحربــي  مــرام  المشــاركات  إحــدى  وقالــت 
المنــورة:  المدينــة  مــن  ورد  محــل  صاحبــة 
هــذه  فــي  للمشــاركة  خصيصــا  جــاءت  انهــا 
الــدورة، موضحــة أن باكلــوك قدمــت الكثير 
مــن األفكار فــي مجال التنســيق الكاســيكي 
للزهــور، مضيفــة أن أهمية هــذه الدورة تكمن 
فــي أنهــا دورة عالمية تقام فــي الخليج األمر 
الــذي يقلــل من عناء االلتحــاق بهذا النوع من 

الدورات المهمة في الخارج.   
وشهد ثاني يوم تصميم حي للمنسق العالمي 
ديمتري توركان من روســيا، عرض 4 تقنيات 

التــي ضمت تشــكيلة غيــر اعتيادية من خلط 
المــواد القابلة للتدويــر مع الورد ليخلق تحفة 
فنيــة جميلــة اســعد بهــا الجمهــور التــي عبــر 
عــن إعجابــه بمثــل هــذه التقنيــات، واحتيــاج 
المنطقة العربية لمصممي بمثل قدرة ديمتري 
على الدمج واإلبداع.  وقالت ابتسام جناحي، 
هاوية تنســيق زهور: أعجبــت بطريقة دمجه 
والتــي  تنســيقه  فــي  التقليديــة  غيــر  للمــواد 
ضمــت غصــن نخلــة جاف قــام بطليــه وضمه 

إلى إحدى الباقات التي نِسقها.  
وذكــرت أمنة الغشــام من الســعودية، صاحبة 
الورشــات  هــذه  لحضــور  أتيــت  ورد:  محــل 
بعــد ما قــرأت عنها في االنســتغرام وفوجئت 
بالتنظيــم الممتــاز لهــذه المحاضــرات بشــكل 
المختلفيــن  والمشــاركين  وبالمعــرض  خــاص 

فيه بشكل عام.
عــن  الــورش  هــذه  فــي ختــام  اإلعــان  وتــم 
ســتقام  التــي  والــدورات  البرامــج  سلســلة 
هــذه الســنة بالتعــاون مــع المبــادرة الوطنيــة 
للتنميــة الزراعيــة متخــذة مــن مركــز االتحاد 
العالمــي لصاحبــات األعمــال والمهــن كمركــز 
تدريب رئيســي للورش المقبلة والتوســع في 
مجــال التدريــب فــي مجــال تنســيق الزهــور 
لمــا يشــهده هذا الســوق مــن تطور بالتنســيق 
ضمــن  الشــهادة  هــذه  إلدراج  )تمكيــن(  مــع 
برنامــج تمكيــن للشــهادات االحترافيــة لتوفر 
الدعــم للمرشــحين المؤهليــن لاســتفادة مــن 
هــذه الشــهادة وخلق بيئــة مهنيــة واحترافية 

جديدة.

المنامة - بنا

معرض الحدائق يشهد سلسلة دورات الزهور
ــواة والــمــهــتــمــيــن ــ ــه ــ ــم روســـــي يـــدهـــشـــان ال ــم ــص ــة وم ــي ــان ــط ــري مــنــســقــة ب

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات المنامة - محافظة العاصمة

وزارة  فــي  البلديــات،  شــؤون  شــاركت 
البلديــات والتخطيــط  األشــغال وشــؤون 
الدولــي  البحريــن  فــي معــرض  العمرانــي 
العــام  هــذا  يجســد  الــذي  للحدائــق، 
لمهنــة  واعــد  كتخصــص  “الزراعــة  شــعار 
علــى  المعــرض  يركــز  كمــا  المســتقبل”. 
لتلبيــة  طمــوح  مهنــي  كخيــار  الزراعــة 
الخبــراء  علــى  المتزايــدة  الطلبــات 
مهنــي  اختيــار  الزراعــة  وأن  المتميزيــن، 
جذاب بســبب تنــوع الخيــارات الوظيفية 
التــي يقدمهــا ومجموعــة المهــارات التــي 
يوفرهــا خاصــة فــي مجــال التكنولوجيــا 
الزراعيــة  والممارســات  الزراعيــة 
البلديــات”  “شــؤون  جنــاح  المســتدامة.وعزز 
فكــرة الزراعــة كخيــار مهنــي طمــوح مــن خال 
النباتــي،  اإلنتــاج  تكنولوجيــا  األول  محــاور   4
والثاني استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل 
أنظمة الري، والثالث تدوير المخلفات الخضراء 
إلنتاج الســماد العضوي، والمحور الرابع الزراعة 

مهنــة ووظيفــة واعــدة. ويعــرض جناح شــؤون 
الحديثــة  بالتكنولوجيــا  التعريــف  البلديــات 
مــن خــال آلــة اإلنتــاج النباتــي بأعــداد كبيــرة 
باســتخدام تكنولوجيــا التبذير من خال عرض 
حــي آللــة اإلنتــاج مــع فيلــم توضيحــي لمراحل 
المســتدامة  الطاقــة  علــى  ركــز  كمــا  اإلنتــاج. 
باســتخدام الطاقة الشمسية في تشغيل أنظمة 
الــري في الممارســات الزراعية من خال عرض 
تكنولوجيا استخدام الطاقة الشمسية في الري 
الزراعي، وتم عرض مجســم حي يشــرح عملية 

استخدام الطاقة الشمسية في قطاع المشاريع 
التجميليــة. وقــدم جناح شــؤون البلديات مادة 
تثقيفــه للجمهــور عبــارة عــن “مطويــة” يعــرض 
ومــدى  زراعتهــا،  يمكــن  أشــجار   10 أفضــل 
مناســبتها لمنــاخ مملكــة البحريــن، والموصفات 
العامــة لهــذه األشــجار. ودعت شــؤون البلديات 
الجمهور لزيارة جناحها والتعرف على تكنلوجيا 
المخلفــات  تدويــر  مــن  واالســتفادة  الزراعــة 
واســتغال الطاقة الشمسية في الزراعة، حيث 

سيكون المعرض مفتوحًا حتى اليوم.

بــن  هشــام  الشــيخ  العاصمــة  محافظــة  أكــد 
عبدالرحمــن آل خليفــة أن العاقــات الممتــدة 
بين الشقيقتين مملكة البحرين ودولة الكويت 
تعّبر عن مدى الترابط بين القيادتين والشعبين 
الكلمــة الوحــدة واألخــوة الضاربــة فــي  علــى 
التعــاون  وأن  بينهمــا،  فيمــا  التاريــخ  جــذور 
والتكاتــف المرتبــط بينهما يعتبــر أنموذجا حيا 

يحتذى به على المستويات كافة.
جــاء ذلــك بمناســبة رعايــة محافــظ العاصمــة 
بالتزامــن  أقيــم  الــذي  فبرايــر”  “هــا  مهرجــان 
مــع احتفــاالت دولــة الكويــت الشــقيقة بعيدها 
فبرايــر   21 الخميــس  يــوم  المجيــد  الوطنــي 
حتى أمس السبت 23 فبراير الجاري بمشروع 
الواتــر جــاردن ســيتي مقابــل مجمــع الســيتي 
سنتر، بحضور عميد السلك الدبلوماسي سفير 
الشــيخ  البحريــن  لــدى مملكــة  الكويــت  دولــة 
عــزام مبــارك ومســؤولي وموظفــي المحافظة 
والســفارة الشــقيقة وبمشــاركة طلبــة الكويــت 

لدى الباد.

وذكــر المحافظ أن محافظــة العاصمة انطاقا 
من حرصها على دعم وتوثيق الروابط الممتدة 
بيــن دول مجلــس التعــاون الشــقيق ستســتمر 
علــى نهــج رعاية دعم االحتفــاالت بكل أنوعها 

بالصورة التي تشــرف مملكة البحرين، مشــيدا 
بجهود دولة الكويت وإسهاماتها الكبيرة دعما 
ألشــقائهم فــي مملكــة البحرين، مــا يبعث على 
الفخر واالعتزاز في قلوب الشعبين الشقيقين.

شؤون البلديات شاركت في معرض البحرين الدولي للحدائق

عــرض آلة اإلنتــاج النباتي واســتغالل الطاقة الشمســية  ألعــاب ناريــة فــي المنامــة احتفــاالً باألعيــاد الكويتية

“البلديات” تطلق شعار “الزراعة خيار مهني” ختـــــام فعاليــــات “هـــــال فبرايــــر”

 مهرجان “هال فبراير” أقيم بالتزامن مع احتفاالت الكويت بعيدها الوطني

تســبب انفجار أنبوب مياه التحلية 
بمجمــع 450 بقريــة المقشــع عصــر 
أمــس فــي توقــف تغذيــة خزانــات 

بعض المنازل، فيما تكون مســتنقع 
كبير من المياه في المجمع.

وقــال المواطــن علــي الموالــي إنــه 
قبيــل موعــد أذان المغــرب بقليــل 
الميــاه  تدفــق  بصــوت  فوجئنــا 

بقــوة مــن األرض بالقــرب مــن أحد 
بهيئــة  االتصــال  وتــم  المنــازل، 
أرســلت  التــي  والمــاء  الكهربــاء 
فريــق عمل فني تمكــن من إصاح 
الخلل في وقت قياسي لم يتجاوز 

الساعتين.
وذكر فنيون تابعون لشركة “الدور” 
أنــه تــم بالفعل إيقــاف تدفق المياه 
واســتبدال فوهــة األنبــوب، حيــث 
تبيــن أن مجمــع األنبــوب األرضــي 

كان متهتــًكا وال يتحمل قوة ضغط 
التدفــق  إعــادة  تمــت  كمــا  الميــاه، 
األهالــي  لتزويــد  ســريع  بشــكل 
الترتيــب إلرســال  بالميــاه، وجــرى 

آليات لشفط مياه المستنقع.

انفجــــــــــار أنبـــــــوب ميــــــــــاه بالمقشـــــــــع

موضع األنبوب بعد إيقاف التدفق المستنقعات التي خلفها تدفق المياه الفريق الفني أنجز العمل في وقت قياسي

سعيد محمد من المقشع
الفنيون أنجزوا العمل 

في وقت قياسي

09 local@albiladpress.com
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مؤسسة “التنظيم” تســعى الســتمرار التدريب لمواكبة المستجدات

العاطليــن بتوظيــف  التوجيهــات  علــى  يثنــي  عطيــة 

توجه لتأسيس معهد عقاري

بحرنة وظائف الموارد البشرية

قــال نائــب الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة التنظيــم العقــاري خالــد األنصــاري إن مؤسســة 
التنظيــم العقــاري تســعى الســتمرار برنامــج التدريــب ليواكــب العقاريــون مســتجدات 
القطــاع، مبينــا أن البرنامــج من الركائز األســاس فــي منظومة التطوير العقاري بالنســبة 

لمؤسسة التنظيم العقاري، والحصول على شهادة الممارس العقاري ما هو إال البداية.

ســتكون  البرنامــج  دورات  أن  وأوضــح 
إلزاميــة للوســطاء والــوكالء العقارييــن، 
إلزاميــة  وأيضــا  الــدورات  وســتكون 
أن  إلــى  مشــيرا  التراخيــص،  لتجديــد 
الوســطاء  علــى  يقتصــر  لــن  البرنامــج 
فقــط، إذ ســتتوافر برامــج أخــرى خاصــة 
للمثمنيين العقاريين وســتبدأ خالل شــهر 

أبريل أو مايو المقبلين.
ولفــت إلــى أنــه ســيتم تصنيــف المثمنين 
أن  يمكــن  فبعضهــم  خبراتهــم،  بحســب 
يقــوم بعمليــة التثميــن لغاية مبلــغ معين، 
وبعضهــم عمليــة تثميــن لمبالــغ مفتوحة، 
فئــات   4 التصنيــف  يشــمل  أن  متوقعــا 
خبراتهــم،  بحســب  العقارييــن  للمثمنيــن 

أن  كمــا  المجــال،  هــذا  فــي  وشــهاداتهم 
أحــد  أيًضــا  ســيكون  الــدورات  حضــور 
العوامــل التــي ســينظر إليهــا فــي عمليــة 

التصنيف.
وقــال إن المؤسســة تطمــح إلى تأســيس 
معهد عقاري كما في دبي ولكنها ستكون 
خطوة مســتقبلية، مشــيرا إلى أن التركيز 
بالتعــاون  دورات  تنظيــم  علــى  حاليــا 
الماليــة  للدراســات  البحريــن  معهــد  بيــن 
والمصرفيــة ومعهد دبي لتأهيل العاملين 

في القطاع العقاري بأسرع ما يمكن.
المؤسســات  إلــزام  أن  األنصــاري  وأكــد 
المهنــة  بالتأميــن ضــد مخاطــر  العقاريــة 
التغطيــة  تشــمل  إذ  ضروريــة،  خطــوة 

التأمينية للتأمين ضد المسؤولية المهنية 
والمخالفــات  األخطــاء  عــن  للتعويــض 
)ســواء تــم وقوعهــا أو لــم تقــع(، إضافــة 
والمطالبــات  القانونيــة،  التكاليــف  إلــى 

بالتعويض.
وأشار إلى أنه يجب على جميع من يزاول 
المهــن العقاريــة الحصــول علــى التأميــن 
وفًقــا  وذلــك  المهنيــة؛  المســؤولية  ضــد 
لقانــون التنظيــم العقاري الجديد، مشــيرا 
إلــى أن التأميــن إلزامــي علــى الوســطاء 
العقاريين والمثمنيــن العقاريين ومديري 

اتحــادات المالك ومديــري العقارات، وهو 
أحد شروط تجديد الرخص أيًضا.

وعــن خطــط مؤسســة التنظيــم العقــاري 
لجعــل الوســيط طرًفا عنــد عملية توثيق 
“لدينــا  قــال  العــدل،  وزارة  فــي  العقــود 
اتصــاالت حالًيا مع مكتب التوثيق لجعل 
توقيــع الوســيط العقــاري فــي عقــد البيــع 
شــرًطا إلمضائــه”، متوقًعــا أن يتــم تنفيــذ 

ذلك قريًبا.

فــي إطــار الجهــود التــي تبذلهــا جمعيــة البحريــن للتدريب وتنميــة الموارد البشــرية في مســيرة عملها الطويلــة التي تجــاوزت 40 عاًما، 
ناشــدت الجمعيــة فــي العديــد مــن المحافل أهميــة بحرنة وظائف الموارد البشــرية في مؤسســات القطــاع الخاص، التي تعتبر أســاس 
تطوير الكوادر البشــرية والتنمية في المملكة، فضال عن األثر اإليجابي الذي يســاهم في دعم نســبة توظيف الباحثين عن عمل وزيادة 

نسبة بحرنة الوظائف وما يترتب عليه من أسس بناء وهيكلة قطاع الموارد البشرية وتشجيع االستثمار في العنصر البشري.

وأثنى رئيــس مجلس إدارة الجمعية أحمد 
الرشــيدة  القيــادة  توجيهــات  علــى  عطيــة 
باإلســراع بتوظيــف الشــباب الباحثيــن عن 
عمــل وزيــادة نســبة بحرنــة الوظائــف، كمــا 
الشــورى  مجلســي  أعضــاء  بجهــود  أشــاد 
والنــواب فــي هــذا المجال، مبديا اســتعداد 
الخبــرات  بتســخير جميــع  التــام  الجمعيــة 

والكوادر البشرية التي تزخر بها. 
وأكــد أهميــة وجــود إســتراتيجية وطنيــة 
واضحــة لتوطيــن بعض المهن علــى المدى 

البعيــد؛ تعزيًزا لرؤيــة البحرين االقتصادية 
2030 التــي تركز على العدالة واالســتدامة 

والتنافسية. 
وأوصــى عطية بضــرورة وجود تشــريعات 
وقوانيــن تخدم توطين المهن، التي تضمن 
حصــول المواطــن البحرينــي علــى الفــرص 
علــى  للحصــول  تؤهلــه  التــي  الوظيفيــة 
التدريــب والتأهيــل والترقــي، وتســهم في 

تحقيق التنمية البشرية الشاملة.
كمــا أكــد عطيــة أهميــة إلــزام المؤسســات 

بحصر وظائف الموارد البشــرية والتدريب 
وال  فقــط،  للبحرينييــن  مســتوياتها  بــكل 
األجانــب  توظيــف  شــركة  أليــة  يجــوز 
المواطــن  أن  خصوصــا  المهــن،  هــذه  فــي 
فــي  وكفاءتــه  جدارتــه  أثبــت  البحرينــي 
يحقــق  أن  واســتطاع  المهــن  مــن  العديــد 
العديــد مــن اإلنجــازات عند توليــه مختلف 

المناصب القيادية.
ومن هذا المنطلق، توصي الجمعية بأهمية 
التشــديد الرقابــي علــى عمليــة التوظيــف 

والتدريب في مؤسســات القطــاع الخاص؛ 
للحــد من التجــاوزات التي تحصــل وتعيق 
المواطــن  وحصــول  التنميــة  عمليــة  مــن 
البحريني على الفرص الوظيفية المناسبة.

المنامة - جمعية البحرين للتدريب

خالد األنصاري

أحمد عطية 

“الغرفة” تبحث تحديات 
“الضيافة والسياحة”

األســبوعية  المجالــس  سلســلة  تتواصــل 
التــي  البحريــن  وصناعــة  تجــارة  لغرفــة 
تنظمهــا؛ بهــدف تعزيز التواصــل والتفاعل 
مــع  التعــاون  جســور  ومــد  أعضائهــا  مــع 
ممثلــي المجتمــع التجــاري، إذ تســتضيف 
قاعــة المجلــس ببيــت التجار مســاء اليوم 
)األحــد( من الســاعة 5:30 وحتى 7 مســاًء 
فعاليات مجلســها الســابع، الذي ســيناقش 
قطاع “ الضيافة والســياحة “ في البحرين 

والفرص والتحديات التي يواجهها. 
ووّجــه رئيــس الغرفــة ســمير عبدهللا ناس 
ومنتســبي  أعضــاء  جميــع  إلــى  دعوتــه 
الغرفة والمهتمين للحضور والمشاركة في 

فعاليات المجلس مساء اليوم.

السنابس - الغرفة

القاهرة - رويترز المنامة - دار القرار

قــال مصــدر قضائــي ومحــام إن المحكمــة اإلداريــة العليــا في مصــر رفعت أمس الســبت حظــرا كان مفروضا علــى عمليات 
شــركتي خدمــات نقــل الــركاب “أوبر” و “كريــم”، اللتين واجهتا معارضة قوية من جانب ســائقي ســيارات األجرة التقليدية. 
وكانــت محكمــة إداريــة أقــل درجــة ســحبت تراخيص “أوبــر”، التي تتخذ مــن الواليات المتحدة مقرا، ومنافســتها الرئيســة 

“كريم” التي تتخذ من دبي مقرا في مارس 2018 بعدما أقام 42 من سائقي سيارات األجرة دعوى قضائية.

الشــركتين  بــأن  الدعــوى  ودفــع مقيمــو 
قانونــي  غيــر  نحــو  علــى  تســتخدمان 
ســيارات خاصــة كســيارات أجــرة، وأن 
الشــركتين مســجلتان كمركــز اتصــاالت 

وشركة إنترنت على الترتيب.
لألمــور  القاهــرة  محكمــة  أن  غيــر 
المســتعجلة قالت في أبريل الماضي إن 
الحكــم يجــب وقف تنفيــذه، وإنه يجب 
الســماح للشركتين بمواصلة عملهما إلى 
حيــن صــدور قــرار نهائــي مــن المحكمة 
التــي قبلــت اســتئناف  العليــا،  اإلداريــة 

الشركتين أمس السبت.
تنظيميــة  عراقيــل  “أوبــر”  وواجهــت 
وقانونيــة فــي أنحــاء العالــم فــي ظــل 

األجــرة  ســيارات  ســائقي  معارضــة 
التقليدييــن للخدمــة، كمــا ُأجبــرت علــى 

وقــف العمــل فــي دول عــدة مــن بينهــا 
الدنمارك والمجر.

يســتعد مركــز التحكيــم التجاري لدول مجلــس التعاون لدول الخليــج العربية )دار 
القرار( إلطالق برنامج خاص للباحثين عن العمل في البحرين.

ويهــدف البرنامــج لتأهيلهــم ليكونــوا محكميــن معتمديــن ضمــن قائمــة المحكميــن 
المعتمدين في المركز، وسيتم عقد البرنامج في الفترة الصباحية بمقر “دار القرار” 

الجديد بالرفاع بشكل مكثف خالل الفترة 9 مارس حتى 2 أبريل 2019.

وقــال األميــن العــام للمركــز “دار القــرار” 
أحمــد نجــم “يختــص المركــز بالنظــر في 
المنازعــات التجاريــة بيــن مواطني دول 
مجلــس التعــاون أو بينهــم وبيــن الغيــر 
أو  طبيعييــن  أشــخاًصا  كانــوا  ســواء 
معنويين، والمنازعات التجارية الناشــئة 
عــن تنفيــذ أحكام االتفاقيــة االقتصادية 
والقــرارات الصادرة تنفيــًذا لها، إذا اتفق 
الطرفــان كتابــة فــي العقــد أو فــي اتفاق 

الحق على التحكيم في إطار المركز”.
األســاس  المركــز  نشــاط  أن  “مــع  وتابــع 
ليــس التدريــب، إنمــا التدريــب هــو جزء 
مــن الــدور الــذي يقوم به في نشــر ثقافة 

التحكيــم؛ إال أن المركــز أخــذ على عاتقه 
المجــال  فــي  تدريبيــة  دورات  تقديــم 
الموجــود  التدريــب  أن  الحــظ  أن  بعــد 
فــي التحكيــم التجــاري ليس بالمســتوى 

المطلوب”.
وأضــاف “يشــهد المركز تعاونــا رائعا بين 
كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
وكذلــك صنــدوق العمل )تمكيــن( لتأهيل 
أفــواج من الباحثين عــن العمل؛ ليكونوا 
عبــر  المركــز،  فــي  معتمديــن  محكميــن 
تدريبهــم وتعزيــز مهاراتهم في ممارســة 

التحكيم التجاري بالبحرين”.

ــرة” ــ ــة مـــن ســائــقــي “األجـ ــوي ــة ق ــارض ــع ــا م ــت ــه واج المركز ــدى  ل معتمدين  محكمين  تأهيلهم  ــرار”:  ــق ال “دار 
مصر ترفع حظر “أوبر” و “كريم”برنامج خاص للباحثين عن العمل

مقر “دار القرار” الجديد
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حلول جادة لمعوقات ومشكالت صغار التجار
ــة ــي ــوم ــك ــح ــات ال ــهـ ــجـ ــة الـ ــي ــع ــم ــا الــنــقــاشــيــة ب ــه ــات ــس ــل ــم ج ــت ــت ــخ ــة” ت ــ ــرف ــ ــغ ــ “ال

اختتمت غرفة تجارة وصناعة البحرين جلساتها النقاشية المغلقة، التي تم عقدها في بيت التجار خالل 
األســبوع الماضــي واســتعرضت المعوقــات التــي تواجــه صغار التجــار في جميــع المجــاالت االقتصادية 
فــي البحريــن. وجــاءت هــذه الخطــوة تنفيــًذا لتوجيهــات صاحب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء وحرًصا 
مــن الغرفــة، ووزارة الصناعــة والتجارة والســياحة على رعاية مصالح صغار التجار وبما يتماشــى أيًضا 
مــع رؤيــة ورســالة الغرفــة للــدورة 29 التي تهدف إلى أن تكــون الغرفة الصوت القيــادي لمجتمع األعمال 
وشــريكا مؤثــرا فــي صنــع القــرار االقتصادي إضافــًة إلى تمثيــل القطاع الخــاص والقيام بــدور مؤثر في 

حماية مصالح التاجر البحريني. 

وتــرأس جانــب الغرفــة النائب األول لرئيــس الغرفة 
خالــد نجيبــي بمعيــة ممثليــن عــن وزارة الصناعــة 
والتجارة والســياحة برئاســة وكيل الوزارة لشــؤون 
التجــارة نــادر المؤيــد، خالل الجلســات الثــالث التي 

عقدت األسبوع الماضي.
وأشــادت الغرفــة باالهتمــام الــذي أبدتــه العديــد من 
الجهــات الرســمية ذات العالقــة مــع الغرفة؛ من أجل 
حلحلة مشاكل صغار التجار، كما تعمل الغرفة حالًيا 
علــى تكثيــف التواصــل والتنســيق مع هــذه الجهات 

المعنيــة لخدمــة صغــار التجار والوصــول إلى حلول 
جــادة لبلــورة المســاعي التــي بذلتها في هذا الشــأن 

خالل الفترة الماضية.
كمــا أكــدت الغرفــة أهمية الــدور الفعال الــذي تؤديه 
الجهــات الحكوميــة والمتمثلــة فــي وزارة الصناعــة 
وزارة  واالتصــاالت،  المواصــالت  وزارة  والتجــارة، 
وزارة  العمرانــي،  والتخطيــط  والبلديــات  األشــغال 
المركــزي،  البحريــن  مصــرف  والتعليــم،  التربيــة 
مؤسسة التنظيم العقاري، هيئة تنظيم سوق العمل، 

صنــدوق العمــل )تمكيــن(، هيئــة البحريــن للســياحة 
والمعارض، هيئة الحكومة اإللكترونية والمعلومات، 
مــن  الصحيــة،  والخدمــات  المهــن  تنظيــم  وهيئــة 
خــالل مشــاركتها في الجلســات النقاشــية، وتفاعلها 
اإليجابي بما يخدم صغار التجار والشارع التجاري.

 400 تاجر شاركوا في اللقاءات 

التــي عقــدت  وتضمنــت الجلســة النقاشــية األولــى 
يــوم اإلثنيــن الماضــي نقاًشــا مرّكــًزا فــي المشــاكل 
العقــارات  قطــاع  منهــا  يعانــي  التــي  والمعوقــات 
وقطــاع  المعلومــات  تقنيــة  وقطــاع  واإلنشــاءات 

التجزئــة، فيمــا خصصت الجلســة النقاشــية الثانية، 
التــي عقــدت يــوم األربعــاء الماضي، لقطــاع التعليم 
وقطــاع الثروة الغذائية وقطاع الضيافة والســياحة 
الثالثــة  النقاشــية  الجلســة  أمــا  الصحــي،  والقطــاع 
فعنيــت بالقطــاع المالــي والقطاع الصناعــي وقطاع 

المواصالت واالتصاالت والخدمات اللوجستي.
وشــارك فــي الجلســات 400 تاجــر يمثلــون أكثــر من 
600 جهــة عمل من مختلــف القطاعات، وتم توجيه 
أكثــر من 350 ســؤاال ومداخلة، مــا يدل على التفاف 
التجــار حــول بيتهــم )بيــت التجــار(، الذي مــن خالله 

سيصل صوتهم إلى الجهات المعنية في المملكة.
كمــا شــارك أيًضــا أصحــاب األعمــال فــي االســتبيان 
الــذي أعدتــه “الغرفــة” بالتعــاون مــع وزارة الصناعــة 
أبــرز  علــى  التعــرف  إلــى  يهــدف  وكان  والتجــارة، 
المشــاكل التــي يعانــي منهــا صغــار التجــار وســوق 

العمل حالًيا.

السنابس - الغرفة

جانب من الجلسات بشأن معوقات صغار التجار 

 زينب العكري

إلزام المؤسسات 
بالتأمين ضد 

مخاطر المهنة 
خطوة ضرورية

بالنظــر للمراحــل الســابقة مــن تطــور االقتصــاد البحرينــي، نجــد أن الحكومــة قــد بذلــت 
مجهــودات كبيــرة مــن أجــل بناء قاعــدة اقتصادية متينة، إذ تبنت سياســة شــاملة تهدف 
إلــى بنــاء الهيــاكل األساســية فــي االقتصــاد وتنويــع مصــادر الدخــل واالســتخدام األمثل 
للموارد ورفع الكفاءة اإلنتاجية. ولعب اإلنفاق العام دوًرا رئيًســا في تنفيذ هذه السياســة 
وفــي رفــع مســتوى ومعدل النمو االقتصادي، األمر الذي خلــق التزامات من الدولة لتوفير 
الخدمــات األساســية، باإلضافــة إلــى تأميــن العمــل والوظائــف للمواطــن البحرينــي، هــذا 
بجانب مشاركتها الفعالة في القطاعات اإلنتاجية من االقتصاد وتبنيها للصناعات الكبيرة 

الموجودة على األرض وتبنيها سياسة االقتصاد الحر.
ويتضح أن القطاعات غير النفطية كان لها الفضل في عدم تدني معدالت النمو في الناتج 

المحلي اإلجمالي بصورة كبيرة.
فعلــى الرغــم مــن االنخفــاض فــي معــدالت نمــو القطــاع النفطي ما يعنــي ارتفــاع األهمية 
النســبية لبقيــة القطاعــات في الناتــج المحلي اإلجمالــي، يبدو أن سياســات تنويع مصادر 

الدخل التي اتبعتها الحكومة منذ أوائل األلفية الثالثة قد بدأت تأتي ثمارها. 
ويالحظ أن القطاعات الخدمية هي التي أصبحت المساهم األول في االقتصاد وبالتالي 
يبرز السؤال عن مدى استمرارية االقتصاد كاقتصاد خدمي في المقام األول أو تحوله إلى 
اقتصــاد ســلعي. لكــن إصرار الدولة على التوجه الســلعي يبدو واضًحــا من خالل تركيزها 
واهتمامهــا بقطــاع الصناعــة كقطــاع قائــد لبقيــة القطاعــات وصــوال إلــى النمــو والرفاهية 
المنشــودة.  وعلى الرغم من أن سياســة تنويع القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الوطني كانت 
ومــا تــزال مــن أهم أولويات الحكومة إال أن المحللين والباحثين يجدون أنه ال مناص من 
تكثيــف جهــود الجميــع لزيادة تنميــة القطاعات الغير نفطية أمام النضــوب المتوقع لمورد 
النفــط، مــع العلم أن السياســات والخطــط الحكومية الرامية إلى زيــادة وتنمية القطاعات 
الغير نفطية قد حققت نجاًحا كبيًرا انعكس في معدالت نموها السنوي بصورة مضطردة.

مسار االقتصاد 
* يوسف المشعلالبحريني

* محلل بالشؤون االقتصادية والسياسية «
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قــال محافــظ مصــرف البحريــن المركــزي رشــيد المعــراج إن احتياطي النقــد األجنبي لــدى المصرف 
المركــزي يفــي باحتياجــات البحريــن، مقلــا مــن شــأن التقاريــر التــي تتنــاول نقصــا فــي االحتياطــي 

األجنبي في المملكة.

وصــرح المعــراج للصحافييــن علــى هامــش منتــدى 
مصــر فــي المنامــة نهايــة األســبوع، في معــرض رده 
قــام  قــد  المركــزي  البحريــن   كان مصــرف  إذا  عمــا 
بتعزيــز االحتيــاط األجنبــي من المبالغ التي اســتلمها 
مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ضمــن برنامــج 
فــي  اآلن  “االحتياطــي  بالقــول  المالــي،   التــوازن 
وضــع جيــد، نحن ننشــر األرقام باســتمرار، المهم في 
األمــر أن البرنامــج الــذي أعلنتــه الحكومــة بالنســبة 
لبرنامــج التــوازن المالي كانت لــه آثار إيجابية كبيرة 
علــى المســتوى االئتمانــي للدولــة، أســعار الســندات 
الحكوميــة فــي األســواق العالميــة تحســنت بشــكل 
لهــذه اإلجــراءات وارتيــاح كبيــر فــي  كبيــر نتيجــة 
األســواق المحليــة والخارجية، وعندمــا يتم االنتهاء 
مــن الميزانيــة ســيكون هنــاك إشــارات أكثــر فعاليــة 

لألسواق”.
تلبــي  “االحتياطــات  بالقــول  المعــراج  ومضــى 
تغطيــة  هــو  االحتياطــات  مــن  الهــدف  احتياجاتنــا، 
واحتياجــات  التحويــات  مــن  المملكــة  احتياجــات 
الواردات، وطوال الفترة الماضية وبغض الطرف عن 
الظــروف التــي مررنــا بها وكل ما يقال في األســواق، 
لــم يحــدث أي نوع من التأثير على ســامة وســهولة 
وانســيابية العمليات المالية في البحرين سواء فيما 
يتعلق بالمعامات الداخلية أو المعامات الخارجية، 

وهو ما يهمنا”.
وأكــد المعــراج وجود إيــرادات مهمة للعملــة الصعبة، 
قائا “نحن دولة لدينا صادرات نفطية، وهذا يشــكل 
مدخول للبلد من العمات األجنبية، وهذا هو المهم”.

وأوضــح أنــه لــم يحــدث فــي أي فتــرة مــن الفتــرات 

الماضيــة أن حــدث أي عجــز فــي تلبيــة احتياجــات 
العملــة األجنبية للتعامات المحلية والخارجية، وأن 
كل العمليــات تمــت بصــورة طبيعيــة ولــم يشــبها أي 

شائبة من أي ناحية.
 يذكر أن انخفاض أسعار النفط منذ 2014 تسبب في 
تراجــع كبير في اإليــرادات الحكومية لدول الخليج، 

في حين بدت كل من البحرين وسلطنة عمان األكثر 
تأثــرا بذلــك فيمــا يختــص بميــزان الحســاب الجاري 

والضغط على مخزون العملة األجنبية.
وفــي منتصــف العــام الماضي تراجعت قيمــة الدينار 
في األســواق العالمية وتأثرت اســتثمارات الســندات 
قبــل أن تعلــن كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية، 
حزمــة  عــن  والكويــت  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
مســاعدات بقيمــة 10 مليــارات دوالر ضمــن برنامــج 
“التــوازن المالي”؛ األمر الذي أعطى العملة دعما قويا 

في األسواق.
الــذي  البرنامــج  دفعــات  أولــى  البحريــن  واســتلمت 
يســتمر 5 ســنوات قبــل نهايــة العــام الماضــي، وذلــك 
في الوقت الذي تخطط فيها المملكة الى أن تســاعد 
هــذه المبالــغ فــي تعزيز قدرتهــا على تســديد الديون 
الخارجيــة المقومــة بالــدوالر، إلى جانــب دعم جهود 
الموازنــة  عجــز  معالجــة  المحافظــة  فــي  الحكومــة 
اقتصاديــة  إصــاح  خطــط  فــي  والمضــي  العامــة 

تستهدف معالجة العجز المالي.

المعراج: احتياطي النقد األجنبي يغطي االحتياجات
ــي الـــتـــحـــويـــات والـــــــــــواردات بـــالـــمـــعـــامـــات الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة ــ ف

المعراج مصرحا للصحافيين على هامش المنتدى

“البورصة” تنضم للمبادرة األممية لألسواق المستدامة
ــي الــبــحــريــن ــى الــمــنــاخ االســـتـــثـــمـــاري فـ ــل انــعــكــاس إيــجــابــي ع

انضمت بورصة البحرين كشــريك لمبادرة األمم المتحدة لألســواق المالية المستدامة، 
والتــي تهــدف إلــى تعزيــز مســتوى االســتدامة فــي قطــاع رأس المــال بالتعــاون مــع 

الشركات المدرجة في السوق والجهات األخرى ذات العاقة.

لبورصــة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
بــن إبراهيــم  البحريــن الشــيخ خليفــة 
البحريــن  بورصــة  “يســّر  خليفــة  آل 
االنضمــام إلــى مبــادرة األمــم المتحدة 
حيــث  المســتدامة،  الماليــة  لألســواق 
المبــادرة  لهــذه  انضمامنــا  ســيمثل 
التــزام البورصــة؛ لتحســين ممارســات 
المدرجــة،  الشــركات  فــي  االســتدامة 
علــى  إيجابــي  بشــكل  ســينعكس  ممــا 
البحريــن.  فــي  االســتثماري  المنــاخ 
وبصفتنــا أحد شــركاء المبــادرة، نطمح 
هــذه  المدرجــة  الشــركات  تتبنــى  بــأن 
بمبــادرة  التزامنــا  العالميــة.  المبــادرة 
الماليــة  لألســواق  المتحــدة  األمــم 

نشــر سلســلة  إلــى  تهــدف  المســتدامة 
من مبادرات االستدامة اإلستراتيجية 
وزيادة تعزيز الشــفافية واإلفصاح عن 
علــى  االســتدامة  ومعاييــر  معلومــات 
مســتوى بورصــة البحريــن والشــركات 

المدرجة”. 
مــن جانبه، قال المنســق العــام لمبادرة 
األمــم المتحدة للبورصات المســتدامة 
أنتونــي ميلــر “نرحب بانضمــام بورصة 
البحريــن إلــى مبــادرة األمــم المتحــدة 
لألســواق المالية المســتدامة لتحســين 
أســواق  فــي  االســتدامة  ممارســات 
المــال فــي المملكــة، حيــث نتطلــع إلــى 
تقديم المســاندة الازمة لرسم خارطة 

الطريق إلقامة نظام مالي مستدام”. 
وبهذه المبادرة، تنضم بورصة البحرين 
الماليــة  األســواق  مــن   83 نحــو  إلــى 
عالميا، إذ أبدوا التزامهم بمبادرة األمم 
المتحــدة لألســواق المالية المســتدامة 

التي تستهدف تنمية واستدامة قطاع 
رأس المــال. وفي إطار أهداف التنمية 
المستدامة تهدف المبادرة إلى تحقيق 
عــدة محاور تنــدرج تحت ثاثة ركائز: 
بيئيــة، اجتماعية، والحوكمة، حيث إن 
عــدد متزايد مــن مديري األصول يقوم 
بأخــذ المحــاور البيئيــة، واالجتماعيــة، 
اتخــاذ  عنــد  االعتبــار  فــي  والحوكمــة 

القرارات االستثمارية.
المتحــدة  األمــم  مبــادرة  أن  يذكــر 
لألسواق المالية المستدامة “SSE”هي 
مبادرة أطلقتهــا األمم المتحدة؛ بهدف 
مــع  وبالتعــاون  البورصــات  تشــجيع 
رأس  ســوق  ومنظمــي  المســتثمرين 
المال والشــركات لتبني معايير التنمية 
المســتدامة من خــال أركانهــا الثاثة: 

البيئية واالجتماعية والحوكمة.

المنامة - بورصة البحرين

انتهــت هيئــة الكهربــاء والمــاء مــن تقييــم العطــاءات المقدمة لمناقصة إنشــاء وتشــغيل محطــة الطاقة الشمســية المســتقلة )100 
ميجاوات(. وقام مجلس المناقصات والمزايدات بالموافقة على ترســية المناقصة على االئتاف الفائز بتنفيذ المشــروع المزمع أن 

يتم البدء في تشغيله في يوليو 2020.

ويهــدف هذا المشــروع الــذي أقرته اللجنة 
التنســيقية برئاســة ولي العهــد نائب القائد 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
الســتغال  خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ســلمان 
إنتــاج  قــدرة  لرفــع  المتجــددة  الطاقــة 
علــى  المتنامــي  الطلــب  وتلبيــة  الكهربــاء 

أنحــاء  جميــع  فــي  الكهربــاء  اســتخدام 
والتوســع  التنميــة  ألغــراض  المملكــة 
ومــن  والتجــاري،  والصناعــي  العمرانــي 
للمواطنيــن  أفضــل  خدمــة  توفيــر  ثــم 
علــى  والعمــل  المملكــة  فــي  والمقيميــن 
جذب االســتثمارات للمملكة بما يســتوعب 
االرتفــاع المتوقــع في الطلــب على الطاقة 

الكهربائية بحلول 2030.
للمشــروع  التخطيــط  فــي  العمــل  وبــدأ 
مباشــرة بعــد تعييــن االستشــاري ائتــاف 
Mott Mac� )موت ماكدونالد والمكون من 
 )Donald، KPMG، Trowers & Hamlins
تنفيــذ  أســاس  علــى   2017 ديســمبر  فــي 
المشــروع بواســطة القطاع الخاص بنظام 

)BOO( - التشــييد والتشــغيل والملكيــة - 
بما يحقق كفاءة أعلى في إدارة المشروع 

والتنافسية في كلفته. 
للتأهيــل  تقدمــت  شــركة   26 أن  يذكــر 
شــركة   13 اســتوفت  حيــث  المســبق 
معاييــر التأهيــل المســبق، فيما تقدم 3 من 
المطورين التالية أســماؤهم بعطاءات إلى 

مجلس المناقصات والمزايدات:
الشــركات  مــن  المكــون  أكــوا  ائتــاف   .1

.)ACWA - Mitsui - AlMoayyed(
 GS( الشــركات مــن  المكــون  االئتــاف   .2

Engineering & Construction - Phel�
.)an Energy Group

.)Alfanar Contracting( .3

شــركة  تقــوده  الــذي  االئتــاف  وتقــدم 
)ACWA( بأفضــل عطــاء مــن حيــث ســعر 
التعرفــة لوحــدة الكهربــاء )14.668 دينــار 
لكل ميجاوات ســاعة( والذي يشــمل ســعر 
إنتــاج الطاقــة. وعليه فــإن هيئــة الكهرباء 
وترســية  الفائــز  العطــاء  تعلــن  والمــاء 
المناقصة على االئتاف الذي تقوده شركة 
اتفــاق  علــى  التوقيــع  وســيتم   )ACWA(
شــراء الكهرباء واالتفاقــات المصاحبة في 
شهر مارس 2019؛ لضمان تنفيذ المشروع 

حسب البرنامج المتفق عليه.

ائتالف “ACWA” يفوز بمناقصة “الطاقة الشمسية”

تنظــم حاضنــة “بــرو ســكاي” البحرينيــة المتخصصــة فــي قطــاع اإلدارة واإلعــام، تحــت إشــراف جمعيــة البحريــن لتنميــة 
المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، ورشــة عمل تحت عنوان “مقدمة في التصوير وصناعة األفام” للخبير والمصور الروسي 
“داني سوخوف”، خال الفترة من 24 إلى 28 فبراير الجاري في مقر الحاضنة بالطابق الثاني من مبنى غرفة تجارة وصناعة 

البحرين، وذلك من الساعة 5 إلى 8 مساء.

وقــال رئيــس جمعيــة البحريــن لتنميــة 
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
رئيس مجلس إدارة حاضنة “بروسكاي” 
الجمعيــة  إن  الســلوم،  أحمــد  النائــب 
حريصة أشد الحرص على عقد دورات 
تدريبيــة وتثقيفيــة مســتمرة ألعضائها 
تشــرف  التــي  الحاضنــات  ولمنتســبي 
عليهــا، وبمــا أن الحاضنــة متخصصــة 
مــن  أنــه  وجدنــا  اإلعــام  قطــاع  فــي 
الورشــة  هــذه  مثــل  ألعضائهــا  المفيــد 
التــي تتنــاول أصــول وقواعــد صناعــة 
األفام القصيرة التي باتت مستخدمة 

ومنتشــرة علــى نطاق واســع حاليا في 
وسائل التواصل االجتماعي المختلفة، 
ناهيــك عن التخصص ذاته في صناعة 
األفــام للقنــوات الفضائيــة أو للســينما 

للراغبين في ذلك.
التســويق  أن  علــى  الســلوم  وشــدد 
اإللكترونــي وصناعــة األفــام القصيرة 
وغيرهــا  والخدمــات  المنتجــات  عــن 
للتســويق  المهمــة  األدوات  مــن  بــات 
حاليــا، خصوصا للمؤسســات الصغيرة؛ 
االنتشــار،  وســريع  الكلفــة  قليــل  ألنــه 
ال  الحاضنــات  دور  أن  إلــى  مشــيرا 

يقتصــر أبــداء على مجــرد توفير مكان 
منخفــض الكلفــة للمكاتــب اإليجاريــة، 
لكنــه يتعــد هــذا الــدور إلى توفيــر بيئة 
متكاملــة لتخريــج رواد عمل حقيقيين 
لديهــم إلمــام بقواعــد العمــل التجــاري 

المتخصص.
مــن جهتهــا، قالــت الشــريك المؤســس 
لحاضنــة “بــرو ســكاي” ياســمين جمــال 
إن الحاضنة توالي عقد ورشــات العمل 
والمحاضــرات التثقيفية منذ افتتاحها 
قبــل عــدة أشــهر بالشــكل الــذي يميزها 
ويضعهــا فــي مرتبة متقدمــة عند رواد 

األعمال الراغبين والجادين في تطوير 
مهاراتهــم، حرصــا منهــا علــى النهــوض 
مــن  بالحاضنــة  الملتحقيــن  بمســتوى 
رواد األعمــال فــي المملكــة وتأهيلهــم 
بشكل مناســب. وأشارت جمال إلى أن 
الراغبين في الحضور عليهم التسجيل 

على رقم 13309990.
وتابعــت “تتنــاول الورشــة مقدمــة عــن 
أساســيات التصوير )الفيديو والسينما( 
مــع التركيــز على قطاع األعمال ســواء 
الخدمــات أو المنتجــات، والدعم الفني 
وكيفيــة التعامــل مــع أدوات التصويــر 

واختيارها بشــكل سليم، وكيفية كتابة 
وبعــض  )الســكريبت(  مائــم  ســيناريو 
التدريبات العملية على نماذج التصوير 

المختلفة”.
وأوضحــت جمــال أن الخبيــر الروســي 
دانــي ســوخوف حاصل على دراســات 
متخصصــة فــي مجال صناعــة األفام 
مــن جامعــة “كنــت كانتربــري” بالمملكة 
فــي  متميــزة  خبــرة  ولديــه  المتحــدة، 
هــذا المجــال، وقــد ســبق لــه العمل في 

البحرين لسنوات عدة.

المنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطة

السلوم: التسويق اإللكتروني جزء أصيل من عمل “الصغيرة”

 ياسمين جمالأحمد السلوم

المنامة - الكهرباء والماء

“برو سكاي” 
حريصة على 

تنظيم دورات 
تدريبية وتثقيفية 

التوقيع على 
اتفاق شراء 

الكهرباء مارس 
المقبل

علي الفردان من المنامة )تصوير: رسول الحجيري(

المنامة - البحرين للسياحة

اختتمت هيئة البحرين للســياحة والمعارض 
للترفيــه  الكويــت  معــرض  فــي  مشــاركتها 
والســياحة 2019 والذي أقيم في الفترة بين 
20 و22 فبرايــر مــن العــام الجــاري فــي دولة 

الكويت الشقيقة.
وضمــت قائمــة المشــاركة فــي هــذا المعرض 
إلى جانب هيئة السياحة عدًدا من العارضين 
وهــم كل مــن: المبتكر للســفر والســياحة، ذي 
كيــه هوتيــل، ابــن فرنــاس للســياحة والســفر 
)ســحاب ترافــل(، ســويس بيلهوتيل، فرحات 
الغونــا  وســبا  ومنتجــع  والســياحة،  للســفر 
بيتــش.  وحــرص العارضــون على المشــاركة 
حركــة  تنشــيط  بهــدف  المعــرض  هــذا  فــي 
إضافــة  البحريــن،  فــي  الداخليــة  الســياحة 
بيــن  البينيــة  الســياحة  التشــجيع علــى  إلــى 
دول مجلــس التعــاون، فضًا عن اســتعراض 

الجاذبــة  الســياحية  والمقومــات  المميــزات 
واألنشــطة والفعاليــات المتاحــة لاســتمتاع 
واالستجمام.  وقال الرئيس التنفيذي للهيئة 
الشــيخ خالــد بــن حمــود آل خليفــة “تمكنــت 
الهيئــة عبــر مشــاركتها فــي معــرض الكويــت 
اســتعراض  مــن   2019 والســياحة  للترفيــه 
أهــم وأحــدث مشــاريع التطويــر التــي تتولى 
الهيئــة تنفيذهــا فــي القطــاع الســياحي، بمــا 
يســاهم فــي رفــع مركــز وقــوة المملكــة علــى 
النطاق السياحي ويرّوج لها كوجهة سياحية 
التقينــا  أن  ســّرنا  “كمــا  وأضــاف  مميــزة”. 
بعــدد مــن المؤسســات والشــركات الكويتيــة 
الشــقيقة، وجمعنــا معهــم رغبــة الطرفين في 
تبادل ومشــاركة الخبرات والمعارف وســعي 
الجميــع إلــى تحســين العاقــات والشــراكات 

في هذا المجال”.

تنشيط السياحة الداخلية والبينية

الشيخ خليفة بن إبراهيم
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عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدراة السجل التجاري
)CR2019 -24557( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

18/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة - إدراة السجل التجاري

)CR2019 -20172( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: احمد قاسم محمد عثمان

االسم التجاري الحالي: ارض الزعفران للعطورات

االسم التجاري الجديد: ارض الزعفران للعبايات

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: عائشة محمد سالم العجمي

االسم التجاري الحالي: 14 للعطور

االسم التجاري الجديد: عبايات مون ستايل

قيد رقم: 1-90081قيد رقم: 72885-2

القيد: 1-23797 التاريخ :2019/2/17
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

اعالن رقم )22949( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم إليه���ا الس���يد اكب���ر غل���وم عب���دهللا الجعف���ري المال���ك ل���� جفك���ون 
لإلستش���ارات لتحسين اإلنتاجية )مؤسس���ة فردية( والمسجلة بموجب 
القي���د رقم 1-23797 طالبا تحويل المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة ذات 
مسئولية محدودة برأسمال وقدره 20٫000.00 دب )عشرون الف دينار 

بحريني(، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1- اكبر غلوم عبدهللا الجعفري

2- احمد اكبر غلوم عبدهللا الجعفري
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البشــير،  عمــر  الســوداني  الرئيــس  أصــدر 
أمس الســبت، مرســومًا جمهوريــًا بتعيين 
الفريــق أول ركــن عوض محمــد أحمد ابن 
عوف نائبًا أول لرئيس الجمهورية ووزيرًا 
للدفــاع. وبهذا القــرار أطاح الرئيس بنائبه 
األول بكــري حســن صالــح الــذي يحظــى 

بتأييد اإلسالميين.
كمــا أصدر البشــير مرســومًا جمهوريًا آخر 
والــي واليــة  إيــال  بتعييــن محمــد طاهــر 

الجزيرة رئيسًا لمجلس الوزراء.
المؤتمــر  حــزب  رؤســاء  البشــير  وأقــال 

الوطني في الواليات السودانية.
وأعلنــت الخرطــوم تأجيــل المؤتمــر العام 

لحزب المؤتمر الوطني المقرر في إبريل.
وأمــس الجمعة، أعلن البشــير، فرض حالة 
الطــوارئ لمدة عام واحد في البالد، وحل 
حكومــة الوفاق الوطني وكذلك حكومات 

كفــاءات  حكومــة  وتشــكيل  الواليــات، 
التخــاذ تدابيــر اقتصاديــة صعبــة. وتعهــد 
بإجــراء “تحقيقــات شــفافة حــول القتلــى 

الذين سقطوا خالل االحتجاجات”.

international
@albiladpress.com

مصر.. إحالة أوراق 
راهبين للمفتي

أحالت محكمة مصرية، أمس السبت، 
أوراق راهبين إلى المفتي بعد إدانتهما 
بقتل األنبا أبيفانيوس رئيس دير األنبا 

مقار.
وأدانت محكمة جنايات دمنهور 

المتهمين وائل سعد تواضرس، وهو 
راهب تم تجريده من الرهبنة وكان 

يحمل اسم أشعياء المقاري، والراهب 
فلتاؤس المقاري واسمه بالمولد ريمون 

رسمي منصور بقتل األنبا أبيفانيوس )64 
عاما( رئيس الدير. وقال شاهد إن المتهم 

الثاني منصور بكى بعد أن سمع حكم 
المحكمة. ووقعت الجريمة في يوليو من 
العام الماضي. وتم تحديد موعد لجلسة 
النطق بالحكم في القضية في 24 أبريل.

السيسي في مقدمة مستقبلي الملك سلمان لدى وصوله شرم الشيخ

خادم الحرمين يشارك في القمة العربية األوروبية

الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  وصــل 
ســلمان بــن عبدالعزيــز، أمــس الســبت، إلــى 
رســمية  زيــارة  فــي  الشــيخ،  شــرم  منتجــع 
تلبية للدعوة الموجهة من الرئيس المصري 
عبدالفتــاح السيســي، كمــا ســيرأس الملــك 
العربيــة  القمــة  فــي  المملكــة  وفــد  ســلمان 
األحــد،  اليــوم  انطالقهــا  المقــرر  األوروبيــة 

والتي تستمر ليومين.
العاهــل  مســتقبلي  مقدمــة  فــي  وكان 
الســعودي لــدى وصولــه مطار شــرم الشــيخ 
عبدالفتــاح  المصــري  الرئيــس  الدولــي، 

السيسي.
عبدالفتــاح  المصــري  الرئيــس  ويفتتــح 
السيســي اليــوم بمدينــة شــرم الشــيخ أول 
قمة على مســتوى القادة بين جامعة الدول 
العربية واالتحاد األوروبي بحضور رؤســاء 
 50 خارجيــة  ووزراء  وحكومــات  دول 
دولــة عربيــة وأوروبيــة لبحــث ســبل تعزيز 
المشــتركة  التحديــات  لمواجهــة  التعــاون 
واالقتصاديــة  السياســية  المجــاالت  فــي 

واالجتماعية والبيئية واألمنية.
 وتناقــش القمــة عــدة قضايــا مهمــة، حيــث 
تــرى الدول األوروبيــة أن التعاون اإلقليمي 
التحديــات  لمواجهــة  مفتاحــا  يعــد  القــوي 
الحاليــة فــي ضــوء التــزام كل مــن جامعــة 
الدول العربية واالتحاد األوروبي نحو دعم 
النظام الدولي متعدد األطراف استنادا إلى 
القانــون الدولي، من خالل دعم التعاون مع 
منظمــة األمــم المتحدة واالتحــاد اإلفريقي 
مشــاركة  فــي  بوضــوح  تجلــى  والــذي 

الممثلــة العليــا لالتحاد األوروبــي فيديريكا 
موجيرينــي فــي الرباعيــة الدوليــة المعنيــة 

باألزمة في ليبيا.
مــع  العربيــة  الــدول  جامعــة  تتعــاون  كمــا 
االتحــاد األوروبــي فــي العديــد مــن ملفــات 
األمــم المتحــدة مثــل أجنــدة 2030 للتنمية 
المستدامة والجهود الدولية للتصدي لتغير 

المناخ ومنع انتشار األسلحة.

بيــن  والتعــاون  السياســي  الحــوار  ويركــز   
الجانبين على العديد من الملفات اإلقليمية 
مثــل عمليــة الســالم فــي الشــرق األوســط 
واألزمــات في كل من ســوريا واليمن وليبيا 
والعــراق، ومواجهــة اإلرهــاب والهجرة غير 
الشــرعية، بهدف إيجاد حلول دائمة لضمان 

األمن والسالم في المنطقة.
وتتطلب التهديــدات المتنامية والتحديات 

المشــتركة لإلرهــاب عابر الحــدود، التوصل 
إلــى موقــف موحد بشــأنها، وذلك من خالل 
التحالــف  جهــود  لدعــم  المشــترك  التعــاون 
العالمــي ضــد تنظيــم “داعــش” اإلرهابي مع 
االلتــزام الكامــل لــكل من االتحــاد األوروبي 
باحتــرام حقــوق  العربيــة  الــدول  وجامعــة 
اإلنســان وســيادة القانون والقانــون الدولي 

اإلنساني.

دبي - العربية.نت

القاهرة - رويترز

الرئيس المصري مستقبال خادم الحرمين الشريفين في مطار شرم الشيخ الدولي أمس

القاهرة/بروكسل - رويترز: 

دبي - العربية.نتاسطنبول - رويترزدبي - العربية.نت

علــى  األمنــي  الحــزام  قــوات  ســيطرت 
معســكر القاعــدة فــي وادي عمــران فــي 

محافظة أبين اليمنية.
وهاجمت قوات الحزام األمني معســكرا 
أبيــن  بمحافظــة  موديــة  فــي  للقاعــدة 

بإسناد من التحالف.
يشــار إلــى أن معســكر وادي عمــران هــو 
أكبــر مقــر لتدريــب عناصــر القاعــدة فــي 

اليمن.
وكانــت مقاتــالت تحالــف دعم الشــرعية 
فــي اليمــن اســتهدفت قيــادات وعناصر 
من تنظيم القاعدة في مودية بمحافظة 

أبين اليمنية.
وركزت الغارات على مواقع التنظيم في 
وادي عورمــان شــرق موديــة فــي أبيــن، 
وتزامنت مع عملية عسكرية أخرى تقوم 
بها قوات الحزام األمني في المحافظة.

أفــاد،  الشــرعية  دعــم  تحالــف  وكان 
عملياتــه  باســتمرار  الماضــي،  األســبوع 

الجماعــات اإلرهابيــة، مضيفــا  لمحاربــة 
أن عمليتيــن جــرت إحداهمــا في الســابع 
مــن يناير الماضي وأســفرت عن اقتحام 
القاعــدة،  لتنظيــم  ميدانــي  قائــد  منــزل 
الجــاري،  فبرايــر  بدايــة  فــي  والثانيــة 
وتــم العثور على أســلحة إيرانية المنشــأ 
وذخائــر ومخــدرات وكميــة مــن النقــود 

المزورة.
وكشــف العقيد تركي المالكي، المتحدث 
باســم تحالــف دعم الشــرعية فــي اليمن، 
خاصــة  قــوات  أن  الماضــي،  االثنيــن 
ســعودية ووحــدات أمنيــة يمنيــة نفذت 
عمليتيــن عســكريتين اســتهدفت منــزل 
فــي  القاعــدة  لتنظيــم  ميدانــي  قائــد 
حضرمــوت، وأســفرت عــن اعتقــال عدد 

من األشخاص.
كمــا أكــد أنــه عثــر خــالل العمليــة علــى 
أســلحة ومتفجرات ومســتندات إيرانية 

المصدر ومخدرات وعمالت مزيفة.

أمــس  نقلــت وكالــة األناضــول لألنبــاء، 
التركــي  الدفــاع  وزيــر  عــن  الســبت، 
خلوصــي أكار قولــه لمســؤولين بــوزارة 
الدفاع األميركية )البنتاغون( إنه ينبغي 
انســحاب  أثنــاء  فــراغ  هنــاك  يكــون  أال 

القوات األميركية من سوريا.
اإلدارة  فــي  كبيــر  مســؤول  وكان 
إن  الجمعــة  أمــس  قــال  األميركيــة 
واشــنطن ســتترك نحــو 400 جنــدي في 
منطقتيــن ســوريتين، ممــا يمثــل تغييرا 
دونالــد  األميركــي  الرئيــس  قــرار  فــي 
ترامب يمكن أن يمهد الطريق أمام بقاء 
قــوات لحلفــاء الواليــات المتحــدة فــي 

سوريا.
وقال أكار للوكالة “قمنا بتذكير شــركائنا 
بأنــه ينبغــي أال يكون هنــاك أي فراغ في 
االنســحاب”  أثنــاء  حــال  بأيــة  الســلطة 
في إشــارة إلــى محادثاته فــي الواليات 
القائــم  شــاناهان  باتريــك  مــع  المتحــدة 

بأعمال وزير الدفاع األميركي.
ديســمبر  فــي  قــرارا  ترامــب  وأصــدر 
فــي  األميركيــة  القــوات  كل  بســحب 
ســوريا، وقوامها 2000 فــرد، بعدما قال 
إنهــم هزمــوا متشــددي تنظيــم داعــش 
غضــب  المفاجــئ  القــرار  وأثــار  هنــاك. 

حلفاء ومشرعين أميركيين.
لكن مســؤوال في اإلدارة قال إن ترامب 
اقتنــع يوم الخميــس بانضمام نحو 200 
جنــدي أميركي إلى التــزام باإلبقاء على 
مــا ُيتوقــع أن يتــراوح بيــن 800 و1500 
جنــدي فــي المجمــل مــن دول أوروبيــة 
حليفــة إلقامــة “منطقة آمنة” في شــمال 

شرق سوريا ومراقبتها.
وقــال أكار أيضــا إنــه كــرر دعوتــه إلــى 
خــروج مقاتلــي وحدات حماية الشــعب 
أنقــرة إرهابيــة  التــي تعتبرهــا  الكرديــة 
مــن “المنطقــة اآلمنــة” التــي تريــد تركيا 

السيطرة عليها.

ذكرت وســائل إعــالم إيرانية أن الجيش 
اإليرانــي أطلق خــالل مناوراته البحرية، 
أمس السبت، صواريخ كروز، بالرغم من 
األوروبــي واألميركــي  الموقــف  تصاعــد 
تجــاه طهران حول برنامجها الصاروخي 
المثيــر للجــدل واختباراتهــا التــي تنتهك 
القــرار األممــي 2231 الصادر عن مجلس 

األمن.
مــن  المقربــة  “تســنيم”  وكالــة  وذكــرت 
الحرس الثوري أنه خالل المناورات التي 
أطلــق عليهــا اســم “الواليــة 97”، أطلقــت 
اإليرانــي  للجيــش  البحريــة  منظومــة 
صواريــخ كــروز مــن نوع “قــادر” و”قدير” 

لتستهدف أهدافا محددة مسبقًا.
وأضافــت أن تلــك الصواريخ تم إطالقها 
“برزيــن”  وســفينة  “نقــدي”  مدمــرة  مــن 
البحريــة ومــن منظومــة صواريــخ أرض 

بحر.
وأكــدت الوكالــة أن مــدى صواريــخ قادر 

يمكــن  كلــم(   300( وقديــر  كلــم(   250(
والمنظومــات  الســفن  مــن  إطالقهــا 

الساحلية والمروحيات.
اإليرانيــة  البحريــة  المنــاورات  وتســتمر 
التــي بــدأت الجمعــة، لمــدة 3 أيــام فــي 
أجــزاء واســعة مــن الســواحل الجنوبيــة 
إليــران وفــي منطقــة مكــران بــدءًا مــن 
شــرق مضيق هرمز وســواحل بحر عمان 
المحيــط  شــمال  فــي   10 المــدار  حتــى 

الهندي.
وتأتي هذه المناورات وسط ارتفاع حدة 
التوتــرات بيــن طهــران وواشــنطن حول 
المثيــر  اإليرانــي  الصاروخــي  البرنامــج 
للجــدل الــذي تعتبــره كل مــن الواليــات 
المتحدة والدول األوروبية انتهاكا للقرار 
األممــي 2231 الصادر عــن مجلس األمن 
عــام 2015 بينمــا تتهــم واشــنطن إيــران 
بتطويــر برنامــج صواريــخ تحــت غطــاء 

برنامج فضاء.

إيران تطلق صواريخ كروز بالمناوراتتركيا تحذر من “الفراغ” بعد االنسحاب األميركياليمن.. السيطرة على معسكر القاعدة في أبين
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الجزائر - وكاالت

باريس - أ ف ب

أعلنــت المديريــة العامــة لألمــن الوطني 
 41 توقيــف  الســبت،  أمــس  الجزائــري، 
شــهدتها  مظاهــرات  خــالل  شــخصا 
مناطــق مختلفة رافضة لترشــح الرئيس 
لواليــة  بوتفليقــة  عبدالعزيــز  الجزائــري 
خامســة. وقالت مديريــة األمن في بيان 
الموقوفيــن  اعتقلــت  األمــن  “قــوات  إن 
بســبب اإلخالل بالنظــام العام واالعتداء 
ملــك  وتحطيــم  العموميــة  القــوة  علــى 

الغير”. وكان عدد من الواليات الجزائرية 
مظاهــرات  خــروج  الجمعــة  شــهد 
ومســيرات اســتجابة لدعــوات انتشــرت 
على مواقــع التواصل االجتماعي لرفض 
ترشــح بوتفليقة لوالية خامســة. ودعت 
أحــزاب سياســية وشــخصيات معارضــة 
المــواالة”  “أحــزاب  المظاهــرات  غــداة 
إلــى التراجــع عــن دعــم ترشــيح الرئيس 

الجزائري لوالية جديدة.

الصفــراء”  “الســترات  محتجــو  نظــم 
تظاهــرات جديــدة فــي باريــس ومــدن 
مــن  عشــر  الخامــس  للســبت  أخــرى 
تحركهــم، علــى أمــل الحــد مــن التراجــع 

الذي تشهده تعبئتهم منذ شهر.
الفرنســية  الداخليــة  وزارة  وتقــول 
باســتمرار  المحتجــون  يعتــرض  التــي 
التــي تنشــرها، أن حجــم  علــى األرقــام 
الســبت  أيــام  فــي  تراجــع  التظاهــرات 

األربعــة األخيــرة. وكان 41 ألف شــخص 
تظاهروا في فرنسا السبت الماضي.

وفــي باريــس أعلــن عــن 5 تظاهــرات، 3 
منهــا بشــكل تجمعــات حســبما ورد فــي 
مســيرتان  وانطلقــت  للشــرطة.  بيــان 
فيســبوك  موقــع  علــى  ســميتا  أخريــان 
للتواصــل االجتماعي “تســونامي أصفر” 
و”كلنــا فــي الشــانزيليزيه ال نتراجــع عن 

شيء”، في ساحة تروكاديرو.

اعتقال عشرات المتظاهرين في احتجاجات الجزائر

محتجو “السترات الصفراء” ينزلون مجددا إلى الشوارع

رفض حزب األمة، أكبر أحزاب المعارضة في السودان، أمس السبت، إعالن الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ، مؤكدا أن المتظاهرين  «
سيواصلون تحركهم حتى انتهاء الحكم المستمر منذ 3 عقود. وقال حزب األمة القومي المعارض في بيان إن “حل الحكومات وفرض 

الطوارئ هو تكرار للفشل الذي ظل حاضرا خالل 30 عاما”. وأضاف البيان أن “الشارع الثائر لن يرضى إال بتحقيق مطالبه برحيل النظام”.

قال إسحاق جهانغيري، النائب األول للرئيس اإليراني حسن روحاني، إن بالده تمر بظروف صعبة وخطيرة مع تصاعد  «
الضغوط األميركية. ووفقا لوكالة “ايسنا”، فقد أشار جهانغيري خالل كلمة له أمس، إلى تأثير العقوبات األميركية 

ودورها في تفاقم الضغوط االقتصادية، قائال إن “ظروف البالد خطيرة وصعبة”.

نائب روحاني: النظام يمر بظروف خطيرة وصعبةرغم الطوارئ.. المعارضة السودانية تدعو لمواصلة االحتجاج

تستضيف مصر أول قمة مشتركة لقادة الجامعة العربية واالتحاد األوروبي اليوم األحد. وتعد القمة التي تستمر يومين في منتجع شرم الشيخ على البحر  «
األحمر نقطة بداية لتعزيز التعاون بين االتحاد والجامعة فيما يتعلق باألولويات اإلستراتيجية المشتركة بما يشمل الهجرة واألمن والتغير المناخي.

ومن المتوقع أيضا أن تشمل النقاشات التنمية االقتصادية والقضية الفلسطينية والصراعات في ليبيا وسوريا واليمن. «

وتعقد القمة بحضور أكثر من 20 رئيسا وزعيما أوروبيا بينهم المستشارة األلمانية أنجيال ميركل ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. «

يؤكد مسؤولون في االتحاد األوروبي على أهمية وجود تواصل أطول أمدا مع جيرانهم إلى الجنوب. وقال مصدر في الحكومة األلمانية إن االتحاد األوروبي  «
يريد ”إظهار مسعاه للقيام بدور عالمي أقوى“.

وقال األمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى إن الدول العربية بحاجة إلى التأكيد على مصالحها. وأضاف ”إذا استضعف الجانب العربي نفسه،  «
فإن أوروبا ستفرض أجندتها، إنما إذا وقف الجانب العربي وقال نحن لنا مصالح كما لكم مصالح فسنجعل المصالح المشتركة هي عنوان األجندة“.

مشاركة كبيرة في أول قمة للجامعة العربية واالتحاد األوروبي

دبي - العربية.نت الخرطوم - وكاالت

مايــك  األميركــي  الخارجيــة  وزيــر  قــال 
بومبيو، إن العقوبات التي تفرضها واشــنطن 
تســتهدف قادة النظام اإليراني والمؤسسات 
التابعــة لهــا التــي تنتهــك حقوق اإلنســان في 

إيران.
نشــرها  مقابلــة  فــي  يتحــدث  بومبيــو  وكان 
حساب الخارجية األميركية على موقع تويتر 
بالفارســية، لإلجابة عن أسئلة اإليرانيين عبر 
مواقــع التواصــل حــول عــدم وضــع الحــرس 
الثــوري وهيئة اإلذاعــة والتلفزيون ودورهما 
القمــع  خــالل  مــن  ســواء  االنتهــاكات،  فــي 
متلفــزة  قســرية  اعترافــات  بــث  أو  المباشــر 
للمتظاهريــن أو المعتقلين السياســيين. وأكد 

وزيــر الخارجيــة أن واشــنطن فرضت بالفعل 
العديــد من العقوبات على مؤسســات النظام، 
بما فيها أجنحة الحرس الثوري والمؤسسات 
القياديــة للنظــام، لكنــه شــدد علــى أن أميركا 
“تريــد تنفيــذ هــذ العقوبــات بطريقــة ال تضــر 

بالناس العاديين في إيران”.
مــا  طبقــت  المتحــدة  الواليــات  إن  وقــال 
يتوجب عليها بهذا الخصوص، حيث فرضت 
األفــراد  مــن   140 مــن  أكثــر  علــى  عقوبــات 

والكيانات اإليرانية المتورطة باالنتهاكات.

 الخارجية األميركي مايك بومبيو
الرئيس السوداني قبيل إلقائه لخطاب في القصر الرئاسي )أ ف ب(

بومبيو: واشنطن فرضت العديد من العقوبات على مؤسسات النظام إقالــة رؤســاء “المؤتمر الوطني” فــي الواليات الســودانية
العقوبات األميركية تستهدف قادة إيران البشير يعين نائبًا له ورئيسًا للوزراء



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «
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باألفعال ال األقوال
وزراء قلــة أقــدر ســلوكهم الوطنــي واإلنســاني لتواصلهم مــع المواطن من خالل 
أبوابهــم المفتوحــة وهواتفهــم التــي يجيبون فيها على كل االتصــاالت، وبعضهم 
لــه مواقــف تفوق غيره بالوالء والوطنية والدفاع عن الوطن كمبدأ لم يحد عنه، 
وهــذا األمــر نموذجــه الوزيــر ماجد النعيمي الذي لن ننســى أبدا وقفته الحاســمة 
بكفــاءة  الوطنــي  بالعمــل  بعهــده  أبــدًا، ومــازال  يعودهــا  2011 هللا ال  بالمحنــة 

وإخالص.
وهنــاك الوزيــر عبدالحســين ميــرزا الــذي منــذ أن تولــى وزارة الكهرباء لم تشــهد 
البحرين انقطاعات دراماتيكية كالتي عاشتها البالد بعهد وزراء سابقين، كما أن 
الوزير عبدالحسين من المتابعين لكل ما يرد لوزارته وعلى اتصال وبابه مفتوح 
للشــكاوى، يحيلها للمســؤولين وهذا نموذج آخر للوزراء المطلعين والمتواصلين 
بالمواطــن وعلــى علــم بشــكاوى المواطنيــن، قــد تكــون هنــاك اســتثناءات ولكــن 

الكمال ال يوجد بكل األوقات.
بالمقابل هناك وزراء لألسف ال يمكن ذكر أسمائهم، ألن األمر سيعتبر تشهيرا بهم، 
ولعلهــم يرفعــون دعــوات للنيابة لو تحدثت عنهم وعن إخفاقاتهم، بل تســتغرب 
مــن بعضهــم أنهم ال يكتفــون بعدم مواكبة األحداث وال متابعة شــؤون وزاراتهم 
وال تواصلهــم مــع المواطنيــن بــل بلــغ بهم األمر بــأن يعدون وال يوفــون ويعلنون 
عــن برامــج واســتراتيجيات وهــي مجرد ســراب وعالقتهــم بمجتمعهــم عالقات 

فوقيــة ال يقتربــون مــن المواطن إال إذا جاءهم توجيه مــن القيادة وتحديدا من 
ســمو رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان حفظــه هللا ورعــاه الذي يشــكل نبراســًا 
للقائــد الحاضــر بــكل الظروف حفظه هللا من كل شــر حتى وهــو بظروف صحية 
بالمستشــفى ال ينقطع عن المواطن باالتصال والســؤال وهذا وربي ما لم ألمســه 
بأي قائد أو مســؤول، من هنا يأتي تســاؤل إخواننا العرب والخليجيين عن ســر 
عالقــة أبنــاء شــعب البحرين بكل طوائفهم برئيس وزرائهــم وهذا الحب والوالء 

منقطع النظير الذي يكنونه لرئيسهم.
هناك من الوزراء من اســتفاد من توجيهات ســمو رئيس الوزراء وعمل بها للسير 
علــى نهــج رئيســهم وهنــاك مــن الــوزراء ال أريــد أن أدخــل بالتفاصيــل ألن األمــر 
بحاجة لقناعة للعمل بهذا الوقت بالذات الذي تواجه فيه البالد تحديات تجعلها 
بحاجة لرجال مواقف تواجه تحديات المرحلة مع مشــكالت البطالة والمعيشــة 
وتوظيــف البحرينييــن ذوي الشــهادات العليــا الذيــن يحتــل مكانهــم األجانــب 
وغيرها من التحديات التي تفرض وزراء متواصلين مع الناس ال وزراء يعملون 

“من فوق” بوسطاء عنهم.

تنويرة: «
 الصدق ال يحتاج لقسم. «
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كصحافي... 

لم أستطع مقابلة وزير سابق

قبــل مــدة من الزمن طلبت مقابلة “وزير ســابق”، لكنني مع األســف أصبحت مثل 
الــذي يطيــر بأجنحــة متكســرة ويلهــث وراء حلــم ويغالــب الموج والريــح، فطال 
انتظــاري أشــهرا عــدة حتــى أعلنــت استســالمي وقبولــي بالمنهج الواقعــي الذي 
مــن المرجــح أن تتبعــه تلك الوزارة في تعاملها مــع الصحافة “وكتاب الرأي” على 
وجه التحديد، لم أنزعج من عدم الرد على طلب مقابلة ســعادة الوزير وهو قمة 
الهرم في الوزارة، لكنني تساءلت ولون الخواطر في قلبي، لماذا ال يريدون فتح 
األبواب للصحافة وكتاب الرأي ونحن القوة الفاعلة والمندمجة بالشارع اندماجا 
كبيــرا بوصفنــا المعبريــن عــن همــوم المواطن ونحمــل روح المســؤولية والجدية 

تجاه هذا الوطن وتقدمه؟
مــن المؤكــد أنه كانت في أجندة “الوزير الســابق” عشــرات المواعيــد، لكننا ودون 
أن نندفــع إلــى متاهــات فرعية وطــرق موحلة نقول.. هل مــن المعقول أن ينتظر 

صحافي عدة أشهر حتى تأتيه قوافل الموافقة للدخول على وزير في لقاء ربما 
ال يتعــدى خمــس دقائــق، ولماذا دائمــا تقرع نواقيس طقــوس الخطر في مكاتب 

بعض الوزراء والمسؤولين عندما يطلب صحافي مقابلة الوزير شخصيا.
هل هذا يندرج تحت مسمى مرض إداري وبعبارة أخرى هل على الصحافي الذي 
يطلب مقابلة الوزير أن يمشــي أوال على بســاط المســامير ويصور جروحه حتى 
تفتــح لــه األبــواب والمكاتــب؟ الصحافة وكما يقولــون “ميكرفون الشــعب” وهي 
التي تذيع آهاته ومشــاكله وعلى المســؤول أن ال يكتفي باألســبرين والمســكنات 
عبر التصريحات التي تصيغها إدارات العالقات العامة، إنما التعرف على المرض 
عــن قــرب والترحيــب بأهــل الصحافة واالســتماع إليهــم كونهم يعرفــون مواطن 
الخلل والتشخيص الحقيقي للمرض، وقد يكونون عونا في حل اللغز واألحجية 

وإصدار الفتوى العالجية المالئمة.

إن سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وبالرغم من جسامة وضخامة مسؤولياته  «
كقائد للبلد إال أن بابه مفتوح للصحافة بل يؤكد علينا باستمرار ضرورة التحدث أمامه بصراحة وعدم التردد أبدا، فسموه يعطي الصحافة منزلة رفيعة 

ويقدرها ألنها شريك أساسي في تنوير المجتمع وتعبر عن آمال وتطلعات المواطن.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

Ata2928
@gmail.com

سر سعادة الدانماركيين 
لعــل البحــث عــن الســعادة وتحقيقهــا فــي ظــل تزايــد الضغــوط بمختلــف 
أنواعهــا ووســط هــذا القــدر الهائــل مــن األهــوال والمصائب المنتشــرة عبر 
ربوع المعمورة، أمر صعب المنال، ويحتاج لجهد شاق من الدولة واألفراد 

على السواء لنصل لشعب سعيد كما هو حال الشعب الدانماركي.
فقد بات من المألوف أن تتبوأ الدانمارك المرتبة األولى في تقرير السعادة 
العالمــي الصــادر عــن األمــم المتحدة )والذي يســتند لمؤشــرات موضوعية 
والتعليــم  والصحــة  االجتماعيــة  والمشــاركة  والدخــل  الجرائــم  كبيانــات 
والشــفافية وغيرهــا(، فــي ظاهــرة جذبــت اهتمــام الكثيــر مــن المعنييــن 
والخبــراء للبحــث فــي أســباب ســعادة الشــعب الدانماركــي، خصوصــا أن 
الدانمــارك ال تصنــف ضمــن الدول شــديدة الثــراء، بــل إن الدانماركيين من 

بين الذين يدفعون أعلى الضرائب في العالم.
تمحورت التفسيرات حول توفر الثقة بين الدانماركيين، والشعور باألمان 
الناتج عن قدرة الشخص على الحصول على عمل وعالج وتعليم مناسب، 
وممارســة الرياضــة بســهولة وعــدم وجــود فســاد، فهــذا األمان كلمة الســر 

المادية في السعادة التي يشعر بها الشعب الدانماركي.

أما الســر األهم في هذه الســعادة فهو البناء الثقافي الســائد أو ما يســمى 
بـــ  “هيــغ - hygge”، أي “الراحــة” أو “المــودة المتعمــدة”، والتــي تأتــي مــن 
ممارســات اجتماعيــة بســيطة لكنهــا تدخــل البهجــة كتنــاول فنجــان مــن 
القهوة مع صديق أو الخروج لفسحة في أحد المتنزهات أو تناول العشاء 

مع أصدقاء.
وذكــرت هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة مؤخرا علــى موقعها علــى اإلنترنت أن 
الشــعب الدانماركي يتعامل مع األمور ببســاطة ورحابة صدر في مواجهة 
الضغــوط وعندمــا يســتعصي عليــه االســتمتاع بيــوم هــادئ ومريــح، فهــو 
يســتخدم كلمة ســحرية، وهــي “بيد” وكلمة أخرى هــي “هوغاه”، والتي قد 
تعني “ال بأس” أو “ال تكترث”، أو “اعتبر األمر كأن لم يكن”، بمعنى أن عليك 
التسليم بأن ما حدث كان خارجا عن السيطرة، فال تهدر طاقتك في الندم 

على ما فات وال تضيع وقتك على أمور تستعصي عليك.

فهل باإلمكان نشر مثل هذا البناء الثقافي في دولنا العربية واإلسالمية،  «
خصوصا أنها بأمس الحاجة إليه؟.

عطا الشعراوي

بدى االرتياح والســرور والســعادة على وجوه الحضور في حفل مرور عشــر 
سنوات على تأسيس كلية البحرين للمعلمين مع تشريف سمو الشيخ محمد 
بــن مبــارك آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس المجلــس األعلى 
لتطويــر التعليــم والتدريــب ورعايتــه هــذا الحفــل الكريــم الــذي امتــأل بــروح 

االنتصار والفخر واإلنتاج من قبل منتسبي الكلية وكل الحضور. 
لقــد كان حفــال مميــزا بمعنــى الكلمــة فقــد تهافــت الطالب للســالم على ســمو 
الشــيخ محمــد بــن مبــارك فــي لقــاء أبــوي ودود اســتعرضوا خاللــه أعمالهــم 
المتميــزة التــي قامــت جامعــة البحريــن بعرضهــا بالقــرب مــن موقــع الحفــل 

لتبرهن مدى إبداعهم وتميزهم واختالفهم الملحوظ. 
الحفــل أيضــا احتــوى علــى عــدد مــن الكلمــات كان أبرزهــا كلمة ســعادة وزير 
التربيــة والتعليــم الدكتــور ماجــد النعيمــي الذي أصــر على المضــي قدما في 
تفعيــل جميــع البنــود المتعلقــة بالعمليــة التعليميــة والتربويــة فــي المملكــة 
مســتعرضا اإلنجــازات التــي وصلــت إليهــا مملكــة البحرين من خالل الســلك 

التعليمي. 
أكثــر مــا شــد انتباهــي في هذا الحفــل الذي تشــرفت بعرافته كميــة االهتمام 
الالمتناهي من قبل سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس األعلى 
لتطويــر التعليــم في رصده الحقيقي لمــا وصلت إليه كلية البحرين للمعلمين 
مــن إنجــاز ملمــوس بــل أكثــر من ذلــك هو ربطــه ما وصلــت إليــه المملكة من 
إنجــازات مهمــة فــي المســيرة التربوية وما يتناســب مع طمــوح جاللة الملك 

المفدى في الوصول بالمواطن البحريني ألعلى مستويات الثقافة والعلم.
 

ومضة: لطالما راهنت البحرين على أبنائها وبناتها في سعيها  «
المتواصل للوصول إلى أعلى المراتب، فالبحريني الرقم الصعب الذي 

سطر تاريخا مختلفا في كل المراحل الزمنية وها نحن في العهد 
اإلصالحي لجاللة الملك المفدى نعيش حالة من النضوج السياسي 

والثقافي والتعليمي وصوال إلى فكر ابتكاري مختلف سطرت معانيه 
مع التزامنا بميثاق العمل الوطني.

احتفال مختلف بجامعة البحرين

سمر األبيوكي

اســتكماال لمقــال يــوم األربعــاء 20 فبراير الجاري تحت عنــوان: “نظرة خليفة بن 
ســلمان.. ســلطتان تمثالن فريًقا واحًدا”، والذي تناولت فيه دعم صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة، رئيس الــوزراء الموقر، كل متطلبات 
نجاح التعاون بين الســلطتين التشــريعية والتنفيذية، جاء لقاء سموه بمجموعة 
نيابية يوم الخميس 21 فبراير، ليعزز اهتمام ســمو األمير خليفة بن ســلمان بكل 
القضايا التي تهم المواطنين، وجاء تأكيد سموه أيًضا على حرص الحكومة على 
اإلصغــاء للمطالــب النيابيــة بهدف معالجــة أي خلل أو تقصيــر بالعمل الحكومي، 
وفــي ذلــك داللــة كبيــرة علــى إيمــان ســموه بمســاندة الســلطة التشــريعية للقيام 

بعملها في خدمة الوطن والمواطن بما يحقق الثمار المرجوة.
وال شــك فــي أن الملفــات التــي عرضتهــا المجموعــة النيابيــة فــي لقائها مع ســمو 
رئيــس الــوزراء هــي فــي حقيقتهــا موضوعــات علــى مســتوى كبير مــن األهمية، 
فملفــات اإلســكان والتوظيــف واألطبــاء العاطليــن والرعايــة الصحيــة وشــؤون 
الصياديــن ومــا يتفــرع منها أو يتعلق بها أو يشــابهها مــن مواضيع تلزم أن تطرح 
بشــكل مســتمر ضمن أسس مدروسة بشــأن المرئيات والحلول، ومن المهم أيًضا 
أن يكثــف أعضــاء المجلس النيابي االهتمام برصد وبحث كل ما يهم المواطنين 
ومناقشته في جلسات المجلس، فما يهمنا كمواطنين، أن يتميز األداء البرلماني 
بقدرتــه علــى معالجــة تلك القضايا، بعيــًدا عن الخالفات أو تحويــل قبة البرلمان 
إلى مواجهات ال تليق بممثلي الشعب الذي يتطلع دائًما إلى عمل منجز بالتعاون 

مع الحكومة، ال إلى ظواهر صوتية ال تغني وال تسمن من جوع.

وهل هناك أهم من إيمان وقناعة الحكومة بضرورة العمل المشترك مع  «
السلطة التشريعية لتحقيق المصلحة العامة؟ فسمو رئيس الوزراء أول 

المساندين والداعمين، وكما قال سموه: “الجميع اليوم يتالقون حول هدف 
واحد هو خدمة المواطن وإعالء شأن الوطن وتعزيز ريادته”، لهذا، فإن “صميم 

المسؤولية الوطنية” يلزم أن يكون من المهمات األكبر بالنسبة ألعضاء 
السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكما هو مطلوب من النواب أن يشخصوا 

بشكل موضوعي القضايا المهمة، فإن من المهم أن ينتهج كل المسؤولين 
في الدولة، منهج سمو رئيس الوزراء في التواصل والتعاون والتعاطي 

اإليجابي المفضي إلى نتائج على أرض الواقع يشعر بها المواطنون.

كل شؤون المواطن مهمة لدى األمير خليفة بن سلمان

عادل عيسى المرزوق
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أشاد رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، بالدعم الكبير الذي 
يوليه ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة، للرياضــة البحرينية عمومــا وكرة القدم 

خصوصا، وما سخره سموه من دعم عبر ترؤسه اللجنة المنظمة العليا لكأس الملك 2019.

وأكــد الشــيخ علــي بــن خليفــة أن تــرؤس ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمد آل خليفة اللجنة المنظمة العليا لمســابقة 
أغلى الكؤوس كان محل فخر واعتزاز لألسرة الرياضية 
والكرويــة فــي مملكــة البحريــن، مشــيرا إلــى أن االتحــاد 
البحرينــي لكــرة القــدم تضاعفــت مســؤوليته فــي إطــار 
تقديم نسخة مغايرة للبطولة في نسختها 42 بما يحقق 

تطلعات سموه الرامية لتطوير كرة القدم البحرينية.
ونــوه رئيــس االتحــاد البحريني لكرة القدم بجهود ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمد آل خليفة، مؤكدا أن ســموه داعم 
للشــباب الرياضــي ومحفــز لــه لالرتقــاء دائما نحــو أعلى 
المســتويات، مبينــا أن وجــود ســموه علــى رأس اللجنــة 
المنظمــة العليا ألغلى الكؤوس أســهم في توفير أســباب 
النجــاح للتنظيمــي علــى مســتوى عــال، إذ دأب االتحــاد 
البحرينــي لكــرة القــدم علــى تســخير الجهــود في ســبيل 
إنجــاح البطولــة بالصــورة الراقية والمثاليــة التي تعكس 
أعلــى درجــات االحترافيــة التــي ينتهجهــا االتحــاد فــي 

عمله.
ولفــت علــي بــن خليفة إلى أن جهود ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة مثمــرة وهادفــة لالرتقــاء بالحركــة 
الرياضيــة فــي مملكــة البحريــن علــى مســتوى مختلــف 
األلعاب، مشيرا إلى أن دعم سموه لالتحاد البحريني لكرة 
القــدم يأتي ضمن إطار حرص ســموه علــى الرقي بالكرة 
البحرينيــة وتعزيز إمكانــات الكوادر المختلفة، مؤكدا أن 

بطولة كأس الملك شهدت هذا العام تطورا ملحوظا على 
جميــع األصعــدة التنظيميــة والفنيــة والتنافســية إضافة 
إلــى التســويقية واإلعالميــة والجماهيريــة، خصوصا مع 
الزيادة الكبيرة في المكافآت المالية المخصصة لألندية، 
إذ حصل البطل على جائزة مالية قدرها 200 ألف دوالر، 
والوصيــف 80 ألــف دوالر، إضافــة إلــى مكافــآت األنديــة 

التي خرجت في األدوار اإلقصائية.

وأكــد أن مــا حفلت بــه البطولة عموما والمبــاراة النهائية 
التطويريــة  الــرؤى  عــن  المؤشــرات  يعطــي  خصوصــا، 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  لســمو  الســديدة  واألفــكار 
خليفــة، والتــي يحــرص االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم 
علــى ترجمتهــا وتنفيذهــا توافقــا مــع رؤية ســموه، مبينا 
أن االتحــاد عمــل بصورة اســتثنائية خالل هذه النســخة 
البطولــة علــى جميــع  وســخر اإلمكانــات كافــة إلنجــاح 

المقاييس.
وجــدد علــي بــن خليفــة، التأكيــد فــي ختام حديثــه على 
تحقيــق وتنفيــذ تطلعــات ورؤى ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد آل خليفــة، الراميــة لالرتقــاء بالرياضــة البحرينيــة 

خصوصا كرة القدم.

حقق فريق الجامعة األهلية فوزه األول في الدوري الوطني للجامعات لكرة القدم على حساب 
فريــق جامعــة البحريــن الطبية بســتة أهــداف دون مقابل ليرفــع رصيده إلى 8 نقــاط قافزا بها 
للمركــز الســادس علــى ســلم الترتيــب، فيمــا تكبــد فريــق جامعــة البحريــن الطبية هزيمــة ثقيلة 
أوقفــت رصيــده عنــد 4 نقــاط في المراكز األخيــرة، والفوز الكبير للجامعــة األهلية هو األول له 

.AMA بعد سلسلة من التعادالت وصلت إلى الرقم 5 مقابل هزيمة واحدة فقط من جامعة

وفــي المبــاراة الثانيــة حقق فريــق الجامعة 
متنــاول  وفــي  متوقعــا  فــوزا  الخليجيــة 
حســاب  علــى  مقابــل  دون  بهدفيــن  اليــد 
فريــق جامعــة المملكــة، والفــوز رفــع رصيد 

14 نقطــة متقدمــا خطــوة  إلــى  الخليجيــة 
وللمركــز الرابــع خلــف ثالثــي الصــدارة وهو 
مركز متقدم عطفا على الفوارق في النجوم 
بيــن الفــرق، وفــي المقابــل واصــل المملكــة 

هزائمــه وبقى رصيــده متجمدا عند 3 نقاط 
فــي المركــز الحــادي عشــر قبــل األخيــر فــي 

قائمة الترتيب .
ونجح فريق الجامعة األهلية للكرة الطائرة 
فــي إنــزال الخســارة الثالثــة بفريــق جامعة 
بوليتكنــك البحريــن عندما هزمه بشــوطين 
نظيفيــن 25/16، 25/18 فــي المبــارة التــي 
أدارهــا الدوليــان أحمــد يوســف حكــم أول، 
وســيد محمــد الموســوي حكم ثــان، وجرت 
أمــس فــي عقــر بوليتكنــك البحريــن ضمــن 

منافسات الدوري الوطني للجامعات للكرة، 
وبهــذه النتيجة رفعت األهلية رصيدها إلى 

8 نقاط، وظل البوليتكنك على نقاطه 6 .
افتتــاح  فــي  واحــدة  مبــاراة  اليــوم  وتقــام 
مباريــات الجولــة الخامســة مــن منافســات 
الــدوري الوطنــي الجامعي لكرة الســلة لفئة 
الطــالب، إذ يلتقــي فريــق الجامعــة العربيــة 
تمــام  فــي   BIBF فريــق  أمــام  المفتوحــة 
الساعة الخامسة والنصف مساء وذلك على 

صالة جامعة البحرين الطبية بالمحرق .

سمو الشيخ ناصر بن حمد

الشيخ علي بن خليفة

ــمــلــك ــأس ال ــ ــاح كـ ــ ــج ــ ــود إلن ــهـ ــجـ االتــــحــــاد ســـخـــر الـ

علي بن خليفة: نعمل على تنفيذ رؤى ناصر بن حمد

األهلية يحقق الفوز األول في الدوري الجامعي
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تتجــه األنظــار مســاء اليوم نحو صالة مدينــة خليفة الرياضية، إذ تقام منافســات 
الدور ربع النهائي لبطولة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة، عبر إقامة مباراتين، 
حيــث ســتجمع األولــى بيــن االتحاد ومدينة عيســى في الســاعة السادســة مســاًء، 

وتليها مباشرة مباراة الرفاع والحالة في الساعة 7:45 مساًء.

االتحاد والمدينة

بنفســج  يســعى  األولــى،  المبــاراة  وفــي 
االتحــاد إلثبــات قدراتــه الفنيــة العاليــة 
بتكرار إنجاز الموســم الماضي حينما بلغ 
المربــع الذهبــي للمســابقة ألول مــرة في 
تاريخ النادي، فيما يتطلع مدينة عيســى 
نحــو إنجــاز تاريخــي بالتأهل إلــى الدور 
نصــف النهائــي متمكســا بحقه المشــروع 

في المنافسة.
وبلــغ االتحــاد الدور ربــع النهائــي بعد أن 
تفــوق بصعوبــة علــى حســاب ســترة في 

مدينــة  وصــل  فيمــا  التمهيــدي،  الــدور 
علــى  فــوزه  عقــب  الــدور  لهــذا  عيســى 

البحرين.
الفريقيــن  لقــاءات  تشــهد  مــا  ودائمــا 
منافسة عالية وتكافؤا في األداء، ورغم 
أن االتحــاد يتفوق فنيا هذا الموســم، إال 

أن المباراة لن تكون في متناول يده.
وســيضرب الفائز موعدا مع المحرق في 

الدور نصف النهائي.

الرفاع والحالة

ويشــتعل الصــراع فــي المبــاراة الثانيــة 

بين ســماوي الرفاع وبرتقالــي الحالة، إذ 
يتطلع األول نحو تأكيد جدارته وتفوقه 
وبلوغ المربع الذهبي للموسم الثاني على 
التوالــي، فيمــا يســعى الثانــي الســتعادة 
مكانــه بيــن أندية المربــع الذهبي. وغاب 
الحالة عن منافســات المربع في الموسم 

الماضي بعد أن تواجد بقوة في النسخة 
األولى من المســابقة وكان قاب قوســين 

أو أدنى بلوغ المباراة النهائية.
ومنــذ عودتــه لمســابقات الســلة، تالقــى 
مناســبات   3 فــي  منافســه  مــع  الرفــاع 

شهدت تفوق السماوي فيها جمعيا.

الــدور عقــب  وجــاء تأهــل الرفــاع لهــذا 
فــوزه علــى النجمة في الــدور التمهيدي، 
فيمــا بلغ الحالة ثمــن النهائي عقب فوزه 

على سماهيج في الدور نفسه.
وســيتأهل الفائــز لمواجهة حامــل اللقب 

فريق المنامة في الدور نصف النهائي.

عيون االتحاد والرفاع على المربع الذهبي

اإلدارة العامة للمرور

اتحاد الكرة

اللجنة اإلعالمية

شــاركت اإلدارة العامة للمرور، الجماهير في نهائي كأس جاللة الملك، وذلك ضمن إســتراتيجيتها التوعوية للوصول إلى فئة الشــباب 
فــي مواقــع تجمعاتهــم فــي مختلــف المجــاالت وأهمها الرياضيــة، مما يعد فرصة لبث الرســائل التوعوية ومشــاركتهم حمالت الســالمة 

المرورية؛ بهدف الحد من الحوادث المرورية.

العامــة  اإلدارة  قامــت  الســياق،  هــذا  وفــي 
للمــرور وبالتعــاون مع االتحــاد البحريني لكرة 
القدم بعرض فيديو على الشاشــة اإللكترونية 
الكبيــرة يتعلــق بمبادرة “شــكرا” لحث ســائقي 
باألنظمــة  االلتــزام  مواصلــة  علــى  الســيارات 
والقواعــد المروريــة، كمــا تــم عــرض إعالنــات 
المحيطــة  العــرض  شاشــات  علــى  توعويــة 

بالملعب.
وفــي ســياق متصــل، رفعت جماهيــر الناديين 
أهازيــج  ورددت  كبيــرة  الفتــات  المتبارييــن 
تحث على االلتزام بـ “ربط الحزام والتشــجيع 
بأمــان” فــي مشــاركة مجتمعيــة إيجابيــة مــن 

جانب رابطتي المشجعين.
وأكــدت اإلدارة العامــة للمــرور عزمها التواجد 
في أهم المحافل الرياضية المحلية ومشاركة 

المروريــة  التوعيــة  تقديــم  فــي  الجماهيــر 
بأساليب قريبة من فئة الشباب وتخلق تأثيرا 
إيجابيــا يحــث علــى االلتــزام لحمايــة األرواح 

والممتلكات من آثار الحوادث الخطرة، مثمنة 
دور االتحــاد البحرينــي لكرة القــدم وما قدمه 

من تسهيالت لفريق التوعية المرورية.

“المــرور” يطلق رســائل توعوية في نهائــي كأس الملك
حملة توعوية للحد من الحوادث المرورية

اتحاد الكرة

تحــت رعايــة رئيــس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشــيخ علي بــن خليفة آل خليفة، تفتتح اليوم )األحد( 
منافســات بطولــة البحريــن الدوليــة للشــباب فــي نســختها الثانيــة، والتي ينظمهــا االتحــاد البحريني لكــرة القدم خالل 

الفترة 24 وحتى 28 فبراير الجاري بمشاركة منتخبنا للشباب ومنتخب اإلمارات للشباب ومنتخب الكويت للشباب.

وســتكون انطالقــة البطولــة عبــر المبــاراة االفتتاحيــة التي 
ســتجمع منتخبنــا للشــباب مــع منتخــب اإلمــارات للشــباب، 
وذلك عند 6.30 مساء على استاد مدينة خليفة الرياضية.
ويقود منتخبنا للشباب المدرب الوطني إسماعيل كرامي.

وستلعب الجولة الثانية للبطولة يوم 26 فبراير الجاري بين 
منتخبــي الكويــت واإلمــارات عنــد 6.30 مســاء على اســتاد 

النادي األهلي.
وتلعــب مباراة الجولــة الثالثة وختام البطولة يوم الخميس 
المقبــل الموافــق 28 فبرايــر الجــاري بين منتخبنــا ومنتخب 
الكويت عند 6:30 مســاء على اســتاد الشيخ علي بن محمد 

آل خليفة.
وتعــد البطولة فرصة لالحتكاك بين المنتخبات، عالوة على 
أنهــا ضمــن المحطــات اإلعدادية لمنتخبنا الشــاب للمشــاركة 
فــي تصفيــات كأس آســيا تحــت 19 عامــا 2020، إذ ســتقام 

التصفيات خالل شهر نوفمبر المقبل.

يشــار إلــى أن االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم نظم النســخة 
بمشــاركة منتخبنــا   2016 العــام  فــي  البطولــة  مــن  األولــى 
والمكســيك واليابــان ومالــي، وتمكن منتخب المكســيك من 

التتويج باللقب.

تنطلق اليوم في نسختها الثانية على استاد مدينة خليفة
علي بن خليفة يرعى افتتاح دولية الشباب

اتحاد الكرة

كلف االتحاد العربي لكرة القدم، طاقما تحكيميا بحرينيا دوليا؛ إلدارة مباراة 
ذهــاب نصــف نهائــي كأس زايد لألندية األبطال، والتي ســتجمع فريقي النجم 

الساحلي التونسي والمريخ السوداني.

 27 يــوم  المهمــة  المبــاراة  وســتقام 
فبراير الجاري في تونس.

الدولــي  حكمنــا  المبــاراة  وســيدير 
المونديالــي نــواف شــكرهللا، ويعاونــه 
حكمنــا المســاعد الدولــي المونديالــي 
ياســر تلفــت وحكمنا المســاعد الدولي 
محمــد جعفــر، فيمــا ســيكون حكمنــا 

الدولي عيسى عبدهللا حكما رابعا.
ويأتــي التكليــف الصــادر مــن االتحــاد 
العربــي لكــرة القــدم لطاقمنــا الدولــي 
المتعــددة  للنجاحــات  تواصــال 
البحرينــي  التحكيــم  يحققهــا  التــي 
البطــوالت  بمختلــف  وجــوده  فــي 
واالســتحقاقات؛ نظيــر الثقــة الكبيــرة 
التــي يتمتــع بهــا على جميــع األصعدة 
والقاريــة  واإلقليميــة  المحليــة 
والدولية. ويعــد الحكام الثالثة نواف 
شــكرهللا وياســر تلفت ومحمــد جعفر 
ضمــن قائمــة نخبــة حــكام قــارة آســيا 
للعام 2019، وســبق لهم المشاركة في 
المهمــة  المباريــات  مــن  العديــد  إدارة 

علــى جميع األصعدة، كما أن شــكرهللا 
مباريــات  إدارة  فــي  شــاركا  وتلفــت 
العاميــن  فــي  كأســي عالــم متتالييــن 
2014 و2018، فــي حيــن يعــد الحكــم 
عيســى عبــدهللا من الحــكام الشــباب، 
وهــو حاصل على الشــارة الدولية في 
العــام 2017، وأدار بنجــاح قبــل أيــام 
الملــك  جاللــة  كأس  مســابقة  نهائــي 
“أغلــى الكــؤوس” بيــن ناديــي الرفــاع 

والحد.

طاقم بحريني لنصف نهائي كأس زايد

نواف شكرالله

اتحاد التنس

يشــارك منتخبنــا الوطنــي للتنــس فــي البطولة 
التــي  ســنة،   14 تحــت  للناشــئين  الدوليــة 
تســتضيفها العاصمــة كولمبــو بســيريالنكا فــي 
الفتــرة مــن 24 فبرايــر حتــى 2 مــارس المقبل، 
ويمثــل  للتنــس.  الدولــي  االتحــاد  بإشــراف 
منتخبنا كل من جابر عبدالعال، عيسى القطان 
وعبــدهللا نــاس، ويشــرف علــى تــدرب األحمــر 

المدرب الوطني محمد الشريف.
المبكــر  وصولهــم  منتخبنــا  العبــو  واســتغل 
وخاضــوا تدريبــات؛ للتعود على المالعب التي 
تختلــف كثيــرا عــن المالعــب الصلبــة الخاصــة 
هــذه  وتعتبــر  للتنــس.  البحرينــي  باالتحــاد 
المشــاركة األولى للفريــق البحريني الواعد في 
بطولــة دوليــة علــى مســتوى عــاٍل مــن التميــز 
وتضم العبين جيدين من مختلف دول العالم.

ناشئو التنس يشاركون 
بدولية كولمبو

محمد الدرازي

فريق الرفاع لكرة السلة فريق االتحاد لكرة السلة



عزز األهلي صدارته لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم بعد فوزه، أمس، على البحرين بثالثة أهداف دون رد، في المباراة التي 
جمعتهما على استاد مدينة خليفة الرياضية، ضمن افتتاح الجولة 11 للمسابقة.

ورغــم انتهــاء الشــوط األول ســلبيا دون 
أهــداف، إال أن األهلــي حقــق ظهــورا قويا 
فــي الشــوط الثانــي بتســجيله 3 أهــداف 
عبــر عبــدهللا البدرانــي في الدقيقــة )75(، 
مهــدي حميــدان فــي الدقيقــة )87( وباقــر 

العصفور )88(.
محفــوظ،  عمــار  الحكــم  المبــاراة  وأدار 
وعاونــه صالح جناحي وعبدهللا يعقوب، 

والحكم الرابع عيسى عبدهللا.
نقطــة   28 إلــى  األهلــي  رصيــد  ووصــل 
فــي الصــدارة مقتربــا بذلــك مــن الصعــود 
إلــى الــدوري الممتــاز، فيمــا تجمــد رصيــد 

البحرين عند 9 نقاط.
وفي لقاء أقيم على استاد النادي األهلي، 
فــاز التضامــن على االتفاق بهدف دون رد 
سجله الالعب طه علي في الدقيقة )54(.

أدار المبــاراة الحكم خليل فارس، وعاونه 
ســيد جــالل محفــوظ وصــالح بوعــالي، 

والحكم الرابع حسين البحار.
ووصل رصيد التضامن إلى 7 نقاط، فيما 

تجمد رصيد االتفاق عند نقطة واحدة.
وتختتم اليوم )األحد( منافسات الجولة 
11 بإقامــة لقاءيــن عند 6.20 مســاء، إذ 
)6 نقــاط( مــع البســيتين  يلعــب قاللــي 

)21 نقطة(علــى ملعــب النجمة، ويلتقي 
االتحــاد )13 نقطــة( مــع مدينــة عيســى 

)15 نقطة( على استاد األهلي.

فوز ثالثي لألهلي يعزز به صدارته

أشادت النائبة البرلمانية سوسن كمال بتوجيهات ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تشــكيل فريق عمل مشــترك يهدف إلى دراســة طلبات التوظيف وتقديم كافة المقترحات التي 

تساهم في تفعيل وتيرة توظيف العاطلين البحرينيين من فئة الشباب.

وأعربــت النائب سوســن عن أملها فــي أن تتكلل جهود 
الفريــق المعنــي بتوظيف البحرينيين الشــباب بالنجاح 
فــي بلورة إطار تنفيذي كفيل بترجمة تلك التوجيهات 
مــن  كبيــرة  أعــدادا  إلــى  مشــيرة  الواقــع،  أرض  علــى 
العاطليــن الشــباب عــن العمــل هــم مــن ذوي الكفــاءات 
والتحصيل العلمي الراغبين في الحصول على الفرصة 
الوظيفيــة المناســبة لهم. نشــكر ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة علــى توجيهاتــه الكريمة التــي تعكس 
المســتقبل  ثــروة  بوصفهــا  الشــباب؛  بقضايــا  اهتمامــه 

والمحرك الرئيس لعجلة التنمية في البالد.
وأكــدت سوســن كمــال فــي تصريــح خــاص لـــ “البــالد” 
تبنيهــا ملــف الشــباب والرياضــة خصوصــا تحــت قبــة 
البرلمــان؛ إليمانهــا التام بالدور الحيــوي والرئيس الذي 
تقدمــه هــذه الشــريحة فــي تعزيــز التنميــة بالمملكــة، 
منوهة بالطفرة الكبيرة التي تعيشها الحركة الرياضية 
والشبابية في ظل العهد الزاهر لجاللة الملك وباهتمام 
ومتابعــة مســتمرة مــن ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 

خليفــة الــذي يقــود هــذا القطاع إلــى المزيد مــن التميز 
والنجاح.

الرياضة.. مصدر للسعادة

أوضحــت النائبــة سوســن كمــال أن االحتفــال باليــوم 
الرياضــي الوطنــي يعتبــر مظهــرا حضاريــا يهــدف إلــى 
الرياضــة  بأهميــة  النــاس  لــدى عامــة  الوعــي  ترســيخ 
وانعكاساتها على الصحة الجسدية والنفسية لإلنسان.

 وأضافــت: “بصفتي متخصصة في علم النفس، فإنني 
مدركة لمساهمة ممارسة النشاط الرياضي في التعزيز 
مصــدر  فهــي  لإلنســان،  النفســية  للصحــة  االيجابــي 
للســعادة وتحســين المزاج وبث الطاقة اإليجابية لدى 
األفــراد، ولذلــك فإنه البــد من تخصيص وقــت لمزاولة 

الحركة والنشاط الرياضي”. 
وعبــرت كمال عــن ســعادتها الكبيرة بالتفاعل الرســمي 
والشــعبي مــع احتفاليــة يــوم البحريــن الرياضــي، الذي 
كان أشــبه بعــرس رياضــي ســاهم  فيــه كافــة أطيــاف 

الشعب، إحياء له، وتشجيعا على ممارسة الرياضة.

إحياء مالعب الفرجان

 وأكــدت النائبة سوســن كمــال أهمية إحياء مالعب 

لممارســة  الشــباب  أمــام  المجــال  وفتــح  الفرجــان 
مشــيدة  األلعــاب،  بمختلــف  الرياضيــة  األنشــطة 
بمبــادرة “مالعــب الفرجــان” التــي أطلقتهــا اللجنــة 
األولمبية البحرينية برئاســة ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، والتي من شــأنها أن تســهم في دفع 
أكبــر عــدد مــن األطفــال والناشــئة والشــباب للعودة 
كمــا  الشــعبية،  األحيــاء  فــي  اللعــب  ممارســة  إلــى 

أكدت أهمية اســتغالل المنشآت الرياضية بمدارس 
األهالــي  أمــام  وفتحهــا  والتعليــم  التربيــة  وزارة 
لممارسة مختلف األنشطة الرياضية وفق الضوابط 
والقوانيــن كفيلــة بعــدم إلحــاق الضــرر بالممتلــكات 

العامة.

الشباب.. عماد الوطن

 وذكرت النائبة سوسن كمال أنها ستسعى من خالل 
دورهــا الرقابي والتشــريعي تحت قبــة البرلمان إلى 
تبنــي مختلــف المقترحــات التــي تســهم فــي الدفــع 
بعجلــة الشــباب والرياضــة إلــى المزيــد مــن التقــدم 
والنجــاح، علــى اعتبارهــا أحــد القطاعــات الحيويــة 
أســوة بالملــف الصحــي واإلســكان والتعليــم وباقي 
الشــباب  يمثلــه  لمــا  األخــرى،  الخدميــة  القطاعــات 
مــن دور رئيــس فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة فــي 
البحريــن، موضحــة بأنهــا مازالــت فــي صــدد إعــادة 
لمــا  وفقــا  المقبلــة  أولوياتهــا ومقترحاتهــا  صياغــة 
يحتاجــه أبنــاء الدائــرة الثانية بمحافظــة العاصمة، 
الفتــة النظــر كذلك بأنها حريصــة على خدمة جميع 

أبناء الشعب انطالقا من المسؤولية الوطنية.

المجتمع تنمية  فــي  ــدوره  لـ والــريــاضــة  الشباب  ملف  تبنيها  تــؤكــد  كــمــال  ســوســن 

إشادة بتوجيهات ناصر بن حمد بتوظيف العاطلين الشباب

سوسن كمال

سمو الشيخ ناصر بن حمد

األحد 24 فبراير 2019 
19 جمادى اآلخرة 1440

اتحاد الكرةلجنة الموروث

تــوج رئيــس لجنــة رياضــات الموروث الشــعبي التابعــة للجنة األولمبيــة البحرينية خليفــة القعود، الفائزيــن بالمراكز الثالثــة األولى في 
أشواط النخبة للصقور على سيف النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والذي يقام ضمن موسم ناصر للصقور والصيد في نسخته الخامسة.

وسلم القعود الفائزين في الحفل الذي أقيم 
بعــد األشــواط مباشــرة، حيث حقــق الصقار 
برغش المنصوري المركز األول على مستوى 
شــوط الجيرات بزمن قدره )17.153 ثانية(، 
فيمــا جاء فــي المركــز الثاني الصقــار مبارك 
البوعينين بزمن قدره )17.785 ثانية(، بينما 
حل الصقار ناصر النعيمي في المركز الثالث 

بزمن )17.897 ثانية(.
أما على مســتوى شوط الحرار والشواهين، 
فتمكن الصقار علي المري من الفوز بالمركز 
بينمــا  ثانيــة(،   18.852( قــدره  بزمــن  األول 
جــاء مبــارك البوعينيــن أيضا ثانيــا في هذا 
الشــوط بزمن )19.395 ثانيــة(، تاركا المركز 

الثالث لفريق BHR بزمن )19.432 ثانية(.
النخبــة  لشــوط  صقاريــن   10 تأهــل  وقــد 

الدولــي مقســمين علــى فئتين، حيــث تأهل 
البوعينيــن  ومبــارك  المنصــوري  برغــش 
ومحمــد   BHR وفريــق  النعيمــي  وناصــر 
تأهــل  بينمــا  الجيــرات،  فئــة  عــن  الهاجــري 

للشــوط الدولي عن فئة الحرار والشــواهين 
البوعينيــن  ومبــارك  المــري  علــي  مــن  كل 
بطيريــن مختلفيــن، وفريــق BHR وبرغــش 

المنصوري.

احتضــن االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم، المؤتمــر الصحافــي الخــاص بمــدرب المهاجمين األول على مســتوى العالــم، البريطاني آالن روســيل، 
والذي يقدم دورة تدريبية للمهاجمين في الفترة 21 وحتى 23 فبراير الجاري بتنظيم اتحاد الكرة بالشراكة مع نادي الرفاع الشرقي الشريك 

األساس.

وشــهد المؤتمــر تواجــد 3 متحدثيــن هم نائب 
رئيــس االتحاد البحريني لكرة القدم للشــؤون 
اإلداريــة والمالية علي البوعينين، رئيس نادي 
الرفاع الشــرقي الشــيخ عبدهللا بــن خليفة آل 
خليفــة والمــدرب روســيل، كمــا شــهد المؤتمــر 
الشــرقي  الرفــاع  نــادي  رئيــس  نائــب  حضــور 
الشــيخ عبــدهللا بن محمــد آل خليفة، واألمين 
العــام لالتحــاد البحرينــي لكرة القــدم إبراهيم 

البوعينين.
رئيــس  نائــب  رحــب  المؤتمــر،  بدايــة  وفــي 
االتحــاد البحريني لكــرة القدم علي البوعينين 
الرفــاع  نــادي  رئيــس  يتقدمهــم  بالحضــور 
الشــرقي ســعادة الشــيخ عبــدهللا بــن خليفــة 
بالمــدرب  رحــب  كمــا  خليفــة،  آل  أحمــد  بــن 
البريطانــي آالن روســيل. وأكــد البوعينيــن أن 

الــدورة تعــد حدثــا مهمــا ينظمــه أحــد األنديــة 
القــدم،  لكــرة  البحرينــي  باالتحــاد  األعضــاء 
مشــيرا إلــى أن االتحــاد ســعيد باحتضان مثل 
هذه الفعاليات النوعية. وأشــار البوعينين إلى 

أن الفعاليــة مبــادرة من نادي الرفاع الشــرقي، 
مؤكــدا أنهــا تصــب فــي مصلحــة كــرة القــدم 
البحرينيــة، مؤكــًدا أيضــا علــى دعــم االتحــاد 

لمثل هذه المبادرات التطويرية.

من المؤتمر الصحافيجانب من التتويج

األول ــز  الـــمـــركـ ــف  ــط ــخ ي الـــمـــنـــصـــوري  ــار  ــقـ ــل”الـــصـ ــي “روس الـــمـــدرب  مــؤتــمــر  يحتضن  ــرة  ــك ال ــاد  ــح ات
البوعينين: االتحاد يدعم مبادرات األنديةالقعود يتوج أبطال أشواط النخبة المحلية
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من لقاء األهلي والبحرين

أحمد مهدي

حسن علي

اتحاد البليارد

سطر الالعب المتألق حبيب صباح أسمه بأحرف من ذهب من تاريخ الرياضة البحرينية، بعدما استطاع تسجيل أعلى معدل نقاط ممكن 
تحقيقــه “بريــك” بواقــع 147 خــالل المبــاراة النهائيــة لبطولــة االتحــاد البحريني التصنيفيــة األولى للســنوكر في العام 2019، التي شــهدت 

حضور ومتابعة من قبل رئيس االتحاد سعيد اليماني، إلى جانب حضور جماهيري مميز.

ودخــل “الســوبر” ســجالت تاريــخ اللعبــة كأول العــب بحريني يتمكن 
من الوصول ألعلى معدل نقاط في لعبة الســنوكر في بطولة رســمية، 
إذ يمثــل الوصــول للنقطــة 147 قمــة الهرم بالنســبة لالعبي الســنوكر؛ 
ليؤكــد مــن خــالل هــذا اإلنجــاز الجديــد مكانتــه الكبيرة فــي الرياضة 
البحرينية، وليضاف ذلك سجل إنجازاته المتعددة التي ساهمت في 
بــرزو رياضة الســنوكر البحرينية على الصعيديــن اإلقليمي والعالمي، 
إذ يعتبر الالعب الثاني في الشــرق األوســط الذي يحقق هذا المعدل 
فــي مواجهــة رســمية بعــد الالعــب اإلماراتــي الكبير محمــد مصطفى 

شهاب.
وكان حبيب صباح قد واجه منافســه يونس صقر في النهائية ألولى 
البطوالت التصنيفية للســنوكر في العام 2019، بعد أن تخطى صباح 
عقبــة الالعــب ســيد جواد في الــدور نصف النهائي بنتيجة 4 أشــواط 
دون رد، سجل من خاللها “السوبر” معدل نقاط “بريك” بلغ حينها 123 
نقطــة، فــي المقابــل كان الالعب يونس صقر قد عبــر للمباراة النهائية 

على حساب نظيره صادق عبدالغني بـ 4 أشواط نظيفة كذلك.
حبيب صباح

نقطة  147 محققا  األولى  السنوكر  تصنيفية  بلقب  فاز 
صباح يدخل التاريخ بتحقيق أعلى معدل

اللجنة اإلعالمية

اختتمت مباريات الدور التمهيدي لبطولة الميثاق 2019 لكرة القدم للناشئين والتي ُتقام برعاية مركز الدكتور زكي آل عبيد الطبي للجلدية بعد 
منافســة شــديدة بين الفرق الثمانية في المجموعتين، وأســفرت في النهاية عن تأهل فريقا مركز شــباب دمستان ومركز شباب الشاخورة للدور 

الثاني عن المجموعة األولى، وفريقا سار والزالق عن المجموعة الثانية.

 وسيقام نصف النهائي يوم غٍد االثنين على ملعب نادي طيران الخليج 
بسلماباد، وسيلتقي فيه دمستان والزالق وكذلك سار مع الشاخورة.

وأسفرت مواجهتا الجولة األولى األخيرة للدور التمهيدي عن المجموعة 
األولــى عــن فــوز دمســتان علــى أبوقوة بـــ 5 أهــداف مقابل هــدف واحد 
وحصــل العب أبوقوة ســيد محمود محمد علــى جائزة أفضل العب في 
المباراة وسجل لدمستان عبدهللا المالح هدفين ومحمود عقيل ومحمد 
الماحــوزي وكاظــم المــادح وألبوقــوة جاســم محمــد وأدار اللقــاء أحمــد 
مهدي وراقبه عيســى الدوســري، بينما تعادل الشــاخورة مع صدد بهدف 
لكليهما وكان حارس صدد حسين علي نجًما للمباراة، وسجل للشاخورة 
حســن عبدالنبــي ولصــدد أحمــد أيمــن وأدار اللقــاء أحمد حبيــب وراقبه 
سمير حرم، وبالتالي يتأهل دمستان أواًل بـ 6 نقاط والشاخورة ثانًيا بـ 5 
نقاط. وفي ختام الدور التمهيدي للمجموعة الثانية فاز سار على القرية 
بهدفيــن نظيفين أحرزهما ســيد حميد محمد وحســين علــي أحمد، فيما 
فاز الزالق على كرزكان بـ 3 أهداف لهدف، وسجل للزالق محمد الرويعي 

هدفين وعلي سعد ولكرزكان سيد حسن عبدهللا.

الثاني  للدور  ــزالق  وال وســار  والشاخورة  دمستان  تأهل 
ختام الدور التمهيدي لبطولة الميثاق

التضامن يتخطى 
االتفاق بهدف 

في افتتاح الجولة 
11 للدرجة الثانية
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ثمن رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم النائب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن ابراهيم آل 
خليفة المكانة الرائدة التي تحتلها كرة القدم اليابانية على الســاحة اآلســيوية، مبينا أن التجربة اليابانية المتميزة 
فــي رعايــة كــرة القــدم تعــد أنموذجا يحتذى للدول الطامحة في رســم مالمــح التطوير الكروي المســتدام على كافة 

األصعدة.

جــاء ذلــك خــال الزيــارة الرســمية التــي قــام بهــا الشــيخ 
ســلمان بــن إبراهيــم إلــى العاصمــة اليابانيــة طوكيــو فــي 
إطار سياســة التواصل التــي ينتهجها مع مختلف مكونات 
منظومــة كــرة القــدم اآلســيوية وفــي إطارالعمل المســتمر 
بين االتحاد اآلســيوي واالتحــادات الوطنية لتعزيز أواصر 

التعاون لخدمة مسيرة اللعبة في القارة اآلسيوية.
وزار ســلمان بــن إبراهيم مقــر االتحاد اليابانــي لكرة القدم 
وعقــد اجتماعــا مــع رئيس االتحــاد كوزو تاشــيما وأعضاء 

مجلس اإلدارة والعاملين في اإلتحاد.
وألقــى رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم كلمــة خــال 

اللقاء أشــاد فيه بالنجاحــات المتتالية لكرة القدم اليابانية 
فــي الفتــرة الماضيــة وخص بالذكر الفوز بلقب كأس آســيا 
للســيدات 2018 والحصــول علــى لقــب دوري أبطال آســيا 
فــي العاميــن المنصرميــن، والفوز بلقب بطولة آســيا تحت 
16 عامــا وكذلك كأس العالم للشــابات تحــت 20 عاما، إلى 
جانب الحضور المتميز في نهائيات كأس العالم في روسيا 
مبنيــا أن تلــك اإلنجــازات تكــرس ريــادة الكــرة اليابانيــة 
علــى الســاحة القاريــة وقدرتهــا علــى التواجــد المؤثــر في 

البطوالت العالمية.
وأشــاد ســلمان بــن إبراهيــم بجهــود اإلتحــاد اليابانــي لكرة 
القدم على صعيد وضع الخطط واإلستراتجيات المدروسة 

لارتقاء ببنية الكرة اليابانية بمختلف مكوناتها. رئيس االتحاد اآلسيوي يتبادل الهدايا التذكارية مع رئيس االتحاد الياباني

سلمان بن إبراهيم: اليابان تحتل 
مكانة رائدة على الساحة اآلسيوية

التقى مجلس إدارة االتحاد الياباني وأشاد بخططه التطويرية
االتحاد اآلسيوي

حقق فريق الرفاع )A( بطولة )3X3( األولى لكرة السلة لألندية للسيدات، والتي نظمها 
االتحاد البحريني لكرة السلة على صالة مدينة خليفة الرياضية وسط أجواء سالوية 
رائعــة ومميــزة اســتمتع بها الحضــور، إذ أثبتت الالعبات البحرينيــات تميزهن في هذه 

اللعبة وكذلك أثبتن تطورهن بشكل مستمر.

 وتغلــب فريق الرفاع A فــي المباراة النهائية 
على فريق المنامة A بسبع نقاط مقابل ست، 
ليحصــد كأس المركــز األول، فيمــا جــاء فــي 

المركــز الثالــث فريــق الرفــاع C بعــد اتغلــب 
علــى المنامــة C في مباراة تحديــد المركزين 
الثالث والرابع، وشــهدت البطولة مشاركة 16 

فريقــا وبمجمــوع 64 العبــة، إذ تم تقســيمهم 
فــي البدايــة ألربــع مجموعــات وتأهــل للــدور 

الثاني األول والثاني من كل مجموعة.
األعلــى  المجلــس  عضــو  البطولــة  وشــهدت 
إدارة  مجلــس  عضــو  والرياضــة،  للشــباب 
اللجنــة األولمبيــة البحرينية، رئيســة االتحاد 
البحرينــي لكــرة البطولــة الشــيخة حياة بنت 
علــى  أثنــت  والتــي  خليفــة،  آل  عبدالعزيــز 
الخطــوات المميــزة لاتحــاد البحرينــي لكــرة 

الســلة برئاســة ســمو الشــيخ عيســى بن علي 
آل خليفــة باالهتمــام بكافــة فئــات المجمتــع 
المســتمرة  والفعاليــات  البطــوالت  وإقامــة 
علــى مــدار العام وخصوصا الجانب النســائي 
الــذي ُيعــد جــزءا ثابتــا مــن أركان الرياضــة 
البحرينية، مؤكدة أن سمو الشيخ عيسى بن 
علــي ســباق دائما وحريــص علــى إقامة مثل 
هذه الفعاليات النســائية، والتي ُتســاعد على 

تطوير وأداء الاعبات.

“مســتوى  عبدالعزيــز  بنــت  حيــاة  وأضافــت 
التنظيم في البطولة كان على أعلى مستوى، 
المنظــم داخــل  العمــل  وهــذا يوضــح حجــم 
االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة، والــذي بــات 
حاليــا أحد أنجح االتحــادات الرياضية لدينا؛ 
المكثفــة والمتنوعــة والتــي  نظــرا ألنشــطته 
تخــص الجميع، وأنا ســعيدة للغاية باالهتمام 
مــن خــال  االتحــاد  فــي  النســائي  بالجانــب 
إقامــة البطــوالت المتنوعــة، إضافــة لوجــود 

وأيضــا  النســائية  الوجــوه  مــن  المنظمــات 
المدرجــات  فــي  واســعة  أماكــن  تخصيــص 

للجمهور النسائي والعائات”.
وقامــت حياة بنت عبدالعزيــز بتتويج الفرق 
 A الرفــاع  الفائــزة، إذ قلــدت العبــات فريــق 
البطولــة،  وكأس  األول  المركــز  ميداليــات 
والعبــات المنامــة A ميداليات المركــز الثاني 
وفريــق الرفــاع C ميداليــات المركــز الثالــث، 

وكذلك قامت بتكريم حكام البطولة.

اتحاد السلة

الرفاع “A” يحقق بطولة “3X3” لكرة السلة للسيدات

جانب من التتويج
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المؤيد: بتوجيهات من ناصر بن حمد... قمة الرياضة الثالثاء
ــة ــوح ــت ــف ــم ــة ال ــ ــادل ــ ــع ــ ــن إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــبــيــئــة الــتــنــافــســيــة ال ــ ــا م ــاقـ ــطـ انـ

كشــف وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد عــن إطالق قمــة الرياضــة األولى 
الثالثاء المقبل وذلك بتوجيهات ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، والتي سيتم من خاللها وعلى مدار 5 أيام التحدث عن الشأن 
الرياضي في المملكة، إضافة إلى التحديات والنظرة المســتقبلية للرياضة، مشــيرا إلى 
أن قمــة الرياضــة جــاءت لتتوافــق مع الرؤية الملكية لعاهل البــالد جاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة، واهتمامــات رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة، ومتابعــة ولي العهد نائب القائد األعلــى النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقــال وزيــر شــؤون الشــباب والرياضة في 
تصريح بمناسبة قرب إطاق قمة الرياضة 
لمبــادرات  مواصلــة  الرياضــة  قمــة  “تعتبــر 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
فــي دعــم القطــاع الشــبابي والرياضــي في 
المملكــة، فبعــد النجــاح الــذي حققتــه قمــة 
الشباب في نوفمبر الماضي استجابة لولي 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
نحــن اليــوم علــى موعــد مــع مبــادرة ثانيــة 
ونوعيــة تشــمل الرياضة من خــال إطاق 
قمــة الرياضــة وذلــك في إطار رؤية ســموه 
للتحاور والنقاش بصورة شفافة وصريحة؛ 
مــن أجل بناء مســتقبل الرياضة البحرينية 
مســؤولياتها  الجهــات  جميــع  وتحمــل 
الوطنية تجاه تنمية الشباب والرياضة في 
المملكــة وفق الرؤية التي وضعت الشــباب 

والرياضة ضمن مقدمة األولويات”.

الرياضة فبراير.. والشباب نوفمبر

وأضــاف المؤيــد” لقــد اعتمــد ســمو الشــيخ 
فبرايــر  شــهر  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
مــن كل عــام إلقامــة قمــة الرياضــة، وشــهر 
نوفمبــر مــن كل عــام إلطاق قمة الشــباب، 
ونتجــه بصورة مباشــرة إلــى تنفيذ أهداف 
ومبــادرات البرنامج الوطني لتطوير قطاع 
والــذي  “اســتجابة”،  والرياضــة  الشــباب 
يتضمــن طرح مبــادرات نوعية قــادرة على 
تطوير الحركة الرياضية وتشــكيل منصات 
للمناقشــة والتحــدث حــول الســبل الكفيلــة 
كافــة  مــن  تطويــرا  أكثــر  الرياضــة  بجعــل 
الطريــق  علــى  ســيرها  وضمــان  النواحــي، 
الســليم بمــا يســاهم فــي تعزيــز اإلنجــازات 
التي حققتها والمحافظة على المكتسبات”.

وأشــار “أن المتطلــع لبنــاء رياضــة بحرينية 

مثالية قادرة على تحقيق اإلنجازات يدرك 
تمامــا أن تطويرهــا واالرتقاء بها ال يتم عن 
طريــق قــرارات فرديــة مــن هنــا أو هناك أو 
اجتهادات شخصية، ولكن الطريق األنسب 
واألشمل؛ لخلق بيئة رياضية بحرينية يتم 
عن طريقها التحدث والمناقشــة والتشــارك 
فــي صناعة القرار ورســم السياســات، ومن 
ثــم التنفيــذ األمثــل لتلــك األفــكار وبالطرق 
العلميــة الصحيحة التي توصل إلى تطبيق 
تــم االتفــاق عليــه مــن جانــب األســرة  مــا 
الرياضيــة البحرينيــة، والتــي تــرى في تلك 
األفكار والمقترحات وســيلة بــارزة لتطوير 

الرياضة”.

التحاور مع صناع القرار

والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وتابــع 
لمنتســبي  فرصــة  الرياضــة  قمــة  “تعتبــر 
القــرار  صنــاع  لمقابلــة  الرياضــي  القطــاع 
والقيــادات اإلداريــة فــي المملكــة بمختلف 
مجاالتهــا، والتي تختص بجوانب الرياضة 
وترتبط بها عاقة مباشرة أو غير مباشرة؛ 
للتحاور والنقاش حول الرياضة البحرينية 
واالجتمــاع حول طاولة مســتديرة واحدة؛ 
لبحــث الســبل الكفيلــة بتطويرهــا من كافة 
أن  يجــب  التــي  األدوار  وبحــث  النواحــي 
الحكوميــة  والهيئــات  الــوزارات  تلعبهــا 
األهليــة  والقطاعــات  الخــاص  والقطــاع 
فــي تطبيــق أفضــل الممارســات والتجارب 
البحرينيــة،  بالرياضــة  لارتقــاء  الناجحــة؛ 
إضافــة إلــى التكاتــف للمحافظــة علــى مــا 
تحقــق للرياضــة البحرينيــة مــن منجــزات 
كبيــرة والتشــارك؛ مــن أجــل وضــع حلــول 
فــي  الواقعــة  التحديــات  ناجحــة لتخطــي 

طريق الرياضة البحرينية”.
وبين المؤيد “سننطلق في قمة الرياضة من 
مبــدأ واحد، وهــو البيئة التنافســية العادلة 

المفتوحة، والتي ننظر إليها كإســتراتيجية 
مــا  وهــو  المقبلــة،  للمرحلــة  عليهــا  نســير 
الرياضــة، حيــث  قمــة  فــي  بالفعــل  ســيتم 
أساســها  والنقاشــات  الحــوارات  ســتكون 
فــي  والصراحــة  والدقــة  الشــفافية  األول 
الطــرح بين جميــع المتحدثين والحاضرين 
للخــروج بتوصيــات تشــكل مرتكــز للجميع 
الــى  البحرينيــة  بالرياضــة  االنطــاق  نحــو 
آفاق أكمل واشــمل، وليتحقق حلم الجميع 
برؤيــة كيــان الرياضــة يســير نحــو التطــور 

المنشود”.

5 محاور أساسية

الرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وأشــار 

الرياضيــة  األســرة  أن  تمامــا  نــدرك  “أننــا 
البحرينية ســتحرص علــى حضور فعاليات 
المحــاور  مــع  وســتتفاعل  الرياضــة،  قمــة 
والنقاشــات التي سيتم طرحها وسيعملون 
علــى تقديــم أفــكار متميزة يرونها مناســبة 
المملكــة  فــي  الرياضيــة  الحركــة  لتطويــر 
والتفاعــل اإليجابــي مــع كل مــا يطــرح في 
الفتــرة  فــي  ضروريــة  نراهــا  التــي  القمــة 
االرتقــاء،  مــن  الرياضــة  لتمكيــن  الحاليــة؛ 

والمضي قدما في مسيرة اإلنجازات”.
المهمــة  الموضوعــات  بيــن  “مــن  وأضــاف 
التــي ســيتم مناقشــتها فــي قمــة الرياضــة 
التنظيــم  األول  أساســية  محــاور  خمســة 

والرقابــة فــي الشــؤون الماليــة واإلداريــة، 
والثاني مســيرة الاعبين نحو االحترافية، 
الثالــث االســتثمار الرياضي وتنويع مصادر 
الدخل، والرابع اكتشــاف وصناعة األبطال، 
والخامــس اإلعام والتســويق واإلثارة في 
الرياضــة علــى أن يتفــرع مــن المحاور عدد 
بيــن  مناقشــتها  يتــم  فرعيــة  موضوعــات 

المتحاورين.

سنعمل على تنفيذ التوصيات

وبيــن “ســتخرج قمــة الرياضــة بالعديد من 
التوصيــات النابعــة مــن أفــكار المتحاورين 
هــذه  تأطيــر  علــى  بينهــم، وســنعمل  فيمــا 

التوصيــات مــن أجــل العمــل علــى دراســة 
مــدار  وعلــى  تتابعيــة  بصــورة  تطبيقهــا 
الســنوات المقبلــة باعتبــار تلــك التوصيــات 
تمثــل نهجــا نابعــا مــن جانــب صنــاع القرار 
فــي المملكــة والمهتميــن بالشــأن الرياضي، 
كمــا حدث في قمــة الشــباب، والتي أخذت 
آثارهــا  وبــدأت  التنفيــذ  فــي  توصياتهــا 
اإليجابيــة تظهــر علــى الشــأن الشــبابي في 

المملكة”.

التحضيرات تسير بصورة سلسلة

واختتــم وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة 
تصريحــه بالقــول “تقــوم اللجنــة المشــرفة 
علــى قمــة الرياضــة بالترتيب واإلعــداد لها 
بالشــكل المرســوم والمتفــق عليــه، والتــي 
تتوافق مع األهداف المرسومة لها ولتحقق 
مــا يصبو إليه المنتســبون للعائلة الرياضية 
وذلــك علــى غــرار النجاحات التــي تحققت 
نتائجهــا  الشــباب، والتــي كانــت  فــي قمــة 
متميــزة وتوصياتهــا بــدأت تأخــذ طريقهــا 
مــن  االنتهــاء  بعــد  وســيتم  التنفيــذ،  فــي 
قمــة الرياضة اتخــاذ اإلجراءات المناســبة؛ 
لتنفيــذ التوصيــات التــي ســتخرج بهــا كل 

حسب تخصصه”.

وزارة شؤون الشباب والرياضة 

أيمن المؤيد

حياة بنت 
عبدالعزيز 

شهدت 
المنافسات 

وتوجت األبطال

القمة تتطابق 
مع مبادرات 

البرنامج الوطني 
لتطوير قطاع 

الشباب والرياضة 
“استجابة”

العائلة الرياضية 
واإلعالمية مدعوة 

للمشاركة في 
القمة وطرح 

أفكارها ومبادراتها

مناقشة العديد 
من النقاط التي 

تمس حاضر 
ومستقبل الرياضة 

في المملكة

القمة تتوافق مع 
رؤية جاللة الملك 

واهتمام سمو 
رئيس الوزراء وسمو 

ولي العهد

التشارك في صناعة 
القرار أساس النجاح 

لتكون الرياضة 
البحرينية في 

المقدمة

استضافة 
المسؤولين في 

الوزارات والهيئات 
الحكومية والقطاع 

الخاص واألهلي



تــّوج ســمو الشــيخ خالــد بــن حمد آل خليفــة النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى، الفائزين بالمراكز األولى بالمسابقات الرئيسية في النسخة الثانية من بطولة #أقوى_رجل_

بحريني، والتي أسدل الستار على منافساتها يوم السبت الموافق 23 فبراير، والتي أقيمت برعاية سموه تحت شعار 
#خلك_وحش في الفترة -21 23 فبراير، والتي وجه ســموه لتخصيص ريعها لدعم #مرضى_الســرطان، والتي تأتي 

ضمن مبادرات سموه الداعمة للمجالين اإلنساني والرياضي.

سموه يتّوج البطل سلمان سالم

وتّوج ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة البطل سلمان 
ســالم عبدهللا بجائزة #أقوى_رجل_بحريني في نســختها 
الثانيــة، وهــي عبارة عن ســيارة دفع رباعــي، بعد أن نجح 
مــن تحقيــق المركز األول بمســابقات الــوزن الثقيل، معربا 
ســموه عن ســعادته بما شــهده اليوم الختامي للبطولة من 
مســتويات قويــة عســكت بصــورة واضحــة التحضيــرات 
الكبيــرة لالعبيــن المشــاركين فــي هــذه النســخة، والتــي 
أســهمت بشــكل واضح في إبراز وإنجاح هذه النسخة من 

البطولة.

تعزيزا لقدرة ومكانة البحرين

وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: “إن إقامة هذه 
البطولــة تأتــي للتأكيد علــى قدرة البحرين فــي احتضانها 
وتنظيمها لمختلف البطوالت الســيما على مســتوى بطولة 
أقــوى رجــل، وهذا مــا يدفع نحــو الترويــج للبحرين دوليا 
وقاريــا كبلــد حاضــن لمختلــف األلعــاب الرياضيــة، والــذي 
يدفع إليها أنظار العالم لتكون محطة رئيســية الســتضافة 

المحافل الرياضية الدولية”.

ترجمة للتوجيهات الملكية

وأضــاف ســموه أن البطولــة تعكــس جهود ســموه الرامية 
لترجمــة رؤى وتوجيهــات حضــرة صاحــب الجاللــة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا 
ورعاه، لمواصلة الجهود الداعمة لقطاع الشباب والرياضة، 
بما يسهم في رفع مستوى الرياضات والرياضيين، ويهيئ 
األجواء المناســبة للمشــاركة المشرفة وتحقيق المزيد من 
المشــاركات  علــى صعيــد  المتميــزة  النتائــج واإلنجــازات 
العربيــة والقاريــة والدوليــة، وهذا ما يعزز مــا وصلت إليه 
البحرين من مكانة مرموقة على صعيد خارطة الرياضة.

متناغمة مع استراتيجية ناصر بن حمد

وتابع ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة: “إن توجيهنا 
باســتمرار إقامــة هــذه البطولة فــي نســختها الثانية، يأتي 
متناغمــا مــع الجهــود المتميــزة التــي يبذلهــا أخــي ســمو 
الملــك  بــن حمــد آل خليفــة ممثــل جاللــة  الشــيخ ناصــر 
لالعمال الخيرية وشــؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة االولمبيــة البحرينيــة، 
مــن خــالل االســتراتيجية التطويريــة التي رســمها ســموه 
لمســتقبل أكثــر إشــراقا علــى صعيــد الحركتيــن الشــبابية 

والرياضية البحرينية.

مستمرون في دعمنا للشباب

وقــال ســموه: “مســتمرون فــي دعمنــا للشــباب البحرينــي 
فــي مختلــف المجــاالت وبخاصــة المجــال الرياضــي، فقد 

رســمنا مــن خــالل مبادراتنــا أهــداف ترتكز علــى احتضان 
الشــباب وتطويــر قدراتهم وإمكانياتهم، بمــا يدفعهم نحو 
تقديــم أفضــل المســتويات، والذي يســاهم بشــكل واضح 
في مشــاركتهم في بناء وتنمية المجتمع وتحقيق المزيد 
مــن المنجــزات الحضاريــة للمنظومــة الرياضيــة بمملكــة 

البحرين”.

نشيد بالتنظيم والتغطية اإلعالمية

وقد أشــاد ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة بالتنظيم 
المتميــز الــذي شــهدته هــذه النســخة مــن البطولــة، والذي 
عكــس بصــورة واضحــة االســتعدادات التــي قامــت بهــا 
فتــرة  طــوال  العاملــة،  واللجــان  العليــا  المنظمــة  اللجنــة 
الحــدث،  إقامــة  فتــرة  إلــى  وصــوال  والتحضيــر  اإلعــداد 
مقدرا ســموه الجهود اإلعالمية التي بذلتها وزارة شــؤون 
اإلعــالم وكذلــك وســائل اإلعــالم المقــروءة والمســموعة 
مــن خالل تفاعلهــا الكبير مع الحدث ونقــل فعالياته، على 
الشــكل الذي ســاهم في نجاح هذه النســخة، مهنئا ســموه 
فــي الوقــت ذاتــه الفائزيــن بالمراكــز األولــى بالمســابقات 
الرئيســية ومتمنيا ســموه لبقية المشــاركين حظا أوفر في 

المشاركات القادمة.

سموه يشهد المنافسات الرئيسية

هــذا، وشــهد ســموه منافســات اليــوم األخيــر من النســخة 
ســمو  بحضــور  #أقوى_رجل_بحرينــي،  لبطولــة  الثانيــة 
الشــيخ ســلمان بــن محمــد بــن عيســى آل خليفــة، ووزيــر 
شــؤون الشــباب والرياضــة ســعادة الســيد أيمــن فــاروق 
رضــا  الســيد  ســعادة  الشــورى  مجلــس  وعضــو  المؤيــد، 
منفردي، ورئيس نادي الرفاع الشرقي الرياضي والثقافي 
ســعادة الشــيخ عبــدهللا بــن خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة، 
حيــث شــهدت إقامــة المســابقات النهائيــة للــوزن الخفيف 
والمتوســط والثقيل، التي اشتملت على مسابقات: مشية 
الســقاي، ورفع التاير، وســحب الســيارة، وســحب القرقور 
ورفع الســيارة. حيث أشــاد ســموه بالمســتوى الكبير الذي 
قدمــه المشــاركون فــي هــذه المنافســات، مؤكــدا ســموه 
أن تلــك المســتويات التــي ظهــر بهــا المشــاركون عكســت 
التحضيــرات الكبيــرة والقويــة التــي اســتعدوا مــن خاللها 

لهذه المشاركة.

تتويج أبطال المسابقات الرئيسية

الفائزيــن  بــن حمــد آل خليفــة  الشــيخ خالــد  تــّوج ســمو 
بالمراكــز األولــى بمســابقات الــوزن الخفيــف والمتوســط 
والوزن الثقيل. ففي الوزن الحفيف أحرز المتســابق خالد 
الظفيــري المركــز األول، فيما أحرز المتســابق الســيد شــبر 
عبدهللا المركز الثاني بينما أحرز المتسابق يوسف القالف 
المركــز الثالــث. وفــي الــوزن المتوســط، أحــرز المتســابق 
أحمد محمد طه المركز األول، فيما أحرز المتسابق فارس 

الكوهجــي المركــز الثانــي بينمــا أحــرز المتســابق عيســى 
رشدان المركز الثالث. وفي الوزن الثقيل، أحرز المتسابق 
ســلمان ســالم عبــدهللا المركــز األول، فيما أحرز المتســابق 
حســين علــي جمعــة المركــز الثانــي بينمــا أحرز المتســابق 

أحمد الموسى المركز الثالث.

تفاعل متميز من قناة البحرين الرياضية

ســجلت قنــاة البحريــن الرياضية برئاســة اإلعالمية مريم 
بوكمــال حضورها المتميز، من خالل تفاعلها بنقل الحدث 
علــى الهواء مباشــرة عبر طاقم عمل متكامل مع اســتديو 
خــاص لنقــل وقائــع المنافســات لحظة بلحظــة، إلى جانب 

عمــل عمــل اللقاءات المختلفــة مع المشــاركين والحضور. 
وكمــا عودتنــا القنــاة الرياضيــة دائمــا علــى نقــل األحــداث 
والفعاليــات الرياضيــة المحلية بصورة متميزة الســيما مع 
#مبادرات_خالــد بــن حمــد، بهــدف إبــراز العمــل والجهــود 
الكبيــرة التــي يبذلهــا العاملــون فــي البطــوالت، لتحقيــق 
أهــداف وتطلعــات ســمو الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة 

لدعم القطاع الشبابي والرياضي بالمملكة.

عيادة طبية متكاملة

نجحــت اللجنــة المنظمة في توفير عيــادة طبية متكاملة 
بالتعاون مع المستشفى العسكري، تتضمن وجود األطباء 

والخدمــات  الطبيــة  الرعايــة  تأميــن  بهــدف  والمســعفين 
الصحية لجميع المشاركين في البطولة.

فريق اإلبداع “برافو”

شــارك فريق اإلبداع التابع لوزارة شــؤون اإلعالم بتغطية 
نســختها  فــي  #أقوى_رجل_بحرينــي  بطولــة  منافســات 
اســتخدمها  التــي  الحديثــة  التقنيــة  خــالل  مــن  الثانيــة، 
الفريق في التغطية كـ”درون” والسيارة المتحركة المجهزة 
بالكاميرات، والتي ساهمت في ظهورها بالشكل المميزة.

#تحدي_الموروث

علــى  الشــعبي  المــوروث  رياضــات  لجنــة  حرصــت 
رجــل  أقــوى  بطولــة  مــن  الثانيــة  النســخة  المشــاركة 
بحريني، من خالل تخصيصها لركن ترويجي لمسابقة 
#تحدي_المــوروث، التــي وجــه ســمو الشــيخ خالــد بن 
حمــد آل خليفــة اللجنة بإطالقها يوم 23 مارس المقبل 
تحــت شــعار #يال_نتحــدى، والتــي تتضمــن إقامــة 11 
مســابقة بمنافســات لرياضة القوة والتحمل في أجواء 
تراثيــة، وهــي: التحــدي األول “العيــن”، التحديالثانــي 
“الســقاي”، التحــدي الثالــث “الحطــاب”، التحــدي الرابــع 
“ســحب القرقور”، التحدي الخامس “الزاجرة”، التحدي 
الســادس “الجــذع”، التحــدي الســابع “الدقــل”، التحــدي 
التحــدي  “البنــاي”،  التاســع  التحــدي  “النخلــة”،  الثامــن 
العاشــر “الصنــدوق المبيــت” والتحــدي الحــادي عشــر 

“الوادي”.

خالد بن حمد يتّوج البطل سلمان سالم بـجائزة أقوى رجل
الرئيســة للمســابقات  األولــى  بالمراكــز  الفائزيــن  ويتــّوج  المنافســات  ســموه يشــهد 
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نتطلع دائما لترجمة 
التوجيهات الملكية 

لدعم الشباب والرياضة

البطولة تأكيد لقدرة 
البحرين على تنظيم 

مختلف البطوالت 
والمحافل الرياضية

جهودنا متناغمة مع 
استراتيجية ناصر بن 

حمد للنهوض بالقطاع 
الرياضي



رحــب ممثــل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبيــة البحرينية الرئيس 
الفخري لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمشــاركة فرســان دولة اإلمارات العربية المتحدة في 
مهرجــان كأس جاللــة الملــك الدولــي لســباق القدرة، والذي ســيقام في الفترة من 27 فبراير الجاري حتى 2 من شــهر مــارس المقبل بقرية البحرين 
الدولية للقدرة برعاية مجموعة GFH المالية، مشــيًرا إلى أن وجود فرســان دولة اإلمارات وفرســان مملكة البحرين في الســباق سيشــكل فرصة 

مثالية لإلثارة والتحدي والقوة؛ باعتبارهم من خيرة الفرسان في رياضة القدرة.

دولــة  فرســان  مشــاركة  أهميــة  ســموه  وأكــد 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي ســباق كأس 
ســيعطي  الــذي  األمــر  للقــدرة،  الملــك  جاللــة 
الســباق طابعــا فنيــا إضافيــا مــع أهميــة وقوة 
وأهــم  أقــوى  مــن  يعــد  الــذي  الســباق  هــذا 
البطــوالت فــي موســم القــدرة، خصوًصــا أنــه 
يحمل االسم الغالي وتقام تحت رعاية كريمة 
مــن لدن صاحب الجاللــة الملك، الذي يحرص 
القــدرة  دائًمــا علــى دعــم ورعايــة منافســات 

البحرينية.
وأشــار ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
إلــى أن الســباق دائًمــا مــا يحظــى باالهتمــام 
والتنظيــم الخــاص، واإلعــداد المبكــر وتجهيز 
تتناســب  التــي  األمــور  بــكل  الدوليــة  القريــة 
الســتضافة الســباق الذي يحمل االســم الغالي 
علــى قلــوب الجميــع، مشــيًرا إلــى أن االتحــاد 
الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة برئاســة 
خليفــة  آل  راشــد  بــن  فيصــل  الشــيخ  ســمو 
فــي  كبيــًرا  جهــوًدا  بذلــوا  المنظمــة  واللجــان 
التنظيــم واإلعداد للبطوالت الســابقة، وأكدوا 
قدرتهــم على مواصلة التألق والتنظيم المميز 

والرائع.
وتوقع ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
منافسة قوية ومميزة وصعبة في هذا السباق 
المهم والكبير، الســيما مع المشــاركة الواســعة 
وفرســان  والخليــج  اإلمــارات  فرســان  ألبــرز 
اإلســطبالت المحلية واإلســطبالت الخليجية 
الخاصة التي ستشارك للمرة األولى هذا العام، 
مشــيًرا إلى أن مشاركة فرسان دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة فــي هــذا الســباق إنمــا ترفع 
مــن التشــويق واإلثــارة ويرفع حــدة التنافس 

خصوًصــا أن دولــة اإلمــارات الشــقيقة تمتلــك 
المتميزيــن، وحرصهــم  الفرســان  العديــد مــن 
فــي منافســات كأس جاللــة  المشــاركة  علــى 
الملــك إنمــا يعكــس مــدى أهميــة هــذا الســباق 
وقوته. وأكد ســموه أيًضا أن فرسان البحرين 
حريصــون على الحضور والمشــاركة في هذه 
البطولــة الغاليــة على قلوبهــم وتحقيق أفضل 

المراكز والنتائج كما عودونا دائما.
وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الســباقات  أهــم  النطالقــة  االســتعدادات  أن 
البحرينيــة واإلجــراءات  القــدرة  فــي موســم 
للفروســية  الملكــي  االتحــاد  اتخذهــا  التــي 
تهــدف  العاملــة  واللجــان  القــدرة  وســباقات 
إلبــراز الســباق بالصــورة التنظيميــة المتميزة، 
المميــزة  األخويــة  بالعالقــات  ســموه  مشــيدا 
بيــن مملكــة البحرين ودولة اإلمــارات العربية 
المتحدة في مختلف المجاالت، مؤكًدا ســموه 

ترحيــب البحريــن بمشــاركة فرســان اإلمارات 
جاللــة  كأس  ســباق  فــي  المتحــدة  العربيــة 
حــرص  تؤكــد  المشــاركة  هــذه  إن  إذ  الملــك، 
الجميــع علــى إنجــاح الســباق الغالــي والعزيــز 
علــى الجميــع، وأن االتحــاد الملكي للفروســية 
وســباقات القــدرة حريــص كل الحــرص علــى 
إنجــاح الســباق من مختلــف النواحي اإلدارية 
لســباق  الكبيــرة  المكانــة  يؤكــد  مــا  والفنيــة، 
جاللــة الملــك، وتمنــى ســمو الشــيخ ناصــر بن 
حمد كل التوفيق والنجاح لجميع المشــاركين 
في البطولــة وتحقيق أفضل النتائج والمراكز 

فــي الســباق الغالــي، وتأكيــد المكانــة الكبيــرة 
لرياضــة القــدرة فــي منطقــة الخليــج، والتــي 
حقــق أبطالها العديد مــن اإلنجازات الرياضية 

المشرفة على مختلف األصعدة.
وكان ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
قــد اعتمــد تنظيــم االتحــاد الملكي للفروســية 
وسباقات القدرة سباق اإلسطبالت الخليجية 
الخاصــة في إطار مهرجان كأس جاللة الملك 
لســباق القــدرة، واعتمد ســموه البرنامج العام 
للــكأس الغاليــة، إذ ســيقام الفحــص البيطــري 
يــوم األربعــاء الموافــق 27 مــن شــهر فبرايــر 
للقــدرة  الملــك  جاللــة  كأس  لســباق  الجــاري 

للناشــئين  كيلومتــًرا   120 لمســابقة  الدولــي 
والشــباب، والــذي ســينطلق في اليــوم التالي، 
وينطلــق الســباق يــوم الخميــس الموافــق 28 
فبرايــر، بينمــا يقــام الفحــص البيطــري األولى 
للخيول المشــاركة في السباق الدولي لمسافة 
120 كيلومتًرا لإلسطبالت الخليجية الخاصة 
عند الســاعة 3 وحتــى 4 عصًرا يوم الخميس، 
وينطلــق الســباق يــوم الجمعــة عند الســاعة 7 
األول  البيطــري  الفحــص  يقــام  كمــا  صباًحــا، 
جاللــة  كأس  ســباق  فــي  المشــاركة  للخيــول 
الملــك الدولي لمســافة 160 كيلومتًرا على أن 
ينطلق الســباق عند الســاعة 7 صباًحا من يوم 

السبت الموافق 2 من مارس المقبل.
وســيعلن االتحاد الملكي للفروســية وسباقات 
القدرة عن الجوائز القيمة لبطولة اإلسطبالت 

الخليجية الخاصة فيما بعد.
وأشــاد ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
برعايــة مجموعــة )GFH( المالية لبطولة كأس 
ســتحقق  أنهــا  مؤكــدا  للقــدرة،  الملــك  جاللــة 
عوامــل  جميــع  لتحقيــق  والتطلعــات  الــرؤى 
النجــاح ومــا يطمح لــه المنظمــون والقائمون، 
خصوًصــا أنهــا تعتبر من أقــوى وأكبر بطوالت 
وســباقات القدرة وتحظى بمشــاركة خليجية 

وبحرينية واسعة.

المكتب اإلعالمي

ناصر بن حمد يرحب بفرسان اإلمارات في مهرجان كأس الملك للقدرة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

جاللة الملك

ــة ــي ــال ــغ ال ــة  ــولـ ــطـ ــبـ الـ لـــمـــكـــانـــة  ــد  ــيـ ــأكـ تـ مـــشـــاركـــتـــهـــم  أن  أكـــــد  ســـمـــوه 
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ــر ــيـ ــثـ ــكـ ــت مــــنــــه الـ ــ ــم ــ ــل ــ ــع ــ والــــــــــــدي قــــــدوتــــــي فــــــي الـــــحـــــيـــــاة وت
يافا... عروس فلسطين 

تعــود أصولــي ألســرة فلســطينية مــن 
أشــهر مــدن العالــم وأجملهــا، أال وهــي 
يافــا )عــروس فلســطين(، التــي هاجــر 
منهــا أهلهــا عنــد االحتــال الصهيوني 
ضمــن  مــن  وكان   1948 العــام  فــي 
هــؤالء عائلتــي. وتعلــم والــدي )رحمه 
هللا( فــي إحــدى الجامعــات المصريــة 
وتخــرج منهــا فــي العــام 1941، وكان 
أنــه  مــن  الرغــم  العلــم. وعلــى  يحــب 
ينتمي لعائلة غنية إال أنه آثر أن يكون 
مهندًســا، إذ درس في كلية الهندســة، 
وأصبح مهندًسا بأول إذاعة بالمنطقة 
العربيــة هي إذاعة الشــرق األدنى في 
العائلــة،  نفــس  مــن  ووالدتــي  “يافــا”. 

وتزوجا ليرزقا بي في نهاية 1957.
ترعرعــت وكبــرت فــي دولــة الكويت، 
التــي أكــن لهــا كل المحبــة، فهــي البلد 
الــذي نشــأت وتربيــت وتعلمــت فيــه 
بــوزارة  حيــث عمــل والــدي مهندًســا 

الصحة الكويتية.
في بداية تعليمي درست في مدرسة 
الراهبــات، الاتــي كان لهن أثــًرا كبيًرا 
ولــذا  لحزمهــن،  نظــًرا  تربيتــي  علــى 
أثــرّن فــي حياتــي كثيًرا، ثــم التحقت 
الكويــت  فــي  الحكوميــة  بالمــدارس 
وتخرجــت العــام 1975 مــن مدرســة 
عبدهللا الســالم الصباح الثانوية، التي 
الثانويــة  المــدارس  أهــم  مــن  تعتبــر 
بالكويت، وتخرج منها أكثر النابغين.

ســافرت بعدهــا للدراســة فــي القاهرة 
وتخرجــت منهــا فــي 1981، وعملــت 
فــي الكويــت لفتــرة، ثــم توجهــت إلى 
لنــدن لدراســة البنــوك واالســتثمارات 
وحصلت على شهادتي، ومن ثم عدت 
المهنيــة  حياتــي  لبــدء  الكويــت  إلــى 
موظفــا فــي البنــوك االســتثمارية، إذ 
اســتثمارية  لمحفظــة  مديــًرا  عملــت 
ومدير اســتثمارات، ومنذ ذلك الحين 
ولله الحمد أنا أعمل في هذا المجال.

الهجرة من الكويت 

ال أتذكــر هجرة عائلتي من فلســطين؛ 
ألنني كنت صغيرا، لكنني أعرف معنى 
الهجــرة ومــا هــو اللجــوء واالحتــال، 
وتعرضت له وشهدته في العام 1990 
لــدى غزو النظام العراقي الكويت، لذا 
هاجــرت منهــا، وكانت المعاناة األشــد 

التي أثرت في حياتي.
وبالنســبة لــي كشــخص يعــرف ما هو 
االحتــال، ال أســتطيع أن أعيــش ببلد 
يخيــم عليــه االحتــال، وكان أكثــر ما 
يؤلمني هو رؤية الكويت التي عشــت 
بهــا طوال عمــري محتلــة. إضافة إلى 
ذلك فإن إصابة ابنتي الكبرى “رحاب” 
أثنــاء  التلــوث  مــن  جلــدي  بمــرض 
عــدة  أشــهرا  عمرهــا  وكان  االحتــال 
فقــط، جعلتنــي مضطــًرا للخــروج من 
الكويت والسفر إلى األردن لعاجها. 

وبعد انتهاء فترة عاج ابنتي سافرت 
من األردن إلى مدينة اإلسكندرية في 
مصر حيث كانت والدتي )رحمها هللا( 
تقطــن فيها بعد أن ترك أهلي الكويت 
عقــب تقاعــد والــدي )رحمــه هللا( فــي 
1985 ووفاتــه في ذات العام؛ لتتكفل 
العائلة والدتــي وأخَتّي. كانت واحدة 
عانيــت  التــي  الرحــات  أصعــب  مــن 

فيها.
مــن  هجــرة،  كانــت  حياتــي  كل 
الكويــت إلــى العــراق ثــم إلــى األردن 
ثــم مصــر، وفــي ذلــك الوقــت لــم يكن 
هنــاك تأشــيرات ســفر، وكنــت أحصــل 
علــى تأشــيرات ســفر للدخــول فقــط 
وليــس اإلقامــة، وبصعوبــة مــن خال 
بهــذه  أعرفهــم  الذيــن  األشــخاص 
الــدول. عانيت كثيــًرا في هذه الرحلة 

مع عائلتي.
 4 لمــدة  فــي مصــر  وخــال وجــودي 
ســنوات، أسست شركة استشارية مع 
اثنيــن مــن أصدقائي، وال تــزال قائمة 
حتــى اآلن، وأعتــز بهــؤالء األصدقــاء 
إال أنني كنت أجد مشــقة يومًيا للعمل 
بالشــركة. صحيــح أننــي عملــت ولكن 
لــم يكــن هــذا العمــل مــا أصبــو إليــه، 
فحاولت مرارا الخروج إلى أي مكان، 
ففشــلت لعوامــل عديــدة، ولكــن فــي 
العام 1994 ســنحت الفرصة ووصلت 

إلى البحرين في 1996.
نافعــة”،  ضــارة  “رب  بالحكمــة  أؤمــن 
فربنــا يكتــب لنــا األفضــل ويجــب أن 
نشكره ونحمده على السراء والضراء، 
فأنــا بعد خروجي من الكويت عانيت 
لســنوات عــدة وانتهى بــي المقام في 
حياتــي  فيهــا  بــدأت  التــي  البحريــن 
أنتمــي  أصبحــت  وخالهــا  الجديــدة، 
إلى البحرين حتى قبل الحصول على 

المواطنة.

أول زيارة للبحرين 

زرت البحريــن مرتيــن، إحداهمــا فــي 
العام 1987 واألخرى في العام 1991، 
وفــي األولى نزلت في فنــدق الخليج 
وكنــُت قادًمــا مــن الكويــت فــي رحلة 
عمــل إلى معظــم دول الخليج لتقديم 
االتحاد األوروبي، إذ كنت أعمل ببنك 
فرنســي بريطانــي آنــذاك، وكان معــي 
لتقديــم  األوروبييــن  مــن  مجموعــة 
عملــة اليورو وغيرها من العمات إلى 
البنوك والمؤسســات. مــن ذلك الوقت 
صغيــر  بلــد  ألنهــا  البحريــن؛  أحببــت 
وجميــل، وكنــُت قادًمــا مــن الكويــت 

درة الخليــج التــي تعتبــر بلــًدا ضخمــا 
لكــن  فيهــا،  الكبيــر  والتطــور  بأهلهــا 
الهدوء الذي تمتاز به البحرين جعلني 
مرتاًحــا، ومــن ثــم زرت دوال خليجية 
أخرى، كل دولة لها مميزاتها الخاصة، 

لكن البحرين أكن لها مكانة خاصة.
وفــي العام 1991 زرت البحرين ثانية 
وجلســت فيهــا لمــدة أســبوعين فقــط 
لــم أتمكــن زيادة المدة، لكــن في العام 
1996 ولله الحمد استطعت الحصول 
علــى عقــد مع بنــك وبــدأت العمل في 

البحرين.
عندمــا وصلــت البحريــن مــع شــريكة 
 ،1988 فــي  تزوجتهــا  التــي  حياتــي 
كان لدي حينها ابنتان، الكبيرة رحاب 

والثانيــة رنا، ثم رزقــت الصغرى رزان 
فــي العــام 1998 بالبحريــن، ونعتبرها 

البحرينية األصيلة بيننا.

بداية العمل المصرفي

تركتــه،  ثــم  بنــك  فــي  أوال  عملــت 
ودخلــت مــع مجموعــة فــي تأســيس 
ثــم  االســتثمارية،  البنــوك  أهــم  أحــد 
أصبحــت رئيًســا تنفيذًيا ألحــد البنوك 
بعدهــا  طويلــة،  لفتــرة  االســتثمارية 
تأســيس  مجــال  فــي  العمــل  بــدأت 
الشــركات االســتثمارية المتخصصــة، 

وممــا أفخــر بــه أننــي أسســت شــركة 
لنقــل البتروكيماويــات والغــاز، وهــي 
مــع  حكومــي  اســتثمار  عــن  عبــارة 
أحــد المؤسســات العريقــة فــي الدول 
االســكندنافية، ومن ثم أسســت فرعا 
لبنــك خارجــي، وغيرهــا، والحمــد للــه 
أننــي وفقت فــي هذه األعمال بشــكل 
جيد. دخلت معترك البنوك منذ 1984 
وال أزال في هذا المجال حتى اليوم.

خبرة في عوائق االستثمار 

االقتصــادي  الوضــع  أن  معيــن  يــرى 
العالمــي حالًيــا ســيئ جــًدا، خصوًصــا 

بمنطقتنــا العربيــة، إذ هنالــك العديــد 
من المؤسســات الماليــة والبنوك لديها 
االســتثمار  فــي  ومشــكات  عوائــق 
واألصول، ونظًرا للخبرة التي يمتلكها 
المؤسســات  فــإن  المجــال  هــذا  فــي 
الماليــة والبنــوك تســتفيد مــن خبرتــه 
المفيــدة  مــن أصولهــا غيــر  للتخلــص 
والعمــل علــى إعــادة هذه المؤسســات 
إلى العمل البنكي الذي يجب أن تركز 
عليه دون هذه األصول غير المفيدة.

ويقــول إنه عمل مع أحــد البنوك لمدة 
ســنتين للتخلص من األصول السيئة، 
وللــه الحمــد ســاعدتهم فــي التخلــص 
كمــا  األصــول.  هــذه  مــن   % 60 مــن 
يعمل حاليا مع بنك آخر؛ للتخلص من 

األصول غير المفيدة.

حب السفر ورهاب الطائرات 

أنــه  إال  كثيــًرا،  الســفر  معيــن  يهــوى 
الكثيــر  وزار  الطائــرات.  مــن  يخــاف 
مــن الــدول، منهــا دول الخليــج التــي 
تنقــل فيهــا وتعرف علــى معالمها، كما 
يكــّن محبة خاصة للســعودية ويحب 
الوجود فيها. ويعشــق زيــارة الكويت 
بيــن الفينــة واألخــرى لالتقــاء بأهلــه 
زيــارة  يحــب  وكذلــك  وأصدقائــه. 
والتــردد  العربيــة  الــدول  مــن  الكثيــر 
عليهــا كمصــر ولبنــان واألردن، وأيًضا 
وســنغافورة  آســيا  شــرق  دول  زار 
وماليزيــا وغيرهــا، لكنه يفضل الســفر 
مــن  العديــد  زار  حيــث  أوروبــا،  إلــى 

الدول األوروبية.
فــي  يســافر  لــم  بأنــه  معيــن  ويختــم 
المتحــدة  الواليــات  إلــى  حياتــه 
الســفر  “أحــب  معلقــا   )...( األميركيــة 
مــن  رهــاب  يعترينــي  أنــه  إال  كثيــًرا 
الطائــرات، وهوايتــي التعلم ودراســة 
الكثيــر  منزلــي  فــي  ولــدي  الطيــران، 
مــن الكتــب والمجــاالت عــن صناعــة 

الطيران وأنواعها”.

الوالد )رحمه الله( هو أستاذي األكبر، وأسير على خطاه، وتعلمت منه الكثير، وتوفي والدي صغيًرا في أواخر الستينات  «
من عمره، إذ رحل في أول شهر عملت فيه بالعام 1985. كان، له المغفرة والرحمة، مثقًفا جًدا يحب القراءة، وتعلمت 

منه حب القراءة، كما قدم لي الكثير من النصائح. وكان عادال جًدا، وال يخاف قول الحق، ويحاسب من يخطئ، ويحافظ 
على أصوله وتقاليده، كما يحافظ على تعاليم الدين اإلسالمي، ويدعونا للمحافظة عليها. وتعلمت منه األمانة، وعدم 
أخذ القرش الحرام، وأن الحرام ال يبقى بل يأخذ معه الحالل. ووالدتي )رحمها الله( أيضا تعلمت منها الكثير أيًضا، إذ 

تعبت كثيًرا في تربيتنا )أنا وأختّي( مع والدي، ولله الحمد كان والداي راضيين عني قبل وفاتهما. فرضا الوالدين مهم 
للغاية وال يفلح أحد في حياته من دون رضاهما.

رضا الوالدين كنز

أسامة معين في حوار مع “البالد”

يؤمــن بمقولــة “رب ضــارة نافعــة” وأن هللا يكتــب دائًمــا األفضــل. وعلــى الرغم من 
أنه عانى لســنوات عدة بعد هجرته من الكويت أثناء الغزو العراقي الجائر، إال أنه 
أصبح بعد ذلك مواطًنا بحرينًيا. ال يهاب ضيفنا رجل األعمال أسامة محمد معين، 
الصعوبات والمعوقات كما أسلفنا، فالعوائق الجمة التي واجهته في حياته لم يكن 
له دخل فيها، ومنها احتالل البلد الذي كان يقيم فيه؛ ليتمكن بعد ذلك من الخروج 

من نوائب الدهر هذه، صلًبا وواقًفا على قدميه بفضل من هللا. 

ويرى معين ضرورة أن يســعى الشــباب وراء رزقه وتعليمه دون انتظار المســاعدة 
الماديــة مــن أي شــخص، وأن يكــون هــذا الســعي دون ارتكاب مــا يخالف أوامر 

هللا؛ حتى ال يشكل حاجًزا عن الوصول إلى ما يبتغيه اإلنسان.

ويعتبر والده المرحوم قدوته التي يحتذي بها في أمور حياته، إذ تعلم منه 
الكثير، وال يزال يطبق ما تعلمه في حياته.

“البــالد” التقــت معيــن، الــذي يمتلــك خبرة طويلــة بالعمل في المؤسســات 
البنكية واالستثمارية، وفيما يلي نص اللقاء:

أمل الحامد | تصوير: رسول الحجيري

المكانة االقتصادية المرموقة من رحم المعاناة

يؤمن معين بضرورة عمل الشباب وسعيهم للحصول على أرزاقهم، وأال  «
ينتظروا من أحد أن يمنحهم شيًئا. ويقول: أذكر أنني بالمرحلة الثانوية 

كنت واقًفا في المدرسة أتفرج على مواقف سيارات المدرسين والطلبة، 
وشعرت بيد على كتفي وكانت يد مدرس التربية اإلسالمية، الذي أثر في 
حياتي )رحمه الله( وكان من األساتذة الكبار ثم أصبح دكتورًا وبعد ذلك 

داعية إسالميا. أثر علي كثيًرا، إذ علمني في جميع المراحل الدراسية. 
سألني المدرس وقتها: عم  تتفرج؟ فأجبته أنني أتفرج على السيارات 

بالمواقف، فأعاد السؤال هل تتفرج على سيارات الطلبة، فأجبته باإليجاب. 
فأخبرني أن الطلبة الذين يمتلكون السيارات الفارهة عندما يتخرجون 

ويشترون سيارات جديدة لن يشعروا بذات الفرحة التي يشعرون بها 
حينما يقتنوها بكدهم وتعبهم. وواصل المدرس حديثه بالقول “أنت 
تذهب مشًيا للمدرسة وتعود، وفي اليوم الذي ستشتري فيه سيارتك 

الخاصة األولى ستشعر بمتعة وفرحة ال توصف وستكون بالنسبة لك 
أجمل وأفخم من أي سيارة في هذه المواقف”. وقتها وافقته على كالمه 

وصمُت.

بعد تخرجي وعودتي إلى الكويت وشرائي أول سيارة بقوة 4 أحصنة كانت  «
فرحتي ومتعتي ال تضاهيها فرحة، حينئذ تذكرت كالم مدرسي. والعبرة من 

هذه القصة أنه عندما تشتري ساعة أو قلما بنقودك وهذه النقود تعبت 
بتحصيلها فإنها تعتبر أحلى متعة. وال أزال أذكر أول ساعة اشتريتها من 

أول “بونس” حصلت عليه وال زلت أحتفظ بها؛ ألنني تعبت لشرائها.

ذكريات شراء أول سيارة

bussines
@albiladpress.com
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كل دولة بالخليج 
لها مميزاتها 
ولكنني أكن 
محبة خاصة 

للبحرين

دخلت معترك 
البنوك منذ 
1984 وال 

زلت فيه

تعلمت أن 
الحرام ال يبقى 

بل يأخذ معه 
الحالل أسامة معيـن

رضا الوالدين 
يقود إلى 

التوفيق 
والنجاح

المتعة الحقيقية 
حينما تحقق 

أحالمك بعرق 
جبينك

ال أنسى دور 
أحد أساتذتي 

في تكوين 
شخصيتي
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تأتي أودي A8 الجديدة 
في جيلها الرابع، 

بتصميم مختلف وغير 
مسبوق شمل الشكل 

والقلب، وبمحرك 
أسطوري يحاكي إرث 

هذا الطراز الجميل الذي 
انطلق العام 1994.

tariq.albahar
@albiladpress.com

تعتبر تويوتا الندكروزر وشــقيقتها الفاخرة لكزس LX أحد أشــهر سيارات 
الـــ SUV الكبيــرة الحجــم. كلتــا الســيارتين تأتيــان بــأداء جيد علــى الطرق 

الوعرة، وبحجم كبير دون التضحية بالعمالنية. 

وانطلقــت منــذ ســنة إشــاعات بعمــل 
مــن  الجديــد  الجيــل  علــى  تويوتــا 
 ،2020 فــي  وإطالقهــا  الندكــروزر 
الســيارتين  كال  ستســتغني  حيــث 
علــى محــرك الـــ V8 ســعة 5.7 لتــر، و 
استبداله بمحرك الـ V6 ثنائي التيربو 

الحاليــة،   LS لكــزس  فــي  الموجــود 
إضافة إلى إطالق فئة هجينة أيضا. 
الواليــات  تويوتــا  مهندســو  وأّكــد 
المتحدة بإن إطالق األجيال القادمة 
من الســيارات مجرد “إشاعات”، وقد 

قاموا بنفيها بشكل كامل.

نفي إطالق جيل جديد من “الندكروزر”
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معاييــر جديدة لتصميم ســيارات الســيدان بتقنيــات ذكية

“نيسان” تطلق “ألتيما 2019” الجديدة كلًيا

كشــفت “نيســان” النقاب عن ســيارة “ألتيما” الجديدة كليا، والتي ترســي معيارا جديدا من حيث التصميم ومتعة القيادة والتكنولوجيا بالنسبة لشريحة سيارات السيدان 
متوســطة الحجم. وتقدم الســيارة أســلوبا متميزا، وتصميمات داخلية راقية، ومحركين جديدين، وخصائص متطورة ضمن نهج “نيســان للتنقل الذكي”. وتطرح ســيارة 

“نيسان ألتيما 2019” بسعة محرك 2.5 لتر خالل شهر فبراير في منطقة الشرق األوسط، على أن يتم طرح “ألتيما” بسعة محرك 2.0 لتر بالمنطقة خالل الصيف. 

وكانت الجيل السادس من سيارة “ألتيما”، 
األفضل مبيعا ضمن ســيارات السيدان من 
“نيســان”، قــد ظهر للمرة األولــى عالميا من 
خالل “معرض نيويورك الدولي للســيارات 
2018”، والــذي تزامــن مــع عرض “نيســان” 
لسيارة “فورموال إي” للسباقات في أميركا 

الشمالية للمرة األولى. 
وفــي معــرض تعليقــه، قــال نائــب الرئيس 
اإلقليمــي للتســويق والمبيعات في منطقة 
إفريقيــا والشــرق األوســط والهنــد كاليانــا 
سيفاغنانام: “تستند سيارة ألتيما الجديدة 
كليــا إلى ُســمعة عريقة تمتــد إلى 25 عاما، 
إذ يحظــى هذا الطراز بشــعبية مذهلة بين 
عمالئنــا في منطقة الشــرق األوســط، وإننا 
التــي  المتطــورة  الســمات  أن  ب  واثقــون 
ُأضيفــت مــن خــالل الجيــل الســادس لهــذا 
عمالئنــا”.  بيــن  جاذبيتهــا  ســتعزز  الطــراز 
وأضــاف: “تضفي ألتيما الجديد كليا رونقا 
متجــددا علــى ســيارات ســيدان متوســطة 
الحجــم، مــن حيــث التصميم واالســتمتاع 
بتجربــة القيادة والتقنيات، وهي الســمات 
التي تجمع بين القدرات والســعر المعقول. 
بالتصميــم   2019 ألتيمــا  ســيارة  وتتميــز 
الخارجــي االنســيابي، والتصميــم الداخلي 
الفخــم، والتحســينات في المحــرك، ونظام 
التعليق الُمحَكم، ونظام المقاعد المعّزز، ما 

يجعلها متفوقة على فئتها”.  
الجديــدة  “ألتيمــا”  ســيارة  تصميــم  ويعــد 
ســيارة  تصميــم  مــن  مســتوحى  كليــا 
النموذجيــة   ”2.0 موشــن   – فــي  “نيســان 
الحائــزة علــى جوائــز، والتي ظهــرت للمرة 
للســيارات  الدولــي  المعــرض  فــي  األولــى 
بأميــركا الشــمالية 2017، والــذي أقيــم في 
الجيــل  هــذا  ويتميــز  ديترويــت.  مدينــة 
مــن “ألتيمــا” بأنه أقــل ارتفاعــا وأكثر طوال 
وعرضا من الجيل الســابق، وذات مســتوى 
عــاٍل مــن االتــزان واإلطاللــة الجريئــة، مــع 
19 بوصــة.  خيــار لعجــالت وأطــر قيــاس 
فهــو  الداخلــي،  للتصميــم  بالنســبة  أمــا 
جديــد ومتميــز كليــا، فتضــم لوحــة تحكم 
عريضــة بتصميــم “gliding wing” الشــهير 

مــن نيســان، مــا يبــرز خصائــص التصميــم 
الخارجي للسيارة من حيث غطاء المحرك 
وفتحات التهوية المنخفضة، ويساعد في 
خلق بيئة مفتوحة ورحبة داخل السيارة.

والراحة في  الرفاهية  أبرز ميزات  وتضم 
التصميم الداخلي للسيارة مقاعد مطّورة 

مستوى  تــوفــر  إضــافــيــة  ــات  ــامـ دعـ ذات 
أفــضــل مــن الــدعــم والــتــمــاســك. كما تضم 
An�و  ،™Apple CarPlay أنظمة  السيارة 

متعددة  ملّونة  وشــاشــة   ،™droid Auto
القدرات  وهــي  بوصات،   8 قياس  اللمس 
داخل  شاملة  ترفيه  تجربة  تضمن  التي 

الــمــحــافــظــة عــلــى مستوى  الـــســـيـــارة، مـــع 
تحكم سلس أثناء القيادة. 

وتــم دمــج أحــدث التقنيــات كمعيــار يمّيــز 
سيارة “ألتيما 2019” في إطار نهج “نيسان 
للتنقــل الذكــي”.  وتشــتمل هــذه التقنيــات 
على كٍل من خاصية التنبيه باقتراب مركبة 
استشــعار  للســائق  تســاعد  والتــي  أخــرى، 
جميــع المركبــات مــن حولــه عنــد الرجــوع 
للخلــف. وعنــد استشــعار جســم مــا، يقــوم 
النظام بإشــعار الســائق من خــالل تنبيهات 
الســيارة  تتيــح  كمــا  وبصريــة.  صوتيــة 
مراقبــة آمنة للطريق من األمام والجوانب 
والخلــف مــن خــالل تقنيات تدّخــل، وهي: 
مكابح طوارئ أوتوماتيكية عند استشعار 
المشــاة، والتنبيــه عنــد الخــروج عن مســار 
الطريــق )LDW(، والتنبيــه بالنقطة العمياء 
مــن خالل نظــام راداري، والتنبيه باقتراب 
مركبــة أخــرى عنــد الخــروج مــن المواقــف 
المرتفــع  بالضــوء  والمســاعدة   ،)RCTA(

)HBA( والمزيد.

أعلنت “جي إم سي” وصول مركبتها أكاديا 
2019 إلــى الشــرق األوســط، وتتوفر أكاديا 
الجديدة بنمط مقاعد تتســع لخمسة وستة 
العــام  طــراز  تصميــم  وتــم  رّكاب،  وســبعة 
2019 وفــق مســتويات عاليــة مــن المرونــة 
وتقنيــات  التحســينات،  مــن  المزيــد  مــع 
الســالمة المتقّدمــة، في حيــن تتمّتع بنظام 
توليــد حركــة فّعــال وبنيــة هيــكل خفيفــة 
الــوزن.  ويتــم تزويــد أكاديــا بمحــّرك قــوي 

وفّعال نوع V6 بســعة 3.6 لترات يوّلد قّوة 
قدرهــا 310 أحصنة، وبفضل تقنية “جنرال 
Ac� للوقــود  الفّعالــة  لــإدارة  “موتــورز” 
تحقيــق  يتــم   ،”tive Fuel management
مستوى استهالك محّسن للوقود عند 11.2 
لتر/100 كلم بالدورة المجّمعة في طرازات 
الدفــع بالعجــالت األماميــة )FWD( و11.7 
لترا/ 100 كلم لطراز الدفع بجميع العجالت 

.)AWD(

كشف رسميا عن سيارة لكزس LC 2019 وشاركت في معرض باريس الدولي 
للسيارات في أكتوبر الماضي، وبدأت السيارة فعليا في الوصول إلى األسواق 

العالمية ومن بينها السوق الخليجية بشكل خاص.

 لكــزس LC 2019 لــم تحصــل على أي 
تغيــرات في مواصفــات المحرك، وإنما 
الخيــار  الخياريــن،  علــى  الحفــاظ  تــم 
األول ســعة 5.0 لتر بعدد 8 ســلندرات، 
والذي يعطي قوة 471 حصانا مع ناقل 
النســخة  أمــا  األوتوماتيكــي.  الحركــة 

النســخة  فهــي  المحــرك،  مــن  الثانيــة 
الهجينة/ والتي تأتي بالمحرك البنزين 
سعة 3.5 لتر بعدد 6 سلندرات، إضافة 
إلــى المحــرك الكهربــي، والــذي يعطــي 
قــوة 354 حصانــا، مــع ناقــل الحركــة 

األوتوماتيكي.

أزاحــت رائــدة الصناعــات األلمانيــة بورشــه 
الســتار عــن الوجــه الجديد لمركبــات ماكان 
ومــاكان S للعام الجديد من مدينة مايوركا 
اإلســبانية، بعد خروجها بمواصفات حديثة 
وغيــر مســبوقة فــي عالــم الســيارات، بدأت 
بالتصميــم  مــرورا  الخارجــي،  بالشــكل 

الداخلي، وأخيرا التقنيات الالفتة.
ُكشــف  التــي  الجديــدة،  مــاكان  وأصبحــت 

عنهــا الســتار فــي معرض باريس للســيارات 
ألول مرة، بمحرك بنزين رباعي الســلندرات 
سعة لترين مع شاحن توربو، مزود بحجرة 
جزيئــات  تنقيــة  وفلتــر  مطــورة  احتــراق 
هــذه  فــي  المحــرك  قــوة  وتبلــغ  البنزيــن. 
المتعــددة  المدمجــة  الرياضيــة  الســيارة 
االســتعماالت 252 حصانــا )185 كيلــو واتا( 
ويصل عزمه األقصى إلى 370 نيوتن/ متر.

GMC تقدم أكاديا 2019
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بورشه ماكان 2019

تحمل هايلكس 2019 لغة تصميم تويوتا 
التــي تشــعرك دومــا باالطمئنــان والثقــة؛ 
مظهرهــا  بيــن  الوثيــق  لالرتبــاط  نظــرا 
واالعتماديــة وقــوة التحمــل، حيــث يبــدأ 
ذلك من خالل الشــبك األمامي ومصابيح 
LED األماميــة، إضافــة لوجــود عجــالت 
لمزيــد  إنــش   17 إلــى  أحجامهــا  تصــل 
مــن القــدرة علــى الطرقــات الصعبــة؛ كــي 
بفضــل  الطريــق  علــى  ملــك  أنــك  تشــعر 
مــن  تزيــد  التــي  الجنــوط  عــرض  مــدى 
الثبــات، وكــي تحصــل على لمســة خاصة 
بــك، يمكنــك االختيار من بين عــدة ألوان 
تتضمن الفضي، األبيض اللؤلؤي، األبيض 
تزخــر  واألســود.  الرمــادي،  الكريســتالي، 
مقصــورة هايلكــس الفســيحة بالكثير من 
التقنيــات الفعالة التــي تعمل على راحتك 
الوصــول  يمكــن  حيــث  درجــة،  ألقصــى 
بســهولة إلــى جميــع األدوات والمعلومات 
األساســية علــى لوحــة القيــادة المصممــة 
بشــكل هندســي مريــح مــن خالل شاشــة 
المدمجــة،  الترفيهــي  المعلومــات  نظــام 
إضافة إلى شاشة عدادات رقمية بقياس 

4.2 إنــش كــي تــرى كل مــا تحتــاج مــن 
معلومات أمامك مباشرة، حيث ستعرض 
لــك أيضــا عــدة مؤشــرات تســاعدك علــى 
القيــادة بالطريقة األكثر كفاءة باســتهالك 
الوقــود لتوفيــر النفقــات، إضافــة لوجــود 
نظــام صوتي مميز يســاعدك باالســتمتاع 
بــكل مــا تســتمع إليــه علــى الطريــق. تــم 
تصميــم هايلكــس لتكون التجســيد الحي 
للقــوة والمتانــة مــن تويوتــا بفئــة البيــك 
هيكلهــا  أن  ســنجد  ولهــذا  الخفيفــة،  اب 
الخارجــي قــوي للغايــة يتحمــل مختلــف 
الصدمات، إضافة لوجود عدة أنظمة أمان 

تســاعدك علــى القيــادة بمســتويات أعلى 
مــن الســالمة، مــا يتضمــن نظــام التحكــم 
بالثبات والتحكم بتماســك العجالت لثقة 
أكبر على مختلف الطرقات، مانع االنزالق 
للتحكم بالمكابح والعجالت ومســاعدتك 
الطريــق،  عــن  االنحرافــات  تفــادي  علــى 
مســاعد التحكــم فــي المقطــورة لتفــادي 
انحرافهــا بالخلــف بمــا يؤثــر علــى ثباتــك 
كاميــرا  لوجــود  إضافــة  القيــادة،  أثنــاء 
بالحصــول  لتســاعدك  خلفيــة  مراقبــة 
علــى رؤيــة أوضح أثناء الرجــوع للخلف، 

ووجود اثنين من الوسائد الهوائية.

الكثيــر من التقنيــات الفعالة وكفاءة باســتهالك الوقود

تويوتا هايلكس 2019... المتانة واالعتمادية

حازت شــركة هيونــداي موتــور التكريم في 
 iF( جوائــز “آي إف ديزايــن 2019” العالميــة
تصاميــم  أكثــر  مــن  بعــٍض  لقــاء   )Design
الخامســة  للســنة  وذلــك  إبداعــا،  مركباتهــا 
علــى التوالــي. وحصــدت الصانعــة الكوريــة 
جائزتين من الجوائز المرموقة ذات الشــهرة 
مــن  كل  فــازت  عندمــا  الواســعة،  العالميــة 
المركبــة الرياضيــة متعــددة االســتخدامات 
“باليســيد” والســيارة الرياضيــة النموذجيــة 
“لــو فيــل روج” بفئــة “الســيارات/المركبات” 
التــي تشــهد منافســة ســنوية محتدمــة مــن 
قطــاع صناعــة الســيارات العالمــي. ويمثــل 
ســجّل هيونــداي القياســي هذا العــام إنجازا 
بارزا آخر من إنجازات الشركة، التي تواصل 
التقّدم بخطوات واسعة في جعل السيارات 
متاحــة  الراقيــة  التصاميــم  ذات  الممتــازة 
بأســعار معقولــة للعمــالء فــي جميــع أنحــاء 

العالم.
وكّرمــت الجائزة المركبــة الرياضية متعددة 
مــن  الجديــدة  “باليســيد”  االســتخدامات 
هيونــداي، التــي كانــت كشــفت النقــاب عنها 
أنجلــوس  لــوس  معــرض  فــي  مــرة  ألول 

 SUV للســيارات العام الماضــي، وهي مركبة
راقيــة كبيــرة الحجــم بثالثــة صفــوف مــن 
المقاعــد. وتتميــز “باليســيد” بقــدرات فائقــة 
بالقيــادة  يختــص  فيمــا  متقدمــة  وتقنيــات 
الســالمة  وجوانــب  الطــرق  جميــع  علــى 
والســرعة. وقــد تــّم وضع تصاميم هندســية 
المقصــورة  وُبنيويــة جريئــة، ســواء داخــل 
ُبغيــة توفيــر أقصــى  الخارجــي؛  للشــكل  أو 
واالســترخاء  والرحابــة  الراحــة  مــن  قــدر 
لــكل مــن الســائق والــركاب. أما الفــوز اآلخر 
الــذي أحرزتــه هيونــداي، فــكان مــن نصيــب 
الســيارة “لــو فيــل روج”، التــي ُعرضت ألول 

مــرة فــي معــرض جنيــف للســيارات 2018. 
قــراءة  النموذجيــة  الســيارة  هــذه  وتجســد 
مبتكــرة لــروح تصميــم هيونــداي الرياضــي 
التــي كانــت ظهــرت للمــرة األولى فــي طراز 
الكوبيــه النموذجــي التاريخــي الشــهير الذي 
يعــود للعــام 1974. وتعكــس الســيارة فكــرة 
 Sensuous( المؤثــر”  “الرياضــي  التصميــم 
عناصــر  بيــن  ُتجانــس  التــي   )Sportiness
التصميم األساسية األربعة المتمثلة باألبعاد 
والتصميــم  البنيويــة  والهندســة  النســبية 
بيــن مقومــات  فــي حيــن تجمــع  والتقنيــة، 

الجمال الالفت والقدرات الوظيفة العالية.

الموديل العائلي “باليسيد” بقدراتها و ”لو فيل روج” النموذجية

هيونداي تحصد جائزتين من “آي إف ديزاين”



للبحرين “الكيرم”  أدخل  من  أول  المنامة...  في  “دارجلينك” 

أطلقت مطربة الراب الشهيرة كاردي بي أغنية سنغل جديدة مع  «
النجم برونو مارس، بعنوان “Please Me”، على قناتها الخاصة 

بـ”يوتيوب”، وحققت األغنية خالل يوم واحد فقط أكثر من 8.5 ماليين 
 Rap مشاهدة. ُيذكر أن كاردي فازت أخيرا بجائزة غرامي ألفضل ألبوم

.”Invasion of Privacy“ عن ألبومها

تجربة التســوق في ســوق المنامــة القديمة، تجربة 
اســتثنائية تســتعيد أجمــل مالمح الحياة الشــعبية 
واليوميــة، وتضيــف إلــى زيارتــك ذاكــرة ال تتكــرر 
فــي أي مــكان آخــر، بوجــود محالت قديمــة حفرت 
اســمها بقــوة فــي تاريــخ هــذا الســوق الذي يعشــقه 
أهــل المنامــة بالخصــوص، لعــل محــل “دارجيلنــك” 
علمنــا  والــذي  “الكيــرم”،  و  الرياضــة  لمســتلزمات 
أهمهــا. مــن  وهدمــه  لــه  تطويريــة  خطــة  بوجــود 

تاريخيا يعود المحل لعائلة ســرواني الباكســتانية 
التــي جــاءت للبــالد فــي أوائــل األربعينــات، وكان 
شــراء  عــن  يبحــث  مــن  كل  المحــل  هــذا  يرتــاد 
المالبــس الرياضيــة األصليــة بالطبــع إلــى جانــب 
المســتلزمات الرياضية مثل كــرات التنس والقدم 
المخاطة في باكستان، إضافة إلى عمل الشعارات 
للشــركات وللمناســبات المختلفــة، والكتابــة علــى 
وأقــدم  أول  يعتبــر  والميداليــات، حيــث  الــدروع 
محل يبيع هذه المنتجات في البحرين والمنطقة.
أول ما يبدر في البال ســبب تسميته “دارجيلنك”، 
وهو اسم منطقة جبلية تشتهر بمزارع الشاي في 
الهمااليــا، وتــم تأســيس المحــل فــي العــام 1946، 
كذلك جلب المحل لعبة “الكيرم” الهندية للبحرين 
ألول مــرة في األربعينات، وانتشــرت “الكيرم” في 

البحريــن عنــد الجميــع حتــى 
اليوم.

المنامــة  ســكان  لجميــع 
هــذا  مــع  ذكريــات  القدامــى 
يتذكرونــه  الــذي  المحــل 
ذكــر  أثنــاء  خصوصــا  جيــدا 
الكثيــرة  القديمــة  المحــالت 
هناك، ذكريات جميلة بالشك 
باقية مع بقاء الســوق بجميع 
تفاصيلــه، خصوصا أن معالم 

ومالمــح الســوق لــم تتغيــر على الرغــم من مرور 
عقــود طويلــة لــه؛ لــذا مــازال يحمــل الكثيــر مــن 
الذكريــات لــكل مواطــن، ولــكل “منامــي” بالطبــع 
تحديــات  يواجــه  المنامــة  ســوق  أن  خصوصــا 
مــن المجمعــات التجاريــة الحديثــة التــي تتميــز 
بأماكــن الترفيــه والتبريد والبضائــع الحديثة من 
المــاركات، إال أن الســوق يتميــز عــن المجمعــات 
الحديثــة بطــرازه القديــم وبضائعــه الخاصــة بــه 
والمرتبطــة بالتــراث البحرينــي القديــم، والتي ال 

تتوافر في المجمعات التجارية اليوم.

األحد
24 فبراير 2019 
19 جمادى اآلخرة 1440
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جــــــاســــــم: نـــتـــمـــنـــى وجــــــــــود جــــهــــة وطــــنــــيــــة تـــتـــبـــنـــى الـــــفـــــن وتــــــقــــــدم الـــــعـــــروض

أنهــى 15 خبيــرا فــي التــراث الشــعبي يمثلــون الــدول العربيــة الواقعــة بإقليــم الشــرق األوســط 
وشــمال افريقيــا يــوم أمــس أحــد أهم االجتماعــات الثقافيــة بالشــارقة بدولة اإلمــارات العربية 
المتحــدة للتباحــث حــول ســبل تنفيذ عدد من المشــاريع الخاصة بدول اإلقليــم وتضمنتها خطة 
عمل المنظمة الدولية للفن الشــعبي )IOV( للســنوات الثالث القادمة، والعمل على توحيد جهود 
فــروع المنظمــة للنهوض بالعمل األهلي المؤسســي وتذليل الصعوبــات التي تواجه الحفاظ على 
معطيــات الثقافــة الشــعبية والعنايــة بتوثيــق إبداعاتهــا بالتعــاون مــع الجامعــات والمؤسســات 

الثقافية الرسمية واألهلية ذات االهتمام.

وشــمال  األوســط  الشــرق  إقليــم  مديــر  وكان 
قــد  المســلم   عبدالعزيــز  بالمنظمــة  افريقيــا 
التنفيذيــة  القيــادات  كل  إلــى  الدعــوة  وجــه 
بالمنظمــة والتــي تديــر فروعــًا لهــا باإلقليم إلى 
للتــراث  الشــارقة  بمعهــد  االجتمــاع  هــذا  عقــد 

طرحــت  ليوميــن  واســتمر  الشــارقة  بمدينــة 
خاللــه مجموعــة مــن المشــاريع واألفــكار دارت 
حولهــا مناقشــات ثريــة قبــل إقرارهــا ووضعهــا 
المجتمعيــن  جديــة  أكــد  ممــا  التنفيــذ  موضــع 
فــي العمــل علــى تحقيق أهــداف هــذه المنظمة 

 NGO العاملــة تحــت مظلــة اليونســكو كمنظمة
غيــر حكوميــة. وبرغم مــا يبذل على المســتوى 
الرســمي مــن جهــود إال أن أغلــب دول اإلقليــم 
تواجــه مشــكالت متفاقمــة في االســتغالل غير 
التجــاري  واألداء  التراثيــة  للمــادة  المشــروع 
للفنــون وغيــاب االهتمام العلمــي الجاد بالتراث 

الثقافــي غيــر المــادي مما ســاهم فــي ضياع كم 
كبيــر مــن الســرديات واألمثــال وضيــاع أصــول 
وفنــون  والمعــارف  والتقاليــد  العــادات  أغلــب 
األداء الغنائــي والحركــي لعــدم توثيقهــا باكــرًا، 
فــي الوقــت الــذي يتــم فيه فقــد مســتمر للرواة 
المعمرين وتفــرق حفظة األصول الفنية نتيجة 

المنظمــة  وتعمــل  االهتمــام.  وعــدم  اإلهمــال 
الدولية للفن الشعبي )IOV( من مكتبها الرئاسي 
مــن  مجموعــة  تنفيــذ  علــى  البحريــن  بمملكــة 
المشــاريع بالتعــاون مع مؤسســات االختصاص 
البحــث  وأســاتذة  المحليــة  والجامعــات 
والمهتمين بكل دولة لمعالجة هذا الوضع ولفت 

النظر إلى ما يتهدده للحد من ضياع وهدر هذه 
المادة التراثية الثمينة.  وتجدر اإلشارة لوجود 
22 فرعــا للمنظمــة عربيــة وغيــر عربيــة بإقليــم 
الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا منهــا ثمانيــة 
عشــر دولــة عربية، تخلفــت منها ثالث دول عن 
حضور هذا االجتماع لظروف أمنية وسياسية.

يــرى الفنــان وصانــع الدمــى وأبــرز متخصــص فــي 
الدمــى  فــن  أن  جاســم،  أحمــد  العرائــس  مســرح 
ومســرح العرائــس فــي البحريــن أكثر مــن ضعيف، 
بدمــى  يســتعان  ومعظمهــا  اجتهــادات  ومجــرد 
جاهــزة مــن الخــارج أو بتصنيــع دمــى عاديــة جدا 
كلعب لألطفال وللبيع، وتمنى جاسم أن يجد جهة 
وطنيــة قويــة تتبنــى هــذا الفــن ويقــدم مــن خالله 

العروض والورش وتعرض في التلفزيون.
“البــالد” التقــت بصانــع الدمــى الفنان أحمد جاســم 

لسبر أغوار هذا العالم الجميل والغائب عنا.

حدثنا أوال عن تاريخ فن الدمى أو مسرح العرائس؟ «

لــدى  موجــودا  وكان  جــدا  قديــم  العرائــس  فــن 
الصينييــن واليونــان والعرب والمصرييــن القدماء 
لكنه لم يتبلور على شكل فن محدد، ولكنها أدوات 
تســلية للصغــار والكبار ربما يتــم تحويلها إلى لعبة 

أو مسرحية عفوية.

هذا الفن يحقق أكبر قدر ممكن من  «
استيعاب الطفل.. هل يمكننا القول أن فن 

الدمى يشبه الرسوم المتحركة؟

يمكــن ذلــك إذا تــم تطويــر تقنيــة صــورة الدمــى 
بشــكل ممتــع، كمــا يمكــن ذلــك إذا كان هنــاك إنتاج 
غزيــر متواصــل ومدعــوم وهذا األمــل الذي أطمح 

له وأعمل من أجله. 

كم نوًعا من الدمى ابتكرت؟ وما  «
أسماؤها؟ 

ولكننــي  أنواعــا جديــدا  ابتكــرت  بأننــي  أدعــي  ال 
ابتكــرت بعــض األفــكار الغريبــة وطبقــت عليهم ما 
تعلمتــه فــي الدمى، فمثــال قدمت حلقــات الدكتور 
“لــو” على االنســتغرام باســتخدام خليــط من فنون 
الدمــى مــن خامــات الــورق والخشــب واالســفنج 
عروضــي  فــي  ذلــك  نفــذت  وبالمثــل  وغيرهــا 

المسرحية.

ما المواد التي تصنع منها الدمى وأشهرها؟  «

الدمية تصنع من أي مادة خفيفة تصلح للتحريك، 
واالســفنج  والفليــن  والطيــن  الخشــب  مثــل 
والبالســتيك وحتــى الحديــد إذا اســتعمل بطريقة 
صحيحــة، وفــي الدمى الكبيرة الضخمة اســتخدم 

ما تشاء شرط أن تعرف كيف تحركها.

هل من الضروري كتابة سيناريو للعرض أم  «
يفضل االرتجال؟ 

كل عــرض يخضــع لســيناريو مكتــوب ومحضر له، 
المقصــودة  الــورش  فــي  إال  يكــون  ال  واالرتجــال 

بذلك.

لقد كان مسرح العرائس في الماضي  «
منافس قوي للعروض المسرحية خاصة 

في بعض الدول العربية.. هل باإلمكان أن 
يعود إلى سابق عهده؟ 

ممكــن إذا تحرك الغيــورون على هذا الفن وحركوا 
مبادراتهم نحو مشاريع وطنية كبرى.

كيف تجد نشاط مسرح العرائس في البحرين؟  «

أكثــر مــن ضعيــف، ومجــرد اجتهــادات ومعظمهــا 
يستعان بدمى جاهزة من الخارج أو بتصنيع دمى 

عادية جدا كلعب لألطفال وللبيع.

هل هناك مهرجانات عالمية لفن العرائس؟  «

هنــاك مهرجانات في غاية األهمية، فمثال مهرجان 
شــارليفيل ميزري في فرنســا ومهرجــان في تركيا 

وبريطانيا وإيران وتونس وغيرها. 
وهناك يطرح فكر مسرحي على أعلى المستويات، 
وتمتــزج فنون األداء البشــري بالدمى في أســلوب 
مغاير عما نفهمه من مســرح الدمى العادي الساذج 

في بالدنا.

يجب على الدولة االلتفات لمسرح الطفل  «
ألهميته التربوية.. هل توافقني الرأي؟

نعم بال شك.

ما مشروعك الحلم؟  «

أن أجــد جهــة وطنية قوية تتبنــى هذا الفن ونقدم 
فــي  ونعرضهــا  والــورش  العــروض  خاللهــا  مــن 

التلفزيون.

عن مسرح العرائس قال الكاتب األميركي  «
مارك توين: إنه أعظم اكتشافات القرن 

العشرين، تلك الوسيلة والغاية التي تغني 
العقول وتهذب النفوس 

وتخلق جياًل واعًيا يستطيع أن 
يواكب التطور الحياتي السريع 

الذي يشهده العالم المعاصر.. 
ما رأيك؟

رائــع يفهــم  مــن شــخص  رائعــة  كلمــة 
الدمــى  فــن  نعــم..  الفــن،  هــذا  قيمــة 
فــن راق ومعقــد ويحمــل الكثيــر مــن 
العلــوم والمعارف للطفل وفي مختلف 

المراحل العمرية.

المنظمة الدولية للفن الشعبي تناقش خططها

مسرح العرائس في البحرين ضعيف ومجرد اجتهادات

صورة جماعية للمشاركين افتتاح االجتماع اإلقليمي

أسامة الماجد
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أحمد جاسم في 
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الدمى فن راق
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تصنع من 
أي مادة 
خفيفة

طارق البحار
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إدارة ترامب مجبرة على دعم اإلجهاض

وجــدت إدارة الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب نفســها فــي وضــع 
محــرج بعــد تقريــر قدمــه محققــون فيدراليــون فــي قضايــا تتعلــق 
بتوفيــر التغطيــة الصحية التي يكفلها القانــون األميركي في حاالت 
اإلجهــاض فــي حاالت معينة، حيــث إن إدارة ترامب، والتي تعارض 
بشــدة اإلجهــاض، قــد تضطر اآلن للعمل مع الواليــات؛ للتأكد من أنها 
توفــر تغطية الطبية الالزمة لإلجــراء الجراحي أو عقاقير اإلجهاض 
فــي ظــروف معينــة يكفلهــا القانــون األميركي.ووجد ممثلــو الصحة 
الفيدراليــة أن 13 واليــة على األقل تســتهين بضرورة تغطية حبوب 
االجهــاض، حيــث أخفقــت واليــة مثــل ســاوث داكوتا لمدة 25 ســنة 
في توفير التغطية المطلوبة لإلجهاض في الحاالت التي نص عليها 
القانــون، ولــم تكــن والية ســاوث داكوتا وال الواليات الـــ 13 متوافقة 

مع المتطلبات الفيدرالية.
كمــا وجــد التقريــر أن 28 واليــة ال تغطي حاالت اإلجهــاض إال عندما 

تساعد الحكومة الفيدرالية في دفع تكاليفها، بينما تستخدم واليات 
أخرى أموالها الخاصة؛ لتوفير تغطية أوسع.

وقــال التقريــر إن عــدد حــاالت اإلجهــاض فــي الواليــات المتحــدة 
انخفــض فــي الســنوات الثالثيــن الماضيــة، لكــن اإلجهاضــات التــي 
تشــمل اســتخدام عقاقيــر طبية بدال من إجــراء جراحي قد ازدادت، 
وقد تشــكل اآلن ثلث حاالت اإلجهاض. وبعد رؤية مشــروع التقرير، 
قالــت إدارة ترامب إنها ســتحث الواليات علــى االمتثال؛ ألنها يجب 

أن تدير برامجها الطبية “وفًقا للقوانين والتوجيهات الفيدرالية”.

أعلنت السعودية إدراج اللغة الصينية 
بجميــع  الدراســية  المقــررات  فــي 

المراحل التعليمية في المملكة.
الرســمية  األنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
البــدء  “تقــرر  أنــه  )واس(،  الســعودية 
كمقــرر  الصينيــة  اللغــة  إدراج  فــي 
دراسي بجميع المراحل التعليمية في 

مدارس وجامعات المملكة”.
يأتــي هــذا القــرار بالتزامــن مــع زيــارة 
ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان 
للصين، في ثالث وآخر محطات جولة 
والهنــد،  باكســتان  شــملت  آســيوية، 
التقــى خاللهــا الرئيــس الصينــي شــي 
جين بينغ، وعددا من المســؤولين في 

بكين.
التنــوع  “تعزيــز  إلــى  القــرار  ويهــدف 
آفــاق  وفتــح  المملكــة،  فــي  الثقافــي 
دراســية جديدة أمام طــالب المراحل 
تعليــم  بوصــف  المختلفــة،  التعليميــة 
فــي  يســاهم  جســًرا  الصينيــة  اللغــة 
والثقافيــة  التجاريــة  الروابــط  زيــادة 

بين الشعبين”.

السعودية تدرج 
“الصينية” بالمناهج أعلنــت الهيئــة المســؤولة عن عناوين اإلنترنت أن أجــزاء مهمة من البنية التحتية 

المعلوماتيــة تواجــه هجمــات كبيــرة تهــدد النظام العالمــي لتدفــق المعطيات على 
الشبكة العنكبوتية.

لألســماء  اإلنترنــت  هيئــة  وأعلنــت 
بعــد  )آيــكان(  المخصصــة  واألرقــام 
اجتماع طارئ وجود “تهديد مســتمر 
البنيــة  مــن  مهمــة  ألجــزاء  وكبيــر” 
التحتية تؤثر على عناوين النطاقات 

الخاصة بمواقع إلكترونية.
التكنولوجيــا  كبيــر مســؤولي  وقــال 
“إنهــم  كونــراد  ديفيــد  آيــكان  فــي 
يهاجمون البنية التحتية لإلنترنت”.

وتحــدث هــذه الهجمــات منــذ 2017 
لــدى  متزايــدا  قلقــا  أثــارت  لكنهــا 
األســابيع  فــي  األمنييــن  الباحثيــن 
األخيرة مما استدعى عقد االجتماع 

الخاص آليكان.
ويســتهدف النشــاط الخبيــث “نظــام 
إس(  إن  )دي  النطاقــات”  أســماء 
المســؤول عــن نقــل المعطيــات إلــى 

وجهتها على مواقعها اإللكترونية.

نعــى أميركــي مصــاب بالســرطان مــن مدينــة نيويورك نفســه قبــل وفاتــه بغــرض التحذير من 
األضرار الصحية للتدخين. وقد فارق جيفري تيرنر الحياة في الثالث عشر من فبراير، عن 66 
عاما، بسبب سرطان الرئة بعد عقود من التدخين. وكتب تيرنر “كنت رجال أحمق ارتكب نفس 
الحماقــة بشــكل متكــرر. إن كنــت مدخنا أقلع اآلن، فحياتك معلقة بقرارك”. وقالت ابنته ســارة 
إنهــا فخــورة جــدا بمــا قام به أبوهــا لتنبيه المدخنين. وجــاء في نعي تيرنر “كنــت مدخنا، ومع 
أني كنت أدرك أن ذلك يمكن أن يقتلني اخترت تجاهل ذلك”. وكتب تيرنر “لم يكن األلم الذي 
تسببت به لعائلتي بحجم المتعة التي حصلت عليها من التدخين الذي قضى علي في النهاية”.

تحذير من هجمات على البنية التحتية لإلنترنت

أميركي “نعى نفسه” ليحذر من أضرار التدخين

عمل فني بعنوان “سوق سوداء” للفنان التشكيلي البحريني أحمد األسد، ضمن معرض 
البحرين السنوي للفنون التشكيلية بنسخته بنسخته الـ45 )تصوير: أيمن يعقوب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

يعد اإلجهاض مشروًعا في جميع أنحاء الواليات المتحدة األميركية، وكل والية بها على األقل عيادة إجهاض واحدة،  «
إال أن بعض الواليات تقوم بسن قوانين تحرم اإلجهاض في الثلثين األولين من الحمل للحد منه، وحالًيا توجد 6 

واليات لديها قوانين للحد من اإلجهاض، و3 واليات أخرى لديها قوانين تهدف إلى تجريم اإلجهاض، وفي عام 1992 
ارتأت المحكمة األميركية العليا أنه ال ينبغي تحريم اإلجهاض؛ ففي ذلك إلقاء لعبء كبير على كاهل المرأة.

اإلجهاض في الثلثين األولين من الحمل

ذكريات جميلة

حاز خبر هدم محل “دارجيلنك” 
في إطار خطة تطويرية لســوق 
المنامــة أعلى معدل تفاعل على 
إنســتغرام “البــالد” أمــس. وقــال 
المســتخدم خالد أحمد العيناتي 
ذكريــات  لــه  المحــل  هــذا  إن 
الثقافــة  هيئــة  مطالبــا  جميلــة، 
بترميــم المبنــى بــدال مــن هدمه 
مــن أجــل الحفــاظ علــى ســوق 

المنامة القديمة.

الشــرطة اإلســبانية، مؤخــرا،  كشــفت 
جريمة مروعة، إثر اعتراف شــاب في 
مقتبــل العمــر بقتــل والدتــه وتقطيعها 
إلــى نحو 1000 جــزء دون أي رأفة أو 

شفقة.
وبحســب ما نقلت صحيفــة “إلموندو” 
اإلسبانية، فإن ألبرتو سانشيز غوميز، 
البالــغ مــن العمــر 26 عامــا، قطــع جثــة 
والدتــه ثــم قدمهــا للكلــب الــذي يقوم 

بتربيته.
وأقــر المتهــم الخطيــر بهــذه الجريمــة 
فــي  ألحــوا  بعدمــا  المحققيــن  أمــام 
الســؤال عــن والدتــه المختفيــة التــي 
تبلــغ مــن العمر 66 عامــا وجرى العثور 
علــى قطع من جثتها داخل البيت في 

العاصمة مدريد.

ولم تقف الفظاعة عند هذا الحد  «
إذ قام الشاب المتهم بطبخ 

أجزاء من والدته في البيت بينما 
تخلص من األمعاء في أكياس 

القمامة.

فــي لحظــة دراميــة خــالل احتفــال ديني، 
جنــوب  قــرى  بإحــدى  مرخــص،  غيــر 
الهنــد، هــاج ثــور واجتــاح حشــود األهالــي 

القرويين.
ولــم يتســبب الحــادث المثيــر و”المرعــب” 
بإصابــات خطيرة بين الناس، لكنه تســبب 
بفوضــى كبيــرة بيــن آالف المشــاركين في 

االحتفال الديني.
ووقــع الحــادث عندمــا قــام ســكان قريــة 
ماثاكوندابالي قرب مدينة بنغالور جنوبي 
الهنــد بجمــع أكثــر مــن 100 ثور عنــد معبد 
محلــي وتزيينهــا مــن أجــل إطالقهــا فــي 

طرقات وشوارع القرية.
مــا يســمى  الحشــود تتابــع  وبينمــا كانــت 
“رقصــة الثيــران” أفلت أحدهــا وقفز قفزة 
تتوقــع  لــم  التــي  الحشــود  علــى  عمالقــة 

حدوثها، فتفرقت الحشود.

وهنا تدخلت الشرطة خشية  «
وقوع إصابات جراء الهلع، غير أن 

الحشود المرتبكة والمضطربة 
واجهت عناصر األمن.

إسباني يقتل والدته 
ويطعمها لكلبه

ثور هائج يفتك 
بالمتعبدين في الهند قــد يعتقــد البعــض أن بيــع قميــص عليــه 

فــي  لكــن  صعبــة  مهمــة  دكتاتــور  صــورة 
تســتضيف  التــي  فيتنــام  هانــوي عاصمــة 
قمــة بين الرئيس األميركــي دونالد ترامب 
والزعيم الكوري الشــمالي كيم جونج أون، 
يمكن بيع أي شــيء.وقال مصمم القمصان 
ترونــج تانــه دوك ”ال حاجــة للحديــث عــن 
ترامــب... فالــكل يعرفــه. لكــن ينبغي دوما 
أن نشــجع كيم جونج أون على أن يتخلى 

عــن الدكتاتوريــة مــن أجــل شــعبه، ولهــذا 
السبب وضعت صورته على القميص“.

وقــال ترونج إنه باع أكثر من 300 قميص 
وإنــه سيشــتري بثمن هــذه القمصــان خبزا 

لتوزيعه على الفقراء.
وحمــل أحــد القمصــان صــورة وجــه كيــم 
فقــط فــي حيــن حمــل قميص آخــر وجهي 

ترامب وكيم فوق كلمة ”سالم“.

مصمم يكسب قوته من قمصان ترامب وكيم

بدأ األمير هاري وزوجته ميجان أمس زيارة إلى المغرب تستغرق 3 أيام يقدمان 
فيها الدعم لتعليم الفتاة القروية في منطقة جبال األطلس. وتأتي الزيارة بطلب 

من الحكومة البريطانية وهي الثانية من أفراد من العائلة الملكية للمغرب في 
السنوات الماضية بعد زيارة من األمير تشارلز في 2011. وزارت الملكة إليزابيث 

المغرب في العام 1980 في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
مصمم القمصان ترونج تانه دوك يرتدي قميصا عليه وجه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون 

في هانوي يوم الجمعة )رويترز(
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Û  للعمــل قيمــة عظيمــة فــي حيــاة اإلنســان، لدرجــة أن بعــض علمــاء الديــن
وضعوه في مصاف العبادات بشرط أن يقترن بالنية الخالصة لله عز وجل، 
عمــال بمبــدأ أن مــن يكســب قوته بجهده وعــرق جبينه ال يســتوي أمام هللا 

بمن يقتات عمل غيره.
Û  فكــرة التقاعــد تــراود كل إنســان ظل يســعى طوال حياته على مــا يقيم به

أِوّد أهلــه، حامــال بأمانة وإخالص رســالة اآلباء واألجــداد، وحالًما باللحظة 
التــي يرفــع فيهــا األبناء عن كاهلــه الحمل الثقيــل؛ لينعم بالراحــة والهدوء 

فيما تبقى من عمره.
Û  التقاعــد حــق طبيعــي لمــن أفنــى صحته وشــبابه فــي اإلنتاج والعمــل، لكن

عندما يكون اإلنســان قادرا على العطاء يصبح تقاعده أشــبه بقطع شــجرة 
مثمــرة، ويتحــول حلمــه الجميل إلى كابــوس مزعج يعاني فيــه من الفراغ 

والضجر وتبدأ تجاعيد الزمن تنحت في جبينه.
Û  2022 - 2019 مــن بيــن األهداف التســعة لبرنامج عمل الحكومة للســنوات

طــرح هدفــان مترابطــان كانــا األبوين الشــرعيين للتقاعد االختيــاري، الذي 
أعلــن عنــه ضمــن برنامــج التــوازن المالــي. الهــدف األول هــو “دفــع القطــاع 
الخاص ليتبوأ دورا أكبر كمحرك رئيس في عملية التنمية”، أما الثاني فهو 
“إعــادة رســم دور القطــاع العام مــن المحرك الرئيس إلى المنظم والشــريك 

للقطاع الخاص”.
Û  من الواضح أن حكومة البحرين تسعى من خالل برنامج التقاعد االختياري

إلــى خلــق فــرص عمــل واســتثمار نوعيــة للمواطنيــن لتحســين أوضاعهــم 
واالرتقــاء بمســتوى معيشــتهم، وعليــه ال ينبغــي النظــر إلــى البرنامــج على 
أنــه تقاعــد بمفهومــه التقليدي، بل تحول اختياري مــن الوظيفة الحكومية 
إلى القطاع الخاص واالســتفادة من جميع المزايا التي يقدمها العمل الحر؛ 

ليتحول الحلم إلى واقع، ويثرى القطاع بتجارب وخبرات المتقاعدين.

حلم التقاعد 
والتحول 

االختياري أيمن همام

ayman.hamam
@albiladpress.com

سيد محمد المحافظة
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