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أكــد الرئيس التنفيــذي لمجلس التنمية 
وجــود  الرميحــي  خالــد  االقتصاديــة 
مشروع يتعلق بتشييد منطقة صناعية 
جديدة خلف “ألبا” تستهدف الصناعات 

التحويلية في قطاع األلمنيوم.
تصريحــات  فــي  الرميحــي،  وأوضــح 
أحــد  هامــش  علــى  للصحافييــن 

هنــاك  أن  االقتصاديــة،  المنتديــات 
وزارة  جانــب  مــن  للمشــروع  متابعــة 
وأن  والســياحة،  والتجــارة  الصناعــة 
المجلــس يشــارك مــع الــوزارة؛ من أجل 
تخصيص المنطقــة الصناعية الجديدة 
بالتزامــن مع توســعة الطاقــة اإلنتاجية 

لشركة “ألبا”.

ذكــر مصــدر مســؤول فــي شــركة مطــار 
البحرين الدولي أنه سيتم تحويل مبنى 
وزارة المواصالت واالتصاالت الموجود 
فــي المطــار حاليــا إلــى مبنــى لمســافري 

الطائرات الخاصة.
وأوضــح أن مرافــق المطار شــهدت أكبر 
توســعة فــي أوائــل الثمانينــات؛ تمهيــدا 

الرئيــس  التوســعة والتجديــد  لمشــروع 
الــذي تم اســتكماله في مــارس من العام 

 .1994
وتم تدشــين مبنى المطار الجديد بكلفة 
العــام  فــي  دوالر  مليــون   100 قدرهــا 
1994، لتصل السعة االستيعابية للمطار 

إلى 10 ماليين مسافر سنويا.

مبنى “المواصالت” لمسافري “الخاص”منطقة صناعية جديدة لقطاع األلمنيوم

العاهل ومحمد بن راشد يشهدان سباق القدرة
تبـادل األحاديـث الوديـة واستعـراض العـالقـات الوثيـقـة

الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  اســتقبل 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، بقصر 
الصخيــر أمــس، أخــاه نائــب رئيــس دولــة 
اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وتم في 
اللقــاء تبــادل األحاديث الوديــة عما يربط 
البلدين والشــعبين الشــقيقين من عالقات 
وثيقــة وتاريخية. كمــا أعرب جاللة الملك 

عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم لحضوره سباق 
القــدرة والــذي يؤكــد حــرص ســموه بهــذه 
الرياضــة العربيــة األصيلــة. وشــهد جاللــة 
الملــك، وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن 

راشــد آل مكتوم، سباق كأس جاللة الملك 
للقــدرة للعمــوم لمســافة 160 كلــم، والــذي 
نظمه االتحاد الملكي البحريني للفروسية 
وســباقات القــدرة برعايــة مجموعــة جــي 

إف إتش المالية.

جاللة الملك مستقبال سمو الشيخ محمد بن راشد

بادر اآلن .. بالتسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف 
في مقر وزارة العمل والتنمية االجتماعية بمدينة عيسى

عزيزي الباحث عن عمل

سوق العقار مستقرةمشهد “غير سار”

على قطعة أرض في مجمع 522  «
بمنطقة سار التي تعتبر واحدة من 

أرقى المناطق السكنية، تبرز أكوام من 
مخلفات البناء واألنقاض والمخلفات 
الزراعية، وبجولة سريعة، تظهر بعض 
الحشرات ولربما تشاهد حركة بعض 

القوارض وهي تسارع لالختباء.

رأى محمد رجب أيوب، أحد أبرز  «
العاملين في مجال التطوير 

العقاري بالمملكة عبر شركة “أمفا 
القابضة”، أن السوق العقارية في 

البحرين مستقرة، لكنها بحاجة 
لمبادرات تحفيزية متسارعة. وعن شركته قال إنها تتجه لتنويع محفظتها االستثمارية، 

إال أنها متمسكة بتطوير خططها وإستراتيجياتها العقارية لمزيد من التوسع.
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المنامة - وزارة الخارجية

قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد 
آل خليفــة إن قطــر لم تغير من سياســتها، 
ولــم تأخــذ أي خطــوة تجاه إيقــاف دعمها 
للمنظمات اإلرهابية وإيوائها لإلرهابيين.

ودعــا فــي حــوار مــع قنــاة “ســكاي نيــوز 
عربية” أمس، بقية دول االتحاد األوروبي 
التــي  بريطانيــا  حــذو  تحــذو  أن  والعالــم 

بجناحيــه  اللبنانــي  هللا”  “حــزب  صنفــت 
السياسي والعسكري كمنظمة إرهابية. 

مؤتمــر  فــي  المشــاركة  الــدول  إن  وقــال 
التعاون اإلسالمي وجهت رسائل واضحة 
اإلرهــاب  دعــم  بوقــف  إيــران  تطالــب 
فــي  والتدخــل  اإلرهابيــة  والمنظمــات 

شؤون الدول األخرى.

وزير الخارجية: قطر لم تغير سياستها

)٠٤(

علي الفردان من المنامة
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هنأ رئيس الحرس الوطني الفريق أول ركن سمو 
جاللة  ممثل  خليفة،  آل  عيسى  بن  محمد  الشيخ 
رئيس  الشباب  وشــؤون  الخيرية  لألعمال  الملك 
اللجنة  رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس 
لالتحاد  الــفــخــري  الــرئــيــس  البحرينية  األولــمــبــيــة 
الشيخ  سمو  القدرة  وسباقات  للفروسية  الملكي 
الفريق  فــوز  بمناسبة  خليفة،  آل  حمد  بــن  نــاصــر 
كــأس  ســبــاق  فــي  األول  بــالــمــركــز  لــلــقــدرة  الملكي 
السابعة  نسخته  في  للقدرة  الدولي  الملك  جاللة 
السامية  الملكية  بالرعاية  سموه  مشيدا  عشرة، 
وجهة  المملكة  جعل  مما  الــريــاضــيــة،  للبطوالت 
على خريطة الرياضات العالمية. وأضاف أن سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أسهم في اكتساب 
المستوى  على  مميزة  رياضية  لمكانة  البحرين 
العالمي، مشيدًا بقيادة سموه للقطاعين الشبابي 

والرياضي لرفع اسم مملكة البحرين عالميًا.

الصخير - الحرس الوطني

رئيس الحرس الوطني 
يهنئ ناصر بن حمد

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة برقية تهنئة إلى ممثل جاللة الملك لألعمال 

الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بمناسبة فوز 
الفريق الملكي للقدرة بالمركز األول في سباق كأس 

جاللة الملك الدولي للقدرة في نسخته السابعة عشرة، 
والذي يعد األهم في موسم القدرة البحرينية. وفيما 

يلي نص البرقية:

سمو االبن العزيز الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
حفظه الله، ممثلنا لألعمال الخيرية وشؤون الشباب 

رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية والرئيس الفخري لالتحاد 

الملكي للفروسية وسباقات الخيل.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد...
تلقينا ببالغ السرور برقية سموكم المهنئة، وإهداءكم 

لنا فوز الفريق الملكي للقدرة بكأس سباقنا الدولي 

للقدرة بنسخته السابعة عشرة )المسافة 160 كم(، 
وفاءا بعهدكم لنا باالستمرار في حصد الذهب وتطبيق 

المبادئ التي تم اإلعالن عنها بميثاق من ذهب لرفع 
اسم مملكة البحرين في شتى المحافل.

وال يسعنا في هذا المناسبة السعيدة إال أن ُنعرب 
لسموكم عن خالص تقديرنا وعميق شكرنا، متقدمين 

لسموكم بخالص التهاني والتبريكات على هذا الفوز 
المشرف، والذي استطعتم تحقيقه، بعون من الله 

وتوفيقه والعاملين معكم.
كما نود أن ُنعرب لكم عن بالغ فخرنا واعتزازنا بهذا 
اإلنجاز البحريني الجديد، والذي يؤكد تفوق فرسان 

البحرين، ويمثل انتصارا جديدا في هذا السباق الدول 
ي الذي شارك فيها فرسان أكفاء من ذوي الخبرات 

والبطوالت الرفيعة، مشيدين في الوقت ذاته بالجهود 
الكبيرة التي بذلها االتحاد الملكي للفروسية وسباقات 

القدرة، والتي أثمرت هذا اإلنجاز وكان لها الدور الرئيسي 
في إظهار السباق بصورة مشرفة.

ويسرنا بهذه المناسبة المفرحة لنا شخصًيا ولألسرة 
الرياضية البحرينية، أن نجدد شكرنا وتقديرنا لسموكم 

على حملكم مسؤولياتكم الوطنية بكل اقتدار 
فالبحرين تشهد نهضة غير مسبوقة في قطاع العمل 
الشبابي والرياضي، بفضل من المولي سبحانه وتعالى، 

وثانيا لما تتمتعون به من روح وثابة نحو األفضل 
وتوجهات طيبة ورؤية متميزة في تنمية المواهب 
الرياضية، وتهيئة النوادي والمراكز الشبابية إلعداد 

الرياضيين للمشاركة في مختلف البطوالت وتحقيق 
اإلنجازات لرفع اسم المملكة عالًيا في المحافل 

الرياضية. وفي الختام، نكرر لسموكم خالص تهانينا 
وعظيم فخرنا بفوز الفريق الملكي للقدرة في هذه 

السباق.مع خالص تمنياتنا لكم بأن يكون النصر 
حليفكم في كافة مساعيكم المخلصة في خدمة 

مملكتنا العزيزة وأهلها الكرام، سائلين الله سبحانه 
وتعالى أن يحفظ سموكم ويديم عليكم وعلى البحرين 

وأهلها عهد اإلنجازات.
ودمتم بحفظ الله سالمين..

والدكم حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة من ممثل 

جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 

اللجنة األولمبية البحرينية الرئيس الفخري 
لالتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة فوز 
الفريق الملكي للقدرة بالمركز األول في سباق 
كأس جاللة الملك الدولي للقدرة في نسخته 

السابعة عشرة، هذا نصها:

سيدي حضرة صاحب الجاللة الوالد حمد بن 
عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه

ملك مملكة البحرين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته...
يشرفني يا صاحب الجاللة بان نهدي جاللتكم 

فوز الفريق الملكي للقدرة بكأس جاللتكم للقدرة 
المسافة )160 كم( بحصوله على المركز األول، 

ويأتي هذا الفوز تنفيذاً بما عاهدنا جاللتكم من 
االستمرار بحصد الذهب.

ويأتي هذا االنتصار بتوفيق من الله العلي 
القدير، ثم بدعم جاللتكم الذي يعتبر الحافز 

األكبر لجميع منتسبي الفريق الملكي للقدرة 
لتحقيق اإلنجازات.

وننتهز هذه الفرصة لنجدد لجاللتكم حرصنا 
وسعينا وببذل الجهد لتنفيذ عهدنا لجاللتكم 

ولتطبيق المبادئ التي تم اإلعالن عنها بميثاق 
من ذهب لرفع أسم مملكة البحرين في شتى 

المحافل.
داعين الله بأن يمن على جاللتكم بالصحة 
والعافية وبالعمر المديد، أدامكم الله عزاً 

لشعبكم المخلص وحفظكم الله من كل سوء 
ومكروه وسدد الله خطاكم لما يحبه ويرضاه.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

ابنكم المخلص
ناصر بن حمد آل خليفة

... وجاللته يتلقى تهنئة ناصر بن حمدجاللة الملك يهنئ ناصر بن حمد
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جاللة الملك مستقبال بقصر الصخير أمس نائب 
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

المنامة - بنا

شــهد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، ونائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة، رئيس 
مجلس الوزراء، حاكم دبي أخوه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، أمس، ســباق كأس جاللة الملك للقدرة للعموم 
 )GFH( لمســافة 160 كلم، والذي نظمه االتحاد الملكي البحريني للفروســية وســباقات القدرة برعاية مجموعة جي إف إتش المالية
وذلك بقرية البحرين الدولية لسباقات القدرة، حيث شارك فيه نخبة من فرسان مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة.

ولــدى وصول صاحــب الجاللة الملك، وصاحب 
رئيــس  اإلمــارات،  دولــة  رئيــس  نائــب  الســمو 
مجلس الوزراء، حاكم دبي، كان في االستقبال 
رئيــس الحــرس الوطني الفريق أول ركن ســمو 
الشــيخ محمــد بــن عيســى آل خليفــة، وممثــل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، 
والرياضــة،  للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
الرئيــس  البحرينيــة،  األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس 
الفخــري لالتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات 
القــدرة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة، 
وعدد من أعضاء مجلس ادارة االتحاد الملكي، 
الذيــن رحبــوا بجاللــة الملــك، وصاحــب الســمو 

الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأعربوا عن 
تقديرهــم لهــذه الرعايــة الكريمــة التــي تعكــس 
الالمحــدود  وســموه  جاللتــه  وتشــجيع  دعــم 
الفروســية  ولرياضــة  المشــاركين  للفرســان 

العريقة.
وقــدم ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
بــن  الملــك، وســمو الشــيخ محمــد  الــى جاللــة 
راشــد آل مكتــوم ايجــازًا حــول مراحل الســباق 
وعدد الفرســان المشــاركين فيــه، باإلضافة إلى 
كافة االســتعدادات التي حرص االتحاد الملكي 
القــدرة علــى تحضيرهــا  للفروســية وســباقات 

للمشاركين في السباق. 

وتبــادل جاللــة الملك وســمو نائــب رئيس دولة 
اإلمــارات، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبي 
كل  لهــم  متمنييــن  الفرســان،  مــع  األحاديــث 

التوفيق والنجاح في السباق.
وقــد التقــى جاللــة الملك خالل الســباق بســفير 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة الشــقيقة لدى 
مملكــة البحرين الشــيخ ســلطان بــن حمدان بن 
زايــد آل نهيان، وتبادل األحاديث عن العالقات 

المتميزة بين البلدين الشقيقين.
كما تشــرف الرعاة الرســميون للبطولة بالســالم 

على جاللة الملك.
الفرســان  جميــع  الجاللــة  صاحــب  هنــأ  وقــد 

مســتويات  مــن  حققــوه  بمــا  منوهــًا  الفائزيــن، 
ونتائــج متقدمة أهلتهم لهذا الفوز، وأكد أهمية 
تنظيــم مثــل هــذه الســباقات التــي تســهم فــي 
رفع كفاءة الفرســان وجاهزيتهم واســتعدادهم 
للمشــاركة فــي مختلــف المنافســات اإلقليميــة 

والعالمية.
والمتميــزة  الناجحــة  بالجهــود  وأشــاد جاللتــه 
لســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل خليفة، وســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة فــي تطويــر 
عليهــا  والمحافظــة  القــدرة  ســباقات  رياضــة 
العربيــة  الرياضــات  مــن  واحــدة  باعتبارهــا 
علــى  البحرينــي  الشــباب  وتشــجيع  األصيلــة 

المشاركة فيها وتحقيق المراكز المتقدمة. 
كمــا أعــرب جاللــة الملــك عــن شــكره وتقديــره 
ألخيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
آل مكتــوم على هذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أن 

مشــاركة فرسان دولة اإلمارات في هذا السباق 
تعكــس العالقــات األخوية الوثيقــة القائمة بين 
البلديــن ووشــائج القربــى والمحبــة التي تجمع 

بين الشعبين الشقيقين. 
رئيــس  لجهــود  تقديــره  عــن  جاللتــه  وأعــرب 
الملكــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس  وأعضــاء 
للفروســية فــي التنظيــم واإلعــداد لهذا الســباق 
والحــرص علــى تهيئــة أفضــل اإلمكانــات أمــام 
فرسان المملكة بهدف تحقيق النجاح المنشود، 
الفروســية  لرياضــة  الدعــم  اســتمرار  مؤكــدًا 
بمــا يضمــن تطــور ســباقاتها ومنافســاتها علــى 

المستوى المحلي والعالمي.
نائــب رئيــس دولــة اإلمــارات، رئيــس  وأعــرب 
مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم عن شــكره 
وتقديــره لجاللــة الملــك على حســن االســتقبال 

الشــيخ  ســمو  بــدور  مشــيدا  الضيافــة،  وكــرم 
ناصــر بن حمد آل خليفــة وجهوده الموفقة في 
االرتقــاء برياضــة القــدرة البحرينيــة وإيصالهــا 

إلى أعلى المراتب.
وفــي ختــام الســباق، تــوج ممثــل جاللــة الملــك 
رئيــس  الشــباب،  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 
رئيــس  والرياضــة،  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة، الرئيــس الفخــري 
القــدرة  للفروســية وســباقات  الملكــي  لالتحــاد 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة الفرســان 
الفائزيــن بالمراكــز الثــالث األولــى، حيــث فازت 
الملكــي  للفريــق  فيكتوريــوس  فريــق  فارســة 
سيلسيا غارسيا من األوروغواي، وسالم الكتبي 
من اسطبل M7 بدولة اإلمارات، والشيخ محمد 
بــن مبارك آل خليفة الســطبل فيكتوريوس من 

الفريق الملكي.

جاللة الملك ونائب رئيس اإلمارات يشهدان سباق كأس جاللة الملك للقدرة للعموم لمسافة 160 كلم

الـعـاهـل ومـحـمـد بـن راشـد يـشـهـدان منافـســات سبــاق كــأس جاللــة الملــك للـقــدرة

مشاركة فرسان اإلمارات تعكس العالقات األخوية الوثيقة 

المنامة - بنا

اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمد بن عيســى آل خليفة بقصر الصخير أمس 
نائــب رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

الشــقيقة، رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي 
أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم؛ بمناســبة زيارتــه للبــالد لحضور ســباق 
الملــك  جاللــة  كأس  علــى  أقيــم  الــذي  القــدرة 
لمســافة 160 كيلومتــرا، والــذي نظمــه االتحــاد 

الملكــي البحرينــي للفروســية وســباقات القدرة 
 )GFH( برعايــة مجموعــة جي إف إتــش المالية
بقرية البحرين الدولية لســباقات القدرة، حيث 
شــارك فيــه نخبــة مــن فرســان مملكــة البحرين 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة.

وتــم خــالل اللقاء، تبــادل األحاديث الودية عما 
يربط البلدين والشــعبين الشقيقين من عالقات 
وثيقــة وتاريخيــة، كمــا أعرب جاللــة الملك عن 
شــكره وتقديــره لصاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم لحضوره ســباق القدرة، ما 

يؤكــد حرص ســموه على هــذه الرياضة العربية 
األصيلة.

وأعرب صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
آل مكتــوم عــن شــكره وتقديــره لجاللــة الملــك 
على حســن االســتقبال وكــرم الضيافة، مشــيدا 

ســموه بــدور مملكة البحرين واهتمامها بســباق 
التقــدم  دوام  للجميــع  ســموه  متمنيــا  القــدرة 

والنجاح.
وغــادر صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 

آل مكتوم أرض الوطن في الحق أمس.

ــتــاريــخــيــة ــة وال ــق ــي ــوث ــتـــعـــراض الـــعـــالقـــات ال ــة واسـ ــوديـ ــث الـ ــ ــادي ــ ــادل األح ــبـ تـ

جـاللــة الـمـلــك يـسـتـقـبــل مـحـمــد بــن راشــد
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سجل اآلن لتجعل من مشروع أحالمك حقيقة

دول مجلس التعاون واألزمة بين الهند والباكستان
Û  احتمــال أو  كابــوس  أن  اآلن  أصبــح واضًحــا 

نشــوب مواجهــة عســكرية مفتوحــة أو حــرب 
شــاملة بيــن الهند والباكســتان قــد تراجع وتم 
تخطيــه وتجنبــه، وذلــك قبــل انفــات الزمــام 
مجريــات  علــى  الســيطرة  إمكانيــة  وانعــدام 
األمــور، وأصبــح واضًحــا أيًضــا أن الدولتيــن 
قررتــا االلتــزام بالتهدئة وضبــط النفس إدراًكا 
الكارثيــة  والنتائــج  للخطــورة  قادتهــا  مــن 
المرعبــة ألي صــدام عســكري مفتــوح بينهمــا، 
والذي يمكن أن يتطور إلى نزاع دولي مسلح.

Û  هــذا ال يعني أن المشــكلة قــد انتهت، فا يزال
الرمــاد،  يلتهــب تحــت  ثمــة جمــر  اآلن  حتــى 
أن  يعتقــدون  المراقبيــن  مــن  كثيــًرا  أن  كمــا 
األوضاع مازالت مرشــحة للمزيد من التصعيد 

واالنفجار.
Û  فقــد نجــح اإلرهاب من جديــد في صب الملح

علــى الجــرح، وخلــق المزيــد مــن التوتــر فــي 
العاقــات الهشــة فــي األســاس بيــن البلديــن، 
وتفجيــر أزمة خطيــرة بينهمــا عندما تعرضت 
الهنــد فــي منتصف الشــهر الماضــي إلى عملية 
إرهابيــة نفذهــا أحــد االنتحارييــن في القســم 
الواقــع تحــت اإلدارة الهندية مــن إقليم جامو 
وكشــمير وراح ضحيتها أكثر من 40 عســكرًيا 

من الجيش الهندي.
Û  ”محمــد “جيــش  تنظيــم  الهنــد  اتهمــت  وقــد 

اإلرهابــي الــذي أقــر بمســؤوليته عــن الهجوم، 
ووجهــت أصابــع االتهــام أيًضا إلى الباكســتان 
واتهمتهــا بالتــورط ودعــم وإيــواء المنظمــات 
اإلرهابيــة فــي أراضيهــا وعــدم القيــام بمــا هو 
الزم لتصفيتهــا أو لكبــح جماحهــا والســيطرة 

عليها.
Û  وكــرد فعــل للعملية اإلرهابيــة قامت الطائرات

العســكرية الهنديــة باختــراق المجــال الجــوي 

األراضــي  داخــل  لباكســتان وقصفــت مواقــع 
الباكســتانية وصفتها الهند بأنها مراكز تدريب 
لتنظيم “جيش محمد” الذي نفذ العملية، تبعها 
اختراقات وتبادل للقصف الجوي على جانبي 
الحدود المشــتركة، وإسقاط طائرات وتراشق 
لاتهامــات، وألول مــرة منــذ 50 عاًمــا حدثــت 

مواجهة بين ساح الجو للبلدين.
Û  ،وإدراًكا من المجتمع الدولي لخطورة الموقف

الــذي قد يؤدي إلى حدوث مواجهة عســكرية 
مفتوحــة بيــن الطرفيــن، فقــد اســتنفرت دول 
وتجنــب  األزمــة  لتطويــق  جهودهــا  العالــم 
وبــادرت  موســعة،  مواجهــات  إلــى  ارتفاعهــا 
بدعــوة الطرفين إلــى التهدئة وضبــط النفس. 
ومــن دون أدنــى شــك فــإن أي حــرب تنشــب 
اآلن بيــن الدولتين ســتؤدي إلى خلط األوراق 
اإلقليميــة بشــكل يصعــب إعــادة ترتيبهــا فيما 

بعد.
Û  إن نشــوب أي مواجهة أو نزاع مســلح مفتوح

ســتكون  النوويتيــن  القوتيــن  هاتيــن  بيــن 
كارثيــة مدمــرة  لــه عواقــب وخيمــة ونتائــج 
علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي بشــكل 
خــاص أكثر مــن أي دول أخرى مجــاورة للهند 
والباكســتان، ولذلــك فــإن المســاهمة فــي منــع 
االشــتباكات وتجنــب توتــر العاقــات وإحال 
الدولتيــن أصبحــت مــن  بيــن هاتيــن  الســام 
القضايــا المصيريــة والمحوريــة الملحــة، ومن 
المســائل واألهــداف اإلســتراتيجية واألمنيــة 
لــدى  إن  التعــاون.  مجلــس  لــدول  بالنســبة 
المخــاوف  مــن  التعــاون جملــة  مجلــس  دول 
والهواجــس المشــروعة بالنســبة لقضايا األمن 
واالســتقرار والنمو االقتصادي في شبه القارة 
الــدول، أكثــر مــن غيرهــا  الهنديــة، وإن هــذه 
وألكثر من ســبب، ســتكون أول وأقــرب وأكبر 

مســلح  نــزاع  نشــوب  حالــة  فــي  المتضرريــن 
هنــاك  بــأن  ولنتذكــر  الطرفيــن،  بيــن  مفتــوح 
هاتيــن  وبيــن  بيننــا  شاســعة  ليســت  مســافة 
الدولتيــن اللتيــن تمتلكان مجتمعتين ترســانة 
نووية مرعبة تشتمل على أكثر من 270 قنبلة 
أو رأس نووي، وأكثر من 1500 طائرة مقاتلة، 
وأكثــر مــن 8 آالف دبابــة ومدرعــة، وأكثــر من 
مليونــي جنــدي تحت الســاح، وســفن حربية 
ومدمــرات  وغواصــات  طائــرات  وحاملــة 
وفرقاطات وغيرها من أسلحة وأدوات القتل 

والتدمير.
Û  إضافــة إلــى ذلــك فقــد ارتبطــت دول مجلــس

التعــاون بمصالــح وعاقــات اقتصاديــة وثيقة 
ومتينــة مع الهند والباكســتان بحيــث أصبحتا 
مجتمعتيــن من أكبر الشــركاء التجاريين لهذه 
الدول، وأن نشوب أي حرب بينهما ستكون له 
آثــار غير حميدة علــى اقتصاديات هذه الدول 

في أحسن األحوال.
Û  كمــا أن نشــوب حــرب مفتوحــة بيــن الدولتين

خطيــرة  وإرهاصــات  تداعيــات  لــه  ســيكون 
علــى مــا بيــن 12 و15 مليــون مواطــن هنــدي 
دول  فــي  ويعملــون  يعيشــون  وباكســتاني 
المجلس، ويشكلون حوالي 25 % من سكانها، 
وتعتمــد الحيــاة عليهــم فــي جميــع أو معظــم 
جوانبهــا ومســاراتها ممــا يجعــل هــذه الــدول 
عرضــة للشــلل واالحتقــان عندما تتســرب إلى 
العــداء والمواجهــة،  الكبيــر حالــة  العــدد  هــذا 
الوطنيــة  وعواطفهــم  نوازعهــم  وتســتنفر 
وتحولهــم إلى قنابل موقوتــة جاهزة لانفجار 
فــي أي لحظــة، فتتحول عندهــا دول المجلس 
إلى ساحات للصراع والمناوشات واالشتباكات 
وربمــا االقتتــال فيمــا بينهــم ممــا يهــدد األمــن 

الداخلي لهذه الدول.

Û  ولنتذكــر أيًضــا فــي هــذا الصــدد االضطرابــات
عمــت  عندمــا  مؤخــًرا،  فرنســا  شــهدتها  التــي 
العنــف  وأعمــال  الفوضــى  مــن  موجــة  البــاد 
الفرنســية مخلفــة  المــدن  مــن  العديــد  طالــت 
وراءها خســائر ماديــة ومعنوية كبيرة، ولو أن 
الدوافــع في الســاحة الفرنســية كانت مختلفة 
عن الوضع الذي نتحدث عنه في دول مجلس 

التعاون.
Û  ولذلــك فقــد بــات اآلن علــى دول المجلــس أن

تتحرك وبأقصى سرعة ممكنة، وتجند طاقاتها 
وإمكاناتها كافة، وتعمل جادة وكطرف محايد، 
لمحاصــرة األزمــة ووقــف تدهورهــا والســعي 
لعدم تكرارها مســتقبًا عن طريق نزع فتيلها؛ 
وذلــك انطاًقــا مــن مصلحتهــا وحرصهــا علــى 

سامة المنطقة وأمنها واستقرارها.
Û  ويأتي على سلم األولويات التوصل إلى صيغة

مشــتركة للتعــاون بيــن أطــراف ثاثــة؛ الهنــد 
والباكســتان ودول مجلــس التعــاون واالتفــاق 
فيما ينهم على خطة عمل ملزمة لكل األطراف 
تهــدف إلــى االســتمرار وتكثيــف الحــرب علــى 
عــدو الجميــع وهــو اإلرهــاب، واتخــاذ تدابيــر 
عاجلة ونافذة لشن حرب متجددة ومتواصلة 
علــى  والقضــاء  وماحقتــه  اإلرهــاب  علــى 
والمنظمــات  واألجهــزة  واألوكار  األفــكار  كل 
اإلرهابيــة التــي تقــف وراء اإلرهــاب فــي هــذه 
الــدول كافــة، وفي الوقت نفســه إن على دول 
مجلس التعاون المساهمة أيًضا في مد جسور 
التواصل وترســيخ أســس التفاهم والثقة بين 
الطرفيــن وتشــجيعهما للجلــوس علــى طاولــة 
للخــاف  المفاوضــات؛ إليجــاد حلــول ســلمية 
القائم بينهما بشــأن إقليم جامو وكشــمير الذي 
يعــود إلى أكثر من 60 عاًما، والذي تســبب من 

قبل في نشوب حربين بين البلدين.

عبدالنبي الشعلة

المنامة - مؤسسة المبرة الخليفية

أعلنت مؤسسة “المبرة الخليفية” عن فتح باب 
التســجيل في برنامج “رايات” للمنح الدراسية، 
الذي ُيقدم 40 منحة لدراســة البكالوريوس في 
األكاديمــي  للعــام  المعتمــدة  المملكــة  جامعــات 

.2020 - 2019
ويمتاز البرنامج هذا العام بتخصيص المؤسسة 
3 منــح دراســية ألصحاب اإلنجــازات الرياضية 
المتميــزة؛ اســتجابة لمبــادرة وتوجيهــات ممثل 
جالة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشباب 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة؛ تقديًرا لما حققوه من 
المراكــز  للبحريــن بتحقيــق  إنجــازات مختلفــة 
األولــى ورفــع اســم المملكــة عالًيا فــي المحافل 

الدولية واإلقليمية.
وتســتمر عمليــة تقديم الطلبــات خال الفترة 1 
و31 مــارس الجــاري، إذ ســتتم عمليــة االختيار 
وفًقــا لشــروط البرنامــج على أســاس التحصيل 
واختبــار  الشــخصية،  والمقابلــة  األكاديمــي، 

التقييم، واألعمال التطوعية المقدمة. 
وقالــت رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة المبــرة 
آل  خالــد  بنــت  زيــن  الشــيخة  ســمو  الخليفيــة 
خليفــة “نتطلــع إلنشــاء جيل من الشــباب الكفؤ 
والقــادر علــى االرتقــاء بمملكــة البحرين لتحتل 
مكانــة بــارزة إقليًمــا ودولًيا، لذلــك نحرص على 
دعــم الشــباب، عبــر منحهــم المزيــد مــن الفرص 
لمواصلــة تعليمهــم الجامعــي، مــا ُيســاهم فــي 
خلق جيل واٍع ومثقف متسلح بالعلم والمعرفة 
وقادر على مواجهة التحديات لإلســهام الفاعل 

في المجتمع ودفعه نحو التقدم والتطور”.
وأضافــت “قدمــت المبــرة الخليفيــة حتــى اآلن 
أكثــر من 270 منحــة للطلبة لانضمام بمجاالت 

وتخصصــات متنوعــة وفــق ميــول وإمكانــات 
وقــدرات الطالــب، ورغبتــه واحتياجــات ســوق 
 .2030 االقتصاديــة  البحريــن  ورؤيــة  العمــل 
وسنسعى دائًما من خال التعاون مع الجامعات 
مــن  لمؤسســتنا  الداعمــة  والجهــات  الشــريكة 
القطاعيــن الحكومــي والخــاص إلــى احتضــان 
ورعايــة الشــباب المتميــز نحو اســتغال أقصى 

قدراتهم لتحقيق طموحاتهم”. 
خــال  مــن  “رايــات”  لبرنامــج  التقــدم  ويمكــن 
مــلء اســتمارة التقديــم عبــر موقــع المؤسســة 
اإللكترونــي، وتتــم عمليــة اختيــار الطلبــة بعــد 
اجتيازهــم مراحــل عــدة. ويتأهــل المتقدمــون 
والحصــول  األكاديمــي،  التحصيــل  علــى  بنــاًء 
علــى نســبة عالية فــي االختبار المقــدم من قبل 
المؤسســة واجتيــاز المقابلة الشــخصية إضافة 

إلى األعمال التطوعية التي قدموها للمجتمع.

بتوفيــر  البرامــج  ســائر  عــن  “رايــات”  ويتميــز 
دورات وورش عمــل تتنــاول جوانــب التطويــر 
بالنفــس،  الثقــة  تعزيــز  مثــل:  الشــخصي، 
الخطابــة،  مهــارات  وتنميــة  الــذات،  وتطويــر 
وتقويــة  اآلخريــن،  مــع  والتواصــل  واإلدارة 
اللغــة اإلنجليزيــة، ممــا يجعــل الطالب مســتعًدا 
لالتحاق بسوق العمل والقيام بالدور المطلوب 

منه بكل فعالية.
ويشار إلى أن “رايات” الذي انطلق العام 2011، 
هو برنامج شــامل ومتكامل يســاهم في مجال 
التعليــم وتنميــة المهــارات الشــخصية للشــباب 
دراســية  منــح  البرنامــج  يوفــر  إذ  البحرينــي، 
للطلبــة لالتحــاق بإحــدى الجامعــات المعتمــدة 
فــي البحريــن، إلــى جانــب تقديــم العديــد مــن 
المزايــا منهــا حوافز ماليــة وورش عمل وفرص 

تدريب في القطاعين الحكومي والخاص.

تخصيص 3 منح ألصحاب اإلنجازات الرياضية

الشــباب دعــم  علــى  حريصــون  زيــن:  الشــيخة  ســمو 

فتح الباب لبرنامج “رايات” للمنح الدراسية

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمــع مســاعد وزيــر الخارجيــة عبــدهللا 
الدوســري مــع عــدد مــن كبــار المســؤولين 
والســفراء علــى هامش اجتماعــات الدورة 
األربعيــن لمجلــس حقــوق اإلنســان الجــزء 
رفيع المستوى في جنيف.واجتمع الدوسري 
مــع كل مــن نائــب وزيــر خارجية جورجيا الشــا 
نائــب  لكرواتيــا  الدائمــة  والمندوبــة  دارســاليا، 
رئيس مجلس حقوق اإلنسان فيسنا باتيستيك 

كــوس، والمندوبــة الدائمــة لجــزر فيجــي نائــب 
رئيــس مجلــس حقــوق اإلنســان نزهت شــاميم 
خــان، والمنــدوب الدائــم آليســلندا لــدى مكتــب 
األمــم المتحــدة بجنيــف نائــب رئيــس مجلــس 

حقوق اإلنسان هارالد اسبيلون.
كمــا أطلــع الدوســري الســفراء والمندوبين على 
تطــور وتقــدم البحرين فــي العديد من مجاالت 

حقوق اإلنسان.

وأشاد الســفراء والمندوبون بالعاقات الثنائية 
المتناميــة مع المملكة، معربيــن عن تهانيهم بما 
حققته من إنجازات في مجال حقوق اإلنسان.

وتــم بحــث عــدد مــن المواضيع والمســائل ذات 
االهتمــام المشــترك بمــا فيهــا التعــاون في دعم 
عمــل مجلــس حقوق اإلنســان وآلياته خصوصا 
المجلــس  فــي  البحريــن  عضويــة  ظــل  فــي 

للسنوات 2019 - 2021.

اإلنسان حقوق  ــادرات  ــب م على  المندوبين  يطلع  ــري  ــدوس ال

مساعد وزير الخارجية يجتمع مع كبار المسؤولين بجنيف
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المنامة - هيئة السياحة والمعارض

اســتضافت هيئة البحرين للســياحة والمعارض وفًدا روســًيا مكوًنا من 80 ممثاًل من منظمي الرحالت الســياحية ووكاالت الســفر؛ 
لحضــور عــدد مــن ورش العمــل، وذلــك بتنظيم من الشــركة العالمية الرائدة “كورال ترافل” للســفر والســياحة، وبالتعــاون مع مكتب 

الهيئة التمثيلي في روسيا.

وهدفــت الفعاليــة، التــي حضرهــا حوالــي 
150 شــخصا مــن ضمنهــم ممثلــون عن 27 
فندًقــا مــن مملكــة البحريــن، إلــى تطويــر 
متطلبــات  تناســب  متكاملــة  ســفر  باقــات 
واحتياجات الســياح القادمين من روســيا، 
وتنشــط كذلــك أعمــال المرافق الســياحية 
فــي البحريــن. وٌتعد مثــل هذه المبــادرات، 
مــن  األعمــال  قطــاع  بيــن  تجمــع  كونهــا 
جهــة، وُتســاهم أيًضــا فــي الترويــج للجهة 

المستضيفة من جهة أخرى.
وبهــذه المناســبة، قــال الرئيــس التنفيــذي 
لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ 
خالــد بن حمــود آل خليفة “إنه لمن دواعي 
ســرورنا أن نستضيف هذا الوفد السياحي 
الروســي، الذي ُيعد ثمرة التعاون المشترك 
مــا بيــن الهيئــة وكورال للســفر والســياحة؛ 
إلــى  الراميــة  إســتراتيجيتنا  ســياق  فــي 
للترويــج  جديــدة  أســواق  اســتقطاب 
للوجهات الســياحية فــي المملكة، وتعريف 
بــه  الــذي تتمتــع  العريــق  بالتاريــخ  الــزوار 
البحريــن والمرافــق المتطــورة الموجــودة 

فيها”.
وخــال الزيــارة، التــي امتــدت مــن تاريــخ 
23 فبرايــر وحتــى 1 مــارس 2019، تمكــن 
ممثلــي  مــع  التواصــل  مــن  المشــاركون 
الفنادق، كمــا تم اصطحابهم ضمن رحات 

وزيارات متنوعة.
وأضــاف الشــيخ خالد بن حمــود قائًا “إننا 
ســياحية  مجموعــات  الســتقطاب  نســعى 
كبيــرة عــن طريق تقديم عروض ســياحية 
األعمــار،  مختلــف  مــن  للــزوار  جذابــة 
بالتعــاون مــع مكتبنا التمثيلي في روســيا، 

حيــث تؤدي تلــك المكاتــب التمثيلية دوًرا 
رئيًســا فــي مضاعفــة أعــداد زوار المملكــة 
مــن الخارج، ما ُيســاهم في تطوير القطاع 
المقومــات  عــن  الوعــي  ولنشــر  الســياحي 
الســياحية التــي تجعــل البحريــن الوجهــة 

السياحية المثالية لهذه الرحات”.
“كــورال  ُتســّير  صلــة،  ذي  صعيــد  وعلــى 
ترافل” للســفر والسياحة رحلتين أسبوعًيا 
مــن موســكو إلى البحرين، تضــم كًا منهما 
ضمــن  وذلــك  مســافًرا   220 متنهــا  علــى 

برنامج رحات الشارتر.
وتأتــي هــذه الزيــارة ضمــن اإلســتراتيجية 
الشــاملة للهيئــة لتســويق وترويــج الهويــة 
الســياحية )بلدنــا بلدكــم(، التــي تركــز على 
ترويــج المنتــج الســياحي البحرينــي علــى 
المســتوى اإلقليمــي والعالمــي؛ بهدف إبراز 

المقومــات الســياحية فــي المملكــة ودعــم 
الجهــود الحثيثــة التــي تركــز علــى تعزيــز 
فــي  إيجابــي  بشــكل  القطــاع  إســهامات 
الناتــج المحلي بالتوافق مــع رؤية المملكة 

االقتصادية 2030.
وتمكنــت الشــركة العالمية الرائــدة “كورال 
للســفر والســياحة، منــذ تدشــينها  ترافــل” 
بالعــام 1995، مــن احتال مكانة رائدة في 
صناعة الســياحة وأصبحت عامة تجارية 
كونهــا  العاليــة؛  بجودتهــا  تتمتــع  موثوقــة 
تقــدم أفضــل المنتجعــات والفنادق في 36 
دولة، كما أنها تسعى باستمرار إلى التوجه 
الشــركة  وتقــوم  جديــدة.  أســواق  نحــو 
بتنظيم رحــات فردية وجماعية ألغراض 
تجاريــة، أو رياضيــة، أوغيرها، إضافة إلى 

بيع تذاكر الطيران عبر اإلنترنت.

هيئة السياحة والمعارض تستضيف وفًدا روسًيا

خالــد بــن حمــود: عــروض ســفر جذابــة للســياح الروس

تنشيط القطاع السياحي والترويج للمملكة

قطر لم تغير سياستها... ورسائل واضحة إليران
إرهابية منظمة  بجناحيه  اهلل  ــزب  ح لتصنيف  الــعــالــم  دول  يــدعــو  الــخــارجــيــة  وزيـــر 

دعــا وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالد بــن أحمد آل خليفة فــي حوار مع قناة “ســكاي نيوز 
عربية” أمس، بقية دول االتحاد األوروبي والعالم أن تحذو حذو بريطانيا التي صنفت 
“حزب هللا” اللبناني بجناحيه السياســي والعســكري كمنظمة إرهابية؛ ألن البريطانيين 
ال يطلقــون الــكالم علــى عواهنــه، ويعرفــون جيــدا مــا يقــوم به “حــزب هللا” مــن أعمال 
إرهابية واغتياالت. كما قال الوزير إن الدول المشــاركة في مؤتمر التعاون اإلســالمي 
وجهــت رســائل واضحــة تطالــب إيــران بوقــف دعــم اإلرهــاب والمنظمــات اإلرهابيــة 

والتدخل في شؤون الدول األخرى. وفيما يلي نص اللقاء:

ما السبيل لتفعيل دور منظمة  «
التعاون اإلسالم والوصول إلى 

آلية إسالمية فعالة تسهم في 
حل األزمات والقضايا والملفات 

المطروحة في المنطقة؟

هذه المنظمة مهمة جدا، وتأسســت قبل 50 
عاما ونحتفل هذا العام بذكراها الخمســين. 
وتعاملــت المنظمــة مــع العديــد مــن القضايا 
التــي تهــم األمــة وأهمهــا قضيــة فلســطين 
ومسألة القدس بالذات، وتركز جميع الوفود 
على هذه المواضيع ومواضيع أخرى تخص 
األمن واالســتقرار، ولكني أرى أن الموضوع 
المهــم الــذي طــرح نفســه بقوة هــو موضوع 
ودعــم  واإلرهــاب  التطــرف  مــع  التعامــل 

اإلرهاب وإيوائه، هذا الموضوع مهم جدا.

إلى أي مدى يبقى الخطر اإلرهابي  «
والتطرف ملحا ويفرض نفسه، 

خصوصا أن البعض يجادل بأن تنظيم 
“داعش” انتهى وبالتالي لم يعد 

هناك شيء على الخريطة يسمى 
“داعش”. إلى أي مدى يسهم 

هذا في مكافحة اإلرهاب ويسهل 
تناوله في المؤتمر؟

“داعــش” موضــوع تنظيــم واحــد خــرج مــن 
برســالة  البارحــة  نفســه  أعــاد  آخــر  تنظيــم 
جديــدة الســتهداف دول حليفــة لنــا. علــى 
عــدة،  تنظيمــات  هنــاك  العالميــة  الخارطــة 
المســلمون متهمون اآلن بأنهم أناس مزروع 
في وسطهم اإلرهاب، كيف ندافع عن أنفسنا 
عــن هــذه التهمة؟ كيف نرد علــى هذا الكام 
الجائــر؟ كمــا أن المســألة ال تتعلــق بتنظيــم 
واحــد أو اثنيــن، بــل المســألة تتعلق بشــبكة 
منهــا من تدعمهــم دول، ومنهم من يدعمون 
أنفســهم بطرقهــم الخبيثــة، لذلــك يجــب أن 

يكون هناك نهج تتواله هذه المنظمة.

بما أن األمر يسيء بصورة مباشرة  «
إلى الدين اإلسالمي وبقية الدول 

اإلسالمية تتأثر بهذه الصورة، العديد 
يشيرون إلى أن تنظيم اإلخوان 

اإلرهابي هو أساس المشكلة لكل 
التنظيمات التي تفرعت عنه أيا كانت 

“القاعدة”، “داعش” أو غيرها.. أال 
تعتبر أن مواجهة جماعة اإلخوان 

اإلرهابية أساس مواجهة التطرف؟ 
وإلى أي مدى يفرض هذا األمر 
نفسه ويطرح خالل تناول عملية 

محاربة التطرف واإلرهاب؟

تنظيــم اإلخــوان مــن األساســات المهمــة لما 
نــراه من تنظيمات إرهابية اليوم في العالم. 

هــذا التنظيم نتــج عنه حتى قبــل “القاعدة” 
اإلســامي”،  “الجهــاد  تنظيــم  “داعــش”،  و 
مــا  وآخرهــا  والهجــرة”،  “التكفيــر  وتنظيــم 
نتعامــل معــه اآلن “داعــش” و “بوكــو حــرام” 
للتعامــل  الشــاملة  النظــرة  وغيرهــا، ولذلــك 
مــع هــذه التنظيمات، ومنهــا تنظيم اإلخوان 
المســلمين يجــب أن نكــون واضحيــن فيهــا 
ويجــب أال نتــوارى خلــف الكلمــات، وخلــف 
إرهــاب،  اإلرهــاب  السياســية،  المواقــف 
والسياســة وتحقيــق األمــن والســلم شــيء 
آخر، فيجب أن نحافظ على األمن والسلم.

بما أننا نتحدث عن الجهات التي  «
تدعم اإلرهاب، هل هناك أي جديد 
يمكن أن تطلعنا عليه فيما يتعلق 

بقطر؟

ليــس هنــاك جديــد، الوضع كما هــو مع قطر، 
تأخــذ  ولــم  سياســتها،  مــن  تغيــر  لــم  قطــر 
أي خطــوة تجــاه إيقــاف دعمهــا للمنظمــات 
اإلرهابيــة وإيوائها لإلرهابيين، قطر ال زالت 
تســند بالمــال وبالســاح منظمــات إرهابيــة 
فــي كل أنحــاء العالــم، فليــس هنــاك جديــد 
أطلعكم عليه، ما تقوم به قطر مستمر لآلن، 
ونتطلــع إلى أن تتوقــف عن ذلك وإال فنحن 

لن نتعامل معها بأي شكل من األشكال.

أشرتم سابقا إلى أن قطر  «
والتهديدات التي تمثلها، وأيضا 

التهديدات اإليرانية، من أكثر 
التحديات التي تواجهها مملكة 
البحرين، في جانب أو شق إيران 

وسياساتها ودعمها لعدم استقرار 
المنطقة. كيف السبيل لمنظمة 

كمنظمة التعاون اإلسالمي وغيرها 
أيضا من والمنظمات الدولية 

واإلقليمية أن تضغط على إيران 
لتغيير سلوكها؟

إيــران تمثــل الجانب اآلخر مــن اإلرهاب، أال 
وهو إرهاب الدولة، أو اإلرهاب المدعوم من 
الدول، هذا الشــيء يجــب أن يتوقف، بلدي 
الــدول العربيــة  البحريــن عانــى، كثيــر مــن 
عانــت منــه، الجامعــة العربيــة شــكلت لجنــة 
من 4 دول في هذا الشأن، وفي هذا المؤتمر 
سمع الوفد اإليراني كاما واضحا، سمع من 
الشــيخ عبــدهللا بــن زايــد، ســمع مــن الوفود 
األخــرى، بأننا لــن نتهاون ولن نقبل المواقف 
بدعم المذهبيــة وبدعم الطائفية واإلرهاب، 
هــذا الكام ســمعوه مــن كل الوفــود، فأرجو 
أن تصلهم الرسالة بأن العالم اإلسامي لديه 
موقــف واحــد ضــد اإلرهاب وأنهــم متهمون 
فــي هذا الشــيء بدعمهم لمنظمــات إرهابية 

مثــل: حــزب هللا”، و “العصائــب”، و “الحشــد 
الشعبي”.

ما موقف البحرين فيما يتعلق  «
بالموقف البريطاني األخير فيما 

يتعلق بوضع حزب هللا بجميع أجنحته 
العسكرية والسياسية ضمن قائمة 

اإلرهاب؟

البحريــن هــي أول دولــة أعلنــت حــزب هللا 
منظمــة إرهابيــة، وحــدث هذا قبــل عدد من 
الســنوات. واآلن ســمعنا عــن مواقــف بعــض 
الــدول أنهــم يتعاملــون مع الشــق العســكري 
أنه إرهابي ومع الشــق السياســي أو الجناح 
السياســي أو ماذا يسمونه بأنه غير إرهابي، 
وهــذا كام غير مقبول. اإلرهاب له جناحان 
سياســي وعســكري. الموقف البريطاني في 
هذا الشــأن موقف مرحب بــه جًدا ونرى أنه 
جــاء بعد معرفتهــم. البريطانيون ال يقولون 
معرفتهــم  بعــد  بــل  عواهنــه،  علــى  الــكام 
بــكل مــا يقوم بــه هــذا الحــزب اإلرهابي من 
عمليــات إرهابية ومن تهديد ومن اغتياالت 
ومــن كل شــيء، فهــذا الموقف نرحــب فيه، 
وندعــو بقيــة الــدول فــي االتحــاد األوروبي 
أو فــي العالــم أيًضــا أن يتخــذوا نفــس هــذه 

الخطوة، ونرحب بها جًدا.

فيما يتعلق اليمن، كيف السبيل  «
لدفع الميليشيات الحوثية التي تخدم 

األجندة اإليرانية لاللتزام باالتفاقات 
الدولية؟ كيف السبيل لتفعيل ذلك؟

أن  الدولــي  المبعــوث  وعلــى  الــدول  علــى 
يوصل لهم رســالة بكل وضوح، وقد يكونوا 
هم ســمعوها من وزيــر الخارجية البريطاني 
يتعلــق  فيمــا  المنطقــة  فــي  اآلن  الموجــود 
بالشــأن اليمنــي. يجــب أن تصلهــم الرســالة 
عليــه  توقعــون  مــا  طبقــوا  وضــوح.  بــكل 
الــكام  وتغييــر  التهــرب  أمــا  بــه.  والتزمــوا 
وتغييــر الوقائــع وعدم االلتزام، فهذا شــيء 
أن  ويجــب  عليهــم  بجديــد  وليــس  نعرفــه 
يتركــوه وإال ســيواجهون بمواقــف أشــد في 

هذا الشأن.

فيما يتعلق بالملف السوري نريد  «
رأيكم في التطورات والحراك الذي 

يشهده هذا الملف، من التهديدات 
التركية، ومن الحراك األخير للمبعوث 

الدولي. هناك حديث عن المنطقة 
العازلة عن قوى أوروبية، وربما 

البعض يتحدث عن قوى إقليمية 
هناك، كيف تقيمون الوضع هناك؟

نحــن ندعــو لتعــاون دولــي أكبر فيمــا يتعلق 
باالســتقرار فــي ســوريا، ولتنســيق واضــح 
مــا بيــن الواليــات المتحــدة األميركيــة ومــا 
بيــن روســيا، وهمــا الدولتــان القادرتان على 
إليــه.  الوصــول  يمكــن  اتفــاق  أي  تثبيــت 
وفــي نفــس الوقــت الــدول اإلقليميــة يجب 
الــدول  ســوريا.  فــي  دور  أي  لهــا  يكــون  أال 
اإلقليميــة هــي جــزء مــن المشــكلة إن كانوا 
جيرانا لسوريا أو غيرهم أو إيران أو غيرها. 
هــذا الشــيء وهــذا الدور يجــب أن يتوقف. 
التعــاون الدولــي مهــم وهــو الــذي ســيحقق 
الوصــول إلــى حل سياســي يحقــق تطلعات 
اتفاقيــة  أســاس  علــى  الســوري  الشــعب 
جنيــف 1، وغيــر ذلــك إن كانــت قمــة ثاثية 
عقــدت فــي طهــران، أو فــي أي مــكان آخــر 
فهــذه ليســت حلول، هــذا تثبيت ألمــر واقع 
مرفوض من الشــعب الســوري قبل أن تكون 
مرفوضة إقليميا. الحل هو في يد الدولتين 

الكبيرتين.

 هناك تأكيد أيضا لجانب قضية  «
فلسطين، وقبل كان هناك مقابلة 
خاصة مع كبير مستشاري الرئيس 

األميركي جاريد كوشنر كشف فيها 
بعض مالمح خطة السالم المقترحة 
أميركيا ما بعد االنتخابات اإلسرائيلية 

في 9 أبريل المقبل. كيف تنظرون 
لما تم الكشف عنه؟

زارنــا كوشــنر ومعــه وفــد مهــم، وتكلمنا في 
بيــن  الســام  عمليــة  ومســألة  الشــأن  هــذا 
المجــال  فــي  وأيضــا  وفلســطين،  إســرائيل 
األوســع مــع العالم العربي. كانــت هناك أمور 
طرحــت، لكــن العمــل ليــس مكتمــا، وليــس 
لدينــا إلــى هذه اللحظة الصــورة الكاملة عما 
يفكــرون فيــه من جوانب كثيــرة. بل جاءوا 
لتبــادل األفــكار األوليــة معنــا واجتمعوا في 
عــدد مــن الــدول وأبدينا لهــم رأينــا الواضح 
فــي هذا الشــأن والملتــزم بالمبــادرة العربية 

للسام وبقرارات األمم المتحدة.

وزير الخارجية في حوار مع “سكاي نيوز”

المنامة - وزارة الخارجية

Û  تحدثنــا كثيــًرا عــن “البحرنــة”، عــن كيفيــة تفضيــل المواطــن البحرينــي عنــد
التوظيــف، وعــن آليــة خوضــه غمــار المنافســة علــى أســس عادلة مــع نظيره 
األجنبي، اتخذ المسؤولون ما يرونه مناسًبا من قرارات، حاولت هيئة تنظيم 
سوق العمل، وحاول “تمكين”، ومن قبلهما حاولت وزارة العمل، لكن غالًبا ما 

كانت تأتي الرياح بما ال تشتهي السفن.
Û  ظلــت هنــاك فجــوة عميقــة لــم يتــم ردمهــا بين واقــع الحــال وبيــن المطلوب

إثباتــه، بيــن الفــرص المتاحــة للمواطــن، ونظيرتهــا المتوافــرة لألجنبــي، في 
نهايــة المطــاف مالــت الكفــة لصالــح الوافــد، وظــل المواطــن يعاني من شــح 

الوظائف، وضيق اليد، واختال المعادلة الملقبة بـ “الوطني للتوظيف”.
Û  أخيــرا وكعــادة ســموه، انتفــض خليفة بن ســلمان، ودفــع الحكومــة كلها لكي

يشمر أعضائها عن سواعدهم ويبدأوا فوًرا في البحث والفرز والتنقيب عن 
مشروع أكثر عدالة، وعن كفة تميل بشكل أكبر لصالح المواطن.

Û  ،وبالفعــل خرجــت علينــا األخبار الســارة من مجلس الــوزراء االثنين الماضي
لقد فعلها الرئيس القائد وحكومة البحرين الرشــيدة. لقد تم إطاق مشــروع 
وطنــي للتوظيــف يضــع البحرينــي فــي مقدمــة الخيــارات المطروحــة أمــام 
أصحــاب األعمــال، بل ويجعل منه فرصة ســانحة لكل مــن يبحث عن كفاءة 

إدارية أو مهنية يحتاجها موقع “ما” من مواقع العمل.
Û  األولويــة باتــت للبحرينــي عنــد التوظيــف، والبحرينــي هو الخيــار األول في

سوق العمل، هذا هو مضمون الرسالة التي أراد أن يبعثها المشروع الوطني 
الــذي أطلقتــه الحكومــة االثنيــن الماضــي، وهذا هــو اإلطار المكمــل للفحوى 
الــذي شــملته حملــة جديــرة لتســجيل الباحثين عــن عمل بل وزيــادة إعانات 

التعطل ومدد االستفادة منها.
Û  صحيــح أن الموازنــة العامــة للدولــة مــا زالت تعاني عجًزا مقــداره 65 % من

ميزانيــة 2019 مقارنــة بمــا كان عليــه الحال في العــام 2017 بتراجع مقداره 
35 % فــي موازنــة 2018، إال أن الصحيــح أيًضــا يتمثل فــي مضاعفة كفاءة 
أداء مؤسســات الدولــة لكــي تكــون قــادرة على قــراءة مشــاهد االحتياجات 

ومقاربتها لمشهد اإلمكانات.
Û  هنــا يمكــن أن نفهــم مغــزى الموافقــة علــى الموازنــة العامــة للدولــة والمقررة

بـــ 6539 مليــون دينــار بحرينــي للمصروفــات، وأيًضــا يمكننــا أن نفهــم ذلــك 
التوجيه الســامي من خليفة بن ســلمان بضرورة فتح أبواب جميع الوزارات 
أمام المواطنين بعد أن ظل كثير من المسؤولين على بعد أسوار شاهقة جًدا 

مع أي مواطن يبحث عن إجابة شافية ألكثر من سؤال عويص.
Û  األكثــر مــن ذلــك أن إطاق مشــروع وطنــي للتوظيف بثياب جديــدة وبروح

فضفاضــة تتفــق حولها القيــادة، ويتفهمها المواطن البســيط، تأتي في وقت 
يشــعر فيــه الجميــع بــأن هناك حصوًنا منيعــة تحول بين المواطــن ونظرائهم 
المسؤولين، وأن هناك من المفاهيم غير المكتملة لمسألة أن يكون البحريني 

هو الخيار رقم واحد للقطاعين العام أو الخاص على حد سواء.
Û  المســألة واضحــة، اتفــاق بين الجميــع على األهداف، علــى روح القانون، لكن

مشــكلة المشــاكل تطل علينا بأعناقها المزعجة عند التطبيق، وعندما نتوغل 
فــي مرحلــة تحويــل النظريــة المعتبــرة إلــى واقــع حــال متناغم مــع حاجات 

المواطن.
Û  إنهــا رؤيــة بعيــدة المدى تــم إطاقها من منصة مجلس الــوزراء، وتولي قائد

محنــك مثــل خليفــة بن ســلمان مســؤولية وضــع القطــار علــى الطريق، وهللا 
ولي التوفيق.

الوطني للتوظيف

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج
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أعلن صندوق العمل “تمكين”، عن الفرق الفائزة بالنسخة الخامسة من جائزة “مشروعي” لألعمال الشبابية، خالل الحفل الختامي الذي أقيم 
يــوم أمــس الســبت، بحضــور الرئيــس التنفيــذي لـ “تمكيــن” إبراهيم جناحي، وأعضــاء لجنة التحكيم، والفرق المشــاركة، إضافــة إلى عدد من 
المعنيين بقطاع المشــاريع الناشــئة. ويوفر هذا الحدث للمشــاركين من عمر 18 عاًما منصة وطنية لتســليط الضوء على مشاريعهم، وُيساعد 

في توجيه أصحاب المشاريع من فئة الشباب وتدريبهم ودعمهم لبدء أعمالهم.

وطرحــت الفــرق الثالثــون أفكارهــا التجارية 
للمــرة األخيــرة؛ ليحــدد الحكام الفــرق الفائزة 
فــي   ”Telp“ وهــي  األولــى  الثالثــة  بالمراكــز 
Newton’s Apple Learn� “المركــز األول، و 

حصــد  بينمــا  الثانــي،  بالمركــز   ”ing Center
“Doctoric” المركز الثالث. 

وســيحصل الفائزون على العديد من الجوائز 
مــن ضمنهــا حوافــز وفرصــة تدريــب دوليــة 
مرتبطــة بمجــال مشــروع الفريــق الفائــز فــي 

المركــز األول، إضافــة إلــى فرصــة احتضــان 
لمــدة ســنة كاملــة للفائزيــن بالمراكــز الثالثــة 

األولى.
وبهــذه المناســبة، قــال جناحــي “أود أن ُأعبــر 
شــاهدته  بمــا  وإعجابــي  فخــري  مــدى  عــن 
مــن إبداعــات الشــباب خــالل المعــرض العــام 
لجائــزة مشــروعي، إذ ضم المعــرض عدًدا من 
المشاريع المبتكرة، التي كشفت عن الطاقات 
الكامنة في الشباب البحريني، فقد كانت تلك 

المشــاريع ترتقــي فــي مســتواها ألن تتنافس 
حتــى علــى الصعيد العالمــي، وليس اإلقليمي 

أو المحلي فقط”. 
الــذي  الحــدث،  هــذا  “يأتــي  قائــاًل  وأضــاف 
يهدف إلى نشــر ثقافة ريادة األعمال بين فئة 
الشــباب، ليؤكــد مســاعينا الراميــة نحــو دعــم 
هــذه الفئة مــن رواد األعمال، عبــر إقامة مثل 
هذه البرامج التي تساهم في تسليط الضوء 
علــى مشــاريعهم وابتكاراتهــم، ضمن مختلف 

القطاعات والتخصصات”.
بأصواتهــم  اإلدالء  فــي  الجمهــور  وشــارك 
علــى  قــام  بينمــا  المشــاريع،  أفضــل  الختيــار 
تقييــم األعمال المقدمــة خالل المعرض لجنة 
تحكيــم مؤهلــة تتكــون مــن مؤســس ورئيس 
مجلس إدارة مجموعة بدر فريد بدر، والمدير 

ببنــك  لألفــراد  المصرفيــة  للخدمــات  العــام 
ورئيــس  الغيــص،  دالل  اإلســالمي  البحريــن 
إدارة المحافظ االستثمارية في مركز أرامكو 
السعودية لريادة األعمال )واعد( تري جودي، 
ورئيــس المنتجــات لــدى مركــز برينــك بتلكــو 

إلنترنت األشياء بول اللي.

وتــم منــح جوائــز أخــرى للمشــاريع المتميــزة 
فــي جوانــب معينــة بدعــم مــن مجموعــة من 
مؤسســات القطــاع الخــاص، وتشــمل جائــزة 
اإللكترونــي،  للمشــروع   FinTech Bay
وجائــزة “بنــك البحريــن اإلســالمي” لالبتــكار 
األعمــال  لرائــد  “زيــن”  وجائــزة  المجتمعــي، 
الجامعي، وجائزة Brinc للتسويق والمبيعات 
لالبتــكار،   ”Flat6Labs“ وجائــزة  والترويــج، 
وجائــزة “CH9” ألفضــل نموذج عمل، وجائزة 
خطــة  ألفضــل   ”The Startup Factory“
الختيــار   ”EO Bahrain“ وجائــزة  مشــروع، 
الجمهــور، جائزة “ألوانــي” لرائد العمل المؤثر، 
الفعــال  لالســتخدام   ”ProSky“ وجائــزة 

لشبكات التواصل االجتماعي.

“تمكين” ُتعلن عن الفرق الفائزة بـ “مشروعي”
جناحــي: المشــاريع المبتكــرة كشــفت عــن الطاقــات الكامنة لــدى الشــباب البحريني

حوافز وفرص 
تدريب دولية 

للفائزين بالمراكز 
الثالثة

دعم رواد 
األعمال بتسليط 

الضوء على 
ابتكاراتهم

محرر الشؤون المحلية - تصوير: رسول الحجيري



علــى قطعــة أرض فــي مجمــع 522 بمنطقة ســار التي تعتبــر واحدة من أرقــى المناطق 
السكنية في البالد، باإلمكان مشاهدة أكوام من مخلفات البناء واألنقاض والمخلفات 
الزراعيــة، وبجولــة ســريعة فــي تلــك القطعــة، ســتحيط بــك بعــض الحشــرات ولربمــا 
شاهدت حركة بعض القوارض وهي تسارع لالختباء، حتى وإن أعجبك صوت تغريد 
الطيور وتراقص األشــجار، فالمشــهد، في هذه القطعة وغيرها من المناطق من ســار.. 

يبدو “غير سار” على اإلطالق.

لينعم األهالي بالراحة

وبالطبــع، ليــس هــذا هــو المجمــع الوحيــد 
اإلزعــاج  مــن  األهالــي  فيــه  يشــكو  الــذي 
التجاريــة  المشــاريع  وتداخــل  والفوضــى 
خدمــات  إلــى  والحاجــة  الســكنية  مــع 
بنيــة تحتيــة كشــبكة المجــاري وتخطيــط 
األرصفــة، فهــذا يشــمل مجمــع 517 و525 
أن  ولــك  المنطقــة،  مــن  أخــرى  ونواحــي 
تتجــول لتشــاهد حركــة نشــطة فــي بعــض 
المواقع التي تشهد إنشاءات مختلفة، غير 
أن الكثيــر مــن األهالــي يطالبــون بضــرورة 
إيقــاف منح التراخيص للمشــاريع الخاصة 
والتــي تتحــول فيهــا بعض الفلــل والمباني 
إلى مشــاريع وســط المناطق الســكنية مما 
يســبب لهــم الكثيــر مــن اإلزعــاج ذلــك ألن 
ميزة المنطقة السكنية هي أن تكون هادئة 

لينعــم النــاس بالراحــة في مســاكنهم، ال أن 
تتحــول إلــى ميــدان لآلليــات والشــاحنات 
الســيارات  مواقــف  وتكــدس  ناحيــة،  مــن 
مــن جهة أخــرى، عالوًة على انعدام تنظيم 
الطرقــات التــي هــي بــال أرصفــة ثــم تأتــي 
مــن  العديــد  قيــام  وهــي  أخــرى،  مشــكلة 
العمالــة الوافدة بالبيــع المتجول، فاألهالي 
للباعــة  مواقــع  وجــود  مــن  يمانعــون  ال 
وغيرهــا،  المأكــوالت  ولعربــات  الجائليــن 
على أن تكون في مناطق محددة وبشــكل 

منظم.

مشاريع تجارية وفوضى مرورية

ســكن  التقريــب،  علــى  ســنوات   5 قبــل 
المواطــن “نبيل شــمس” فــي منزله الجديد 
وكان ســعيًدا بالعيــش فــي منطقــة راقيــة 

مــن  الكثيــر  اليــوم يشــاهد  لكنــه  وهادئــة، 
المشــاريع الخاصــة فــي منطقته الســكنية، 
فواحــدة مــن الفلــل تحولــت إلــى مشــروع 
خــاص ثــم تعــددت المشــاريع ممــا يــؤدي 
إلــى فوضــى مرورية ال ســيما فــي الفترات 

المسائية.

مشاريع البنية التحتية

مشــكلة  األمطــار  موســم  يمثــل  ال  وربمــا 
كبيــرة نظــًرا لقلتــه فــي هــذا الشــتاء، غيــر 
يلفــت  الســاري”  “عبــدهللا  المواطــن  أن 
إلــى ضــرورة اإلســراع في إنشــاء شــبكات 
وشــبكة  المنطقــة  فــي  الصحــي  الصــرف 
تصريــف مياه األمطار، حيث يقول أن قلة 
األمطار ال تعني عدم أهمية هذه الشبكات، 
فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا هطلــت كمية 
مــن األمطــار فــي شــهر نوفمبــر مــن العــام 
الماضي 2018، تكونت مســتنقعات عميقة 

وعملــت آليــات الشــفط عــدة أيــام لشــفط 
ومــن  كثيــًرا،  منازلنــا  وتضــررت  الميــاه 
المهــم أن تحظــى المجمعــات الســكنية في 
ســار بمشــاريع البنيــة التحتيــة والخدمات 
المطلوبــة، أما بالنســبة للمشــاريع التجارية 
مناطــق  المخطــط  يضــم  أن  المهــم  فمــن 
ال  حتــى  ومدروســة  محــددة  تجاريــة 

تتداخل مع المناطق السكنية.

المنطقة ال تحتمل المزيد

ومــن جانبــه، يصــرح رئيــس مجلــس بلدي 
الشــمالية أحمــد الكوهجــي بــأن المشــاريع 
كثيــرة  أصبحــت  الخاصــة  الطبيعــة  ذات 
فــي المنطقــة، وبالطبــع، ال يمكــن قبــول أن 
مناطــق  إلــى  الســكنية  المناطــق  تتحــول 
وزارة  مــع  بالتعــاون  ونســعى  تجاريــة، 
والتخطيــط  البلديــات  وشــئون  األشــغال 
التخطيــط  فــي  النظــر  إلعــادة  العمرانــي 

التصاريــح  مــن  المزيــد  إعطــاء  وعــدم 
للمشــاريع الخاصة، فالكثير من المواطنين 
يعانــون مــن اإلزعــاج بالفعــل والمنطقــة ال 
تحتمــل المزيد من المشــاريع بهذه الصورة 

ألنها أساًسا منطقة سكنية.

لجنة لتطوير سار

ويتطــرق الكوهجــي إلــى أنــه “تــم تشــكيل 

لجنــة لتطوير ســار مــع مجموعة من رجال 
األعمــال للمســاهمة فــي تطويــر األرصفــة 
وتنظيــم العديــد مــن المواقــع، ومــن بينهــا 
مقترًحــا قدمــه منذ العــام 2016، ال يقتصر 
على منطقة ســار فقط بــل لجميع المناطق 
فــي البــالد، وهــو مشــروع توحيــد نمــاذج 
األرصفة بحيث تكون ذات صفة انســيابية 
االرتفــاع  فــي  التفــاوت  لمنــع  ومنســقة 
الــوزارة  فــإن  الحمــد،  وللــه  باألرصفــة، 
متجاوبة مع متطلبات التطوير بالمنطقة”.

علــى  الحفــاظ  “علــى  الحــرص  ويؤكــد 
الصحيحــة،  بصورتهــا  الســكنية  المناطــق 
فهنــاك مشــاريع مهمــة الســيما علــى صعيد 
الشــوارع  وتطويــر  والمخــارج  المداخــل 
والطرقــات ومنها إنشــاء جســر علوي على 
تقاطــع ســار بدعــم مــن صنــدوق التنميــة 
 12 حوالــي  إلــى  كلفتــه  تصــل  الســعودي 
مليــون دينار، ويســهم في تخفيف الضغط 
المــروري بنســبة تتــراوح بيــن 70 إلــى 80 
بالمئة، ونعمل على إيجاد مداخل ومخارج 
لمناطق ســار ومقابة والشــاخورة من جهة 
مدرســة سانت كريســتوفر، فيما بدأ العمل 
فعلًيا في مشــروع توســعة شارع 35 وهذا 
تحقيــق  فــي  سيســهم  المهــم  المشــروع 

انسيابية أعلى للحركة المرورية”.
الشــكاوى  كل  أن  إلــى  باإلشــارة  ويختتــم 
أهالــي ســار  التــي يطرحهــا  والمالحظــات 
وســيتواصل  الحســبان،  فــي  موضوعــة 
العمل بالتنسيق مع وزارة األشغال وشؤون 
لوضــع  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 

تصور جديد يحقق راحة المواطنين.

ــة ــاري ــج ــت ــى وتـــوســـع الـــمـــشـــاريـــع ال ــوضـ ــفـ ــي يــشــكــون اإلزعـــــــاج والـ ــ ــال ــ األه

سعيد محمد من سار

األهالي يطالبون بتخطيط األرصفة في طرقات المنطقة

عمال وافدون يعملون في مختلف األنشطة

06local@albiladpress.com

األحد
3 مارس 2019 

26 جمادى اآلخرة 1440

في سار... يبدو المشهـد “غير سار”!

أعمال إنشاءات نشطة في مختلف مجمعات سار



ا تدشين برنامج تخفيض الرسوم البلدية إلكترونيًّ
أبـــو الفتـــح: ســـرعة إنجـــاز المعامـــات وســـهولة اســـترجاع المعلومـــات

أعلــن وكيــل شــؤون البلديــات في وزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيــط العمراني 
نبيــل أبوالفتــح أن الوزارة دشــنت نظاما إلكترونيا جديدا يتيــح التقدم بطلبات التخفيض 

أو اإلعفاء أو إسقاط الرسوم البلدية إلكترونيا.

وقــال “النظــام الجديــد ســيكون متاحــا عبــر 
جميــع  وســيمكن  للــوزارة  الرســمي  الموقــع 
مــن  بالخدمــة  المعنيــة  البحرينيــة  األســر 
سيســهل  ممــا  إلكترونيــا  بطلباتهــا  التقــدم 
عملية التقديم ويسرع من اتخاذ اإلجراءات 
والمتابعــة  المراجعــة  ســهولة  مــن  ويمكــن 
ملتزمــة  “الــوزارة  أن  وأضــاف  للمواطنيــن”. 
ومــن خــال برنامــج عمــل الحكومة برئاســة 
رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
إطــار  وفــي  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
متابعة اللجنة التنســيقية برئاســة ولي العهد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
التحــول  نحــو  آل خليفــة  بــن حمــد  ســلمان 
اإللكترونــي لجميع الخدمات بما يســهل على 
المســتفيدين من تقديم الخدمة ويســرع من 

اتخاذ اإلجراءات والقرارات”. 
وأشــار أبــو الفتــح إلــى أن فريقــا مــن إدارة 
نظــم المعلومــات عمل خال الفتــرة الماضية 
علــى إعــداد المتطلبــات الفنيــة الخاصة بهذا 

المعنييــن  مــع  المباشــر  بالتنســيق  النظــام 
بأمانــة العاصمــة والبلديــات الثــاث، ما مكن 
مــن تدشــينه رســميا، مؤكدا توجيهــات وزير 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
التطــور  بأهميــة  خلــف  عصــام  العمرانــي 
اإللكترونــي وفــق أحــدث األســاليب العالمية 
بكفــاءة  الخدمــات  تقديــم  تســتهدف  التــي 
زمنيــة  فتــرة  أســرع  وفــي  عاليــة  وجــودة 

ممكنة. 
أمــام  ســيتيح  الجديــد  النظــام  أن  وأوضــح 
المتعلقــة  بالطلبــات  التقــدم  المواطنيــن 
تخفيــض  بطلبــات  ســواء  البلديــة  بالرســوم 
الرســوم أو طلبات اإلعفاء أو طلبات إسقاط 
الرســوم إلكترونيــا وعبــر الموقــع اإللكتروني 

الخاص بالوزارة.
منــزال  يمتلــك  ال  مواطــن  أي  أن  وبيــن 
مســجا باســمه، ويدفــع إيجارا مقابــل مكان 
ســكنه، يمكــن أن يتقــدم بطلــب إلــى الــوزارة 
ســوف  وبالتالــي  المالــك،  معاملــة  ويعامــل 
يدفــع رســوما بلديــة أقــل بعــد الموافقة على 

لــه،  التابعــة  الشــروط  واســتيفاء  الطلــب 
وكان ذلــك يتــم مــن خــال نظــام اإليــرادات 
الخــاص بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات 
والتخطيــط العمراني وذلك مــن خال زيارة 
القســم المعنــي بالبلديــة لتقديم المســتندات 
المطلوبــة، ولكن مــع التوجه الجديد ســيتاح 
خــال  مــن  بالطلــب  التقــدم  الراغــب  أمــام 
الموقع اإللكتروني لوزارة األشــغال وشــؤون 
https://( العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 

النظــام  وســيعمل   ،)www.mun.gov.bh
 Single Sign( ضمــن شاشــة دخــول موحــد
الطلــب  تقديــم  مــن  المســتفيد  تمكــن   )On

ومتابعته.

وأكــد أبــو الفتح أن هــذا النظام من شــأنه أن 
يســهل عمليــة التقديــم لهذه الخدمــة، عاوة 
علــى أنــه ســيكفل ســرعة إنجــاز المعامــات 

المقدمة وسهولة استرجاع المعلومات.
بــدوره أوضــح مديــر إدارة نظــم المعلومــات 
النظــام  أن  أبوحســان  محمــد  الــوزارة  فــي 
الجديــد قــد تم تصميمــه بالكامــل داخليا من 
خــال كوادر إدارة نظــم المعلومات بالوزارة، 
وتــم ربطــه بنظــام بطاقــة الهويــة مــع هيئــة 
المعلومــات والحكومــة اإللكترونية لتســهيل 
اســترجاع بيانات مقدم الطلب والتأكد منها، 
كما تم اســتضافته على الحوســبة الســحابية 
سياســات  مــع  تماشــيا  وذلــك   ،)AWS(

وتوجهات الحكومة. 
اســتمرارا  تأتــي  الخطــوة  هــذه  “إن  وقــال 
اإللكترونــي  التحــول  فــي  الــوزارة  لجهــود 
وهــي منســجمة مــع التوجــه الحكومــي نحو 
طلبــات  أن  يذكــر  الخدمــات”.  أتمتــة جميــع 
تخفيــض وإعفــاء وإســقاط الرســوم البلديــة 
تأتي في إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة 
المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم 
لمســاكنهم؛  المالكيــن  بالمواطنيــن  البلديــة 
لتخفيــف األعباء المعيشــية علــى المواطنين 
مــن خال رســوم بلدية مخفضة ومنســجمة 

مع احتياجات المواطنين.

نبيل أبوالفتح

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

كشــفت المديــر العــام لبلديــة المنطقــة الشــمالية لميــاء الفضالــة عــن رصــد البلديــة 102 مخالفــة موزعــة على اإلعالنــات وإشــغاالت الطرق 
والمظــالت والســيارات الســكراب والباعــة الجائلين، مشــيرة إلى أن قســم الرقابــة والتفتيش رصد المخالفات في الفتــرة ما بين يناير حتى 

فبراير 2019، مؤكدة أن البلدية قامت بإخطار جميع المخالفين واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم.

وأضافــت الفضالــة أنــه “بناء علــى توجيهات 
وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط 
العمراني عصام خلف، كثفت بلدية الشــمالية 
حماتهــا على اإلعانات المخالفة وإشــغاالت 
والســيارات  الجائليــن  والباعــة  الطــرق 

المهجورة خال الفترة األخيرة”.
اإلعانــات  علــى  الحمــات  أن  وأوضحــت 
المخالفــة مســتمرة فقــد قامت البلديــة بإزالة 
الرئيســة،  الشــوارع  مــن  مخالفــا  إعانــا   70
مشــيرة إلــى أنــه ال يمكــن التهــاون باألنظمــة 
والقوانيــن البلديــة والتنظيميــة، فهــي أنظمة 
وقوانيــن وضعــت مــن أجــل الصالــح العــام، 

وعلى الجميع التقيد بها.
وتابعــت “تــم فــرض غرامــات على الشــركات 

باإلعانــات  متعلقــة  مخالفــات  الرتكابهــم 
التجاريــة عبــر وضعهــا فــي الشــوارع العامــة 
والطرقــات من دون الحصــول على ترخيص 
بهــا. وقالــت “كما تــم مخالفة نحو 22 ســيارة 
شــوارع  فــي  وخربــة  مهجــورة  ومركبــة 
إزالــة  وتــم  الشــمالية  المنطقــة  وطرقــات 
الســيارات ذات الوضــع الحــرج خــال نفــس 

الفترة”.
وذكــرت “تــرك الســيارات فــي الطــرق يســبب 
أضــرارا بيئيــة كثيــرة كما يتســبب فــي إرباك 
عمليــة الحركــة المروريــة فــي بعــض الطرق، 
كمــا تتســبب هــذه الســيارات المركونــة فــي 

إخال الوضع األمني للمناطق”.
الشــمالية  المنطقــة  بلديــة  “قامــت  وأردفــت 

وتــرد  الجائليــن،  للباعــة  مخالفــة   4 بإزالــة 
البلديــة الكثيــر مــن الشــكاوى بشــأن الباعــة 
الجائليــن ســواء الباعــة الذيــن يتركــزون في 
أو  والجوامــع  المســاجد  أمــام  الجمعــة  أيــام 
الذيــن يتواجــدون علــى الطرقات ويســببون 
خطــورة مروريــة وازدحامــات، فــي حيــن أن 
معظــم الذيــن يمارســون هــذه المهنــة ليســت 

لديهم تصريحات من البلدية”.
ودعت الفضالة جميع المواطنين إلى التعاون 
مــع البلديــة من أجــل الصالح العــام وااللتزام 
باألنظمــة والقوانيــن التــي وضعــت مــن أجل 
مصلحــة النــاس، مشــيرة إلــى أن المخالفــات 
التــي يقوم بهــا البعض تعطــل مصالح الناس 
وتســهم في تشــويه المنظر العام، وهو أمر ال 

يمكن القبول به.
من جهته، أكد رئيس قسم الرقابة والتفتيش 
الرقابــة  حمــات  أن  الــوادي  عبدالعزيــز 
والتفتيــش علــى المخالفــات بجميــع أنواعهــا 
مســتمرة مشــيرا إلى أن البلدية قامت بوضع 

خطة متكاملة للحد من المخالفات البلدية.

وقــال “تــم إزالــة 15 مظلــة مخالفــة، لــورود 
المظــات  هــذه  علــى  الشــكاوى  مــن  الكثيــر 
مــن األهالــي، وســتقوم البلديــة بإزالــة جميــع 
المتمثلــة  المخالفــة  والمنصــات  اإلشــغاالت 
فــي )الطبيات( المغلقــة، والكبائن والمظات 
الحاجبــة للرؤية، والمعيقة لحركة المرور من 

خال حمات مستمرة”.
وأضاف “يجب على أصحاب هذه المخالفات 
مــن اإلشــغاالت ضــرورة إزالتهــا وإال ســوف 
تقوم البلدية بإزالة اإلشــغاالت غير القانونية 
وتحميــل المخالفيــن كلفــة اإلزالــة وتطبيــق 

اإلجراءات القانونية”.

الجنبية - بلدية الشمالية

الفضالة: رصد أكثر من 100 مخالفة في شهرين

إزالة إحدى مخالفات إشغال الطرق لمياء الفضالة

ـا ال تراجـع عـن آليـة بيـع الزوايـا إلكترونيًّ
للتجارة االســتــثــمــاريــة  بــالــعــمــارات  األرضـــي  الـــدور  اســتــخــدام  خــلــف: 

البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر  أطلــع 
والتخطيط العمراني عصام خلف مجلس بلدي 
إلــى مجلــس  نتيجــة االحتــكام  المحــرق علــى 
الــوزراء؛ للبــت في إصــرار المجلس البلدي على 
اإللكترونــي  بالنظــام  الزوايــا  بيــع  آليــة  رفضــه 

كبديل عن لجنة بيع الجيوب والزوايا.
وأشــار الوزيــر في خطابــه إلى أنــه وبعد عرض 
الموضــوع على اللجنة الوزارية لإلعمار والبنية 
التحتيــة، قــررت اللجنة تكليف الــوزارة التخاذ 

اإلجــراءات الازمــة؛ لتنظيم عملية بيــع الزوايا 
بالنظــام اإللكتروني بــدال عن لجنة بيع الجيوب 

والزوايا.
وبيــن أن الــوزارة ستشــكل فــي المقابــل لجنــة 
والتــي  الزوايــا،  بيــع  بشــأن طلبــات  للتظلمــات 

ستضم عضويتها ممثا عن المجلس.
دراســة  عــن  الوزيــر  كشــف  آخــر،  جانــب  مــن 
العمرانــي  والتطويــر  التخطيــط  هيئــة  أجرتهــا 
حــول إمــكان الترخيــص لاســتخدام التجــاري 
بالــدور األرضي للعقارات الواقعة ضمن مناطق 

العمارات االستثمارية.

وذكر أنه تم رفع نتائج هذه الدراسة إلى اللجنة 
الوزارية للشــؤون القانونية إلصدار التوجيهات 
بمــا  المجلــس  موافــاة  ســيتم  حيــث  بشــأنها، 

يستجد بهذا الخصوص فور االنتهاء منه.
ويأتــي هذا الخطاب ردا علــى توصية المجلس 
بالموافقة على تخصيص محل تجاري واحد أو 
محليــن بنســبة ال تزيــد عــن 10 % من مســاحة 
المناطــق  لقاطنــي  األرض تخصــص كخدمــات 
التصنيــف  المقتــرح  ليشــمل  االســتثمارية، 
االســتثماري )بــي دي(، فأكثر فــي جميع مناطق 

محافظات المحرق. عصام خلف
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القضيبية - مجلس النواب

أكــدت رئيــس مجلــس النــواب فوزيــة زينــل 
أن المســيرة التنمويــة الشــاملة التــي يرعاهــا 
عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد 
بــن عيســى آل خليفــة، ارتكــزت علــى تقديم 
أفضــل الخدمــات للمواطنيــن، والســعي لرفع 
الائــق،  الســكن  وتوفيــر  اإلنجــاز،  مســتوى 
والعمــل علــى تطويــر الســبل الكفيلــة بضمان 

العيش الكريم لألسر.
وفــي لقائهــا أمــس األول مــع وزيــر اإلســكان 
تشــهده  بمــا  زينــل  نوهــت  الحمــر،  باســم 
الملــف  معالجــة  فــي  تســارع  مــن  المملكــة 
اإلســكاني، والعمــل الجــاد لتخفيــض قوائــم 
انتظــار المواطنين لاســتفادة مــن الخدمات 
اإلســكانية، مؤكــدة دعم المجلــس للمبادرات 
النوعية الحكومية لحلحلة الملف اإلسكاني.

زينل تدعم حلحلة الملف اإلسكاني

سيدعلي المحافظة

التقشف 
والبخل 

والمتقاعدون

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

راشد الغائب

تيار
Û .”دع عنك معابدهم المشحونة بالرياء، وانصب محرابك في قلبك “

جالل الدين الرومي

Û  ،ُذِهــل القــراء مــن عــدد المتقاعديــن اختياريا مــن وزارة التربيــة والتعليم
الذين شكلوا نسبة ٤٥٪ من إجمالي مغادري الوظيفة الحكومية.

Û  وأمــام الوزيــر ماجــد النعيمــي، وفريقــه واجــب ثقيــل إلدارة القطــاع بعــد
خروج ٣٦٣٤ موظفا، أغلبهم من الكادر التعليمي.

Û  وما يتعين أخذه في االعتبار تأثر وزارات أخرى سلبا من التقاعد المفاجئ
لموظفيها دون إحال.

Û  وفــي قائمــة أســماء الــوزارات وعــدد متقاعديهــا، وزارات خدمية وجهات
رســمية عديــدة ســتتضرر؛ بســبب قلة عــدد موظفيهــا، وجســامة مهامهم، 
حتى جاء قرار التقاعد، ليضاعف المهام، ويحولها ألعباء عقابية لمن قرر 

البقاء على رأس العمل.
Û  ،المؤســف أن الموظفين الصامدين قد شــهدوا بخل وزاراتهم، ومسؤوليها

بتوديــع زمــاء مخلصيــن، أفنــوا عمرهم بإخــاص مهني ثم غــادروا، دون 
تكريم الئق، عدا عبارات إطراء وشهادة شكر وكعكة من جيب الموظفين.

Û  يجــب أال يكــون البخــل مرادفا للتقشــف، ومعنــى المصطلح األخيــر إنفاق
الدينار بتدبير.

Û  ال تبخلــوا علــى البحرينــي، وأكرمــوا الموظــف المخلــص، قبــل أن يقــرر
المغادرة بأي عرض مقبل للتقاعد االختياري.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

اســتقبلت األميــن العــام للمجلــس األعلــى 
للمــرأة هالــة األنصــاري، رئيســة وأعضــاء 
الصحفييــن  جمعيــة  إدارة  مجلــس 
بالرفــاع. المجلــس  مقــر  فــي  البحرينيــة، 

بالترحيــب  االجتمــاع  األنصــاري  واســتهلت 
بالحضــور، وهنأتهــم بمناســبة حصولهــم علــى 
ثقــة زمائهم الصحفيين فــي االنتخابات التي 
جــرت أخيــرا، وتمنت لهم التوفيق في مهامهم 
بالمساهمة في نشر الوعي الصحافي والثقافة 
لــدى  الوعــي  وتعميــق  اإلنســانية  والمعرفــة 
المواطــن والنهوض بالصحافة الوطنية لتكون 
الوجه المعبر والصادق عن الوطن والمواطن.

تــرؤس  أهميــة  بالذكــر  األنصــاري  ــت  وخصَّ
أحمــد  عهديــة  قبــل  مــن  الصحفييــن  جمعيــة 
كأول امرأة بحرينية تصل لهذا المنصب، وعبر 
االقتراع الحر المباشــر، وذلك في ســابقة على 
المســتوى الوطنــي، مؤكــدة أهمية رئاســة هذا 
المنبر اإلعامي في ســياق ما تســعى له المرأة 

البحرينية من تمّيز في المجاالت كافة.

بــه  تضطلــع  الــذي  الريــادي  بالــدور  وأشــادت 
الصحافة البحرينية عبر مســيرتها العريقة في 
خدمة المجتمع ودعم مســيرة تنميته الشــاملة 
مــن خــال ســعيها الدائــم لتعزيــز روح الوحدة 
الوطنيــة وتبنــي القضايــا التــي تخــدم الوطــن 

والمواطن.
وأشــارت إلــى حــرص المجلــس األعلــى للمــرأة 
علــى تعزيــز الشــراكة مــع جمعيــة الصحفييــن 
الخاصــة  المعلومــات  كل  وتوفيــر  البحرينيــة 
بالمــرأة البحرينيــة والتــي مــن شــأنها تمكيــن 
بمهنيــة  رســالتهم  أداء  مــن  الصحفييــن 

وموضوعيــة، معربــة عــن تطلــع المجلــس إلــى 
فــي  الصحفييــن  مــع جمعيــة  التعــاون  تعزيــز 
مختلــف المجــاالت بما في ذلك إقامة فعاليات 
مشــتركة، إضافة إلى تعزيــز حضور المرأة في 
اإلعام وتســليط الضوء أكثــر على اإلنجازات 
المحافــل داخــل  التــي تســجلها فــي مختلــف 
بدعــم  عهديــة  وأشــادت  البحريــن.  وخــارج 
المجلس األعلى للمرأة برئاســة صاحبة الســمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
للمــرأة البحرينية في مختلــف المجاالت، ومن 

بينها المجال اإلعامي.

األمين العام للمجلس األعلى للمرأة مستقبال رئيسة وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين

“األعلى للمرأة” يشيد بدور الصحافة البحرينية في التنمية الشاملة

األنصاري: التعاون مع “الصحفيين” إلبراز إنجازات المرأة

الجنبية - المحافظة الشمالية

بمخاطــر  التوعــوي  البرنامــج  ضمــن 
المحافظــة  تنظمــه  والــذي  المخــدرات، 
الشــمالية بالتعــاون مــع إدارة الوقايــة من 
الجريمــة بــوزارة الداخليــة ونــادي باربــار 
محافــظ  افتتــح  والرياضــي،  الثقافــي 
العصفــور  علــي  الشــمالية  المحافظــة 
المعــرض الفني التوعــوي لمضار ومخاطر 
للمخــدرات”  “ال  شــعار  تحــت  المخــدرات 
فــي الفترة من 28 فبراير ولغاية 1 مارس  
نــادي  الجــاري والــذي اقيــم  علــى صالــة 
باربار الثقافي والرياضي بمشــاركة وزارة 
الوقايــة مــن  الداخليــة ممثلــة فــي إدارة 
الجريمــة “برنامــج معــًا” وإدارة مكافحــة 
المجتمــع  شــرطة  وشــعبة  المخــدرات 
المحافظــة  لشــرطة  العامــة  بالمديريــة 
الشــمالية وبمشــاركة عــدد مــن الفنانييــن 
التشــكيليين الذيــن يمثلــون نــادي باربــار 
عــن  المحافــظ  والرياضي.وعبــر  الثقافــي 
ارتياحه لمستوى التنظيم الذي تشهده الحملة 

من فعاليات متنوعة تستهدف شرائح المجتمع 
كافــة فــي قريــة باربــار لتجنيبهــم الوقــوع في 
مخاطر اآلفة التي تفتك بالمجتمع ولها أضرار 
ســلبية، مؤكــدًا حــرص المحافظة علــى تفعيل 
الوقايــة  لتعزيــز  المجتمعيــة  الشــراكة  مبــادئ 
براثــن  فــي  الوقــوع  مــن  للمجتمــع  والحمايــة 
الداخليــة فــي  بــدور وزارة  الجريمــة، مشــيدًا 
مجال الوقاية من الجريمة ومكافحتها لتعزيز 
مفاهيــم األمــن والتنميــة المســتدامة مــن أجل 
رقــي وازدهار المجتمع، شــاكرًا وزيــر الداخلية 

الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة على حرصه 
ومتابعتــه الحثيثــة فــي ســبيل تعزيــز أواصــر 
األمــن واالســتقرار فــي مملكتنــا الحبيبــة فــي 
ظــل قيادة عاهل البــاد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفة وحكومته الرشــيدة 
برئاســة رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة ومســاندة 
ودعــم ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

لقطة تذكارية أثناء التكريم

ــة ــم ــري ــج ــر ال ــاطـ ــخـ ــة الــمــجــتــمــع مــــن مـ ــايـ ــمـ حـ

محافظ الشمالية يفتتح معرض “ال للمخدرات” في باربار
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عذًرا ولكن شبابنا يتحملون جزًءا من المسؤولية
هنــاك حــراك مجتمعــي بســبب ارتفاع نســبة البطالة وشــح الوظائــف وأيًضــا المطالبة 
بتوظيــف البحرينييــن كخيــار أول فــي القطاعيــن العــام والخــاص، كل ذلــك صحيــح 
ونشــجع عليــه، ولكــن لــو أردنــا حــل جــذور الموضــوع يجــب علينــا رفــع رايــة التوعيــة 

والتوجيه األكاديمي ومن ثم المهني قبل الوقوع في المحظور.

مــن  الكثيــر  هنــاك  أن  المعقــول  غيــر  مــن 
شــبابنا يــدرس فــي الجامعــة تخصصــا ال 
يتناســب مع ميوله ألســباب متعددة، ومن 
ثم يتخــرج وتكون النتيجــة الطبيعية هي 
عدم توافر وظيفة مناســبة له؛ بسبب عدم 
وجــود الحافــز للعمــل فــي ذات التخصــص 
وأيضــا لضيــاع الهدف الكبيــر والعيش في 

الهامش العبثي.
معــارض  علــى  يتــردد  نــراه  ذلــك  بعــد 
التوظيــف العًنــا الظالم أو متهًمــا اآلخرين 

والمجتمع أنهم السبب في تردي حالته.
أحــد  فــي  أيــام  قبــل  شــاركت  أحبتــي، 

التعليــم،  فــي  المتخصصــة  المعــارض 
والتقيت ببعض أبنائنا الباحثين عن العمل 
أو الــدورات التدريبية، وكانت المفاجأة أن 
الكثير منهم متخرج من تخصص “هندسة 
أو حقــوق” مثــاًل، وهو يبحث عــن دورة أو 
عمــل فــي “إدارة األعمال مثــاًل” ويبرر ذلك 
بعــدم محبتــه لتخصصــه الســابق، وعندمــا 
نسأله ماذا تريد أن تكون؟ يقول “ال أعلم”، 

أو “أي شيء”.
أو مثــاًل إحــدى الفتيــات قالــت إنهــا تبحث 
عــن وظيفــة مديــرة فقــط، علــى الرغم من 
أنهــا حديثــة التخــرج وال تمتلــك أي خبرة، 

المقــام  يتســع  ال  كثيــرة  حــاالت  وهنــاك 
لذكرهــا ولكــن صدقونــي أن األمــر بحاجــة 

لحل عاجل.
هنــاك هــدف ضائــع، هنــاك جهود مهــدورة، 

فالطاقــات الشــبابية بإمكانهــا عمــل الكثير 
لو وجهت بشــكل صحيح. مــن يملك هدًفا 
أو رؤيــة مــن شــبابنا نراه يعمــل وفق خطة 
معينــة ولــو بــدأ بوظيفــة بســيطة، ولكنــه 
يشــعر باالطمئنان الداخلي لمعرفته أن كل 
ذلــك مؤقت، وأنه ســوف يصــل لهدفه ولو 

بعد حين.
اإلنســان الذي يحمل هدًفــا واضًحا مكتوًبا 
ويعــرف مــاذا يريــد يســتطيع الصمــود في 
وعشــرا  مــرة  ويحــاول  الظــروف  أصعــب 
وألفا، ولكن لو فقد اإلنســان الهدف ســوف 
رايــة  ويرفــع  ســريًعا  ينســحب  تالحظــه 

اإلخفاق عالًيا.
ألم يحن الوقت لتحرك كل من يهمه األمر؟

أحمد آل نوح

أحمد آل نوح

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.

إن العيــن لتدمــع وإن القلــب ليحــزن علــى فقــدان مــن أحببناهــم وتبادلنا معهم الــوّد والمحّبــة، جمعنا معهم العمــل واإلخالص 
للوطن، وعرفنا عنهم التفاني والعزم في القيام بواجبهم. 

اقتربنــا منهــم كثيــًرا حتــى كانــوا كمــا األب 
أو كمــا األخ الــذي يحيــط مــن يتعامــل معــه 
بالرعايــة واالحتــرام والتقديــر. تابعنــا جهده 
بيــن  تمّيــزه  فــي  كالّشــامة  فــكان  وحضــوره 
ا بقَســِمه. هذا  أقرانــه، صادًقــا في مواقفه، بارًّ
الســابق حســن ســالم  النائــب  أبوهيثــم،  هــو 
الدوســري، الــذي وقفنا مع جمــوع غفيرة من 
محبيــه ُظهــر الخميــس الماضــي فــي مقبــرة 
البديــع نهيــل التراب ونضع الطــوب عليه بعد 
أن اختطفــه المــوت وأجاب داعيــه بال موعد 
وبــال وداع، وتركنــا نحــن أبنــاء هــذه الدنيــا 
وفــي عيوننــا عبرة وقلوبنا تغــّص باأللم على 
رحيلــه، ولكــن هذا قضــاء هللا وقــدره، وهذه 
هــي حال دنيانــا الفانية، من جــاء أجله رحل 
وتركنا بحزننا لعلنا نعتبر وندرك ما تبقى من 
حياتنــا من أجل أن ُنصلــح دار مقامنا ومقّرنا 

إذا حان أجلنا. 
وال نقــول إال رحــم هللا أباهيثم، هذا اإلنســان 
النبيل الذي تشرفت بالعمل معه في الفصلين 
التشــريعيين الثاني والثالــث )2006 - 2014( 
فــكان أحــد أهــم األعمــدة والقامــات النيابيــة 
مــن  يمتلكــه  لمــا  بالبنــان؛  إليهــا  ُيشــار  التــي 
شــخصية جعلته قريًبا جدا من جميع النواب 
علــى اختــالف كتلهــم وانتماءاتهــم. بــل كان 
بمثابــة “الدينامــو” الــذي يتحّمــل جــّل الجهــد 
والتفاوض المطلوب داخل اللجنة التنسيقية 
للنــواب، وهــي لجنــة كانــت ترتــب أولويــات 
عمــل النواب وتتــدارس اختالفاتهــم وتوحد 
ثمارهــا  لهــا  فكانــت  ومواقفهــم،  جهودهــم 
الطيبــة بفضــل هللا تعالــى، ثــم حــرص عــدد 
ليــس قليــل من الســادة النواب علــى نجاحها 

كان على رأسهم أبوهيثم )رحمه هللا(.

ذكريات جميلة وأثيرة أستحضرها اآلن وتمّر 
سراًعا على مخيلتي رسمت شخصية “حسن 
ســالم”، وهو االســم الذي كان كثيًرا ما يطلقه 
عليه الوالد الفاضل خليفة بن أحمد الظهراني 
رئيس مجلس النواب آنذاك، والذي كان يكّن 
ويحفــظ  كبيريــن  ووّدا  محبــة  هيثــم  ألبــي 
لــه قــْدره ويمّيــزه بمكانــة بحيــث يصعــب أن 
يتواجــد “بومحمد” في مناســبة ال يكون معه 
فيهــا أبوهيثــم )رحمــه هللا(. كان إذا حصلــت 
مشــكلة بيــن نــّواب أو بيــن لجــان، عــادة مــا 
يكــون أبوهيثم مبعوث “بومحمد” أو المكّلف 
مــن جهته لبحثها وتهدئتها ومعالجتها. وكان 
الظهراني يحرص، عند اســتقباله ضيوفه من 
رؤســاء البرلمانات خاصة الخليجية، على أن 
يكــون معــه عــدد مــن النــواب أهمهــم الشــيخ 
عــادل المعــاودة وعبــدهللا بن حويل وحســن 

ســالم الدوســري الــذي كان يملــك “كاريزمــا” 
جعلتــه كبيــًرا بين النــواب ومرجًعا لهم؛ حتى 
أن كثيريــن كانــوا يتوقعونــه ويتمنونــه خلًفا 

للظهراني في رئاسة المجلس النيابي.
كان أبوهيثــم )رحمــه هللا( عضــًوا فــي لجنــة 
المرافق العامة والبيئة ثم رئيًسا لها بالتزكية 
لسنوات عّدة، لم يتقّدم عليه أحد لمنافسته؛ 
اللجنــة  تلــك  فــي  لمكانتــه وإنجــازه  تقديــًرا 
التــي رغــم أنها تحتوي في أضابيرها النســبة 
األكبــر مــن الموضوعات المحالــة من بين كل 
اللجــان إال أنه نــادًرا ما يتبقى في جعبتها أي 

موضوع عند انتهاء دور االنعقاد.
كان حســن ســالم الدوســري )رحمــه هللا( مــن 
البلديــة -  النــواب اهتماًمــا بالخدمــات  أكثــر 
ربمــا بســبب عمله الســابق مديًرا عاًمــا لبلدية 
المنامــة - فقد أشــبعها اقتراحــات وتعديالت 
على قوانينها. تواضعه وحرصه على اإلنجاز 
كان طبًعــا غالًبــا عنــده، حتــى أنــه يمنعه ذلك 
من إبداء أي حرص على أن يكون اسمه أّول 
األســماء فــي كثير مــن االقتراحــات التي هو 

يقّدمها أو صاحب فكرتها.

“بوهيثــم”  عنــد  كانــت  التــي  االلتــزام  حالــة 
ال تتوافــر - ربمــا - عنــد غيــره مــن النــواب، 
الفصليــن  فــي  عضويتــه  طــوال  كان  فقــد 
الذيــن  النــواب  أوائــل  مــن  التشــريعيين 
يحضــرون الجلســات إن لــم يكــن هــو األّول 
بالفعــل. لــم يتغّيــر هــذا االلتــزام - الــذي يدّل 
على مقدار حرص وانضباط - حتى في العام 
2011 أثنــاء األحداث المؤســفة، إذ كان يأتي 
مــن منطقته فــي البدّيع غير آبه بأية محاذير 
قــد تمنعــه أو تعّرضــه لخطــر حينــذاك. كان 
هذا ديدنه )رحمه هللا( في جلســات المجلس 
ولجانه التي ال أذكر أنه تم تسجيل أي غياب 

له فيها.
حتــى الســفر والمشــاركات الخارجيــة، كان ال 
يهتــم أبوهيثــم )رحمــه هللا( بهــا كثيــًرا؛ ألنــه 
كان يــرى أن مــكان العمــل فــي الداخــل أهــم 
مــن الخــارج. ولذلــك لــم يختــر للعضويــة في 
االتحــادات أو اللجــان البرلمانية اإلقليمية أو 
الدوليــة إال االتحــاد البرلمانــي الكشــفي الذي 

كان ال يجتمع إال مرة واحدة في العام.
أمــا عالقته بموظفي األمانة العامة للمجلس، 

فلربمــا ال نبالــغ إن قلنــا إنــه كان قريًبــا منهــم 
إلــى حــّد أن بعضهــم كان يتظّلمــون عنــده أو 
يطلبــون منــه مســاعدتهم. بــل ُيحســب ألبــي 
هيثــم أنــه ضمــن األوائــل مــن رؤســاء لجــان 
موظفــي  بتكريــم  قامــوا  الذيــن  المجلــس 
لجانهــم مــن خاّصة أموالهــم تقديــًرا وعرفاًنا 

بدور الموظفين.
العزيــزة  أنســى هنــا مكالمتــه  ال يمكننــي أن 
علــى نفســي قبــل حوالــي عــام واحــد حينمــا 
وصلــه العلــم بتقاعــدي، إذ أعــرب عــن حزنــه 
واعتراضه مســتغرًبا خروج “ذاكرة المجلس” 
وهــو الوصــف الــذي كان كثيًرا مــا “يطرينيط 

به إّبان عضويته في المجلس.
جنانــه  فســيح  وأســكنه  أباهيثــم  هللا  رحــم 
وألهــم أهلــه وذويــه الصبــر والســلوان. إنا لله 

وإنا إليه راجعون.

جمال جاسم زويد 
األمين العام المساعد للجان والجلسات 
والبحوث القائم بأعمال األمين العام 
لمجلس النواب سابًقا

رحــــــــم اهلل أباهيثــــــم

أتقــدم بجزيــل الشــكر والعرفان إلــى المقدم 
عدنــان جمعــة بحــر، المكلف باإلشــراف على 
مركــز اإلصــالح والتأهيل بســجن جو؛ وذلك 
لمــا يقــوم بــه مــن كفــاءة عاليــة فــي إدارة 
حقــوق  لضمــان  الــدؤوب  وســعيه  الســجن، 
النزالء وحسن معاملتهم ورعايتهم الصحية 
والنفسية وغيرها من الحقوق، وبما يتوافق 
مــع العهد اإلصالحــي الزاهر لحضرة صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
ورعــاه،  هللا  حفظــه  البحريــن  مملكــة  ملــك 
وفــي هــذا البلــد الذي عرف عنــه ومنذ القدم 
إننــي  حيــث  والعطــاء،  والتســامح  بالحــب 
الفحوصــات  بعــض  إجــراء  إلــى  احتجــت 
لعمليــة  الخضــوع  اســتدعت  التــي  الطبيــة 
فيمــا بعــد، وشــهادة أمــام هللا عز وجــل فإنه 
إلجــراء  الســجن  إدارة  مــن  طلبــي  بمجــرد 
لمتابعــة  شــخصًيا  المقــدم  ســارع  العمليــة 
حالتــي، وبفضــل هللا ثــم بإخــالص وجهــود 
رجاالت الداخليــة بقيادة معالي الفريق أول 
ركــن الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا ال خليفــة 
وزيــر الداخلية والضبــاط واألفراد واألطباء 
المعالجيــن تكللــت العملية بنجــاح، وأنا اآلن 
في أتم الصحة والعافية ولله الحمد وأتمتع 
بنفسية جيدة، فجزاكم هللا كل خير وأفاض 

هللا عليكم دوام الصحة والعافية.

هشام عبدالجليل الصباغ

شكرا للمقدم 
عدنان بحر

قصتي طويلة بعض الشيءي لكني أتمنى نشرها، فقد تكونون سببا في انفراج  مشكلتي..
زوجي اشــترى حافلة )باص(، وحينما توظف بالقطاع الحكومي قرر بيع “الباص”، فقالت حماتي إن زوجها يريد شــراءه، بشــرط أن 

يدفع أقساط البنك وما دفعه زوجي.

تسلم منه زوجي المبلغ الذي دفعه، فيما استمر 
“البــاص”. وعقــب  أقســاط  بدفــع  زوج حماتــي 
بضعــة أشــهر جــاءت حماتــي وأخبــرت زوجــي 
أنهــم يريــدون قرضــا لزوجها، وبقيــت تلح على 
زوجــي باألمــر وتترجــاه حتــى وافق علــى أخذ 

قرض لزوجها..
واالتفاق تم بشرط أن يرجع زوج حماتي المبلغ 

المتبقي والفوائد خالل سنة.
انتهــت الســنة وانتهــى االتفــاق والرجل يرفض 

إعادة المبلغ.
كلمنــاه فلــم يوافــق، حتى مرت 3 ســنوات على 
الموضــوع، وكلمــا كلمنــاه يرفــض، ومــن شــهر 
8 امتنــع عــن دفــع أقســاط “البــاص” وكذلك عن 

تسليمنا أقساط القرض.
وحينمــا واجهنــاه قال “روحو اشــتكوا المحاكم 

مفتوحة”.
أنــا أم لولــد صغيــر، وأســكن فــي غرفــة صغيــرة 
للغايــة، وهللا أعلــم بالحــال، وملتزمــون بقســط 

سيارة ومصاريف طفل وديون..
ال أريد صدقة من أحد وال شيئا آخر.. أريد نشر 

الموضوع لعل الرجل يحس ويرجع أموالنا.
ينبغــي عليــه دفــع مــا يقــارب الـــ 13 ألــف دينــار 
لنغلــق موضوع القــرض. اآلن يتم اقتطاع 218 

دينارا من زوجي شــهريا ونبقى بعدها من دون 
شيء لنهاية الشهر..

الرجــل يدعــي أنه تســلم المبالغ لـــ “تمكين” لكي 
يدعمونــه ويســاعدونه، ثــم عرفنــا أنه يســتثمر 
األمــوال ويشــتري بيوتــا ويبيعها، ولديه شــركة 

مقاوالت. الرجل نصب علينا وعلى غيرنا.

أرجو أن تساعدونا وتنشروا قصتنا لعلها تنفرج 
على أيديكم.

نريــد أن نعيــش كغيرنا... فقــط أن تعود أموالنا 
وال نريد شيئا آخر، وأن نستقر في مكان. 

البيانات لدى المحرر

نريــد حقوقنــا ممن نصــب علينــا

هواتف “بعض 
النواب” بحاجة لجهاز 

“قياس السمع”

saeed.mohamed
@albiladpress.com

سعيد محمد

Û  الحديــث أطــراف  وتجــاذب  والطرافــة  اللطافــة  بــاب  مــن 
والتســالي والشــؤون والشــجون وضع ما تضع من مفردات 
كمــا تشــاء، قــال أحــد حضور مجلــس اعتــاد أن يجتمع فيه 
أهــل “الفريــج” والجيــران والضيــوف في المســاء “تذكرون 
أيــام االنتخابــات.. لمــن قلــت لكــم إن المترشــحين بســرعة 
يــردون علــى االتصــاالت وليــن وصلــوا البرلمــان لــو تييــب 
مقيــاس ريختــر لقياس الزالزل مــا راح يضبط وياهم.. ها.. 
كالمــي عــدل لــو ال؟”، فــرد البعــض بــأن “كالمــه عــدل”، ورد 
آخــر بأنه “كالمه مو عــدل”، وقال ثالث “بعضهم معذورين.. 
انشــغلوا”، ورد رابع “بعضهم ال مشــغولين وال هم يحزنون.. 

ما يبون يردون”.
Û  مــن الكثيــر  فيهــا  ويتحــدث  تحــدث  “الســالفة”  وهــذه 

المواطنيــن الناخبيــن، بامتعاض عن عدم تجاوب أو رد من 
اختاروهــم ليمثلوهــم تحــت قبة البرلمــان، فالنائــب، حينما 
كان “مترشــًحا” يسعى لكســب األصوات في فترة الحمالت 
االنتخابية، ما كان يتردد أبًدا في الرد على االتصاالت، كان 
مشغواًل أو مرتبًطا بعمل أو لظرف خاص هو فيه في لحظة 
اتصــال النــاس، فــإن الرد يأتي من مدير حملتــه االنتخابية، 
أو مــن أحــد كــوادر الحملــة، أو مــن أحــد أبنائــه أو بناته، بل 
ولربما أعاد االتصال على كل من اتصل به وفاتته المكالمة 
بعد ساعة أو لياًل أو في اليوم التالي.. اليوم، لن يحدث هذا 

األمر أبًدا إال من جانب القليل القليل من النواب.
Û  شــخصًيا، وبشــكل عشــوائي، جربــت حظــي، اتصلــت بعينة

مــن أصحــاب الســعادة النــواب مــن أرقــام عــدة، فبالتأكيــد، 
تبقــى أرقــام الصحافييــن واإلعالمييــن مهمــة ومعروفــة.. 
البعــض منهــم “عمك أصمخ”، والبعض اآلخر، تجاوب وأعاد 
االتصــال، حتــى علــى الرقــم الــذي ال يعرفــه هــذه تجربــة 
عشــوائية، ال ضيــر منهــا نفعــت أم لــم تنفــع، لكــن اتصــاالت 
أخــرى مــن مواطنيــن )ناخبيــن( لــن تكــون كتجربــة حظــي 
العشــوائية؛ ذلك أن منهم من يمر بظرف أو يواجه مشــكلة 
يحتــاج فيهــا لمــن منحــه صوتــه وبشــكل عاجــل فــي بعض 

األحيان.. يحتاج لنائبه، أليس كذلك؟ 
Û  مــن غيــر اإلنصاف أال نعذر النــواب وليس منطقًيا أن نتوقع

منهــم الــرد على اتصاالتنا فــي أي وقت، فهم اآلن في وضع 
وانشــغال وارتباطــات ال تقارن بانشــغالهم وارتباطاتهم في 
فترة الدعاية االنتخابية، لكن نصيحة لهم جميًعا “لن تتمكن 
مــن الــرد في الكثيــر من األحيــان.. لكن باإلمــكان أن يتلقى 
معــاون إداري أو موظــف معــك اتصاالت النــاس والتواصل 
Audi- (معهــم.. أمــا “عمك أصمخ” وفق جهاز قياس الســمع 

ometer( فال تليق بك سعادة النائب.
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إبراهيــم  النــواب  مجلــس  عضــو  ثمــن 
النفيعــي الشــراكة التــي يرســخها رئيــس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
خليفة بن سلمان آل خليفة، كنهج وثقافة 
والمواطنيــن  الشــعب  ممثلــي  مــع  حيــاة 
ســموه  تواصــل  عبــر  ســواء،  حــد  علــى 
النفيعــي  بهم.وأضــاف  وحفاوتــه  المباشــر، 
أن أبــواب ســموه المفتوحــة، وانصاتــه العميق 
مطالبــات  مــن  مســامعه  علــى  يطــرح  لمــا 
للــوزراء  المســتمر  وتوجيهــه  واحتياجــات، 
بهــا،  واألخــذ  لتمريرهــا  الحكوميــة  واألجهــزة 
أحــد أهم أســس نجاح عمل حكومــة البحرين، 

واستشرافها للمستقبل.

الــذي جمــع ســموه مــع عــدد  اللقــاء  وأكــد أن 
مــن النــواب أخيــرا، يضفــي مزيدا من النشــاط 
فــي  التشــريعية  العمليــة  لســير  والحــراك 
المملكــة، وإنجــاح المطالبات الشــعبية اليومية 

بالشــؤون  المرتبطــة  الســيما  واألساســية، 
االقتصادية، واإلسكانية، والتعليمية.

وأضاف “تلمســنا من سموه تعاونا كبيرا وجادا 
مــع المجلــس النيابــي، ومــع مــا يطــرح يناقش 
التفاصيــل،  كل  فــي  يهتــم  إنــه  قبتــه،  تحــت 
قلــب  إنــه  ويعلــق،  ويناقــش،  عنهــا،  ويســأل 
البحريــن النابــض والحــي”.  وبيــن النفيعي أنه 
طرح على مســامع ســموه أهمية فتــح الوزراء 
لمجالــس أســبوعية وحســابات فــي التواصــل 
والمراجعيــن،  المواطنيــن  لوصــل  االجتماعــي 
لــي  “قــال  مضيفــا  الحتياجاتهــم،  واالنصــات 
ســموه إن مجلســه مفتــوح لــكل البحرينييــن، 
مهمــة  ســمة  المواطنيــن  مــع  التواصــل  وإن 

للنجاح وللعمل المؤثر والمنتج”. 
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محرر الشؤون المحلية محرر الشؤون المحلية

صــرح النائــب يوســف الــذوادي بــأن مملكــة 
الزاهــر  العهــد  خــال  شــهدت  البحريــن 
لجالــة الملــك نهضــه تنمويــة شــاملة بفضــل 
المشــروع اإلصاحي، فخال 20 عاما قفزت 
البحريــن قفــزات كبيــرة فــي جميــع األصعدة 
واســتطاعت أن تحتــل مكانــة مرموقــة فــي 

المحافل الدولية.
وأضــاف أن جالــة الملــك حفــر فــي البحرين 
عنــوان الحداثــة وتحــدى بذلــك كل الصعاب، 
وهــا هــي دولــة القانــون والمؤسســات بقيادة 
جنــاح  التكامــل،  بجناحــي  تحلــق  جالتــه 
الخبــرة والحكمــة المتمثــل بصاحــب الســمو 
الرؤيــة  وجنــاح  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 

والمســتقبل المتمثــل بصاحب الســمو الملكي 
ولي العهد.

واستذكر الذوادي الخطاب التاريخي لجالة 
الملــك الــذي ألقــاه فــي 13 مــن مــارس العــام 

1999 قائًا “أود أن أقول لكم جميًعا بمنتهى 
الوضــوح إننــي ابــن عيســى وحافــظ عهــده، 
ســوف أحمــل لــواء نهجــه الــذي ال يميــز بيــن 
أبنــاء الوطــن الواحــد فــي اختــاف األصــول 
االنتمــاء  لصــدق  إال  ينظــر  وال  والمذاهــب 
الوطنــي وروح المواطنــة الحقــة التــي تريــد 

الخير للبحرين وأهلها كافة”.
هــذه  علــى  عمــل  الملــك  جالــة  أن  وأردف 
الكلمــات وســار عليهــا ونورهــا بميثــاق العمل 
الوطني والذي يعتبر عقًدا اجتماعًيا متوافقا 

عليه بين الحاكم والرعية.
وختــم بيانه بالقــول “فعًا جالة الملك أطلق 
فــي مملكــة البحريــن حركــة المســتقبل بيــن 

حصاد وجني للثمار”.

يوسف الذوادي إبراهيم النفيعي

الــذوادي: المملكة حجزت لنفســها مكانــة مرموقة دوليا النفيعــي: تلمســنا من ســموه تعاونــا كبيرا مــع “النواب”
البحرين حققت نهضة شاملة بفضل جاللة الملك إنصات سمو رئيس الوزراء للمواطن أساس النجاح

الجنوبيــة  بلــدي  مجلــس  عضــو  عبــر 
مــال هللا شــاهين عــن صدمتــه بســبب 
إنشــاء ســوق مركزيــة  مقتــرح  رفــض 
بالســوق الشــعبي بعــد ســنوات طويلــة 
مــن انتظــار أهالــي مدينــة عيســى لهذا 
المشــروع، الــذي يشــكل مطلبــا رئيســا 
نظــًرا للكثافة الســكانية فــي الدائرتين 
األولــى والثانية بالمحافظــة الجنوبية، 
الدائــرة  ممثلــة  وقــوف  إلــى  مشــيًرا 
مقترحــه  مــع  القــاف  إيمــان  األولــى 
إضافــة إلــى النائبيــن عيســى القاضــي 
وأحمــد العامر في حــق المواطنين في 
الحصــول علــى جميــع خدماتهــم فــي 
سوق للخضراوات واللحوم واألسماك.

وقــال “جاء الــرد على التوصيــة بأنه يوجد 
تقــدم  التــي  التجاريــة  المحــال  فــي  وفــرة 
الســلع والبضائــع المتوافرة ضمن األســواق 
هــذه  مــن  كثيــرا  أن  والواقــع  المركزيــة، 
ال  أو  طازجــة  بضاعــة  تقــدم  ال  المحــات 
تكــون  وأحياًنــا  الســكانية  الكثافــة  تكفــي 

البضاعــة دون المســتوى المطلــوب”. وتابــع 
“مــن حق المواطنين الحصول على ســلعهم 
طازجــة مــن ســوق مركــزي فــي منطقتهــم 
كســائر المناطق األخرى التي تمتلك ســوقا 
منذ عشــرات الســنين، وبطبيعة الحال فإن 
مــع  تناســًبا  أكثــر  المركــزي  الســوق  أســعار 
األهالــي من المراكــز التجارية، كما أن الفرد 
البحريني مشجع لإلنتاج المحلي من األمن 
الغذائــي والطــازج، وال يمكــن االعتماد على 
الخضروات القديمة التي تباع في المنطقة 

والتي ال تتناسب مع حجم االستهاك.

أن  الحايكــي  كلثــم  النائــب  أكــدت 
تصريــح وزيــر العمــل بشــأن تطبيــق 
نظــام البحرنــة ال يمــس أرض الواقع، 
وأن اإلجــراءات األخيــرة تجعــل مــن 
للشــركات  اختياريــا  أمــرا  البحرنــة 
والمؤسسات، وليس الزاميا.وأشارت 
إلــى أن نظام تصاريح العمل الموازي 
للشــركات والمؤسســات عــدم  يتيــح 
البحرينييــن مقابــل رســوم  توظيــف 
تدفعهــا لهيئــة تنظيــم ســوق العمــل، 
وأن هــذه الرســوم بخــاف مــا صــرح 
لــذات  أخــرى  مــرة  تعــود  الوزيــر  بــه 
الــذي  الدعــم  طريــق  عــن  الشــركات 
“تمكيــن”  العمــل  صنــدوق  يقدمــه 
للمؤسســات التــي يمتلكهــا األجانــب، 
محصــورا  ليــس  تمكيــن  دعــم  وأن 
علــى البحرينيين ولذلك جملة الوزير 
التصاريــح  نظــام  رســوم  بذهــاب 
غيــر  البحرينييــن  لتمكيــن  المــوازي 

دقيقة.كمــا أن تراجــع نســب البحرنة 
العمــل  تصاريــح  نظــام  تطبيــق  بعــد 
تصاريــح  ذوي  ومنافســة  المــوازي 
تحتــم  للبحرينييــن  المرنــة  العمــل 
وأن  السياســات،  هــذه  مراجعــة 
مدافعــا  جــاء  العمــل  وزيــر  تصريــح 
الماضيــة،  المرحلــة  سياســات  عــن 
واإليحــاء بــأن ال مشــكلة نعانيها بدل 
اإلعــان عن توجهــات جديدة تعطي 
لبحرنــة  أمــل  جرعــة  البحرينييــن 

الوظائف.

تقدم النائب غازي آل رحمة بسؤال إلى وزير 
العمــل والتنمية االجتماعيــة جميل حميدان 
حول النظام الموازي، والذي يتيح للشركات 
دفــع مبالــغ لهيئة تنظيم ســوق العمــل مقابل 

عدم االلتزام بنسب البحرنة اإللزامية.
وجــاء فــي نــص الســؤال “كــم عــدد العّمــال 
المســجلين في النظام الموازي، والذي يتيح 
للشــركات دفــع مبالــغ مقابــل عــدم االلتــزام 
بنســب البحرنــة مّصنفيــن بحســب الوظائف 
التــي يعملــون فيهــا، وااليــرادات المحصلــة، 
وما القطاعات األكثر اســتخداما لهذا النظام 
ونســب البحرنــة فــي تلــك القطاعــات قبــل 

استخدامها لهذا النظام وبعد استخدامها”. 
وأضاف في ســؤاله “ما متوسط رواتب تلك 
العمالــة مقارنــة بالبحرينييــن فــي الوظائــف 
ذاتهــا، ورأي الحكومــة حــول ذلــك، وجــدوى 
الدوريــة  المراجعــة  وتقاريــر  النظــام  هــذا 

حياله، وما تأثيراته على نسب البحرنة؟!”.
الخطــوات  “مــا  البرلمانــي  الســؤال  وتابــع 
لتحقيــق  النظــام  هــذا  إلصــاح  القانونيــة 

فــي  للتوظيــف  الوطنــي  البرنامــج  أهــداف 
الحكومــة  أطلقتــه  الــذي  الخــاص  القطــاع 
خال هذا الشهر؟”. وأكد آل رحمة أن سؤاله 
يأتــي في إطار متابعتــه واهتمامه بموضوع 
الموازيــة  والسياســات  البحرنــة  سياســة 
لهــا، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن تقييــم مســتمر 
لتلــك البرامــج والقــرارات المختلفــة المعنية 
بســوق العمــل والتوظيــف وتفعيــل لألدوات 
الرقابية كافة التي تســهم في االرتقاء بتلك 
السياسات بما يضمن تحقيق أهدافها وعدم 

حيادها عن الغايات المرتجى منها.

شاهين: رفض بناء سوق بمدينة عيسى صادم الحايكي: تصريحات وزير العمل ال تمس الواقع آل رحمة يسأل حميدان عن “الموازي للبحرنة”

تحقيق رغبة القصيبي بتخصيص بيت له في المنامة
ـــي ـــورات القصيب ـــا لمأث ـــون متحف ـــاءه ليك ـــت إحي ـــانية” مّول ـــد لإلنس “الولي

في إطار “ربيع الثقافة”، وبدعم من مؤسســة الوليد لإلنســانية التي يرأس مجلس 
أمنائهــا صاحــب الســمو الملكــي األميــر الوليــد بــن طالل بن عبــد العزيز آل ســعود، 
افتتــح مركــز الشــيخ إبراهيم بن محمــد آل خليفة للثقافة والبحوث، مســاء أمس 

مشروعا ضمن مهرجان ربيع الثقافة الرابع عشر وهو “منامة القصيبي”. 

ويعكــس هــذا الصــرح الثقافــي المميــز حيــاة 
الشــاعر الراحــل، تلــك الشــخصية الســعودية 
حبــه  عنــه  عــرف  الــذي  القصيبــي(،  )غــازي 
والوزيــر  والســفير  الشــاعر  فهــو  للبحريــن، 
واإلصاحــي والليبيرالــي. ويأتــي ذلــك إكمااًل 
لرســالة مركز الشيخ إبراهيم رسالته وجهوده 
الثقافــي  اإلرث  علــى  للحفــاظ  المتواصلــة 
والمعماري يًدا بيد مع من يؤمن بدور الثقافة 
هويــًة لمجتمعاتنا، وها هو يقدم مركًزا ثقافًيا 

نابًضا بالحياة مكرسا لتخليد ذكرى أحد أعام 
الثقافة الخليجية.  وساهم الدعم السخي من 
ســمو األميــر الوليــد بــن طــال عبــر “مؤسســة 
الوليــد لإلنســانية” فــي تجديد وترميــم منزل 
تاريخــي يملكــه صاح القصيبي، كما اســتعان 
وضــع  دولــي  بفريــق  إبراهيــم  الشــيخ  مركــز 
للقصيبــي  الفكــري  اإلرث  إلظهــار  بصمتــه 
بأبهــى حلــة. وبهــذه المناســبة، عبــرت رئيســة 
مجلــس أمنــاء مركــز الشــيخ إبراهيــم للثقافة 

والبحوث الشــيخة مي بنــت محمد آل خليفة 
عــن ســعادتها الغامــرة بتحقيــق رغبــة غــازي 
القصيبــي فــي تخصيص بيت له فــي المنامة، 
فــي مدينتــه التي أحبها وغنى لها وأحب فيها 
وعاد إليها ولم يبتعد عنها، كما شــكرت الدعم 
الكريــم لصاحــب الســمو الملكي األميــر الوليد 
بــن طــال آل ســعود، الذي مول إحيــاء البيت 
القصيبــي،  لمأثــورات  ُمتحفــا  توظيفــه  ليتــم 
ولعائلــة خليفــة القصيبــي التــي أهدتنــا بيتهــا 
ليكــون للقصيبــي، وللمنامــة، ولفريــج الفاضل 

الذي جمع البلدين: السعودية والبحرين.
العــام  األميــن  المناســبة  هــذه  حضــرت  كمــا 
عضو مجلس أمناء المؤسســة صاحبة الســمو 
الملكــي األميــرة لميــاء بنــت ماجد آل ســعود، 
إلكمــال  تأتــي  المبــادرة  هــذه  بــأن  وصرحــت 

الثقافيــة  المراكــز  لدعــم  المؤسســة  مســيرة 
والبرامــج اإلبداعيــة التي تعتمد علــى الفنون 
واإلعام العربي لترســيخ التفاهم، الذي تبنى 
عليــه ٔاســس الســام فــي عالــم يــزداد ترابطه 
دعــم  إلــى  مشــيرة  كبيــر،  بشــكل  وتضامنــه 
المؤسســة لتشــييد صالــة الفنــون اإلســامية 
فــي متحــف اللوفــر فــي فرنســا، وكذلــك فــي 
متحف بيرغامون ببرلين. يشار إلى أن “منامة 
القصيبــي” هــو ثالــث موقع تابع لمركز الشــيخ 
إبراهيــم فــي مدينــة المنامــة بعــد بيت الشــعر 
)بيــت إبراهيــم العريض( وبيــت خلف؛ ليصبح 
بذلــك عدد المواقع 27 موقًعا تتفرع من مركز 
الشــيخ إبراهيــم بن محمــد آل خليفــة للثقافة 
شــتى  فــي  ثقافيــة  أهميــة  وذات  والبحــوث 

أنحاء البحرين.

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

أكد ديوان الخدمة المدنية أن الرسالة المتداولة عبر وسائل التواصل االجتماعي 
بشــأن فتــح بــاب اســتقبال الطلبات للوظائف الشــاغرة في القطــاع الحكومي غير 

صحيحة وغير صادرة من الديوان.

أن  المدنيــة  الخدمــة  ديــوان  وبيــن 
الشــاغرة  الوظائــف  عــن  اإلعــان 
يكــون مــن خال نشــر إعان رســمي 
فــي الصحافة المحلية عــن الوظيفة 
بنــاء  ومتطلباتهــا العلميــة والعمليــة 

على طلب الجهة المعنية.
وأوضــح ديــوان الخدمــة المدنية أن 
وحــدة معلومــات الوظائــف بديــوان 
طلبــات  تســتقبل  المدنيــة  الخدمــة 
إلدراجهــا  العــام  طــوال  التوظيــف 
ضمن سجات الباحثين عن وظائف 
فــي القطــاع الحكومي، وأن تحديث 
الطلــب يكون بعد مضي عامين على 

تاريخ الطلب.
المدنيــة  الخدمــة  ديــوان  واختتــم 

بالتأكيد أن جميع إعانات التوظيف 
يتــم نشــرها فــي الصحــف المحليــة 
الخاصــة  التواصــل  حســابات  وفــي 
ودعــا   )@csb_bh( بالديــوان 
المواطنيــن إلــى اســتقاء المعلومــات 

من مصدرها الرسمي.

“الخدمة” ينفي رسالة “طلبات التوظيف”

Û  أثمن عالًيا، األثر الجميل الذي يوجده سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة
آل خليفــة فــي قلــوب المواطنين حيــن يلتقيهم، مزيجه األصالــة، والمحبة، 

واحترام لآلخرين، مهما اختلف قدرهم، ومقامهم، ومرتبتهم االجتماعية.
Û  هــذا التواجــد اإليجابــي، والملحــوظ، والمتكــرر، يجســد القيم الكبــرى التي

كرســها صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة، رئيس 
الــوزراء الموقــر، وســمو الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة، فــي األبنــاء 
واألحفــاد، ساســة األول، وصــل النــاس، كبوصلــة عمل تستشــرف مســتقبل 

البحرين القادم.
Û  ،وكنــت دوًمــا ممــن يعرفــون ســمو الشــيخ عيســى بــن علي كشــاب مبتســم

مرحــب، وودود، ال يبالــي بـــ )البروتوكول( الرســمي، وال يرد طلًبا، وال يقاطع 
أحًدا أثناء حديثه.

Û  والماحــظ  بســموه أيضــا، ســعة صــدره الواســعة، ومحبتــه التــي يظهرهــا
للمواطنين حين يلتقيهم، وحين يتناقش معهم، إنه يجد نفسه بينهم.

Û  وأســتذكر فــي آخــر لقاء جمعني بســموه، وكان فــي االحتفاليــة التي نظمها
مجلــس الدخيــل فــي )قالــي( قبــل أســابيع عــدة، تحمدا على ســامة ســمو 
رئيس الوزراء، حيث أكد لي دور األقام الصحفية بتعزيز الهوية الوطنية، 
وإبــراز الحقائــق، ونقــل صوت المواطن للمســؤولين. إنه يقود مســيرة جده 

العظيم بنجاحات مبهرة وملموسة.
Û  نجاحــات تحمــل دالالت بــأن البحريــن مقبلــة بــإذن هللا علــى واقــع أجمــل 

وأكثــر أماًنــا، بمــن هــم أمنــاء عليهــا، ماضيــة لذلك بالرغــم مــن كل العثرات، 
والصعوبــات، والتحديــات التــي تعترضها، وتحاول أن تفرمــل تقدمها الذي 

يصر البحرينيون جميعا أن يكون جزءا من مستقبلهم، ومستقبل أبنائهم.

البهجة بلقاء 
سمو الشيخ 

عيسى بن علي

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

إعالنات الوظائف 
تنشر بالصحف 

المحلية

مال الله شاهينغازي آل رحمة كلثم الحايكي

تكريم الفائزين في “تحدي رجال اإلطفاء”
رئيس األمن العام يشيد بالتضحيات في سبيل صون األرواح والممتلكات

شــهد رئيس األمن العام اللواء طارق الحســن، ختام مســابقة “تحدي رجال اإلطفاء” والتي 
دشــن وزيــر الداخليــة تصفياتهــا فــي االحتفــال باليــوم العالمي للدفــاع المدنــي، وفي ختام 

المسابقة، نجح فريق الدفاع المدني في إحراز المركز األول علي بقية منافسيه.

وبهــذه المناســبة، أكــد رئيــس األمــن العام أن 
المســابقة تجســد واقــع عمــل رجــال  إقامــة 
الدفــاع المدنــي وتقوم على مهــارات تحاكي 
واقعهم بحيث يكون هناك مزيج بين العلوم 
والمهــارات الجســدية والثقافــة، وتهدف إلى 
غرس روح التحدي والصبر في نفوس رجال 
الدفاع المدني، مشيدًا بالجهود والتضحيات 
التي يقدمها رجال الدفاع المدني في ســبيل 
الحفاظ على السامة العامة وصون األرواح 
والممتلــكات، مضيفــا أن مــا يقومــون بــه من 
دور كبيــر، محــل إشــادة وتقديــر، معربــًا عــن 

والشــركات  الجهــات  لــكل  وتقديــره  شــكره 
التــي دعمت فعاليات االحتفــال وكذلك التي 

شاركت في المسابقة.
وإدارة  الفعاليــات  تنظيــم  علــى  أثنــى  كمــا 
األنشــطة والمسابقات مبديا شــكره وتقديره 
لــإلدارة العامــة للدفــاع المدني ممثلــة بنائب 
المديــر العــام ومدراء وضبــاط وضباط صف 
دور  عاليــا  ومثمنــا  المدنــي  الدفــاع  وأفــراد 
اللجنة المنظمة مشــيدا بما شــاهده من تطور 
فــي اإلعــداد والتنظيــم للفعاليــة فــي عامهــا 
للمزيــد مــن  التوالــي ومتطلعــا  الثانــي علــى 

التطوير والتشويق في المسابقات المقبلة.
وقام رئيس األمن العام بتكريم الفرق الفائزة 
التتابــع  فئــة  شــهدت  حيــث  المســابقة،  فــي 
إحــراز فريــق الدفــاع المدنــي المركــز األول، 
وصيفــًا،  األمريكيــة  البحريــة  فريــق  وحــل 

وجاء فريق شركة ألبا في المركز الثالث.

مشــاركة  شــهدت  المســابقة  هــذه  أن  يذكــر 
الدفــاع المدنــي والحرس الوطنــي وعدد من 
الشركات الكبرى من خال قطاعات السامة 
باإلضافــة إلى الجمهور، واشــتملت المســابقة 
علــى 6 مراحــل و 3 فئــات للمحترفيــن وفئــة 

واحدة للهواة من الجنسين.

المنامة - وزارة الداخلية

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية

رئيس األمن العام يشهد ختام مسابقة “تحدي رجال اإلطفاء”
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البحريــن مركــزا إقليميــا رائــدا “المركــزي” يتطلــع لجعــل 

80 % من المؤسسات المالية ستعتمد “الفنتك”

توقعــت رئيــس قســم التقنيــة الماليــة بمصــرف البحريــن المركزي ياســمين الشــرف اعتمــاد 80 % مــن المؤسســات المالية 
والمصارف التقليدية على التكنولوجيا المالية “الفنتك” في المســتقبل القريب. وأوضحت الشــرف في لقاء مع “البالد” أن 
المصرف المركزي يتطلع في إستراتيجيته إلى وضع البحرين مركزا إقليميا رائدا في مجال التكنولوجيا المالية “الفنتك”؛ 

نظًرا ألهمية التكنولوجيا المالية ومساهماتها في نمو ودعم االقتصاد الوطني مستقبال.

إقبــاال  يشــهد  المصــرف  أن  إلــى  وأشــارت 
كبيــًرا مــن الشــركات األجنبيــة والبحرينيــة 
علــى “الفنتــك”، مــع دخول بعض الشــركات 
البحرينيــة فــي البيئــة الرقابيــة التجريبية، 
وهــذه الشــركات متجهــة لتقديــم خدمــات 
المصــارف  وكذلــك  الماليــة،  التكنولوجيــا 
التقليدية في البحرين أصبحت أكثر توجها 
التكنولوجيــا  واســتخدام  االبتــكار  نحــو 
الماليــة في معامالتهمــا، متوقعة أن يعتمد 
80 % مــن القطــاع المالــي والمصرفي على 

التكنولوجيا المالية قريبا.
بالقــول  “الفنتــك”  المســؤولة  وعرفــت 
الماليــة  التكنولوجيــا  أو  “الفنتــك”  إن 
ليســت ظاهــرة جديــدة، مثــال علــى ذلــك 
الصــراف اآللــي “ATM” هــو نوع مــن أنواع 
حالًيــا  العالــم  ولكــن  الماليــة،  التكنولوجيــا 
يخــوض ثــورة تكنولوجيــة/  رقميــة نوعية 
الثــورة  )أو  الحديــث  العالــم  ثــورة  تعتبــر 
الرابعة(، إذ يشــهد العالم تطورا ســريعا في 
التكنولوجيــا التــي بدورها تؤثــر في إعادة 
تشــكيل قطاعات شــتى من ضمنها القطاع 
الــدول  فــإن  ولذلــك  والمصرفــي،  المالــي 
المتقدمــة تنظــر فــي كيفيــة االســتفادة من 
هــذه التقنيــة المتقدمــة لفوائدهــا العديــدة 
فــي مختلــف القطاعــات بمــا فيهــا القطــاع 

المالي والمصرفي.
باســتمرار  يتابــع  “المركــزي”  أن  وأضافــت 
ونظــًرا  المالــي،  المجــال  فــي  التطــورات 
للتوجــه العالمــي نحــو التكنولوجيــا المالية 
مــن الضــروري أن نتجــه فــي البحرين نحو 
مكانــة  علــى  للحفــاظ  التكنولوجيــا  هــذه 
المملكــة مركزا ماليا متقدما وللحفاظ على 

مستوى الخدمات المالية والمصرفية”.

فوائد التكنولوجيا المالية

التكنولوجيــا  فوائــد  إلــى  الشــرف  أشــارت 
الماليــة عمومــا، أهمــا تقــدم خدمــات مالية 
أكثر كفاءة بما يتماشى مع رغبة مستهلكي 

مســتخدمو  ينجــز  إذ  الماليــة،  الخدمــات 
معامالتهــم  حاليــا  الماليــة  الخدمــات 
المصرفيــة عبــر وســائل التكنولوجيــا فــي 
بــدال مــن زيــارة أحــد  الموبايــل  تطبيقــات 
فــروع البنــوك، كمــا أنها تســاعد علــى إنجاز 
المطلوبــة،  بالســرعة  الماليــة  الخدمــات 
وإنجــاز  التواصــل  عمليــة  وتســهيل 
المعامالت الدولية بمنتهى السرعة والدقة، 
المالــي  الشــمول  تعزيــز  تســاعد  وكذلــك 
لألفــراد والشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
الشــركات  هــذه  دعــم  )بمعنــى  الحجــم 
واألفراد للوصول إلى جمع رؤوس األموال 
تعــزز  عمومــا  الكترونيــة(.  منصــات  عبــر 
تجربــة العميــل، وأيًضــا نظام حمايــة أجور 

الموظفين بمحفظة إلكترونية.
وفيمــا يتعلــق بخطــط حمايــة األنظمــة من 
االختــراق بالتكنولوجيــا الماليــة، أوضحت 
الخدمــات  فــي  مخاطــر  دائًمــا  هنالــك  أن 

المالية سواء التقليدية أو التكنولوجية.
وبينــت أن “المركــزي” كجهــة رقابيــة يتبــع 
يتعلــق  فيمــا  الدوليــة  المعاييــر  أفضــل 
ويســتمر  الســيبراني  األمــن  بمتطلبــات 
فــي تطويــر لوائحــه بمــا يتماشــى مــع هذه 

المعايير.

أوضحــت  القطــاع،  بشــأن  القوانيــن  وعــن 
الســوق  يــدرس  المصــرف  أن  الشــرف 
وتجــارب الدول المتقدمة في هذا المجال، 
والتعــرف على أهم التطورات لوضع البيئة 
التــي  التنظيميــة  والسياســات  الرقابيــة 

تشجع على االبتكار.

توجيهات “المركزي”

التــي  التوجيهــات  الشــرف  واســتعرضت 
 ،2017 مايــو  ففــي  “المركــزي”،  أصدرهــا 
أصــدر المصــرف منظومــة البيئــة الرقابيــة 
التجريبية، وهي منظومة عملية من شأنها 
المســاعدة فــي تطويــر قطــاع التكنولوجيا 
المالية بطريقة محسوبة؛ لكونها مكاًنا آمًنا 
يمكــن أن تختبــر فيــه منتجــات وخدمــات 
مبتكــرة ونمــاذج أعمــال مــن دون التعرض 
والماليــة  الرقابيــة  المتطلبــات  إلــى جميــع 
العادية المترتبة في حالة االنخراط الفعلي 

التام في النشاط المعني.
وأضافــت أن تــم الموافقــة علــى 27 شــركة 
فــي البيئــة الرقابية التجريبيــة حتى اليوم 
وتــم تخريــج شــركتين بنجــاح، معربــة عن 
فخرهــا أن أول شــركة تتخــرج مــن البيئــة 

الرقابية هي شركة بحرينية.

توجيهــات  إصــدار  إلــى  أيضــا  وأشــارت 
تنظيمية لشركات تشغيل منصات التمويل 
تنظيميــة  تشــريعات  وهــي  الجماعــي 
لإلقــراض واالســتثمار مــن خــالل منصــات 
التمويــل الجماعــي التقليدي أو اإلســالمي، 
وكذاك إصدار توجيهات خاصة باستخدام 
الحوســبة الســحابية، وتوجيهات تنظيمية 
لمقدمــي خدمــات الدفع ومقدمــي خدمات 

معالجة عمليات بطاقات الدفع.
وبينت الشرف أن هناك توجيهات تنظيمية 
 Open“ المفتوحــة  المصرفيــة  للخدمــات 
Banking”، وتعتبــر شــركة “بوابــة ترابــط” 
للتكنولوجيــا،  المؤيــد  لمجموعــة  التابعــة 
هــي أول شــركة منحها “المركــزي” ترخيًصا 

لتقديم خدمة المصارف المفتوحة.
وأصــدر المصرف ورقة استشــارية تتضمن 
مســودة توجيهــات عــن “مشــغلي منصــات 
 ،2018 ديســمبر  فــي  المشــفرة”  األصــول 
نهايــة  فــي  النهائيــة  التوجيهــات  وكذلــك 
فبرايــر، كمــا تــم إصــدار ورقــة استشــارية 
تتضمن مســودة توجيهات حول الشــركات 
التي تقدم خدمات استشــارات اســتثمارية 
Robo Advi� “عــن طريــق المستشــار آلــي 

.”sor
ولفتــت الشــرف “نعكــف حالًيا على دراســة 
ومنهــا  األهميــة  ذات  المشــاريع  بعــض 
تكنولوجيــا  قطــاع  تطويــر  آليــات  دراســة 
التأميــن والعمــل علــى وضــع إطــار رقابــي 
وتنظيمــي مــرن يشــجع علــى االبتــكار فــي 
هــذا المجال. كما يتم دراســة آليات تطوير 
العمليــة الرقابيــة عــن طريــق التكنولوجية 
انتهــاء  متوقعــة   ،”)SupTech( التنظيميــة 

هذه الدراسات في غضون العام الجاري. ياسمين الشرف متحدثة لـ “البالد”

ياسمين الشرف

“الغرفة” تبحث 
تحديات قطاع العقار

تجــارة  غرفــة  مجلــس  قاعــة  تســتضيف 
وصناعــة البحرين، ببيت التجار مســاء اليوم 
األحــد 3 مــارس 2019 مــن الســاعة 6 وحتى 
الثامــن،  الغرفــة  مجلــس  فعاليــات  مســاًء   7
الــذي ســيناقش قطــاع “العقار واإلنشــاء” في 
البحرين والفرص والتحديات التي يواجهها. 
ووجــه رئيس الغرفة ســمير نــاس دعوته إلى 
جميــع أعضــاء ومنتســبي الغرفــة والمهتمين 
منوهــا  الفعاليــة،  فــي  والمشــاركة  للحضــور 
إلــى أن االلتقاء المباشــر والودي مع أصحاب 
األعمال يشــكل فرصة جيدة لطرح ومناقشة 
الموضوعــات كافــة وبحث الحلول المناســبة 
لتجــاوز مختلــف الصعوبــات والعراقيل التي 
تواجــه أصحــاب األعمــال وممثلــي شــركات 

ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة.

السنابس - الغرفة

تراجعت بشدة ربحية الشركات المدرجة ضمن قطاع الفنادق 
والسياحة خالل العام 2018 بنسبة 218 %، وذلك في  جميع 

الشركات العاملة في القطاع تقريبا.

وبلغ إجمالي األرباح المجمعة 
 4 يضــم  والــذي  للقطــاع، 
 3.3 نحــو  مدرجــة  شــركات 
مليــون دينار فــي العام 2018 
مقارنــة بـــ 10.6 مليــون دينــار 

في العام 2017.
مجموعــة  شــركة  وجــاءت 
مقدمــة  فــي  الخليــج  فنــادق 
قيمــة  حيــث  مــن  الشــركات 
 6.92 بمبلــغ  وذلــك  الربحيــة 
 2018 فــي  دينــار  مليــون 
مقارنــة بـ 11 مليون دينار في 
العــام 2017، أي بتراجع بلغت 

نسبته نحو 37 %.
أمــا شــركة الفنــادق الوطنيــة، 
فقــد بلغــت أرباحها نحو 1.12 

مليــون دينار فــي العام 2018 
مقارنــة بـــ 2.17 مليــون دينــار 
بانخفــاض   2017 العــام  فــي 

نسبته 48 %.
شــركة  خســائر  بلغــت  فيمــا 
 3.67 نحــو  للفنــادق  البنــادر 
 2018 فــي  دينــار  مليــون 
مقارنة بـ 3.6 مليون دينار في 

2017، بزيادة قدرها 2 %.
أما الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي، فقد ســجلت خســارة 
بمقــدار 1.03 مليون دينار في 
2018 مقارنــة بربحيــة بلغــت 
نحو 1 مليــون دينار في العام 
2017، أي بتراجــع قــدره 202 

.%

تراجع ربحية قطاع الفنادق 
والسياحة 2018

موسكو - رويترز

الطاقــة،  وزارة  مــن  بيانــات  أظهــرت 
مــن  روســيا  إنتــاج  أن  الســبت،  أمــس 
النفــط بلــغ 11.34 مليون برميــل يوميا، 
بانخفــاض بنحــو 75 ألــف برميــل يوميــا 
عــن مســتويات أكتوبر، الــذي يمثل خط 
األســاس التفــاق عالمــي لخفــض إنتــاج 
دون  الخفــض  هــذا  يظــل  لكــن  النفــط، 

المستهدف في االتفاق.
مليــون   11.38 عــن  أيضــا  هــذا  ويقــل 
إنتــاج  وبلــغ  ينايــر.  فــي  يوميــا  برميــل 
النفــط 43.303 مليــون طــن، مقارنــة مع 

48.113 مليون في يناير.
وجاءت بيانات اإلنتاج متماشــية مع ما 

أبلغ به مصدر رويترز يوم الجمعة.
الروســية  الشــركات  جميــع  وخفضــت 
وقلصــت  النفطــي.  إنتاجهــا  الكبــرى 
روســنفت، أكبر منتج للنفط في روســيا، 
إنتاجهــا بنســبة 0.6 %، بينمــا خفضــت 
لــوك أويــل ثانــي أكبــر منتج في روســيا 
0.5 % علــى أســاس  إمداداتهــا بنســبة 

شهري.
وانخفــض إنتــاج جازبروم نفــط، الذراع 
النفطية لشركة الغاز العمالقة جازبروم، 

1.9 % الشهر الماضي.

الروســية  النفــط  وبلــغ حجــم صــادرات 
عبــر خطوط األنابيب في فبراير 4.480 
مليــون برميل يوميا، ارتفاعا من 4.313 

مليون برميل يوميا في يناير.
المصــدرة  البلــدان  منظمــة  واتفقــت 
للبتــرول )أوبك( مع منتجي نفط آخرين 
كبار بقيادة روســيا على خفض إنتاجهم 
المجمــع بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا 
لتحقيــق  ينايــر  مــن  األول  مــن  اعتبــارا 
التــوازن فــي الســوق ودفع األســعار إلى 

االرتفاع.
ومــن بيــن ذلــك، تعهدت روســيا بخفض 
إنتاجهــا بمقــدار 228 ألــف برميــل يوميا 
أكتوبــر  فــي  المســجل  المســتوى  عــن 
2018، خط األساس لالتفاق الذي أبرمه 
المنتجــون. وقــال وزير الطاقة الروســي 
ألكســندر نوفــاك يوم الجمعة إن روســيا 
 97 بمقــدار  النفطــي  إنتاجهــا  خفضــت 
ألــف برميــل يوميــا فــي فبرايــر، مقارنــة 
مع المســتوى المســجل فــي أكتوبر، وإن 
روســيا ســتصل إلى الخفض المستهدف 
خالل الربع األول. وســيراجع المنتجون 
من أوبك وخارجها االتفاق في منتصف 

أبريل بفيينا. 

انخفاض إنتاج روسيا النفطي

يواصــل حســاب “الهيــرات” للتوفيــر المتميــز من بنــك البحرين والكويــت توفير فرص اســتثنائية للزبائن الســتثمار مدخراتهم، 
والفوز في نفس الوقت بجوائز نقدية قّيمة. وأقام البنك أمس حفل تقديم جائزة المليون دوالر العاشرة من الهيرات. 

المليونيــر  بجائــزة  اداوو  اديتــوال  وفــاز 
الفــوري، إذ تــم اصطحابــه في ســيارة فاخرة 
إلــى موقــع االحتفــال بمجمــع المالــي للبنــك 
الرئيــس  اســتقباله  فــي  وكان  الرفــاع.  فــي 
ريــاض  والكويــت  البحريــن  لبنــك  التنفيــذي 
ســاتر، بحضور أعضاء مــن اإلدارة التنفيذية 
في البنك. وقال ســاتر “إنني ســعيد باإلعالن 
عــن المليونيــر العاشــر مــن حســاب الهيــرات 
الديتــوال  دوالر  المليــون  جائــزة  وتقديــم 
أتوجــه  أن  المناســبة  بهــذه  وأود  اداوو، 
بالتهنئــة إلــى الفائــز بهــذا الفــوز الــذي نأمــل 
أن يحــدث تغييــر ايجابــي فــي حياته وحياة 
أســرته”. وتــم إجــراء الســحب علــى الجائــزة 
فــي 6 فبرايــر 2019، تحــت إشــراف وحــدة 
حماية المســتهلك بوزارة الصناعــة والتجارة 

البلوشــي  شــفيع  مثلهــا  والــذي  والســياحة، 
اإلدارة  مــن  أعضــاء  مــن  عــدد  إلــى  إضافــة 
فــي  الداخلــي  التدقيــق  وإدارة  التنفيذيــة 
البنك. وتلقى اديتوال، وهو مواطن بريطاني، 
للبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  قبــل  مــن  مكالمــة 
شــخصًيا، وبعــد فــوزه بالســحب اآللــي قــام 
بتهنئتــه بعــد أن زف لــه الخبــر الســار. وعبــر 
اديتوال عن فرحته وتفاجئه بالخبر، إذ إنه لم 
يســبق له الفوز بــأي جائزة من قبل. يذكر أنه 

يعــد من العمالء األوفياء لدى البنك، وأعرب 
عــن رضاه التــام بالخدمــات والمنتجات التي 
يقدمهــا البنك. وقال اديتوال “لم أتوقع الفوز، 
وحيــاة  حياتــي  ســتغير  الهيــرات  وجائــزة 
أسرتي بالتأكيد، وأود أن أشكر بنك البحرين 
والكويــت على االســتقبال المذهــل الذي كان 

محرًكا للمشاعر”.
بــدوره  والكويــت  البحريــن  بنــك  ويفتخــر 
اإليجابــي فــي تغيير حيــاة العديد مــن زبائن 

البنــك الكــرام الفائزيــن بجوائــز الهيــرات عبر 
مجمــوع جوائــز يصــل إلــى 31 مليــون دوالر 
خالل الثمانية عشــر عاما الماضية منذ بداية 

إطالق حساب الهيرات.

يذكــر أن جائــزة النصــف مليــون دينــار هــذه 
تمثــل أولــى مفاجآت العام مــن الهيرات. وإن 
البحرينــي  بالدينــار  الجائــزة  بتقديــم  القــرار 
بــدال عن الــدوالر كما جرت العــادة، تم بهدف 

االســتمرار بطرح جوائــز أضخم من أي وقت 
مضــى، بشــكل يحــدث تأثيــر إيجابــي كبيــر 
ونقلــة نوعيــة فــي حيــاة الفائزيــن وأســرهم 

الكريمة بالطريقة التي يختارونها.

المنامة - البحرين والكويت

“البحرين و الكويت” يحتفل بالمليونير العاشر من الهيرات

أثناء تسليم الجائزة للفائز

أمل الحامد من خليج البحرين

علي الفردان
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تسريع وتيرة العمل بالمشاريع اإلسكانية
ــا” ــزايـ ــدات “مـ ــج ــت ــس ــوء م ــ ــى ض ــل ــاص” والــــــــوزارة ع ــ ــخ ــ ــن “ال ــي ــة ب ــراكـ شـ

عقــد رئيــس جمعيــة رجــال األعمــال البحرينيــة خالــد الزيانــي، ووزيــر 
اإلســكان باســم الحمــر، وبحضــور أعضــاء مجلــس إدارة جمعيــة رجــال 
األعمــال البحرينيــة اجتمــاع عمــل تطــرق فيــه إلــى أهميــة الشــراكة بين 
القطــاع الخــاص ووزارة اإلســكان فــي المشــاريع اإلســكانية علــى ضوء 
المســتجدات األخيــرة فــي برنامــج مزايــا للســكن االجتماعي ومســاهمة 
القطاع الخاص من المطورين والمقاولين ورجال األعمال والمستثمرين 
مع وزارة اإلسكان وبنك اإلسكان في المشاركة في هذا البرنامج المهم.

 المشــاركة التــي تــم التوافــق عليهــا 
ومجلــس  الحكومــة  خــالل  مــن 
النــواب، والتــي تهــدف إلــى تســريع 
وتيــرة العمــل بالمشــاريع اإلســكانية 
خصوصــا بعــد التوافــق النيابي على 
للســنوات  الحكومــة  عمــل  برنامــج 
الملــف  وحلحلــة  المقبلــة،  األربــع 
أهــم  مــن  يعتبــر  الــذي  اإلســكاني 
الملفات  لما له من أهمية قصوى في 
تصفيــر قوائــم االنتظــار للمواطنيــن 

من خالل بناء 25 ألف وحدة سكنية 
خالل السنوات األربع المقبلة. 

وتباحث الطرفان سبل تسريع وتيرة 
مــن  اإلســكانية  بالمشــاريع  العمــل 
خــالل التعاون المشــترك مــع القطاع 
الخــاص وأهميــة العمــل بيــن رجــال 
المشــاريع  فــي  والــوزارة  األعمــال 
اإلســكانية وزيادة رقعة الشراكة مع 
القطــاع الخــاص مــن رجــال األعمال 
والمطورين والمستثمرين العقاريين 

وســبل تنميتهــا بمــا يخــدم الصالــح 
العام والمواطنين.

رجــال  جمعيــة  رئيــس  وأشــادت 
الزيانــي  خالــد  البحرينيــة  األعمــال 
بجهــود الحكومة في تطوير برنامج 
مزايا للســكن االجتماعــي، وما تقوم 

بــه وزارة اإلســكان ووزيــر اإلســكان 
باســم الحمر وببرنامج مزايا للســكن 
االجتماعــي المطــور التــي سيســاهم 
فــي مزيــد مــن التعــاون بيــن القطاع 
وبنــك  اإلســكان  ووزارة  الخــاص 
اإلسكان، ويســتفيد منها المواطنون 

ويحرك ويدعــم القطاعات التجارية 
والشــركات  األعمــال  رجــال  مــن 
الصغيــرة  التجاريــة  والمؤسســات 
وســيحفز  والكبيــرة،  والمتوســطة 
فــي  االقتصاديــة  القطاعــات  جميــع 

البحرين.

لقاء وزير اإلسكان وجمعية رجال األعمال 

المنامة - جمعية رجال األعمال

فاز بها أحد العمالء األوفياء 
المواطن البريطاني أديتوال اداوو
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أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية في البحرين خالد الرميحي وجود مشروع يتعلق بتشييد منطقة 
صناعيــة جديــدة خلف “ألبا” تســتهدف الصناعات التحويلية فــي قطاع األلمنيوم. وأوضح الرميحي في تصريحات 
للصحافيين على هامش أحد المنتديات االقتصادية، أن هناك متابعة للمشروع من جانب وزارة الصناعة والتجارة 
والســياحة، وأن المجلس يشــارك مع الوزارة؛ من أجل تخصيص المنطقة الصناعية الجديدة بالتزامن مع توســعة 

الطاقة اإلنتاجية لشركة “ألبا”.

واســتطرد بالقــول “أعتقــد أن الفتــرة 
المقبلــة ســتكون مناســبة مع تشــغيل 
خط الصهر الســادس، ولكــن المنطقة 
تحتيــة،  وبنيــة  تهيئــة  ســتحتاج 
تبحــث  وقــد  وقــت،  إلــى  وتحتــاج 
الحكومة عن مشاركة القطاع الخاص 
في هذه المنطقة، وذلك ضمن الرؤية 
االقتصاديــة 2030، والتي تســتهدف 
جعل القطاع الخاص شريكا ومحركا 

لالقتصاد”.
وأوضــح الرميحــي أنــه يتــم البحــث 
عن الطريقة المثلى لمشــاركة القطاع 

الصناعيــة  المنطقــة  فــي  الخــاص 
المزمــع إقامتــاه بحيــث يتــم تحقيــق 
الفائــدة المرجــوة إلى جانــب تحقيق 

عائد استثماري مناسب.
وأكــد “ال يــزال هنــاك تخطيــط لهــذه 
المنطقــة، هنــاك عــدة أفــكار تناقشــها 
الــوزارة ونحــن فــي مجلــس التنميــة 
نشــارك معهــم، أعتقــد أن عــددا مــن 
الشــركات العالميــة ترغب بــأن يكون 
لهــا مقــر في البحرين؛ لالســتفادة من 

توسعة ألبا”.
وبخصــوص مــا إذا كان هناك توقيت 

مســتهدف إلنشــاء هــذه المنطقــة “ال 
أســتطيع الحديث عن توقيت معين، 
ونرفعــه  المشــروع،  نــدرس  نحــن 
المناســبة،  الخطــة  ألخــذ  للحكومــة؛ 
قطــاع  مجــال  فــي  أنــه  إلــى  مشــيرا 
التقنيــة الماليــة هنــاك شــركات عــدة 
فــي مجــال “الفينتيــك” تنظــر دخــول 
علــى  كبيــر  إقبــال  وهنــاك  البحريــن، 
الدخــول فــي التقنيــة الماليــة بفضــل 

التشريعات والبيئة الحاضنة”.
االقتصاديــة  التنميــة  مجلــس  وكان 
قــد أعلــن فــي وقــت ســابق أن ســنة 

2018 كانــت اســتثنائية فيمــا يتعلــق 
تــم  إذ  االســتثمارات،  باســتقطاب 
اســتقطاب مــا قيمتــه أكثــر مــن 830 
االســتثمارات،  مــن  دوالر  مليــون 

وخلــق 4700 وظيفة مقارنة بـ 2100 
وظيفة في العام 2017، واســتقطاب 
290 شــركة في مقابل 71 شــركة في 

.2017

والصناعــة  النقــل  قطــاع  ويعــد 
أحــد  اللوجســتية  والخدمــات 
القطاعات األساســية التي يســتهدف 
االقتصاديــة  التنميــة  مجلــس 
اســتقطاب شــركات للعمــل فيــه مــن 
وتســهيل  للترويــج  خطتــه  خــالل 
االســتثمارات، وتضــم خطة المجلس 
قطاعــات أخــرى مــن بينهــا الخدمات 
المعلومــات  وقطــاع  الماليــة، 

واالتصاالت، والسياحة والترفيه.

الرميحي: منطقة صناعية جديدة لقطاع األلمنيوم
المختصة ــات  ــه ــج ال لــمــتــابــعــة  ــع  ــض ــخ وي ــا”  ــبـ “ألـ ــف  ــل خ ــرح  ــت ــق ــم ال ــع  ــوق ــم ال

خالد الرميحي

أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن تدشين النسخة الرابعة من مهرجان البحرين للطعام تحت رعاية وزير الصناعة 
والتجارة والســياحة زايد الزياني، وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للســياحة والمعارض الشــيخ خالد بن حمود آل 
خليفة في الفترة ما بين 28 فبراير و 16 مارس 2019، من الساعة 5 مساًء وحتى 11 مساًء في الحديقة – األفنيوز البحرين.

تدشــينه  منــذ  الحــدث،  هــذا  ويســتمر   
مــن  الــزوار  بجــذب   ،2016 العــام 
مــن  والســياح  والمقيميــن،  المواطنيــن 
الــدول المجــاورة، مما ســاهم فــي تعزيز 
مكانــة مملكــة البحريــن كوجهــة إقليمية 
لالستمتاع بالطهي وتناول الطعام. ومن 
المزمع أن يتضمن المهرجان على العديد 
مــن الفعاليــات الترفيهيــة، مــن ضمنهــا: 
يقدمهــا  التــي  المباشــر  الطهــو  عــروض 
الطهــاة العالمييــن، وعــروض حيــة لفرق 
موســيقية متنوعــة، واأللعــاب المتنوعــة 
قــال  المناســبة،  الكثير.وبهــذه  وغيرهــا 
الزيانــي “ُيعــد مهرجان البحريــن للطعام، 
مــن أهــم الفعاليــات فــي أجنــدة الهيئــة 

الســياحية، وذلــك نظــًرا لإلقبال الشــديد 
الذي يشهده كل عام من مختلف الفئات 
العمرية، حيث تمكنت النســخة الماضية 
من استقطاب ما يزيد عن  165000 زائر 
مــن داخــل وخــارج مملكــة البحرين، مما 
أدى إلى رفع نســبة مساهمة هذا القطاع 
الســياحي في الناتــج اإلجمالي. وتهدف 
مثل هــذه الفعاليــات الفريدة واألنشــطة 
إطــار  فــي  العــام،  مــدار  علــى  المتميــزة 
الترويــج للمقومات الســياحية المتنوعة 
التــي تمتلكها مملكــة البحرين وذلك في 

ظل توجيهات القيادة الرشيدة”.
ومــن جانبــه، قال الشــيخ خالد بن حمود 
لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  خليفــة  آل 

البحريــن للســياحة والمعــارض “يســتمر 
مهرجان البحرين للطعام بالنمو عاًما بعد 
عــام، حيث تحــرص الهيئة علــى إظهاره 
بحلــة جديدة وعصريــة، وإضافة المزيد 
ُتالئــم  التــي  الترفيهيــة  األنشــطة  مــن 
جميــع أفــراد العائلــة. وعليه، ُيســعدنا أن 
نعلــن عــن تدشــين النســخة الرابعــة مــن 
المهرجــان، الذي نأمــل أن يحظى بنجاح 
األعــوام  علــى–  يتفــوق  –بــل  ُيضاهــي 
المهرجــان  ســيمنح  وكعادتــه،  الســابقة. 
والمنافــذ  للمطاعــم  مواتيــة  فرصــة 
المشــاركة إلبــراز منتجاتهــا ممــا ُيســاهم 
في زيادة شهرتها وزيادة اإلقبال عليها”.
منفــذ   73 المهرجــان  فــي  ويشــارك 

مطعــم   108 ضمــن  وذلــك  جديــد  بيــع 
ومقهــى، 81 منهــم محليــة، إلــى جانــب 
األطعمــة  بيــع  ومنافــذ  محــالت  أفضــل 
والمشروبات المحلية والمتاجر المتعلقة 

بصناعة المواد الغذائية وقطاع التغذية، 
الشــرق  األطبــاق  بدورهــا  تقــدم  والتــي 
واآلســيوية،  والغربيــة،  األوســطية، 
والهندية باإلضافة إلى األغذية الصحية 

الشــركاء  قائمــة  وتشــتمل  والعضويــة. 
البحريــن  لمهرجــان  االســتراتيجيين 
للطعام 2019 على ُكٍل من بتلكو واألسرة 
باإلضافة إلى الرعاة الرسميين وهم: غاز 
أوال، وبيــت التمويــل الخليجي، وخليج 
البحريــن،  األفينيــوز  البحريــن، ومجمــع 

وبيت األزياء، وآيكيا.
للطعــام  البحريــن  مهرجــان  ويأتــي 
للهيئــة  الشــاملة  االســتراتيجية  ضمــن 
الســياحية  الهويــة  وترويــج  لتســويق 
)بلدنــا بلدكــم(، والتــي تركز علــى ترويج 
علــى  البحرينــي  الســياحي  المنتــج 
بهــدف  والعالمــي،  اإلقليمــي  المســتوى 
إبــراز المقومــات الســياحية فــي المملكة 
ودعــم الجهــود الحثيثة التــي تركز على 
تعزيــز إســهامات القطاع بشــكل إيجابي 
فــي الناتــج المحلــي بالتوافــق مــع رؤيــة 

المملكة االقتصادية 2030.

المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض

“السياحة” تعلن عودة “البحرين للطعام”

المنطقة 
الجديدة تتزامن 
مع زيادة إنتاج 

“ألبا”

علي الفردان من المنامة

زينب العكري

ذكر مصدر مسؤول في شركة مطار البحرين أنه سيتم تحويل مبنى وزارة المواصالت واالتصاالت الموجود 
في المطار حاليا إلى مبنى لمسافري الطائرات الخاصة.

وأوضح أن المبنى كان للمســافرين 
المبنــى  يكــون  أن  قبــل  ســابقا 
الحالــي الــذي تــم افتتاحه ديســمبر 
فــي  توســعته  تــم  فيمــا   1961
مرافــق  بافتتــاح   1971 ديســمبر 
الــركاب الجديدة ومواقــف جديدة 
طائــرات   4 تســتوعب  للطائــرات 
وعلــى   .747 البوينــج  طــراز  مــن 
الرغــم مــن التوســعة الجديــدة فــي 
مرافــق المطار، فقــد أصبحت هناك 
توســعة  تنفيــذ  إلــى  ملحــة  حاجــة 
الطفــرة  الســتيعاب  للمطــار  أخــرى 
بعــد أن رغــب الناقليــن حينذاك في 
اســتخدام مطــار البحريــن الدولــي 
وجعلوا توقفات عبورهم في نفس 

الوقت تقريبا وتم استكمال مرحلة 
جديدة من توسعة المطار في العام 
أعــوام  خمســة  مــرور  بعــد   ،1976
الــركاب  مبنــى  افتتــاح  مــن  فقــط 

الجديد.
البحريــن  مطــار  مرافــق  أن  وذكــر 
أوائــل  فــي  توســعة  أكبــر  شــهدت 
الثمانينــات؛ وذلك تمهيدا لمشــروع 
التوســعة والتجديــد الرئيــس الــذي 
تــم اســتكماله فــي مارس مــن العام 
1994. وتــم تدشــين مبنــى المطــار 
الجديــد بتكلفة قدرهــا 100 مليون 
دوالر في العام 1994، لتصل السعة 
االســتيعابية للمطار إلى 10 ماليين 

مسافر سنويا.

وتشــهد المملكة اآلن تحديث مطار 
أكبــر  أحــد  وهــو  الدولــي  البحريــن 
مشــاريع تطويــر البنية التحتية في 
تاريخ البحرين وسيتم افتتاحه في 
الربع الثالث من العام الجاري بكلفة 
إجمالية تبلغ 1.1 مليار دوالر بدعم 
مــن صندوق أبوظبــي للتمويل، في 
الكبــرى  التنمويــة  المشــاريع  إطــار 
للمملكــة  والتــي تمتد عبر مجموعة 
مــن القطاعــات االقتصاديــة بقيمــة 
إجماليــة تصــل إلــى أكثر مــن 32.5 
مليــار دوالر، وتبلــغ مســاحة مبنــى 
المســافرين الجديــد 220 ألــف متــر 
مربــع وبطاقة اســتيعابية تصل إلى 

14 مليون مسافر.

بحســب مصــدر مســؤول فــي شــركة مطــار البحريــن

تحويل مبنى “المواصالت” لمسافري “الخاص”

المنامة - منارة

أعلنت شركة منارة للتطوير، عن بدء أعمال الردم للمرحلة الثانية من مشروع “بوابة االستثمار - البحرين”، لمساحة إجمالية 
قدرهــا 23 مليــون قــدم مربــع؛ ليصبح بذلك أكبر مشــروع للصناعــات الخفيفة متاح للتملك الحر في البحرين بمســاحة تبلغ 29 

مليون قدم مربع للمرحلتين األولى والثانية مًعا.

وباشــرت شركة “غريت ليكس دريج أند 
دوكــس” أعمــال الــردم بحســب االتفــاق 
الــذي تــم توقيعــه فــي وقــت ســابق مــن 
شــهر ديســمبر 2018، والــذي يشــير إلــى 
أن أعمــال الــردم وتهيئــة المرحلة الثانية 
من مشروع “بوابة االستثمار - البحرين” 

ستستغرق ما بين 18 و21 شهًرا.
لالســتثمار   1 “آمــار  شــركة  وتمتلــك 
 - االســتثمار  “بوابــة  مشــروع  العقــاري” 
منــارة  “شــركة  تمثلهــا  فيمــا  البحريــن”، 
لتطويــر  مديــًرا  بصفتهــا  للتطويــر” 

المشروع.
للشــركة حســن  المنتــدب  العضــو  وقــال 
البســتكي “منــذ بــدأت العمــل فــي الــردم 
قامــت شــركة غريــت ليكــس دريــج أنــد 

مكعــب  متــر  ألــف   450 بضــخ  دوكــس 
حتــى نهاية فبرايــر الماضي في المنطقة 
المــراد ردمها واســتصالحها، فــي خطوة 
أولــى لتتضــح مالمــح المرحلــة الثانيــة 
من المشــروع، وهي المرحلة التي قامت 
علــى أســاس النجــاح الكبير الــذي تحقق 
للمرحلــة األولى منــه، والطلب المتصاعد 
فــي  والراغبيــن  المســتثمرين  قبــل  مــن 
التملــك فــي مشــروع )بوابة االســتثمار - 

البحرين(. 
والفنــي  الهندســي  الفريــق  ويتضمــن 
المشــرف على المشــروع كل من الشــركة 
 HAJ GULF المعروفــة  البحرينيــة 
التي تشــرف علــى المشــروع، فيما تقوم 
الشــركة العالمية أيكوم الشــرق األوســط 

المحدودة AECOM Middle East بدور 
الشــركة الهندســية المشــرفة علــى تنفيذ 

المشروع.

حسن البستكي

فبرايــر حتــى  رمــال  مكعــب  متــر  ألــف   450 ضــخ 

بدء الردم بالمرحلة الثانية لـ “بوابة االستثمار”

كشــف بنــك البحريــن الوطنــي عــن تشــكيلة جوائــز جديــدة مــن برنامــج “ادخــار 
الوطنــي” للعــام 2019، التي يســعى من خاللها لمكافأة زبائنــه الكرام بجوائز قّيمة 

ومميزة. 

وســيقدم برنامــج ادخــار الوطني جائزة 
عــن  عبــارة  العــام  منتصــف  فــي  كبــرى 
مليون دوالر وراتب شــهري يبلغ 5 آالف 
دوالر لمدة 5 سنوات لفائز واحد، إضافة 
إلــى ذلــك، ســيمنح البنــك جوائــز نقديــة 
طوال العام، إذ سيحصل 4 فائزين على 
25 ألــف دوالر شــهريا، فيمــا ســيحصل 

فائــزان اثنــان على جائزة نصف ســنوية 
تبلغ 250 ألف دوالر لكل منهما. 

وســيتم اإلعــالن فــي وقــت الحــق عــن 
تفاصيــل “جائــزة الحلــم” التــي ســتكون 
مــن نصيــب فائــز محظــوظ مــن زبائــن 
البنك من المدخرين في ديســمبر 2019، 
ومــن المتوقــع أن تكــون هــذه الجائــزة 

واحــدة مــن أكبــر الجوائز على مســتوى 
البحريــن مــرة أخــرى.  يذكــر أنــه حظــي 
الفائــز بجائــزة الحلــم في العــام الماضي 
بفيــال فاخــرة في الرفــاع فيوز وســيارة 

بورش ومليون دوالر نقًدا. 
أصحــاب  مــن  البنــك  زبائــن  وســيتأهل 
بمختلــف  والتوفيــر  االدخــار  حســابات 

فئاتها تلقائًيا لدخول السحوبات. 
وإلى جانب ما يقدمه من جوائز شــيقة، 
برنامــج  دخــول  الزبائــن  جميــع  بوســع 
ادخــار الوطنــي واالســتفادة مــن مزاياه 

بكل سهولة، إذ يمكنهم االدخار واإلنفاق 
والفوز في وقت واحد. 

إدارة  رئيــس  قــال  المناســبة،  وبهــذه 
لألفــراد  المصرفيــة  الخدمــات  تحويــل 
فــي البنــك محمود العالي “نحن ســعداء 
باإلعــالن عــن عام آخــر ســخي بالجوائز 
واالدخــار  التوفيــر  ألصحــاب حســابات 
لــدى البنــك. وكجــزء مــن التــزام البنــك 
علــى  ومكافأتهــم  الكــرام  زبائنــه  تجــاه 
علــى تطويــر  نحــن حريصــون  والئهــم، 
منتجاتنا وخدماتنا باســتمرار وتحسين 

المنافــع المقدمــة لهــم. ونســعى في هذا 
العام على تشــجيع جميع الزبائن لترقب 
جوائــز بنــك البحريــن الوطنــي وانتظــار 

اإلعــالن عن )جائزة الحلم( التي ســتغير 
بال شك من حياة الفائز المحظوظ”. 

بحضــور  الســحوبات  تنظيــم  وســيتم 
ممثليــن عــن وزارة الصناعــة والتجــارة 

والسياحة.

إطالق جوائز سخية مع “إدخار الوطني”
المنامة - البحرين الوطني

محمود العالي

جائزة كبرى تصل 
مليون دوالر 
وراتب يبلغ 5 

آالف دوالر



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب
األحد 3 مارس 2019 - 26 جمادى اآلخرة 1440 - العدد 123792



عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 

3

�  alforsamm@hotmail.com  � 33737677
 800

17 53٫6 1]

  

450 65

30 6601٫2 4 2]

2 8 6 112 3]

240 376 470

3 4]

5]

32 902٫3  930٫2   6]

377٫4 368٫6 RA   7]

620 2116٫9 8]

9]

380

5 13  

  347
 350  

2700

13 األحد 3 مارس 2019 - 26 جمادى اآلخرة 1440 - العدد 3792



international
@albiladpress.com

النيابة السعودية تنفي 
تعرض موقوفة للتعذيب

أعلنت النيابة العامة في السعودية، 
الجمعة، انتهاء التحقيقات مع المتهمين 

بالتواصل مع منظمات معادية للدولة.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في الثاني 

من يونيو الماضي، إيقاف 9 متهمين، 
5 رجال و4 نساء من أصل 17، فيما 

أعلنت اإلفراج المؤقت عن 8 أشخاص 
)5 نساء و3 رجال( لحين استكمال 

إجراءات التحقيق. وقال وكيل النيابة 
العامة شلعان بن راجح بن شلعان، في 

تصريحات لصحيفة “الشرق األوسط”، إن 
جميع الموقوفين يعاملون بصورة حسنة 
وفق القوانين، نافيًا بشكل قاطع تعرض 
أي من الموقوفين، سواء من النساء أو 

الرجال لتعذيب.

بريطانيا: شراكتنا االستراتيجية مع السعودية ساهمت بأمننا

اتفاق على انسحاب الحوثيين من الحديدة فورا

أكــد وزيــر الخارجيــة البريطانــي، جيرمي هنت، أمس الســبت، أن شــراكة المملكة المتحدة االســتراتيجية مع الســعودية، ســاهمت في جعــل بريطانيا آمنة. واســتقبل وزير الخارجية 
الســعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العســاف، أمس الســبت، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض هنت، والوفد المرافق له.  وجرى خالل االســتقبال اســتعراض العالقات التاريخية بين 
الســعودية والمملكــة المتحــدة، والشــراكة القائمــة بيــن البلدين الصديقين، وبحث المســتجدات اإلقليمية والدولية والجهــود المبذولة تجاهها، والعمل المشــترك في محاربة التطرف 

واإلرهاب، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

“تويتــر”  علــى  حســابه  فــي  هنــت  وكتــب 
إثــر اللقــاء: “أجريــت محادثــات مثمــرة مع 
الوزيــر العســاف بالريــاض حــول الشــراكة 
مــع  ناقــش  أنــه  وأكــد  االســتراتيجية”.  

الســعودية  الدولــة  وزيــر  ومــع  العســاف 
“ســبل  الجبيــر  عــادل  الخارجيــة  للشــؤون 
تحقيــق تقــدم فــي ســام اليمــن”، مضيفــًا: 
“اتفقــت والوزيــر الجبيــر علــى ضــرورة أن 

تنســحب ميليشــيات الحوثي من الحديدة 
فــورا”. فــي ســياق آخــر، بحــث هنــت مــع 
الجبير “تطورات التحقيق في مقتل جمال 
خاشــقجي”، حســب مــا كشــفه فــي تغريدة 

أخرى.
أن  علــى  هنــت  شــدد  أخــرى،  جهــة  مــن 
الســعودية  مــع  االســتراتيجية  “شــراكتنا 

ساهمت في جعل بريطانيا آمنة”.

دبي - قناة العربية
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وزير الخارجية السعودي مستقبال نظيره البريطاني في الرياض أمس

أبوظبي - سكاي نيوز عربيةنيودلهي - أ ف بموسكو - أ ف ب

نــدد وزيــر الخارجية الروســي ســيرغي الفــروف، أمس الســبت، خــالل محادثة 
هاتفيــة أجراهــا مع نظيــره األميركي مايك بومبيو بما وصفه “التدخل الصارخ” 

و”التأثير المدمر” للواليات المتحدة في فنزويال.

المكالمــة  هــذه  خــال  الفــروف  وقــال 
بحســب مــا نقــل عنــه بيــان للخارجيــة 
والتأثيــر  االســتفزاز  “إن  الروســية 
الخارجــي المدمــر، حتى لــو كانا بذريعة 
واهيــة هي تقديم مســاعدة انســانية، ال 

عاقة لهما بالعملية الديموقراطية”.
وندد ب”التهديدات األميركية للحكومة 
الشــرعية وبتدخــل صارخ في الشــؤون 
الداخليــة لدولــة ذات ســيادة وبانتهــاك 

معيب للقانون الدولي”.
وأكد الفروف “استعداد” موسكو الجراء 
فــي  واشــنطن  مــع  ثنائيــة  مشــاورات 
شــأن فنزويا، شــرط أن “تنســجم تماما 
المتحــدة”.  األمــم  ميثــاق  مبــادىء  مــع 
وأضــاف “من حــق الفنزويليين وحدهم 
أن يقرروا مستقبلهم”. وتطرق الوزيران 

أيضــا الــى ملفــات ســوريا وأفغانســتان 
بيــان  وفــق  الكوريــة،  الجزيــرة  وشــبه 

الخارجية الروسية.

واستقبل الفروف الجمعة في  «
موسكو نائبة الرئيس الفنزويلي 

ديلسي رودريغيز، واعدا بأن تواصل 
موسكو تقديم مساعدات إنسانية 

لفنزويا التي تواجه أزمة اقتصادية 
وسياسية غير مسبوقة، وخصوصا 
بعد إعان رئيس البرلمان المعارض 
خوان غوايدو نفسه رئيسا بالوكالة 

في 23 يناير. واعترفت نحو 50 
دولة بغوايدو أبرزها الواليات 

المتحدة، لكن الرئيس الفنزويلي 
نيكوالس مادورو ال يزال يحظى 

بدعم حلفائه وفي مقدمهم روسيا.

تبــادل الجيشــان الهنــدي والباكســتاني، أمــس الســبت، قصفــا مدفعيــا خلــف 7 
قتلــى علــى جانبــي حــدود كشــمير رغم إفراج إســالم ابــاد عن طيــار هندي في 

مسعى الحتواء االزمة الجديدة بين البلدين الجارين.

جنديــان  قتــل  ســاعة،   24 وخــال 
ومدنيان في الجانب الباكستاني وفق 
امــرأة  قضــت  فيمــا  عســكري،  مصــدر 
وطفاهــا فــي الجانــب الهنــدي جــراء 

سقط قذيفة هاون على منزلهم.
وفــي المنطقة برمتها، توجه القرويون 
إلــى الماجــىء فيما حظرت الشــرطة 

التنقل غير الضروري على الطرق.
ومنــذ بدايــة األســبوع، قتــل 12 مدنيا 

على جانبي الحدود.
الهنــدي  للطيــار  مصــور  شــريط  وكان 
الــذي أفرجــت عنــه باكســتان الجمعــة، 
أثار غضبا كبيرا في الهند الســبت، ألنه 
يظهره شــاكرا الســلطات الباكســتانية، 
وذلــك على خلفية حرب دعائية بعدما 
اعتبــرت إســام ابــاد أن االفــراج عــن 

الطيــار هــو “بــادرة ســام” فــي األزمــة 
الجديدة حول كشمير.

وكان اللفتنانت كولونيل ابهينندان  «
فارثامان الذي أسقطت طائرته 

الميغ 21 األربعاء فيما كان يطارد 
مقاتات باكستانية فوق كشمير، 

عبر سيرا الجمعة نقطة واجاه 
الحدودية بعد تأخير لساعات عدة 

عن الموعد المقرر أصا. وشكل 
اعتقاله ذروة المواجهة بين القوتين 
النوويتين والتي اندلعت بعد هجوم 

انتحاري في 14 فبراير أسفر عن 
مقتل 40 جنديا هنديا في كشمير. 
وقالت وسائل اإلعام الهندية إن 

الطيار عاد متأخرا ألنه “أجبر” على 
تصوير شريط مقابل االفراج عنه.

قــال أمين عام منظمة التعاون اإلســالمي يوســف بن أحمــد العثيمين إن وزراء 
خارجية الدول األعضاء اتفقوا على إنشــاء وقفية لزيادة الدعم المالي لوكالة 

غوث الالجئين الفلسطينيين “أونروا”، بعد وقف التمويل األميركي.

وشدد العثيمين في تصريحات لسكاي 
الســبت، علــى أن  أمــس  نيــوز عربيــة، 
أبــرز  تتصــدر  الفلســطينية  “القضيــة 

قراراتنا وبسببها تم إنشاء المنظمة”.
الخارجيــة  وزراء  أن  إلــى  أشــار  كمــا 
خطــة  أبوظبــي  قمــة  فــي  ناقشــوا 
محاربتــه  وســبل  اإلرهــاب  مكافحــة 

عسكريا وثقافيا.
وقــال أمين عام منظمــة التعاون 

الئحــة  إقــرار  “تــم  اإلســامي 
منظمات مدنية لنتعامل معها 

اإلســامية،  الــدول  فــي 
وميثاقنــا يدعــو الــدول 

فــي  التدخــل  لعــدم 
الــدول  شــؤون 

األخرى”.

وأعلن العثيمين أنه “تم تخصيص يوم 
للتســامح من جانــب المنظمة، وهو 11 

مارس من كل عام”.

كما شدد على أن “الثقافة  «
والفولكلور ال يختلفان مع رسالة 

اإلسام”، قائا: “يهمنا أال نكون 
محصورين في مجال ضيق، 
بل نريد أن نلمس اهتمامات 

المواطن المسلم أينما كان”. 
وكانت العاصمة اإلماراتية 

أبوظبي قد شهدت أعمال 
المؤتمر السادس واألربعين 

لمجلس وزراء خارجية 
دول منظمة التعاون 

اإلسامي، يومي 
الجمعة والسبت.

العثيمين: وقفية لدعم األونرواقصف مدفعي متبادل على حدود كشميرموسكو تندد بالتدخل األميركي في فنزويال
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إن  اليمنيــة  الدفــاع  وزارة  موقــع  قــال 
أكثــر مــن 30 عنصرًا حوثيــًا قتلوا، أمس 
السبت، في غارات جوية شنتها مقاتات 
تحالف دعم الشــرعية في مديرية كشــر 
بمحافظة حجة. واســتهدفت المقاتات 
بالذخائــر  محملــة  عربــة  أمــس  ظهــر 
تابعــة للميليشــيات، أثنــاء تجمع عناصر 
الميليشــيات حولها الستام الذخائر في 

منطقــة المندلــة بمديرية كشــر، ما أســفر 
عــن مقتلهــم جميعًا، جــراء انفجارها مع 

جميع العربات العسكرية المجاورة.
وكانــت المقاتــات نفــذت صبــاح أمــس 
غــارة علــى عربــة عســكرية حوثيــة فــي 
المديريــة ذاتهــا، وســقوط كل مــن كانوا 

على متنه من العناصر قتلى وجرحى.

تحــاول وســائل إعــام قطريــة خلــط 
مــن  الســودانية  األزمــة  فــي  األوراق 
لقــاء  حــول  شــائعات  ترويــج  خــال 
الســودانية  المخابــرات  مديــر  بيــن 
مســؤولين  “قــوش”  عبــد هللا  صــاح 
والســعودية  ومصــر  الموســاد  مــن 
واإلمــارات للتوافق على توليه الحكم 
عمــر  للرئيــس  خلفــًا  الســودان  فــي 

البشير.
ونقلــت قناة “الجزيرة” القطرية الخبر 
المزيــف عــن موقــع “ميــل ايســت أي” 

الذي تموله قطر.
القطريــة  الحملــة  تلــك  ودفعــت   
علــى  للــرد  الســودانية  المخابــرات 
حــول  قاطــع  ببيــان  األكاذيــب  تلــك 
تلــك الشــائعة، حيــث كــذب مــا بثتــه 
قنــاة الجزيــرة اإلخبارية أمــس األول 
بشــأن لقــاء المدير العام لجهــاز األمن 
والمخابرات الوطني برئيس الموساد 
مؤتمــر  هامــش  علــى  اإلســرائيلي 
الشــهر  انعقــد  الــذي  لألمــن  ميونيــخ 

الماضي.

مقتل 30 حوثيًا بغارات للتحالف

قطر تشن حملة أكاذيب بشأن السودان

عّبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في  «
السعودية، عادل الجبير، عن أسفه 

الستمرار انقالب ميليشيات الحوثي 
في اليمن، مجدداً الدعم لمساعي 

األمم المتحدة للوصول إلى حل 
سياسي ودعم اتفاق السويد الذي يعد 

خطوة مهمة في عودة الشرعية.

كما أكد الجبير، في كلمته بالمؤتمر  «
الوزاري لمنظمة التعاون اإلسالمي 

المنعقد في العاصمة اإلماراتية 

أبوظبي، على ثبات موقف المجموعة 
العربية الداعم لحق الفلسطينيين 

في إقامة دولتهم المستقلة على 
حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، 

مشيراً إلى أن اإلرهاب والتطرف من 
أهم التحديات التي تواجه العالم.

كذلك دعا الدول العربية إلى تكثيف  «
التعاون من أجل القضاء على اإلرهاب 

وتجفيف منابعه، مضيفًا أن إيران 
تواصل نهجها في التدخل في شؤون 

الدول ودعم اإلرهاب.

من جهته، دعا وزير الخارجية اليمني،  «
خالد اليماني، إيران إلى االلتزام 

بمبادئ منظمة التعاون اإلسالمي 
والتوقف عن دعم ميليشيات الحوثي 

باألموال واألسلحة وزعزعة أمن 
المنطقة.

وأوضح اليماني، في كلمته بالمؤتمر،  «
أن اتفاق السويد مضى عليه أكثر 

من شهرين ونصف الشهر وال يزال 
االنقالبيون يماطلون ويراوغون في 

تنفيذ تلك االتفاقات، ويرفضون مبدأ 
االنسحاب وفتح الممرات اإلنسانية، 

إضافة إلى إعاقة عمل األمم المتحدة.

وأكد أن الحكومة اليمنية ال تقر بمبدأ  «
الفشل في تنفيذ مخرجات السويد، 
ألن الفشل سيعيد البالد إلى مربع 

الحرب في الحديدة.

الجبير: إيران ماضية في دعم اإلرهاب

قرب الباغوز )سوريا( - أ ف ب الجزائر - أ ف ب

تقدمت قوات سوريا الديموقراطية أمس السبت نحو آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، في معركة من شأن حسمها أن 
يمّهد إلعالن انتهاء “خالفة” أثارت الرعب على مدى سنوات. وأطلق هذا التحالف لفصائل كردية وعربية المدعوم من واشنطن، 
هجومــه األخيــر الجمعــة بعــد انتهاء عمليات إجالء آالف األشــخاص غالبيتهم من عائالت الجهاديين مــن بلدة الباغوز، التي باتت 

آخر نقطة يتواجد فيها التنظيم بعدما كان يسيطر في العام 2014 على مساحات واسعة في سوريا والعراق المجاور.

وأفــاد المتحــدث باســم حملة قــوات ســوريا الديموقراطية 
عنيفــة”  “اشــتباكات  عــن  عفريــن  عدنــان  الــزور  ديــر  فــي 

تخوضها قواته مع التنظيم. 
وقال إن “المسافة الجغرافية التي كانت تفصلنا عن داعش 
انتهت وباتت المواجهة مباشرة”، مشيرا إلى إصابة ثمانية 

مقاتلين بجروح بالغة.
وإثــر هــذا التقدم، بات بامكان قوات ســوريا الديموقراطية 
رصد حركة مقاتلي التنظيم بين الخيم واألبنية من النقطة 
التــي وصلــت إليهــا، بحســب مســؤول فــي قــوات ســوريا 

الديموقراطية.
 وأكــد مديــر المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان رامــي عبد 
الرحمــن “تقــدم قــوات ســوريا الديموقراطيــة فــي مــزارع 
الباغوز حيث يتّم تمشيط المنطقة” مضيفًا أنه “ليس هناك 

مقاومة حقيقية من قبل تنظيم داعش”.

أقــال الرئيــس الجزائــري عبــد العزيــز بوتفليقــة الــذي يواجــه حركــة احتجــاج ال ســابق لها منــذ اعالنه ترشــحه لوالية خامســة في 
انتخابات 18 أبريل، مدير حملته االنتخابية ورئيس وزرائه الســابق عبد المالك ســالل، بحســب ما افادت وكالة األنباء الجزائرية 

الرسمية أمس السبت.

واســتبدل ســال، الذي كان أدار الحمات 
المظفــرة  االخيــرة  الثــاث  االنتخابيــة 
لبوتفليقــة، بوزير النقل الحالي عبد الغني 
زعان، بحســب ما أفادت الوكالة نقا عن 

“مديرية حملة” بوتفليقة.
ولــم يتم تفســير أســباب هــذا التغيير قبل 
أقــل من 36 ســاعة من انتهــاء أجل ايداع 

ملفات الترشح لانتخابات الرئاسية.
وعبــد الغنــي زعــان موظــف كبيــر عمــره 
54 عامــا قضــى معظم مســيرته في إدارة 
الواليــات بصفــة أميــن عــام الواليــات ثــم 
شــغل منصــب والــي خصوصا فــي وهران 
ثانــي أكبــر مــدن الباد. وهــو غير معروف 

كثيرا لدى العموم.
وفــي غيــاب بوتفليقــة الــذي لــم يخاطــب 

الجزائرييــن منــذ تعرضــه لجلطــة دماغية 
فــي 2013 وال يظهر اال نادرا، وجد ســال 
نفســه فــي خــط المواجهــة األول لحركــة 

االحتجــاج، ويمكن أن يكون “كبش فداء” 
بحســب مــا قــال مراقــب لوكالــة فرانــس 

برس طالبا عدم كشف هويته.
طفل ينظر إلى مقاتل من “سوريا الديموقراطية” بعد خروجه مع آالف 

المدنيين من آخر جيب لـ”داعش”شرقي سوريا أمس األول )أ ف ب(

تظاهرة في عنابة في األول من مارس ضد ترشح بوتفليقة لوالية خامسة )أ ف ب(

“سوريا الديموقراطية” تتقدم نحو آخر جيب للتنظيم شرقي البالد الرئيــس الجزائــري يواجــه حركــة احتجاج غير مســبوقة
حسم المعركة ضد “داعش” بوتفليقة يقيل مدير حملته االنتخابية

3 مارس 2019 األحد
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الرجال ال يغيرهم الزمن
الزمــن يتغيــر لكــن الرجــال ال يتغيــرون والمواقــف ال تتغيــر، كذلــك الذهــب ال 
يتغير، عندما أتأمل واقعنا البحريني األصيل الذي كان نبراســه باألمس الصدق 
المتمثــل برجــال الكلمــة الذيــن إذا أعطوا كلمة أوفــوا، وإذا وعــدوا التزموا، كان 
وجه البحرين البلد الصغير بطرف الخليج يمثل بلدًا كبيرًا شامخًا يسمو ويعلو 
بمكانتــه التــي ارتبطــت برجال عاهــدوا ولم يفرطــوا وصانوا العهد وســاروا في 
طريق اآلباء واألجداد بالوفاء والكرم والعزة، تغير الزمن وصرنا نبحث وننقب 
عــن أمثــال هــؤالء الذيــن بســواعدهم الصلبــة تديــن لهــم البحريــن اليــوم بهــذه 

المكانة.
 بت أخشى تبوء الطارئين الذين غزوا المحيط بشعار الشباب والدماء الجديدة 
وتقليــد بعــض التوجهات حولنــا، والتي لها ظروفها التــي ال تطابق ظروفنا كبلد 
صغيــر محــدود اإلمكانيــات الماديــة، وال يراعــى هــذا الظــرف ونحــن نقلد اآلخر 
باإلمكانيــات، وقــد كنــا كذلــك منــذ عقــود طويلة مضت ولــم يؤثر فينــا ذلك، بل 
العكــس كنــا بوقتنــا نســاند الجــار ونقدم العــون ونقتســم الثــروة المتواضعة مع 

جيراننا وكنا بخير لم يؤثر فينا الزمن وال التحوالت.
نتطلــع اليــوم لوجــه البحرين ونتأمل الزمن الذي نعيشــه فال نــرى الوجوه فرحة 
كمــا كانــت وال االبتســامة المشــرقة التي طبعــت على وجه البحرينــي الذي رغم 

العوز والضيق بأوقات الشــدة إال أنه ظل دائم اإلشــراق والتفاؤل ونافس الدول 
الغنيــة رغــم قلــة اإلمكانيــات، فقــد كنا ننطلــق بأصالتنــا ومبادئنــا وكفاءتنا التي 
لــم تتأثــر بالغيــر حولنــا ولم نســع لتقليد غيرنــا ولم نراهــن على التجــارب الُمرة، 
بــل تمســكنا بأصالتنــا وقيمنــا الموروثــة منــذ عهــد اآلبــاء واألجــداد التــي ثبــت 
بالبرهــان الســاطع أنهم كانــوا بأصالة الفهم والحكمة والحنكــة، حفظوا البحرين 
وســط العواصف والزالزل ولم تؤثر فيهم متغيرات الزمن الذي كانوا يعيشــونه، 
تفاعلوا معه وسايروا بعض قوانينه وواكبوا متطلباته ولكن لم يخضعوا له ولم 
يستســلموا لضغوطاته ولم يرهنوا أنفســهم وال مبادئهم للتجارب التي يأتي بها 
من ال يعرف وال يدرك قوانين تطور المنطقة وطبيعة البلد الذي له خصوصيته، 
وحيــن تخلينــا عــن أصالــة الحكمة وســرنا وراء تجــارب الغير واســتعنا بخبرات 
األجنبــي البعيــد عــن بيئتنــا ضللنــا الطريــق وكانــت النتيجــة أزمــة وراء أزمة لم 
ينقذنــا منهــا ســوى االعتمــاد علــى مــن ظــل وفيــًا مــن رجــال المواقــف والمبادئ 
والوفــاء لمســيرة األجــداد واآلبــاء األوائــل الذيــن أرســوا قواعد الوطــن بالحب 

والتسامح والكفاءات ال التقليد والسير وراء األضواء البراقة.

تنويرة: الزمن تغير، لكن الرجال ال يغيرهم الزمن. «
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المواطن أغلى 
ثروات الوطن

مــن مقــوالت ســيدي صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة 
رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعــاه فــي إحدى المناســبات )مثل ما نســعد 
لمشــاهدة هــذه األعــداد الكبيــرة مــن أبنائنــا الخريجين في مختلــف التخصصات 
الدراســية، فإننــا نســعد أكثر عندما نشــاهدهم وقــد تحملوا مســؤولياتهم الكبيرة 

في مختلف مواقع العمل واإلنتاج في خدمة وطنهم(.
إن سيدي سمو رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه يعتبر اإلنسان البحريني الركيزة 
األساســية فــي البنــاء والتطويــر والتنميــة الشــاملة، ويشــبهه بأنــه أغلــى ثــروات 
الوطــن، لهــذا هيــأت لــه الحكومــة األرضيــة المناســبة وكل الســبل لتأكيــد قدراته 
العلميــة والعمليــة ومهاراتــه الفنية، وأتاحت له الفرص لإلبــداع واالرتقاء بحركة 
التنميــة، ويأتــي “البرنامــج الوطنــي للتوظيــف” الــذي أطلقه ســموه أيــده هللا في 
جلسة مجلس الوزراء األخيرة تأكيدا على االهتمام الكبير والالمحدود بالكوادر 
البحرينيــة وتأميــن كل مقومــات االســتقرار لهــا وتحســين مســتواها المعيشــي 
وتوفير كل اإلمكانيات لتنميتها وتشجيعها على المزيد من المساهمة في خدمة 

الوطن والحفاظ على مكتسباته وإنجازاته.
“البرنامــج الوطنــي للتوظيــف” يســتنهض إمكانيــات المواطــن وتأهيلــه ليكــون 

األول فــي إدارة عجلــة التنميــة والتطويــر، كمــا أنــه ســيعمل بصــورة فاعلــة على 
خفــض نســبة البطالة بشــكل جــذري ومــلء احتياجات ســوق العمل المســتقبلية 
بتفعيل دور القطاع الخاص وتحفيزه لخلق مزيد من الوظائف وبحوافز مجزية، 
ناهيــك عــن المزيد من فرص العمل والتدريــب والتأهيل ورفع الكفاءة اإلنتاجية 
والتطويــر فــي كل المجــاالت، وهــذا يعنــي نجاحــا حكوميــا كبيــرا فــي االرتقــاء 
بالكــوادر الوطنيــة وإعدادهــا لدعــم مســيرة التقدم والنماء والســير بقــوة وثبات 
نحــو المســتقبل واألهــداف المرجــوة بقيادة ســيدي جاللــة الملك المفــدى حفظه 

هللا ورعاه.

إن إطالق برنامج التوظيف الوطني من المبادرات األساسية  «
والمهمة في تحقيق األهداف االستراتيجية للدولة المتعلقة بتوفير 
الوظائف للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة تتناسب مع مختلف 

التخصصات، فالعمالة والكوادر الوطنية شغل الحكومة الشاغل 
والتوجه رقم1 في رؤيتنا المستقبلية ورسم طريق النجاح واإلنجازات 

والتقدم في شتى المجاالت والسير بثقة وثبات وعزيمة وتحد 
للمستقبل الزاهر.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

B7747@hotmail.com

حادثة القطار وانحطاط 
“الجزيرة”

عندمــا تقــع كارثــة إنســانية فــي أي مــكان مــن العالم وتســيل الدماء ويســقط 
ضحايــا بأعــداد كبيــرة تتبدى المشــاعر اإلنســانية بالتعاطف والســعي لتقديم 
المســاعدة بشــكل أو بآخــر مهمــا كانــت جنســية الذيــن ســقطوا ومهمــا كان 
دينهم، ألن اإلنســانية تجمعنا وجالل الموت يجعلنا ننســى الفروق والمذاهب 

والجنسيات والمواقف السياسية إلى حين. 
لكــن قنــاة الجزيــرة ومواقعهــا اإللكترونية ال عالقــة لها باإلنســانية والتعاطف 
وال عالقــة لهــا حتــى بالمهنيــة وااللتــزام بالمبــادئ وبأخالقيــات مهنــة اإلعالم 
والصحافة، طالما أن الكارثة التي وقعت أصابت دولة معادية لنظام الحمدين 

اإلرهابي. 
فعندمــا وقعــت حادثــة القطــار فــي مصــر الشــقيقة وراح ضحيتهــا عشــرون 
شــخصا وأصيــب أكثــر مــن أربعيــن، قامــت قنــاة الجزيــرة علــى الفــور بإعداد 
التقاريــر المزيفــة المليئــة بالمغالطــات التــي تهــدف إلــى تحميــل المســؤولية 
للرئيــس عبدالفتــاح السيســي نفســه بشــكل بعيــد عــن المهنيــة والمنطــق ولــم 
تركــز بــأي شــكل على الجانب اإلنســاني والمأســاوي للحادث الذي هز مشــاعر 

المصريين والعرب.

فــي أية شــريعة إعالمية أو سياســية يســأل رئيس الجمهورية عــن تقصير أو 
إهمــال ســائق القطــار الذي تــرك جرار القطار يســير وحده بال مبــاالة أو بجهل 

أو حتى بتعمد؟
تقارير الجزيرة بدت وكأنها أعدت قبل وقوع الحادث ألنها أذيعت على الفور 
وحملــت المســؤولية رئيــس الجمهوريــة علــى الفــور وقامــت بجلــب المرتزقة 

وشهود الزور لكي تمأل الدنيا ضجيجا وإساءة للقيادة المصرية. 
لمــاذا ال تهتــم الجزيــرة ولمــاذا ال تقــوم بنفــس التغطيــة عندمــا تقــوم جماعــة 

اإلخوان اإلرهابية بقتل جنود وضباط مصر؟
الحقيقــة أن الجزيــرة ومــن يمولونهــا ال تشــغلهم وال تؤلمهم دمــاء المصريين، 
ســواء كانــوا جنــودا أو مدنييــن، لكــن تشــغلهم فقــط اإلســاءة لرئيــس مصــر 

والرغبة في تخريب مصر وإسقاطها في الفوضى.

هل تجرؤ الجزيرة على إعداد برنامج أو خبر عن انتهاكات حقوق  «
اإلنسان في الدولة التي ترعى اإلخوان وقيامها بالتنكيل باألكراد 

هناك؟.

بثينة خليفة قاسم

3 مارس 2019 األحد
26 جمادى اآلخرة 1440

كــم منــا يحتــاج إلــى لحظــات صمــت وهــدوء لمراجعــة الذات وســط صخب 
الحيــاة وازدحامهــا... هــدوء يفصلنــا عــن محيطنــا، يعطينــا الفرصــة لترتيب 
أولوياتنــا ومراقبــة ذاتنــا وتقييــم مــا نحن عليــه ومقارنته بما نريــد أن نكون 

مستقبال.
فــي عصرنــا بــات األمــر أشــبه بالمســتحيل وســط إيمــان األغلبيــة بأهميــة 
التواصــل والتعبيــر عــن الــذات عــن طريق اســتهالك مزيــد من الكلمــات التي 
تعبر عن بطوالت خاصة أو نجاحات معينة أو إخفاقات كثيرة ُتلقى أسباُبها 

على أعتاق الغير. 
آخرون يؤمنون بضرورة استثمار الصمت في تنمية العقول وتدريب النفس 
علــى االنفصــال عــن المحيــط واالرتبــاط بالنفــس وحدهــا دون غيرهــا، وهــو 
األمر الذي بات يدعو إليه مدربو الطاقة وممارســو اليوجا إيمانا منهم باألثر 
اإليجابي الذي يعود على الروح إثر تلقيها تدريبات متواصلة على الصمت.

قديمــا قيــل إن الســكوت مــن ذهــب، ومازلــت أؤمــن بهــذه المقولــة رغــم أن 
تطبيقها بات صعبا مثلما أسلفت، لكنني أجد سحر الصمت متفوقا غالبا على 

كثرة الكالم.

ومضة: شركة ميكروسوفت عملت جاهدة على إنشاء أكثر غرفة  «
صامتة تنعدم فيها معدالت الصوت في العالم، وال أعلم إن كان هذا 

تعويضا مبطنا عما أحدثته هي وغيرها من الشركات من صخب 
 واسع في عالم اإلنسانية. 

المفاجئ في األمر أن أغلب من دخل الغرفة لم يتحمل الجلوس بها 
لمدة ثوان معدودة وكان أكبر رقم لتحمل الجلوس في تلك الغرفة 

 االنعزالية ما فوق األربعين دقيقة. 
وعبر من خاض تجربة البقاء في هذه الغرفة عن شعوره باإلعياء 

والغثيان وأن البقاء فيها لمدة أطول قد يؤدي إلى اللوثة أو الجنون، 
وهو ببساطة تأكيد لما وصلنا إليه من رفض تام للجنح للصمت.

الجنح إلى الصمت في ازدهار الكالم

سمر األبيوكي

خالل فترة زمنية قصيرة، ال تتعدى حدود شهر من الزمان، تعددت لقاءات صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة، رئيــس الــوزراء الموقر حفظه 
هللا ورعــاه، بأعضــاء الســلطة التشــريعية، وبالتأكيــد، سنشــهد فــي الفتــرة القادمة 
مزيدا من هذه اللقاءات التي تحدثنا عنها في مقال سابق في هذه الزاوية تحت 
عنــوان: “نظرة خليفة بن ســلمان... ســلطتان تمثالن فريًقا واحــًدا”، وتضمن تأكيد 
ســموه علــى إنجــاح عمــل النــواب، والتطلع لمؤشــر أعلى مــن االهتمــام باألولويات 
المشــتركة، وتشــخيص القضايــا التــي تهم الوطــن والمواطن تعاوًنــا وتعاضًدا بين 

مجلس النواب كسلطة تشريعية والحكومة كسلطة تنفيذية.
والسؤال الذي يتناغم مع مضامين هذه اللقاءات هو: “ما المغزى من حرص سموه 
علــى دعــم النــواب؟”، إنــه بالطبع اإلطار العــام الذي يوضح اإليمــان بضرورة تعزيز 
التعاون األمثل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأهم محور يظهر جلًيا من 
تلــك اللقــاءات هــو أن ســمو رئيس الــوزراء يعمــل على ترســيخ الشــراكة الضامنة 
لألداء على صعيد كلتا الســلطتين والتوافق فيما بينهما، وفي مد جســور التكامل 
دليــل علــى أن مســاًرا جديــًدا يقــوي الــدور الرقابــي والتشــريعي الــذي اختصــره 
ســمو رئيــس الــوزراء فــي لقائه يــوم الخميــس الماضــي 28 فبرايــر 2019 مع عدد 
مــن أعضــاء مجلــس النــواب بالحرص على “تحقيــق ما يطرحه النــواب ألنها تمثل 
تطلعات شعب عزيز علينا وضع ثقته في نوابه الذين لن تدخر الحكومة جهًدا في 
مواصلــة مد جســور التعاون معهم”، ومرة أخرى، يصيغ ســموه هــذا المعنى بعبارة 
مصاغة بمضمون جديد لكنه ال يختلف عن “الفريق الواحد” حينما خاطب ســموه 
النــواب بالقــول: “لنكــن يــًدا واحــدة موجهــة للبنــاء في هــذا الوطن العزيــز، ولتكن 

حماسة الشباب فيكم محفزة نحو مزيد من العطاء الذي يخدم العمل الوطني”.

إذا، يبدو “المغزى” واضًحا ال لبس فيه، وباب ترجمة التعاون إلى عمل  «
منجز بين الحكومة والبرلمان مفتوح للوصول إلى الغاية المرجوة على 

أن ينتقل العمل البرلماني هو اآلخر نحو مرحلة جديدة من “توحيد الكلمة 
واالتفاق على جوهر تمثيل الشعب واالقتراب من تطلعاته وشؤونه”، 

وكلنا أمل في أن تشهد هذه الدورة توظيًفا نابًعا من الحرص على تطوير 
البلد، وعدم إضاعة الوقت فيما ال ينفع المسيرة، فالناخب ينتظر دورًا 

رقابًيا وتشريعًيا وتعاوًنا مثمًرا مع الحكومة ينهض بالتطلعات، وال يريد 
بالطبع أن يشاهد ظواهر صوتية ال طائل من ورائها، والتوفيق بعون الله 

سيكون حليف كل المخلصين لوطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة وشعبنا 
الكريم.

حرص األمير خليفة بن سلمان على دعم “النواب”

عادل عيسى المرزوق
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تنطلــق مســاء اليــوم )األحد(، منافســات الجولة السادســة للــدوري الفضي لكرة 
الســلة بإقامة لقاءين، يلتقي في المباراة األولى النويدرات ومدينة عيســى في 
الساعة 6 مساًء، وتليها مباشرة مباراة سترة والنجمة في الساعة 7:45 مساًء، 

وتقام المباراتان على صالة اتحاد السلة بأم الحصم.

وتتواصل الجولة الحالية غدا )االثنين( 
بلقاء االتحاد وســماهيج الســاعة 5:30 
بصالــة مدينــة خليفــة الرياضيــة، وفــي 
اليــوم التالــي وبنفس التوقيــت ونفس 

الصالة سيلعب البحرين مع الحالة.
الفضــي  الــدوري  مباريــات  وتشــهد 
أجــل  مــن  الفــرق؛  بيــن  كبيــًرا  تنافًســا 
تحقيــق أفضــل المراكــز، خصوًصــا فــي 
ظل وجــود مكافأة مالية للفريق البطل 
فــإن  وبالتالــي  دينــار،  ألفــي  مقدارهــا 
جميــع الفــرق تســعى لتقديــم أفضل ما 
لديهــا لتحقيــق أفضــل مركــز وهــو مــا 

اتضح في الجوالت الماضية.
شــهدت  قــد  الســابقة  الجولــة  وكانــت 
فوز ســماهيج على النويــدرات 78-75، 
ســترة علــى البحريــن 79-84، النجمــة 
على مدينة عيســى 104-109، منتخب 

الشباب على الحالة 95-65.

وكان الــدوري الفضــي قــد انطلــق يــوم 
بمشــاركة  الماضــي  ينايــر   16 األربعــاء 
الفــرق الســتة التــي لــم تحــظ بفرصــة 
وهــي:  السداســي  الــدور  إلــى  التأهــل 
عيســى،  مدينــة  النويــدرات،  الحالــة، 
أن  قبــل  وســماهيج،  ســترة  البحريــن، 
يلتحــق بهمــا فريقــا االتحــاد والنجمــة، 
المؤهــل  الملحــق  فــي  بعــد خســارتهما 
فيــه  ُيشــارك  وأيًضــا  الذهبــي،  للمربــع 
منتخب الشباب دون احتساب نتائجه.
وُيشــير الترتيــب الحالي لفــرق الدوري 
الفضــي إلــى التالــي: ســماهيج 6 نقــاط 
نقــاط   6 النويــدرات  مباريــات،   3 مــن 
مــن 4 مباريــات، الحالــة 5 نقــاط مــن 3 
مباريات، سترة 5 نقاط من 3 مباريات، 
مدينــة عيســى 4 نقاط مــن 4 مباريات، 
واحــدة،  مبــاراة  مــن  نقطتــان  النجمــة 
البحريــن نقطتان مــن مباراتين وأخيًرا 

االتحــاد بــا نقــاط كونــه لــم يلعــب أي 
مباراة.

وتلعــب مســابقة الــدوري الفضي للفرق 
التــي لــم تنجــح فــي فــي التأهــل للدور 

النهائيــة  لــأدوار  المؤهــل  السداســي 
لبطولة دوري زين، إضافة إلى الفريقين 
الخاســرين من ملحق التأهل إلى الدور 

نصف النهائي “المربع الذهبي”.

أقــر االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة تعديــًا في جــدول الجولة الثانيــة لمباريات 
المربع الذهبي لدوري زين الســاوي؛ لُتقام مباراة الرفاع والمنامة يوم الثاثاء 
5 مارس الحالي عند الساعة 7:30 مساًء على صالة مدينة خليفة الرياضية بداًل 

من موعدها السابق يوم االثنين.

وأيًضــا طرأ تعديــل على توقيت مباراة المحرق 
واألهلــي التــي ســتقام عنــد الســاعة 7:30 مــن 

مساء االثنين بداًل من 7:45.
التغييــر  الفضــي فسيشــمله  للــدوري  وبالنســبة 

وســماهيج  االتحــاد  ســيلتقي  التالــي:  بحســب 
الســاعة 5:30 مــن مســاء االثنيــن بصالــة مدينة 
خليفة الرياضية، وبنفس التوقيت يوم الثاثاء 

وعلى نفس الصالة سيلعب البحرين والحالة.

المناشــدات  بعــد  التعديــات  هــذه  وتأتــي 
الجماهيريــة بإقامــة مباراتــي الجولــة الثانيــة 
فــي المربــع الذهبــي فــي يوميــن مختلفيــن؛ 
كا  فــي  أكبــر  جماهيــري  حضــور  لضمــان 
اللقاءيــن وليســتمتع الجميــع بهــذه المباريات 
التأهــل  حســم  أن  خصوًصــا  الجماهيريــة؛ 
للنهائــي ربمــا يكــون عبــر الجولــة الثانيــة مــن 
خال تكرار المنامة والمحرق للفوز، أو يكون 
الرفــاع واألهلــي،  بانتصــار  التأجيــل حاضــًرا 
وبالتالــي فــإن هنالــك توقعــات بحضــور أكبــر 

في هذه الجولة.

من منافسات الدوري الفضي

النجمــة أمــام  وســترة  المدينــة...  يواجــه  النويــدرات 

الجماهيــر لمطالبــات  اســتجابة  الثالثــاء  يــوم  ســتقام 

اليوم انطالق الجولة 6 للدوري الفضي للسلة

تأخير مباراة المنامة والرفاع في مربع السلة
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يســعى فريقــي األهلــي وداركليــب لتأكيد تأهلهمــا للدور نصف النهائي لكأس ســمو 
ولــي العهــد للكــرة الطائــرة عندما يلتقي بنــي جمرة وعالي اليــوم األحد على صالة 
االتحــاد بمدينــة عيســى الرياضيــة فــي إطــار الجولــة الثانيــة مــن الــدور التمهيدي 

ألغلى الكؤوس ولحساب المجموعة الثانية.

في المباراة األولى التي ســتقام الســاعة 
5:30 مســاء بيــن األهلــي وبنــي جمــرة، 
يدخــل النســور، وفــي رصيدهــم 3 نقاط 
بعــد الفوز فــي المبــاراة االفتتاحية على 

حســاب عالــي فيمــا يطمــح بنــي جمــرة 
تعويض خسارته أمام داركليب.

وهــو  اللقــب،  حامــل  األهلــي  ويدخــل 
أن  بعــد  جمــرة  ببنــي  لإلطاحــة  مرشــح 
تغلــب عليــه فــي ذهــاب وإيــاب مســابقة 
الــدوري بنتيجــة 3/0 علــى ضــوء فــارق 
المســتويات واإلمكانــات، حيــث يمتلــك 
مــن  العديــد  علــي  رضــا  األهلــي  مــدرب 
الرابحــة فــي مقدمتهــم محمــد  األوراق 
عنــان فــي الهجــوم مــع فاعليــة حوائــط 
الصــد لــكل مــن علــي الصيرفــي وعباس 
التــي  األولــى  الكــرة  واســتقرار  الخبــاز، 

تشكل مفتاح الفوز األول.
أمــا بنــي جمــرة بقيــادة المــدرب الوطنــي 
األكبــر  غايتــه  حقــق  فإنــه  علــي،  حســن 
بالبقاء بدوري الكبار، وسيدخل المواجهة 

من دون ضغوط.

وفي المباراة الثانية بين عالي وداركليب 
فــإن  مســاء،   7 الســاعة  ســتنطلق  التــي 
الكفــة تميــل كثيرا لـ “العنيــد” الذي يدخل 
المواجهــة وفــي رصيــده 3 نقــاط الســيما 
وأنــه فــاز علــى أبنــاء الفخــار بنتيجة 3/0 

ذهابا وإيابا في مسابقة الدوري.
البرازيلــي  المــدرب  داركليــب  ويقــود 
نجميــه  علــى  يعــول  والــذي  لوشــيانو، 
البارزين محمد يعقوب وعلي إبراهيم في 
الهجــوم مع وجــود صانع األلعــاب الخبير 

محمــود حســن والمحتــرف ويليــان. أمــا 
عالــي بقيادة المدرب محمود العابد، فإنه 
يطمح فــي تقديم أفضل عروضه بوجود 
وأحمــد  عقيــل  حســن  الخبــرة  صاحبــي 

عيسى والليبرو يوسف عبدالغفار.

األهلي وداركليب يلتقيان بني جمرة وعالي

فريق داركليب فريق األهلي

جانب من منح جائزة “سديم”

سلة المحرق تقترب من التعاقد مع األميركي هاريس
ــب ــذي ــي تــشــكــيــلــة ال ــي فـ ــي جـ ســيــخــلــف مـــواطـــنـــه سـ

اقترب نادي المحرق من التعاقد مع المحترف األميركي مايك هاريس؛ لتمثيل صفوف 
الفريق األول لكرة السلة فيما تبقى من منافسات الموسم الجاري.

وعلــم “البــاد ســبورت” أن المحــرق قــد توصــل 
التفــاق نهائــي مــع الاعــب هاريس للدفــاع عن 
النهائيــة  األدوار  فــي  األحمــر  القميــص  ألــوان 

لبطولتي الدوري والكأس.
ومن المؤمل أن يصل هاريس إلى البحرين في 
الســاعات المقبلــة؛ تمهيــًدا إلمضائــه على عقده 

الجديد وانضمامه إلى تدريبات الفريق.
مــع  التعاقــد  فــي  المحــرق  ســلة  رغبــة  وتأتــي 
هاريس؛ لتعزيز ترســانة الفريق للمنافســة بقوة 
على لقبي الدوري والكأس هذا الموسم، بعد أن 
أخفق الفريق في التتويج بواحدة في الموسم 

الماضي.
ومتــى مــا أبرم الطرفان علــى أوراق العقد، فإن 
األميركي هاريس ســيكون بديا لمواطنه ســي 

جــي. واســتفاد المحــرق من قــرار اتحاد الســلة 
المحترفيــن  الاعبيــن  تســجيل  فتــرة  بتمديــد 
إلــى 5 مــارس الجاري بدال من تاريخ 26 فبراير 
الماضي، كما كان مقررا ســابقا، وذلك في ضوء 
قصــر الفتــرة الزمنيــة التــي تفصــل بيــن انتهــاء 
دور الثمانيــة فــي كأس خليفــة بن ســلمان لكرة 

السلة وانطاق المربع الذهبي لدوري السلة.
ويمتلك محترف ســلة المحرق الجديد هاريس 
البالــغ مــن العمــر )35 ســنة( ســيرة ذاتيــة قويــة 
جًدا، إذ بدأ مسيرته االحترافية في سنة 2005 
في الدوري األوكراني الممتاز مع فريق بي سي 

كييف.
وخــاض هاريــس تجربــة احترافيــة قويــة فــي 
دونغوبــوان  فريــق  مثــل  إذ  الصينــي،  الــدوري 

لصفــوف  ولعــب   ،2008 موســم  فــي  ليوبــاردز 
فريــق جيانغســو دراغونــز الصينــي في موســم 
تشــينغداو  نســور  لفريــق  لعــب  ثــم   ،2013
فوجيــان  لفريــق  وبعدهــا   ،2014 موســم  فــي 
ســتورجون، قبــل أن ينتقــل للعــب فــي الــدوري 

الفلبيني مع فريق أالسكا أيسس.
ويســعى المحــرق بهــذه الصفقة، لدعم تشــكيلة 
حيــث  الهجومــي،  الشــق  فــي  الســيما  الفريــق 
سيشكل األميركي هاريس إضافة قوية للفريق 
نظــرا لتميــزه فــي التصويــب والتقاطــه للكرات 

المرتدة من الحلق.
وكان المحــرق قــد كســب لقــاء الجولــة األولــى 
على حســاب منافســه فريــق األهلــي، إذ وضعه 
هــذا الفــوز علــى أعتــاب التأهــل إلــى المبــاراة 
النهائيــة، إذ بــات عليــه الفــوز في اللقــاء المقبل 
الــذي ســيجمعهما يــوم غــٍد اإلثنيــن علــى صالــة 

مدينة خليفة الرياضية.
وجــاء انتصــار المحــرق فــي اللقــاء األول، بعــد 
أن حــّول تأخــره فــي الشــوط األول إلــى فــوز 
مثير، بواســطة تألق محترفه األميركي مورفي 

ونجمه الصاعد محمد ناصر.

محمد الدرازي

3 مارس 2019 األحد
26 جمادى اآلخرة 1440

إرشاد العبي بطولة 
أبوظبي طبيا

العالميــة  الصيفيــة  لألعــاب  اســتعدادا 
لأولمبيــاد الخــاص بالعاصمــة أبوظبي من 
8 لغايــة 22 مارس الجاري، نظم األولمبياد 
تحــت  طبيــة  فعاليــة  البحرينــي  الخــاص 
إشراف مديرة البرنامج الصحي لأولمبياد 

طبيبة البعثة جميلة بهمن.
وتــم اللقاء مــع الاعبين وأوليــاء أمورهم؛ 
للتعرف عن الحالة الصحية لاعب ونوعية 
األدويــة التي يســتخدمها أو أي حساســية 
تجاه أي دواء، بحيث يمكن متابعته أثناء 

البطولة بالتعاون مع المدربين.
كمــا تــم التعــرف علــى أنــواع الطعــام التي 
يفضلهــا الاعبــون أو ال يتناولونها، وكذلك 
أي مشــاكل أخــرى قــد تكــون غيــر معروفة 
إلداريــي البعثــة كمشــاكل النــوم أو عــادات 

صحية أو نفسية معينة.

األولمبياد الخاص

اللجنة اإلعالمية

تختتم اليوم مســابقة دوري الشــركات والمؤسســات لكرة القدم بلقاء يجمع 
بيــن التطويــر وجارمكــو فــي تمــام الســاعة 4:45 مســاء. وتقام المبــاراة على 
ملعــب نــادي بابكــو بعوالــي. والمواجهــة ُيرتقــب منهــا أن تكــون قويــة بيــن 
فريقيــن يتطلعــان لتحقيق الفــوز ومعرفة طريق الفوز؛ مــن أجل عودة الثقة 
واالســتعداد الجيــد للــكأس. فريــق جارمكــو بـــ 8 نقــاط ســيكون أمــام فرصة 
كبيــرة للفــوز وتحقيــق المركــز الثانــي في المســابقة وبالتالي ســينعكس على 

طبيعة منافسته في الكأس لذلك هو سيدخل من أجل تحقيق الفوز.
فــي المقابــل فريق التطويــر بـ 7 نقاط الزال يبحث عن الفوز بعد التراجع في 
القسم الثاني، والذي بفوزه سيستعيد الروح وتعود الثقة إليه التي يحتاجها 

قبل خوض منافسات الكأس.
مــن جهــة أخــرى، قامــت شــركة نفــط البحريــن “بابكــو” بمنــح جائزة “ســديم” 
ألفضــل الاعبين المســتحقين في المباريات باألســابيع الماضية، وقام ممثل 
الشــركة وعيسى شاهين ومســعود أحمد وعدد من المسؤولين ونائب رئيس 
اللجنة المنظمة يوسف سلطان بمنح الجائزة لكل من العب فريق ألبا عيسى 

البري والعب فريق الكهرماء سيدقاسم العلوي. 
يذكر أن شركة بابكو ترعى الجائزة للعام الثاني على التوالي وتقدم لاعبين 

بطاقة “سديم” للوقود بقيمة 50 دينارا.

جارمكو والتطوير في ختام دوري الشركات

اتحاد السلة

سبورت

من لقاء المحرق واألهلي في الجولة األولى لمربع الدوري

مايك هاريس

حسن علي

لتأكيد تأهلهما 
لنصف نهائي 

كأس سمو ولي 
العهد



حققت مدرسة أم القرى لقب بطولة ألعاب القوى لمدارس البنات 
اإلعداديــة بعــد أن تألقــت العباتهــا فــي ُمختلــف المنافســات التي 
ُأقيمــت علــى ميــدان ومضمــار ملعــب مدينــة خليفــة الرياضيــة، 
وســط أجــواء تنافســية رائعة، حيــث جمعت المدرســة 23 نقطة. 
وجــاء ذلــك في إطار النشــاط الخارجي الذي يقيمه قســم التربية 
الرياضيــة بــإدارة التربيــة الرياضيــة والكشــفية والمرشــدات فــي 

وزارة التربية والتعليم.
وحلــت مدرســة القيروان فــي المركز الثاني وجمعــت العباتها 18 
نقطة، والمركز الثالث كان لمدرسة زينب بعد أن جمعت 13 نقطة، 

ثم قام مدير اإلدارة عصام عبدهللا بتتويج المدارس الفائزة.
وتشــهد منافســات ألعاب القوى للبنات إثارة كبيرة وتنافسا مميزا 

مــا بيــن الطالبــات والمــدارس؛ للحصول علــى الميداليــات الملونة 
والمراكز األولى، وشــاركت في البطولة 28 مدرســة وبمجموع ما 

يقارب 200 طالبة.

 KAR( هنــأت شــركة ســيباركو إحدى شــركات مجموعــة خالــد عبدالرحيم
Group( نادي الرفاع؛ بمناسبة تحقيق الفريق األول لكرة القدم لقب كأس 
جاللــة الملــك لكرة القدم بعد الفوز على الحد في المباراة النهائية بهدفين 

مقابل هدف.
وأشــاد رئيــس مجلس إدارة المجموعــة خالد عبدالرحيم بالمســتوى الذي 
ظهــر عليــه فريق الرفاع فــي المباراة النهائية، والــذي جعله يتوج بالكأس 

الملكية عن جدارة واستحقاق.
وأضــاف “نــود أن نهنئ جميع منتســبي النــادي بهذه البطولــة الغالية وهذا 
المســتوى المشــرف الذي قدمه الرفاع هذا الموســم، وهذا نتاج عمل مميز 

إلدارة النادي برئاسة سعادة الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة”.
وأكد أن الشراكة مع نادي الرفاع مثمرة من خالل رعاية “سيباركو” للفريق 
األول لكرة القدم، مشــيرا إلى أن العالقة مع نادي الرفاع باتت وثيقة بعد 

ســنوات طويلــة مــن التعــاون بيــن الطرفيــن. كما نــوه عبدالرحيــم بأهمية 
المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص من خالل دعم المجتمع البحريني 
في شتى المجاالت، موضحا أن مجموعة خالد عبدالرحيم حريصة دائما 

على دعم األنشطة المجتمعية التي تخدم الشباب البحريني.

“سيباركو” تهنئ الرفاع بالفوز بكأس جاللة الملك“أم القرى” تحقق لقب ألعاب القوى إلعدادية البنات

حقــق المنامــة فــوزا مهما على الرفاع الشــرقي في دوري ناصر بــن حمد الممتاز بنتيجة 
)1-2(، في اللقاء الذي جمعهما، أمس، على استاد مدينة خليفة الرياضية، ضمن اليوم 

االفتتاحي للجولة 13 للمسابقة.

وتقدم الرفاع الشرقي بهدف سامي الحسيني، 
عبــر محمــد  النتيجــة  المنامــة  يعــادل  أن  قبــل 
الرميحــي، فــي حيــن ســجل هــدف الفــوز قبــل 
دقيقــة مــن صافــرة النهاية عبر الالعب عيســى 

جهاد.
ووصــل رصيــد المنامــة إلــى 28 نقطــة مــن 14 

مباراة، فيما الرفاع الشرقي 15 من 12.
وســتكون الفرصــة متاحة للرفاع اليــوم للعودة 
إلــى صــدارة الترتيــب حينما يالقــي البديع في 

ختام الجولة.
وفــي مبــاراة ثانيــة أقيمــت علــى ذات الملعــب، 
حقق النجمة فوزا مستحقا والفتا على المالكية 
بثالثــة أهــداف دون رد. ســجل األهداف:ممادو 

)هدفين( وعلي منير.
وصل النجمة إلى 24 نقطة من 14 مباراة، فيما 
تجمــد رصيــد المالكيــة عنــد 12 نقطــة مــن 14 

مباراة أيضا.
المنامة والرفاع الشرقي

جاء الشوط األول هادئا في معظم أوقاته، ولم 
يشــهد الفــرص الواضحــة للتهديف علــى مرمى 
المنامــة  مــع  محمــد  عمــار  الفريقيــن  حارســي 

وإبراهيم لطف هللا مع الرفاع الشرقي.
وبشــكل عــام، فــإن الرفاع الشــرقي كان الطرف 
األفضل وتوج ذلك بتســجيله هدف التقدم بعد 
جملــة ممتــازة داخل منطقة العمليــات لعب من 
خاللهــا ليــث هاشــم كــرة عرضية تابعها ســامي 
الحســيني بيمينــه فــي مرمــى المنامــة وصــوال 

للدقيقة )27(.
الشوط الثاني

ظهــرت اإلثــارة بشــكل أكبر في الشــوط الثاني، 
وكاد الرفــاع الشــرقي أن يضاعــف النتيجــة، إال 

أن القائــم األيســر حــال دون معانقة كرة فيصل 
بودهوم المقوسة من داخل المنطقة )55(.

تألــق حــارس الشــرقي إبراهيــم لطــف هللا فــي 
حمايــة فريقــه مــن هــدف محقــق، بعــد عرضية 
محمــد عــادل المتقنــة علــى رأس تياغــو، إال أن 
الحــارس أبعــد الكــرة بنجــاح مــن على مشــارف 

المرمى )62(.
البديــل  عبــر  التعــادل  هــدف  المنامــة  وســجل 
محمــد الرميحــي المتمركــز بشــكل مميــز داخل 
المنطقــة، إذ ســدد كــرة قويــة فــي مرمــى لطف 

هللا )67(.
وكاد الرفــاع الشــرقي أن يتقــدم فــي النتيجــة 
مــرة أخــرى، بعدما ســدد كــرة قوية من مســافة 
بعيــدة، إال أن العارضة حرمت الشــرقاويين من 

هدف كان سيكون األجمل هذا الموسم )70(.
للنهايــة  تتجــه  المبــاراة  أن  الجميــع  وظــن 
مرتــدة  هجمــة  بعــد  المنامــة  أن  إال  بالتعــادل، 
منظمــة كان بطلهــا فــي البدايــة الحــارس عمــار 
محمد الذي لعب كرة أمامية لعيسى جهاد الذي 
انفــرد بمرمــى الشــرقي، ولعب كرة ســاقطة من 
فوق الحارس وسط فرحة منامية كبيرة بالفوز 

الثمين )90+3(.
عبداألميــر،  عبدالشــهيد  الحكــم  المبــاراة  أدار 
وعاونه ياســر تلفت وعلي سعد، والحكم الرابع 

إسماعيل حبيب.
النجمة والمالكية

لــم يحفــل الشــوط األول بالعديــد مــن الفــرص 
الســانحة للتهديف على مرمى الحارسين:أحمد 
فــي  حميــد  وعلــي  النجمــة  فــي  عبدالرســول 

المالكية.
لعب الملكاوي ســيد هاشــم عيســى كرة أمامية 

لعيســى البــري الــذي انفرد بمرمــى النجمة، لكنه 
ســددها  أن  بعــد  الكــرة  اســتغالل  يحســن  لــم 

ضعيفة دون تركيز )23(.
علــي  خاللهــا  مــن  لعــب  بفرصــة  النجمــة  ورد 
منيــر كــرة بينيــة إليمانويــل الذي قابــل المرمى 
الملــكاوي، وســدد كــرة جــاورت القائــم األيســر 

دون أن تجد موقعا في الشباك )39(.
وســجل النجمة الهدف األول في الدقيقة )45(، 
بعدمــا ســدد علــي منيــر كــرة مــن على مشــارف 
منطقــة الجــزاء، واصطدمــت بالعــب المالكيــة 
نــواف عبــدهللا مغالطــة الحــارس وســاكنة فــي 

الشباك.
الشوط الثاني

المالكيــة  حــاول  الثانــي،  الشــوط  وفــي 
تســجيل التعادل بعدما ســدد عيسى البري 
أحمــد  النجمــة  حــارس  لهــا  تصــدى  كــرة 
عبدالرسول حاميا مرماه من هدف محقق 

.)55(
وســجل النجمة الهدف الثانــي، بعدما لعب 
عبدالرحمــن يوســف كــرة طوليــة أماميــة 
لممــادو درامي، الــذي توغل داخل المنطقة 
وســدد كــرة أرضيــة بيســاره عانقت شــباك 

المالكية )71(.
أحمــد  إبراهيــم  بيــن  ثنائــي  تبــادل  وبعــد 
حبيب وممادو، سجل ممادو الهدف الثاني 

له شخصيا والثالث لفريقه )84(.
عبــدهللا،  عيســى  الحكــم  المبــاراة  أدار 

وعاونــه محمــد جعفــر وســلمان طالســي، 
والحكم الرابع عمار محفوظ.

مباريات اليوم

 13 الجولــة  منافســات  )األحــد(  اليــوم  تختتــم 

 3 بإقامــة  الممتــاز،  حمــد  بــن  ناصــر  لــدوري 
مباريات.

يلعب الشباب مع المحرق عند 5.10 مساء على 
اســتاد الشــيخ علــي بن محمــد آل خليفــة، فيما 

يلعب الرفاع مع البديع عند 6 مساء على استاد 
مســاء   7.40 وعنــد  الرياضيــة،  خليفــة  مدينــة 
يلتقي الحالة مع الحد على اســتاد الشــيخ علي 

بن محمد آل خليفة.
فــي المبــاراة األولى، يدخل الشــباب برصيد 12 
نقطــة مــن 13 مبــاراة أمــام المحرق الــذي يملك 
20 نقطــة مــن 11 مباراة. يشــرف على الشــباب 
المدرب السوري هيثم جطل، والمحرق المدرب 

الوطني علي عامر.
وفــي المباراة الثانيــة، يدخل الرفاع برصيد 24 
نقطــة مــن 11 مباراة أمام البديع الذي يملك 15 
نقطــة مــن 12 مبــاراة، ويشــرف علــى الطرفيــن 
الرفــاع  مــع  عاشــور  وطنيان:علــي  مدربــان 

وعبدالمنعم الدخيل مع البديع.
برصيــد  الحــد  يدخــل  الثالثــة،  المبــاراة  وفــي 
13 نقطــة مــن 11 مبــاراة أمــام الحالــة متذيــل 

الترتيب ويملك 9 نقاط من 12 مباراة.
يشــرف علــى الطرفين مدربان وطنيان:ســلمان 

شريدة في الحد وعارف العسمي في الحالة.

ــد الــمــمــتــاز ــم ــر بـــن ح ــاص ــة 13 لـــــدوري ن ــول ــج ــاح ال ــت ــت ــي فـــي اف ــرق ــش تـــجـــاوز ال

هدف اللحظات األخيرة يبقي المنامة في الصدارة
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فرحة عيسى جهاد بهدفه

كرة الهدف القاتل للمنامة في طريقها لمرمى الرفاع الشرقي

من لقاء المنامة والرفاع الشرقي

من لقاء النجمة والمالكية

تواصلــت الحملة الترويجية لمســابقة تحدي المــوروث التي تنظمها لجنة رياضات 
المــوروث الشــعبي التابعــة للجنــة األولمبية، بمبــادرة كريمة من قبــل النائب األول 
لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس االتحــاد البحريني أللعاب القوى 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تحت شعار “يال نتحدى”.

وحضــرت اللجنة المنظمة للمســابقة في 
ماراثــون جــواد الســنوي الخيــري ضمــن 
المســابقة،  لهــذه  الترويجيــة  الحملــة 
التي ســتقام يوم 23 مارس الجاري في 

ساحل أبو صبح بالمحافظة الشمالية.
لمســابقة  المنظمــة  اللجنــة  وحرصــت 
الــزوار  تعريــف  علــى  المــوروث  تحــدي 
إلحيــاء  تهــدف  التــي  المســابقة،  بهــذه 
المهــن البحرينيــة القديمة التي مارســها 

اإلنسان البحريني في الزراعة والبحر.
وزار محافــظ المحافظــة الشــمالية علي 
العصفــور مقر مســابقة تحــدي الموروث 

علــى هامــش ماراثــون جواد، كمــا زارت 
الركــن  عبدالرحيــم  معصومــة  النائبــة 

الخاص بالمسابقة.
الشــمالية  المحافظــة  محافــظ  وأشــاد 
الرائــدة مــن قبــل ســمو  المبــادرة  بهــذه 
خليفــة،  آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ 
مؤكــدا أن دعــم هــذه المســابقة يعــد من 
أولويــات المحافظــة؛ كونهــا تقــام علــى 
أحد سواحلها، مشيدا بدور رئيس لجنة 
رياضــات المــوروث الشــعبي خليفــة بــن 
عبــدهللا القعــود وجميــع أعضــاء اللجنة 
العمــل  علــى  المســابقة  لهــذه  المنظمــة 

الجبــار الــذي يقومــون بــه؛ ألجــل إنجاح 
هذا الحدث الرياضي المهم.

كمــا أن مســابقة تحــدي المــوروث كانت 
التجــاري  الســيف  مجمــع  فــي  حاضــرة 
ضمــن الحملــة الترويجيــة لهــا للوصــول 
ألكبر شــريحة ممكنــة من الجمهور، إذ ال 
يــزال التســجيل مفتوحا لهذه المســابقة 
بهــا  الخــاص  الحســاب  عبــر  إلكترونيــا 
االجتماعــي  التواصــل  تطبيــق  فــي 

“انستغرام”.
وأشــاد الــزوار والحضــور بهــذه المبادرة 
المبــادرات  ضمــن  تأتــي  التــي  الرائــدة 
الشــيخ  ســمو  يقدمهــا  التــي  النوعيــة 
خالــد بــن حمــد آل خليفة فــي المجالين 
الرياضــي واإلنســاني، مؤكديــن أن هــذه 

المســابقة تحمــل أهــداف ســامية بعيــدا 
عن التنافس الشريف بين المشاركين.

وتعتمــد مســابقة تحــدي المــوروث على 
يدخــل  إذ  والخفــة،  والســرعة  القــوة 
المتســابق فــي 11 تحديــا مختلف تمثل 

المهن القديمة في الزراعة والبحر.

وكانــت اللجنة المنظمة لمســابقة تحدي 
المــوروث قــد حضرت فــي بطولة أقوى 
أقيمــت األســبوع  التــي  رجــل بحرينــي 
الدوليــة؛  البحريــن  فــي حلبــة  الماضــي 
لهــذه  والترويــج  التســويق  بهــدف 

المسابقة.

لجنة الموروث

“تحدي الموروث” في ماراثون جواد ومجمع السيف

محافظ الشمالية يزور مقر “تحدي الموروث” في ماراثون جواد

تتويج “أم القرى” بكأس البطولة

شعار شركة “سيباركو”خالد عبدالرحيم

نادي الرفاعوزارة التربية والتعليم

ضمن الحملة 
الترويجية للمسابقة 

التي تقام بهدف 
إحياء المهن القديمة

أحمد مهدي |تصوير: رسول الحجيري

فوز ثالثي 
للنجمة على 
فارس الغربية
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أكــد رئيــس االتحــاد العماني لكرة القدم الشــيخ ســالم بن ســعيد الوهيبي، أهمية اســتمرارية 
رئيس االتحاد اآلســيوي لكرة القدم الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة على رأس االتحاد 
القاري؛ من أجل المحافظة على عهد االستقرار والوحدة الذي تتفيأ الكرة اآلسيوية ظالله، 
منوهــا باإلنجــازات المتميــزة التــي حققها االتحاد القاري في فترة رئاســة الشــيخ ســلمان بن 

إبراهيم آل خليفة.

وقــال الوهيبــي في تصريحــات لوكالة األنباء 
إلــى  أكثــر  بحاجــة  نحــن  “اليــوم  األلمانيــة 
االســتقرار في رئاســة االتحاد القاري، وهو ما 
يعني أن يستمر الشيخ سلمان بن إبراهيم لـ 4 
سنوات مقبلة لجني ثمار 7 سنوات من العمل 

المتواصل والمتميز”.
الشــيخ ســلمان بحكمتــه  “اســتطاع  وأضــاف 
ركيزتيــن  أهــم  يرســم  أن  وخبرتــه  وهدوئــه 
كانــت تحتاجهمــا القارة اآلســيوية، وهما زرع 

لتحقيــق  وانصهارهــم  الجميــع  بيــن  الوحــدة 
مستقبل الكرة اآلسيوية”.

وقــال الوهيبــي “كما نجح الشــيخ ســلمان في 
قيــادة االتحــاد اآلســيوي لتحقيــق نمــاء كبير 
فــي موضــوع التســويق، لذلك أصبــح االتحاد 
يحقق فائًضا مالًيا، وهو ما يحدث ألول مرة، 
لذلــك أنا مع اســتقرار هذا المســار؛ ألنه يخدم 

مصالح الجميع”.
االتحــاد  انتخابــات  أن  إلــى  الوهيبــي  وأشــار 

اآلسيوي، ســتمثل الوجه الحضاري للممارسة 
الديمقراطيــة التي تقوي مــن قيمة المنظومة 

اآلسيوية، وتعزز من شفافيتها المستمرة.
وتشــهد العاصمــة الماليزيــة كوااللمبــور، يــوم 
االتحــاد  انتخابــات  إجــراء  المقبــل،  أبريــل   6

اآلسيوي.
ويخــوض الوهيبي االنتخابات للفوز بعضوية 
إلــى   2019 مــن  للفتــرة  التنفيــذي  بالمكتــب 
عبــد  مــع  متنافًســا  آســيا،  غــرب  عــن   2023
الخالق مســعود أحمد )العراق(، وحميد محمد 
الشــيباني )اليمــن(، ولــؤي إبراهيــم الســبيعي 
)الســعودية(، ومــروان بــن غليظــة )اإلمــارات(، 

وهاشم حيدر )لبنان(.
وقــال الوهيبــي “واقع الكرة اآلســيوية يشــهد 
مختلــف  علــى  ومتميــًزا  ملحوًظــا  تطــوًرا 
االنتخابــات  تقــام  أن  الرائــع  مــن  األصعــدة. 

واالتحــاد اآلســيوي يعيــش فــي وضــع ممتاز، 
وتطــور ملحــوظ بقيــادة الشــيخ ســلمان بــن 

إبراهيم”.
لــكل  والنجــاح  التوفيــق  “أتمنــى  واختتــم 
تســود  أن  هــو  نتوقعــه  ومــا  المرشــحين، 
المحبــة واألخــوة بيــن الجميــع، ففــي النهايــة 
هــي انتخابــات وقــراءات مختلفــة للناخبيــن 
والمرشــحين. من يفوز سنقول له ألف مبروك 
وســندعو له بالتوفيــق، ومن لم يتحقق هدفه 
فســيظل في أعيننا زميــا وقامة وقيمة نعتز 

به”.
وكانــت اتحــادات البحريــن، واليابــان، والهند، 
وبوتــان، وقيرغزســتان، وفلســطين، والعراق، 
والفلبين، قد أعلنت في وقت سابق مساندتها 
فــي  ثالثــة  لواليــة  الشــيخ ســلمان  الســتمرار 

االنتخابات المقبلة.

اعتمــد المكتــب التنفيــذي باالتحاد اآلســيوي لكرة القدم ترشــيح الســعودي أحمد عيــد لعضوية 
مجلس االتحاد الدولي للعبة خلفا للماليزي السلطان عبدهللا سلطان عبدهللا، الذي قدم استقالته 

من منصبه الدولي بعد أن تم اختياره يناير الماضي؛ ليكون الملك السادس عشر في ماليزيا.

وكان االتحاد الدولي للعبة قد طلب من االتحاد 
اآلســيوي ترشيح بديل للسلطان عبدهللا إلكمال 
فتــرة مجلــس “الفيفــا” الحاليــة التي تمتد لشــهر 
يونيــو المقبــل حيث موعد االنتخابــات الدولية. 
وحظــي عيــد بتزكيــة ودعم مــن رئيــس االتحاد 
وموافقــة  إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  القــاري 
الغالبيــة العظمــى من أعضــاء المكتــب التنفيذي 

اآلسيوي لشغل المنصب.
أحمــد عيــد أكد في تصريح خاص لوكالة األنباء 

األلمانية )د ب أ( أنه يشــعر بفخر وســعادة كبيرة 
بالثقــة الغالية التي نالها من قبل الشــيخ ســلمان 
بــن إبراهيــم ومن زمائــه في المكتــب التنفيذي 
اآلسيوي قائا “تتويج عظيم لمسيرتي الكروية 
منــذ أن انطلقــت حــارس مرمى حافــي القدمين 
وصــوال لحماية مرمى المنتخب الســعودي حتى 
أصبحت إداريا ورئيس ناد ثم عضوا في االتحاد 
الكــروي ثــم أول رئيــس منتخــب بتاريــخ الكــرة 
الســعودية وعضوا بالمكتب التنفيذي اآلسيوي. 

كنت على الدوام أمضي ألكون شــخصية ملهمة 
لخدمــة بادي في كل منصب، واليوم ســأواصل 
العظيمــة  والصــورة  اآلســيوي  التمثيــل  نقــل 

للسعودية في هذا المحفل الدولي”.
وزاد “ليس مستغربا أن تكون الكوادر السعودية 
واآلســيوية،  الدوليــة  المناصــب  فــي  حاضــرة 
المنصــب، وهــي فرصــة  بهــذا  وأعتــز وأتشــرف 
ألشــكر حكومة موالي خادم الحرمين الشريفين 
ودعمهــم  اهتمامهــم  علــى  عهــده  ولــي  وســمو 
للمــوارد الرياضيــة الســعودية، كمــا أشــيد بوفاء 
الرياضيــة  الحركــة  رؤســاء  كل  دعــم  وحــب 
لكــرة  الســعودي  االتحــاد  ورؤســاء  بالســعودية 
القــدم الذيــن عاصرتهــم، فقــد كانــوا داعمين لي 
الكبيــر،  والشــكر ال يوفيهــم حقهــم  ولمســيرتي 

وبا شك فإن لسمو رئيس مجلس الهيئة العامة 
للرياضــة األميــر عبدالعزيــز بــن تركــي التقديــر 
والعرفــان والحــب نظيــر وقفتــه الصادقــة معــي 

ودعمه الامحدود”.
الشــيخ  وتزكيــة  التنفيــذي  المكتــب  ثقــة  وعــن 
ســلمان لترشــيحه قــال “موقــف الشــيخ ســلمان 
بن إبراهيم ثابت وأصيل وراســخ مع الســعودية 
منــذ أن كان رئيســا لاتحــاد البحرينــي الكــروي 
حتــى أصبح رئيســا لاتحاد القــاري، ومهما قلت 
فــي هذا الرجل لــن أوفيه حقه، والتاريخ يحفظ 
مــا ســيجعلني  مواقفــه ودعمــه وحرصــه وهــو 
شــخصيا أقف بقوة الســتمراره رئيســا لآلســيوي 
لواليــة ثالثــة، وأتشــرف أن أكــون أحــد داعميــه 

ومؤيدي استمراره في االنتخابات المقبلة”.

رئيس االتحاد العماني يدعم استمرارية سلمان بن إبراهيم

أحمد عيد: أعتز بثقة سلمان بن إبراهيم وسأكون داعما له

أشاد بقيادته المتميزة لالتحاد اآلسيوي في السنوات الماضية

اختيار عيد عضوا في مجلس الفيفا خلفا للماليزي السلطان عبداهلل

وكاالت

وكاالت

 سلمان بن إبراهيم مع أحمد عيد 

تواصــل جرافيتــي انــدور ســكاي دايفينــغ )جرافيتــي( دعمهــا للرياضييــن األطفــال 
والشباب باحتضان الطفل والالعب طالل جناحي. 

وتأتــي المبــادرة علــى ضــوء النجاح الكبيــر التي 
حققته الشيخة فاطمة بنت أحمد آل خليفة بعد 
رحلتهــا التدريبيــة الطويلــة فــي مجــال الطيران 
الحــر علــى أيــدي مدربــي “جرافيتــي” العالميين، 
والتــي مــن خالها اســتطاعت أن تطلــق مهاراتها 
في هذه الرياضة وتتنافس على مســتوى عالمي 
مثــل كأس العالــم للطيــران الحــر الداخلي 2018 

ممثلة لمملكة البحرين. 
بدعــم  “جرافيتــي”  توجهــت  الغــرار  هــذا  وعلــى 
الطفــل طال جناحــي؛ لتمهيده نحــو االحتراف؛ 
كونــه محبــا ومتفانيا بهذه الرياضة منذ ســنوات 

عدة.
بــدأت رحلــة طــال جناحــي فــي الطيــران الحــر 
األول  العــام  خــال   2016 العــام  فــي  الداخلــي 
الفتتاح “جرافيتي” وكانت حينها أول تجربة له، 
ومــن ثــم أصبــح يمــارس الطيران بشــكل منتظم 

ما جعله يحب الطيران الحر ويتقدم فيه بشــكل 
ملحوظ.

وكان والــد طــال، وال يــزال، هو الدافع األســاس 
الذي شجعه على تمرس هذه الرياضة هواية له. 
كما أن شغف طال للتجارب الجديدة دفعه أيضا 
إلــى االلتــزام أكثــر نحــو التدريبــات واالحتــراف 
خصوصــا هــذا العــام، إذ أصبحــت هــذه الرياضــة 
اهتمامــه األول واألخيــر مــن بعــد الدراســة. كمــا 
أن وجــوده مع األســرة ومتابعتهم ألحداث كأس 
العالــم للطيــران الحــر الداخلــي 2018 التــي أقيم 
فــي جرافيتــي والتعرف عن قــرب على الاعبين 
العالمييــن الذيــن أبرزوا أفضل مهــارات الطيران، 

كان مصدر إلهام له لاستمرار في التدريبات.
ويخــوض طــال حاليــا رحلــة تدريبيــة مكثفــة 
الحتــراف رياضــة الطيران الحــر الداخلي، والتي 
أعــدت مــن قبــل مدربــي “جرافيتــي” وســتأهله 

فــي المســتقبل للمشــاركة فــي بطــوالت محليــة 
وعالمية.

طــال جناحــي يبلغ مــن العمر 9 أعــوام وهو في 
المرحلــة االبتدائيــة. وعلــى الرغــم مــن متطلبات 
أن  جناحــي  محمــد  والــده  اســتطاع  الدراســة، 
يعــد جــدول لــه لتحقيــق التــوازن بيــن دراســاته 
اآلن  يســعى  وهــو  الحــر.  الطيــران  وتدريبــات 
التأهيــل  برنامــج  خــال  مــن  مســتواه  لتطويــر 
الــذي ســيخضع له مــن قبــل مدربــي “جرافيتي”؛ 
ليســتطيع أن يشــارك مســتقبا فــي المنافســات 

المحلية والدولية.
وبهــذه المناســبة، عبــر طــال عن ســعادته بكونه 
أصغــر العــب تحتضنــه جرافيتــي. فهــو يتطلــع 
إلــى قضاء وقته فــي النفق الهوائــي مع مدربيه. 
وقــال محمــد جناحي والد طــال “أصبحنا نعتاد 
الزيارة إلى جرافيتي، وأصبح هذا المكان كبيتنا 

الثانــي. أود أن وجه جزيل الشــكر واالمتنان إلى 
جرافيتــي لهــذا الدعــم الكبيــر في إبــراز األطفال 
والشباب الرياضيين في هذه الرياضة، خصوصا 

لثقتهم بقدرات طال بجلب هذا التحدي”.
وبدوره أضاف مساعد المدير العام لـ “جرافيتي” 
جــاري ســويني “إن جرافيتــي فخــورة باحتضان 

وتدريــب طــال ورعايته كأصغر العــب بحريني 
فــي الطيران الحــر في النفق الهوائــي الزجاجي. 
الرياضــة  هــذه  نشــر  علــى  فجرافيتــي حريصــة 
المميــزة ودعــم الشــباب البحرينــي خصوصا في 
هــذا المجــال، متمنيــن لطــال كل التوفيــق فــي 

رحلته التدريبية إلى االحتراف”.

جرافيتي

“جرافيتي” تستمر في تأهيل األبطال

طالل جناحي
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“بولتكنيك” تتخطى معهد البحرين في الدوري الكروي للجامعات
جامعــة البحريــن تحافــظ علــى صــدارة دوري الكــرة الطائــرة

حقــق فريــق جامعــة بولتكنيك فوزا مســتحقا على حســاب معهد البحريــن للتدريب بـ 7 
أهداف في إطار الجولة التاسعة من الدوري الوطني الجامعي لكرة القدم، في مباراة 
لم تكتمل بسبب عدم قانونيتها؛ نظرا لنقص عدد العبي فريق المعهد عن 7 العبين، ما 

اضطر حكم المباراة شاكر عبدهللا إلنهائها قبل نهاية الشوط األول بدقائق.

وكان فريــق معهــد البحريــن للتدريــب قــد بــدأ 
ومــن  العبيــن”   9“ ناقصــة  بصفــوف  المبــاراة 
دون وجــود العبين بدالء ومــع مجريات اللعب 
تعــرض 3 العبيــن من الفريــق إلصابات مختلفة 
اضطــروا معها لمغادرة الملعب ليصل العدد إلى 
6 العبين وهو ما يجعل استكمالها غير قانوني، 
وهــي المبــاراة الثانيــة علــى التوالــي التــي لــم 
تكتمــل لفريق معهــد البحرين للتدريب واألولى 
كانــت أمــام فريق جامعــة البحرين فــي الجولة 
الماضيــة وأنهاها حكم المباراة والنتيجة تشــير 

لتقدم جامعة البحرين بـ 6 أهداف نظيفة.
وبهذا الفوز رفع فريق جامعة بولتكنيك رصيده 
إلــى 8 نقــاط فــي وســط قائمــة الترتيــب، وهــو 

الفــوز الثانــي له في مشــواره بالــدوري الوطني 
البحريــن  معهــد  رصيــد  ظــل  فيمــا  الجامعــي، 
للتدريب عند 6 نقاط متراجعا للمراكز األخيرة.

وظفــر فريق جامعة البحريــن بنقاط الفوز على 
حســاب األهليــة، بعــد أن فــاز بشــوطين مقابــل 

شوط واحد.
وبذلــك واصــل فريــق جامعة البحريــن صدارته 
للــدوري الجامعــي للكرة الطائــرة، وحافظ على 
ســجله خاليــا مــن الهزائــم برصيــد 15 نقطة من 

5 انتصارات.
وتنطلق مســاء اليوم مباريات الجولة السادسة 
مــن منافســات الــدوري الوطني الجامعــي لكرة 
الســلة لفئــة الطــاب بإقامــة مباراتيــن، تجمــع 

 BIBFالمبــاراة األولى فريقي جامعة البحرين و
فــي تمــام الســاعة 5:30 مســاء، تليهــا مباشــرة 
لقــاء يجمــع جامعــة البحرين الطبيــة والجامعة 
األهليــة فــي تمام الســاعة 7 مســاء، علــى صالة 

جامعة البحرين الطبية بالمحرق.
وتســتكمل مباريــات الجولــة يــوم غــد االثنيــن 

العلــوم  تجمــع جامعــة  واحــدة  مبــاراة  بإقامــة 
التطبيقية وجامعة بوليتكنك في تمام الســاعة 
7 مســاء، فيمــا تختتــم مباريــات الجولــة يــوم 
بعــد غد الثاثــاء بلقــاء يجمع الجامعــة العربية 
تمــام  فــي  الدوليــة   AMA المفتوحــة وجامعــة 

الساعة 5:30 مساء.

اللجنة اإلعالمية

جانب من منافسات كرة السلة

جانب من منافسات الكرة الطائرة

احتضان الطفل 
طالل جناحي 
لتمهيده نحو 

االحتراف



تعــاود قمــة الرياضــة التي تقــام برعاية ممثــل جاللة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشــباب رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنة األولمبيــة البحرينية 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة مناقشــاتها فــي اليــوم الرابــع، الــذي خصــص 
لمناقشــة محور المواهب، وســينطلق عند الســاعة 4:30 من مساء اليوم )األحد( بقاعة 

النهام بمركز المحرق الشبابي النموذجي.

وســيركز محــور المواهب على اكتشــاف 
األكاديميــات  األبطــال،  وصناعــة 
المواهــب،  اكتشــاف  أهميــة  الرياضيــة، 
صناعــة األبطــال، ذوي العزيمة، الرياضة 
النســائية، المواهب المدرسية، التأسيس 
الرياضي وسيدير الجلسة الزميل محمد 

الشرقاوي.
وسيشــارك فــي الحــوار صنــاع القرار من 
وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة وزارة 
األولمبيــة  واللجنــة  والتعليــم  التربيــة 
للمــرأة  األعلــى  والمجلــس  البحرينيــة 
وأكاديميــات اكتشــاف المواهب واللجنة 
التربيــة  كليــة  إلــى  إضافــة  البارالميــة، 
الوطنيــة  األنديــة  وممثلــي  الرياضيــة 
والمراكز الشبابية واالتحادات الرياضية 

ومعلمي التربية الرياضية واإلعالم.
قمــة  فــي  المشــاركين  مــن  عــدد  وكان 
الرياضة قد أشــادوا بمبادرة سمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ورعايته لقمة 
مثاليــة  خطــة  واعتبروهــا  الرياضــة، 
ومتميزة لتوفير منصة للمهتمين بالشأن 
الرياضــي تجمعهــم تحــت ســقف واحــد؛ 
مــن أجــل التعــرف علــى همــوم الرياضــة 
تواجههــا  التــي  والتحديــات  البحرينيــة 
المناســبة  والحلــول  التوصيــات  ووضــع 
لهــا؛ لتتابــع الرياضة البحرينية مســيرتها 
نحو التطور، عبر أفكار نابعة من األســرة 

الرياضية.
ونوهوا باالهتمام الواضح من قبل وزير 
شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيد 
وحرصه الموصول على حضور فعاليات 
ومناقشات القمة؛ للتعرف عن قرب على 
احتياجــات ومتطلبــات تطويــر الرياضة 
البحرينيــة واألفــكار التــي يطرحها أفراد 

العائلة الرياضية.

عسكر: مبادرة نوعية

للمجلــس  المســاعد  العــام  األميــن  أكــد 
األعلــى للشــباب والرياضــة األميــن العام 
للجنــة األولمبيــة البحرينيــة عبدالرحمن 
التــي  الرياضــة األولــى،  عســكر أن قمــة 
تنظمها وزارة شــؤون الشــباب والرياضة 
برعايــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
متميــزة  نوعيــة  مبــادرة  تعتبــر  خليفــة، 
العمــل  مســيرة  تعزيــز  فــي  ستســهم 
الرياضــي فــي المملكــة؛ لمــا تتضمنــه من 
محــاور مهمــة تالمــس الواقــع الرياضــي 
بهــا  تمــر  التــي  التحديــات  ومختلــف 

الرياضة البحرينية.
وأوضــح أن قمــة الرياضــة األولــى هــي 
ناصــر  الشــيخ  ســمو  لمبــادرات  امتــداد 
للنهــوض  ورؤيتــه  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
بالرياضــة فــي إطــار البرنامــج الوطنــي 
والرياضــة  الشــباب  قطاعــي  لتطويــر 
)اســتجابة(، كمــا أن تلــك المبــادرة تأتــي 
بعــد النجــاح الالفــت الــذي حققتــه قمــة 
الشباب األولى التي أقيمت بشهر نوفمبر 
ونتائــج  بمخرجــات  وانتهــت  الماضــي 

متميزة ومثمرة للشباب البحريني.
وأشاد عسكر بالجهود التي تبذلها وزارة 
شــؤون الشــباب والرياضة بقيادة الوزير 
المؤيد في إقامة قمة الرياضة وما بذلته 
كــوادر الــوزارة مــن جهــد بــارز إلخراجها 
بأفضل صورة، مشيدا بالمشاركة الكبيرة 
قطــاع  منتســبي  لمختلــف  والفاعلــة 
الرياضــة مــن اتحــادات وأنديــة ومراكــز 
الحكوميــة  القطاعــات  وجميــع  شــبابية 

والخاصة ذات العالقة.
وأضــاف عســكر أن قمــة الرياضة األولى 
تعتبــر ملتقــى رياضيــا متميــزا ومنصــة 
وتبــادل  والتحــاور  للنقــاش  تفاعليــة 

األفــكار والــرؤى والمقترحــات والتعــرف 
تعتــرض  التــي  المعوقــات  أبــرز  علــى 
مســيرة الحركــة الرياضيــة فــي المملكة، 
ووضــع أفضــل الحلول لها بمــا يؤدي إلى 
تذليل تلك الصعوبات واالرتقاء بالقطاع 
الممارســات  الرياضــي، وتطبيــق أفضــل 
والقانونيــة  والفنيــة  والماليــة  اإلداريــة 
والمراكــز  واألنديــة  االتحــادات  داخــل 
الشــبابية، التــي تمثــل ركيزة أساســا في 
القمــة  أن  خصوصــا  الرياضــي،  العمــل 
تشــهد حضور نخبة من كبار المســؤولين 
قطاعــات  مختلــف  فــي  القــرار  وصنــاع 
الدولــة إضافة إلى وجود طيف كبير من 

األسرة الرياضية.
وعبر عســكر عن ثقته الكبيرة بأن تخرج 
قمــة الرياضة األولى بالعديد من النتائج 
ســتنعكس  التــي  المثمــرة  والقــرارات 
إيجابــا علــى واقــع الرياضــة البحرينيــة؛ 
اإليجابــي  التفاعــل  ظــل  فــي  خصوصــا 
الكبيــر مــن األســرة الرياضيــة وحرصهم 
علــى المشــاركة والنقــاش بــكل شــفافية 
أفضــل  مســتقبل  أجــل  مــن  ووضــوح؛ 

للرياضة البحرينية.
األولمبيــة  اللجنــة  أن  عســكر  وأكــد 
وزارة  مــع  بيــد  يــدا  تعمــل  البحرينيــة 
ومختلــف  والرياضــة  الشــباب  شــؤون 
أجــل  مــن  العالقــة؛  ذات  الجهــات 
تجســيدا   2030 البحريــن  رؤيــة  تنفيــذ 
وســمو  الرشــيدة  القيــادة  لتوجيهــات 
الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة والعمل 
علــى تحقيق التطــور المنشــود لرياضتنا 
وتوســيع قاعدة اإلنجازات على مختلف 

األصعدة.

منفردي: استجابة لتطوير 
الرياضة

مــن جانبــه، قــال عضــو مجلس الشــورى 
رئيس لجنة شؤون الشباب رضا منفردي 
“إن قمــة الرياضــة تعتبــر مــن المبــادرات 
الرياضيــة  األســرة  تجمــع  التــي  المهمــة 
والمهتمين بالشــأن الرياضة تحت سقف 
واحــد؛ مــن أجــل تباحث ونقــاش أفضل 
الظروف التي تضمن للرياضة البحرينية 
مسيرة التطور والنماء؛ باعتبار منتسبي 
علــى  األقــدر  هــم  البحرينيــة  الرياضــة 
الحلــول  ووضــع  التحديــات  توصيــف 

المناسبة لها”.
وأضــاف “ســعداء بالمشــاركة فــي القمــة 
وهــي اســتجابة لمبــادرات ســمو الشــيخ 
وطرحــت  خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
الــذي  االحتــراف  موضــوع  القمــة  فــي 
نعمــل عليــه، ونســعى إلــى وضــع اإلطــار 
النــور  ليــرى  لــه  والقانونــي  التشــريعي 
قصــوى  أهميــة  يحتــل  باعتبــاره  قريبــا؛ 

لــدى الشــارع الرياضــي ويمنــح الالعبين 
ضمانة مالية واجتماعية إضافة للتأمين 

على الالعبين”.

النائب البحراني: صالحيات 
تشريعية

القمــة  أن  البحرانــي  النائــب محمــود  بيــن 
الحركــة  لمســتقبل  متقدمــا  حدثــا  تمثــل 
الرياضــة البحرينيــة وقــال “قمــة الرياضــة 
فعالــة جــدا مــن خــالل وجــود العديــد مــن 
صنــاع القــرار والمهتمين بالشــأن الرياضي 
في المملكة، ونحن في المجلس التشريعي 
سنكون داعمين للمبادرات التي تطرح من 
أجــل االرتقاء بالرياضــة البحرينية بكل ما 
لدينــا مــن صالحيــات تشــريعية لتحقيــق 
القمــة  منــه  ســتخرح  التــي  التوصيــات 

الرياضة”.
مــن  اإليجابــي  بالتفاعــل  “أشــيد  وأضــاف 
قبــل المشــاركين في القمــة، الذين حرصوا 
علــى طرح التحديــات التي تواجه الحركة 
الرياضيــة البحرينيــة وتقديمهــم فــي ذات 
مناســبة  يرونهــا  التــي  الحلــول  الوقــت 

لتخطي هذه التحديات”.

زياد بن فيصل: رفع سقف 

التوقعات واألمنيات

أكــد نائب رئيــس نادي الرفاع الشــيخ زياد 
الرياضــة  قمــة  أن  خليفــة  آل  فيصــل  بــن 
واألمنيــات  التوقعــات  ســقف  رفعــت 
للرياضــة البحرينيــة وقال “الجميــع يتطلع 
للقمــة الرياضيــة بتحقيــق الخيــر للرياضــة 
البحرينيــة، ومــن المهم أن تنفذ التوصيات 
مــن  نابعــة  باعتبارهــا  الواقــع؛  أرض  علــى 
أفــكار المهتميــن بالرياضــة، والتــي تمكــن 
األنديــة مــن تســيير أمورهــا فــي الحاضــر، 
القمــة  مــن  ونتأمــل  المســتقبل  واألهــم 

الرياضة كل خير للرياضة”.
إلــى  “وصولنــا  فيصــل  بــن  زيــاد  وأشــار 
تحقيــق أفضل النتائــج والتطوير للرياضة 
فــي  التوصيــات  تطبيــق  هــو  البحرينيــة 
ليــس  الحــل  يكــون  أن  واألهــم  األنديــة، 
لتخطي هذه المرحلة ولكن يجب أن تكون 
الحلــول تستشــرف المســتقبل والســنوات 

المقبلة”.

الغانم: اتفاق األسرة الرياضية

ومــن ناحيته قال رئيس االتحاد البحريني 
لرفــع األثقــال ســلطان الغانــم “هــذه القمــة 
أي  أن  فــي  تمكــن  أهمتيهــا  جــدا  مهمــة 
الرياضيــة  الحركــة  لتطويــر  إســتراتيجية 
فــي البحريــن يجب أن تحتــاج إلى توافق 

وطني من قبل األسرة الرياضية والجهات 
معهــا  ترتبــط  والتــي  بالرياضــة،  المهتمــة 
ارتباطا مباشــرا أو غير مباشــر واالشــتراك 
أجــل تحقيقهــا واالرتقــاء  مــن  والتعــاون؛ 

بالرياضة وكيانها ومنظومتها”.
وأضــاف “جميــع القيــادات وصنــاع القــرار 
كانــوا حاضريــن بقــوة فــي قمــة الرياضــة، 
والجميع كان متفاعال مع المحاور التي تم 
طرحهــا، األمــر الــذي يؤكــد حــرص الجميع 
فــي  لالشــتراك  المســؤولية  تحمــل  علــى 
وضــع الحلــول المناســبة الرتقــاء الرياضــة 
وصوال إلى جعل البحرين عاصمة الشــباب 

والرياضة”.

ناصر محمد: بكل شفافية

أكد اإلعالمي ناصر محمد أن قمة الرياضة 
تعتبــر خطــوة إيجابيــة رائــدة تمكنــت مــن 
جمــع صنــاع القــرار والمهتميــن بالرياضــة 
فــي قاعة واحــدة؛ بهدف النقــاش والحوار 
“خطــوة  وقــال  الرياضــة،  مســتقبل  حــول 
إيجابيــة في التعرف بصورة واضحة على 
ما يدور في األندية الوطنية ومعاناتها في 
تسيير أمورها في مختلف الجوانب. هناك 
العديــد مــن المشــكالت التــي تــم طرحهــا 
بــكل شــفافية فــي القمــة وســمعها صنــاع 
القــرار ونأمــل أن تطبــق التوصيــات التــي 
كل  بعــد  بالرياضيــة  المهتميــن  ســيرفعها 
جلســة؛ باعتبارها خارطة الطريق لالرتقاء 

بالرياضة البحرينية”.
االحتــراف،  محــور  فــي  “شــارك  وتابــع 
وحرصت على المشــاركة وإبداء الرأي عن 
هــذا المحــور، ومن المهــم أن تهيأ األرضية 
بصــورة  االحتــراف  النطــالق  المناســبة 
ســليمة عبــر تطويــر األنظمة والتشــريعات 

ودعم األندية من جميع النواحي خصوصا 
المادية منها”.

سلطان: المقترحات انطالقة

المنتخــب  حــارس  أشــار  جانبــه،  ومــن 
إلــى  ســلطان  حمــود  الســابق  الوطنــي 
أن قمــة الرياضــة تمثــل انطالقــة مهمــة 
نحو إشــراك األســرة الرياضيــة في وضع 
التحديــات  لجميــع  المناســبة  الحلــول 
التــي تمــر بها الرياضــة البحرينيــة. وقال 
“دائمــا مــا يقــدم ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
الرائــدة  المبــادرات  خليفــة  آل  حمــد 
المســاحة  الرياضــة  األســرة  تمنــح  التــي 
الواســعة للمشــاركة في طــرح التحديات 
التــي تواجــه الرياضــة البحرينيــة ووضع 

الحلول المناسبة لها”.
وأضاف “نتطلع من وزير شــؤون الشباب 
األســرة  بتوصيــات  األخــذ  والرياضــة 
الرياضيــة والعمــل علــى تطبيقهــا والتــي 
ســتضع الرياضــة البحرينيــة فــي العالــي 

والتقدم مع تضافر كل الجهود”.
يذكــر أن قمــة الرياضة تأتــي بمبادرة من 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
للتفاعــل  مثاليــة  حواريــة  منصــة  لخلــق 
مــع المســؤولين والمعنييــن فــي القطــاع 
الممارســات  أفضــل  وعــرض  الرياضــي، 
ومناقشــة أهم الموضوعات ذات العالقة 
بالرياضــة فــي المملكة والتحديــات التي 
تواجههــا؛ بهــدف الخــروج بحلــول عملية 

وأفكار مبتكرة.
االرتقــاء  إلــى  الرياضــة  قمــة  وتهــدف 
تنفيــذا  والرياضــي  الشــبابي  بالقطاعيــن 
لرؤيــة البحريــن 2030، وتفعيــل سياســة 
المفتوحــة  العادلــة  التنافســية  البيئــة 
تماشــًيا مــع مبــادرات البرنامــج الوطنــي 
المشــاركة  مبــدأ  وتعزيــز  )اســتجابة(، 
والتحــاور مــن أجــل خلــق بيئــة رياضيــة 
مثالية، وإشــراك مؤسســات القطاع العام 
والخــاص فــي رســم مســتقبل الرياضــة، 
وتفعيــل دور اإلعــالم الرياضي في وضع 
إلــى  والســعي  والمقترحــات،  الحلــول 
تطويــر اآلليات واإلجــراءات المتبعة في 

القطاع الرياضي.

مناقشة محور المواهب بقمة الرياضة اليوم
البحرينية بــالــريــاضــة  لــارتــقــاء  نوعية  بـــادرة  للفعالية  حمد  ــن  ب نــاصــر  دعــم 

ضاحية السيف - شؤون الشباب والرياضة
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جانب من قمة الرياضة

حمود سلطان سلطان الغانم

ناصر محمد

محمود البحراني

زياد بن فيصل

رضا منفدري

سلطان: القمة تمنح 
األسرة الرياضية 

المشاركة في وضع 
التحديات والحلول

البحراني: نحن في 
المجلس التشريعي 

سنكون داعمين 
للرياضة البحرينية

منفردي: منتسبو 
الرياضة هم األقدر 

على توصيف 
التحديات والحلول

الغانم: توافق 
وطني من قبل 

العائلة الرياضية على 
االرتقاء بالرياضة

عسكر: تعزيز مسيرة 
العمل الرياضي 

ومحاورها تالمس 
الواقع
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تحــت رعايــة عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة، تــوج ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات 
القــدرة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة فارســة فيكتوريــوس مــن الفريــق الملكــي 
سيلســيا غارســيا مــن األوروغــواي بلقــب كأس جاللــة الملــك للقــدرة للعمــوم مســافة 160 
كيلومتــًرا، بمشــاركة نخبــة مــن فرســان الفريــق الملكــي ودولة اإلمــارات العربيــة المتحدة 

.)GFH( برعاية مجموعة جي إف إتش المالية

وأنهــت غارســيا مــع الجــواد ســافين جميــع 
مراحل السباق بزمن 6:24:41 ساعة وبمعدل 
ســرعة 24 كيلومتــًرا فــي الســاعة، فيما جاء 
فــي المركــز الثانــي الفــارس اإلماراتي ســالم 
 M7 الكتبي مع الجواد النغاســم من إســطبل
منهًيا الســباق بزمن 43:24:6 ساعة وبمعدل 
سرعة 24 كيلومتًرا في الساعة، وفي المركز 
الثالــث فــارس فيكتوريوس للفريــق الملكي 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة مع الجواد 
تمــام بزمــن 6:24:44 ســاعة وبمعدل ســرعة 

24 كيلومتًرا في الساعة.
آل  بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وأهــدى   
للفريــق  خليفــة إنجــاز فريــق فيكتوريــوس 
الملكــي إلــى مقــام صاحــب الجاللــة الملــك، 
مؤكــًدا أن فــي عهــد جاللته تحققــت العديد 
الدعــم  بفضــل  البحرينيــة؛  اإلنجــازات  مــن 
الكبيــر واالهتمــام المتواصل من لدن جاللته 
للرياضــة البحرينيــة عموًمــا ورياضــة القدرة 

خصوًصا.
وتقديــره  شــكره  عــن  ســموه  أعــرب  كمــا 
لجاللــة الملــك؛ علــى رعايته الكريمة لســباق 
الرعايــة  هــذه  أن  ســموه  مؤكــًدا  القــدرة، 
الملكيــة الســامية شــكلت حافــًزا كبيــًرا أمــام 
جميــع الفرســان لتقديــم أفضل مســتوياتهم 
والظهــور بشــكل مشــرف في أقوى ســباقات 
الموســم للقدرة، مشــيرا سموه إلى أن رعاية 
جاللــة الملــك تأتــي اســتمراًرا للدعــم الكبيــر 
األول  الفــارس  يقدمــه  الــذي  والالمحــدود 
حقــق  التــي  المملكــة  فــي  القــدرة  لرياضــة 
أبطالهــا العديد من اإلنجازات المشــرفة على 

مختلف األصعدة.
وأعــرب ســموه عــن ترحيبــه بضيــف البــالد 
الكبيــر نائــب رئيــس دولــة اإلمــارات العربية 
المتحــدة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
لمتابعــة  المملكــة  زيارتــه  بمناســبة  مكتــوم؛ 

مسابقة كأس جاللة الملك الدولية للقدرة.
وهنأ سموه الفرسان الفائزين بالمراكز الثالثة 
التنافســي  بالمســتوى  بمــا  مشــيًدا  األولــى، 
الذي قدموه، مؤكًدا ســموه أن الســباق شــهد 
نديــة عاليــة فــي مراحلــه الخمــس خصوًصا 
مــع تقلبــات األجــواء والريــاح الشــديدة فــي 
المراحــل األخيــرة التي تطلبت من الفرســان 
تعامال مختلفا؛ ألجل إنهاء المراحل وصعود 

منصة التتويج.
وأعــرب ســموه عن ارتياحه للمســتوى الفني 
الــذي ظهــر عليــه ســباق كأس جاللــة الملــك 
للقدرة للعموم لمسافة 160 كيلومترا، مشيرا 
ســموه إلــى أن نجــاح الســباق جــاء بفضــل 

المســتويات الكبيــرة التــي قدمهــا الفرســان 
المشــاركون فــي الســباق وبعــد األداء الفنــي 
الكبير الذي قدمه جميع فرســان اإلسطبالت 

المشاركة في جميع المراحل.
وأشــاد ســمو الشــيخ ناصر بن حمد بمشاركة 
فرســان دولة اإلمــارات العربية المتحدة في 
الســباق والمســتويات المتميــزة التي ظهروا 
الســباق إضافــة  الــذي أعطــى  األمــر  عليهــا، 
فنيــة، مشــيدا فــي ذات الوقــت بالمشــاركة 
الواســعة مــن قبــل جميــع اإلســطبالت فــي 
ســباق كأس جاللــة الملــك، وحرصهــم علــى 
مشــيًدا  األغلــى،  الســباق  بلقــب  المنافســة 

سموه بعطاء الفرسان في مراحل السباق. 

”GFH”سموه يشيد برعاية
وأثنى ســمو الشــيخ ناصر بن حمد على دور 
إتــش  إف  الراعيــة مجموعــة جــي  الشــركة 
المالية )GFH( ومساهمتها في نجاح السباق 
وتميــزه، مؤكــدا ســموه أن دعــم المجموعــة 
مــن أهم األســباب التي تســاعد علــى تطوير 
الرياضــة فــي البحريــن بمختلــف أنواعها، إذ 
ســاهمت الشركات الداعمة للبطولة في دعم 
السباق ما أدى إلى نجاحه وظهوره بالصورة 

المشرفة.

غارسيا: فخورة برفع كأس جاللة 
الملك 

أعربــت الفارســة سيلســيا غارســيا عــن بالــغ 
كأس  الكــؤوس  أغلــى  بمعانقتهــا  ســعادتها 
قويــة  منافســة  بعــد  للقــدرة  الملــك  جاللــة 
حتــى األمتــار األخيــرة، وقالــت “شــرف كبير 
اليــوم أن أرفــع كأس جاللــة الملــك الدوليــة 
للقــدرة، هــذه الــكأس الغاليــة لم نصــل لها إال 
بعد مشوار طويل وجهد جبار قاد به الفريق 

وجميع أعضائه”.
وأضافــت “الفرحــة ال توصــف بهــذا اإلنجــاز 
التاريخــي لفريــق فيكتوريــوس، والمنافســة 
لــم تكــن ســهلة، فحتــى األمتــار األخيــرة من 
فيهــا  المنافســة  كانــت  الخامســة  المرحلــة 
قويــة، وهــذا يؤكــد أهميــة ومكانــة البطولــة 

بين جميع بطوالت القدرة وسباقاتها”.

محمد بن مبارك: يوم تاريخي 
لفيكتوريوس الملكي

رفــع فــارس فريــق فيكتوريــوس وصاحــب 
المركــز الثالث في كأس جاللة الملك لســباق 
القدرة الدولي لمسافة 160 كيلومتًرا الشيخ 
محمد بن مبارك آل خليفة اإلنجاز التاريخي 

المشــرف لفريــق فيكتوريــوس لمقــام جاللة 
الملــك وإلــى ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
بــأن  تاريخيــة  للحظــة  “إنهــا  وقــال  خليفــة، 
يخطــف فرســان فيكتوريــوس المركز األول 
والثالــث وســط منافســة قويــة جــًدا. اليــوم 
وأســعدها،  اللحظــات  أجمــل  نعيــش  نحــن 
فــي  األول  كيلومتــًرا   160 مســافة  ســباق 
كأس ســيدي حضــرة صاحب الجاللــة الملك 
المفدى وتمكنا من تحقيقه ورفعه بكل فخر 
واعتزاز. توجيهات قائد الفريق سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة ومتابعته المستمرة 

أوصلتنا لمنصة التتويج”.

جناحي: فيكتوريوس كان 
منافسا قويا

أحمــد  فيكتوريــوس  فريــق  مــدرب  أشــاد 
جناحي بالمســتوى الــذي قدمه الفريق وقال 
“شهدنا سباقا صعبا للغاية، فمستوى فرسان 
الخبــرة  يمتلكــون  إذ  قوًيــا،  كان  اإلمــارات 
الواســعة في كيفية التعامــل مع أجواء هذه 
الســباقات التي تمتد لمسافة 160 كيلومتًرا، 
فرســان الفريق الملكي أيًضا قدموا مســتوى 
رائعــا وكانــوا منافســين أقويــاء فــي جميــع 

المراحل”.
الكبيــر  بالنجــاح  الجميــع  “نهنــئ  وأضــاف 
ســباق  الدوليــة  القــدرة  ســباقات  ألضخــم 
ســيدي كأس جاللــة الملــك المفــدى للقــدرة 
جاللتــه  كأس  بطولــة  فــي  لنــا  وتشــريفه 
للقــدرة. هذه البطولة من أكبر وأهم بطوالت 
حــرص  والجميــع  للجميــع،  بالنســبة  القــدرة 
على المشاركة فيها وتقديم أفضل ما عنده. 
والمستوى اليوم تطور كثيًرا لرياضة القدرة 
مع دخول هذه المسافات الطويلة، والبد من 

مواكبــة هذا التطور وتحقيق ما نطمح إليه. 
والدعم الكبير الذي يقدمه قائد الفريق سمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة والمتابعة 
لنــا  مشــرفة  إنجــازات  حققــت  المســتمرة 
جميًعــا. شــكًرا لفرســان الفريــق الملكــي وكل 
مــن يعملــون بجــد جبــار؛ مــن أجــل تشــريف 

مشاركات الفريق”.

الكتبي: السعادة بصعود منصة 

التتويج ال توصف
أعرب الفارس اإلماراتي وصيف سباق كأس 
جاللة الملك الدولي للقدرة سالم الكتبي من 
إســطبل M7 عن بالغ سعادته بصعود لمنصة 
التتويــج للســنة الثانيــة على التوالــي، وقال 
“الصعــود على منصة التتويــج ببطولة كأس 
صاحــب الجاللــة الملــك المفــدى لهــو لحظــة 
الماضــي  بالعــام  توصــف.  ال  واعتــزاز  فخــر 
تربعــت على العرش واليــوم صعدت المنصة 

أيًضا وصيًفا”.
وأضاف “سباق أكثر من رائع. فرسان الفريق 
بإمكاناتهــم  فاجأونــا  فيكتوريــوس  الملكــي 
العاليــة وروحهم القتاليــة ووصولهم للمراكز 
خصوًصــا  صعبــة  مراحــل  كانــت  األولــى. 
هــذا  قــوة  يؤكــد  وهــذا  األخيــرة،  المرحلــة 
إلخوانــي  أبــارك  وأهميتــه.  العزيــز  الســباق 
فرســان الفريق الملكــي فيكتوريوس وأبارك 
مشــرفا  مســتوى  قــدم  الــذي   M7 إلســطبل 
لرياضة القدرة اإلماراتية بتحقيق لقبين في 
بطولــة الناشــئين والشــباب في اليــوم األول 
وبطولــة اإلســطبالت الخليجية الخاصة في 
اليــوم الثانــي ووصافــة بطولــة العمــوم فــي 

اليوم الثالث”.

نجالء بنت سلمان: كلنا فريق 

البحرين

رفعت الفارســة الشــيخة نجالء بنت ســلمان 
بــن صقــر آل خليفة من إســطبل النصر التابع 
والتبريــكات  التهانــي  أحــر  الملكــي  للفريــق 
لمقــام صاحب الجاللة الملــك بتحقيق فريق 
فيكتوريــوس الملكــي لقــب أغلــى الكؤوس، 
أمتارهــا  فــي  المنافســة  الحتــدام  وأشــارت 
مثيــرة  لحظــات  “عشــنا  وقالــت  األخيــرة، 
القــدرة  لرياضــة  التاريــخ  ســجلها  ورائعــة 
المركــز األول والثالــث  البحرينيــة بتحقيــق 
للفريــق الملكــي فيكتوريــوس. جهــود ســمو 
بــن حمــد آل خليفــة حققــت  الشــيخ ناصــر 
اللقــب الغاليــة، وكان جميع فرســان البحرين 

فريق واحد”.
وأكــدت االســتفادة الكبيــرة من هذا الســباق 
البحرينيــون  الفرســان  جميــع  “كان  وقالــت 
يمثلون فريق البحرين في أعز وأغلى وأكبر 

ســباقات القــدرة كأس جاللــة الملــك المفدى 
حفظه هللا ورعاه. لقد شهد السباق الذي يقام 
ألول مــرة لمســافة 160 كيلومتًرا منافســات 
وال أروع، ونديــة عاليــة فــي جميــع مراحلــه، 
وعادة ما يختلف سباق الـ 160 كيلومتًرا عن 
بقيــة الســباقات من خــالل الجياد المشــاركة 
والخطــط الفنيــة واإلســتراتيجيات الخاصة 
بــه. شــاركت بجــواد ألول مرة يخــوض هذه 
المنافســة  رغــم  األداء كان طيًبــا  المســافة. 
مــن  زادت  األجــواء  والصعبــة.  القويــة 
بســبب  الســباق  مراحــل  خــالل  الصعوبــة 
شــدة الريــاح، كلها عوامل رفعــت من اإلثارة 
والتشــويق. نبارك للجميــع على الفوز بنجاح 
أغلــى كــؤوس القــدرة، ومــا شــهدناه اليــوم 
من مســتوى فنــي مرتفع يؤكــد التطور الذي 
تشهده سباقات القدرة في المملكة بفضل ما 
تحظــى به هــذه الرياضــة من دعــم واهتمام 
مــن الرياضــي األول بالمملكــة جاللــة الملــك 

المفدى”.

إنجاز تاريخي لـ “فيكتوريوس” الملكي في أول سباق لمسافة 160 كيلومترا
للعمــوم الملــك  لــكأس  بطلــة  غارســيا  الفريــق  فارســة  يتــوج  حمــد  بــن  ناصــر 

المكتب اإلعالمي

ناصر بن حمد: رفعت 
علمي بالدي في 

ختام السباق اعتزازا 
بالعالقات األخوية

سموه يقود الفريق 
الملكي لتحقيق 
النجاح الكبير مع 
فرسان اإلمارات

وصل إلى المملكة نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم، وكان فــي اســتقباله ممثــل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وذلك لحضور سباق 

كأس جاللة الملك الدولي للقدرة في نسخته السابعة عشرة برعاية مجموعة “جي إف إتش” المالية.

ورحــب ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 
خليفة بســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم في بلده الثانــي مملكة البحرين، 
دولــة  فرســان  مشــاركة  أهميــة  مؤكــدا 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي ســباق 
كأس جاللــة الملــك للقــدرة، األمــر الــذي 
إضافيــا  فنيــا  طابعــا  الســباق  ســيعطي 

وتنافًسا مثيًرا في جميع المراحل.
ســمو   أكــد  ســموه،  وصــول  ولــدى 
االســتعدادات النطالقــة أهــم الســباقات 
البحرينيــة  القــدرة  موســم  فــي 
االتحــاد  اتخذهــا  التــي  واإلجــراءات 

القــدرة  وســباقات  للفروســية  الملكــي 
واللجان العاملة في ســبيل إبراز الســباق 
بالصــورة التنظيميــة المتميــزة وإظهــاره 
بالصورة الالئقة لمكانته العزيزة، وأشــاد 
ســموه بالعالقــات األخويــة المميــزة بين 
مملكة البحرين ودولــة اإلمارات العربية 
مؤكــًدا  كافــة،  المجــاالت  فــي  المتحــدة 
ســموه ترحيب مملكة البحرين بمشاركة 
فرســان اإلمــارات العربيــة المتحــدة في 
ســباق كأس جاللــة الملــك، إذ تؤكد هذه 
المشــاركة حــرص الجميــع علــى إنجــاح 
هذا السباق الغالي والعزيز على الجميع.

وشــهد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة بحضــور ســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، الفحــص البيطــري، إذ 
التقــى ســموه بعــدد مــن الفرســان حاثــا 
المتميــزة  النتائــج  تحقيــق  علــى  إياهــم 
األولــى  بالمراكــز  والظفــر  الســباق  فــي 
فــي ســباق جاللة الملــك الدولــي للقدرة، 
معتبًرا ســموه أن مراحل الســباق فرصة 
الملكــي  الفريــق  فرســان  أمــام  حقيقيــة 
لتأكيــد  المحليــة  اإلســطبالت  وفرســان 
هــذا  فــي  منافســتهم  وقــوة  تطورهــم 

الموسم.

المكتب اإلعالمي

ناصر بن حمد في مقدمة مستقبلي محمد بن راشد

ناصر بن حمد خالل استقباله محمد بن راشد



ــة ــاري ــق ــع ــع ال ــاريـ ــمـــشـ ــي تـــســـويـــق الـ ــ ــون ف ــزي ــف ــل ــت ــل ــر ل ــبـ ــدور أكـ ــ ــ ــع ل ــل ــط ــت ن
من هو محمد أيوب؟

فــي أزقــة مدينة المنامــة، ترعرع محمد 
رجب أيوب وســط عائلة تجارية، حيث 
المنامــة  بســوق  التجــارة  األُب  يمتهــن 
عائلــة  مــن  األم  تنحــدر  كمــا  القديمــة، 

تجارية معروفة.
حصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي 
عالــم  ودخــل  األعمــال”  “معلوماتيــة 
األســواق مبكًرا، إذ قاده شغفه بالتجارة 
“أمفــا  شــركة  تأســيس  فــي  للمســاهمة 
القابضة”، التي يرأســها النائب البرلماني 

السابق عادل حميد.
كانت بداياته، مع والده في إدارة بعض 
األبنية العقارية والتجارة العامة، عاصر 
العقــد  منتصــف  فــي  العقاريــة  الطفــرة 
العالميــة  األزمــة  عاصــر  كمــا  الماضــي، 
أواخــر العام 2008 والتــي ألقت بظاللها 
علــى ســوق العقار في العالــم والمنطقة، 
الــدول  مــن  كانــت  البحريــن  أن  “إال 
األقــل تأثــًرا باألزمــة وللــه الحمــد بفعــل 
تنتهجهــا  التــي  التحفظيــة  السياســات 

الحكومة”، حسب ما يقول أيوب.

كيف تقّيم “العقار” اليوم؟

بهــذا الســؤال توجهنــا إلــى محمد رجب 
أيــوب، وأجــاب بالقــول “عمومــا، ســوق 
العقــار فــي البحريــن تتميز باالســتقرار. 
ربمــا تشــهد فــي بعــض الفتــرات صعوًدا 
وفــي فترات أخرى هبوًطا نســبًيا، وهذا 
األســواق  جميــع  فــي  طبيعــي  التقلــب 

والقطاعات بالعالم”.
نظــًرا  نســبي  تراجــع  “هنــاك  ويضيــف 
أفرزتهــا  والتــي  الراهنــة،  للظــروف 
أســعار  تراجــع  عــن  الناشــئة  األوضــاع 
النفــط فــي العالــم ومــا تســبب فيــه مــن 
إلــى  الخليجيــة  الحكومــات  اضطــرار 
اتبــاع سياســات تقشــفية ألقــت بظاللها 
علــى مجمــل الوضع االقتصــادي، ولكننا 
متفائلون بانتعاش السوق، فثمة حرص 
مختلــف  فــي  المســؤولين  مــن  كبيــر 
الجهــات الحكوميــة على االســتماع إلى 
األعمــال والتجــار  مالحظــات أصحــاب 
وأفكارهم، وثمة اجتماعات ومناقشــات 
بشــأن الســبل التــي من خاللها نســتطيع 
الحــراك  مــن  لمزيــٍد  بأســواقنا  االرتقــاء 
وأنــا  األمــوال،  رؤوس  واســتقطاب 

متفائل من مجمل هذا الحراك”.

األسعار.. هل هي عادلة؟

أن  يعتقــدون  المواطنيــن  مــن  الكثيــر 
غيــر  البحريــن  فــي  العقــارات  أســعار 
عادلــة، فمــا رأيكــم؟ رّد أيــوب عــن هــذا 
السؤال قائال “أعتقد أن األسعار مناسبة 
العقــاري  الحــراك  مســتوى  إلــى  بالنظــر 
فــي المملكــة وحجم الســوق ومتطلبات 

البنية التحتية وغيرها”.
ويضيف “يجب أن نميز هنا، بين نوعية 
المشــاريع والمناطــق لكونها اســتثمارية 
أو سكنية، إذ إن ذلك يدخل ضمن نطاق 
تحديد األســعار، فمثاًل، أســعار األراضي 
فــي المناطق االســتثمارية غاليــة الثمن 
إلــى  أضــف  بالســكنية،  قورنــت  مــا  إذا 
ذلك الرســوم الحكوميــة بدًءا من البنية 
التطويــر  بتراخيــص  مــروًرا  التحتيــة 
العقاري وليس انتهاًء برســوم الخدمات 
المختلفة، فكل هذه العوامل ومســببات 
أخرى كثيرة تدخل في تحديد األسعار، 

وال شــك أن العــرض والطلــب ومســتوى 
التداوالت العقارية أحد العوامل المهمة 

والحاسمة في ذلك”.
ويتابــع “مــا أود قولــه، أن األســعار فــي 
المملكة تتســم بقدٍر كبير من االستقرار، 
لالســتقرار  طبيعــي  نتــاٌج  وهــذا 
االقتصــادي للمملكة، فبنظــرٍة بانورامية 
أن  نجــد  الماضييــن،  للعقديــن  ســريعة 
األســعار حتــى وهي في أدنى مســتوى، 
الفــارق  أن  إال  مســتوى،  أعلــى  فــي  أو 
ال يصــل إلــى مســتوى التغيــر الجــذري 
المفاجئ، فال هبوط إلى درجة الكســاد، 
وال صعود إلى مستوى التضخم المفرط 

والخطير”.

ماذا عن الرسوم الحكومية؟

كان  الحكومــة  أن  أيــوب  يــرى  بدايــة، 

لهــا الفضــل األول فــي النهضــة العقارية 
العقــود  طــوال  المملكــة  شــهدتها  التــي 
الماضية، بما وفرته من تسهيالت كبيرة 
ورسوم منخفضٍة على معظم الخدمات 

الحكومية.
ويقول في هذا الســياق “لن ننَس الدعم 
القطــاع  هــذا  بــه  حظــي  الــذي  الكبيــر 
حتــى بــات محرًكا رئيًســا مــن محركات 
االقتصاد الوطني، خصوًصا على صعيد 
االهتمــام الكبيــر الــذي أولتــه الحكومــة 
فــي توفير بنية تحتية قوية، فمن دون 
هذه البنية لم يكن لهذا القطاع أن ينمو 

ويزدهر”.
ويضيــف “اليــوم نحــن متفهمــون تماًمــا 
الحكومــة،  بهــا  تمــر  التــي  للظــروف 
التــي  الخطــوات  لجميــع  ومتفهمــون 
المضــي  إلــى  الحكومــة  اضطــرت 
فيهــا بعــد تراجــع أســعار النفــط، وفــي 
علــى  مالحظــات  لدينــا  الوقــت  ذات 
وأوصلناهــا  الحكوميــة  الرســوم  بعــض 
للمســؤولين فــي لقاءاتنــا واجتماعاتنــا 
واثقــون  أننــا  وأعتقــد  لهــم،  وزياراتنــا 
بــأن تلــك المالحظــات فــي أيــٍد أمينــة، 
الكبيــر مــن  وأنهــا ســتحظى باالهتمــام 

الحكومــة،  فــي  المســؤولين  جميــع 
فهــذا مــا عودتنــا عليــه الحكومــة طوال 
العقــود الماضيــة، إذ دأبــت علــى انتهاج 
التجــار  مــع  والجلــوس  التشــاور  مبــدأ 
واالســتنارة بآرائهــم وأفكارهــم؛ لكونهم 
أبناء الســوق وأصحاب خبرة وممارسة 

في هذا المجال”.
متفائــل،  فأنــا  “لذلــك،  بالقــول  ويختــم 
بــأن الحكومــة تقوم اآلن بدراســة جادة 
علــى  خصوًصــا  التجــار،  لمالحظــات 
صعيــد رســوم الكهربــاء والمــاء والبنية 
علــى  األثــر  أبــرز  لهــا  التــي  والتحتيــة، 
مجمــل الحــراك االقتصادي فــي المملكة 

وليس سوق العقار فحسب”.

مؤسسة التنظيم العقاري

ومــا رأيكــم فــي أداء مؤسســة التنظيــم 
العقــاري بوصفهــا الجهــة المســؤولة عن 
تنظيــم القطاع العقاري في المملكة بعد 

مرور زهاء سنة ونصف على إنشائها؟
المؤسســة،  أن  “أعتقــد،  أيــوب  يجيــب 
نجحت وخالل وقٍت قياسي في طمأنة 
جميــع العاملين فــي القطاع العقاري من 
مطورين ووسطاء ووكالء مبيعات، من 
خــالل انتهــاج سياســة حكيمــة وتوثيق 
أواصــر التعــاون مــع جميــع المشــتغلين 
في هذا القطاع، وتقديم الدعم لمزاولي 
توفيــق  أجــل  مــن  العقاريــة؛  المهــن 

أوضاعهــم القانونيــة، ومســاعدتهم فــي 
عملية تطبيق األنظمة والقوانين”.

ويضيــف “أســتطيع القول إن المؤسســة 
نجحــت أيًضــا في توفير بيئــة تنظيمية 
للقطــاع  ومســتدامة  وشــفافة  آمنــة 
تصــب  خطواتهــا  جميــع  وإن  العقــاري، 
فــي اتجــاه تشــجيع االســتثمار وحماية 

حقوق المستهلكين”.
ويضيــف “كمثــاٍل بارٍز علــى ذلك، قامت 
المؤسسة أخيرا بتوفير بوليصة التأمين 
على حساب الضمان لمشاريع البيع على 
الخريطة، إذ تم التصريح لشركات عدة 
التأميــن؛ مــن أجــل  فــي مجــال  عاملــة 
توفيــر التأمين على المشــاريع العقارية، 
وأعتقــد أن ذلــك من شــأنه خلــق المزيد 
من الثقة في البيئة التنظيمية الجديدة 
للقطــاع العقــاري فــي المملكــة، وتوفيــر 
حمايــة أقــوى للمشــترين والمســتثمرين 
وجميــع األطــراف، كمــا ســيكون لــه دور 
تمويــل  إدارة  تحســين  فــي  إيجابــي 

المطورين العقاريين”.
ويتابــع “وبالتالي، أصبح لدى المطورين 
العقارييــن العامليــن فــي مشــاريع البيــع 
الســتيفاء  خيــارات   3 الخريطــة  علــى 
الجديــدة، فإمــا  التنظيميــة  المتطلبــات 
مــن خــالل إيــداع األمــوال فــي حســاب 
الضمــان الخــاص بالمشــروع، أو تقديــم 
بوليصــة  عــن طريــق  أو  بنكــي،  ضمــان 

تأمين حساب الضمان”.

مستقبل العقار.. إلى أين؟!

“أنــا متفائــل، كمــا أوضحــت قبــل قليل”، 
يقــول أيــوب لـــ “البــالد”، ويضيــف “فــي 
حاجــة  هنــاك  أن  أعتقــد  الوقــت،  ذات 
إلــى  تهــدف  التــي  الخطــوات  لتســريع 
تنشــيط الســوق، فكون السوق مستقرة 
دون  األمــر  لهــذا  نركــن  أن  يعنــي  ال 
إجــراءات للتحفيــز وخلــق المزيــد مــن 
الفــرص بما يعود على اقتصادنا بالمزيد 

من النهوض”.
ويؤكــد أيوب أن جهود تنشــيط الســوق 
يجــب أن تتجاوز اإلجــراءات التقليدية 
الخطــوات  مــن  المزيــد  إلــى  المعتــادة 
النوعيــة واألفــكار الجديــدة واســتغالل 
الوســائل اإلعالميــة والتقنيــة  مختلــف 

لتحقيق ذلك.
وهنــا، يقتــرح أيــوب أن تبــادر الحكومة 
تســويقية  إعالميــة  برامــج  دعــم  إلــى 
للقطــاع العقــاري في المملكــة، خصوًصا 
عبر الواجهة اإلعالمية الرسمية متمثلة 
فــي تلفزيــون البحريــن، ويقــول “يجــب 
أن يكــون القطــاع العقــاري حاضــًرا فــي 
التلفزيون، فأين التلفزيون من المشاريع 
العقارية العمالقة التي شــهدتها المملكة 
طوال الســنوات الماضية؟! ألم يكن من 
األجدر تســويق تلك المشــاريع العقارية 
الحضاريــة  الواجهــة  أصبحــت  لكونهــا 
والعمرانيــة للمملكــة؟! فالكثيــر من تلك 
إبداعيــة  عقــول  تضافــرت  المشــاريع 
وجهــود جبــارة فــي تصميمها وإنشــائها 
اآلن،  عليــه  هــي  الــذي  النحــو  علــى 
لهــا  والتســويق  إبرازهــا  يســتحق  بمــا 
مــن  وغيرهــا  الرســمي  تلفزيوننــا  فــي 
القنــوات الحكوميــة، وأنــا واثــق مــن أن 
ذلــك ســيكون لــه أثــر إيجابــي كبيــر في 

الترويج السوق العقاري بالمملكة”. محمد أيوب متحدًثا لـ “البالد”

محمــد رجــب أيــوب، أحــد أبــرز العامليــن في مجــال التطويــر العقــاري بالمملكة عبر شــركة 
“أمفــا القابضــة”، ويمثــل أحــد أعضاء مجلس إدارتها، وهي الشــركة التــي تضم بين دفتيها 

مجموعة من الشركات العاملة في مجال العقار والسيارات والتأجير وغيرها.

ففــي الوقــت الــذي تتجــه الشــركة لتنويــع محفظتهــا االســتثمارية، إال أنهــا متمســكة 
بتطويــر خططهــا وإســتراتيجياتها العقاريــة لمزيــٍد مــن التوســع فــي هــذا القطــاع 

الحيوي الذي انطلقت فيه منذ سنوات؛ حتى لمع صيتها وجذبت األنظار إليها، 
فباتت من أبرز الشركات العاملة فيه بإنجازات ونجاحاٍت كبيرة.

“البــاد” أجــرت حــواًرا مــع أيــوب، وســألته عــن تجربتــه فــي الســوق 
العقارية، وعن تقييمه ألوضاع السوق ومستقبلها في ظل األوضاع 

االقتصادية الحالية وبعض أفكاره ورؤاه في هذا الجانب، فكان 
هذا اللقاء:

أمل الحامد | تصوير: رسول الحجيري

سوق العقار مستقرة... وبحاجة لتسريع مبادرات تحفيزية

bussines
@albiladpress.com

متفهمون 
للظروف التي 

تمر بها الحكومة 
ورفعنا مالحظاتنا

لن ننَس الدعم 
الكبير الذي 

حظي به القطاع 
من الحكومة

متفائلون بأن أفكارنا 
محل دراسة من 

المسؤولين وهكذا 
عودتنا الحكومة محمد أيوب

“التنظيم العقاري” 
نجحت في خلق 

بيئة آمنة وشفافة 
ومستدامة

ــحــفــز أســواقــنــا ــتـــي ت ــع الــعــنــاصــر الـ يــجــب أن نـــواصـــل الــبــحــث عـــن جــمــي

21

3 مارس 2019 األحد
26 جمادى اآلخرة 1440



15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438

لقيت لينكون إقباال إقليميا 
واسعا عند إطالقها ومازالت 

من السيارات المتعددة 
االستعماالت الفخمة المفضلة، 

حيث ترتقي بكل رحلة إلى 
مستوى من الفخامة يمنح 
جميع الركاب شعورا بأنهم 

يسافرون في الدرجة األولى.

tariq.albahar
@albiladpress.com

فازت سيارة جينسيس G70 بجائزة أفضل سيارة في أميركا الشمالية في 
العام 2019، وبحصولها على هذه الجائزة المرموقة في عالم السيارات.

مجوعــة  إلــى  جينســيس  تنضــم   
مميــزة من الســيارات الفاخــرة التي 
الجائــزة  بهــذه  الفــوز  اســتطاعت 
عالمــة  أحــدث  بوصفهــا  المميــزة؛ 
تجارية في عالم الســيارات الفاخرة 

تظفر بمثل هذا اإلنجاز. 
التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  وأكــد 
والرئيس العالمي لعالمة جينسيس، 

رؤيــة  أن  فيتزجيرالــد  مانفريــد 
العالمــة التجاريــة ومنتجاتها مبنية 
علــى تلبيــة تطلعــات العمــالء ونمط 
حياتهــم وطريقــة تفكيرهــم بشــكل 
بهــذه  فوزنــا  “يعتبــر  وقــال:  كامــل. 
 G70 الجائــزة، تأكيدا لتفــوق الطراز
الــذي يجمــع بيــن الفخامــة واألناقــة 

الرياضية.

أفضل سيارة في أميركا
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مجهــزة بباقــة “ســمارت ســينس” التــي تعــزز األمــان والســامة 

هيونداي سانتافي .. جيل جديد وذكي

تأتي هيونداي ســانتافي 2019 الجيل الرابع بمزايا غير مســبوقة، معيارا جديدا 
رفيعــا فــي ســوق المركبــات الرياضيــة متعــددة االســتخدامات SUV، إذ تقــدم 
للعمــاء تصميمــا متميــزا وباقــة متقدمة مــن التقنيــات المبتكــرة، بجانب أحدث 

مزايا األمان والسامة.

الجيــل  لســيارة  الخارجــي  التصميــم 
يتضــح  حيــث  ســانتافي،  مــن  الرابــع 
عائلــة  بتصميــم  ارتباطــه  بجــالء 
المركبــات  مــن  الجديــدة  هيونــداي 
االســتخدامات،  متعــددة  الرياضيــة 
إذ تأتــي بمظهــر حديــث وراق يكتمــل 
باألنوار األمامية المركبة الالفتة للنظر، 
 LED بتصميمها المشتمل على مصابيح
النهارية النحيلة المثبتة أعلى مصابيح 
إلــى  إضافــة   ،LED األماميــة  اإلنــارة 
الشــبك األمامــي متتالي االنحــدار الذي 
باتت تتميز به عالمة الصانعة الكورية.

االنســيابية  الســقف  وتســاهم خطــوط 
األنيقــة فــي تحســين المظهــر الحيــوي 
للســيارة، ما يخلق انطباعا باالســتقرار، 
فيمــا يســاهم الخــط المميــز لشــخصية 
الســيارة، والممتــد علــى طولهــا الكامــل 
علــى الجانبيــن من المصابيــح األمامية 
إلــى المصابيــح الخلفية، في اســتكمال 
الديناميكيــة  االنســيابية  الصــورة 
للســيارة ويضيف إلى االنطباع بالثبات 
واألناقــة الــذي تتركــه لــدى الناظــر. أما 
داخليــة  بهندســة  فتمتــاز  المقصــورة، 
أنيقة ومتكاملة، تم فيها دمج مكونات 

التقنية العالية 

التصميــم  تقريبــا  يشــبه  تصميــم  فــي 
المزدوج لمقصورة القيادة.

باللمــس  العاملــة  الشاشــة  ثبتــت  وقــد 
الرؤيــة،  فــي وضعيــة عاليــة لتحســين 
فيمــا تتــاح المعلومــات األساســية التي 
علــى  ضوئيــا  بإســقاطها  الســائق  تهــم 
الزجــاج األمامي، ما يمكنه من االطالع 
لحظــة بلحظــة علــى معلومات الســرعة 
وتعليمــات المالحــة ومســتوى الوقــود، 
فضــال عــن تنبيهــات الســالمة النشــطة 

ومزايا المساعدة على القيادة.
وتقــدم ســانتافي للعمالء مزايــا اتصال 
الســلس  االندمــاج  تعــزز  متقدمــة 
لهواتفهــم الذكيــة بالســيارة عبــر ثالثــة 
أولهــا  االتصــال،  أنظمــة  مــن  خيــارات 
اختيــاري  ترفيهــي  معلومــات  نظــام 
بشاشــة مقاســها 8 بوصــات تأتي بمزايا 
المالحــة والوســائط واالتصــال مع دعم 
 Autoو “آبــل”  مــن   CarPlay لنظــام 
مــن “أندرويــد”، فــي حيــن يســمح جهاز 
العــرض الصوتــي، وهــو الخيــار الثانــي، 
هواتفهــم  محتــوى  بتحويــل  للــركاب 
الذكيــة إلــى شاشــة بمقــاس 7 بوصــات 

.Autoو CarPlay عبر النظامين
أما الخيار الثالث، فيتمثل بنظام صوت 

قياســي ذي شاشــة TFT أحاديــة اللــون 
مقاســها 5 بوصات تشــتمل علــى راديو 
واتصــال بلوتوث ومنفذ USB ومقبس 
AUX، وإضافــة إلى ذلك، توجد شاشــة 
معلومــات مركزيــة مثبتــة وســط لوحة 
 TFT أجهــزة القيــاس، عبارة عن شاشــة

ملونة مقاسها 7 بوصات.
وتقــدم ســانتافي أيضــا لوحة شــحن ال 
ســلكية تعمــل بتقنيــة الشــحن الحثــي 
ومعيــار QI؛ لضمــان إدامــة الشــحن في 
هــذه  مــع  المتوافقــة  الــركاب  هواتــف 

التقنية.
وتشــمل اإلصــدارات الخاصــة بأســواق 
الشــرق األوســط مــن ســيارة ســانتافي 
الجديدة كليا 3 خيارات من المحركات، 
األول منها محرك رباعي األسطوانات 
العامــل  ليتــر   2.4 بســعة   GDI
بالبنزين، والذي يولد قوة 
تصل 

إلــى 188 حصانــا. أمــا المحــرك الثانــي، 
فهــو سداســي األســطوانات بســعة 3.5 
ليتــرات عامــل بالبنزين أيضــا يولد قوة 
280 حصانــا. أمــا المحــرك الثالــث، فهــو 
األســطوانات  رباعــي  الديــزل  محــرك 
بسعة 2.2 ليتر بشاحن توربو يولد قوة 
200 حصــان، وترتبــط هــذه المحــركات 
سداســي  أوتوماتيكــي  حركــة  بناقــل 

السرعات أو ثماني السرعات.
 HTRAC وتتميــز تقنيــة الدفــع الرباعي
عــزم  أداء  بتعزيــز  التالــي  الجيــل  مــن 
علــى  توزيعــه  فــي  المتحكــم  الــدوران 
العجــالت األربع، إضافة إلى توزيع قوة 
الكبح على العجالت األمامية والخلفية 

توزيعا متفاوتا.
مثاليــة  دفــع  قــوة  النظــام  ويولــد 
القيــادة،  أوضــاع  مــن  مجموعــة  فــي 
تشــمل الطــرق الوعــرة واألســطح غيــر 
المستوية، وظروف القيادة على الطرق 
العاديــة، مــع تعزيــز االســتقرار عند 

المنعطفات.
الجديــدة  ســانتافي  وتأتــي 
كليــا مجهزة بباقة “ســمارت 
مــن  الجديــدة  ســينس” 
علــى  والمشــتملة  هيونــداي 
الســالمة  مزايــا  أحــدث 
النشــطة وأنظمة المســاعدة 
في القيادة التي تعزز األمان 

والسالمة أثناء القيادة.

تأتــي بمظهــر رياضــي معقــول  التــي   Sport Engineerd 508 كشــفت بيجــو عــن
يتميــز بالتفاصيــل الدقيقــة في الرزمــة األيروديناميكية، واللمســات الخضراء التي 
تــدل علــى المحــركات الهجينــة. تتميــز الداخلية بتحســين طفيف في نوعيــة المواد 

المستعملة التي تشمل أقمشة الكانتارا والكربون فايبر.

Sport En� 508  تحــت الهيــكل تحمــل
gineered محــرك وقــود 1.6 لتــر تيربــو 
ينتــج 200 حصــان، مع محــرك كهربائي 
المحــركان  ليقــود  أحصنــة   110 بقــوة 
المحــور األمامــي. أمــا المحــور الخلفــي، 

فقــد حصــل علــى محــرك كهربائــي بقــوة 
المحــركات  وتســتطبع  حصــان.   200
الثالثــة إطــالق الســيارة مــن الثبــات إلى 
100 كــم/س خــالل 4.3 ثانية فقط وتبلغ 

السرعة القصوى للسيارة 250 كم/س.

أقيــم بحــث مــن جانــب منظمــة J.D. Power األميركيــة لدراســة أكثــر شــركات الســيارات 
اعتماديــة، والتــي تقــوم مركــز األبحاث كل عام بســؤال جميع ماك الســيارات فــي الواليات 
المتحدة األميركية عن جميع األعطال التي حصلت بسياراتهم خال الـ 3 سنوات األخيرة. 

ولدراســة العــام 2019 تــم ســؤال 32،952 
مالــك ســيارة اشــتروا ســياراتهم فــي العام 

.2016
لكــزس  مازالــت  الســنة  هــذه  ولدراســة 
وللســنة الثامنــة علــى التوالــي أكثر شــركة 

ســيارات اعتماديــة، تليهــا بــورش وتويوتا 
 J.D.Power متعادلتيــن. وكشــفت منظمــة
حســنت  الســيارات  شــركات  جميــع  بــأن 
مــن عمالنيــة ســياراتهم مقارنة بالســنوات 
الســابقة، وحصلــت بــورش 911 علــى لقب 
أفضــل ســيارة اعتماديــة بيــن 

جميع الفئات.

صّرح رئيس قســم تصميم ســيارات مكارين مارك روبرتس أن الشــركة ال تفكر 
أبدا بإنتاج سيارة SUV أو كروس أوفر مستقبا.

وذكر في تصريح على هامش المعرض 
الكنــدي الدولي للســيارات في تورونتو 
قائــال: “إننا نقــدم بالفعل تجربة القيادة 
المثاليــة بالنســبة لنــا، وهــذا يعني عدم 
 .”SUV تقديــم تنــازالت بإطالق ســيارة
وقد سئل رئيس الشركة مايك فليويت 
الســؤال نفســه فــي العــام 2014، وكان 

الــرد مشــابها: “نحــن بحاجــة إلــى أن 
نركز بشكل كبير. مكالرين هي شركة 
ســيارات رياضيــة، وهــذا بالضبط ما 
ســنبقى عليه”. ومع ذلــك، فإن العديد 

مــن شــركات صناعة الســيارات لم تكن 
 SUV تفكــر في إطالق ســيارة من نوع

مثل شركة رولز رويس.

Sport Engineered 508 الهجينة

“لكزس” أكثر شركة سيارات اعتمادية

SUV مكالرين” ال تفكر أبدا بإطالق“

الشك بأن إنفينيتي نجحت بتقديم واحدة من أجمل سياراتها على اإلطاق من خال Q60 التي تتميز بالتموجات الساحرة على هيكلها 
الخارجي الذي يشّع حيوية، خصوصا من الجهة األمامية، حيث ستجدون مصابيح LED كبيرة تبدو وكأنها منحوتة، إضافة إلى شبك 

هوائي كبير يعطي الكوبيه طابع عدواني.

إيضــا   Q60 مــن  الخلفــي  الجــزء  تصميــم 
فــأول  الخاصــة،  هيبتهــا  الســيارة  يمنــح 
الخلفيــة  المصابيــح  هــي  ســتالحظونه  مــا 
النحيفــة - إيضــا من نوع LED - التي تجعل 
يســيطر  غضبانــة.  وكأنهــا  تبــدو  الســيارة 
الجلــد الفاخــر علــى المقصــورة التي تســع 4 
أشــخاص، مقصــورة Q60 التــي اختبرناهــا 
أتــت بمقاعــد جلديــة مريحــة بيضــاء اللــون 
تتطابــق بشــكل رائع مــع الخارجيــة الزرقاء، 
ولكــن ال ننصــح بهــذا اللون للمقاعــد إذا تقّل 
قــد  إذ  أصدقــاءك أو عائلتــك معــك كثيــرا، 
المقاعــد  بشــكل متكــرر.  لالتســاخ  تتعــرض 
الخلفيــة مريحــة لألشــخاص قصــار القامــة، 
القامــة  طــوال  األشــخاص  أن  حيــن  فــي 
سيعانون، كما هو الحال في معظم سيارات 
الكوبيه. في الكونســول الوسطي ستجدون 

شاشــتين لمســيتين - العليــا قيــاس 8 إنــش 
والسفلية 7 إنش - تعمالن مع نظام الترفيه 
والــذي  بإنفينيتــي،  الخــاص  والمعلومــات 
كان  لنــا،  بالنســبة   .InTouch اســم  يحمــل 

النظام سهل االستخدام، خصوصا مع وجود 
األمامييــن  المقعديــن  بيــن  دائــري  مقبــض 
يسّهل عملية الولوج الى الوظائف المختلفة 

من دون تشتيت السائق.

خاصة ريــاضــيــة  ــورة  ــص ب أوال  والــفــخــامــة  الــجــاذبــيــة 

Q60 2019 إنفينيتي

قدمت تويوتا نسخة اختبارية جديدة من سوبرا GR تنتمى لعائلة TRD، وهذا ما وعدت به الشركة اليابانية في أحد اإلعانات، حيث تم الكشف 
رســميا عــن النســخة  الجديــدة اليــوم فــي موقــع TRD اليابــان، وُيتوقــع أن يكــون توقيت إصدار هذه النســخة مــن الكوبيه الرياضيــة قريًبا بعض 

الشيء، ولكن بكل تأكيد لن يكون قريب جدا؛ حتى ال يؤثر على مبيعات الطراز األساسي من السيارة األسطورية.

ُتقدم نســخة TRD مفهوما جديدا لمالك ســوبرا في المســتقبل، مع توفير 
رؤية واضحة عن كيفية ترقية سيارتهم الرياضية بأجزاء وقطع من قسم 
التطوير واألداء في الشركة، ولكن لسوء الحظ ال تتضمن هذه الترقيات 
ترقيــات المحــرك، وعلــى الرغــم من ذلك، ففــي حال كنتم تريــدون تعزيز 
األداء، فإنه حتى من دون ترقيات المحرك ســتحصل الســيارة على أداء 
أقــوى بفضــل العديد مــن القطع المصنوعة مــن ألياف الكربــون الحقيقية 

الخفيــف  الــوزن  ذات 
ة  لقــو ا و

الكبيرة.
مقدمة نســخة TRD من الجيل الخامس من ســوبرا حصلت على مشــتت 
أمامــي وزعانــف ضخمــة؛ لزيادة الثبــات وتقليل الرفع أثنــاء القيادة على 
ســرعات عاليــة، وينطبــق األمــر نفســه علــى العتبــات الجانبيــة، والتــي 
تتموضع بشــكل منخفض، ومن ناحية أخرى، فإن الزخرفة على األبواب 
الجانبيــة ليســت فقط من أجل المظهــر، حيث إنها مصممة؛ للتخفيف من 

اضطراب تدفق الهواء ليتدفق بشكل أكثر سالسة إلى الجزء الخلفي.
خلفيــة ســوبرا االختباريــة تأتــي بعجــالت مــع رفــارف عريضــة لزيادة 
ثبــات الكوبيــه ذات الدفــع الخلفــي، كمــا تــم تجهيــز الجنــاح 
الخلفــي لتحقيــق التــوازن الديناميكــي 
المطلوب للســيارة، وبصرف النظر 
عن الترقيات الجمالية والمزايا 
فــإن  الهوائيــة،  الديناميكيــة 
عمــدا  مصممــة   TRD أجــزاء 
أعــرض  تبــدو  لجعــل ســوبرا 

وأوسع على الطريق. 

مشتت أمامي وزعانف ضخمة لزيادة الثبات أثناء القيادة
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جولــة ميدانيــة فــي موقــع تــال عالــي الملكيــة

تعود النجمة األميركية هيالري دف للسينما بعد غياب خالل السنوات  «
الماضية؛ نظرا الرتباطها عاطفيا وحملها، وهو ما دعاها للتوقف 

وتربية طفلها، وتعود دف بفيلم من نوعية أفالم الرعب واإلثارة بعنوان 
“The Haunting of Sharon Tate”، والمقرر طرحه تجاريا مطلع أبريل 

المقبل، وطرحت الشركة المنتجة للفيلم اإلعالن الدعائي األول له.

تستمر هيئة البحرين للثقافة واآلثار في تقديم برنامجها التوعوي من خالل الجوالت الميدانية 
فــي مواقــع التــراث األثري في مملكة البحرين، حيث انطلقت عصر الجمعة 1 مارس 2019 جولة 
استكشــافية  فــي موقــع تــالل عالي الملكيــة، بمنطقة عالي، بحضــور 80 مشــارًكا، راَفقهم رئيس 

بعثة اآلثار الدنماركية في البحرين ستيفان الورسن. 

وخالل الجولة، قدم الورسن معلومات تاريخية 
قّيمــة، كشــفت عنهــا نتائج بعثــات التنقيب على 
مــدار الســنوات الماضيــة، وتعــرف المشــاركون 

المســّجلون مســبًقا في الجولة على تالل مدافن 
عالــي الملكيــة، والتي تشــتهر المنطقة بوجودها 
بكثافــة عاليــة وتنــّوع مميــز. يذكــر أن ســتيفان 

الورسن كان قد أصدر  كتاًبا بعنوان “تالل عالي 
الملكية: ظهور الملكية في دلمون المبكرة”، أشار 
مــن خاللــه إلــى آخــر المســتجدات مــن البحوث 
األثريــة التــي قام بهــا فريق التنقيــب الدنماركي 
فــي موقــع عالــي، وتركــزت حــول طبيعــة تــالل 
عالــي الملكيــة بشــكٍل خــاص، حيث تم تدشــين 
الكتــاب في يونيو الماضي بعــد محاضرٍة ألقاها 
فــي الســياق ذاتــه. وتأتــي مثــل هــذه الجــوالت 

للثقافــة  البحريــن  الميدانيــة تأكيــًدا مــن هيئــة 
واآلثــار علــى دور المجتمع كشــريك أســاس في 
األثــري،  التــراث  مواقــع  علــى  الحفــاظ  جهــود 
وإيمانــا مــن الهيئــة بضــرورة نشــر الوعــي حول 
فــي  الموجــودة  األثــري  التــراث  مواقــع  أهميــة 
مختلــف مناطــق البحريــن؛ نظــًرا لمــا تمّثله تلك 
المواقــع من قيمــة تاريخية؛ كونهــا دالئل مادية 

على عمق وعراقة تاريخ هذه األرض.
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ضمــن فعاليــات مهرجــان بيت الســرد للقصة القصيرة الثانــي أقيمت ندوة 
بعنــوان “القصــة العربيــة القصيــرة على الشاشــة: أســباب النــدرة ومالمح 
الحضــور” بمشــاركة ومداخلــة المخــرج العريــق بســام الــذوادي، والكاتــب 

الكبير حمد الشهابي من البحرين، والناقدة والمخرجة هناء العمير.

وقــال الذوادي حول صعوبة تحويل 
القصــة إلــى فيلــم مقارنــة بتحويــل 
الروايــة إنــه ال يوجد هنــاك فرق بين 
تحويــل القصة أو الروايــة أو الفكرة 
المكونة من سطرين إلى فيلم روائي 
طويــل، فجميعهــا تتطلــب ســيناريو 
ألجــل  مشــهدا   120 الـــ  عــن  يزيــد 
ســينمائيا  وكاتبــا  الطويــل،  الفيلــم 
محترفــا، ولدينــا الكثيــر مــن األمثلة 
العربيــة واألجنبيــة، فتريفو وجودار 
كانــا يعتمــدان على ورقة بهــا الفكرة 
عندمــا أنشــآ الموجــة الجديــدة فــي 
الســينما، وروايــات الكاتــب ســتيفن 
كنــج التي تحــول معظمها إلى أفالم 
إذ  بــراون،  ودان  ناجحــة  ســينمائية 
كانــت رواياتهــم مــن 300 إلــى 400 
صفحــة، علمــا أن ســتيفن كنج كاتب 
قصــص قصيــرة أيضا، وهــذا ينطبق 
علــى كتــاب القصــة القصيــر العــرب 
ويوســف  إدريــس،  يوســف  أمثــال 
السباعي وغيرهم، فكثير من األفالم 
الطويلــة تعتمــد علــى حالــة، ســواء 
نفســية أو اجتماعيــة أو سياســية أو 
أقتصاديــة، وهــذه الحالــة تكون هي 

عصب القصة األدبي والدرامي. 
وأضاف “كاتب الســيناريو المحترف 
ملم بكل جوانب التقنية الســينمائية 
يختلــف  وهــو  والحديثــة،  القديمــة 
عــن األديــب في هــذا الجانــب، لذلك 
حيــن  الجوانــب  هــذه  يســتخدم 
يكتب ســيناريو فيلــم روائي طويال، 
وهذا الشــك يتطلــب الخبــرة والعلم 
ممارســة  معرفــة  قبــل  والتقنيــة 
الكتابــة للشاشــة، وطبعــا المشــاهدة 
الغزيــرة لألفالم الســينمائية القديمة 
كبيــر  بشــكل  تســاعد  والجديــدة 
علــى بــزوغ الفكــرة فــي شــكل صــور 

ســينمائية مكتوبــة، وبالتالي الخبرة 
التعامــل  فــي  فقــط  ليــس  والمهــارة 
مطلوبــة،  القصيــرة  النصــوص  مــع 
وإنمــا أيضــا الخبــرة فــي الموســيقى 
والتصوير والخدع واإلخراج تساعد 
فقــد  تجربتــي،  ومــن  كبيــر.  بشــكل 
كتبت الشــعر وأصــدرت ديوانا العام 
1981 ورســمت اللوحات التشــكيلية 
منــذ العام 1977 وحتى العام 1993، 
وأقمت معرضا للصور الفوتوغرافية 
ولحنــت   ،1980 العــام  القاهــرة  فــي 
فــي  قدمتــه  غنائيــا  أوبريــت 
القاهــرة والبحريــن وتولــى توزيعــه 
العــام  زيمــان  خليفــة  الموســيقار 
1983، وقمــت بمونتــاج الكثيــر مــن 
األفالم السينمائية القصيرة البرامج 
التلفزيونيــة طوال ســنين، كما قمت 
العــام  المؤلــف  ببطولــة مســرحيتين 
األول  المركــز  عليهــا  ونلنــا   ،1985
فــي أول مهرجان مســرحي خليجي 
 ،1985 فبرايــر  فــي  الكويــت  فــي 
ومســرحية ويــود عليه العــام 1986، 
كل هذا ليس ألكون شاعرا أو مصورا 
أو موســيقيا أو رســاما أو مونتيرا أو 
ممثال، وإنما لكي أكون مخرجا أفهم 
هذه العناصر وأســتوعبها وأســتطيع 
أن أتكلــم لغتهــا وأعكــس ذلك عندما 
أو  روائيــا  ســينمائيا  فيلمــا  أخــرج 
برنامجــا  أو  مسلســال  أو  تســجيليا 
تلفزيونيــا أو إعالنــا. لذلــك أعتقد أن 
كاتــب الســيناريو يجــب أن يلــم بكل 
جوانب اإلبداع كثقافة خاصة، ال أن 
يمارســها وإنما يســتغل هــذه الثقافة 

في الكتابة، وخلق المشاهد عموما.
وأكــد أن الجانــب االقتصــادي مهــم 
جــدا، قائــال: كنــت أعتقــد بعــد فيلــم 
“الحاجــز” أن الســينما ستســتمر دون 

توقــف، ولكــن بعــد ســنتين أي فــي 
العام 1992، اكتشــفت أن الحسابات 
االقتصاديــة ألي فيلــم خليجــي فــي 
منطقــة الخليــج ال تعني بذلك فشــل 
أو نجاح الفيلم اقتصاديا لسبب مهم 

جدا، وهو الكثافة السكانية.
حاليــا، عــدد ســكان الخليج مــن غير 
المملكة العربية الســعودية يبلغ نحو 
يحضــر  ومــن  نســمة،  مالييــن   5.5
 % 1 لفيلــم خليجــي نحــو  الســينما 
 55 يــوازي  مــا  أي  العــدد،  هــذا  مــن 

ألف نســمة، هــذا إذا كنا محظوظين، 
فالفيلم يعرض في دار سينما واحدة 
أو اثنتين على األكثر في دور عرض 
دول الخليــج العربي، وبالتالي يكون 
هنــاك من 5 إلى 12 دار عرض للفيلم 
فــي جميــع دول الخليج عدا المملكة 
العربيــة الســعودية، بمــا يــوازي مــن 
1000 إلى 2400 كرســي، فلو صرفنا 
علــى الفيلــم مــا يعــادل الـــ  200 ألف 
بســيط،  مبلــغ  وهــو  ســعودي،  ريــال 
مليئــة  المقاعــد  جميــع  كانــت  ولــو 

بالمشاهدين في دول الخليج العربي 
لخمســة عــروض فــي اليــوم )وهــذا 
مستحيل طبعا( سيحقق الفيلم 360 
ألــف ريــال فــي اليــوم الواحــد، منهــا 
70 %، أي مــا يعــادل 252 ألــف ريال 
108 آالف  الســينما، ويبقــى  لشــركة 
ريال للمنتج، ولو استمر هذا المنوال 
لمــدة  محجــوزة  جميعهــا  والمقاعــد 
يوميــن، يســتطيع المنتــج أن يعيــد 
المبلــغ الــذي صرفه علــى الفيلم دون 
فوائــد، ومــن تجربتي معــدل دخول 
الجمهــور لفيلم خليجي في كل دول 
 300 هــو  الســعودية  دون  الخليــج 
إلى 400 شــخص، أي يحتاج المنتج 
فقــط،  اإلنتــاج  مبلــغ  ليعيــد  أشــهرا 
وطبعا الشــركات ال تضع الفيلم لمدة 
أشــهر، فأحيانا يستمر الفيلم الناجح 
3 أســابيع فقــط وبكثير مــن األحيان 
إذا  المنتــج  أن  أســبوعين فقــط، أي 
 80 علــى  ســيحصل  محظوظــا  كان 
ألفــا أو 100 ألف ريــال عموما، وتلك 
إعــادة  تســتحق  ال  كبيــرة  خســارة 

التجربة.
وإنمــا اليــوم وبعد فتــح دور العرض 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــع 
مليــون   20 ســكانية  كثافــة  معــدل 
مواطــن، مــع مواطنــي دول الخليج، 
أعتقد الـ 10 % منهم ســتكون كافية 

وهــذا  اقتصاديــا،  الفيلــم  لنجــاح 
ســيدفع بالكثيــر مــن المنتجيــن فــي 
الخليــج والعالــم للدخــول فــي عالــم 

السينما، وهذا ما أتمناه.
وقــال فــي مداخلتــه إن الخيال مهم 
جدا في الكتابة للســينما، بل وتعتمد 
عليــه النصوص ورؤيــة الصناع أكثر 
كاتــب  أن  أعتقــد  وال  الواقــع،  مــن 
السيناريو يســتطيع أن يلتزم حرفيا 
بالقصــة، فللســينما لغــة خاصــة كمــا 
تعلمــون، الكاتــب يكتب ســطرا أدبيا 
يحــوي انتقــال البطــل من مــكان إلى 
آخــر، وكاتــب الســيناريو يحــول هذا 
ذات  مشــاهد  عشــرة  إلــى  الســطر 
صــور عميقــة وموســيقى تصويريــة 
ومؤثــرات صوتيــة يمــر مــن خاللهــا 
أخــرى  شــخصيات  علــى  البطــل 
فــي القصــة تدعــم الفكــرة األســاس 
وعــدم  تمامــا  مختلــف  الوضــع  لهــا. 
االلتــزام أحيانــا يكــون حرفــة ألجــل 
كمــا  بعــض.  مــع  والروايــة  الفيلــم 
تعلمون األدوات في الســينما ليســت 
ممثلــون  هنــاك  وإنمــا  وقلمــا،  ورقــة 
وموســيقى ومؤثــرات ووحدة زمان 
تختلــف  األدوات  هــذه  كل  ومــكان، 
عــن أدوات األديــب كاتــب القصة أو 

الرواية.

من فعاليات مهرجان بيت السرد للقصة القصيرة الثانيالمخرج العريق بسام الذوادي 

مشاركة سينمائية للمخرج بسام الذوادي في بيت السرد
لدينا للسينما  بــقــوة  المنتجين  ســيــدفــع  الــســعــوديــة  ــي  ف ــرض  ــع ال دور  فــتــح 

طارق البحار
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مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة ُتضعف الذاكرة
خلصت دراســة حديثة إلى أن مشاهدة 
التلفزيــون أكثــر مــن 3 ســاعات ونصف 
يوميا قد تؤدي إلى تدهور الذاكرة لدى 

البالغين.
ل  أجريــت  التــي  الفحــوص  وخلصــت 
3500 ممــن يزيــد عمرهــم عــن 50 عاما 
إلــى أن تدهــور القدرة على تذكر الكالم 
لدى من يشــاهدون التلفزيون لســاعات 
طويلــة يبلــغ نحــو ضعــف عــدد الذيــن 

يشاهدون التلفزيون لمدد قصيرة.
وتضعف ذاكرة اإلنسان بصورة طبيعية 

نتيجة لتقدم العمر.
لكــن ذلــك يحــدث بصــورة أســرع كلمــا 
شــاهدنا التلفزيون لمدة أطول، حســبما 
أشــارت دراســة أجرتها جامعــة كوليدج 
لندن. وال يستطيع الباحثون التيقن من 
أن التلفزيون هو سبب التدهور السريع 
للذاكرة، لكنهم قالوا إن من المحتمل أن 
المشــاهدة لســاعات طويلة تمنع الناس 
مــن القيــام بالمزيــد من األنشــطة األكثر 
تنشيطا للذاكرة مثل القراءة والتمارين 

الرياضية.
الذيــن  أن  إلــى  الدراســة  وخلصــت 
يشــاهدون التلفزيــون لمــدة تزيد عن 3 
ســاعات ونصف يوميا يصابون بتدهور 
يصــل إلى مــا بين 8 و%10 فــي القدرة 

على تذكر الكالم.
إلــى أن تدهــور  كمــا خلصــت الدراســة 
الذاكــرة لــدى مــن يشــاهدون التلفزيون 
بصــورة أقــل يصــل فــي المعــدل إلى ما 

بين 4 و5%.

وقالت الباحثة بمعهد علم األوبئة  «
والرعاية الصحية في جامعة 
كوليدج لندن ديزي فانكورت، 

إنه على الرغم من أن مشاهدة 
التلفزيون لها فوائد تعليمية 

وفوائد لالسترخاء، إال أنه “بصورة 
عامة تشير الدراسة إلى أن 

البالغين الذين تفوق أعمارهم 
الخمسين يجب أن يحاولوا 

الموازنة بين مشاهدة التلفزيون 
وغيرها من األنشطة”.

قالت وزارة الثقافة األردنية إن الممثل 
نبيل المشــيني توفي أمس الســبت عن 
79 عاما بعد مشــوار طويل من العطاء 
الفنــي. وقــال وزيــر الثقافــة محمــد أبو 
”تميــز  المشــيني  إن  بيــان  فــي  رمــان 
بأعمالــه الفنيــة والدراميــة التي عرفت 
علــى مســتوى العالــم العربــي من خالل 
ببراعــة  تقمصهــا  التــي  الشــخصيات 
المشــيني  بــارع“. واشــتهر  فنــي  وأداء 
المسلســل  فــي  عــواد   ”     بشــخصية    ”   أبــو 
الكوميــدي )حــارة أبــو عــواد( الــذي بــدأ 
عرضــه تلفزيونيا في مطلــع الثمانينات 

وتم تقديم عدة أجزاء منه.

ولد المشيني في يوليو 1939  «
وهو ابن اإلذاعي اسحق المشيني 
وشقيق الممثل أسامة المشيني 

)1985-1950(. وبجانب األعمال 
الفنية ترأس المشيني رابطة 

الفنانين األردنيين، وعمل مذيعا 
في التلفزيون األردني.

رحيل الممثل األردني 
نبيل المشيني عن 

79 عاما
أيدت محكمة كندية قرارا بتغريم 3 شركات 
تبغ مليارات الدوالرات على سبيل التعويض 
جــراء  بمســتهلكين  لحقــت  أضــرار  عــن 
اســتخدام منتجاتهــا. وتضمــن القــرار دعوى 
قضائيــة جماعية ُرفعت ضد إمبريال توباكو 
كندا، وروثمانز بنسون آند هدجيز، وجيه تي 

آي ماكدونالدز.
 واســتنأفت الشــركات الثالثة الحكم الصادر 
فــي 2015، ويلزمهــم بدفــع تعويضات بقيمة 
11 مليــون دوالر. وكان المدعــون مدخنيــن 

من كيبك زعموا أن الشركات الثالث لم تبذل 
المخاطــر  مــن  لتحذيرهــم  الالزمــة  الجهــود 

الصحية للتدخين.
وأعلنــت روثمانــز بنســون آنــد هيدجيــز أنهــا 

سوف تستأنف الحكم. 

وقال المدعون إن الشركات الثالث  «
تعلم منذ الخمسينيات من القرن 

العشرين أن منتجاتها تسبب 
السرطان وغيره من األمراض، لكنها 

فشلت في تحذير المستهلكين.

إكــس كبســولة  أطلقــت شــركة ســبيس 
غيــر مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية 
أمــس الســبت وذلــك فــي خطــوة كبيــرة 
المملوكــة  الشــركة  هــدف  طريــق  علــى 
إليلون ماســك وإدارة الطيران والفضاء 
إرســال  الســتئناف  )ناســا(  األمريكيــة 
رحالت مأهولة إلى الفضاء انطالقا هذا 

العام.
دراجــون(  )كــرو  الكبســولة  وانطلقــت 
التــي يبلــغ طولهــا 4.9 متــر عبــر صاروخ 

مــن طــراز فالكــون 9 مــن مركــز كنيــدي 
الفضائي في فلوريدا.

وقالت ناسا إن من المتوقع أن  «
يستقبل طاقم المحطة الفضائية 
المكون من 3 أفراد الكبسولة التي 

ستحمل إمدادات ومعدات تزن 
حوالي 181 كيلوجراما في ساعة 

مبكرة من صباح اليوم . وستجري 
رائدة الفضاء األميركية آن مكلين 

ورائد الفضاء الكندي ديفيد سانت-
جاك اختبارات على الكبسولة.

11 مليار دوالر تعويضات لمستهلكي التبغ بكندا

“سبيس إكس” تطلق كبسولة لمحطة الفضاء الدولية

شرطي فنزويلي مع زوجته وأطفاله على الحدود البرازيلية الفنزويلية بوالية رورايما 
البرازيلية، حيث يسعى للحصول على اللجوء إلى البرازيل. وأعلنت سلطات الهجرة في 

كولومبيا أنها استقبلت أكثر من 100 جندي فنزويلي غادروا بالدهم وأعلنوا انشقاقهم 
عن الرئيس نيكوالس مادورو )أ ف ب(

نشــرت صحيفــة “اإلندبندنــت” البريطانيــة تقريــرا عــن عامل في الســكك 
الحديديــة قــام بإنقــاذ عــدد مــن ضحايــا االنفجــار الــذي شــهدته محطــة 

رمسيس في القاهرة.
وذكــرت ن وليــد مرضــي ُوصف بالبطل بعدما تداول مســتخدمو وســائل 
التواصــل االحتماعــي مقاطــع مصورة توضــح قيامه بمســاعدة الضحايا 
ومحاولة إطفاء النيران المشــتعلة فيهم حيث ســاهم وصديقه في إنقاذ 

10 أشخاص.
وأضافــت أن مرضــي ظهر في كاميــرات المراقبة وهو يركض نحو بعض 
الضحايــا وألســنة النيــران مشــتعلة فيهــم دون أن يبالي بالخطر وســكب 

عليهم المياه إلخماد النيران.
ونقلــت تــرو عــن وســائل إعــالم مصرية تحدثت مــع مرضي قولــه إنه لم 
يفكــر حين رأى وســمع أصوات اســتغاثة الضحايا ســوى فــي كيف يمكنه 

أن يخمد النيران التي نشبت في أجسادهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن شبكة السكك الحديدية في مصر تشهد كوارث 
متكررة، مضيفة أن المصريين يشــكون من هذه المشــكلة العويصة رغم 

أهمية السكك الحديدية لماليين األشخاص.

عامل ينقذ 10 من ضحايا قطار رمسيس

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الطلبة هم الضحية

تفاعــل متابعو إنســتغرام “البالد” 
الصحيفــة  نشــرته  تقريــر  مــع 
عــدد  “خفــض  بعنــوان  أمــس 
مــن  جبــاال  يبنــي  المنظفيــن 
وعلــق  بالمــدارس”.  األوســاخ 
 ،aviationbahrain مدير حســاب
قائــال “وكالعــادة كل جهــة تلقــي 
المسؤولية على غيرها والضحية 
هــم الطلبة”، وقالت المســتخدمة 
مــروة الذوادي “الغريب جدا نفي 

الوزارة لهذا األمر”.

كافــح المئــات مــن رجــال اإلطفــاء فــي 
أســتراليا، أمــس الســبت، إلطفــاء عــدد 
كبير من الحرائق التي اشــتعلت بســبب 
البرق، والتي اضطرت الكثيرين إلخالء 
مئــة  الشــتعال  البــرق  وأدى  منازلهــم. 
حريــق علــى األقل في واليــة فيكتوريا، 
فيما وجه مســؤولون تحذيرات عاجلة، 
بعــد أن التحــم حريقــان ليشــكال حريقــا 
علــى  العــام  بونيــب  متنــزه  فــي  هائــال 
بعــد نحــو مئــة كيلومتــر جنوب شــرقي 

ملبورن.
فــي  الطــوارئ  إدارة  مفــوض  وقــال 
فيكتوريا، أندرو كريسب، إن الحريق لم 
يلتهــم أي ممتلــكات. وأضاف أن الوالية 
ستعلن حظرا كامال على إشعال النيران 
اعتبــارا من اليوم األحد وســط توقعات 

بارتفاع درجات الحرارة.

وتتوقع السلطات األسترالية أن  «
تصل درجات الحرارة إلى مستويات 

قياسية في بعض أنحاء البالد.

تضــرب الصيــن راهنا ظاهــرة من نوع 
“إل نينيــو” تؤدي خصوصا إلى ارتفاع 
في المتساقطات مهددة زراعات األرز 
ومســاهمة في تفاقم تلوث الجو على 

ما ذكرت السلطات.
جنــوب  فــي  المــدن  بعــض  وشــهدت 
البالد 55 يوما من المطر أي أكثر بـ15 

يوما من المعدل الموسمي.
و”إل نينيو” ظاهرة مناخية تؤدي بين 
عوامل أخرى، إلى ارتفاع حرارة مياه 
المحيط األطلســي المداري ومتوسط 

دراجات الحرارة العالمية.

وحذر العضو في األكاديمية  «
الصينية للهندسة دينغ يهوي من 

أن ضعف الشمس الذي يؤدي 
إلى تدن في الحرارة، سيلحق 

ضررا بزراعات األرز. وأوضح “في 
حال استمر الوضع حتى الربيع 

فإن االنتاج الزراعي في جنوب 
البالد سيتأثر بشكل خطر”.

البـرق يشعـل 
“جحيمـا”

 فـي أستـراليـا

“إل نينيو” تهدد 
زراعات األرز في 

الصين
مــن المتوقع افتتاح الموقع الروماني الذي 
قتــل فيه يوليــوس قيصر للســياح والزوار 

للمرة األولى منذ عقود.
البريطانيــة  “ميــرور”  صحيفــة  وبحســب 
أرجنتينــا”  تــوري  دي  “الرجــو  ســاحة  أن 
وهــي ســاحة قديمــة فــي رومــا كانــت فــي 
الســابق مغلقة أمــام الزوار. أمــا اآلن، وفي 
محاولــة لمواصلــة الحفــاظ علــى األطالل، 

أعطت الســلطات المحليــة الضوء األخضر 
لبــدء عمليــة الترميم، تهدف لفتــح الموقع 
للســياح والجمهور في العام 2021. وكانت 
الســاحة في الســابق بمثابة بيت لـ 4 معابد 
رومانية، عالوة على مسرح “بومبي”، الذي 

كان أول مسرح دائم في المدينة.

وكان الموقع بين المعابد والمسرح  «
التي قتل فيها يوليوس قيصر، حيث 
طعن حتى الموت في 15 من مارس 

العام 44 ق.م.

افتتاح موقع مقتل يوليوس قيصر للسياح

ُعرضت في لندن لوحة صممها برنامج كمبيوتر ولفتت األنظار وسط أعمال فنانين 
كبار قبل مزاد فني كبير يقام هذا األسبوع في العاصمة البريطانية. ومن المرجح أن 

تحقق لوحات فنانين كبار، منهم لوسيان فرويد وآندي وارهول وجان ميشيل باسكيا 
وروي ليختنشتاين، بعضا من أعلى األسعار في المزاد، لكن لوحة “ميموريز أوف 

باسرباي آي” التي ابتكرها برنامج صممه المبرمج األلماني ماريو كلينغمان ستثير 
الكثير من االهتمام.

ساحة الرجو دي توري أرجنتينا في روما من المتوقع افتتاحها للزوار في العام 2021
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