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اعتبرت فائزة رفسنجاني، ابنة الرئيس اإليراني األسبق هاشمي 
رفســنجاني، أن نظام طهران بتسييســه القضايا المتعلقة بالمرأة 

وربطها بالدين، حال دون القضاء على التمييز ضدها.
وقالت في حوار مع “يورونيوز- فارســي” الجمعة، بمناســبة يوم 
المــرأة العالمــي، إن المجتمــع اإليرانــي والعالــم لــن يســمح لنظام 

إيران أن يتصرف كـ “داعش”، تجاه قضايا المرأة.
كمــا شــككت رفســنجاني بمــا جــاء فــي تصريحــات مستشــارة 
الرئيس اإليراني لشــؤون المرأة واألســرة، معصومة ابتكار، التي 
عــددت فيها 40 مؤشــرا عن التقدم الــذي حصل في وضع المرأة 

في ظل “الجمهورية اإلسالمية”.

توقع مصدر مسؤول في شركة 
“تطويــر للبتــرول” – فضل عدم 
ذكــر اســمه – البــدء بإنتاج الغاز 
مــن حقــل خليــج البحريــن فــي 
الربــع األخيــر من العــام الجاري 
المســؤول  وأوضــح   .2019
هامــش  علــى  للصحافييــن   -
وضــع حجــر األســاس لمشــروع 
نفــط  شــركة  مصفــاة  تحديــث 
البحريــن )بابكــو( - أننــا ال نــزال 
حالًيــا فــي مرحلــة النقــاش مــع 
تحديــد  دون  عالميــة  شــركات 
أجــل  مــن  الشــركات،  لهــذه 
معهــا  اتفاقيــة  إلــى  الوصــول 

للبدء في إنتاج الغاز.

باكورة إنتاج الغاز من 
“خليج البحرين” نهاية العام

سمو رئيس الوزراء قريب من نبض الشارع
“الجمهورية”: “الوطني للتوظيف” يجسد االستثمار في المواطن

نشــرت صحيفــة “الجمهوريــة” المصريــة تقريــرا بعنــوان 
“البحريــن وخصوصيــة التجربــة فــي مكافحــة البطالــة”، 
تطرقــت فيــه إلــى تجربــة مملكــة البحريــن االقتصاديــة، 
السيما فيما يتعلق بإطالق “البرنامج الوطني للتوظيف”، 
في خطوة لمكافحة مشــكلة البطالة التي رأت الصحيفة 
أنها ظاهرة عالمية تشغل بال العديد من الحكومات حتى 
فــي الدول ذات الوفرة االقتصادية، وأكدت أن الحكومة 
البحرينية برئاســة رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة راعــت خصوصيــة 
التجربــة االقتصاديــة لهــا منــذ انطالقهــا قبــل عقــود، إذ 
يبــدو ذلك واضحا بمقارنة التجربــة البحرينية بنظيراتها 
اإلقليمية أو الدولية.وأضافت أن البشر هم الثروة الحقيقية، 
وهذا هو ما فعله صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإطالق 
الــذي يحقــق االســتثمار فــي المواطــن وجعلــه فــي  البرنامــج 

صدارة اهتمامات الدولة لتمكينه من الوظائف المهمة.
وأشــادت “الجمهورية” بخصوصية التجربة البحرينية في ســّن 

القوانيــن وإطــالق البرامــج، إذ إن الحكومــة برئاســة صاحــب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء عنــد إطــالق البرنامــج الوطنــي 
للتوظيــف، راعــت جيــدا خصوصيــة البحريــن كدولــة محدودة 

الموارد الطبيعية.
وأكــدت الصحيفــة المصريــة فــي ختــام تقريرهــا أن التفســير 
الواضــح ألســباب الرؤيــة الثاقبــة مــن صاحــب الســمو الملكــي 
هــو  البطالــة  لقضيــة  الموضوعيــة  الــوزراء ومعالجتــه  رئيــس 
سياســة ســموه الدائمــة التــي تعتمــد علــى الزيــارات الميدانيــة 
لجميــع مناطق البحريــن وألماكن إقامة المشــروعات المختلفة 
وكذلــك المجلس األســبوعي الــذي يعقده ويكــون مفتوحا 
لمختلف جموع الشعب البحريني من دون أي تفرقة، ولهذا 
تتوافر لســموه أطر وآليات كثيرة تجعله مطلًعا على نبض 
الشــارع وقريبا من احتياجاتــه وتطلعاته وهمومه، وقادرا 
علــى المبادرة بالبرامج والسياســات الكفيلة بتحقيقها وما 
المشــروع الوطنــي للتوظيــف الــذي ُأطلــق أخيــرا إال مثــال 

ونموذج على ذلك.

 محرر الشؤون المحلية
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www.ithmaarbank.com فرص فوز مميزة مع 
بطاقات إثمار ماستركارد االئتمانية

الرفاع يتأهل إلى نهائي السلةالمصور الطموحالحوثي ينكل بقبائل300 مشارك بـ “جيبكا”80 % اإلنجاز بالمطار
أكد وزير المواصالت واالتصاالت  «

رئيس مجلس إدارة شركة مطار 
البحرين كمال أحمد أن نسبة 

اإلنجاز في مشروع تحديث 
المطار تجاوزت 80 %، ما يعكس 

الجهود المتفانية التي تبذلها 
الجهات المشاركة.

تنطلق فعاليات منتدى “جيبكا”  «
للبالستيك واألبحاث واإلبداع 

11 – 14 مارس 2019 بفندق أرت 
روتانا أمواج تحت رعاية وزير 

النفط الشيخ محمد بن خليفة 
آل خليفة، بمشاركة أكثر من 300 

مشارك من 81 شركة.

أفادت مصادر “العربية” أن  «
ميليشيات الحوثي نفذت حملة 
اعتقاالت وإعدامات جماعية ضد 

أبناء قبائل حجور في منطقة 
العبيسة. وأوضحت مصادر قبلية 
أن الميليشيات أعدمت 5 من أبناء 

القبائل اختطفتهم من منزل.

محمود مرزوق مصور أعراس  «
عشريني العمر، صغير العمر 

كبير الطموح، ابتدأ مشواره 
بشغفه ببعض األدوات التقليدية 

البسيطة، واآلن لديه استوديو 
خاص به، ويخضع تحت إشرافه 

8 موظفين بحرينيين.

حجز فريق الرفاع المقعد الثاني في  «
نهائي دوري زين الدرجة األولى لكرة 

السلة، بعد أن قهر حامل اللقب المنامة 
في المباراة الفاصلة، متمكنا من الفوز 
عليه بنتيجة 81/79، بعد مباراة مثيرة، 

ضمن منافسات الجولة الثالثة لحساب 
الدور نصف النهائي لبطولة الدوري.
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سمو رئيس الوزراء

المنامة - البنك األهلي المتحد

فــاز البنــك األهلي المتحــد بجائزة أفضل 
فــي  اإلنترنــت  عبــر  النقــد  إلدارة  بنــك 
البحريــن للعــام 2018 مــن جانــب مجلــة 
جلوبال فاينانس، المجلة الدولية الرائدة 
المتخصصة في مجال البنوك والتمويل. 
جــاء فــوز البنك األهلي المتحــد بالجائزة 
المبتكــرة  الرقميــة  عروضــه  بفضــل 

والمؤسســات  التجاريــة  للشــركات 
الصغيرة والمتوســطة والنجــاح المتزايد 
لمنصــة التعامــل مــع الشــركات الرئيســة 
والنقــد؛  المعامــالت  بــإدارة  الخاصــة 
لعــدد  القنــاة الرقميــة المفضلــة  بوصفهــا 
متزايد من الشركات الرائدة في البحرين 

ودول المنطقة.

“األهلي” األفضل بإدارة النقد إلكترونًيا

جمعــة  الوجيــه  اإلماراتــي  األعمــال  رجــل  قــال 
الماجــد إن قــرارا خليجيــا اتخــذ في الســبعينات 
بعــدم تعليــم أبنــاء األجانــب والوافديــن مجانــا، 
واعتبرتــه قــرارا خاطئــا. ويذكــر أن الماجد الذي 
كان ضيفــا فــي “لقــاء األحــد” كان قــد بــدأ مــن 
الصفر حتى نجح بتأسيس امبراطورية تجارية 

كبرى، لها يد طولى في عمل الخير.

الماجد... يد طولى في عمل الخير
المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

ُمنحت رئيســة هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفــة جائــزة 

“شخصية التراث العربي للعام 2019”.
ويأتــي فــوز رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة 
للســياحة  الخاصــة  والســفيرة  واآلثــار 
المســتدامة مــن أجــل التنمية بهــذه الجائزة، 
مــن  الصــادر  الصحافــي  البيــان  بحســب 

تقديــًرا  الســياحي؛  لإلعــالم  العربــي  المركــز 
لدورهــا الكبيــر في تعزيــز العالقــة التكاملية 
بيــن قطاعــي الثقافــة والســياحة؛ مــن أجــل 
تأسيس بنى تحتية للثقافة من أجل التنمية 
المســتدامة، وحضورهــا الدولي الذي يســهم 
فــي تعزيــز الــدور الثقافــي البحرينــي علــى 

خارطة الثقافة الدولية.

مي بنت محمد “شخصية التراث العربي”
مؤنس المردي

جمعة الماجد)٢١(

أمل الحامد

حقل خليج البحرين



“الجمهورية”: “الوطني للتوظيف” يراعي خصوصية التجربة االقتصادية البحرينية

سمو رئيس الوزراء قريب من نبض الشارع

نشــرت صحيفــة “الجمهوريــة” المصريــة تقريــرا بعنــوان “البحريــن وخصوصية التجربة في مكافحــة البطالة”، تطرقت فيــه إلى تجربة مملكة البحريــن االقتصادية، 
الســيما فيمــا يتعلــق بإطــاق “البرنامــج الوطنــي للتوظيــف”، فــي خطــوة لمكافحــة مشــكلة البطالــة التــي رأت الصحيفــة أنها ظاهــرة عالمية تشــغل بــال العديد من 
الحكومات حتى في الدول ذات الوفرة االقتصادية، وأكدت أن الحكومة البحرينية برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

راعت خصوصية التجربة االقتصادية لها منذ انطاقها قبل عقود، إذ يبدو ذلك واضحا بمقارنة التجربة البحرينية بنظيراتها اإلقليمية أو الدولية.

تجربــة  أي  فــي  إنــه  الصحيفــة  وقالــت 
اقتصاديــة تظــل خصوصيــة التجربــة أهــم 
بكثير من التجربة نفســها؛ ذلك أن النظرية 
لتالئــم  وضعــت  إنمــا  العــام  إطارهــا  فــي 
مجتمعــا أو دولــة بعينهــا، لكن بعــد نجاحها 
فــي التطبيــق تتحــول إلــى نظريــة عالمية، 
وقــد تحــاول الــدول اســتيرادها وتطبيقهــا 
يكــون  قــد  ولكــن  األولــى  صورتهــا  فــي 
مصيرهــا الفشــل؛ ألنها لم تــراع خصوصية 
التجربة في تطبيق النظرية التي قد تكون 
صحيحة بالنسبة للتطبيق في دول أخرى.
العديــد  تراهــن  حيــن  فــي  أنــه  وأضافــت 
ثرواتهــا  فــي  االســتثمار  علــى  الــدول  مــن 
وإمكاناتهــا ومواردهــا قبــل أن تلتفــت إلــى 
الرؤيــة  وهــي  الشــعوب،  فــي  االســتثمار 
الدولــي  البنــك  رئيــس  خطأهــا  أكــد  التــي 
يونــج كيــم فــي مقــال كتبــه منــذ عاميــن، 
حيــث أشــار إلــى أن “بعض الــدول تقول لنا 
ســنحقق نمــًوا القتصادنــا أوال ثــم نســتثمر 
في شعوبنا، لكن الحقيقة أن االستثمار في 
البشــر هــو اســتثمار فــي النمــو االقتصادي، 
األمــم  ثــروة  مــن  كثيــًرا  أهــم  أصبــح  بــل 
المتعــارف عليها. فالبشــر هم الثــروة، وهذا 
هــو مــا فعله صاحــب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء بإطالق هــذا البرنامج الذي يحقق 
االســتثمار فــي المواطن البحرينــي وجعله 
فــي صــدارة اهتمامات الدولــة لتمكينه من 
الوظائــف المهمة، مــع االعتماد على القطاع 
الخــاص “المحلــي واألجنبــي” فــي تدريــب 
بالخبــرات؛  وتزويــده  البحرينــي  الموظــف 

ليكون جديرا بشغل الوظائف.

فــي  الســريعة  القــراءة  أن  إلــى  وأشــارت 
الحديــث  بالعصــر  العالــم  اقتصــادات دول 
توضــح أنهــا عــادت مــرة أخــرى إلــى فكــرة 
االســتثمار في البشر وليس اآللة فقط، كما 
حدث بعد الثورة الصناعية في أوروبا، كما 
أصبحــت الــدول ال تقيــم اقتصاداتهــا فــي 
التصنيفــات المعتمــدة بــرأس مالهــا المادي 
فقــط، بــل أصبــح رأس المال البشــري ُيقيم 
كأصــل مــن أصــول االقتصاد وليــس مجرد 
عامــل مــن عوامــل اإلنتــاج، وبالتالــي تبــرز 

أهميــة االعتماد على العمالــة الوطنية التي 
مــن غيرهــا علــى نجــاح  ســتكون أحــرص 
التجربة لصالحها ولصالح األجيال المقبلة، 
مستشــهدة بنمــاذج لــدول ناميــة، تحديــدا 
في جنوب شــرق آســيا، تمكنت من تحقيق 
طفــرات وقفزات اقتصادية غير مســبوقة، 
مواردهــا  علــى  التركيــز  خــالل  مــن  فقــط 
الجنوبيــة  كوريــا  تجــارب  مثــل  البشــرية، 
واليابــان،  كونــج  وهونــج  وســنغافورة 

وجميعها دول بدون موارد سوى البشر.

الصــدد  هــذا  فــي  “الجمهوريــة”  وأشــادت 
بخصوصيــة التجربــة البحرينيــة فــي ســّن 
القوانيــن وإطــالق البرامج، إذ إن الحكومة 
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  برئاســة 
الوطنــي  البرنامــج  إطــالق  عنــد  الــوزراء 
للتوظيف، راعت جيدا خصوصية البحرين 
كدولة محدودة الموارد الطبيعية، وليســت 
مــن  وفــرة  الخليــج  دول  كباقــي  لديهــا 
النفــط والغــاز، تؤمن للمواطــن نصيبا جيدا 
ســوق  تشــهد  كمــا  الوطنــي،  الدخــل  فــي 
العمــل فــي البحريــن مزاحمة مــن األجانب 
للبحرينييــن، وبالتالــي جــاء القــرار لحماية 
العامــل األهــم والمــورد األغلــى ألي دولــة 
فــي العالــم، وهــو العامــل الوطنــي. وأكدت 
تقريرهــا  ختــام  فــي  المصريــة  الصحيفــة 
أن التفســير الواضــح ألســباب هــذه الرؤية 
الثاقبــة مــن رئيــس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة 
ومعالجتــه الموضوعية لقضيــة البطالة هو 
سياســة ســموه الدائمــة التــي تعتمــد علــى 
الزيــارات الميدانية لجميع مناطق البحرين 
المختلفــة  المشــروعات  إقامــة  وألماكــن 
وكذلــك المجلــس األســبوعي الــذي يعقــده 
ويكــون مفتوحــا لمختلــف جمــوع الشــعب 
البحريني من دون أي تفرقة، ولهذا تتوافر 
لســموه أطــر وآليــات كثيــرة تجعلــه مطلًعــا 
علــى نبــض الشــارع وقريبا مــن احتياجاته 
وتطلعاتــه وهمومــه، وقــادرا علــى المبادرة 
بتحقيقهــا  الكفيلــة  والسياســات  بالبرامــج 
الــذي  للتوظيــف  الوطنــي  المشــروع  ومــا 

ُأطلق أخيرا إال مثال ونموذج على ذلك.

سمو رئيس الوزراء

local
@albiladpress.com

ــاء  ــ ــم ــ ــاء وال ــ ــرب ــهــ ــكــ ــ ــبـــل وزيـــــــر ال ــقـ ــتـ اسـ
عبدالحسين بن علي ميرزا بمكتبه سفير 
الجمهورية التونسية الجديد لدى مملكة 
الــغــريــانــي.واســتــعــرض  سليم  الــبــحــريــن 
التي  المشاريع  أبرز  الغرياني  مع  الوزير 
يتم تنفيذها في هذه المجاالت، وفرص 
التونسية  للشركات  المتاحة  االستثمار 
أيضا  الوزير  قدم  كما  القطاع.  هذا  في 
هيئة  وبــرامــج  خطط  عــن  مرئيا  عرضا 
ــمــــاء، والـــخـــطـــوات الــتــي  ــ ــكــهــربــاء وال ال
االستثمار  لتشجيع  الحكومة  اتخذتها 
في الطاقة الشمسية والعمل على زيادة 
التونسي  السفير  وأبدى  الطاقة.  كفاءة 
في  للمشاركة  التونسية  الشركات  رغبة 

المشاريع بحسب الفرص الممكنة.

المنامة - هيئة شؤون الكهرباء والماء

تفعيل التعاون مع 
02تونس بمجال الكهرباء

10 مارس 2019 األحـد
3 رجب 1440

ختـــام “درع الجــزيــرة 10” بالشــرقيــة

تلبية ألول دعوة رسمية لمحافظ بحريني لتفعيل التعاون

ــة ــات االحترافيـ ــى درجـ ــمت بأقصـ ــة اتسـ ــال البحرينيـ ــات القتـ مجموعـ

شــهد رئيس هيئــة األركان الفريق الركن ذياب 
النعيمــي صباح أمس، ختام مجريات فعاليات 
فــي   ”10 الجزيــرة  “درع  المشــترك  التمريــن 
ميــدان صامــت بالمنطقــة الشــرقية بالمملكــة 
العربيــة الســعودية الشــقيقة، بحضور رؤســاء 
هيئة األركان بالقوات المســلحة لدول مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربية، وقائــد قوات 

درع الجزيرة المشتركة.
البحرينيــة  القتــال  مجموعــات  وشــاركت 
التابعــة لقــوة دفــاع البحرين )البريــة والجوية 
المرحلــة  مجريــات  تنفيــذ  فــي  والبحريــة( 
الختاميــة للتمريــن مــع األشــقاء مــن القــوات 
المســلحة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
القتــال  مجموعــات  مشــاركات  اتســمت  إذ 
البحرينيــة التابعــة لقــوة دفــاع البحريــن فــي 
جميــع مراحــل التمريــن منــذ انطالقــه فــي 20 
االحترافيــة  درجــات  بأقصــى   2019 فبرايــر 
بشــكل  الموضوعــة  الخطــة  ضمــن  والكفــاءة 
متكامل وروح معنوية عالية امتازت بالجدية 
واإلقــدام، األمــر الــذي عكــس مــدى الجهوزية 
القتالية التي تتصف بها أسلحة ووحدات قوة 
دفاع البحرين وما وصلت إليه من مســتويات 
متقدمــة فــي التدريبــات العســكرية والتطــور 
والــذي  الميدانيــة،  التماريــن  فــي  الملحــوظ 
ُتجســد فلســفتها النموذجيــة باالعتمــاد التــام 
علــى تطويــر العنصر البشــري في قــوة الدفاع 
ودعمه بأحدث العلوم والمعلومات والمهارات 

العسكرية.
أجريــت  التــي  التمريــن  مراحــل  واشــتملت 
مــن  تطهيــر  عمليــات  علــى  الحيــة  بالذخيــرة 
منصــات  وضــرب  الكيميائيــة،  الضربــات 
الصواريــخ من قبــل القوات الجوية، وعمليات 
الســفن البحريــة، والدفاع الســاحلي وعمليات 
القــوات  قبــل  مــن  القــرى  وتطهيــر  اقتحــام 
للقــوات  جــوي  إســناد  وعمليــات  الخاصــة، 
الحربيــة،  العمليــات  وإدارة  الســطحية، 
واســتخدام أحــدث تقنيــات التســليح والنظم 
العســكرية العالميــة للقــوات المســلحة بــدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كمــا ويأتــي هــذا التمريــن تنفيــًذا للتوجيهــات 
الكريمــة مــن لــدن أصحــاب الجاللــة والســمو 
الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  دول  قــادة 
العربيــة، ولقــرارات مجلــس الدفــاع المشــترك 
بتفعيــل التعــاون العســكري بيــن دول مجلــس 
وزيــادة  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون 
التجانــس بيــن قــوات وجيوش دولهــا وإيجاد 

روح العمل المشــترك الموحــد لتبادل الخبرات 
وكسب التعاون المطلوب.

 10 المشــترك  الجزيــرة  درع  تمريــن  ويعتبــر 
بالمنطقــة،  العســكرية  التماريــن  أكبــر  أحــد 
المشــاركة،  القــوات  عــدد  ناحيــة  مــن  ســواء 
والخطــط  المســتخدمة  األســلحة  نوعيــة  أو 
أصبــح  إذ  التمريــن،  فــي  المنفــذة  العســكرية 
حًيــا  نموذًجــا  اليــوم  الجزيــرة  درع  تمريــن 
للتعاون العسكري الخليجي المشترك وشاهًدا 
علــى تطــور القــوات المســلحة بــدول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، ودليــاًل علــى 
العســكري  التنســيق  أطــر  إليــه  وصلــت  مــا 
المشــترك بينهــا واختباًرا حقيقًيــا لمدى كفاءة 
وقــدرات القوات المســلحة، وطريًقــا نموذجًيا 
إلــى التطــور والنجــاح، بهــدف اإلعــداد األمثل 
للقــوات؛ ليكونــوا علــى أهبة االســتعداد للذود 
عن ثرى وطنهم الغالي، ومكتسباته وإنجازاته 
التنموية. ويعد التمرين ضمن سلســلة تمارين 
درع الجزيرة المشتركة منذ انطالقه في العام 

1983 بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن 
أهــم التماريــن المشــتركة التــي تنفذهــا قوات 
وجيــوش دول مجلس التعــاون لدول الخليج 
إثــراء  فــي  التمريــن  ويســاهم  كمــا  العربيــة، 
الخبرات القيادية والقتالية للقوات المشــاركة، 
متطلبــات  الســتيعاب  وتطويرهــا  وصقلهــا، 
العمل العسكري المشترك بين القوات الشقيقة 
القتاليــة  العمليــات  مجــاالت  مختلــف  فــي 
واإلســناد الجوي والبحري للقوات في ميادين 
القتــال، إضافــة إلــى العمــل على دعــم وتقوية 
التنســيق والتعاون العسكري فيما بين القوات 
الكتساب المزيد من الخبرة الميدانية والقدرة 
القتالية في إطار التعاون الدفاعي والتنســيق 
التعــاون  بيــن دول مجلــس  القائــم  المشــترك 

لدول الخليج العربية.
فعاليــات  ختــام  فــي  األركان  رئيــس  وأشــاد 
التــي  واألهــداف  الطيبــة  بالنتائــج  التمريــن 
المهــم بمشــاركة  التمريــن  مــن وراء  تحققــت 
مجموعــات القتال التابعة لقوة دفاع البحرين 
)البريــة، الجويــة، البحرية( فــي التمرين ضمن 
وتفانيهــم  المشــتركة،  الجزيــرة  درع  قــوات 
فــي التعــاون المشــترك وتنفيــذ تطبيقــات هذا 
إلــى  مراحلــه جنًبــا  بمختلــف  المهــم  التمريــن 
جنــب مــع أشــقائهم بالقــوات المســلحة بــدول 

مجلس التعاون الخليجي.
ووصــل رئيــس هيئــة األركان إلــى البــالد ظهر 
أمــس، بعــد أن حضر ختــام فعاليــات التمرين، 

ورافقه عدد من كبار ضباط قوة الدفاع.

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - وزارة الداخلية

يبدأ محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن 
علــي بــن خليفــة آل خليفــة زيارة رســمية إلى 
اليابــان يــوم 24 مــارس الجــاري، يجــري فيها 
ســموه مباحثات مع عدد من كبار المســؤولين 
والمحافظيــن، تلبيــًة لدعوة تلقاها ســموه من 

الحكومة اليابانية.
بهــا  يقــوم  التــي  األولــى  الزيــارة  هــذه  وتعــد 
محافــظ مــن مملكــة البحريــن لليابــان، وهــي 
الزيــارة الرســمية األولــى التي يقوم بها ســمو 
الشــيخ خليفــة بــن علــي آل خليفة منــذ توليه 

منصبه.
كمــا تأتي الزيــارة في إطار العالقــات الوثيقة 
التــي تجمــع مملكة البحريــن واليابان، وضمن 
إطار تفعيل التعاون المشــترك بين المحافظة 

الجنوبية وعدد من المحافظات اليابانية.

سمو الشيخ خليفة بن علي يزور اليابان

Û  ال تؤجــل عمــل اليــوم إلى الغد، ربما ذلك أصبح شــعار المرحلة، فالوقت الذي
هو كالسيف ال يمهل كبار المسؤولين فرصة اللتقاط األنفاس، حاجات الناس 
متعاظمة، مشــكالتهم متراكمة، وعيونهم متعلقة بالحكومة على اعتبار أنها 
المســؤول األول عــن كبح جماح األزمات، والوفــاء بااللتزامات، والنزول إلى 

رغبة الشعب الباحث عن الكفاية والعدالة واالستقرار.
Û  رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان يــدرك جيًدا

الحكومــة،  أولويــات  مقدمــة  فــي  تأتــي  وأن  البــد  المواطــن  متطلبــات  أن 
وأن المعــادالت الصعبــة ال يمكــن حلحلتهــا إال بتكاتــف الســلطة التنفيذيــة 
والتشــريعية، األولــى تطلــق المشــاريع وتوجــه الــوزارات، وتنزل إلــى رغبات 
الناس، واألخرى تنقل تلك الرغبات إلى الحكومة كي تباشر مهامها الوطنية 

بالسرعة واالقتدار الممكنين.
Û  فــي مجلــس الــوزراء األخيــر كلف خليفة بــن ســلمان 5 وزارات دفعة واحدة

بدراســة 16 مشــروًعا خدمًيــا فــي مدينــة حمــد وقاللــي والمحــرق والــزالق 
واللــوزي والمنامــة، ال مناطقية وال فرز وال تمييز عند اختيار مواقع مشــاريع 
التنمية، وال رفض أو إقصاء، لكل من يصل بصوته إلى األب الرئيس أو إلى 
حكومتنا الرشــيدة أو إلى مجلس النواب بفكرة أو مشــروع، فجميع األبواب 

مفتوحة، وجميع المقترحات مسموعة، والرايات البيضاء على المحك.
Û  هكــذا فهمنــا مــن توجيهات ســمو رئيــس الوزراء وهــو يلتقي بالوفــد النيابي

مؤخــًرا، وهكــذا تدرك الحكومة أن توجيه وزارات الصحة والعدل واألوقاف 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  واألشــغال  واإلســكان  والتعليــم  والتربيــة 
العمرانــي نحــو دراســة متطلبــات األهالــي فــي المناطــق المذكــورة يأتــي من 
األهميــة بمــكان بحيث يصب في نهاية المطــاف باتجاه توفير أعلى درجات 
االســتقرار وتحقيــق اآلمــال والطموحــات ألبنــاء الوطــن كافــة، مــن دون أية 

تفرقة أو تلكؤ أو استثناءات.
Û  وددت لــو يــدرك القطــاع الخاص أهمية ما تقوم به الحكومة حالًيا من خطى

واثقة وباتجاه عشرات المشاريع التنموية، ويبادر بالمشاركة في هذا الزخم 
المستدام جنًبا إلى جنب مع القطاع العام، إدراًكا منا بأن طائرة الوطن ال تقلع 
إال بجناحيــن، وأن المشــاركة الوطنيــة مــن مختلــف فئات وشــرائح المجتمع 
آن لهــا أن تتخلــق بــل وتصــب باتجــاه النمــاء المســتدام، واإلســتراتيجيات 

المستهدفة.
Û  ولعــل فيمــا تــم إطالقه مؤخــًرا من مشــروع تطوير لبرنامج تســهيالت مزايا

اإلســكاني ما يشــير إلى أن الدولة على الرغم من أعبائها المالية، ومحدودية 
عائداتهــا، وضيــق رقعة الفرص التمويليــة المتاحة، فإنها تحرص على توفير 
الخدمــات التــي يحتاجهــا المواطن، بــل أنها تحاول في االتجــاه الذي يجلب 
النمــاء التراكمــي للقطاعــات االقتصادية التــي تعاني، وتلك التــي تحاول أن 
تخــرج مــن الحلقة المفرغة للتراجع، بحيث يتفــق النمو المتوازن مع تحقيق 
اإلبداع في اقتناص الفرص، واالعتماد على المعرفة والتكنولوجيا المحدثة 
فــي عــالج االختــالالت الهيكليــة التي تطــل بأعناقها الطويلة مــن بين الركام 
المتكاسل للمحاوالت غير الموفقة وتلك التي يصادفها التعثر كل حين، أملنا 
كبيــر فــي أن الحكومة تســتطيع أن تواجه العثرات باإلنجــازات واإلخفاقات 
بالمشــاريع الطموحــة، وهــا نحن اليوم أمام 16 مشــروًعا دفعــة واحدة تحت 

الدراسة داخل أروقة 5 وزارات، والبقية تأتي.

5 وزارات و16 مشروعا

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

سمو محافظ الجنوبية

جانب من التمرينرئيس األركان يشهد ختام “درع الجزيرة 10”

المنامة - الجامعة األهلية

فــي خطــوة تعزز مــن مكانة البحريــن كمركز 
غيــر  وإنجــاز  المنطقــة  فــي  للتعليــم  رائــد 
إس  كيــو  منظمــة  أعلنــت  محليــا،  مســبوق 
عــن حصــول  الجامعــات  لتصنيــف  العالميــة 
الجامعــة األهليــة علــى تصنيــف “3 نجــوم”، 
وهــو التصنيــف الــذي يمنــح للجامعــات ذات 
الحضــور الدولــي المتميز.وحصدت الجامعة 
5 نجــوم في مجاالت التدريس والمســؤولية 
االجتماعيــة والمرافــق الجامعيــة و4 نجــوم 
والشــمولية،  العالمــي  البعــد  مجــاالت  فــي 
العمــل  فــرص  مجــاالت  فــي  نجــوم  و3 
والجوانــب اإلجماليــة، وفقا لتقييم مؤسســة 

 Quacquarelli(ســيموندس كواكواريلــي   ”
العالمــي  بالتقييــم  المختصــة   )Symonds
للجامعات “Audit QS-Stars “المستقل الذي 
اعلنتــه أمــس ضمــن حفــل نظمتــه الجامعــة 
المؤســس  الرئيــس  رعايــة  تحــت  األهليــة 
األمنــاء عبــدهللا  للجامعــة ورئيــس مجلــس 
الحــواج، وبحضــور رئيــس الجامعــة منصور 
العالــي والمديــر اإلقليمي لمؤسســة كيو إس 
فــي الشــرق األوســط أشــوين فرنانــدز. وأكد 
الحــواج أن مشــاركة الجامعــة األهليــة فــي 
مــن  جــزءًا  يعــد   Audit QS-Stars تقييــم 
التزامها بالمســاهمة الفاعلــة في جعل مملكة 

البحرين مركزا رائدا للتعليم في المنطقة.

“األهلية” أول جامعة بحرينية 
”QS“ تحصد النجوم من

محرر الشؤون المحلية



03 local@albiladpress.com

األحـد
10 مارس 2019 
3 رجب 1440

قضــت محكمــة االســتئناف العليــا المدنيــة الثانيــة برفــض الدعــوى المرفوعــة وتأييــد الحكــم المســتأنف ضد وزارة األشــغال 
وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي بخصوص رفع قيمة التعويض عن اســتمالك ثالثة عقارات بمنطقة الشــاخورة، كما 

ألزمت المستأنفين بالمصاريف.

األشــغال  وزارة  بإصــدار  الدعــوى  وتتمثــل 
 3 العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
قــرارات اســتمالك علــى 3 العقــارات موضــوع 
إنشــاء  لصالــح   2004 العــام  فــي  الدعــوى 
مشــروع الشــاخورة اإلســكاني حســب طلــب 

وزارة اإلسكان.
المنصــوص  الالزمــة  إجــراءات  اتخــاذ  وبعــد 
قــرار  ونشــر  االســتمالك،  قانــون  فــي  عليهــا 
وإشــعار  الرســمية،  الجريــدة  فــي  االســتمالك 
الجهــات المعنيــة ذات العالقــة، إذ تــم قــدرت 
األول  للعقاريــن  العقــار  ســعر  التثميــن  لجنــة 
المربــع  للمتــر  دينــارا   40.903 بواقــع  الثانــي 
لألرض، وبالنسبة للعقار الثالث بواقع 37.674 
دينــارا للمتــر المربــع لــألرض، علــى أســاس أن 

العقارات المستملكة أراضي فضاء كبير وغير 
مخططة وغير مرتبطة بشبكة الطرق.

إال أن مالك العقار أبدى رفضه للسعر المذكور، 
وتقــدم بطعــن علــى قــرار التثميــن أمــام لجنة 
بالبحــث  تداولــت  بدورهــا  التــي  التظلمــات، 
والتمحيص األوراق والمستندات المقدمة من 
المدعــي، وكمــا انتقلــت اللجنــة لمعاينــة العقار 
علــى الطبيعة وقدرت قيمة العقار االســتمالك 

بمراعاة معايير العدالة اإلنصاف.
وانتهــت اللجنــة إلى قبول التظلم شــكاًل وفي 
الموضــوع بتأييد الســعر الــذي انتهت له لجنة 
األراضــي  أن  أســاس  علــى  التثميــن محمــواًل 
وليــس  مخططــة  وغيــر  كبيــرة  المســتملكة 
لهــا شــوارع وال يمكــن مقارنتهــا مــع القســائم 

الســكنية الصغيــرة والمخططــة؛ ليكون تثمين 
العقــار األول بقيمــة  87.552 دينــارا، والثانــي 
بقيمــة  والثالــث  دينــارا،  بقيمــة  115.718 
وبمجمــوع  1,035,817  دينــارا،   832.546 
دينــارا. وإال أنــه وفــي العــام 2014 تقدم مالك 
العقــار بالطعــن أمــام محكمة الكبــرى اإلدارية، 
والتي قضت برفض الدعوى، وألزمت المدعي 
بالمصروفــات، وإذ لــم يلــق هذا القضــاء قبواًل 
لــدى المســتأنفين من ورثة المدعــي، فتقدموا 
بالطعــن علــى الحكم أمام محكمة االســتئناف 
العليا، ابتغاء الحكم بقبول االســتئناف شــكاًل، 
المســتأنف  الحكــم  باإللغــاء  الموضــوع  وفــي 
والقضــاء مجــدًدا بإلزام المســتأنف ضدها بأن 
تــؤدي لهــم مبلًغــا وقــدره 8.715.857 دينــارا 

وإلزامهــا بالرســوم والمصاريف ومقابل أتعاب 
المحاماة عن درجتي التقاضي.

وتداولت فصول الدعوى القضائية أمام عدالة 
محكمــة االســتئناف العليــا، التــي أشــارت إلــى 
أن البيــن مــن الئحــة تعديــل الطلبــات المقيدة 
أمام محكمة أول درجة، وكذلك تعديل شــكل 
الدعــوى باختصــام الورثــة كمســتأنفين، أنهــم 
يطلبــون التعويض عن قيمــة األراضي الثالث 
المنتــدب  الخبيــر  قدرهــا  والتــي  المســتملكة 
بمبلــغ 8.715.857 دينــارا، وكذلــك التعويــض 
عــن التأخيــر في صرف مبلــغ التعويض وعدم 
منــذ صــدور  المســتملكة  بالعقــارات  االنتفــاع 

قرارات االستمالك وحتى تاريخه.
وأضافــت أن الثابــت مــن األوراق قيــام الجهة 
ســنة  اســتمالك  قــرارات   3 بإصــدار  اإلداريــة 
2004؛ الستمالك قطع األراضي محل التداعي 
فــي  والكائنــة  المســتأنفين  لمــورث  المملوكــة 
الشــاخورة مــن المنامــة، ومــن ثــم فــإن تثمين 

التعويــض  وتقديــر  المســتملكة  العقــارات 
المســتحق عن قرارات االستمالك المشار إليها 
يخضــع ألحكام المرســوم بقانون رقم 8 لســنة 
1970 بشأن استمالك األراضي للمنفعة العامة 

لكونها صدرت في ظل العمل بأحكامه.
إدارة  قيــام  أيًضــا  الثابــت  مــن  إن  وحيــث 
مــورث  بإشــعار  والتعويــض  االســتمالك 
المســتأنفين للتقــدم بصــرف مبلــغ التعويــض، 
إال أنــه لــم يتقــدم بطلــب الصــرف، حيــث تــم 
اســتيفاء إجــراءات العرض بالوفــاء واإليداع 

منذ العام 2005.
وكمــا ثبت أيضا قيام اإلدارة المذكورة بإيداع 
مبلــغ مبالــغ التعويــض لــكل عقــار مــن عقارات 
المســجل  مكتــب  لــدى  التداعــي  موضــوع 
العــام بــوزارة العــدل، األمــر الــذي تخلص معه 
المحكمــة إلــى أن تأخير صرف مبلغ التعويض 
الفعلــي لــم يكــن راجًعــا تأخــر إجــراءات إدارة 
االســتمالك والتعويــض، وإنمــا كان راجًعــا إلى 

رفــض مالــك العقــار اســتالم مبالــغ التعويــض، 
وقيامه بالطعن على قرارات االســتمالك محل 

التداعي.
وأشــارت المحكمة في حكمها أن عمل الخبير 
المنتــدب ال يعــدو أن يكون عنصًرا من عناصر 
اإلثبــات الواقعيــة في الدعوى يخضــع لتقدير 
محكمــة الموضــوع التــي لهــا ســلطة األخذ بما 
انتهــى إليــه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما 
رأت أنــه وجــه الحق في الدعوى مــا دام قائًما 
علــى أســباب لهــا أصلهــا، وهــو مــا تلتــف معــه 
المحكمــة عــن طلــب إعــادة المأموريــة للخبير 
لعــدم جــدواه، وإذ أخذ الحكم المســتأنف بهذا 
النظــر وخلص إلــى رفض الدعوى المســتأنفة، 

فإن بات جديًرا بالتأييد.
بقبــول  المحكمــة  حكمــت  األســباب  ولهــذه 
برفضــه  الموضــوع  وفــي  شــكاًل  االســتئناف 
وتأييد الحكم المســتأنف وألزمت المستأنفين 

بالمصاريف.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

“االستئناف” ترفض إلزام “البلديات” بدفع 7 ماليين دينار

أحــالم األباطــرة فــي أنقــرة وطهــران!
Û  التركــي الصديقــان  الشــعبان  ابُتلــي 

العــرب معهمــا،  واإليرانــي، وابتلينــا نحــن 
بنظاميــن سياســيين ينطبق عليهمــا المثل 
الــدارج أو واحــدة مــن الحكم التــي تقول: 
إنــه إذا أفلــس التاجــر يعــود إلــى دفاتــره 
أنقــرة  فــي  الحالمــون  فالحــكام  القديمــة، 
وبمختلــف  جاهديــن  يســعون  وطهــران 
فتــح  إلــى  والعناويــن  والوســائل  الطــرق 
الدفاتــر القديمــة ونبــش القبــور ومحاولــة 
الميتيــن  الجســدين  فــي  الــروح  نفــخ 
والفارســية  العثمانيــة  لإلمبراطوريتيــن 
وإحيائهمــا، يدفعهمــا اإلحســاس الموهــوم 
ونزعــة  واالســتعالء،  والفوقيــة  بالتفــوق 
التمــدد  فــي  والرغبــة  والتوســع،  الهيمنــة 
والنفــوذ، وهــي خصائص متأصلة لألســف 
الشــديد في الفكرين العثماني والفارســي، 
ولألســف الشــديد أيًضــا فإنهــا ُتحقــن فــي 
بعــض جوانبهــا بســموم الضغينــة والحقــد 
والكراهيــة ضد العــرب بما في ذلك اتهامنا 
مــن قبــل الحالميــن فــي أنقــرة بمســؤولية 
بســبب  العثمانيــة؛  اإلمبراطوريــة  انهيــار 
الثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف 
بالتعــاون  الحجــاز  فــي  علــي  بــن  حســين 
مــع اإلنجليــز، واتهامنــا مــن قبــل الحالمين 
فــي طهــران باغتيــال تراثهــم وحضارتهــم 
الساسانية العظمى عندما فتحت الجيوش 

العربية اإلسالمية بالد فارس.
Û  وقبــل أن نســتطرد البــد أن نكون منصفين

العــرب  نحــن  صفوفنــا  بيــن  أن  ونعتــرف 
مــن يتحســر علــى الماضــي ويحلــم أيًضــا 
باســتعادة أمجاد العرب إبان دولة الخالفة 
األموييــن  وإمبراطوريــات  الراشــدة 
والعباســيين والفاطمييــن ودولــة األندلس 

وغيرها.
Û  معجــم“ فــي  إمبراطوريــة  كلمــة  ف  وُتعــرَّ

المعانــي الجامــع” على أنها اســم لنظام ِمن 
أنظمــة الحكــم القديمــة قائــم على أســاس 
وشــعوب  واســعة  أقاليــم  فــي  التحكــم 

مختلفة.
Û  والبد أن يــدرك هؤالء الحالمون، خصوًصا

فــي أنقــرة وطهــران، بــأن عصــر األباطــرة 
واإلمبراطوريــات قد ولى وانتهى إلى غير 
رجعة، وأن األموات ال يعودون إلى الحياة 
فــي هــذه الدنيا، وأنه ال ســبيل إلــى إيقاظ 
السلطان عبدالحميد أو السلطان نادر شاه، 
وأن عليهــم أن يقــرأوا التاريــخ ويتعلمــوا 
مــن دروســه وعبــره، وأن لعبــة أو نظريــة 
“حدود إيران الفارســية الكبرى” هي سالح 
خطيــر ذو حديــن قــد يقودنــا إلــى حــدود 
إمبراطورية األمويين التي كانت عاصمتها 
دمشــق وكانــت األراضي الفارســية بأكملها 

ضمن حدودها وتحت سيطرتها.
Û  اإلمبراطوريتيــن حــدود  اندثــرت  لقــد 

مــن  وغيرهمــا  والجرمانيــة  الرومانيــة 
عهــد  وولــى  القديمــة  اإلمبراطوريــات 
أباطرتهــا إلــى غيــر رجعــة. وقضــى عــرب 
علــى  اإلســالم  رايــة  تحــت  الصحــراء 
اإلمبراطوريــة الساســانية فــي فــارس ولم 
ولــن تقــوم لها قائمة بعد ذلــك، كما أجهزت 
الحــرب العالميــة األولــى علــى آخــر أنفاس 
اإلمبراطوريــة العثمانيــة، وأنهــت الحــرب 
العالميــة الثانيــة آخــر اإلمبراطوريــات في 
العالم وهي اإلمبراطورية البريطانية التي 
كانت الشمس ال تغيب عنها أبًدا، فأصبحت 
بريطانيــا نفســها اآلن ال تــرى الشــمس فــي 

معظم أيام السنة.

Û  لم يبق إال إمبراطور واحد فقط على وجه
األرض وهو إمبراطور اليابان الذي ال يزال 
يحمــل هــذا اللقــب كمجــرد رمــز تشــريفي 
يهدف، كما يبدو، إلى االحتفاظ والتشــبث 
بمــوروث يابانــي، مــن دون أن تكون تحت 
إمرتــه إمبراطوريــة ومــن دون أن تبقى له 
أحالم أو أوهام أو أطماع توســعية وليس 
لديــه صالحيــات أو ســلطات حتــى داخــل 

اليابان الديمقراطي نفسه.
Û  وشــهد النصــف الثانــي مــن القــرن الماضي

القضاء على إمبراطورية إثيوبيا الصغيرة 
باإلمبراطــور  واإلطاحــة  إفريقيــا  فــي 
هيــال سيالســي، الحالــم الــذي لقــب نفســه 
رســمًيا بـ “األســد من ســبط يهوذا، صاحب 
اإلمبراطورية، جاللة هيال سيالسي األول، 
هللا”،  مــن  المنتخــب  أثيوبيــا  ملــوك  ملــك 
وكان هــو آخــر أباطرة األســرة الســليمانية 
التي حكمت أثيوبيا ألكثر من 3 آالف سنة، 
وقــد ادعــى بأنه من ســاللة الملك ســليمان 
وبلقيــس ملكــة ســبأ، كمــا ورد في دســتور 
أثيوبيــا للعــام 1955م، الــذي تم إلغاؤه بعد 
تحويــل صبغة الدولة من إمبراطورية إلى 
جمهورية. وقد ُدفن اإلمبراطور بعد وفاته 
فــي قصــره  مــع أحالمــه تحــت مرحــاض 

المنيف.
Û  وفــي النصــف الثانــي مــن القــرن الماضــي

أيًضا َتوج، حالم آخر، وهو رئيس جمهورية 
إفريقيــا الوســطى الفقيــرة الدكتاتور جان 
بيديل بوكاســا نفســه إمبراطــورا في حفل 
تكلف 20 مليون دوالر، ما أدى إلى إفالس 
البــالد عمليــا، وقــد تكلــف تاجــه المرصــع 
باأللمــاس وحــده 5 مالييــن دوالر، وســمى 
نفســه صــالح الدين أحمــد بوكاســا بعد أن 

اعتنق اإلســالم بتشــجيع مــن العقيد معمر 
القذافــي، وكان بوكاســا متهًمــا بولعه بأكل 
 3 لـــ  لحــوم البشــر، ودامــت إمبراطوريتــه 
ســنوات فقط ثم أزيح من الســلطة وحكم 
إلــى  الحًقــا  ُخفــف  الــذي  باإلعــدام  عليــه 

السجن المؤبد.
Û  الحالمــون فــي أنقــرة واألســتانة، وتحــت

تتقاطــع  الســني،  القنــاع  وراء  أو  الغطــاء 
العثمانيــة  “اإلمبراطوريــة  بـــ  أحالمهــم 
الثانيــة” مــع أيديولوجيــة ومشــروع دولــة 
الخالفة التي يتصدرها اإلخوان المسلمون 
فــي بالدنا العربيــة، والحالمون في طهران 
وراء  أو  الغطــاء  وتحــت  وبرســيبولس، 
القناع الشيعي، تتقاطع أحالمهم بـ “حدود 
إيــران الفارســية الكبــرى” مــع أيديولوجية 
ومشروع دولة والية الفقيه التي يتصدرها 

حزب هللا في بالدنا العربية.
Û  إن هذه العقلية السائدة في أنقرة وطهران

ســتلحق الخســارة واألذى والضرر لألســف 
التركــي  الصديقيــن  بالشــعبين  الشــديد 
العربيــة  الشــعوب  وعلــى  واإليرانــي، 
المســلمة، سنتها وشــيعتها، أن تدرك وتعي 
أن مشــروع “دولــة الخالفــة” ال يؤمــن بــه 
عــن قناعــة ســوى شــريحة ضيقة جــًدا من 
المسلمين السنة، وأن مشروع “دولة والية 
الفقيه” ال يؤمن به عن قناعة سوى شريحة 
ضيقة جًدا من المســلمين الشيعة، وعليهم 
جميًعا، ســنة وشــيعة، أال يســمحوا للحكام 
بتوظيــف  وطهــران  أنقــرة  فــي  الحالميــن 
واســتغالل عواطفهم ومشــاعرهم الدينية 
والمذهبيــة واســتخدامها كمعابــر وجســور 
أحالمهــم  تحقيــق  إلــى  للوصــول  لهــم 

وأطماعهم في وطننا العربي.

عبدالنبي الشعلة

“عوامــل  بعنــوان  ماجســتير  رســالة  ناقشــت 
النجــاح والفشــل فــي المشــاريع االســتثمارية 
والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  المشــتركة 
والتخطيــط  البلديــات  شــؤون  بــوزارة 
العمراني”. وترتكز الرسالة على رؤية البحرين 
االقتصاديــة 2030 لتحويــل القطــاع العام من 
مقدم للخدمة إلى منظم في بعض القطاعات 
بمــا يضمــن تقديــم الخدمــات بصــورة أفضــل 
بالشــراكة مع القطاع الخاص.والدراســة تقدم 
بهــا حمد الغتم مــن بلدية الجنوبيــة للحصول 
اإلدارة  علــوم  فــي  الماجســتير  شــهادة  علــى 
العامــة مــن جامعــه إكــس مرســيليا الفرنســية 
المدرســة  مــن  االحترافيــة  الشــهادة  وكذلــك 
الوطنيــة لإلدارة.وقدمــت الرســالة توصيــات 
مهمة في سبيل إنجاح المشاريع االستثمارية 
بين القطاعين خصوصا فيما يتعلق بمشــاريع 

البلديات. كما ناقشت العوامل المهمة المؤدية 
إلــى نجــاح أو فشــل مشــاريع الشــراكة ما بين 
القطاعيــن فــي الوزارة عن طريــق البحث في 

المشاريع التابعة للوزارة. 
والبحــث مبنــي علــى مقابــالت شــخصية مــع 

القطاعيــن، كمــا أن لــه فائــدة لتقليــل مخاطــر 
الفشــل وزيــادة احتماليــة النجــاح، عــن طريق 
أخــذ العوامــل المؤديــة للنجــاح واســتخدامها 
إلنجــاح المشــاريع وتفــادي العوامــل المؤديــة 

للفشل في المشاريع المستقبلية في الوزارة.

وتمت مقابلة بعض المسؤولين في القطاعين 
العــام والخاص للحصول على البيانات المهمة 
والتي تم تحليلها والتعرف على أهم العوامل 
المؤديــة للنجــاح والفشــل بنــاء علــى خبــرات 

الذين تمت مقابلتهم.

وتوصلــت الرســالة إلى العمل على تشــريعات 
وقوانين تنظم وتســهل نجاح عملية الشــراكة 
في المشاريع االستثمارية مع القطاع الخاص، 
فــي  البــدء  قبــل  خبــرة  بيــوت  مــع  التعاقــد 
المشــروع لتغطيه نقص الخبــرات في القطاع 

العــام، إنشــاء جهــاز أو قطــاع عام معنــي بهذا 
النــوع مــن المشــاريع االســتثمارية المشــتركة 
مكون مختصين وخبراء في مجال المشاريع.
وأوصت بتشــكيل لجنة تنسيقية بين الجهات 
الحكوميــة للحصــول علــى جميــع الموافقــات 
األولية قبل طرح المشاريع وعرض الدراسات 
والنتائــج األوليــة واألربــاح المتوقعــة للقطــاع 

الخاص لتحفيزهم للمشاركة في المشروع.
كمــا شــملت إعــادة دراســة عمليــة المزايــدات 
لتســهل  واحترافيــة  علميــة  بطريقــة  لتكــون 
فــي  الدخــول  علــى  المســتثمرين  وتشــجع 
هــذه المشــاريع تأهيــل واقتصار المســتثمرين 
فــي  االســتثمار  نــوع  حســب  المختصيــن 
بمكاتــب  واالســتعانة  المزايــدات،  مناقصــات 
قانونيــة لهــا خبــرة فــي مجــال إعــداد العقــود 
لهــذه المشــاريع؛ حفاظــًا لحقوق الشــركاء في 

القطاعين.

طرحهــا قبــل  األوليــة  الموافقــات  علــى  للحصــول  تنســيقية  لجنــة  بتشــكيل  أوصــت 

رسالة عن عوامل النجاح بالمشاريع االستثمارية المشتركة بين القطاعين

محرر الشؤون المحلية



“ُأردي المهاتمــا غانــدي قتيــًا بثــاث رصاصات في صدره مباشــرة، لكــن مبادئه لم 
تمــت، فالعالــم اليــوم فــي أمس الحاجة إلى مبادئ الســلم والمحبــة والتعايش بين 
الشــعوب، وُحكــم علــى قاتلــه “ناتورام غودســي” باإلعدام شــنًقا، لكــن أمثاله اليوم 
كثيــرون ممــن يقتلــون النــاس ويدعون أنهم مــا قتلوا األبريــاء إال بأوامر من اإلله، 
ومنهــم مــن يقتــل ويهتــف بنــداء “هللا أكبر” ويســفكون الدماء باســم الرب وباســم 

الدين”.

الكاتــب عبدالنبــي  أوردهــا  الفقــرة  تلــك 
عبــدهللا الشــعلة مؤلــف كتــاب :”غانــدي 
وقضايا العرب والمســلمين” في الملتقى 
العروبــة ضمــن موســمه  بنــادي  الفكــري 
الثقافي مســاء األربعــاء 6 مارس 2019، 
وأدارهــا الكاتــب عبدعلــي الغســرة الــذي 
قدم الشــعلة باعتباره أحد أعالم الثقافة 
مجلــس  رئيــس  والسياســة،  واإلعــالم 
والنشــر  للصحافــة  البــالد  دار  إدارة 
عليــا  مناصــب  عــدة  وتقلــد  والتوزيــع، 
فــي الدولــة ونــال العديــد مــن األوســمة 
والجوائــز. أمــا كتابه، فيتنــاول محطات 
غانــدي  المهاتمــا  حيــاة  فــي  فاصلــة 
وموقفه من التســامح اإلنساني وأشكال 
الظلــم والعنف واإلرهاب، وتقدير غاندي 
لإلســالم وللنبــي محمــد “ص”، وموقفــه 
الدائمــة  ومناصرتــه  الصهيونيــة  مــن 
للقضايــا العربيــة، كمــا يتحــدث الكتــاب 
عــن االنفصــال الهنــدي وتأســيس دولــة 
باكســتان، والكتــاب مــن إصــدارات الدار 
العربية للعلوم “ناشرون” في العام 2018، 
ونشــرته الصحافة المحليــة باعتباره من 
الشــيخ زايــد  المرشــحة لجائــزة  الكتــب 
للكتاب في دورته الثالثة عشرة في فرع 
التنميــة وبناء الدولــة ضمن 6 أعمال من 
أصــل 173 عمــاًل تقدمــت للجائــزة أغلبها 
مــن الممالك األربع: الســعودية، البحرين، 

األردن والمغرب.

تساءلت: ما الذي يجمع هؤالء 
البشر؟

وعبــر الشــعلة فــي حديثــه عــن ســعادته 
النخبــة،  يضــم  منتــدى  فــي  بالوجــود 
المعــروف  الثقافــي  المنبــر  هــذا  وفــي 
لكنــه  والنقــد،  الفكــر  بحريــة  بالتزامــه 
أعــاد الســؤال الــذي طرحــه فــي مقدمــة 
كتابــه :”لمــاذا وبعــد ســبعين ســنة وأكثــر 
أن  وبعــد  غانــدي،  المهاتمــا  وفــاة  مــن 
امتــأت المكتبــات فــي كل دول العالــم 
بكتــب عنــه بمختلف اللغات عــالوًة على 
فــي  الكاملــة  وأعمالــه  ومذكراتــه  كتبــه 
98 مجلــًدا، والهنــود فــي مجــال تقنيــة 
المعلومــات مأوا الصفحات على شــبكة 
كاتــب  يأتــي  ثــم  بمعلومــات،  اإلنترنــت 
مــن البحريــن ليكتــب عنــه؟ لمــاذا هــذه 
الخطــوة؟ ليجيــب أنــه فــي العــام 1969 
زيــارة  الهنــد  أزور  أن  األقــدار  شــاءت 
قصيــرة ومــرورا عابــرا لمرافقــة شــخص 

للعــالج، والتذكــرة ال تــزال عنــدي علــى 
الخطــوط الهنديــة إلى بومبــي، دلهي ثم 
لندن الســتكمال دراستي، لكن أعجبتني 
الهنــد وبقيــت لمــدة أربع ســنوات لــم أزر 
فقــط،  واحــدة  مــرة  إال  البحريــن  فيهــا 
ووجــدت نفســي فــي أمواج مــن الوجوه 
المختلفــة واللغــات واللهجــات واألديان، 
موجــود  إال  الدنيــا  فــي  ديــن  ال  حيــث 
ومالبــس النــاس وألوانهــم، ووســط هذا 
التبايــن الكبيــر وهــذا العــدد الضخــم من 
البشــر الذيــن يعيشــون مع بعــض ومعهم 
“البــد  وتســاءلت:  الحيوانــات،  تعيــش 
مــن أن هنــاك مــا يجمــع هؤالء البشــر مع 
إمــكان  وهــو  نتعلمــه  أن  ويلــزم  بعــض 
التعايــش مــن غير أي خالف وأي تصادم 

ونزاعات”.

رد الدين والجميل لهذا البلد

وفــي ذلــك العام، صادف مــرور 100 عام 
علــى مولــد المهاتما والتحقــت بالجامعة 
فــي تخصص العلوم السياســية واإلدارة 
العــام، وأصبــح غانــدي محيًطــا بــي فــي 
الدراســة والحيــاة، ونمــا هــذا النــوع مــن 
لــدي  الرجــل  لهــذا  والتقديــر  التواصــل 
وهــي صبغــة من المشــاعر التــي ضمنتها 
كتابــي للميــول إليه، وحتى مــن قال إننا 
لــم نجــد أي نقــد ضــده في الكتــاب، فهل 
آراء مختلفــة  كامــل وال  الشــخص  هــذا 
أننــي ركــزت  الفكــرة هــي  لكــن  تجاهــه، 
علــى جوانــب معينــة فــي الكتــاب، وبعد 
العيــش 4 ســنوات فــي الهنــد، هــي مــن 
أســعد ســنوات حياتــي، يشــعر أن عليــه 
ديــن لهــذا البلــد وأحــد أوجــه رد الجميل 
للمســاهمة  الكتــاب؛  هــذا  إصــدار  هــو 
فــي الجهــود المبذولــة لمحاصــرة حالــة 
فــي  جــاء  والكتــاب  واالقتتــال  العنــف 
غمــرة ظاهــرة “داعــش” والقتــل والعنــف 
اإلمــكان  بقــدر  نســاهم  هنــا،  والتفرقــة، 
بفكــرة أو عمل يســهم فــي تأكيد ضرورة 
فــي  والالعنــف  الســالم  بقيــم  االلتــزام 
تحقيــق التغييــر المطلــوب، فالتغيير في 
المجتمعات مطلوب ومشروع وضروري، 
والرغبــة في المشــاركة في اتخــاذ القرار 
وصياغــة مســتقبل األوطــان كلها حقوق 
كيــف  تحقيقهــا  لكــن  للنــاس،  مشــروعة 
بالوســائل  تكــون  أن  فاألفضــل  تكــون 
الســلمية، ولذلــك، فــإن غانــدي بإمكاناته 
مــن  تمكــن  الكاملــة،  الســلمية  وبالطــرق 

تحقيــق اســتقالل بــالده وانتزاعهــا مــن 
يــد اإلمبراطوريــة البريطانيــة بأســاليب 
فــي  ذلــك وزارهــم  مــن  ســلمية وتمكــن 
بلدهــم، وســبق ذلــك أن صناعــة النســيج 
فــي  بعــد حملتــه  بريطانيــا  فــي  تأثــرت 
البريطانيــة  المنتجــات  لمقاطعــة  الهنــد 
خصوصــا المنســوجات واأللبســة، فتأثــر 
هــذا القطــاع تأثــًرا كبيــًرا وضربــت هــذه 
الصناعــة ولــم تعالــج، وحيــن زار مركــز 
صناعــة المنســوجات وتوقعت الحكومة 
البريطانيــة مواجهتــه بعنــف، لكن رحبوا 
بــه وقــدروا موقفــه واحترمــوه، ذلــك أن 
الوســائل الســلمية وتحقيــق نتائجهــا هو 

الغرض من هذا الكتاب.

“قتلت الرجل بأمر من الرب”

وتطرق الشعلة إلى أن كتابه ليس “كتاب 
سيرة حياة غاندي”، فقد كتب عن سيرته 
علــى محطــات  مــرور  هــو  إنمــا  الكثيــر، 
معينــة للوصول إلى نتيجــة معينة وهي 
أن المهاتمــا غانــدي كان رجــاًل يقــف إلــى 
جانــب قضايــا العــرب والمســلمين وقفــة 
وتفهــم قضاياهــم ودفــع حياتــه  قويــة، 
ثمًنــا لذلك، فالرجل الذي قتله هندوســي 
مــن الهنــدوس المتشــددين، وحين وقف 
أمام المحكمة قال بكل صراحة ووضوح 
إلــى  اســتناًدا  الرجــل  هــذا  قتلــت  :”أنــا 
أوامــر الــرب فــي محاربــة الخطــأ، وهــذا 
الرجــل ارتكــب خطأ وجريمــة كبيرة في 
ووقــف  والهندوســية،  الهنــدوس  حــق 
إلــى جانــب المســلمين ومصالحهــم على 
حساب مصالح الهندوس ومكتسباتهم”، 

فغاندي ضحية لمواقفه المبدئية.

حاجة عالم اليوم للسالم 
والتعايش

وزاد قوله: “أشرت في نهاية الكتاب إلى 
أن غاندي، رغم أنه قتل بثالث رصاصات 
في صدره مباشــرة، لكن مبادئه لم تمت، 
بل هي باقية إلى اآلن، والعالم اليوم في 

حاجــة إليهــا أكثــر مــن ذلك الوقــت الذي 
أطلقها فيه”؛ ألننا نعيش في عالم بأمس 
الحاجــة إلى الســلم والمحبــة والتعايش، 
وفــي الوقــت ذاتــه، فــإن قاتلــه “ناتــورام 
شــنًقا  باإلعــدام  عليــه  حكــم  غودســي” 
ولــم ينته مثله، فأمثالــه كثيرون يقتلون 

النــاس ويعتقــدون أنهم يــؤدون واجبهم 
أكبــر،  ويهتفــون هللا  أوامــر هللا  حســب 
فيقتلــون األبريــاء، والمشــنقة لم تخلص 
العالم من ناس أشرار يقتلون باسم اإلله 
وباســم الــرب ويســتغلون الدين ألهداف 

خبيثة.

عبدالنبي الشعلة متحدًثا في ملتقى “العروبة” الفكري

عرض مضامين “غاندي وقضايا العرب والمسلمين” في “العروبة”
الشــعلة: الكتــاب ليس “ســيرة” بل للوصول إلــى “نتيجة” عبــر محطات في حيــاة المهاتما
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يشارك وفد الشعبة البرلمانية المشارك في 
اجتمــاع اتحــاد مجالــس الــدول األعضــاء 
التعــاون اإلســامي والمقــرر  فــي منظمــة 
عقدهــا في الفتــرة 11 - 14 مارس الجاري 
بالمملكــة المغربيــة، وذلــك برئاســة النائــب 
النــواب عبدالنبــي  لرئيــس مجلــس  األول 
ســلمان. وسيشــارك الوفــد فــي االجتمــاع 
التنفيذيــة  للجنــة  واألربعيــن  الحــادي 
لاتحــاد، وفــي اجتماعــات الــدورة الثامنة 
لمؤتمر البرلمانيات المســلمات، واالجتماع 

التاسع للجنة فلسطين الدائمة.
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زينــــــــل: الجائـــــــرة منجـــــز جـــــديـــــد لـلـمـــــــــرأة البحـرينـيـــــــــة

أكدت رئيس مجلس النواب فوزية زينل أن 
منــح رئيــس هيئــة البحرين للثقافــة واآلثار 
الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفــة لقــب 
شــخصية التــراث العربي لعــام 2019، يمثل 
امتيازًا جديدًا يضاف إلى ســجل المنجزات 
التــي حققتهــا المــرأة البحرينيــة، تحت ظل 
صاحــب  البــاد  لعاهــل  الحكيمــة  القيــادة 

الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 
وأشــارت زينــل إلــى أن نيــل رئيــس هيئــة 

وأرقــى  أعلــى  واآلثــار،  للثقافــة  البحريــن 
العربــي  المركــز  يمنحهــا  التــي  الجوائــز 
لإلعام السياحي، يعكس اسهاماتها البارزة 
فــي تعزيــز التكامــل بيــن قطاعــي الثقافــة 
والســياحة من أجل تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.
ونوهــت بالجهــود التــي تبذلها الشــيخة مي 
بنــت محمــد فــي دعــم الحــراك الثقافي في 
البحريــن، ودورهــا الافت في الحفاظ على 

المعالــم التأريخية والتراثية، بالصورة التي 
تعــزز مكانــة البحريــن والــدول العربيــة في 
الحضــارة اإلنســانية، وبمــا يعكــس االمتداد 
والعمــق الحضــاري الــذي تتمتع بــه المملكة. 
جــاء ذلــك فــي برقيــة تهنيئة بعثتهــا رئيس 
مجلــس النواب للشــيخة مي بنت محمد آل 
خليفة، بمناســبة تتويجها بشخصية التراث 
العربــي لعــام 2019، من قبــل المركز العربي 
لإلعــام الســياحي، وذلــك ضمــن فعاليــات 

معرض سوق السفر العالمي ببرلين.

القضيبية - مجلس النواب

مي بنت محمد “شخصية التراث العربي 2019”
ــة ــدام ــت ــس ــم ــة ال ــي ــم ــن ــت تــقــديــر دولـــــي إلســهــامــاتــهــا فـــي ال

ُمنحت رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفــة جائزة 
“شــخصية التراث العربي للعــام 2019م”، إذ 
أعلــن مجلــس إدارة المركــز العربــي لإلعام 
الســياحي، الجهة المنظمة والمانحة لجوائز 
أوســكار اإلعام السياحي بنسخته الحادية 
عشــرة وبحضــور عــدد مــن وزراء الســياحة 
والشــخصيات العربيــة والدوليــة عن فوزها 
باللقب األبرز بين جميع الجوائز المتخصصة 
في مجال اإلعام الســياحي والثقافي على 
مســتوى الوطــن العربــي، وذلــك فــي فعالية 
أقامها المركز أثناء مشاركته في الدورة 53 
لبورصــة برليــن الســياحية والتــي تعقــد في 
العاصمــة األلمانية برليــن بين 6 و10 مارس 

2019م بمشاركة 180 دولة.
ويأتــي فــوز رئيســة هيئــة البحريــن للثقافة 
للســياحة  الخاصــة  والســفيرة  واآلثــار 
المســتدامة من أجــل التنمية بهــذه الجائزة، 
مــن  الصــادر  الصحافــي  البيــان  بحســب 
المركــز العربــي لإلعــام الســياحي؛ تقديــًرا 
لدورهــا الكبيــر في تعزيز العاقــة التكاملية 
بيــن قطاعــي الثقافــة والســياحة؛ مــن أجــل 
أجــل  مــن  للثقافــة  تحتيــة  بنــى  تأســيس 
التنمية المستدامة، وحضورها الدولي الذي 
يســهم فــي تعزيز الــدور الثقافــي البحريني 
على خارطة الثقافة الدولية، ولدورها البارز 
في حماية وإبراز التراث الثقافي واإلنساني 
واســتثماره كعنصــر جــذب ســياحي يعكس 

الهوية الوطنية في كل بلد عربي. 
يضــاف إلــى ذلــك، وبحســب البيــان، دورهــا 
الملحــوظ فــي تعزيــز قنــوات التواصــل مــا 
الماليــة  والمؤسســات  الثقافــة  قطــاع  بيــن 
والمصرفيــة عبــر مشــروع “االســتثمار فــي 
الثقافــة”، هــذا إلــى جانــب مســاهمتها فــي 
إحياء العديد من المواقع التراثية وتقديمها 
للعالــم بصــورة تعــزز مكانــة ودور البحريــن 
اإلنســانية  الحضــارة  فــي  العربيــة  والــدول 
وحفــظ التراث العالمي، ودورها في القطاع 
األهلــي عبر تأســيس مركــز الشــيخ إبراهيم 
والبحــوث  للثقافــة  خليفــة  آل  محمــد  بــن 
والــذي يــؤدي دوًرا تنويرًيــا ملحــوظ ســاهم 
في وضع اســم السياحة الثقافية البحرينية 

على الخارطة العربية والعالمية.
ونــال هــذه الجائــزة منــذ إطــاق المركــز لها 
بالعــام 2012 شــخصيات مميــزة مــن بينهــا 

للعــام 2013 حاكــم الشــارقة صاحب الســمو 
الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي، للعــام 
اإلســامية  للمنظمــة  العــام  المديــر   2014
“اإليسيســكو”  والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة 
للعــام  التويجــري،  عثمــان  بــن  عبدالعزيــز 
ســلطان  الشــيخ  الســمو  صاحــب   2015
بــن زايــد آل نهيــان، للعــام 2016 حمــد بــن 
عبدالعزيــز الكــواري، للعــام 2017 مستشــار 
جالــة الســلطان قابــوس للشــؤون الثقافية 
عبدالعزيــز بــن محمــد الرواس، للعــام 2018 
رئيســة الجمعيــة الوطنيــة للمحافظــة علــى 
البتــراء وســفير اليونســكو للنوايــا الحســنة 

للتراث الثقافي سمو األميرة دانا فراس.
يذكــر أن المركــز العربــي لإلعــام الســياحي 
الــذي يــرأس مجلــس إداراتــه حالًيا ســلطان 
يهتــم  عربــي  مركــز  أهــم  يعــد  اليحيائــي، 
باإلعــام الســياحي ولــه مكانتــه وحضــوره 

العربيــة  المحافــل  مختلــف  فــي  الافــت 
والدولية في مجال السياحة والتنمية.

ومنــذ انطاقــة المركز فــي جمهورية مصر 
العربيــة العــام 2008، ضــم فــي عضويتــه 
الصحافييــن  مــن  عضــًوا   240 مــن  أكثــر 
الشــأن  فــي  المتخصصيــن  واإلعامييــن 
العربيــة،  الــدول  مختلــف  مــن  الســياحي 
أفضــل  الختيــار  التصويــت  يتولــون 
المرشــحين للفــوز بجوائز أوســكار اإلعام 
الســياحي، التــي بلــغ عــدد المترشــحين لها 
لهــذا العــام أكثر من 100 شــخصية من 15 

دولة عربية. 
حركــة  دعــم  الجوائــز  هــذه  وتســتهدف 
الــدول  فــي  التــراث  وإحيــاء  الســياحة 
علــى  إعامًيــا  الضــوء  وتســليط  العربيــة 
المــدن التــي تحقــق تطــوًرا ملحوًظــا فــي 

مجال السياحة الثقافية.

الفوز تقديًرا للدور الكبير في تعزيز العالقة التكاملية بين قطاعي الثقافة والسياحة الشيخة مي بنت محمد
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راشد الغائب

تيار

Û  عندمــا تفعــل األشــياء مــن باطــن روحك فســوف تشــعر بأن نهــًرا يتحرك“
جالل الدين الروميداخلك فابتهج”.

Û  ،هــوس غريــب يجتــاح بعــض الــوزارات الخدميــة، بالتنــازل عــن واجباتهــا
تحت عنوان التعاون مع القطاع الخاص، لتنفيذ أو إدارة مشروع، تراخت 

الوزارة عن الوفاء به.
Û  يوجــد فهــم مغلــوط لــدى قيــادات الجهــات الحكومية، بمعنــى الخصخصة

والشراكة مع القطاع الخاص.
Û  فــي زمــن رخــاء الدولــة، بــرر المســؤولون مركزيــة مســكهم مفاصــل إدارة

المرفــق الحكومــي، وأوصدوا الباب أمام أي تصــور للخصخصة، وروجوها 
بأنها شر مستطير، سيدهور الخدمة الحكومية.

Û  وعندمــا حلــت الظــروف االقتصاديــة الجديدة، وجد المســؤلوون أنفســهم
أسرى خفض المصروفات، والحساب العسير لكل دينار ينفق، ولهذا السبب 
استدارت مواقفهم عن الخصخصة، وأصبحوا يتحدثون عنها بلسان ناعم.

Û  وال يتوقــف “تراكتــور” الخصخصــة الناعمــة بقطاعــات الصحــة والتعليــم
والبلديات واإلسكان.

Û  الخدمــات أفضــل  تقديــم  إلبطــاء  يــؤدي  مــا  تتعثــر،  المشــروعات  بعــض 
للمواطنين، ومن بين ذلك إخفاق شــؤون البلديات بمشــروع تطوير ســوق 
الرفاع المركزية على يد القطاع الخاص، بعد طرحها بمناقصة، ولم تحصل 
الــوزارة علــى العطــاء المناســب، واهتــدت أخيرا لطــرح مزايــدة، وما زالت 

السوق، برسم االنتظار، وعهدة البلدية، من سيئة إلى أسوأ!

القضيبية - مجلس النواب

سلمان يشارك في اجتماع اتحاد الدول اإلسالمية

االجتماع السنوي للجمعية العامة العادية

لمساهمي شركة عقارات السيف (ش. م. ب)
يسر مجلس إدارة شركة عقارات السيف ش. م. ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده عند الساعة ١٢٫٣٠ من بعد ظهر يوم ا�حد

٣١ مارس ٢٠١٩ في أجنحة فريزر سويتس البحرين، ضاحية السيف، الطابق السابع، وذلك لمناقشة وإقرار جدول ا�عمال المفصل أدناه.

هذه دعوة للمساهمين الكرام للحضور شخصي· أو تفويض شخص من بين المساهمين أو من غير المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة نيابة عنه، مع ا�خذ في االعتبار أن 
يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس ا¹دارة أو موظفي الشركة، علم· بأن استمارات التوكيل متاحة على موقع الشركة ا¹لكتروني:

Media Lounge/Downloads/AGM 31 March 2019/Proxy form

جدول ا�عمال 

قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٨ والمصادقة عليه.  .١

مناقشة تقرير مجلس ا�دارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليه.  .٢

االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.  .٣

مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليها.  .٤

اعتماد توصية مجلس ا�دارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ على النحو التالي:  .٥

تحويل مبلغ  ١,١٠٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى االحتياط القانوني.  .I

توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٠٫٠١٥ دينار بحريني للسهم الواحد أو ١٥% من رأس المال المدفوع، و البالغة٦,٩٠٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠١٨.   .II

وذلك بعد ١٠ أيام من الموافقه من قبل الجمعيه العموميه. 

تحويل مبلغ ١٧٠,٠٠٠  دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم ا´نشطة الخيرية واالجتماعية والرياضية.  .III

ترحيل مبلغ  ٢,٥١٣,٩٦٣ دينار بحريني إلى ا´رباح المستبقاة.  .IV

الموافقة على مقترح توزيع مكافأة ´عضاء مجلس ا�دارة بمبلغ إجمالي قدره  ٢٣٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.  .٦

الموافقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٨ والتزام الشركه بمتطلبات مصرف البحرين المركزي  و وزاره الصناعه و التجاره و السياحه.  .٧

الموافقه على المبادىء التوجيهيه لحوكمه الشركه.  .٨

التبليغ عن العمليات التي جرت خالل السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١  مع أٍي من ا´طراف ذات العالقة كما هو مبين في ا�يضاح رقم (٢٥) من البيانات المالية تماشي¿ مع المادة ١٨٩ من قانون   .٩
الشركات التجارية .

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس ا�دارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.  .١٠

الموافقة على إعادة تعيين إرنست ويونغ مدققي الحسابات الخارجيين لسنة ٢٠١٩ وتفويض مجلس ا�دارة بتحديد أتعابهم.  .١١

انتخاب  اعضاء جدد لمجلس اداره الشركه للدوره القادمه (٢٠١٩-٢٠٢٢).  .١٢

مايستجد به من أعمال طبقا للماده ٢٠٧ من قانون الشركات.  .١٣

نيابة عن شركة عقارات السيف
عيسى محمد نجيبي

رئيس مجلس ا�دارة

وفي حال عدم اكتمال النصاب فسيكون موعد االجتماع التالي يوم االثنين الموافق ١٥ ابريل ٢٠١٩ في 
نفس الزمان و المكان

رئيس مجلس النواب

عبدالنبي سلمان



بوحليقة يعاين حاالت صعبة بالسلمانية
ــكـــس فــــي عـــــاج أمــــــــراض الـــدمـــاغ ــوتـ ــبـ ــدام إبـــــر الـ ــ ــخ ــ ــت ــ اس

اســتضاف قسم أمراض العلوم العصبية بمجمع 
الســلمانية الطبــي استشــاري العلــوم العصبيــة 
من مستشــفى الملك فيصل التخصصي ومركز 
األبحــاث - الريــاض المملكــة العربية الســعودية 
الشــقيقة، ســعيد بوحليقــة، والذي قــام بمعاينة 
عــدد من الحاالت المعقــدة والصعبة التي كانت 
تعانــي مــن مشــكالت صحيــة تمثلــت بوجــود 
أمــراض فــي منطقــة الدمــاغ والجهــاز العصبي، 
والحــركات غيــر اإلراديــة، واختــالالت الدمــاغ، 
هــذه  بعــض  وعــالج  الباركنســون،  وحــاالت 
الحــاالت من خالل اســتخدام إبر البوتكس في 

عالج أمراض الدماغ وعالجات أخرى.
وحــرص أطبــاء قســم أمــراض العلــوم العصبية 
مــن االســتفادة مــن خبــرة بوحليقــة فــي مجال 
إجــراء الفحوصــات وعــالج الحــاالت المعقــدة 

وعبر تطبيق أحدث التقنيات العالجية.
بمجمــع  علميــة  محاضــرة  بوحليقــة  قــدم  كمــا 
الســلمانية الطبــي عــن آخــر التطــورات الطبيــة 

في مجال تشخيص وعالج األمراض العصبية، 
األطبــاء  مــن  مجموعــة  فيهــا  شــارك  والتــي 
المقيميــن واالستشــاريين وممرضــي العمليــات 
قــال  بوحليقــة،  زيــارة  وبمناســبة  واألجنحــة. 
رئيــس قســم أمــراض العلــوم العصبيــة عيســى 
الشروقي: كان لسمو رئيس الوزراء نظرة ثاقبة 
بتوجيه ســموه  إلطــالق برنامج الطبيب الزائر، 
لــذا تحــرص وزارة الصحة بالتعــاون مع اللجنة 

العليــا للعــالج بالخــارج على تحقيق االســتفادة 
القصــوى مــن هــذا البرنامــج مــن خــالل ترتيــب 
الزيــارات مــن ِقبــل المختصيــن وذوي الخبرات 
العاملــة  الكــوادر  وتدريــب  المرضــى  لعــالج 
أجــل  مــن  وكذلــك  الــوزارة،  مرافــق  بمختلــف 
تحقيــق التواصــل العلمي والمهني المســتمر مع 
الجامعــات والمراكــز الطبيــة العالميــة المتميــزة 
البحرينييــن  األطبــاء  أمــام  الفرصــة  وإتاحــة 

للتــدرب وتبادل الخبرات وتطوير األداء الطبي 
مــع الخبــرات العالمية واالطالع علــى التقنيات 
الحديثــة. وتابــع شــروقي: إن برنامــج الطبيــب 
الزائر أدى إلى تحسين جودة األداء الطبي في 
التخصصــات الطبيــة المختلفة من خالل تبادل 
الخبرات والتشــاور بشأن أحدث البروتوكوالت 
وحقــق  العالجيــة،  واألســاليب  والسياســات 
هــذا البرنامــج الــذي تنفذه اللجنــة العليا للعالج 
بالخارج بالتعاون مع وزارة الصحة نجاحا باهر 
في ظــل نتائج تطبيق البرنامج اإليجابية التي 
تمثلــت فــي تعزيــز جــودة الخدمــات الصحيــة 
المقدمة والتميز في إجراء الكثير من العمليات 
األطبــاء  خيــرة  ِقبــل  مــن  المعقــدة  الجراحيــة 
المتخصصيــن والخبــراء في العالــم، إلى جانب 
دوره المهــم فــي خدمة جميع المرضى وكســب 
رضاهم، والمساهمة في التخفيف من معاناتهم 
وأهاليهــم  المرضــى  وتجنيــب  المــرض،  مــع 
عنــاء الســفر إلــى خــارج البحريــن خصوصا في 

الظروف الصحية الصعبة.

مجمع السلمانية الطبي استضاف االستشاري سعيد بوحليقة

المنامة - وزارة الصحة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم المنامة - بنا

اجتمــع وزيــر التربيــة والتعليم ماجــد النعيمي 
الحكوميــة،  المــدارس  مــع مديــري ومديــرات 
بحضــور عــدد مــن مســؤولي الوزارة، بمدرســة 
للبنيــن،  اإلعداديــة  االبتدائيــة  الســيل  وادي 
مشــروعات  مســتجدات  معهــم  بحــث  حيــث 
إلــى  واســتمع  المختلفــة،  التطويريــة  الــوزارة 
آرائهم ومقترحاتهم المتصلة بمختلف جوانب 
مــا  خصوصــا  والتعليميــة،  التربويــة  العمليــة 
يتعلق بالوضع في المدارس بعد خروج الدفعة 
األولى من المتقاعديــن اختيارًيا، واإلجراءات 
لتغطيــة  والمــدارس  الــوزارة  مــن  المتخــذة 
األعمال المطلوبة من شاغلي الوظائف مسبًقا.

وأكــد النعيمــي أن الــوزارة تنظر إلــى القيادات 
المدرســية بوصفها شريًكا أساسًيا في مختلف 
خططهــا التطويريــة وإنجازاتها، وأنها حريصة 
التشــاورية  االجتماعــات  هــذه  عقــد  علــى 

باستمرار.
البحريــن  مملكــة  اســتعدادات  وبخصــوص 
للمشــاركة في الدورة الجديدة من االختبارات 

الدوليــة للرياضيــات والعلوم “تيمــس”، أوضح 
الوزيــر أن مــا حققته المملكة مــن نتائج مبهرة 
فــي الــدورة الســابقة مــن االختبــارات المهمــة، 
بحصولهــا علــى أعلــى نســبة تقــدم بيــن جميع 
الــدول المشــاركة علــى مســتوى العالــم، بواقــع 
45 درجــة معياريــة، يضــع علــى عاتــق الــوزارة 
مســؤولية أكبر لمواصلة تحقيق هذا المستوى 
مــن اإلنجــاز العالمــي المتميز، وأن هــذا الهدف 
لــن يتحقق إال بتكاتف الجهود بين المختصين 
أكــد  آخــر،  جانــٍب  مــن  والمــدارس.  بالــوزارة 

الوزيــر أن تحســين البيئة المدرســية يأتي في 
مقدمــة أولويــات الــوزارة، وهــو ضمــن الركائــز 
الرئيســة لبرنامــج تحســين أداء المــدارس، لذا 
فــإن الــوزارة لن تدخــر جهًدا فــي توفير كل ما 
من شــأنه االرتقــاء بالبيئة التربوية والتعليمية 
لألبناء الطلبة في جميع المدارس، بما في ذلك 
الحرص على توفير خدمة التنظيفات، وتعزيز 
خدمــات الصحــة المدرســية، وتنفيــذ مزيد من 
األنشــطة والمســابقات المعززة للوعي الصحي 

والبيئي لدى الطلبة.

زار سفير اليابان لدى مملكة البحرين هيديكي 
اليابانيــة  البحرينيــة  الصداقــة  حديقــة  ايتــو 
فــي  كان  العريــن، حيــث  متنــزه محميــة  فــي 
اســتقباله الرئيــس التنفيــذي للمجلــس األعلــى 
للبيئــة محمــد مبــارك بــن دينــه والمديــر العــام 
للخدمــات المســاندة بشــركة الخليــج لصناّعــة 
األنصــاري  فاضــل  “جيبــك”  البتروكيماويــات 
والقائــم بأعمــال المنســق العــام لمتنــزه محمية 

العرين الشيخ مشعل بن إبراهيم آل خليفة.
ورحب بن دينه بزيارة الســفير الياباني لمتنزه 
محمية العرين، مشيدا بدور السفير في تعزيز 
الصديقيــن،  البلديــن  بيــن  الثنائيــة  العالقــات 
ودعم التعاون المشترك في مختلف المجاالت 
حــرص  مؤكــدا  البيئــي،  الشــأن  فــي  الســيما 
المجلــس األعلــى للبيئيــة علــى زيــادة التعاون 
واالســتفادة مــن الــدول المتقدمــة فــي الشــأن 
البيئــي، ومنهــا اليابــان لدورهــا البــارز في دعم 
اإلقليمــي  المســتوى  علــى  البيئيــة  الملفــات 

والدولي.

وخــالل الجولــة أشــار بــن دينه إلــى أن حديقة 
الصداقــة البحرينيــة اليابانيــة تؤكــد التعــاون 
البحرينــي اليابانــي فــي المجــال البيئــي، مبينا 
أن هــذه الحديقــة تؤكــد الجهــود التــي تبذلهــا 
المملكــة فــي ســبيل تعزيــز االســتدامة البيئّيــة 
تعطــي  أنهــا  كمــا  الــزوار،  لــدى  الوعــي  ونشــر 
ُبعــدا جماليــا لمنتزه محمية العرين مســتوحى 
إذ أصبحــت  الزراعيــة،  اليابانيــة  الثقافــة  مــن 
الذيــن  الــزوار  مــن  لكثيــر  مقصــدا  الحديقــة 
يقضــون أوقاتــا ممتعــة بيــن أروقــة الحديقــة 

35 نوًعــا مــن  التــي تعتبــر موطًنــا ألكثــر مــن 
النباتات واألزهار المختلفة.

من جانبه، أعرب الســفير الياباني لدى المملكة 
عن شــكره لبــن دينــه والقائمين علــى المحمية 
وحديقــة الصداقــة البحرينيــة اليابانيــة، وعبر 
علــى  أثنــى  كمــا  الزيــارة،  بهــذه  ســعادته  عــن 
الجهــود البيئيــة التــي تبذلهــا مملكــة البحريــن 
في ســبيل الحفاظ علــى البيئة وتعزيز التنمية 
المســتدامة، معربــا عن اعتزازه بــالده بالتقدير 

الذي تحظى به اليابان في مملكة البحرين.

وزير التربية والتعليم في اجتماع مع مديري ومديرات المدارس الحكوميةالسفير الياباني يزور حديقة الصداقة البحرينية اليابانية في منتزه محمية العرين

متابعة استعدادات البحرين للمشاركة باختبارات “تيمس” بن دينة: تقوية التعاون مع الدول المتقدمة بالشأن البيئي

النعيمي: جهود لتطوير خدمة النظافة بالمدراس سفير طوكيو يزور الحديقة البحرينية اليابانية

المنامة - وزارة الداخلية

شهدت القرية المرورية المقامة حاليا 
فــي مجمــع األفنيــوز ضمــن فعاليــات 
جماهيرًيــا  حضــوًرا  المــرور،  أســبوع 
مختلــف  استحســان  وســط  كبيــًرا، 
الفئات العمرية الذي برز بشــكل الفت 
مســرح  بمنطقــة  الــزوار  كثافــة  فــي 

الفعاليــات والبرامــج المتنوعــة والتي 
تضمنــت فقــرات متعــددة ومعزوفات 
للفرقة الموســيقية للشــرطة وعروضا 
توعويــة وترفيهيــة متنوعــة وفقرات 
المقدمــة.  والجوائــز  المســابقات 
متنوعــا،  ركنــا   18 القريــة  وتتضمــن 

وتستمر يومًيا لغاية 16 مارس.

إقبال كبير على “القرية المرورية”

06local@albiladpress.com
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المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

يســتضيف المركــز اإلقليمــي العربــي 
مســاًء   7 الســاعة  العالمــي  للتــراث 
اليــوم )األحــد( محاضــرة عــن جهــود 
والطبيعــي  الثقافــي  التــراث  حفــظ 
المســجلة  ســقطري،  جزيــرة  فــي 
علــى قائمــة التــراث العالمــي لمنظمة 
اليونيســكو، تلقيها األســتاذ المساعد 
فــي دراســات مفترق الطــرق العربية 
بجامعة نيويورك في أبوظبي ناتالي 

بوتز.

مشــاريع  اســتعراض  خــالل  ومــن 
والتــراث  البيئــة  علــى  الحفــاظ 
والتنميــة، والتي ُنّفذت في ســقطري 
منذ مطلــع القرن الواحد والعشــرين، 
خــالل  مــن  وتناقــش  بوتــز  تســرد 
كتابهــا األخير “جــزر التراث: الحفاظ 
والتحول في ســقطري )اليمن(” كيف 
وتعبئــة  بحشــد  الســقطريون  قــام 
أنفسهم في سبيل الدفاع عن تراثهم 

الثقافي واللغوي بطرق مغايرة.

محاضرة عن تراث سقطري

80 % نسبة اإلنجاز بتحديث المطار
تصميـــم وإنشـــاءات مبنـــى المســـافرين الجديـــد علـــى نحـــو ســـريع

أكــد وزير المواصــالت واالتصاالت رئيس 
مجلس إدارة شــركة مطــار البحرين كمال 
مشــروع  فــي  اإلنجــاز  نســبة  أن  أحمــد 
تحديــث مطــار البحرين الدولــي تجاوزت 
80 %، مــا يعكــس الجهــود المتفانية التي 
تبذلهــا جميــع الجهــات المشــاركة، ويؤكــد 
مدى عمق وفاعلية التعاون اإلستراتيجي 
أعمــال  أن  إلــى  مشــيًرا  بينهــا،  القائــم 
بمبنــى  الخاصــة  واإلنشــاءات  التصميــم 
المســافرين الجديــد تتــم على نحو ســريع 
مقارنــًة بالمشــاريع المماثلــة فــي المنطقة.
جــاء ذلــك فــي ورشــة العمل التــي نظمتها 
شــركة مطار البحرين مع شــؤون الطيران 
المدنــي، بحضــور وكيــل شــؤون الطيــران 
المدنــي بــوزارة المواصــالت واالتصــاالت 
المســؤولين  مــن  وعــدد  الكعبــي  محمــد 

بالوزارة وشــركة مطــار البحرين وممثلين 
مــن شــركة فرابورت إيه جــي فرانكفورت 

العالمية لخدمات المطارات.
واطلــع الحضــور علــى ملخــص عــن آخــر 
مبنــى  لمشــروع  اإلنشــائية  التطــورات 
المســافرين الجديد والتجارب التشــغيلية 
برامــج  علــى  تشــتمل  والتــي  الجاريــة 
فيهــا مختلــف  تشــارك  متنوعــة  تدريبيــة 
الجهــات ذات العالقة إضافــة إلى البرامج 
التدريبية التي ُيجريها المقاولون للتدريب 
على تشغيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات 
واألجهزة الحديثة المســتخدمة في نقاط 
التفتيــش ومكاتــب التســجيل واألمتعــة؛ 

من أجل ضمان العمل بكفاءة وفاعلية.
وأضــاف الوزيــر أن الورشــة تأتــي ضمــن 
المســتمر  التنســيق  إلــى  الراميــة  الجهــود 

بين مختلف األطراف المعنية في برنامج 
المســافرين  لمبنــى  التشــغيلية  التجــارب 
الجديــد في مطــار البحرين الدولي بهدف 
اختبــار وتأكيد جهوزية مختلف الوظائف 
لضمــان جهوزيتهــا  واإلجــراءات  والُنظــم 
فــي  الجديــد  المســافرين  مبنــى  الفتتــاح 

الربع الثالث من العام الجاري.

المحوريــة  األهــداف  تحقيــق  أن  وأكــد 
علــى  يتوقــف  المطــار  تحديــث  لبرنامــج 
نجــاح برنامــج التجــارب التشــغيلية ونقل 
الحركــة الجويــة، لذا فإن مــن المهم للغاية 
مواصلــة المســيرة بخطى ثابتة وُمنســقة؛ 
لضمــان إحراز المزيد مــن التقدم والنجاح 

في هذه المرحلة المهمة.

وزير المواصالت واالتصاالت يحضر ورشة العمل

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

المنامة - جمعية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

العربــي  الخليــج  جامعــة  رئيــس  أشــاد 
تقدمــه  الــذي  بالدعــم  العوهلــي  خالــد 
دول مجلس التعاون الخليجي لمســيرة 
علــى  ومنهــا  العربــي  الخليــج  جامعــة 
األكاديميــة  الكراســي  الحصــر:  ســبيل 
التي تســتضيفها الجامعة كمنح بأسماء 
كمنحــة  التعــاون،  مجلــس  دول  قــادة 
الملــك عبــدهللا بــن عبدالعزيز آل ســعود 
لبناء مدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز 
صاحــب  البــالد  عاهــل  وهبــة  الطبيــة، 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
المدينــة  مشــروع  لبنــاء  أرض  بمنــح 
الطبيــة، مبينا أن مجلس أمناء الجامعة 
يختص برســم السياسة العامة للجامعة 
بمــا يكفــل أداءهــا لرســالتها األكاديميــة 
على أكمل وجه، ومؤكدا أن هذا يعكس 
مواصلــة اهتمــام دول التعــاون بجامعة 
الخليج العربي كمشروع خليجي ناجح 

ونموذج مصغر لالتحاد الخليجي. 
لـــ  تصريــح  فــي  العوهلــي  وأعلــن 
طــب  مؤتمــر  هامــش  علــى  “البــالد”، 
الثانــي، عــن حصــول جامعــة  األطفــال 
اختــراع  بــراءة  علــى  العربــي  الخليــج 
جيــن “إســراء” مــن المكتــب األوروبــي 
لبــراءات االختــراع، وتمضــي الجامعــة 
مــع شــركائها الدوليين فــي تطوير عقار 
“إســراء” فــي مختبــرات دوليــة لتطوير 

األدوية بالشــراكة مع معهد كارولينسكا 
السويدى، وجامعة راد باوت الهولندية؛ 
الختبــار فاعليــة “إســراء” كعــالج مرض 

التصلب اللويحي.
الــدور الريــادي لجامعــة الخليــج  وأكــد 
االبتــكار  لثقافــة  الُمتبنــي  العربــي 
والتجديد والبحث عن الحلول المبتكرة 
المجلــس،  دول  فــي  القضايــا  ألهــم 
موضحــًا أن هــذه المســاعي اإلبداعيــة 
تسير بخطى موازية مع خطى الجامعة 
الساعية نحو اإلبداع واالبتكار والبحث 
عــن حلول مبتكرة عبر األبحاث العلمية 
الرصينــة، مبينا أن الجامعة وضعت كل 
إمكاناتهــا البحثيــة والعلميــة في مجال 
البيولوجيــا الحيويــة والطــب الجزيئــي 
لتطويــر هذا االكتشــاف منــذ كان مجرد 
التوثيــق  إلــى  الوصــول  وحتــى  فكــرة 
والحصول على شــهادة براءة االختراع 
بعد مشوار وجهد طويل من اإلجراءات 

القانونية استغرق بضع سنوات.

لتنميــة  البحريــن  جمعيــة  رئيــس  أكــد 
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
الكبيــر  إيمانــه  الســلوم  أحمــد  النائــب 
العاملــة  البحرينيــة  المــرأة  بقــدرات 
وموهبتهــا علــى أداء األعمــال المنوطــة 
بهــا بالشــكل األمثــل، مقدمــا تهانيه إلى 
العالمــي  اليــوم  بمناســبة  البحرينيــة؛ 
للمرأة.وقــال الســلوم إن نســبة الموظفــات 
فــي الجمعية تقدر بنحــو 80 % من إجمالي 
الموظفين في ســابقة ربما تكون نادرة على 
األهليــة  والجمعيــات  المؤسســات  مســتوى 
فــي المملكة، فيما تشــغل المــرأة نحو 40 % 
مــن إجمالي مقاعــد مجلــس إدارة الجمعية، 
إذ أفــرزت االنتخابــات التــي أجريــت أخيــرا 
عــن فــوز 4 عضوات مــن إجمالــي 10 مقاعد 
فــي  عضــوات   3 مقابــل  المجلــس  يضمهــا 
الــدورة الســابقة لمجلــس اإلدارة. وأوضــح 
أن المــرأة تعد ركيزة أساســا فــي الحاضنات 

التــي تتبــع الجمعيــة أيضــا، إذ يقــدر حجــم 
الســجالت النســوية فــي الحاضنــات بنحــو 
الثلثيــن تقريبــا، وهــي نســبة تعكــس نشــاط 
ريــادة  علــى  وحرصهــا  اقتصاديــا  المــرأة 
األعمــال والتوجــه إلبــراز ذاتهــا واســتقاللها 

المالي ونبوغها االقتصادي.
فــي  أعمــال  حاضنــات   5 الجمعيــة  وتديــر 
البحريــن هــم مركــز فــاروق المؤيــد لتنميــة 
والمتوســطة،  الصغيــرة  المؤسســات 
بروســكاي، ألوانــي، بوابــة البحريــن، ومركــز 
المــرأة  أن  الســلوم  وأكــد  الطبــي.  الخليــج 
البحرينيــة تحظى برعاية غير مســبوقة في 
العهــد الزاهــر لجاللــة الملــك، وهــي الرعايــة 
التــي أهلتهــا الحتــالل مناصــب القيــادة في 
العديــد من المراكــز الحيوية وصارت وزيرة 
وســفيرة ونائبــا وقاضيــة وعضــو بالمجلــس 
البلــدي وغيرهــا مــن مناصــب عــدة منتخبــة 
أرفــع  مــن  واحــدة  تبــوأت  حتــى  ومعينــة، 

المناصب قيمة على مســتوى البحرين وهي 
رئاسة مجلس النواب باالنتخاب.

ورفــع الســلوم التهانــي بهــذه المناســبة، إلــى 
قرينــة عاهل البــالد رئيســة المجلس األعلى 
للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بدعمهــا  مشــيدا  خليفــة،  آل  إبراهيــم  بنــت 
الالمحــدود للمــرأة فــي البحريــن، مؤكــدا أن 
جهود المجلس األعلى واضحة كل الوضوح 

في السنوات األخيرة.

خالد العوهلي أحمد السلوم

“الخليج العربي” تطور عالجا للتصلب اللويحي “الصغيرة والمتوسطة” أكبر الداعمين للمرأة
بدور المالكي من المحرق



جــددت جمعيــة المخلصين الجمركيين البحرينية إشــادتها بقــرار مجلس الوزراء رقم “01 - 
1756” على قصر مهنة التخليص الجمركي على البحرينيين فقط ، وقد أكدت أنها الجمعية 
المهنية األولى في مملكة البحرين التي إستطاعت المحافظة على البحرنة بنسبة ١٠٠% .

وقــد عبــرت الجمعيــة عــن بالغ شــكرها 
الذيــن  الجمــارك  لرؤســاء  وتقديرهــا 
كان لهــم الــدور البــارز في تنفيــذ القرار 
 ، اآلن  وحتــى  صــدوره  منــذ  الــوزاري 
فقــد ســاهم القــرار فــي تنظيــم العملية 
والتطويــر  التدريــب  عبــر  الجمركيــة 
مــن  الجمــارك  شــؤون  قدمتــه  الــذي 
للمخلصيــن  التدريبــة  دوراتهــا  خــال 
الجمركييــن ومــن خــال سياســة الباب 
فــي  الجمعيــة  إشــراك  فــي  المفتــوح 
المشــورة وصنــع القــرار وذلــك تأكيــدًا 
على ماصرح به رئيس الجمارك الشيخ 
أحمــد بــن حمد آل خليفة بــأن الجمعية 
شــئون  مــن  يتجــزأ  ال  جــزءا  تعتبــر 
الجمــارك، مــن خالهــا عملهــا الدائم في 
بالعمــل  التطويــر  عجلــة  دفــع  اتجــاه 

الجمركي.

التــزام  علــى  الجمعيــة  شــددت  وقــد 
بالقوانيــن  الجمركييــن  المخلصيــن 
واألنظمــة الجمركيــة المعمــول بهــا فــي 
مملكــة البحريــن موجهــًة لهــم الحــرص 
على أهمية اإللتفاف حول الجمعية لما 
تمثله من دوٌر بارز في االرتقاء بالمهنة 

ماديًا ومعنويًا .

العالم يواجه فوضى إعالمية نتيجة التكنولوجيا
العكس يثبت  حــتــى  صحيح  غــيــر  خــبــر  ــل  ك ــح  أصــب الــرمــيــحــي: 

أكد وزير شؤون اإلعالم رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي 
أن مــا يمــر بــه العالم من فوضى إعالمية نتيجة التكنولوجيــا الحديثة، يتطلب وعًيا جماعًيا 

وإجراءات تنظيمية تتبناها الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية.

وأشــار الرميحي لدى مشــاركته فــي الملتقى 
نســخته  فــي  للشــباب  العربــي  اإلعامــي 
الثامنــة، والذي ُعقد باألمانــة العامة للجامعة 
العربية، إلى أن دخول اإلنترنت أحدث ثورة 
كبيــرة فــي الوطــن العربــي، مشــدًدا علــى أنه 
في ظل هذه الفوضى التي تشهدها المنطقة 
والعالــم بأســره، أصبــح كل خبــر غير صحيح 

حتى تثبت صحته.
اإلعــام  قطــاع  تطــور  إلــى  الوزيــر  وتطــرق 

جعلــت  طفــرة  مــن  شــهده  ومــا  واالتصــال 
مــن اإلعــام جــزًءا مــن المشــكلة بــدالً من أن 
يكون جزًءا من الحل، مشيًرا إلى أن التدفق 
الهائــل للمعلومــات يحتم علــى المنطقة تبني 
الــدول  لمجابهــة  تهــدف  موحــدة  قــرارات 
األمــن  لزعزعــة  تســعى  التــي  والجماعــات 
واالســتقرار وضــرب مفهــوم الدولــة الوطنية 
باســتخدام أجندات مشــبوهة يلعــب اإلعام 
دوًرا أساســا ومهًمــا فيها. وحث الشــباب إلى 

ضــرورة االلتفــات لمــا ُيحــاك مــن مؤامــرات 
وأجنــدات تدميريــة تســتهدف وحــدة دولنــا 
وأمنهــا، والعمــل علــى نشــر الوعــي والثقافــة 

بين أوساط المجتمع لخلق الفرص اإليجابية 
في هذا المجال الحيوي، ومحاربة كل ما من 

شأنه اإلساءة إلى دولنا ومجتمعاتنا.

الرميحي يشارك في الملتقى 

القاهرة - بنا

موقع للمزارعين بـ “المنامة المركزي”
ــز الـــمـــســـاحـــات ــجـ ــل حـ ــابـ ــقـ ــغ رمــــزيــــة مـ ــالـ ــبـ ــدان: مـ ــ ــي ــ ــم ــ ح

أكــدت أمانــة العاصمة دعمهــا للمزارع البحرينــي من خالل تخصيص موقــع للمزارعين 
لتســويق منتجاتهم المحلية في ســوق المنامة المركزي، ما يســهم في تنمية إيراداتهم 
وتوفــر األمــن الغذائــي للمنطقة، حيث يبلــغ عدد المنتفعين في الســوق 91 مواطنا في 

موقع بيع الخضار بمساحة إجمالية تبلغ 1760 مترا مربعا.

جــاء ذلك خال الجولــة التفقدية التي قامت 
بها أمانة العاصمة ومجلس األمانة إلى ســوق 
التجــاري  اللؤلــؤ  ومجمــع  المركــزي  المنامــة 
بحضــور المدير العام ألمانة العاصمة شــوقية 
حميدان ورئيس مجلس األمانة صالح طرادة 
وعــدد من أعضــاء المجلس والمســؤولين في 

الجهاز التنفيذي.
من جهتها، أكدت حميدان حرص األمانة على 
العمــل لتذليــل مختلف العقبــات التي تعترض 
طريــق التجــار والباعــة مــن منطلــق أهدافهــا 
البلديــة الخدميــة وتوفيــر احتياجاتهــم التــي 
مــن شــأنها تســهيل أعمالهــم اليوميــة وضمان 
اســتمرارية تدفــق الحركة التجاريــة وبالتالي 
الســوق  يقدمهــا  التــي  الخدمــات  ديمومــة 

لمرتاديه من المشترين.

خطــة  بتنفيــذ  مســتمرة  األمانــة  أن  وذكــرت 
صيانة لتلبية متطلبات الســوق المركزي سعيا 
منهــا لتطويــره وتهيئتــه لمواكبــة احتياجــات 
توفيــر  طريــق  عــن  والــزوار  المســتهلكين 
أعمــال  مــن  الضروريــة  الرئيســة  المقومــات 
لســوق  النهائيــة  الصــورة  ســتبرز  تطويريــة 
الحداثــة  منظــور  مــع  يتوافــق  بمــا  المنامــة 
لألسواق الشعبية وستساهم في تعزيز مكانة 
السوق الممتدة إلى الدول المجاورة الشقيقة.
وبينــت أن األمانــة احتســبت مســاحات البيــع 
للمزارعين البحرينيين بمبالغ رمزية في موقع 
الخضــار المحليــة؛ دعمــا لقطــاع الزراعــة بمــا 

يصب في تعزيز األمن الغذائي في المملكة.
اللؤلــؤ  مجمــع  فــي  بجولــة  الحضــور  وقــام 
والتقــوا  المركــزي  المنامــة  وســوق  التجــاري 

التجــار، وتــم تبــادل الحديــث عــن الصعوبات 
الســريعة  الحلــول  وبحــث  يواجهونهــا  التــي 
الممكنــة التــي مــن شــأنها عــدم التأثيــر علــى 

حركة البيع والشراء.
الماضــي  العــام  منــذ  العاصمــة  أمانــة  وبــدأت 
تنفيذ مشــروع الصيانة الشــاملة لسوق اللحم 

وسوق السمك بسوق المنامة المركزي.
وتبلغ مســاحة سوق السمك 1825 مترا مربعا 
مســتأجرة،  ســمك  فرشــة   97 مــن  ويتكــون 
 48 المكــون مــن  إلــى حــراج الســمك  إضافــة 
فرشــة بينمــا تبلغ مســاحة ســوق اللحم 1825 

مترا مربعا تحتوي على 105 فرشات.

جانب من جولة أمانة العاصمة ومجلس األمانة

المنامة - أمانة العاصمة

07 local@albiladpress.com
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المنامة- جمعية المخلصين الجمركيين البحرينية

“المخلصين الجمركيين” تحافـظ 
على البحرنة بنسبة 100 %

Û  يبدو لي بأن المســار التصحيحي الذي تســير به الدولة اقتصاديا ســيكون
أطول من المتوقع للمواطن البسيط، ولذوي الدخل المحدود تحديدا.

Û  يــن العام، وتصريحــات االقتصاديين فالمؤشــرات االقتصاديــة، ووضع الدَّ
والساســة، تجمــع كلهــا علــى أهميــة إعــادة المواطــن للنظــر )مــرة أخــرى( 

لألولويات، ولمصاريف اإلنفاق والصرف، وبقايا الراتب.
Û  هــذا المســار المتعرج، والكاوي، الذي يغرق بقــرارات )األخذ(، المواطن من

يتحمل تبعاته، وضريبته، ويســدد فاتورة تصحيح األخطاء والممارســات 
السابقة، والتي لم يكن طرفا بها، ال من قريب وال من بعيد.

Û  ،وألن الحــال كذلــك، فــإن مشــقة المعانــاة تبــدأ بوضــوح للعيــن المجــردة
بعــد أيــام معــدودة من اســتام الراتــب، حيث تبــدأ بعدها معــدالت ضرب 
األخماس باألسداس لدى رب األسرة، ومعها شطب الطلبات، واألولويات، 

وبرامج األسرة، وتطلعات األطفال واألبناء.
Û  بعــد الخامــس مــن الشــهر تحديدا، يخبــت وجــود المواطــن البحريني في

الكثيــر مــن األماكــن، فــي المطاعــم، والمقاهــي والمجمعــات والمعــارض، 
وغيرهــا وغيرهــا؛ ألن فواتيــر الدفــع تمثــل حاجزا وســدا منيعــا، تمنع رب 
األســرة مــن اصطحــاب األســرة لمشــاهدة فيلــم، أو شــراء جهــاز كمبيوتــر 

جديد، أو مرافقتهم بسفرة قصيرة، وال لوم عليه بذلك.
Û  وكنــت دومــا ممن يرفضون اســتثمار أوضاع البلــد االقتصادية لمحاوالت

التأليــب السياســي، ودس الســم بالعســل، ومازلــت، لكننــي بالمقابــل أعــي 
المسؤوليات التي تتحملها الدولة تجاه المواطن المغلوب على أمره.

Û  مسؤوليات يفترض أال تؤجل، وأال تكون في الحسابات القادمة؛ ألن حال
ابــن البلــد ال يســر، وهو أمر نســمعه باســتمرار، ونقرأ عنه، ونجــده متزايدا 

بسلوكيات الناس، يوما بعد يوم.

من المسؤول عن 
حال المواطن؟

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري(

إعــالن وظــائـف شــاغـــرة 
تماشـــيًا مع سياســـة الشـــركة العربية لبناء وإصالح الســـفن )أســـري( في توظيف الكوادر البحرينية المؤهلة، فإن الشـــركة تعلن رغبتها في 

توظيـــف العمالة البحرينية في الشـــواغر التالية: 

مسؤول مشتريات
 على المتقدم ان يمتلك مهارات متقدمة في مجال المشتريات. 

 علـــى المتقـــدم ان يمتلـــك الكفـــاءة والقـــدرة علـــى إيجـــاد المصـــدر الصحيـــح إلقتنـــاء المـــواد بالكميـــات المطلوبـــة وفقـــًا لمعاييرالجـــودة 
للشـــركة وبأســـعار تنافسية. 

 اإللمام بالمواد الميكانيكية والكهربائية والمستودعات. 
 علـــى المتقـــدم أن يكـــون حاصـــاًل علـــى درجـــة البكالوريـــوس أو الدبلـــوم فـــي الهندســـة الميكانيكيـــة أو الكهربائيـــة ويفضـــل مـــن لديه خبرة 

عمليـــة في نفـــس المجال.    

رئيس قسم الصيانة الميكانيكية 
 على المتقدم أن يمتلك مهارات وخبرات عالية في مجال الصيانة الوقائية والتصحيحية.  

 على المتقدم أن يمتلك القدرة على ضمان ســـير عمل اآلالت الثابته ، معدات الضخ، شـــبكات الهواء والســـوائل ، الضواغط المحمولة، 
المولدات الكهربائية، معدات النقل الصناعية ، الرافعات المتنقلة ، رافعات الســـكك الحديدية ، منصات رفع  األوزان والمركبات بشـــكل ســـلس. 
 علـــى المتقـــدم أن تكـــون لـــه القـــدرة علـــى  التخطيـــط والتصميـــم واإلقتـــراح وتقديم المشـــورة للمســـؤلين فيما يتعلق باألعمـــال بطريقة 
مجديـــة مـــن ناحيـــة التكلفـــة والجـــودة ومطابقـــة إلجـــراءات أنظمـــة الجـــودة والمعاييـــر الدوليـــة باإلضافة إلى نظـــام إدارة الجودة بالشـــركة 

والسياســـات المعمول بها. 
 أن يكـــون المتقـــدم حاصـــاًل علـــى درجـــة البكالوريـــوس أو الدبلـــوم فـــي الهندســـة الميكانيكية أو شـــهادة في هندســـة معدات البنـــاء الثقيلة 

ويفضـــل مـــن لديـــه خبـــرة عمليـــة في نفس هـــذا المجال.    

مجهز أعمال  خدمية )األنابيب(
 على المتقدم أن يكون ملما بأعمال األنابيب الصناعية. 

 على المتقدم أن يمتلك القدرة على قراءة وتنفيذ التصاميم. 
AutoCAD  على المتقدم إجادة استخدام برنامج 

 على المتقدم أن يكون حاصاًل على درجة الدبلوم في الهندسة الميكانيكية ويفضل من لديه خبرة عمل في نفس المجال.     

مركب أنابيب 
 على المتقدم أن يمتلك القدرة على تركيب مختلف انواع األنابيب .

 على المتقدم أن يمتلك القدرة على قراءة وتنفيذ التصاميم.
.)Pipe, Flange, Elbow, Valve etc( على المتقدم أن يمتلك المعرفة العامة بأجهزة األنابيب الصناعية 

CNC على المتقدم أن يمتلك القدرة على تشغيل آلة 
 يجب أن يكون المتقدم حاصاًل على الثانوية العامة )المسار صناعي( ويفضل من لديه خبرة عمل في نفس المجال.

لحام / شداد صفائح 
 على المتقدم أن يمتلك القدرة على جمع و تركيب  ولحام القطع الحديدية بإستخدام األدوات المناسبة.

 على المتقدم أن يمتلك القدرة على قراءة تصاميم اللحام WPS مع اإللمام بطرق ترقيم وتعريف اللحام. 
 على المتقدم أن يمتلك القدرة على إستخدام آالت اللحام. 

 على المتقدم أن يمتلك القدرة على تجهيز وتشغيل غاز اللحام )Oxy Fuel Gas( في جميع االوضاع ومعدات ما قبل الحرارة.
 أن يكون حاصاًل على الثانوية العامة )تخصص لحام/فبركة( أو التدريب المهني ويفضل من لديه خبرة عمل في نفس المجال. 

ُمعيد لف المحركات الكهربائية
والملفـــات  المحـــوالت  الفرامـــل،  لفائـــف   ،  )A/C-D/C( الكهربائيـــة  المحـــركات  لـــف  إعـــادة  علـــى  القـــدرة  يمتلـــك  أن  المتقـــدم  علـــى   

المغناطيســـية.
.AC/DC  على المتقدم أن يمتلك القدرة على صيانة وإصالح المولدات/ المحركات 

 على المتقدم أن يمتلك القدرة على انتاج اللفائف الجديدة بحسب المعطيات المتوفرة. 
 على المتقدم أن يمتلك القدرة على إختبار المعدات الكهربائية  التي تصل سعتها لغاية 600 أمبير.

 على المتقدم أن يمتلك القدرة على إستخدام أجهزة القياس. 
 أن يكون حاصاًل على الثانوية العامة )المسار الصناعي( ويفضل من لديه خبرة عمل في نفس المجال. 

يمكن لمن تتوافر لديه االشـــتراطات المذكورة أعاله، التقدم بطلبه إلى قســـم التوظيف بإدارة الموارد البشـــرية والخدمات العامة مرفقًا 
الســـيرة الذاتية ونســـخ من المؤهالت )الشـــهادات( العلمية والعملية أن وجدت إلى العنوان التالي: 

قسم التوظيف - إدارة الموارد البشرية والخدمات العامة
الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري(

ص.ب: 50110 - الحد - مملكة البحرين
jobs@asry.net :الفاكس: 17670236 - البريد االلكتروني

تأهيل كوادر وطنية للعمل بمجال األمن والحراسة
ــن عــــن وظــــائــــف فــــي “الــــخــــاص” ــيـ ــثـ ــاحـ ــبـ إدمــــــــاج الـ

والتنميــة  العمــل  وزارة  وكيــل  بحــث 
االجتماعية صباح الدوسري مع المدير العام 
لــإدارة العامــة للحراســات بــوزارة الداخلية 
العميــد وحيــد الــدوي، تنســيق الجهــود بيــن 
عــدد  لتدريــب  مبــادرة  إلطــاق  الوزارتيــن 
مــن الباحثيــن عن عمل في مجال الحراســة 
واألمــن لتوظيفهــم في مختلف المؤسســات 
العاملة في القطاع الخاص بمملكة البحرين، 
كمــا نوقشــت آليــات تنفيــذ المبــادرة، وعــدد 
المنتســبين لهــا والمــدة المقترحــة لتدريبهــم 
وتأهيلهم.وأكــد الدوســري أن المبادرة تأتي 

فــي إطار تنفيذ مبــادرات البرنامــج الوطني 
للتوظيف الذي تم إطاقه بتوجيهات رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد 
األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة، إذ ســيتم تأهيل المســتفيدين من 
البرنامــج التدريبي مــن الراغبين بالعمل في 
مجــال األمن والحراســة بمؤسســات القطاع 
الخــاص، معرًبــا فــي هــذا اإلطــار عــن شــكره 
وتقديــره لوزيــر الداخليــة الشــيخ راشــد بــن 
عبــدهللا آل خليفــة وجميــع منتســبيها علــى 
المبــادرة الوطنية. وأكد العميد وحيد جمعة 
الــدوي، اســتعداد وزارة الداخليــة مواصلــة 
تعزيز التعاون مع وزارة العمل في المجاالت 
المختلفــة أو المبــادرة الحاليــة التي تختص 
بتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الحراسة 

واألمن.

من لقاء وكيل “العمل” مع المدير العام لإلدارة العامة للحراسات بوزارة الداخلية

مدينة عيسى - وزارة العمل

“الكهرباء والماء” تحتفي بأسبوع الترشيد الخليجي
“المياه للجميع” األميرة سبيكة تحت شعار  نظمت فعاليات في متنزه 

احتفــااًل  والمــاء  الكهربــاء  هيئــة  نظمــت 
وأســبوع  للميــاه  العالمــي  اليــوم  بمناســبة 
“الميــاه  شــعار  تحــت  الخليجــي  الترشــيد 

للجميع”.
الخميــس  أقيمــت  التــي  الفعاليــة،  وضمــت 
الماضــي في متنزه األميرة ســبيكة بمنطقة 
الحكوميــة  المــدارس  مــن  عــدًدا  عوالــي، 
والخاصــة التــي قّدمــت عــدًدا مــن الفقرات 

الخاصة بأهمية ترشيد المياه.
علــى  الضــوء  تســليط  الفعاليــة  وتضمنــت 
أهميــة ترشــيد اســتهاك الميــاه مــن خــال 
عــروض  تقديــم  تشــمل  توعويــة  أنشــطة 
فنية ومشــاهد تمثيلية. إضافة إلى معرض 

بإســهامات فنيــة توعويــة مــن قبــل لجــان 
الترشيد بالمدارس الحكومية.

وشــاركت فــي االحتفــال عــدد مــن الجهات 

ذات العاقة ومن بينهم ممثلين عن برنامج 
األمــم المتحــدة للبيئــة بالمكتــب اإلقليمــي 
لغــرب آســيا، المجلس األعلــى للبيئة وأمانة 

فــي  اإلدارات  مديــري  بعــض  العاصمــة، 
العاقــة، إضافــة  الحكوميــة ذات  األجهــزة 
الجنوبيــة  المحافظــة  مــن  مندوبيــن  إلــى 

والمجلس البلدي بالمحافظة الجنوبية.
وتســتثمر الهيئــة هذه المناســبة لرفع نســبة 
الوعي وتعزيز ثقافة ترشيد االستهاك لدى 
مختلــف فئــات الجمهــور الكريــم مــن خال 
تكثيــف الفعاليــات التوعويــة فــي المدارس 
الحكوميــة والخاصــة بالتنســيق مــع لجــان 
الهيئــة  وتدعــم  المــدارس.  بهــذه  الترشــيد 
هــذه الجمعيات بما يمكنها مــن أداء مهامها 
فــي غــرس مفاهيــم الترشــيد لــدى النــشء 

بمختلف المراحل التعليمية.

الفعاليات ضمت عدًدا من المدارس الحكومية والخاصة

المنامة - هيئة شؤون الكهرباء والماء
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أعيل أسرة وأبحث عن عمل منذ 8 سنوات
تعطل بــدل  على  اآلن  حتى  أحــصــل  ولــم  “الــعــمــل”  أراجـــع  زلــت  ــا  م

مــع دخــول هــذا العــام 2019، أكملت 8 
سنوات من البطالة بحًثا عن عمل، هذا 
حالي، وبالذات، هناك كثيرون من أبناء 
البلــد ممــن هم علــى وضعــي: عاطلون 
يطــول بنــا المكــوث فــي كهــف البطالة، 
فيمــا تضيــق حولنــا فــرص العمــل مــن 
ناحيــة، وتــدور بنــا وعــود وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية من ناحية أخرى، 
والناحية الثالثة األصعب واألخطر هي 
أن األيــدي الوافــدة أصبحــت تحظــى 
البحرينــي  وتنافــس  الفــرص،  بأفضــل 
بقوة ال تتوافر لدى البحرينيين السيما 

في قطاع العمل الحر، فأين نذهب؟
فــي  مســؤول  أي  أســأل  أن  وأحــب 
الدولــة ال يولي اهتماًما بقضية البطالة 
وهــي قضيــة كبيرة وخطيــرة في ذات 
الوقت، والســؤال خصوًصا للمسؤولين 
في وزارة العمل ممن يقدمون “الوعود 
فقط” وكذلك للقيادات وذوي المناصب 
فــي القطاع الخاص: هــل ترضاها على 
عيالــك وإخوانك؟ هل ترضى أن يبقوا 
لســنوات طويلــة عاطلين عــن العمل ال 
مالمــح مبشــرة لمســتقبلهم؟ بالطبع ال، 
ولذلك، يضيع الكثير من أبناء البلد من 
الذيــن ال واســطات وال نفوذ لديهم في 

البحث عن وظائف بال طائل.
والتنميــة  العمــل  وزارة  إلــى  تقدمــت 
االجتماعيــة بطلــب البحث عن وظيفة 
منــذ العــام 2011، فأنــا أحمــل شــهادة 
بكالوريــوس فــي التاريــخ مــن جامعــة 
بيــروت العربية، لكن بــاءت محاوالتي 
فــي الحصــول علــى وظيفة فــي وزارة 

التربيــة والتعليــم أو فــي أي جهة ذات 
اختصــاص بالفشــل، وبعــد أن تكــررت 
بالفعــل  تــم  العمــل،  لــوزارة  مراجعتــي 
ترشــيحي لوظائــف عــدة منهــا وظيفة 
فــي مصنــع ســترة للحــوم وأخــرى فــي 
مطبعة وثالثة في مؤسســة للمعامالت 
الجمركيــة، إال أن كل تلــك الوظائف لم 

تفتــح لــي مجــااًل حيــث أبلغونــي بعدم 
الحاجة لموظفين.

أراجــع وزارة  زلــت  مــا  واألمــر كذلــك، 
العمــل، ولــم أحصــل حتــى اآلن علــى 
بــدل تعطل من ناحيــة، وال أجد أمامي 
ترشــيًحا لوظيفة مناسبة، والكل يعلم، 
أن الظــروف المعيشــية لمواطــن مثلي 

الديــون،  علــي  وتكالبــت  أســرة  أعيــل 
تحتــم الحصــول علــى وظيفة مناســبة 
العمــل،  وظــروف  الراتــب  ناحيــة  مــن 
وغيــري  غيــري  ســأله  الــذي  والســؤال 
ســابًقا: إلــى متــى ســنبقى عاطلين عن 

العمل يا مسؤولون؟

)االسم والعنوان لدى المحرر(

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.

يومًيــا تصــدر قــرارات مختلفــة، بعضهــا تحمــل فوائد ال محدودة تجــاه اآلخرين وبعضها قد نراها ونأخذها بشــكل ســلبي. إن 
تحدثت عن القرارات المفيدة فبالتأكيد أقصد قرار وتعميم وزارة التربية والتعليم لجميع المدارس بكافة المراحل الدراسية 
علــى ممارســة القــراءة يوميــا بالفتــرة الصباحيــة بعــد الطابــور الصباحي؛ من أجــل تعزيز قيمــة اللغتين اإلنجليزيــة والعربية 

ولتطوير مهارة القراءة بطلبة المدارس.

رغــم أن هــذا القــرار المتميــز تــم تعميمه 
رأي  واســتلمت  أال  قصيــرة  فتــرة  مــن 
وتعليــق أحــد أفــراد أســرتي تجــاه هــذا 
الموضــوع، قائلــة “أنــا اســتفدت جًدا من 
هــذا النشــاط، فقــد تمكنــت مــن تطويــر 
الكتــب  مــن  شــريحة  وقــرأت  قراءتــي، 
تبــادل األفــكار والفوائــد  فــي  ونجحــت 
من الكتب مع زميالتي”. لفتني مشــروع 
مدرســة  العظيمــة  بمدرســتي  وفكــرة 
عبدالرحمــن كانــو الدوليــة وهــو برنامــج 
عــن  ســأحدثكم  القــراءة”.  دعــم  “فريــق 
تــم  وفكرتــه،  المشــروع  هــذا  أهميــة 
تأســيس هــذا البرنامج وتــم تطبيقه في 
العــام 2016 مــن قبــل المشــرفة اإلدارية 

بالمدرســة السيدة/  عفاف سالم سالمين، 
هدًفــا من أجــل تطوير القــراءة باللغتين 
العربية واألجنبية وتطوير طرق القراءة 
المختلفة للطلبة، وما يميز هذا البرنامج 
أن اللجنــة تتكون من طــالب المرحلتين 
اإلعداديــة والثانويــة فهم مــن يخدمون 
المرحلتيــن  طلبــة  زمالئهــم  ويدعمــون 

التمهيدية واالبتدائية على القراءة.
تــم  التــي  واألســباب  األهــداف  ضمــن 
حصــص  اســتثمار  للبرنامــج،  وضعهــا 
الفراغ في القراءة ونشــر فوائدها بينهم 
بعــض، وبنــاء مفهومية التعــاون والعمل 
علــى  والتركيــز  الطلبــة  بيــن  الجماعــي 
كيفية قراءة الكتب وتفســيرها بالشــكل 

الصحيح.
لــكل عمــل نقــوم به يحمل قيــم مختلفة، 
الضــوء  تســليط  تــم  التــي  القيــم  فمــا 
عليهــا؟ أواًل تعزيــز ثقافــة التطــوع مــن 
وغــرس  اآلخريــن  تجــاه  الفائــدة  أجــل 
واســتخدامه  الوقــت  احتــرام  قيمــة 
أنســى  ولــن  وإيجابــي.  صحــي  بشــكل 
أبنــاء  انعكســت علــى  التــي  القيــم  أهــم 
الثقــة  أال وهــي  الدوليــة،  كانــو  مدرســة 
ضمــن  اعتبارهــا  يتــم  والتــي  بالنفــس، 
اإلنســان  يحتاجهــا  التــي  األمــور  أهــم 
بحياتــه. من ناحيــة الدعم المعنوي الذي 
يتــم تقديمــه مــن قبــل المدرســة، توفــر 
المدرســة للطلبة القصص بجميع أنواعها 

وأحجامها وتوفر الملصقات التشجيعية 
والبطاقــات المحفزة اإليجابية؛ من أجل 

المشاركة في القراءة.
هــذا  المدرســة  طــورت  العــام  هــذا  فــي 
البرنامــج، إذ تــم إضافــة وتطبيــق فكــرة 
جديــدة تحــت مســمى “حقيبة اقــرأ”، أي 

يتــم توفير حقائب مختلفــة تم إعدادها 
مــن قبــل الســيدة عفــاف ســالمين ويتــم 
إرفــاق دفتــر خــاص يســجل بــه الطالــب 
تــم  الــذي  الكتــاب  القــارئ اســمه واســم 
قراءته، يقوم الطالب باستعارة الحقيبة 
التــي تحمــل كتبــا مختلفــة المســتويات 

ومــن ثــم يعيدهــا لــإدارة. تحــث إدارة 
بقــدر  القــراءة  أهميــة  علــى  المدرســة 
المدرســة  توفــر  وبالتأكيــد  المســتطاع، 
للطالــب  المطلوبــة  المســتلزمات  جميــع 
مهــارة  تطويــر  علــى  أيًضــا  وتحــرص 

القراءة ودورها المهم بالمجتمع.
عودًة لقــرار وزارة التربية والتعليم على 
أنشــطة القــراءة صباحــا ونشــر فائدتهــا 
للطالب، يســعدني أن أوجه رســالة شــكر 
واحترام لســعادة الدكتور ماجد بن علي 
النعيمي وزير التربية والتعليم رعاه هللا، 
ومن ثم إلدارة مدرســة عبدالرحمن كانو 
الدوليــة على حرصهم واهتمامهم بقيمة 

القراءة العظيمة.

عبدالرحمن جليل الشيخ 
رئيس وممثل مجلس الطلبة

مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية

القراء والقراءة بالمدارس

نتقدم بالشــكر الجزيل إلــى المدير العام 
المهندســة  الشــمالية  المنطقــة  لبلديــة 
ورحابــة  لتواضعهــا  الفضالــة  لميــاء 
اللقــاء  علــى  تحــرص  حيــث  صدرهــا، 
أجــل  مــن  أســبوعيا؛  المواطنيــن  مــع 
والعمــل  الخدميــة،  احتياجاتهــم  تلبيــة 
علــى تذليــل الصعوبــات التــي تواجههم 
الــوادي  عبدالعزيــز  وإرشــاد  وتوجيــه 
البلديــة  فــي  المســؤولين  مــن  وغيــره 

علــى مســاعدة المراجعيــن، وإنجــاز مــا 
يمكن إنجازه، إضافة إلى االســتماع إلى 
واالقتراحــات  والمناقشــات  الحــوارات 
التــي تخــدم المصلحــة العامــة، وتعــود 
بالفائــدة على الجميع، وقد تلمســنا ذلك 
البلديــة  مقــر  فــي  وجودنــا  خــالل  مــن 
صبــاح يــوم األربعــاء الموافــق 6 مارس 

.2019
الكاتب والصحافي صالح العم

كٌل ِمنــا لديــه قصة، إن تفكَّر وســرد، ســرد 
تلك المؤلمة، لماذا ال ننظر للجانب اآلخر؟ 
أســمى  يحمــل  الــذي  المضــيء  الجانــب 
التــي  الدقائــق  لحظــات حياتنــا، وأســمى 
ُســرِدت؟ لــم ننظــر لجانــب جحيــم حياتنا 
لمــاذا  األحمــق،  ذلــك  خانهــا  لمــن  دائمــا؟ 
تتحــدث عــن خيانتــه فقــط، وال تتحــدث 
عــن ذاك الشــهم الــذي أحبها، الذي أمســك 
بيديهــا لتنهــض مــن ذلــك الحصــى التــي 

لمــاذا  صديــق،  خذلــه  لمــن  بــه،  تعثــرت 
الجميــع  الخــذالن، ويصــف  يتحــدث عــن 
اإلحســاس؟  بعــدم  ويتهمهــم  بالخونــة، 
لمــاذا ال ينظــر لصديقــه الــذي ســنده عنــد 
انحناء ظهره، الذي تمسك به في مسراته 
ومضراتــه لمن ســقط في مادة مشــؤومة، 
لماذا يتكئ في منزله ويقســم بأنه فاشــل 
ولــن يكمــل، ويســتمر فــي مقارنــه نفســه 
بمــن حصل على معدل التســعة وتســعين، 

علــى  تحصــل  ألــم  اإليمــان،  أضعــف  ولــو 
نجمة توســدت فــي منتصف يديك عندما 
أجبــت فــي األول االبتدائي؟ لماذا ال تنظر 
لنجاحاتــك وتبنــي منهــا صرحا يســمو بك 
للنجــاح؟ نحــن البشــر هكــذا، دائمــا ننظــر 
لهمومنــا  ُخِلقــت  وكأنهــا  بتشــاؤم  للحيــاة 
الكثيــر،  فمضــى  جميــال”،  “صبــرا  فقــط، 

واألجمل قادم.
الطالبة فاطمة فضل لمياء الفضالة 

الجانب المضيءرسالة شكر إلى بلدية “الشمالية”

يوم في 
األسبوع.. 

لعيونك يا 
“مواطن”

saeed.mohamed
@albiladpress.com

سعيد محمد

Û  تســتحق المبــادرة التــي أطلقتها بلدية المنطقة الشــمالية في شــهر يوليو من
العــام الماضــي 2018 اإلشــادة والتقديــر بالفعــل.. فأن يكون أمــام المواطنين 
والمقيميــن فرصــة لاللتقــاء بالمســؤولين ومتابعــة معامالتهــم والتحدث عن 
شكاواهم مع المسؤولين وجًها لوجه فهذا في الواقع هو تمام الثقة واالقتدار 

وأداء المسؤولية وخدمة الناس.
Û  منذ بدء التجربة، تحدثنا مع المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية المهندسة

لميــاء الفضالــة فــي اليوم المخصص لمبادرة “يــوم العميل” وهو يوم األربعاء 
من كل أسبوع عما سيواجهونه من “ثقل” جراء الحضور الكثيف للمراجعين، 
فقالت إن من حق الناس أن يحصلوا على فرصتهم لاللتقاء بالمسؤولين في 
جهــة خدميــة حيويــة، ونحن مدركــون تماًما بأن مجرد التحــدث مع المراجع 
واالســتماع لمالحظاتــه وطلباتــه بصدر رحب، سيشــعره باالرتياح وســيمكن 
المراجــع ومقــدم الخدمــة مــن االتفاق على أســلوب لحل المشــكالت أيما كان 

مستواها.
Û  بالطبــع، توجيهــات القيــادة الرشــيدة واضحــة بشــأن تواصل المســؤولين في

الــوزارات والجهــات الحكوميــة مــع المواطنيــن والوقوف علــى احتياجاتهم، 
ومــع أن الكثيــر مــن المســؤولين والموظفين فــي مختلف القطاعــات يبذلون 
جهــًدا لتســهيل إجــراءات المراجعيــن، لكــن البــد مــن اإلشــارة إلــى أن جهــات 
أخــرى يعانــي فيهــا الناس من تأخر اإلجــراءات وتعطلها وبقائهــا في األدراج 
مدة تفوق المدة الزمنية المحددة إلنهاء الخدمة، حتى وإن كانت تلك الجهة 
تطبق أنظمة الجودة وتعلق عل جدرانها شهادة “اآليزو”، وإال فما المعنى من 
قياس رضا العميل وملء استمارات وإدخال معلومات وتدوين مالحظاتهم 

ثم بعد ذلك تذهب أدراج الرياح.
Û  إن توجيهات صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس

الــوزراء الموقــر حفظــه هللا للوزراء والمســؤولين في وزاراتهم لتيســير أمور 
المراجعيــن، تضــع المواطــن فــي أعلــى قائمــة جــودة الخدمــة، ولعيــون هــذا 
المواطــن، نتمنــى أن نجــد تجربة مماثلة لتجربة بلدية المنطقة الشــمالية في 
تخصيص يوم عمل في األســبوع، يحصل فيه المراجعون على فرصة إلزالة 
المعوقــات التــي تحــول دون إكمــال حصولهــم علــى خدمتهم... كلهــا 4 إلى 5 
ســاعات، ســيتوافد فيها الناس وربما ســيكون العمل فيها مكثًفا وشــاًقا، لكن 
نتائجهــا طيبــة للجميع.. فأن يخرج المواطن من تلك الجهة مرتاًحا مســروًرا 

أفضل بكثير من خروجه وهو يدعو ويتحسب ويشعر بخيبة األمل.
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شــاءت األقــدار، فتــورط رب األســرة في قضية جنائيــة أدت إلى حرمان 
أسرته من طلبها اإلسكاني الذي يعود إلى 19 عاما خلت، لتضحى العائلة 
فريســة األوضاع المعيشــية المهلكة، وتتقاذفها صروف الزمان من ضفة 

إلى أخرى.

ولم يتبق أمام هذه األســرة بصيص 
أوضاعهــا  ربقــة  مــن  للنجــاة  أمــل 
وتيــرة  تســارع  إال  المعيشــية 

التوزيعات اإلســكانية التي شــارفت 
بلوغ تاريخ طلبها اإلسكاني الملغى.
ورغــم حصــول الزوجــة علــى تنازل 
لها من زوجها عن الطلب اإلســكاني 
الــذي حصلــت “البــاد” علــى نســخة 
منه، إال أن الوزارة اشــترطت قبولها 
طلبــا  باعتبــاره  الطلــب  لتحويــل 
الســابق  موعــده  مــن  بــدال  جديــدا، 

العائد إلى العام 2000.
يأتــي ذلــك فــي وقــت تعيــش فيــه 
العائلــة المكونة مــن 4 أبناء أوضاعا 

لهــا  ليــس  حيــث  صعبــة،  معيشــية 
اإلعانــات  عبــر  إال  دخــل  مصــدر 
االجتماعيــة التي تخصصهــا الدولة 
ومــا يحصلــون عليه من مســاعدات 
الجمعيــات  قبــل  مــن  اجتماعيــة 

الخيرية وأهل الخير.
وتقطــن العائلــة بالرغم مــن صعوبة 

أوضاعهــا فــي شــقة باإليجــار يقــدر 
بمبلــغ 130 دينــارا شــهريا، ويعانــي 
مزمنــة  أمراضــا  مــن  أبنائهــا  مــن   3
فيمــا  مســتمرة،  متابعــة  تتطلــب 

يعاني أحد األبناء تخلفا عقليا.
وناشــدت األسرة عبر “الباد” رئيس 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 

األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة 
لتوجيــه المعنييــن بــوزارة اإلســكان 
اإلســكاني  طلبهــا  علــى  لإلبقــاء 
قوائــم  علــى  وإدراجهــم  الســابق، 
التوزيعــات المقبلــة، وانتشــالهم من 
التــي  الصعبــة  المعيشــية  األوضــاع 

يمرون بها.

تنوعت اللقطات التي نشرها العديد من المواطنين في صفحاتهم على حسابات التواصل االجتماعي وهم يودعون زمالءهم 
وزميالتهــم المحاليــن إلــى “التقاعــد االختيــاري” فــي آخــر يــوم عمــل، فيمــا اختار بعــض المتقاعديــن لقطات لهم وهــم يلوحون 

بأيديهم وهم يغادرون مكان العمل، أو وهم يبصمون “بصمة الوداع”.

عناق ودموع ومسك ختام

وبيــن احتفــاالت تكريم نظمتهــا جهات العمل 
أو تلــك المصغــرة التــي احتفــى فيهــا الزماء 
ببعضهــم البعــض فــي المطاعــم والمقاهــي أو 

المجالــس وكذلــك بعــض المؤسســات األهلية 
كالجمعيــات الخيريــة، تنوعــت أيًضــا الهدايــا 
والــدروع وقوالــب الكعــك المضحكــة أحياًنــا 
لــم  فالبعــض  أخــرى،  أحيــان  فــي  والمبكيــة 
يحبس دموعه وهو يعانق زماءه مودًعا في 

لقطات ســيلفي، والبعض اآلخــر وجد دموعه 
الكلمــات  لختــام مســك  يســتمع  وهــو  تنهمــر 
“أعتــذر  المتقاعــدون:  ألقاهــا  التــي  القصيــرة 
لكل من أسأت له.. أعتذر لكم على التقصير.. 

سامحوني وابرئوا ذمتي”.

مسيرة انتهت وأخرى بدأت

المتقاعــدون أنفســهم اختــاروا اللقطــات التي 
عبروا فيها ببعض العبارات المليئة بالعواطف 
حيًنــا والمعبرة عن اعتزازهم بخدمة بادهم، 
فقــد نشــر اختصاصي التغذية بــإدارة الصحة 
إدارة  لقطــة خــارج  الشــواي  العامــة محمــود 
مســيرة  فيها:”انتهــت  كتــب  الصحــة  تعزيــز 
15 ســنة فــي الــوزارة.. لتبــدأ مســيرة وحيــاة 
جديدة”، فيما نشــر نــوح الوداعي لقطة وداع 
بقســم مختبرات الصحة العامة، ونشــر حيدر 

الكــش آخــر بصمــة عمــل فــي وزارة األشــغال 
العمرانــي،  والتخطيــط  البلديــات  وشــئون 
واختــار صــادق الجمــري صــورة تجمعــه مــع 
الوكيــل المســاعد لشــؤون وأمــوال القاصرين 
شــؤون  إدارة  ومديــر  األحمــدي  عبــدهللا 
الشــكر  عــن  معبــًرا  خيــري  أحمــد  القاصريــن 
واالمتنان لكل زمائه، وفي تقاعد عبدالكريم 
كانــت  ماجــد  فيصــل  وســيد  عبدالوهــاب 
الصــورة تتحــدث عــن نفســها وهمــا يحمــان 

علب الهدايا.

طي صفحة الخصام

ومع الدعــوات والتمنيــات للمتقاعدين بحياة 
ســعيدة ونجــاح، أبــدع الكثيرون فــي صياغة 
عبــارات تعكس المحبة التي يكنونها لبعضهم 
البعــض، وعما ســيتركه هذا الموظــف أو هذه 
الموظفة من فراغ بعد أن اعتادوا على “جوه 
لســنوات”، لكــن األجمــل هــو أن اليــوم األخير 
كان فرصــة لطــي صفحــة خــاف أو خصــام 
مــع بعــض الزماء بعنــاق ومشــاعر طيبة هي 

معدن أهل البحرين.

لقطة وداعية بمدرسة الدرا ز اإلعدادية للبنين

حيدر الكش وآخر بصمة يوسف الحداد يهدي زميله حسن علي باقة ورد محمود الشواي يودع إدارة تعزيز الصحة  لقطة وداع المقاعدين بقسم مختبرات الصحة العامة هدايا مختلفة األحجام تكر يًما للمتقاعدين

سيلفي مع المتقاعدين بألم حافظة الشمالية صادق الجمري يتوسط األحمد ي وخيري

“بصمة الوداع”... آخر يوم عمل للمتقاعدين اختيارًيا
ــي” ــتـ ــا “ابـــــرئـــــوا ذمـ ــهـ ــامـ ــتـ ــي” ودمــــــــوع وخـ ــفـ ــلـ ــيـ هــــدايــــا وصـــــــور “سـ
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نسخة ضوئية من إقرار طلب التنازل

ــاره جــــديــــدا ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ ــه بـــــاســـــم الـــــــزوجـــــــة بـ ــ ــل ــ ــوي ــ ــح ــ اشـــــــتـــــــراط ت

ر” بعد إلغاء طلبها اإلسكاني أسرة بحرينية تعيش “المُّ

محرر الشؤون المحلية

“النيابة”: “النزيل المغربي” توفي جراء مرض في الكلى
صرح وكيل النائب العام عضو وحدة التحقيق الخاصة محمد الزباري بأن الوحدة قد رصدت صباح الجمعة الماضي مقطعا 
متــداوال عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي لحديــث مصــور مــع ســيدة تدعي تعــرض نجلهــا النزيل بمركــز اإلصــالح والتأهيل 
بمنطقة جو للتعذيب وإساءة المعاملة.وعليه بادرت الوحدة بإجراء تحقيقات موسعة، إذ تبين أن النزيل المقصود هو نجيب محفوظ 
ابن الشرقي )مغربي( والذي كان ينفذ الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة 15 عاًما منذ توقيفه قانوًنا بتاريخ 11 نوفمبر 2013 إلدانته بجرائم 
عدة، وتبين أنه توفي بتاريخ 20 فبراير 2019 الساعة 6:30 صباًحا بمجمع السلمانية الطبي، وأن السيدة مدعية التعذيب وإساءة المعاملة 

هي والدته، والمقطع مصور بالمملكة المغربية.

وفــي إطــار أهــداف الوحــدة بالكشــف 
عــن حقيقــة وقائــع التعذيــب وإســاءة 
المعاملــة والعقوبــة القاســية، وتحديــد 
كفاعليــن  ارتكابهــا  عــن  المســؤولين 
أصلييــن أو شــركاء عن عمــد أو إهمال، 
التحقيــق  إجــراءات  جميــع  اتخــذت 
الازمــة، بــأن ندبــت الطبيــب الشــرعي 
الطبــي  الكشــف  لتوقيــع  بهــا  الخــاص 
الشــرعي علــى المذكور واإلطــاع على 
األوراق الطبيــة كافــة، فتبيــن بأنــه نقل 
لمجمع الســلمانية الطبي في 16 فبراير 

2019؛ بســبب معاناتــه مــن آالم بالبطن 
وإســهال  دمــوي  ونمــش  بــاإلدرار  ودم 
وارتفاع بالحرارة وإعياء عام بالجسم، 
واتخــذت  المستشــفى  فــي  وبقــي 
إلــى  لعاجــه  مكثفــة  إجــراءات طبيــة 
أن فــارق الحياة، كمــا تبين من التقارير 
الشــؤون  إدارة  مــن  الصــادرة  الطبيــة 
الصحيــة واالجتماعية بوزارة الداخلية 
جميــع  اتخــاذ  قانوًنــا  توقيفــه  منــذ 
تجــاه  والعاجيــة  الطبيــة  اإلجــراءات 
المذكور، وانتهى الطبيب الشــرعي إلى 

آثــار إصابيــة حيويــة  أي  عــدم وجــود 
حديثــة تشــير لوجــود عنــف جنائــي أو 
مقاومــة أو تماســك مــن واقــع الكشــف 
الطبيــة  بالتقاريــر  أو  الشــرعي  الطبــي 
المطلع عليها؛ وأن الوفاة حدثت نتيجة 

الحالة المرضية التي يعاني منها.
الســفارة  مــن  طلًبــا  الوحــدة  وتلقــت 
مواطنهــا  جثــة  بتشــريح  المغربيــة 
ندبــت  للطلــب  واســتجابة  المتوفــى، 
الــذي  الشــرعي،  الطبيــب  الوحــدة 
الحالــة  الوفــاة  ســبب  أن  إلــى  انتهــى 

المرضية الحادة التي استدعت دخوله 
المستشــفى والســابق إثباتهــا بالكشــف 
الطبيــة  واألوراق  الظاهــري  الطبــي 
أثــرت  مضاعفــات  مــن  صاحبهــا  ومــا 
علــى وظائــف األعضاء بعموم الجســم؛ 
خصوصــا الحيوية منهــا كالقلب ما أدى 

إلــى فشــله وتوقــف وظائفــه الحيويــة 
علــى الرغــم مــن المحــاوالت العاجيــة 

الطبية المكثفة.
انتقلــت  الوحــدة  أن  الزبــاري  وأضــاف 
بمنطقــة  والتأهيــل  اإلصــاح  لمركــز 
النــزالء  جميــع  بســؤال  وقامــت  جــو 
المرافقيــن للمتوفــى بالمركــز، والذيــن 
نفوا تعرضه لتعذيب أو إساءة معاملة، 
كمــا تحفظت على ملفــه الخاص بمركز 
اإلصــاح والتأهيل؛ وثبت من االطاع 

عليه تلقيه زيارات متعددة من زوجته 
وأصدقــاء لــه، وأخــرى من المســؤولين 
بالشــؤون القنصلية بالسفارة المغربية، 
فضــًا عــن شــكوى ســابقة مــن والدتــه 
إلــى مركــز اإلصــاح والتأهيــل مفادهــا 
لمضايقــات  المتوفــى  النزيــل  تعــرض 
مــن بعــض النــزالء، ومــا يفيــد تجــاوب 
بنقلــه  الشــكوى  لتلــك  المركــز  إدارة 
إلــى مبنــى آخــر، ولــم يثبــت بالملــف أو 
بالسجات الرســمية للوحدة وجود أي 
ادعــاءات ســابقة ســواء مــن النزيــل أو 
مــن ذويه بتعرضه إلــى التعذيب أو أي 
مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو غيــر 

اإلنسانية أو المهينة.
وانتهــت الوحــدة مــن التحقيقــات التي 
االدعــاءات  عــدم صحــة  إلــى  أجريــت 
المثارة بالمقطع المصور بتعرض النزيل 
المتوفــى للتعذيــب أو إســاءة المعاملة، 

وأمرت بحفظ األوراق.

محمد الزباري

المنامة - وحدة التحقيق الخاصة

ناشدت سمو رئيس 
الوزراء توجيه الوزارة 

إلعادة طلبها 
المؤرخ بـ2000

3 من األبناء 
مصابون بأمراض 
مزمنة وأحدهم 

يعاني تخلفا عقليا

المساعدات 
واإلعانات 

االجتماعية مصدر 
دخل األسرة 

سعيد محمد

نفت ما تداوله 
فيديو لسيدة 
تدعي تعذيب 

نجلها
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جــذب الشــركات العالمية لتحويــل الحقل إلى إنتــاج النفط

باكورة إنتاج الغاز من “خليج البحرين” نهاية العام

توقع مصدر مسؤول في شركة “تطوير للبترول” – فضل عدم ذكر اسمه – البدء بإنتاج الغاز من حقل خليج البحرين في الربع األخير من العام الجاري 2019. وأوضح 
المســؤول - للصحافييــن علــى هامــش وضــع حجر األســاس لمشــروع تحديث مصفاة شــركة نفــط البحرين “بابكو” - أننا ال نــزال حالًيا في مرحلة النقاش مع شــركات 

عالمية دون تحديد لهذه الشركات، من أجل الوصول إلى اتفاقية معها للبدء في إنتاج الغاز.

وأضــاف أننا في شــركة تطويــر للبترول نعمل بمجهود 
ذاتــي علــى حفر أحد اآلبار للوصول إلــى الغاز العميق، 
وفي نفس الوقت نتناقش مع شــركات عالمية، مشيًرا 
إلــى أننــا نســتهدف إنتــاج الغــاز مــن الحقــل فــي الربــع 
األخيــر مــن العام الجاري، حيث يتــم حالًيا العمل على 

تجهيز معدات الحفر.
وأوضح أن اإلنتاج المبدئي من حفر بئر الغاز ســيعتبر 
أول اإلنتــاج مــن الغــاز ثــم ســيتم إضافــة آبــار أخــرى 

ليرتفع اإلنتاج، ويصبح باكورة اإلنتاج.
وتطــرق إلــى أن الهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز تعمــل 
تهــدف الســتقطاب  ترويجيــة  لجولــة  الترتيــب  علــى 
الشركات العالمية المتخصصة في النفط الصخري إلى 
البحريــن، متوقًعا أن تبدأ الجولة الترويجية في شــهر 
ابريــل المقبــل، خصوًصــا أن التوقعــات أن تظهر نتائج 
البئر اإلنتاجي للنفط الذي يتم حفره حالًيا خالل شهر 

ابريل أو مايو المقبلين.
بالواليــات  ســتبدأ  الترويجيــة  الجولــة  أن  وأوضــح 
لوجــود  نظــًرا  األولــى  بالمرحلــة  األميركيــة  المتحــدة 
وكذلــك  الصخــري،  النفــط  إلنتــاج  لديهــا  مصــادر 
النفــط  إنتــاج  فــي  لديهــا  المســتخدمة  التكنولوجيــا 
الــدول  خبــرات  وتتجــاوز  جــًدا،  متقدمــة  الصخــري 
الفًتــا  الصخــري،  للنفــط  إنتــاج  لديهــا  التــي  األخــرى 
للنفــط  المنتجــة  الــدول  أول  كانــت  أميــركا  أن  إلــى 
الصخــري، وتمتلــك خبرة كبيرة في هــذا المجال، ولذا 
ســتكون الوجهة األولى في الجولــة الترويجية بهدف 
االســتفادة في بنــاء وتكوين الخبــرات وبالتالي تقليل 

فترة تعليم التكنولوجيا.
العالميــة  الشــركات  جــذب  فــي  تنجــح  أن  وتوقــع 
المتخصصة بالنفط الصخري إلى البحرين مما سيؤدي 
خليــج  فــي  المكتشــف  الحقــل  تحويــل  تعجيــل  إلــى 
البحرين من مرحلة االكتشــاف إلى مرحلة اإلنتاج في 

أسرع وقت، وهذا ما يتم العمل على تحقيقه.
وكانــت البحريــن أعلنــت فــي أبريــل 2018 عــن حقــل 
برميــل  مليــار   80 علــى  ويحتــوي  البحريــن،  خليــج 
ومــا ال يقــل عــن 20 تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز. 
ومعلــوم أن الحقــل الــذي يقــع بالمنطقــة الغربيــة مــن 
حــدود المملكــة بمســاحة تقــدر بألفــي كيلومتــر ُمربــع، 
مــن النفــط الصخري. ووقعت مذكرة تفاهم مع شــركة 
هيليبرتــرون األميركيــة؛ للتحضيــر لعمليــات حفــر آبار 

حقل خليج البحرينإنتاجية في الحقل.

“نصيب الفرد” بتونس األقل 
بالمغرب العربي وليبيا بالصدارة

قــال صنــدوق النقد الدولــي في تقرير 
حديــث إن نصيــب الفــرد فــي الناتــج 
اإلجمالــي المحلــي بدولــة تونــس يعد 
فــي  العربــي  المغــرب  بمنطقــة  األقــل 

الفترة 2013-2017.
وأوضح تقريــر لصندوق النقد الدولي 
المغــرب  دول  فــي  االندمــاج  عــن 
العربيحصل “مباشر” على نسخة منه، 
أمــس الســبت، أن نصيــب الفــرد مــن 
الناتــج اإلجمالــي المحلــي فــي تونس 
نســبة   2013-2017 الفتــرة  فــي  بلــغ 
تصــل لـــ 0.4 %، فيما ســجلت المغرب 
 ،%  1 الجزائــر  فــي  وكان   ،%  0.7
وبالنســبة لموريتانيا 1.1 %، وسجلت 

ليبيا النسبة األكبر بـ 28.5 %.

دبي - مباشر

 المنامة غرفة التجارة

تتواصل سلسلة مجالس غرفة تجارة وصناعة البحرين األسبوعية 
التــي تواجــه مختلــف  التحديــات  بهــدف مناقشــة  التــي تنظمهــا؛ 

قطاعات األعمال بمملكة البحرين.

المجلــس  قاعــة  وتســتضيف 
ببيــت التجار مســاء اليوم األحد 
مــن   2019 مــارس   10 الموافــق 
الســاعة 6:00 وحتى 7:30مساًء 
التاســع،  مجلســها  فعاليــات 
والــذي ســيناقش قطــاع “المالية 
فــي  والضرائــب”  والتأميــن 
والتحديــات  والفــرص  البحريــن 
تفعيــال  وذلــك  يواجههــا،  التــي 
مــع  والتفاعــل  التواصــل  لمبــدأ 
ومــد  الكــرام  الغرفــة  أعضــاء 
ممثلــي  مــع  التعــاون  جســور 

المجتمع التجاري.
ســمير  الغرفــة  رئيــس  ووجــه 
عبــدهللا نــاس دعوته إلــى جميع 
الغرفــة  ومنتســبي  أعضــاء 
والمهتميــن للحضور والمشــاركة 
مســاء  المجلــس  فعاليــات  فــي 
اليوم، منوها أن االلتقاء المباشر 
األعمــال  أصحــاب  مــع  والــودي 

لطــرح  جيــدة  فرصــة  يشــكل 
كافــة  الموضوعــات  ومناقشــة 
وبحث الحلول المناسبة؛ لتجاوز 
والعراقيــل  الصعوبــات  مختلــف 
التــي تواجــه أصحــاب األعمــال 
ومؤسســات  شــركات  وممثلــي 

القطاع الخاص في البالد.

“الغرفة” تستعرض “المالية والتأمين والضرائب”

 المنامة - فيفا البحرين المنامة - وزارة المواصالت

عقدت وزارة المواصالت واالتصاالت متمثلًة بقطاع النقل البري بالوزارة لقاًء تعريفيًا بمناقصة تعيين شركة استشارية للمرحلة 
االنتقالية لمشروع مترو البحرين.

وقــد تــم خــالل هــذا اللقــاء تعريــف جميــع   
للمناقصــة  المتقدمــة  االستشــارية  الشــركات 
بمشــروع مترو البحرين، من حيث التصاميم 
تــم  التــي  والفنيــة  الهندســية  والمواصفــات 
الوصــول إليهــا مــن خالل الدراســات الســابقة 
لمشــروع متــرو البحريــن، كمــا قامت الــوزارة 
واألعمــال  المناقصــة  متطلبــات  بتوضيــح 
الزمنــي  والجــدول  لالستشــاري  المناطــة 
المحــدد للبدء بتعيين شــركة منفــذة للمرحلة 

األولى من هذا المشروع. 
بالمشــاركة  رغبتهــا  الشــركات  وأبــدت 
الحيــوي،  المشــروع  هــذا  فــي  والمســاهمة 
والذي يعد أحد أهم المشــاريع اإلســتراتيجية 
فــي المملكــة، ويأتــي هــذا المشــروع تحقيقــا 
 ،2030 االقتصاديــة  البحريــن  رؤيــة  لمبــادئ 
حيــث ســيعمل المشــروع علــى دعــم القطــاع 

فــي  يســهم  بمــا  المملكــة  فــي  اللوجســتي 
المناطــق  ربــط  فــي  والمســاهمة  اســتدامته، 
للمواصــالت  نمــط جديــد  الحيويــة، وتوفيــر 
هــذا  تطويــر  وبالتالــي  المملكــة،  فــي  العامــة 
جليــة  متطــورة  خدمــات  وتقديــم  القطــاع 

لمواطني المملكة ومقيميها.

يذكر بأن باب التقدم للمناقصة مازال مفتوحا 
لجميــع الشــركات العالميــة والمحليــة المهتمــة 
متــرو  العامــة ومشــروع  المواصــالت  بقطــاع 
البحريــن تحديــدا، حيــث ســيتم إغــالق بــاب 
التقــدم للمناقصــة في 12 يونيــو 2019 وفتح 

جميع العطاءات المقدمة في اليوم التالي.

وقعت VIVA البحرين وشــركة “اتصاالت” شــراكة مع مركز اتصاالت الذكي “SmartHub” التابع لشــركة اتصاالت وذلك لتوســيع 
انتشار شبكة VIVA عالميا.

البحريــن   VIVA باإلنابــة فــي  التنفيــذي  الرئيــس  ووقــع كل مــن 
محمد آل خشيل، والرئيس التنفيذي للمجموعة وحدة المشغلين 
والمبيعــات فــي شــركة “اتصــاالت” علــي أميــري االتفاقيــة فــي 
معــرض Capacity الشــرق األوســط 2019، أكبــر تجمــع لشــركات 

االتصاالت العالمية في الشرق األوسط.
وتعليقــا علــى هــذه الشــراكة، قــال الرئيــس التنفيــذي باإلنابة في 
VIVA البحريــن محمــد آل خشــيل: “إنــه لمــن دواعي ســرورنا في 
VIVA أن نوقع هذه االتفاقية اإلســتراتيجية مع شــركة اتصاالت، 
حيــث يشــكل هــذا النــوع مــن االتفاقــات نقلــة نوعيــة بالنســبة 
 VIVA إلســتراتيجيتنا للتوســع العالمــي؛ ســعيا نحــو تعزيــز موقــع
عالمــي.  انتشــار  ذات  كشــركة  االتصــاالت  ســوق  فــي  البحريــن 
بأكبــر شــركات  االتصــال مباشــرة  االتفاقيــة  هــذه  لنــا  وســتتيح 
االتصــاالت العالميــة، ممــا يعــزز مــن انتشــارنا ويثــري مجموعــة 
خدماتنا العالمية، ما يتيح لنا توفير أفضل الخدمات لعمالئنا من 

قطاع األعمال أينما كانوا حول العالم”.
مــن جانبــه، قــال الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة وحدة المشــغلين 
بــأن  ســعداء  “نحــن  أميــري:  علــي  “اتصــاالت”  فــي  والمبيعــات 

تنضــم شــركة “VIVA” لمجموعــة شــركائنا المســتفيدين مــن مركز 
“اتصــاالت” الذكــي للبيانــات )SmartHub(، ونتطلــع إلــى تعــاون 
مثمر ومتواصل بما يعود بالنتائج اإليجابية على كال الشــركتين، 
Smart-  كما ســتضيف هذه الشــراكة المزيد من القيمة إلى منصة
Hub، مما يعزز من قوة شبكتنا العالمية وحلول االتصال الدولية 

التي نقدمها”.

ــارة ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــة االسـ ــ ــص ــ ــاق ــ ــن ــ ــم ــ ــد طـــــــرح ال ــ ــع ــ ب ــا ــًيـ ــمـ ــالـ لـــتـــوســـيـــع انــــتــــشــــار الـــشـــبـــكـــة عـ
“المواصالت” تعرف الشركات بمشروع المتروVIVA البحرين و “اتصاالت” تعقدان شراكة

سمير ناس

أمل الحامد
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أحمد نجم

 المنامة - كريدي مكس

أعلنت شــركة كريــدي مكس عن تعيين 
كمســاعد  ســيادي  عبدالرحمــن  أحمــد 
مدير عام، دائرة تطوير األعمال ابتداًء 

من 24 فبراير 2019.
وهنــأ الرئيــس التنفيذي لشــركة كريدي 
أحمــد  ميــرزا،  علــي  يوســف  مكــس 
قائــا:  الجديــد،  علــى منصبــه  ســيادي 
“يســرنا انضمام أحمد إلى عائلة كريدي 
عــن  مســؤوالً  ســيكون  والــذي  مكــس 
األعمــال.  لتطويــر  الشــركة  مبــادرات 
ويأتي هذا التعيين ضمن إســتراتيجية 
كريــدي مكس؛ لتعزيز كفــاءات وتنمية 
المهــارات الوطنيــة وريادة الشــركة في 
الســوق المحلية، وتقديم أحدث حلول 

الدفع المبتكرة لعمائها وتجارها”.
واثقــون  أننــا  “كمــا  ميــرزا:  وأضــاف 

والتــي  أحمــد،  وخبــرات  مهــارات  مــع 
أعضــاء  رؤيــة  تحقيــق  فــي  ستســاهم 
مجلــس اإلدارة وإدارة كريــدي مكــس 
المفضلــة  التجاريــة  العامــة  لتبقــى 

فــي  والتوســع  وتجارهــا،  لعمائهــا 
خدمــات الدفــع بالهاتــف النقــال، فضــا 
عالــم  لريــادة  مكانتنــا  ترســيخ  عــن 
كل  لــه  نتمنــى  الرقمــي.  المدفوعــات 

التوفيق في منصبه الجديد”.
يذكــر أن لــدى أحمــد خبــرة تزيــد عــن 
20 عاًمــا فــي مجــال العمــل المصرفــي 
لألفــراد  المصرفيــة  الخدمــات  مثــل 
والخدمــات  وبطاقــات  والشــركات، 
والعمليــات،  اإللكترونيــة  المصرفيــة 
إضافــة إلــى تقنيــة المعلومــات. حصــل 
إدارة  فــي  ماجســتير  علــى  أحمــد 
األعمــال مــن جامعــة البحريــن وخــال 
ســنوات خدمته، شــارك فــي العديد من 
مجــاالت  فــي  والمشــاريع  المبــادرات 

األعمال المصرفية والبطاقات.

استراتجية لتعزيز الكفاءات وتنمية المهارات الوطنية
تعيين سيادي لدائرة تطوير األعمال بـ “كردي مكس”

أحمد سيادي

 الرفاع - دار القرار

الرفــاع – دار القــرار: دعــا األميــن العــام لمركــز 
التعــاون  مجلــس  لــدول  التجــاري  التحكيــم 
لــدول الخليــج العربية “دار القــرار” أحمد نجم 
الجهــات المســؤولة عــن االســتثمار فــي دول 
مجلــس التعــاون ســواء كانــت جهات رســمية 
أو  والصناعــة  التجــارة  غــرف  أو  وحكوميــة 
البيــوت التجاريــة )الشــركات( إلى االســتغالل 
األمثــل للفــرص االســتثمارية التــي أوجدتهــا 
االتفاقــات الثنائيــة بين دول مجلــس التعاون 
والعالم، مشــيرا إلى الدور الذي من الممكن أن 
تســتفيد منــه تلك الجهات مــن هذه االتفاقات 
مجلــس  دول  اقتصــادات  لتحفيــز  الثنائيــة 
التعــاون خصوصــا في ظل المرحلــة التي يمر 
بهــا االقتصاد العالمي بصــورة عامة والمنطقة 
بصورة خاصة ضمن تأثيرات انخفاض أســعار 

النفط وركود االقتصادات العالمية.

وأكــد نجم علــى أن التحكيم التجــاري موضع 
االســتثمار  اتفاقــات  نزاعــات  لحســم  ثقــة 
الثنائية التي وقعتها دول مجلس التعاون مع 
حكومــات دول العالــم، ويبــدو ذلــك جليــًا عبر 

اعتماد التحكيم ضمن بنود االتفاقات الثنائية 
بيــن  تنشــأ  التــي  المنازعــات  لتســوية  كآليــة 
المستثمر والدولة المضيفة، وهو ما يدل على 
أهلية التحكيم كآلية فصل في النزاعات دون 
غيــره لدى الطرفين. وأشــار نجــم إلى أن دول 
مجلــس التعــاون أوجــدت ومهــدت األرضيــة 
لالســتثمارات الخليجية المتبادلة في الخارج 
عبــر توقيعهــا العديــد مــن االتفاقــات الثنائيــة 
لتشــجيع وحماية االستثمارات المتبادلة بينها 
وبيــن حكومــات دول العالــم.  وأضــاف نجــم 
“مــع مالحظة أن )دار القرار( بدأ نشــاطه فعليا 
البحريــن  مملكــة  أن  إال   ،1995 العــام  خــالل 
كانــت ســباقة فــي اعتمــاد التحكيــم كوســيلة 
دولية لحســم النزاعات عبر توقيعها التفاقات 
تعتمد على التحكيم لحسم النزاعات قبل هذا 

التاريخ.

المتبادلة لالستثمارات  األرضية  مهدت  الخليج  دول 
نجم: التحكيم التجاري موضع ثقة لحسم النزاعات
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فاز البنك األهلي المتحد بجائزة أفضل بنك إلدارة النقد عبر اإلنترنت في البحرين للعام 2018 من جانب مجلة جلوبال فاينانس، 
المجلة الدولية الرائدة المتخصصة في مجال البنوك والتمويل. 

جــاء فــوز البنــك األهلــي المتحــد بالجائزة 
المبتكــرة  الرقميــة  عروضــه  بفضــل 
للشــركات التجارية والمؤسسات الصغيرة 
لمنصــة  المتزايــد  والنجــاح  والمتوســطة 
التعامــل مــع الشــركات الرئيســة الخاصــة 
بــإدارة المعامــات والنقــد؛ بوصفهــا القناة 
مــن  متزايــد  لعــدد  المفضلــة  الرقميــة 
ودول  البحريــن  فــي  الرائــدة  الشــركات 

المنطقة. 
كمــا فــاز البنــك األهلــي المتحــد )الكويت(، 
وهــو بنك المجموعة فــي الكويت، بجائزة 
“أفضــل بنــك إلدارة النقــد عبــر اإلنترنــت 
فــي الكويت للعــام 2018”، من جانب هذه 
نيويــورك  فــي  يقــع مقرهــا  التــي  المجلــة 

بالواليات المتحدة األميركية.
ووفقــا لمجلــة جلوبــال فاينانــس، فقــد تم 

اختيــار البنــوك الفائــزة بالجوائــز مــن بيــن 
240 مشــاركا بناء على مدى اتســاع قائمة 
المنتجــات والنجــاح فــي تحويــل العمــاء 
إلــى المنصــات الرقميــة والحصــول علــى 
عمــاء جــدد واالحتفــاظ بهم واســتخدام 
العمليــات  لتعزيــز  الرقميــة؛  التقنيــات 
وتقديــم  التكاليــف  وخفــض  التجاريــة 
فوائــد ومزايا أخرى ملموســة لعمائها من 

الشركات والمؤسسات.
وبهــذه المناســبة، صــرح رئيــس التقنيــات 
المتحــد جــورو  األهلــي  البنــك  لمجموعــة 
مورثي، قائاً: “يسرنا أن نحصل على مثل 
هــذا التقديــر المرمــوق لعملياتنــا فــي كل 
مــن البحريــن والكويت، وإنه لمــن دواعي 
ســروري أن يســتمر تركيزنا واســتثماراتنا 
وتحقيــق  الرقمــي  التحــول  تمكيــن  فــي 

نتائــج جيــدة، مــع اســتفادة أكثر مــن 350 
شــركة كبرى في البحريــن إلى جانب 200 
عميــل مــن الشــركات اإلقليميــة مــن قناتنا 
الرقميــة ويعتمــدون عليهــا كمنصــة مهمــة 
إدارة  ومتطلبــات  اليوميــة  لمدفوعاتهــم 

النقد”.
ومــع توافــر وحدات لمعالجــة جميع أنواع 
المدفوعــات قابلــة للتطويــر، بمــا فــي ذلك 
الرواتــب ومدفوعــات البائعيــن وتحويــل 
األموال محليا وخارجيا، فإن منصة البنك 
األهلــي المتحدة الرقمية للشــركات تجعل 
الشــركات  مدفوعــات  ســداد  عمليــة  مــن 
لمورديهــم وموظفيهــم أمــرا مبســطا وفي 
الوقت المحدد، فضا عن تبسيط عمليات 
وإيــداع  التســويات  وإجــراء  التحصيــل 
معامــات  وقبــول  إلكترونيــا،  الشــيكات 

أدوات  إلــى  والوصــول  المباشــر  الخصــم 
تحليــل التدفــق النقــدي التــي يحتاجونهــا 
في أي وقت وأي مكان، كل ذلك من خال 

منصة رقمية واحدة.
المتحــد  األهلــي  البنــك  منصــة  وتســهل 
اإللكترونية للشــركات كذلــك على العماء 
المســجلين بدء وتداول مجموعة واســعة 

مــن عمليات التمويل التجــاري واالئتماني 
المســتندي بكل ســهولة من مكاتبهم، بدءا 
االعتمــاد  خطــاب  تجديــد  أو  طلــب  مــن 
تلقــي  إلــى  البنكــي، ووصــوال  الضمــان  أو 
اإلشــعارات فــي الوقــت الفعلــي عــن حــال 
طلباتهــم عبــر اإلنترنت ودون الحاجة إلى 
القيــام بزيــارة الفــرع الذي يتعاملــون معه 

بشكل فعلي.
كمــا يمكــن تصميــم حلــول منصــة البنــك 
األهلي الرقمية للشــركات لتلبية متطلبات 
توفــر  لكونهــا  العــام؛  القطــاع  مؤسســات 
مجموعــة مبســطة مــن الحلــول لتحصيــل 
الرسوم أو المساهمات الدورية وتحديثات 
الفعلــي  الوقــت  فــي  العمــاء  ســجات 
إلكترونيــا.  الفواتيــر  تفاصيــل  وتســجيل 
كمــا تدعم هذه المنصــة التكامل مع البنية 
التحتيــة لنظام المدفوعــات الوطني الذي 
يتــم توجيهــه من خال شــركة بنفت مثل 

معامات فوري وفوري+ وفواتير.
واختتم مورثي تصريحه، قائا: “من خال 

تطويــر منصة أعمالنــا المخصصة للتعامل 
مع الشــركات، فإننا نعمل بشــكل وثيق مع 
عمائنــا من رجال األعمــال؛ لضمان تقديم 
تجربــة عمــاء موثوقــة وسلســة ورقميــة 
بالكامل ترتقي لما يتوقعونه ويستحقونه، 
وينتــج عنهــا منصة رائدة في الســوق يتم 
فــي  رئيســيين  العبيــن  قبــل  مــن  تبنيهــا 
مختلــف القطاعــات، بــدءا مــن االتصاالت 
إلــى التجــارة والنفــط والغــاز، وكذلــك من 
جانــب مؤسســات القطــاع العــام الرئيســة 
التشــغيل  أســواق  وعبــر  البحريــن  فــي 
والمملكــة  ومصــر  والعــراق  الكويــت  فــي 
بتطويــر  التزامنــا  يجســد  مــا  المتحــدة، 
مثــل هــذه المنصــات الرقميــة وغيرها من 
البرامج وتحسينها مع مواصلة االستفادة 
رقمنــة  وتســريع  الناشــئة  التقنيــات  مــن 
تدفقات المعامات وإنجازها، بما يتماشى 
المالــي  الشــريك  نكــون  بــأن  التزامنــا  مــع 
محليــا  لعمائنــا  رقميــا  موثوقيــة  األكثــر 

وإقليميا”.

 المنامة - البنك األهلي المتحد 

“األهلي المتحد” يفوز بـ “أفضل بنك إلدارة النقد إلكترونًيا”
ــمــؤســســات ــة وال ــاري ــج ــت ــشــركــات ال ــل ــة الــمــبــتــكــرة ل ــرقــمــي بــفــضــل عـــروضـــه ال

جورو مورثي

 رفعت األرجنتين سعر الفائدة القياسي بشكل حاد، وهو ما ساعد 
في تعافي عملتها البيزو بعد أن ســجلت مســتوى قياسيا منخفضا 

أمام الدوالر األميركي في الجلسة السابقة.
وأغلــق البيــزو مرتفعــا 3.16 فــي المئــة عنــد 41.2 مقابــل العملــة 
الخضــراء بعــد أن رفع البنك المركزي ســعر فائدة رئيســيا إلى أكثر 
مــن 59 فــي المئة ليصل إلى أعلى مســتوى لــه منذ أوائل يناير في 
مســعى إلغــراء المتعاملين علــى العودة إلى شــراء العملة المحلية 

بعد أن دفعتهم مخاوف اقتصادية للتخلص منها يوم الخميس.
الرئيــس  حكومــة  تســعى  بينمــا  البيــزو  علــى  الضغــوط  وتتزايــد 
موريســيو ماكــري للتغلب على تضخم جامــح وانكماش اقتصادي 
قبــل انتخابــات هــذا العام. وهــوت العملة إلــى 42.5 مقابل الدوالر 
يــوم الخميــس. وضعــف البيــزو بشــكل حــاد هذا األســبوع موســعا 

خســائره منــذ بدايــة العــام إلــى نحــو 10 في المئــة، وهو مــا يجدد 
مخاوف من موجة مبيعات أخرى بعد أن خســر نحو نصف قيمته 

أمام العملة األميركية في 2018.
ويواجــه ماكــري تحديــات اقتصاديــة صعبــة قبل انتخابــات عامة 
أعلــى  مــن  أكتوبــر. وتعانــي األرجنتيــن مــن واحــد  فــي  حاســمة 
معــدالت التصخــم فــي العالم بلغ نحو 50 في المئــة العام الماضي. 
وفــي اســتطاع نشــره البنــك المركــزي يــوم األربعــاء، رفــع خبراء 

اقتصاديون توقعاتهم للتضخم في 2019 إلى 31.9 في المئة.
وبعــد أن وصلــت إلــى ذروة فــوق 70 بالمئــة فــي أكتوبــر، تراجعت 
أســعار الفائــدة فــي األرجنتيــن حتــى منتصــف الشــهر الماضــي مع 
سعي البنك المركزي؛ للمساعدة في تنشيط االقتصاد وتحفيز نمو 

راكد.

قــال نائــب وزيــر التجــارة الصيني وانغ شــو وين أمس الســبت إن 
الصيــن والواليــات المتحــدة مازالتــا تعمــان ليا ونهــارا؛ للتوصل 

التفاق تجاري يحقق مصالح الجانبين وآمال العالم.
ويشــارك وانــغ بشــكل كبير فــي المحادثات التجارية مــع الواليات 

المتحدة.
وقــال وانــغ خــال مؤتمر صحفي علــى هامش االجتماع الســنوي 
للبرلمان الصيني إنه متفائل بشــأن المفاوضات مع واشــنطن وإن 
الجانبين يعمان على التوصل التفاق إلنهاء التعريفات الجمركية 
التــي فرضهــا كل جانــب علــى اآلخر خــال الحــرب التجارية؛ ألن 
التعريفــات المتبادلــة ال تفيــد أيــا مــن الطرفين. ولكنه قــال إن أي 

آلية تجارية يتم تحقيقها البد وأن تكون متساوية وعادلة.

وقال كليت ويليمز المستشار التجاري للبيت األبيض يوم الجمعة 
إن مســؤولي إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب لــم يقدمــوا أي خطط 
جديــدة إلرســال فريــق إلــى الصيــن إلجــراء محادثــات تجاريــة 
مباشــرة على الرغم من أنه مازال هناك عمل كثير يتعين إنجازه؛ 

من أجل التوصل التفاق.

الصين تعمل مع أميركا ليال ونهارا للتوصل التفاقاألرجنتين ترفع الفائدة بقوة بعد انهيار البيزو
 بكين - رويترز دبي - العربية 

البورصة: نمو الشركات العالمية المستثمرة 150 %
ــة تــرويــجــيــة ــول ــار عــالــمــيــة خـــال ج ــم ــث ــق اســت ــادي ــن ــقــطــاب ص اســت

ذكرت بورصة البحرين أن الســوق تشــهد نموا في عدد المســتثمرين من المؤسســات العالمية 
بنسبة ٪150 في العام 2018 مقارنة بالعام 2017.

وذكــرت البورصــة فــي بيــان لها أمــس أن هذه 
فــي  النشــطة  المشــاركة  تلعــب  المؤسســات 
محوريــا  دورا  العالميــة  االســتثمار  صناديــق 
فــي الحفــاظ علــى مشــاركة المســتثمرين مــن 

المؤسسات العالمية.
البورصــة وشــركة عقــد  أن  البيــان،  وبحســب 
و28   27 بتاريــخ  دبــي  فــي  ترويجيــة  جولــة 
2019، إذ شــهدت الجولــة اســتقطاب  فبرايــر 
وصناديــق  الحفــظ  أمنــاء  مــن  مجموعــة 
االســتثمار العالميــة الرائــدة، وذلــك فــي إطــار 
البحريــن  وشــركة  البحريــن  بورصــة  جهــود 
للمقاصــة؛ لتعزيز أواصــر عاقاتها مع صناديق 

االستثمار العالمية.
وتزامــن انعقــاد الجولــة الترويجيــة مع منتدى 
 ،2019 الماليــة  لــأوراق   HSBC MENAT

األوراق  منتديــات  أضخــم  أحــد  يعــد  والــذي 
المالية اإلقليمية. 

واســتعرضت كل من بورصة البحرين وشــركة 
البحريــن للمقاصة خال الجولة خطط تطوير 
المقترحــة  والطروحــات  الرئيســة  األعمــال 
بنجــاح  الفعاليــة  واختتمــت  للمنتجــات. 
 2019 فبرايــر   28 الموافــق  الخميــس  يــوم 
جاذبــة ثمانيــة مــن أمنــاء الحفــظ والصناديــق 

االستثمارية العالمية الرائدة. 
وصــرح الرئيــس التنفيــذي لبورصــة البحريــن 
الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، قائا: “إن 
بورصة البحرين تدرك وتثمن أهمية الشفافية 
بالنســبة لصناديــق االســتثمار العالميــة وأمناء 
الحفــظ الدولييــن، حيــث شــهدنا تنامــي رغبــة 
المؤسســات العالميــة المســتثمرة فــي الســوق؛ 

نظرا للفرص المثمرة المتوفرة”.
 وأضــاف الشــيخ خليفــة بقولــه: “إننــا نهــدف 
فــي  الممارســات  أفضــل  ترويــج  إلــى  كذلــك 
عاقــات  صعيــد  علــى  المــال  رأس  أســواق 
المســتثمرين والشــفافية وحوكمــة الشــركات، 
إضافة إلى التزامنا بتعزيز مستوى االستدامة 

في قطاع رأس المال”. 
وقــد قدمــت الجولــة مؤشــرا قويا علــى تنامي 
أســواق  تجــاه  العالمييــن  المســتثمرين  رغبــة 
رأس المــال فــي مملكــة البحريــن مــن خــال 
تعزيــز حضور مديــري الصناديق االســتثمارية 

من المؤسسات العالمية الرئيسة في السوق.

المحرر االقتصادي

المنامة - الهيئة الوطنية للنفط والغاز

البحرين تستضيف منتدى “جيبكا”
ــاث واإلبــــــــداع ــ ــ ــح ــ ــ يـــتـــنـــاول صـــنـــاعـــات الـــبـــاســـتـــيـــك واألب

تنطلق فعاليات منتدى “جيبكا” للبالســتيك واألبحاث واإلبداع في الفترة 11 – 14 مارس 2019 
بفندق أرت روتانا أمواج تحت رعاية وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.

ويشــارك في الحدث عدد من كبار الشــخصيات 
مــن  واألكاديمييــن  والفنييــن  والمتخصصيــن 
مختلــف دول العالــم، حيــث ينظــم هــذا الحدث 
للبتروكيماويــات  الخليجــي  االتحــاد  الكبيــر 
الوطنيــة  الهيئــة  مــع  بالتعــاون  والكيماويــات 
للنفط والغاز وبدعم عدد من الشركات المحلية 

واإلقليمية والعالمية.
وقــد رحــب وزير النفــط بانعقاد هــذه الفعاليات 
البتروكيماويــة  الصناعــات  فــي  المتخصصــة 
مشــيدا  البحريــن،  مملكــة  فــي  والكيماويــة 
بجهــود اللجنــة المنظمــة فــي تنظيــم وترتيــب 
كل  متمنيــا  المهــم،  الحــدث  هــذا  وتجهيــز 
التوفيق والنجاح؛ لتحقيق األهداف المنشــودة 
تطويــر  فــي  الفنيــة  األوراق  مــن  واالســتفادة 
األعمــال المتخصصة في هــذا المجال الحيوي. 

وقال الشــيخ محمــد بن خليفــة أن العالم اليوم 
يشــهد منافســة شــديدة بين مختلف الشــركات 
العالمية والكثير من التحديات في ظل العولمة 
والرقمنــة التي تحتــاج العمل الــدءوب والجاد؛ 
للتغلــب على هذه الصعوبات والتحديات وذلك 
من خال الدخول عبر بوابة االبتكار واالبحاث 
منتجــات  مــن خالهــا  تنتــج  التــي  التطويريــة 
العالميــة  المواصفــات  مــع  متطابقــة  جديــدة 
التــي  المســتوى  الحديثــة وذات جــودة عاليــة 
تمكنهــا للحفاظ على القدرة التنافســية في هذا 
الســوق الديناميكي المتغير. وثمن الوزير عاليا 
المشاركة الفاعلة من مختلف الشركات المعنية 
فــي  واألكاديمييــن  والمتخصصيــن  والفنييــن 
هــذا المنتــدى الــذي يمثــل فرصة جيــدة لتبادل 
القطــاع  بهــذا  المتعلقــة  والخبــرات  المعــارف 

الحيــوي بيــن الخبــراء المعنيين على المســتوى 
جميــع  وبيــن  والدولــي  واإلقليمــي  المحلــي 
المشــاركين مــن المهنييــن ومقدمــي الخدمــات 
التقنية واإلنتاجية، فضا عن الوقوف على آخر 
المســتجدات والتحديات التي تواجهها صناعة 
البتروكيماويــات والكيماويــات. وسيشــارك في 
 81 مــن  300 مشــارك  مــن  أكثــر  المنتــدى  هــذا 

شــركة متخصصــة فــي هــذا المجــال الحيــوي؛ 
لاطــاع على أحدث ما توصلــت إليه التقنيات 
الحديثة في هذا الجانب.  وستتضمن فعاليات 
المنتــدى برنامجا متميزا الذي ســيتم من خاله 
والتجــارب  العلميــة  البحــوث  ومناقشــة  طــرح 
العمليــة مــن قبــل 22 متحدثــا عالميــا مــن كبــار 
المســؤولين فــي الشــركات النفطية والشــركات 
المواضيــع  أهــم  ومــن  العاقــة،  ذات  األخــرى 
فــي هــذا المنتــدى: الرقمنة وأثرهــا على البحث 
واالبتــكار في الصناعة الكيميائية، وتكنولوجيا 
النفــط إلى المواد الكيميائية من منظور البحث 
والتطويــر، والــذكاء االصطناعــي والتحكم في 

العمليات 2.0 وغيرها من المواضيع المهمة.
منتــدى  فعاليــات  السادســة  الــدورة  وستشــهد 
النســخة  إطــاق  واالبتــكار  لابحــاث  جيبــكا 
األولــى مــن )مســابقة االبتــكار( التــي تهدف إلى 
تشــجيع االبتــكار بيــن صفوف طلبــة الجامعات 

في منطقة الخليج العربي

وزير النفط

المنامة- آي بي أم تيرمينالز

دبي، الرياض - رويترز

ذكــرت شــركة آي بــي أم تيرمينالز ش.م.ب، الشــركة المشــغلة الوحيــدة لمملكة 
البحرين )ميناء خليفة بن ســلمان( أنه بعد نجاح االكتتاب العام، والذي تجاوز 
معــدل االكتتــاب بأربعــة أضعــاف الســعر منــذ آخــر التــداوالت، قفز ســعر ســهم 
الشــركة بنســبة هائلــة بلغــت 51 % وأغلــق فــي 6 مــارس 2019 عنــد 995 فلســا 
مقارنة بالســعر الذي ســجله في الجلســة االفتتاحية 660 فلســا في 9 ديســمبر 

.2018

أنــه تــم تــداول مــا  وأشــارت الشــركة 
يقارب 6.75 مليون سهما.

للشــركه  التنفيــذي  الرئيــس  وأعربــت 
يعــود  الســهم  ســعر  أن  هنتــر  ســوزن 
لــأداء المتفــوق للشــركة فــي تقديــم 
والجهــود  للعمــاء  مثاليــة  خدمــات 
هــدف  اإلدارة؛  المتواصلــة، ولمجلــس 
وخدمــة  المســاهمين  أربــاح  زيــادة 

هــذه  علــى  وتعليقــا  ككل.  المجتمــع 
الخدمــات  رئيــس  صــرح  النتائــج، 
المصرفية االستثمارية والعقارات في 
“ســيكو” وســام حــداد بــأن أداء ســعر 
الســهم الممتــاز منــذ اإلدراج قبــل 12 
أسبوعا هو دليل على ثقة المستثمرين 
في ســوق البحرين الماليــة عندما يتم 

عرض فرص مناسبة.

قــال المستشــار المالي لشــركة الملياردير الســعودي معن الصانــع ومصدران 
مطلعــان لرويتــرز إن محكمــة ســعودية وافقــت علــى طلــب رجــل األعمــال 
المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خالل قانون اإلفالس 

الجديد في المملكة.

الرئيــس  إســماعيل  أحمــد  وقــال 
ريمــاس  لشــركة  التنفيــذي 
تعيينهــا  جــرى  التــي  لاستشــارات، 
ســعد  لمجموعــة  ماليــا  مستشــارا 
أواخر 2017 للتوصل إلى تســوية مع 
الدائنيــن ”هــذه خطــوة فارقــة لجميع 

المعنيين منذ 2009“.
اإلقليميــون  ”الدائنــون  أضــاف 

 85 مــن  أكثــر  يمثلــون  والدوليــون 
وبعضهــم  الديــن،  إجمالــي  مــن   %
نصــح بتقديــم طلــب بموجــب قانون 
اإلفــاس. وتابــع ”بالنظــر إلى أن هذه 
)الخطــوة( تتماشــى بشــكل أو بآخــر 
القانونيــة التجاريــة  مــع الممارســات 
احتمــال  فــإن  واإلقليميــة،  الدوليــة 

نجاحها أكبر بكثير“.

أسهم “آي بي أم تيرمينالز” ترتفع 51 %

محكمة سعودية تقبل طلب الصانع 
حل قضيته بقانون اإلفالس
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مقتل فلسطيني 
برصاص االحتالل في غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 
القوات اإلسرائيلية قتلت فلسطينيا 

بالرصاص وأصابت 42 آخرين شاركوا 
يوم الجمعة في احتجاجات أسبوعية 
عند الحدود مع قطاع غزة، وذلك بعد 

أيام من تصاعد التوتر على الحدود.
وقال الجيش اإلسرائيلي إن أكثر من 

8000 فلسطيني شاركوا في المظاهرة، 
وألقوا الحجارة والمتفجرات باتجاه 

الجنود وإن بعضهم حاولوا اختراق السور 
الحدودي. وقال مسؤول فلسطيني 

لرويترز إن المسؤولين المصريين يسعون 
لدى الجانبين لمحاولة استعادة الهدوء. 
وتوسطت مصر أكثر من مرة في وقف 

إطالق النار بين إسرائيل وحماس.

فائزة رفســنجاني: أفكار نظام طهران حول المرأة “داعشــية”

الـوضـع فـي إيـران يـزداد سـوًءا

اعتبرت فائزة رفسنجاني، ابنة الرئيس اإليراني األسبق هاشمي رفسنجاني، أن نظام طهران بتسييسه القضايا المتعلقة بالمرأة وربطها بالدين، حال دون القضاء 
علــى التمييــز ضدهــا. وقالــت فــي حــوار مع “يورونيوز- فارســي” يوم الجمعة، بمناســبة يوم المــرأة العالمي، إن المجتمــع اإليراني والعالم لن يســمح لنظام إيران أن 

يتصرف كـ “داعش”، تجاه قضايا المرأة.

كمــا شــككت رفســنجاني بمــا جــاء فــي 
تصريحات مستشــارة الرئيس اإليراني 
معصومــة  واألســرة،  المــرأة  لشــؤون 
ابتــكار، التــي عــددت فيهــا 40 مؤشــرا 
حــول التقــدم الــذي حصــل فــي وضــع 
المرأة في ظل “الجمهورية اإلسالمية”، 
التعليــم  مثــل  عــدة،  مجــاالت  فــي 

والصحة.
 وقالــت إنــه ال يمكــن االستشــهاد بهــذا 
كدليــل على نجاح الســلطات في إيران 
فــي مجــال حقــوق المــرأة، إذ أن ذلــك 
كان مــن المؤكــد أن يحــدث حتــى فــي 

ظل النظام الملكي السابق أيضا.
عــدم  اإلصالحيــة  الناشــطة  وانتقــدت 
الهامــة،  المواقــع  فــي  المــرأة  حضــور 
بيــن  امــرأة  أي  تــرى  ال  “حاليــًا  قائلــة: 
رؤســاء الجامعات والمناصــب اإلدارية 

العليا.
واحــدة  قاضيــة  اآلن  هنــاك  توجــد  ال   
فــي البــالد، بينمــا كانت لدينــا قاضيات 
عديدات في عهد الشــاه، وكان عددهن 
فــي ازديــاد. لذا لــم يحصــل تغيير نحو 
ازدادت  العكــس  علــى  بــل  األفضــل، 

األمور سوًءا”.
كانــت  رفســنجاني،  فائــزة  أن  يذكــر 
أكــدت فــي تصريحات ســابق، أن نظام 

طهــران يعاني انهيــارا داخليــًا وبنيويًا، 
الرئيــس حســن  انتقــدت حكومــة  كمــا 

روحانــي ووصفتها بـ “الفاشــلة” بســبب 
عجزهــا عــن تلبيــة مطالــب المحتجين 

في قطاعات مختلفة.

وقبل مقابلتها مع “يورو نيوز” كانت فائزة تطرقت إلى وضع النظام في إيران في مقابلة أخرى مع صحيفة “مستقل” قبل أيام قليلة، قائلة: “نظام الجمهورية  «
اإلسالمية يشهد انهيارًا بنيويًا وليس ظاهريًا فقط،” معتبرة أن “االنهيار الهيكلي لم يحدث حتى اآلن ، فقط ألّن الناس قلقون بشأن من سيأتي بعد هذا النظام”. كما 

اعتبرت أن “أسس الدولة ال تزال حاليا ثابتة، استنادًا فقط على ركائز الخوف والرعب الذي يخلقه النظام بين اإليرانيين”.
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فائزة رفسنجاني ابنة الرئيس اإليراني األسبق هاشمي رفسنجاني

نيامى - أ ف ببيروت - أ ف بتونس - أ ف ب

تم فتح عدة تحقيقات اثر وفاة أحد عشر رضيعا يومي الخميس والجمعة في 
مركز التوليد التابع لمستشــفى الرابطة بالعاصمة التونســية، بحســب ما أفادت 

وزارة الصحة أمس السبت.

علــى  بــالغ  فــي  الــوزارة  وأوضحــت 
صفحتهــا علــى فيســبوك “تعلــن وزارة 
الصحــة بأســف شــديد انه تم تســجيل 
11 حالــة وفــاة بيــن الولــدان المقيميــن 
بمركــز التوليد وطب الرضيــع بالرابطة 
)مــن أكبر مستشــفيات العاصمة( خالل 

يومي 7 و8 مارس 2019”.
وأوضــح متحدث باســم الوزارة أنه تم 
فتــح تحقيق داخلــي للتثبت من توافر 
الشــروط الصحيــة فــي قســم التوليــد 

وطريقة ادارة صيدليته.
وأضــاف بــالغ الــوزارة أنــه تــم اتخــاذ  
“التدابيــر واالجــراءات الالزمــة خاصة 
لتجّنــب  والعالجيــة  الوقائيــة  منهــا 
ولمواســاة  أخــرى  وفيــات  حــدوث 
الوضــع  ومتابعــة  الضحايــا  عائــالت 

الصحــي لباقي المقيمين بالمركز بصفة 
دقيقة لمزيد التحكم في الوضع”.

وزار وزير الصحة المكان أمس السبت.
وتحــدث اوليــاء قدموا للقســم لمعرفة 
مــا اذا كان مواليدهــم ضمــن الضحايــا 
اســتخدام  بســبب  الرضــع  وفــاة  عــن 
مصــل منتهــي الصالحية، وفــق ما أفاد 

مصور فرانس برس.
وقــال متحــدث باســم النيابــة أنــه تــم 

أيضا فتح تحقيق قضائي.

وتدهور وضع القطاع الصحي  «
العمومي التونسي الذي كان احد 

مفاخر البلد، بسبب مشاكل ادارة 
وتمويل أدت الى تراجعه بشكل 

عام مع نقص متواتر في توفر 
االدوية في اآلونة األخيرة.

استهدف انتحاري يقود سيارة مفخخة، أمس السبت، دورية للتحالف الدولي 
الذي تقوده واشــنطن والقوات الكردية في مدينة منبج في شــمال ســوريا، ما 
تســبب بإصابة مقاتلين كرديين بجروح، وفق ما أفاد المرصد الســوري لحقوق 

االنسان، في ثالث اعتداء يتبناه تنظيم داعش منذ مطلع العام.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
مفخخــة  ســيارة  يقــود  “انتحاريــًا  إن 
عربــة  مــن  مؤلفــة  دوريــة  اســتهدف 
وشــاحنة  للتحالــف  تابعــة  مصفحــة 
لــدى  أكــراد،  مقاتليــن  تقــل  صغيــرة 

مرورها على أطراف مدينة منبج”.
بســقوط جريحيــن  التفجيــر  وتســبب 
الكرديــة  القــوات  مــن  األقــل  علــى 
وفــق  التحالــف،  لقــوات  المرافقــة 
باســم  المتحــدث  وقــال  المرصــد. 
التحالــف الدولــي شــون رايــن تعليقــًا 
علــى االعتــداء “لــم ُيقتــل أو ُيصب أي 

جندي أميركي اليوم” في سوريا.
وكالتــه  عبــر  داعــش  تنظيــم  وتبّنــى 
نقلــت  مــا  وفــق  “أعمــاق”،  الدعائيــة 

حســابات جهادية على تطبيق تلغرام، 
أن  الوكالــة  وأوردت  الهجــوم.  تنفيــذ 
رتل القوات الكردية كان يضم “عناصر 

من القوات األميركية”.
توعــد  االنتحــاري،  التفجيــر  وبعــد 
حســابات  نقلتــه  بيــان  فــي  التنظيــم 
جهاديــة علــى تطبيــق تلغــرام، القوات 
األميركية وحلفاءها برؤية “ما تشيب 

من هوله رؤوسهم”.

ويأتي هذا االستهداف بينما توشك  «
“خالفة” التنظيم المتطرف على 
االنهيار، بعدما بات آخر مقاتليه 

محاصرين في مساحة ُتقدر بأقل 
من نصف كيلومتر مربع داخل بلدة 

الباغوز في شرق سوريا.

ســقط عدد من القتلى بينهم عناصر من الشــرطة في هجوم لتنظيم بوكو حرام 
المتطرف في جنوب شرق النيجر الجمعة، بحسب ما أفادت السلطات المحلية 

أمس السبت. 

القريبــة  مــن ديفــا  النــواب  أحــد  وأكــد 
مــن المنطقة التي تأســس فيهــا تنظيم 
بوكــو حــرام فــي شــمال شــرق نيجيريا 
المجاورة “هناك قتلى بينهم عناصر من 
الشــرطة وهناك مصابون أيضًا في هذا 
االعتــداء الــذي نفــذه عناصر مــن بوكو 

حرام في غيسكيرو”. 
وتقع غيسكيرو في شمال شرق مدينة 
مــن  القريبــة  المحليــة  العاصمــة  ديفــا 
الحــدود مــع نيجيريــا. وأكــد مســؤول 
حكومــي فــي ديفــا ومصــدر بلــدي فــي 
بــدون أن  غيســكيرو وقــوع االعتــداء 
إلــى  أو  المصابيــن  عــدد  إلــى  يشــيروا 

ظروف االعتداء. 
لفرانــس  الحكومــي  المســؤول  وقــال 
برس “ليس لدينا حصيلة دقيقة، ننتظر 

الموجــودة  العســكرية  القيــادة  تقييــم 
على الحدود”. 

مــن جهته، أكــد المصدر البلدي “لم ننته 
بعــد، مــا زلنا نقــوم بعملية تمشــيط في 
الوقــت الحالي وليس لدينا عدد محدد 

)للضحايا(”. 

وبحسب معلومات نشرها سكان  «
ديفا على حساباتهم على فيسبوك 
فإن اعتداء الجمعة نفذته “عناصر 

مدججة بالسالح تابعة لتنظيم 
بوكو حرام اإلرهابي” قدموا 

“على متن عشرات السيارات” 
واستهدف “موقعًا عسكريًا” في 

وولوا الواقعة على بعد 5 كلم من 
غيسكيرو، لكن لم تؤكد السلطات 

بعد هذه المعلومات.

قتلى في هجوم لبوكو حرام جنوب النيجرجريحان كرديان بتفجير انتحاري شمال سورياتحقيقات في تونس إثر وفاة 11 رضيعا
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أغلقــت الشــرطة البريطانيــة لفتــرة 
وجيــزة جســر وستمنســتر، والطرق 
القريبــة مــن مبنــى البرلمــان، ومقــر 
الســبت،  أمــس  العاصمــة،  شــرطة 

بسبب مركبة مثيرة للريبة.
وقــال متحــدث باســم شــرطة لنــدن 
عنــد  الطــرق  أغلقــوا  الضبــاط  إن 
نهــر  قــرب  إمبانكمنــت(  )فيكتوريــا 
التيمــز، ومقــر شــرطة العاصمــة نيــو 

سكوتالند يارد، وميدان البرلمان.

وأظهرت صور على مواقع التواصل 
االجتماعــي وجــودا كثيفــا للشــرطة 
فــي المنطقــة الواقعــة بوســط لنــدن 
للســائحين.  مقصــدا  تعــد  التــي 
وأعــادت الســلطات فتــح الطرق في 

وقت الحق.
وقالت الشرطة على تويتر ”الحادث 
انتهــى  إمبانكمنــت  فيكتوريــا  فــي 
اآلن. تبيــن أن الســيارة غيــر مريبــة. 

وسيعاد اآلن فتح كل الطرق“.

إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  يــزور 
ماكــرون مــن الثالثاء إلــى الخميس 
لتعزيــز  وكينيــا  وإثيوبيــا  جيبوتــي 
الــدول  هــذه  فــي  الفرنســي  النفــوذ 
أن  بعــد  إفريقيــا،  شــرق  الواقعــة 
باتــت تثير اهتمام قوى كبرى أخرى 
ماكــرون  ويصــل  الصيــن.  خاصــة 
إلــى جيبوتــي مســاء اإلثنيــن حيــث 
سيزور القاعدة العسكرية الفرنسية، 

األكبر في العالم.
ويتابــع ماكــرون مــن هنــاك طريقــه 
إلــى إثيوبيــا، ثاني أكبر بلــد إفريقي 
مــن حيــث عــدد الســكان )أكثــر مــن 
100 مليون نســمة(. ويكون ماكرون 
بذلك أول رئيس فرنســي يزور هذه 
المنطقة المهمة بالنســبة للمسيحية، 
والمصنفــة جزءا من التراث العالمي 

من قبل منظمة اليونيسكو.

غلق طرق قرب البرلمان البريطاني

فرنسا تعزز نفوذها بشرق إفريقيا

واشنطن - أ ف ب:  تظاهر مئات  «
من معارضي السلطات اإليرانية، 

الجمعة، في واشنطن إلدانة 
“الفظائع” المرتكبة من جانب 

النظام في طهران، وللمطالبة 
بـ”تغييره”. ولّوح المحتّجون 

بأعالم وصور لمريم رجوي، 
زعيمة مجاهدي خلق، هاتفين 

“تغيير النظام اآلن”. وقال 
مهندس إيراني-أميركي ُيدعى 

مايكل باسي إن “النظام اإليراني 
يرتكب فظائع ضّد شعبه. إيران 

دّمرها النظام”، مندًدا بعملّيات 
“اإلعدام والتعذيب وتصدير 

اإلرهاب” من جانب النظام في 
طهران. من جهتها، قالت مينا 

إنترازي: “نريد الفصل بين الدين 
والدولة”، مشيرة إلى أنها أمضت 
7 سنوات في المعتقل في إيران 
كسجينة سياسية، وهي تعيش 
حالًيا في أريزونا. وأضافت: “نريد 
الحرية للشعب”. وال تنفّك إدارة 
الرئيس األميركي، دونالد ترمب، 

تدين غياب الحريات في إيران 

وكذلك التأثير اإليراني الذي 
تعتبره “مزعزعا” و”ضارا” في 

الشرق األوسط. ويرى مراقبون 
كثر في هذه االستراتيجية 

محاولًة للدفع في اتجاه تغيير 
النظام، غير أن واشنطن تقول 

إنها ال ترغب سوى بتغيير في 
السياسة اإليرانية.

المعارضة اإليرانية تتظاهر في واشنطن: تغيير النظام اآلن

الجزائر - وكاالت دبي - العربية.نت

أعلنت الســلطات الجزائرية، أمس الســبت، تقديم موعد عطلة الربيع في كافة الجامعات إلى يوم األحد 10 مارس بعد أن كانت 
مبرمجة ليوم 21 من الشــهر نفســه، بســبب الحراك الشــعبي الذي تعيشــه البالد منذ أســابيع رفضا لترشــح الرئيس بوتفليقة لعهدة 

رئاسية خامسة، والذي شهد مشاركة واسعة من الطلبة.

والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة  وقالــت 
العلمــي في بيان، إنه تقــّرر تقديم كل العطل 
ســتغلق  حيــث  موعدهــا،  عــن  الجامعيــة 
الجامعــات وتتعطل الدروس بدءا من األحد 
10 وإلــى غايــة 4 أبريــل، وســيدخل الطلبــة 
فــي عطلة مطّولة بـ25 يوما حتى يوم أبريل 
القــادم، بعــد أن كانــت العطلــة ال تتجــاوز 15 
يوما. وتشهد الجامعات الجزائرية، منذ عدة 
أيــام، مظاهــرات حاشــدة، شــارك فيهــا آالف 
الطلبة، وذلك احتجاجا على ترشــح الرئيس 
لواليــة  بوتفليقــة،  العزيــز  عبــد  الجزائــري 

رئاسية خامسة.
على صعيد آخر، رجحت مصادر في الحزب 
الخيــارات  ضمــن  مــن  يكــون  أن  الحاكــم 
المطروحة على الطاولة خيار إعالن الرئيس 
نفسه االســتقالة من منصبه بدل االنسحاب. 

يذكــر أن العاصمــة الجزائر شــهدت الجمعة 
مشــاركة اآلالف من الشباب والطالب في 

التظاهــرة األكبــر حتــى اآلن منــذ انطــالق 
الحراك الشعبي قبل 3 أسابيع.

أفــادت مصــادر “العربيــة” أن ميليشــيات الحوثــي نفــذت حملــة اعتقــاالت وإعدامــات جماعية ضد أبنــاء قبائل حجــور في منطقة 
العبيسة. وأوضحت مصادر قبلية أن الميليشيات أعدمت 5 من أبناء القبائل اختطفتهم من منزل أمين عبدهللا النشمة، كما شنت 

حملة اعتقاالت طالت العشرات وحولت مستوصف العبيسة إلى سجن للمعتقلين.

إلى ذلك، تواصلت عمليات المداهمة واقتحام 
المنــازل فــي حملة تفتيش واســعة داخل قرى 
بلــدة العبيســة، بحثــا عــن مقاتليــن مــن أبنــاء 
القبائــل. كمــا أقدمت ميليشــيات الحوثي على 
تفجير أكثر من 20 منزال من منازل آل النشمة. 
وأتــت تلــك اإلعدامــات بعــد أن أعلنــت قبائــل 
حجــور فــي مديرية كشــر بمحافظــة حجة عن 
حلف قبلي لعدد من مشايخ حجور للقتال ضد 
ميليشــيات الحوثي، انطالقًا من غرب مديرية 

كشر.

الجامعات الجزائرية تشهد مظاهرات حاشدة منذ عدة أيام

عناصر من ميليشيات الحوثي )أرشيفية(

السلطات الجزائرية تقّرر تقديم عطلة الجامعات وتمديدها الميليشيات نفذت حملة اعتقاالت وإعدامات جماعية في العبيسة
خيار استقالة بوتفليقة على الطاولة الحوثي ينكل بقبائل حجور
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قالت مصادر ميدانية  «
إن ميليشيات الحوثي 
االنقالبية، نفذت فجر 

أمس، أكبر محاولة تسلل 

جنوبي مدينة الحديدة 
غرب اليمن، في تصعيد 
عسكري جديد لسلسلة 

خروقاتها المتكررة. وأكدت 

المصادر أن الميليشيات 
الحوثية قصفت مجمع 

إخوان ثابت التجاري 
والصناعي جنوبي مدينة 

الحديدة بعدد من قذائف 
الهاون ما أدى إلى نشوب 
حريق هائل في هنجرين 

بالمجمع.

ميليشيا الحوثي تقصف مجمعا صناعيا في الحديدة



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

للتواصل: 17111483
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مازال األمر غامضًا
المواطــن هــدف التنميــة، هــذه العبــارة شــعار ســمو رئيس الــوزراء حفظــه هللا ورعاه 
بثقافــة إنســانية حضارية جســدها ســموه طوال مســيرته بقيادة الدولــة التي نهضت 

بقواعد راسخة على المصداقية والعمل وشعار المواطن أساس قوة األمة.
تفاعــل عــدد مــن القــراء مع مقالة لــي ركزت على تقاعــس بعض الوزراء فــي التفاعل 
مــع الرؤيــة القائمــة علــى التواصل بين الوزير وميــدان العمل بأي قطــاع حتى لو كان 
بمســتوى مواطــن واحــد يشــعر بالظلم، هــذا التفاعل يعكس حق المواطــن في مقابلة 
الوزير أو من ينوب عنه، لكن يبدو أن االتصال معطل بمكتب الوزير، بل بدالة الوزارة 
مفقودة وكأن الوزارة برمتها مفقودة، فبما أنه ال اتصال وال تواصل وال رد من موظف 

البدالة، فال وجود للوزارة.
لمــاذا وجــدت كل هــذا التفاعــل مــن القــراء بالمقــاالت األخيــرة التي ركــزت فيها على 
ضــرورة نشــر ثقافــة التواصــل بين المســؤول والمواطــن، ألن هناك قدوة بهذا الشــأن 
من رأس الحكومة ســمو رئيس الوزراء الذي جســد هذه الثقافة بأدبيات العالقة بين 
المواطن والمســؤول، لكن لألســف ورغم كل ما كتبنا ونشــرنا وأكدنا في هذه المســألة 
الحساســة بالعالقــة بيــن المســؤول والمواطــن إال أن هنا وزارات ال أريــد اإلعالن عنها 
هنــا حتــى ال أحــرج وزراءهــا ويعتبر ذلك تشــهيرا، لم تتمكن من تشــغيل حتى مجرد 

أرقام بداالتها الهاتفية وال مكاتب المسؤولين المفقودة أصالً التي ال ترد ال بالنهار وال 
الليــل، وتعمــدت االتصــال بمســؤول بإحدى الــوزارات وذكرت له أنــه ال الوزير يرد وال 
مكتــب الوزيــر يــرد وال بدالــة الوزارة ترد وال حتــى أرقــام اإلدارات التابعة ترد، ووعد 
بمراجعــة األمــر بهذا الشــأن وبعد شــهر كامل من هذه المحادثة مــازال الوضع على ما 
هو عليه والســؤال هل فعال هناك من يقتدي بثقافة ســمو رئيس الوزراء التي أرســى 
قواعدها بكل حرفية وعناية واهتمام أضحى خاللها سموه نبراسًا بالعالقة اإلنسانية 
والحضاريــة بيــن الحاكــم والمحكوم، لهذا تجد التفاعل مع هــذه المقاالت التي ركزت 
فيها بهذه العالقة ألنها تمثل اليوم التوجه العصري والحضاري بالدول العصرية، لكن 
يبدو أن بعض وزرائنا لألسف الشديد يفضلون الجدار الحديدي ألسباب غير معروفة 

وال مبررة.
كتبنا وكررنا ونادينا بفتح األبواب ال على مصاريعها بل بحسب الضرورة ولكن مازال 

األمر غامضًا.

تنويرة: ال تلم النار وأنت تلعب بها. «
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أحمد جمعة

15
الوزير المتعالي على 

المواطنين

بإمكانــك أن تصــل إلــى القمر أو المريــخ وأن تتجول هناك، ومــن يدري ربما 
“تتريق هناك” مع فنجان قهوة أو شاي، كل ذلك بإمكانك أن تفعله في دقائق 
معدودة، لكنك لن تستطيع أن تقابل بعض المسؤولين أو الوزراء بمثل هذه 
السهولة، فلغاية اليوم مازالت البيروقراطية أهم المراسم المتبعة في بعض 
الوزارات، فشغلة عشر دقائق ربما تستغرق عشرة أيام، تنتقل بمعاملتك من 
موظف رقم 1 وبدوره يحولك إلى موظف رقم 2 وكل موظف يحولك إلى 
اآلخــر حتــى يتصبــب العرق منك وتشــتد أعصابــك ويدمــرك الغضب، وفي 

النهاية تعلن إفالسك من الصبر وتعود إلى بيتك والحسرة تأكل وجهك.
إن مصلحــة الدولــة مــن مصلحــة المواطــن، وأي خلــل فــي أيــة وزارة يلحق 
الضرر بالمواطن خسارة للدولة نفسها، والموظف أو المسؤول الرفيع إذا لم 
يكن ملتزما ومخلصا ومثابرا ويعمل بذمة فهو بالتأكيد ال يستحق الكرسي 
الــذي يجلــس عليــه، كمــا أن الوزيــر أو المديــر المتعالــي علــى المواطنيــن 
والمراجعيــن ويضيــق صــدره مــن االســتماع إلــى شــكواهم ومالحظاتهــم 
يكــون قــد خــان أمانــة العمــل الوطنــي ويفتــرض أن يحاســب مــن األلــف 
إلــى اليــاء، عقليــات ليــس لهــا أي معنــى في قامــوس الحياة، يتصــورون أن 

المنصــب أعطاهــم الحــق فــي الترفــع علــى المواطــن وإغــالق األبــواب فــي 
وجهه، وإحدى طرقهم البشــعة “مرض ســيكولوجي” هو حقن السكرتيرة أو 
الســكرتير بمورفين الهروب ومن أعراضه “الوزير في اجتماع”، “المدير في 
اجتمــاع لجنة...” “الوزير مشــغول” “المدير عنده مســؤول وضيف”، وغيرها 
مــن أعــراض المورفيــن التــي نشــاهدها بوضــوح في بعــض مكاتــب الوزراء 

والمسؤولين.

إن سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة  «
رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، قلبه يفيض بالحب عندما 

يستمع إلى أية شكوى أو مالحظة مهما كانت من المواطن، ويوجه 
المسؤولين  باستمرار بضرورة فتح أبوابهم للمواطنين واضعين 

نصب أعينهم خدمته والتفاعل مع مالحظاته وطلباته، فسموه 
حفظه الله بنى هذا الوطن منذ بزوغ شمس النهضة بالعمل الجاد 

واإلخالص والعزيمة، وكان المواطن البحريني عنده دائما قطب 
الرحى في برامج التنمية، وأبواب سموه مفتوحة على مصراعيها 

ألية شكوى أو مالحظة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد
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اســتطاعت المــرأة فــي جميــع دول العالــم أن تحصــل علــى الكثيــر من الحقــوق، وما 
حصلــت عليــه ليــس امتيازا بل من حقوقها الوطنية واإلنســانية والدينية، ونيل هذه 
الحقوق يضيف إلى المرأة مسؤوليات بقدٍر متساٍو مع هذه الحقوق، ألنها فرد فاعل 

في المجتمع وشريك في كل شؤونه.
المرأة ليست آلة لتكون تحت تصرف الرجل أو أداة لفتاوى الدين، بل تشكل حضوًرا 
كحضــور الرجــل فــي المجتمــع، وبعيًدا عــن رغبات الرجــل ومحاوالته امتــالك المرأة 
التــي تصــل إلــى حــد العنف أحيانــا وتحــت ُمســميات العــادات والتقاليــد والمواريث 
االجتماعية، أو تحكم الدين وأشــخاصه في تفاصيلها ولباســها وحجم مشاركتها في 
العمل العمومي والخاص، يصل األمر إلى الهيمنة التي تهدف إلى إبقاء المرأة كأنثى 

ُمحنطة بقائمة من اللوائح والقوانين واألعراف، وبأشكال من التدّين تحيط بها.
المــرأة ليســت جســًدا ليكــون تحــت إرادة ورغبات الرجــل أو مادة لفتــاوى الدين؛ وال 
تمثل كيانا ضعيف الوجود؛ وال أداة هامشية يستخدمها المجتمع متى أراد؛ فالجهل 
الذكوري بدور المرأة يســير بنفس اتجاه فتاوى الدين البائســة في التعامل مع المرأة 

في المجتمعات المتخلفة البالية.
واســتطاعت المــرأة فــي مملكــة البحريــن أن تكون رمــًزا لمجتمعهــا، ومنــارة لبالدها، 
والموروثــات  والتقاليــد  العــادات  كل  تمزيــق  واســتطاعت  مواقفهــا،  فــي  وســيدًة 
الباليــة، وبجدارتهــا اخترقــت تلك الفتاوى الضالــة لطريقها، وأن ُتغيــر بنهجها الرؤية 
الكالســيكية للمــرأة بــدًءا مــن المــرأة وصواًل إلــى الرجل والمجتمــع تالًيــا. إن التحرك 
المجتمعــي للمــرأة بــكل قنواتــه أكــد أن المــرأة التي تســتطيع أن تقود أســرة بالتربية 
والرعايــة تســتطيع أن تقــود أمــة وتكســب حرًبــا تفــوق نتائجهــا الخطــط العســكرية 
االســتراتيجية، واســتطاعت بفعل مشــاركتها السياســية واالقتصاديــة واالجتماعية 
والحقوقية والمهنية والثقافية أن تزيل آثار الهيمنة الذكورية وتسقط إفرازاتها في 

الواقع االجتماعي.

في كل عام يتجدد االحتفال بيوم المرأة العالمي بقراءات جديدة وآمال  «
كثيرة، إلعطاء المرأة شيًئا آخر ُيضيف رونًقا وصفاًء ونقاًء لها وألسرتها، وكل 

النساء.

آمال كثيرة

عبدعلي الغسرة

وتيــرة ســريعة مــن المتابعــة والتوجيهــات والتنظيم تصدرت المشــهد األســبوع الماضي، 
وهــي ضمــن قائمــة األولويــات لــدى صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل 
خليفــة، رئيــس الــوزراء الموقر، هي في الحقيقة نتاج رصد دقيــق من أجل الوقوف على 
متطلبــات واحتياجــات المواطنيــن، وهــي مــن األمــور التي دائمــا ما تتصدر اهتمام ســمو 
رئيس الوزراء في إطار سلسلة من البرامج المرتبطة بشكل أو بآخر بتنفيذ برنامج عمل 

الحكومة.
التكليــف األول صــدر عــن ســموه فــي اجتمــاع مجلــس الوزراء األســبوع الماضــي لخمس 
وزارات بدراســة 16 مشــروعا خدمًيــا فــي مدينة حمد وقاللي والمحــرق والزالق واللوزي 
والمنامة، وفي الواقع، الكثير من المواطنين كانوا يطرحون في السنوات الثالث الماضية، 
خــالل زيــارات الوزراء والمســؤولين ميدانًيا بعد توجيهات ســمو رئيــس الوزراء لمختلف 
مناطــق البحريــن، كانوا يطرحــون العديد من الطلبات واالحتياجــات في مناطقهم، وكان 
الكثيــر منهــم يترقــب البــدء فــي تنفيذ ما تقدمــوا به من طلبــات وفق األولويــات، وكانت 
تشــمل المجــاالت الصحيــة والتعليمية واإلســكانية والبلديــة والتجديد الحضــري والبنية 
التحتيــة والبيئــة، وكذلــك تشــغيل الباحثيــن عن عمل، ومــن الطبيعي أن تخضــع التقارير 
التي أعدها المسؤولون للبحث والمراجعة وبالتالي دراستها في وزاراتهم ثم عرضها على 
مجلس الوزراء، وها قد جاء تكليف سمو رئيس الوزراء وزارات الصحة، العدل والشؤون 
اإلســالمية واألوقاف، التربية والتعليم، اإلســكان، األشغال وشــؤون البلديات والتخطيط 
العمراني، بدراســة كل الطلبات بغرض البدء في تلبية االحتياجات الفورية من الخدمات 

لتلك المناطق باإلضافة إلى منطقة سار.
ونأمــل أن يتمكــن المســؤولون – كل حســب اختصاصــه – مــن تســريع وتيــرة الدراســة 
والتنفيــذ، فالكثيــر مــن المواطنيــن يريــدون رؤيــة احتياجاتهــم على شــكل مشــاريع على 

أرض الواقع.

هذا من ناحية التكليف، أما “القرار” فهو ما صدر عن سموه، وهو القرار رقم )2(  «
لسنة 2019 بتعديل المادة األولى من القرار رقم )27( لسنة 2016 بشأن بعض 
الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل، وقرار رقم )3( لسنة 2019 
بتعديل المادة )2( من القرار )31( لسنة 2014 بشأن بعض الرسوم المفروضة 

لدى هيئة تنظيم سوق العمل، والذي نص على احتساب رسم اختياري قدره 
خمسمائة دينار يضاف إلى رسم إصدار أي تصريح عمل أو تجديده، يصدر أو يجدد 

لمدة سنتين خارج نسبة البحرنة المقررة، وال يسري هذا الرسم اإلضافي على 
من التزم بنسبة البحرنة المقررة، وأهمية القرار أن له صلة بالبرنامج الوطني 
للتوظيف المعلن حديًثا، ومفاده حث أصحاب العمل على رفع نسبة البحرنة 
ليتحقق النجاح للبرنامج الجديد بإيجاد المزيد من فرص العمل للبحرينيين.

تكليف وقرار من سمو رئيس الوزراء

عادل عيسى المرزوق

الكرامة اإلنسانية بين 
المطرقة والسندان

أقيــم بالبحريــن المنتــدى الرابــع للمؤسســة الخيريــة الملكيــة تحــت عنــوان “الكرامــة 
اإلنســانية” حيث عملت المؤسســة على اســتضافة عدد كبير من العاملين في القطاع 
التطوعــي مــن جميــع أنحــاء العالم، وحظينا بفرصة االســتماع إلى عــدد من التجارب 

الملهمة في عدد كبير من أوطاننا العربية واإلسالمية.
كانت القصص ملهمة لدرجة سمحت فيها لدموع المشاركين أن تنساب وسط تصفيق 
حار لكل المتحدثين الذين شــاركوا في فقرات البرنامج، لكن أكثر ما اســتوقفني هو 
ســؤال طرحــه أحدهــم حول مشــروعية اإلعالن عن أعمال الخير التــي تقوم بها جهة 
معينــة أو أفــراد معينــون، حيــث انقســم الحضــور بيــن مؤيــد ومعــارض، إال أن جهــة 
المعارضــة اكتســحت وبــات الكل علــى قناعة بعدم ضرورة اإلعــالن والمباهاة بأعمال 
الخير أو الصدقات التي تخرج في ســبيل إحياء ســنن أو مساعدة الغير أو المساهمة 

في العمل التطوعي المرجو.
حقيقة ال أتفق كثيرا مع ما تم طرحه ففي القرآن الكريم وتحديدا في ســورة البقرة 
ا ِهــَيۖ  َوِإن ُتْخُفوَهــا َوُتْؤُتوَها  َدَقاِت َفِنِعمَّ جــاء اإلرشــاد اإللهــي واضحــا )ِإن ُتْبــُدوا الصَّ

َئاِتُكْم ۗ َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر(. ن َسيِّ ُر َعنُكم مِّ اْلُفَقَراَء َفُهَو َخْيٌر لَُّكْم ۚ َوُيَكفِّ
وفــي اآليــة مشــروعية واضحة إلبداء الصدقــة لكــن دون أذى، وإن كان الخير الكثير 
يحيط بإخفائك إياها، لكن اإلبداء قد يكون باب تذكرة لغيرك، وحتى تكون الصورة 

أكثــر وضوحــا دعونــي أضرب هذا المثال، إن عمل مجموعة من األفراد على مشــروع 
تطوعي معين يباهون فيه بإنجازاتهم الخيرة وما قاموا به خير دليل على مشروعية 
إبــداء التصــدق ففيــه من الجهد والمال والصحة ما أنفق في ســبيل الغير وفيه دعوة 
واضحة لضرورة االنضمام إلى مثل تلك الجهات الخيرية التطوعية أو العمل الفردي 

في سبيل إحياء باب الصدقة.
المرفــوض هنــا تحديــدا هــو التشــهير بأصحــاب الحاجــة، أســماؤهم، احتياجاتهم، أو 
وســمهم بحاجتهــم، وهــو أمــر بــات دقيقا للغاية وســط مشــروعية اســتخدام وســائل 
التواصــل االجتماعــي التــي قد يســتخدمها البعض للمباهاة المرفوضــة و”التمنن على 
خلــق هللا”، أو لتواجــد البعض ممن يدعون الحاجة ويســتطيعون اســتغالل الكثيرين 
وهم في حقيقة األمر ليسوا سوى محتالين طرقوا أبواب أناس طيبي القلب والنفس 

فتأثروا وصدقوا احتيالهم.

ومضة:برأيي إن أفضل التوصيات التي خرج بها المنتدى وجوب أن يكون  «
العمل التطوعي ضمن قنوات مشروعة تضمن لك المساهمة الفاعلة دون 

رياء، فذلك يحميك من الوقوع ضحية للنصب واالستغالل ويحفظ الكرامة 
اإلنسانية لكل المتعففين حول العالم.

سمر األبيوكي
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حجــز فريــق الرفــاع المقعــد الثانــي فــي نهائــي دوري زين الدرجــة األولى لكرة الســلة، بعد أن قهر حامل اللقــب المنامة في المبــاراة الفاصلة، متمكنا مــن الفوز عليه 
بنتيجة 81/79، بعد مباراة مثيرة ومتقاربة لم تحسم إال في الثواني األخيرة منها، ضمن منافسات الجولة الثالثة لحساب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري.

وســيالقي الرفــاع بذلــك المحــرق فــي المواجهــات النهائيــة 
للبطولــة المقــرر أن تنطلــق يــوم األربعــاء المقبــل على صالة 

خليفة.
وعلــى رغــم خســارته فــي المبــاراة األولــى في الــدور نصف 
النهائــي للبطولــة، إال أن الرفاع عاد بقوة في المباراة الثانية 
التــي فــاز فيهــا، قبــل أن يحســم التأهــل بفــوزه فــي المباراة 

الفاصلة.

الشوط األول

وجــاءت بدايــة المباراة أقل من المســتوى المتوســط لألداء 
الفنــي، أضــاع خاللهــا العبــو الفريقيــن العديــد مــن الفــرص 

السانحة للتسجيل من مختلف المواضع.
ســوء  مســتغال   ،5/0 بتقدمــه  الســبق  عصــا  الرفــاع  وأخــذ 
الثالثــة  الدقيقــة  حتــى  انتظــر  الــذي  لمنافســه  التصويــب 

الفتتاح نقاطه في المباراة.
األداء الهجومي العقيم للمنامة دفع مدرب الفريق استبدال 
العبيه المحليين؛ لتنشــيط الفاعلية الهجومية، إذ زّج ميالد 
بمحمــد حســين وحســن نــوروز وميثم جميــل، لينجح بذلك 

من تعديل النتيجة منتصف الربع األول 7/7.
ومنح دفاع الســماوي الجيد الفريق فرصة اســتعادة التقدم 
والمحافظــة عليــه حتــى نهايــة الربــع الــذي حســمه الرفــاع 

متقدما بـ17/15.
وحافــظ الرفــاع علــى تقدمه بدايــة الربع الثانــي معوال على 
واألميركــي  بوعــالي  محمــد  بواســطة  الثالثــي  التصويــب 
وليامــز، فيمــا اعتمــد المنامة علــى االختراقات تحت الســلة 

معتمدا على فاعلية حسن نوروز الهجومية.
وواصــل الرفاع النهج نفســه فــي التعويل علــى التصويبات 
الثالثيــة الناجحــة التــي منحتــه مواصلة األفضليــة وتعزيز 

الفارق منتصف الفترة 31/23.
وعمــد المنامــة جاهدا على محاولــة تقليص النتيجة بتنويع 
العمليــات الهجوميــة في التصويب الثالثي بواســطة نوروز 
واالختراق تحت الســلة للتســجيل وكسب األخطاء، غير أن 
الدفــاع القوي أعطــى الرفاع االحتفاظ بالتقــدم حتى نهاية 

الشوط األول 39/30.

الشوط الثاني

واحتفظ الرفاع بأفضليته بداية الشوط الثاني بتألق محمد 
كويــد فــي التســجيل 45/34، غير أن المنامــة قلص النتيجة 
بثالثيتــي حســين شــاكر وحســن نــوروز 40/45، رد عليهــا 

األميركي ويليامز برمية ثالثية أعاد بها الفارق للرفاع.
واســتغل الرفاع أخطاء العبي المنامة الشخصية والرميات 

الحــرة للمحافظــة علــى تقدمه بالفارق نفســه منتصف الربع 
الثالث 52/42.

واســتغل المنامــة تراجــع أداء منافســه للعــودة مــن جديــد 
الجانــب  فــي  الكبيــر  الذهنــي  التركيــز  بفضــل  بالنتيجــة؛ 
الهجومــي، معتمــدا على إيصال الكرة لألميركي واين تحت 
الســلة، قبــل أن تقلــص ثالثيــة ميثم جميل الفارق إلى ســلة 

واحدة مع نهاية الفترة 60/58.
وأشــعلت ثالثية األميركي وايــن فتيل اإلثارة التي منح بها 

التقدم للمنامة بداية الربع األخير 65/54.
فــي االختراقــات  الفريقــان اعتمــدا علــى االســلوب اآلمــن 
الســهلة والتســجيل مــن تحــت الحلــق، لتتعــادل األرقام في 
مناســبتين منتصــف الفتــرة آخرهــا 69/69، قبــل أن تمنــح 
نقــاط وليامــز التقــدم الرفــاع 74/69، رد عليهــا ميثم جميل 

بالمثل معادال النتيجة 74/74.
وحملــت الدقيقــة األخيــرة في طياتهــا اإلثارة وســط تركيز 
كبيــر مــن الجانبيــن، إذ عاد وليامــز ليمنح الرفــاع التقدم بـ5 

نقاط متتالية 79/74.
وتحــول المنامــة للدفــاع الضاغــط رجــل لرجــل ليتمكــن من 
تعديــل النتيجــة بثالثيــة وايــن 79/79، قبــل أن تعيــد ســلة 
بوعــالي التقــدم للســماوي، فيمــا أخفق المنامة من تســجيل 

الفرصة األخيرة، ليحسم الرفاع التأهل.

فرحة سماوية عارمة بالتأهل

جانب من اللقاء

صورة جماعية في التتويج

الرفــاع يســقط المنامــة ويتأهــل لنهائــي زيــن الســاوي
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الملــك  جاللــة  مستشــار  رعايــة  تحــت 
بــن  والرياضــة صالــح  الشــباب  لشــؤون 
عيســى بــن هنــدي، أقيمــت صبــاح أمس 
الجــاري،  مــارس   9 الموافــق  )الســبت( 
مراســم ســحب قرعة البطولــة اإلقليمية 
الثانيــة عشــرة لأللعــاب الرياضيــة التــي 
الدوليــة  الشــويفات  مــدارس  تنظمهــا 
“مجموعــة ســابس”، في مملكــة البحرين 

من 4 ولغاية 7 أبريل المقبل. 
الدوليــة  الشــويفات  مــدارس  وتنظــم 
البطولة اإلقليمية الثانية عشــرة لأللعاب 
الرياضيــة تحــت رعايــة كريمــة مــن قبل 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  ممثــل جاللــة 
المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
األعلى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة.
وأقيمت مراسم القرعة في مقر مدارس 
الشــويفات الدوليــة بجزر أمواج، وســط 
الذيــن  المســؤولين  مــن  لفيــف  حضــور 
شــاركوا في ســحب مراســم القرعة التي 
لمملكــة  الملكــي  الســالم  بعــزف  بــدأت 

البحرين.
وشارك في سحب مراسم سحب القرعة 
كل مــن: مستشــار جاللــة الملك لشــؤون 
عيســى  بــن  صالــح  والرياضــة  الشــباب 
مدرســة  فــي  الدعــم  مديــر  هنــدي،  بــن 
الشــويفات الدوليــة ســمير زكاك، مديــرة 
والكشــفية  الرياضيــة  التربيــة  إدارة 
والتعليــم  التربيــة  بــوزارة  والمرشــدات 
شــيخة الجيــب، رئيس قســم المعلومات 
فــي مكتــب ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد 

آل خليفة توفيق الصالحي، رئيس قسم 
لكــرة  البحرينــي  باالتحــاد  المســابقات 
قســم  رئيــس  إســماعيل،  حســن  القــدم 
االتحــادات الرياضيــة باللجنــة األولمبية 
فــادي حميدان، الحكم الدولي الســالوي 
علــي أحمــد، العــب منتخــب كــرة الســلة 

ونادي المحرق محمد ناصر.

 مدرسة عريقة

لشــؤون  الملــك  جاللــة  مستشــار  أكــد 

عيســى  بــن  صالــح  والرياضــة  الشــباب 
بــن هندي أن مدرســة الشــويفات دخلت 
علــى خط التنميــة البشــرية، وهي ضمن 
النقــاط التــي جــاء بهــا صاحــب الجاللــة 
الملــك فــي مشــروع جاللتــه اإلصالحي، 
مشــيرا إلــى أن المدرســة عريقــة وتقــدم 
مــن خــالل هــذه البطولــة هديــة كبيــرة 
لجميــع المشــاركين عبــر منحهــم فرصــة 

إظهار قدراتهم وإمكاناتهم.
فــي  ســتحظى  البطولــة  أن  إلــى  ولفــت 

تتويجهــا برعايــة كريمــة مــن قبــل ســمو 
الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة، مؤكدا 
أن مملكــة البحريــن متشــوقة لرؤيــة مــا 
ســتظهره مدرسة الشويفات الدولية من 
إدارة وتنظيــم حملته علــى عاتقها لصنع 

أجيال خلقا وأداء ومستوى.
وأكــد بن هنــدي أنه وجد النشــاط الكبير 
لدى القائمين على البطولة في المدرسة، 
متمنيــا التوفيــق والنجــاح للجميــع فــي 

إبراز البطولة.

 1000 مشارك 

مدرســة  فــي  الدعــم  مديــر  قــال 
إن  زكاك  ســمير  الدوليــة  الشــويفات 
عدد المشاركين في البطولة يصل إلى 
حوالــي 1000 طالــب مــن 13 بلــدا في 
أنحــاء العالم، مســتعرضا الدول وهي: 
ألمانيــا،  مصــر،  أذربيجــان،  البحريــن، 
عمــان،  لبنــان،  كردســتان،  األردن، 
باكســتان، رومانيــا، الســعودية، كينيــا 

واإلمارات.
 وأعــرب عــن فخــر المدرســة بالرعايــة 

الكريمــة مــن قبــل ســمو الشــيخ ناصــر 
بــن حمد آل خليفة، مؤكدا أن البطولة 
تقام بهدف إظهار مواهب الطالب من 
مختلــف أنحاء العالم، متمنيا التوفيق 

لجميع المشاركين.

تبادل الهدايا

قــدم  القرعــة،  ســحب  ختــام  وفــي 
مديــر الدعــم فــي مدرســة الشــويفات 
تذكاريــة  هديــة  زكاك  ســمير  الدوليــة 
باســم نائــب رئيــس مجموعة “ســابس” 
العالميــة إلــى مستشــار الملــك لشــؤون 
الشــباب والرياضــة صالــح بــن عيســى 
بــن هنــدي، كمــا قــدم بــن هنــدي هديــة 
تذكاريــة لســمير زكاك وهــي عبــارة عن 
“محمــد”  الجــد  تاريــخ  يتنــاول  كتــاب 
ومــا قدمتــه العائلــة مــن تــراث وتاريخ 
عبــر أعمالهــم الوطنية خدمــة للمجتمع 
البحرينــي كعالمــة بارزة فــي محافظة 
المحــرق، كما قطع كبــار الحضور كعكة 
أعدت خصيصا للمناســبة بحضور كبار 

المسؤولين والشخصيات.

اللجنة اإلعالمية

سحب قرعة البطولة اإلقليمية 12 لأللعاب الرياضية

صورة جماعية

 

من سحب القرعة

نتائج القرعة

صالح بن عيسى بن هندي

 

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تألقــت مدرســة عثمــان بــن عفــان وحققــت المركــز األول فــي منافســات 
ألعــاب القــوى على صعيد مــدارس البحرين اإلعدادية، وذلك في النشــاط 
الخارجــي الــذي يقيمــه قســم التربيــة الرياضيــة بــإدارة التربيــة الرياضية 
والكشــفية والمرشــدات في وزارة التربية والتعليم، وجمعت المدرسة 34 
نقطــة فــي المجمــوع العام لتظفــر بالمركز األول، فيما جاءت مدرســة ابن 
رشــد فــي المركز الثانــي وجمعت 34 نقطة أيًضا، بينمــا المركز الثالث كان 

من نصيب مدرسة البالد القديم وجمعت 17 نقطة.

وقــام مديــر اإلدارة عصــام عبــدهللا بتتويــج الفائزيــن وبحضور رئيس قســم 
التربية الرياضية نادر جمالي، وشــهدت المســابقات تنافًسا شديًدا للغاية بين 
المــدارس حتــى أن مدرســتا عثمــان وابن رشــد تســاوتا في عــدد النقاط لكن 

األفضلية لعثمان لفوزها بالمركز األول في المسابقات أكثر من ابن رشد.

عثمان بطل ألعاب القوى لإلعدادي

10 مارس 2019 األحـد
3 رجب 1440

صدارة كورية 
آلسيوية المبارزة

اختتمت منافسات البطولة اآلسيوية للمبارزة 
للناشــئين والشباب التي استضافتها العاصمة 
األردنية عّمان بصالة االرينا في جامعة عمان 
األهلية على مدار 10 أيام، بمشــاركة أكثر من 
700 العب مثلوا 32 دولة آســيوية إلى جانب 

استراليا ونيوزيلندا من أوقيانوسيا.
ترتيــب  جــدول  الجنوبيــة  كوريــا  وتصــدرت 
بينهــا  مــن  ميداليــة   28 برصيــد  الميداليــات 
12 ميداليــة ذهبيــة و7 ميداليــات فضيــة و9 

ميداليات برونزية.
وجــاءت اليابان فــي المركز الثاني برصيد 23 
ميداليــة من بينها 6 ذهبيات و5 فضيات و12 

ميدالية برونزية.
برصيــد  الثالثــة  المرتبــة  الصيــن  واحتلــت 
و9  فضيــات   6 ذهبيــات،   4( ميداليــة   19

برونزيات(.

سبورت
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كســب فريــق باربــار نتيجة الفوز علــى نظيره النجمــة )26/ 30( في افتتاح 
مباريــات الرباعــي لــدوري أندية الدرجة األولى لكــرة اليد والتي جمعتهما 

امس السبت. 

انتهــى  قــد  األول  الشــوط  وكان 
وبذلــك   ،)14 /14( التعــادل  بنتيجــة 
حقــق باربار أول 3 نقاط له في هذه 
المرحلــة ليعتلــي الصــدارة والنجمة 
هــذه  جــراء  نقطــة  علــى  تحصــل 

الخسارة. 
وســيخوض باربــار مباراتــه الثانيــة 

فيمــا  األهلــي  مــع  الخميــس  يــوم 
النجمة ســيواجه الدير يوم األربعاء 

المقبل. 
)األحــد(  اليــوم  الجولــة  وتختتــم 
بمواجهــة تجمــع األهلــي والدير في 
تمــام الســاعة 7 مســاء علــى صالــة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم.

لقــاء لــن يخلــو مــن اإلثــارة والنديــة 
بأرضيــة  الالعبيــن  ســواعد  عبــر 
الجماهيــري  وبالحضــور  الميــدان 

للفريقين وتشجيعهما المحفز. 
األهلي والديــر يمتلكان عناصر عدة 
فــي صفوفهمــا والكفــة تميــل لألول 
بســبب قوة العبيه الخبرة وامتالكه 
لدكة احتياط مثالية، وذلك ال يعني 
أن الديــر ســيكون صيــدا ســهال بــل 
قــد تكــون لــه الكلمة العليا شــرط أن 

يكون حاضرا ذهنيا وفنيا.

تنطلــق اليــوم )األحــد( الجولــة األولــى مــن كأس الرئيــس لفــرق الدرجة األولــى لكرة اليد بلقــاء وحيد لحســاب الجولة 
األولى، يجمع فريقي االتفاق واالتحاد في تمام الساعة 5.30 مساًء على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم. 

وتقــام هــذه البطولــة للفــرق التــي التــي احتلت مــن المركز 
الــدور  ترتيــب  فــي  عشــرة  الثانــي  وحتــى  الخامــس 

أم الحصــم،  )الشــباب،  التمهيــدي وهــي كاآلتــي: 
توبلــي، االتفــاق، االتحــاد، ســماهيج، التضامن، 
البحرين(. وتم توزيع الفرق على مجموعتين، 
االتحــاد  االتفــاق،  )الشــباب،  األولــى  ضمــت 
والبحريــن(، والثانيــة تكونــت مــن )أم الحصم، 

توبلي، التضامن وسماهيج(. 

وتلعــب الفــرق دوري من دورين، يتأهــل األول والثاني من 
كالهمــا إلــى الدور قبل النهائي )بنظام المقص(، الفائزان 
يلعبان النهائي والخاســران يحدد ترتيبهما نتيجة 
آخــر مواجهــة بينهمــا، وإذا ما كان التعادل ســيد 
مواجهتهما الســابقة، ســيتم اللجوء للقرعة. مع 
العلم أن الفريقين الخامس والسادس يمتلكان 
الســابع  والفريقيــن  رصيدهمــا  فــي  نقطتيــن 

والثامن نقطة لكل منهما وباقي الفرق صفرًا.

انطالق كأس الرئيس لكرة اليدباربار يكسب النجمة في “الرباعي”

التغطيــة  لرعــاة  الشــكر والعرفــان  القــدرة جزيــل  للفروســية وســباقات  الملكــي  قــدم االتحــاد 
اإلعالميــة لــكأس صاحــب الجاللــة الملــك لســباق القــدرة الدوليــة، وهم شــركة الخليــج لصناعة 
البتروكيماويــات )GPIC(، بنــك البحريــن الوطنــي، حلويــات حســين محمد شــويطر، شــركة بيت 

السفر، فندق غولدن توليب،.

وكان لهذه الشركات الراعية الدور البارز واألثر 
الكبيــر فــي تحقيــق النجــاح المنشــود للبطولــة 
مــن  نخبــة  مشــاركة  شــهدت  والتــي  الغاليــة، 
فرسان مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية 
المتحــدة ومن دول مجلــس التعاون الخليجي، 

وتميزت بمنافسات قوية.
وحظيت البطولة بتغطية إعالمية ونقل تلفزيوني 
مميز وفريد من نوعه، إذ قدمت القنوات الفضائية 
قناة البحرين الرياضية، وقناة دبي ريســنغ، وقناة 
يــاس جهــوًدا كبيــرة وجبــارة فــي إيصــال جميــع 
تفاصيــل مهرجــان كأس صاحــب الجاللــة الملــك 
لســباق القــدرة الدولــي؛ نظــًرا لمــا تحظــى بــه مــن 

اهتمام إعالمي ضخم وغير مسبوق.
إماراتيــا  بحرينيــا  تعاونــا  المهرجــان  وشــهد 
مشــتركا فــي نقــل جميــع تفاصيــل الســباقات، 
وأســتوديوهات  تحليليــة  وأســتوديوهات 

الخليــج  مســتوى  علــى  مــرة  وألول  مســائية، 
والعالــم العربــي تــم إعــداد وتقديــم أســتوديو 
قنــاة  علــى  بــث  االنجليزيــة  باللغــة  تحليلــي 
البحريــن الدوليــة ودبــي ريســنغ أداره وقدمــه 
نخبــة مــن المحلليــن الفنيين مــن داخل وخارج 
المملكــة، ويأتــي ذلــك لمــا لهــذا الســباق الدولي 
الكبير من أهمية بالغة وما يشــهده من مشاركة 
واســعة ومنافســات قويــة، وقدمــت قنــاة ياس 
أســتوديوهات تحليلية مسائية للبطولة والنقل 
المباشــر المتواصــل منــذ يــوم الخميــس اســتمر 
حتــى الســبت، كمــا قامــت هــذه القنــوات بعــد 
ختام المهرجان بإعداد برامج خاصة عن جميع 
الفعاليــات والســباقات وناقشــت فيهــا النتائــج 
والفائزيــن، من أجــل تغطية البطولــة من جميع 
إعالمًيــا  وإظهارهــا  مميــزة  تغطيــة  جوانبهــا 

بالصورة المشرفة والالئقة.

 شعار الجهات الراعية 

ــلـــك لــلــقــدرة ــمـ ــة لـــكـــأس جـــالـــة الـ ــ ــي ــ ــام ــ بـــدعـــم رعــــــاة الــتــغــطــيــة اإلع

إشادة من االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة
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يعقــد االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقال مجلســه مســاء اليــوم األحد الموافق 9 من شــهر مــارس الجاري في تمام الســاعة 7:30 
بشــكل خاص؛ إلشــراك وإطالع جميع أصحاب العالقة بما فيهم محبي وممارســي وجمهور الرياضات المنضوية تحت مظلته 
علــى مــا تمــت مناقشــته خــالل قمة الرياضة التــي أقيمت تحت رعاية كريمة مــن ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــئون 
الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة، 

وهي إحدى مبادراته وبتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة؛ ليكونوا شركاء في الرأي. 

ودعــا االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقــال 
العالقــة  أصحــاب  وجميــع  العامــه 
تداولــه  تــم  مــا  كل  علــى  إلطالعهــم 
واالســتماع آلرائهم واقتراحاتهم، إذ أكد 
رئيــس اتحاد غرب آســيا لبناء األجســام 
واللياقــة البدنيــة النائــب األول لرئيــس 
اتحــاد غــرب آســيا لرفــع األثقال مســاعد 
رئيــس االتحــاد العربــي رئيــس االتحــاد 
البحرينــي لرفــع األثقــال ســلطان الغانــم 
أن مــن الضــروري أن نجعل كل فرد على 
بينة ونشرك كل فرد باألهداف المنشودة 

فجميعنــا  دوره،  صغــر  مهمــا  لتتحقــق 
للهــدف  للوصــول  أهميــة  وذوو  شــركاء 
بــن  ناصــر  الشــيخ  وتحقيــق رؤى ســمو 
حمــد آل خليفــة؛ لتكون مملكــة البحرين 
وأولــى  هللا،  بــإذن  الرياضــة  عاصمــة 
بالوجهــة  التعريــف  لذلــك  الخطــوات 
والهــدف واإليمــان بتحقيقــه، ويجب أال 
ننســى أن المشــكالت مــا هــي إال عقبــات 
يتــم اجتيازها للوصول لهدف ما أيا كان 

بالعمل اإليجابي.
وســيفتح اتحــاد رفع األثقال هــذه الليلة 

مجلســه االســتثنائي مــن الســاعة 7:30 
وحتى 9:30 بمقره بأم الحصم، والدعوة 

مفتوحة أمام الجميع.

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

مجلس استثنائي التحاد رفع األثقال

 من المجلس الشهري لالتحاد 

علي مجيد علي مجيد

األولمبي يبدأ اإلعداد لتصفيات كأس آسيا
تـــــــقـــــــام فـــــــــي الــــــبــــــحــــــريــــــن نــــــهــــــايــــــة الــــــشــــــهــــــر الـــــــجـــــــاري

بــدأ منتخبنــا األولمبــي لكــرة القــدم، أمــس )الســبت(، سلســلة تدريباتــه التحضيريــة 
لتصفيــات كأس آســيا تحــت 23 عامــا 2020، إذ ســتقام التصفيات فــي مملكة البحرين 
خــالل الفتــرة 22 وحتى 26 مــارس الجاري، والمؤهلة إلى النهائيات اآلســيوية بتايلند 

المؤهلة ألولمبياد طوكيو في ذات العام )2020(.

وخــاض المنتخــب األولمبــي تدريبه األول 
في التجمع أمس، على المالعب الخارجية 

التابعة لالتحاد البحريني لكرة القدم.
ودخل العبو منتخبنا األولمبي في معسكر 
مــن  بــدءا  “إليــت جرانــد”  بفنــدق  داخلــي 

أمس، وسيستمر حتى موعد التصفيات.
مباريــات  األولمبــي  منتخبنــا  وســيلعب 
مجموعتــه الثانيــة فــي البحريــن، إذ تضــم 
المجموعة منتخبات فلسطين وبنغالديش 

وسيرالنكا.
المنتخــب  إعــداد  برنامــج  أن  إلــى  يشــار 
دوليتيــن  مباراتيــن  يتضمــن  األولمبــي 

 12 يــوم  الكويتــي  نظيــره  أمــام  وديتيــن 
مــارس الجــاري، كمــا ســيلعب أمــام نظيره 
العماني يوم 15 مارس الجاري أمام نظيره 
العماني، إضافة إلى خوض لقاءين وديين 

مع ناديين محليين.
وتضــم قائمــة مــدرب المنتخــب األولمبــي 
ســمير شــمام، حاليــا 27 العبــا هــم: محمــد 
اليونانــي(،   aiginiakos FC( الحــردان 
birkirka� (حسين جميل وأحمد الشروقي 

)بوهيميانــز  مرهــون  محمــد  raالمالطــي(، 
أحمــد  حبيــب،  يوســف  التشــيكي(،  بــراغ 
)المالكيــة(،  عيســى  هاشــم  وســيد  حبيــب 

أحمــد صالــح وعبدالعزيز الكنــدري )مدينة 
ســيد  )المنامــة(،  محمــد  عمــار  عيســى(، 
)األهلــي(،  حســن  وعلــي  علــوي  إبراهيــم 
ســيد محمد أمين وحســن الكراني )سترة(، 

وحســين  خليــف  جاســم  عمــر،  مصعــب 
نــور،  جاســم  الشــرقي(،  )الرفــاع  الخيــاط 
)الرفــاع(،  شمســان  وحمــد  فــواز  عدنــان 
عبدالرحمــن األحمــدي ومحمــد الشامســي 

)المحرق(، أحمد بوغمار )الحد(، حسن مدن 
عبدالعزيــز  )الشــباب(،  العصفــور  وعبــاس 

خالد وأنور أحمد )النجمة(.
المحترفيــن  أمــس غيــاب  تدريــب  وشــهد 

المالكيــة  العبــي  إلــى  إضافــة  األربعــة، 
والنجمــة المرتبطين بمباريات فريقهم في 
كأس االتحاد اآلســيوي، إذ سيلعب النجمة 
فــي اإلمــارات يــوم غــد اإلثنيــن، والمالكية 
فــي البحريــن يــوم الثالثــاء المقبــل، ضمن 

الجولة الثانية للمسابقة.
سيدشــن  األولمبــي  منتخبنــا  أن  يذكــر 
منتخــب  بلقــاء  التصفيــات  فــي  مشــواره 
بنغالديــش يــوم 22 مارس، على أن يواجه 
منتخــب ســيرالنكا يــوم 24، فيمــا يختتــم 
منتخــب  بمواجهــة   26 يــوم  مبارياتــه 

فلسطين.
التصفيــات  فــي  التأهــل  نظــام  وينــص 
المركــز  صاحــب  ترشــح  علــى  اآلســيوية 
األول مــن المجموعــات الـــ 11، إضافــة إلى 

أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني.

أحمد مهدي

يقام بهدف إشراك 
أصحاب العالقة 
بالقمة الرياضية

من تدريب المنتخب أمس )تصوير: سيد علي شبر(
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تســلم “البالد ســبورت” بيانا من مجموعة من محبي نادي الشــباب، 
وإيمانا بحرية الرأي ننشره كما وصلنا:

عش رجبا ترى عجبا، هذا المثل 
نجهل  لكننا  ــقــدم،  ال منذ  عــرف 
الشهر  هــذا  اختيار  فــي  السبب 
السنة األخــرى حتى  دون أشهر 
أدركنا أنه يصادف شهر مارس، 
الــتــرشــح الجديد  إعـــادة  مــوعــد 

لنادي الشباب. 
ــب عــنــدمــا  ــجـ ــعـ ــرف الـ ــ ــد عــ ــ ــ وق
ــاء ومــنــتــســبــي  ــقــبــل أعــــضــ اســت
الخبر  لقد جــاء  الــخــبــر.  ــنــادي  ال
لألعراف  واضــحــة  مخالفة  فــي 
والقوانين حامال معه الكثير من 
االستهزاء بعقول أعضاء النادي 
المنطقة  ــي  ــالـ وأهـ ومــنــتــســبــيــه 
التي  الداخلية  للوائح  ومناقضا 
تــنــظــم عــمــل األنـــديـــة والــمــراكــز 
المواد  في  والمتمثل  الشبابية، 
أن  الــكــبــرى  ــطــامــة  وال  ،21-28
ــاد تــرشــيــح الـــرئـــيـــس وهــو  ــعـ يـ
الفائز بالتزكية؛ لعدم ترشيح أي 
منافس مما يعد مخالفة ألبسط 
ــراف  الــمــفــاهــيــم الــنــقــابــيــة واألعــ
الديمقراطية في عهد الشفافية 

وروح القانون.
بــعــد الصمت  الــخــبــر  كــمــا جـــاء 
ألكــثــر من  دام  الــــذي  ــطــويــل  ال
عــامــيــن ونـــصـــف، وهــنــا ســـؤال 
آخر يطرح نفسه، من المسؤول 
الفترة  هــذه  طـــوال  حصل  عما 
ــع  ــوضـ ــا هــــو الـ الـــزمـــنـــيـــة؟ ومــــ
للجمعية  يــحــق  أال  الــقــانــونــي؟ 
تعرف  أن  النادي  في  العمومية 
ما يحدث؟ وهل وزارة الشباب 
هذه  حل  عن  عاجزة  والرياضة 

المعضلة؟ علما بأن آخر جمعية 
أي   ،2013 في  عقدت  عمومية 
أن إدارة النادي لم تعقد جمعية 

عمومية منذ 6 سنوات؟ 
ــبــاب  ــعـــودة لــلــفــصــل الـــرابـــع فـــي ال ــالـ وبـ
تنص  حــيــث   ،)23( الـــمـــادة  مــن  الــثــانــي 
في  العمومية  الجمعية  تعقد  أن  على 
األشهر الثالثة التالية بعد انتهاء السنة 
المالية، وذلك لم يحدث ال قبل وال بعد 

االنتخابات األخيرة.
ــادة  كـــذلـــك الـــفـــصـــل الــــرابــــع مــ
يلي  مــا  على  تنص  والــتــي   )31(
لمنصب  الترشيح  اقتصر  “إذا 
الرئاسة على شخص واحد أو لم 
يتقدم للمترشح لعضوية اإلدارة 
إال  يبق  لم  أو  له  المحدد  العدد 
هذا العدد ألي سبب كان أعلنت 
أســمــاؤهــم فــائــزيــن بــالــتــزكــيــة”، 
نادي  ما حدث في  بالفعل  وهو 
الـــشـــبـــاب، حــيــث تـــقـــدم لــمــركــز 
الرئاسة في االنتخابات األخيرة 
مرشح واحد فقط، ما يؤكد أنه 
فائز بالتزكية وصاحب الشرعية 
يوجد  وال  الرئاسة،  منصب  في 
أي مبرر أو خطأ قانوني إلعادة 
فإننا  وعليه  الــرئــيــس.  ترشيح 
بتوضيح  الشباب  وزارة  نناشد 
الشق القانوني في ذلك إن كان 

هناك ما يبرره.
من وجهة نظرنا المتواضعة إن 
ــور إنــمــا تساهم  مــثــل هـــذه األمــ
وبــشــكــل كــبــيــر فــي الــمــزيــد من 
ــتــعــاد عــن العمل  الــعــزوف واالب
الــتــطــوعــي، وتــنــتــج الــمــزيــد من 

ــدال من  ــ ــاالة والـــتـــذمـــر ب ــبـ ــالمـ الـ
الستقطابهم  وسيلة  تــكــون  أن 
الـــذي نحن بحاجة  الــوقــت  فــي 
ماسة إلى دماء جديدة وكوادر 
ــا إحـــبـــاطـــات  ــانـ ــفـ صــــاعــــدة، وكـ
من  الــمــزيــد  ــى  إل بحاجة  ولسنا 
البائسة،  واألوضــاع  اإلخفاقات 
فكلما توقفت تعطلت المسيرة، 
الرأفة  وضاعت األحالم ونرجو 
يــكــون  وأن  الــشــبــاب،  بــطــمــوح 
ــمــزيــد من  الــعــمــل دافـــعـــا إلـــى ال

التقدم واالزدهار.
ــعــودة لــوضــع الـــنـــادي ومــن  ــال وب
سنوات  لعدة  اليومية  متابعتنا 

فهو كما يلي:
60 % من أعضاء اإلدارة لم تطأ 
الشباب وقانونيا  نادي  أقدامهم 
يعتبرون مقالين حسب الالئحة 
الباب  في  والمتمثلة  الموحدة، 
الــذي  يعتبر   ،)53( مــادة  الثالث 
مجلس  اجــتــمــاعــات  عــن  يغيب 
أو  متتالية  جلسات   3 لـ  اإلدارة 
العام  6 جلسات متقطعة خالل 
يقبله  كتابي  عذر  بدون  الواحد 
ويعد  مستقيال،  اإلدارة  مجلس 
مركزه شاغرا، علما بأن األعضاء 
تعويضهم،  يتم  لم  المستقيلين 
اإلدارة  مــجــلــس  عــلــى  ويــجــب 
ــــك. ولـــو  ــــذل ــار الـــــــــوزارة ب إخــــطــ
الحال  لتغير  المادة  طبقت هذه 
منذ زمن طويل. في الواقع 40 
أعـــضـــاء مجلس  مـــن  فــقــط   %

النادي  يديرون  من  هم  اإلدارة 
ويـــتـــواجـــدون مــنــذ أكــثــر مــن 4 
ســـنـــوات أي قــبــل االنــتــخــابــات 
أصحاب  ضمنهم  ومــن  األخيرة 

مراكز حساسة ومهمة جدا.
نـــادي الــشــاب هــو نــتــاج دمــج 7 
كثافة  ذات  منطقة  فــي  أنــديــة 
بالكوادر  وتضج  عالية  سكانية 
والكفاءات على كل المستويات. 
كل ذلك كان بعيدا عن المنظور 
من  االستفادة  تتم  ولم  اإلداري 
كــل هـــذه الــظــروف اإليــجــابــيــة، 
يقتصر  الــعــمــل  ــبـــح  أصـ حــيــث 
خاليا  فـــردي  وبشكل  قلة  على 
واالستراتيجيات  البرامج  مــن 
ذلك  على  يؤكد  وما  والطموح، 

والمدربين  اإلداريـــيـــن  تـــوزع 
ــن عـــلـــى األنـــديـــة  ــيـ ــبـ ــالعـ والـ
في  العمل  ورفضهم  األخــرى 

النتائج  وكذلك  الشباب،  نــادي 
على  الرياضية  للفرق  األخــيــرة 
ــيــل على  كــافــة الــمــســتــويــات دل
صــحــة مـــا نـــطـــرحـــه. فــهــل من 
المقبول أن يصل عدد الالعبين 
 8 إلــى  الشباب  فئة  تمارين  في 
نــادي  إنــجــازات  فــقــط؟  العبين 
الــشــبــاب فـــي األعـــــوام الــفــائــتــة 
تتمثل في الفئات العمرية فأين 
هي من هذا العام؟ ألم يكن ذلك 

تراجعا مخيفا جدا؟
نـــاد ريــاضــي ونتائج  نــحــن فــي 
الحقيقي  المقياس  هــي  الــفــرق 

يختلف  ال  وذلك  اإلداري  للعمل 
دليل  هناك  أليس  اثــنــان.  عليه 
ــن الــفــشــل  ــ ــا عـ ــ ــوحـ ــ ــر وضـ ــ ــث ــ أك
اإلداري؟ أم أن األمور تسير في 
واألمــور طيبة  الطبيعي  المسار 
ــدا؟ هـــل نــحــن بــحــاجــة إلــى  ــ جـ
والتدهور  اإلخفافات  من  مزيد 
لمعرفة السبب الرئيسي لكل ما 
يحدث؟ نعتقد أن السبب ال في 
اإلمكانيات المحيطة والمتوفرة 

لــعــمــل فـــي مــشــكــلــة الــمــنــشــآت 
الــطــاقــات  وال  للعمل  الــصــالــحــة 
ــمــواهــب الــصــاعــد،  الــبــشــريــة وال
لـــكـــن الـــخـــلـــل واضــــــح لــلــعــيــان 
اإلداري.  الــشــق  فــي  والمتمثل 
مطلبا  التغيير  يــكــون  هــل  إذن 
ملحا كما يطمح إليه الكثير من 
محبي نادي الشباب أم سنعيش 
رجبا آخر ونرى مما فيه العجب 

الكثير؟

مجموعة من محبي نادي الشباب تصدر بيانا
ــد ــ ــدي ــ ــج ــ ــح ال ــ ــرشـ ــ ــتـ ــ حــــــــول إعـــــــــــادة مـــــوعـــــد الـ

البحريني  الخاص  األولمبياد  بعثة  وصلت 
للمنافسة  أبوظبي  اإلماراتية  العاصمة  إلى 
الخاص  الألولمبياد  العالمية  األلــعــاب  فــي 
التي تقام من 8 - 22 مارس الجاري 2019 
 7500 إلى  بعدد يصل  دولــة   194 بمشاركة 

العب في 24 لعبة رياضية. 
وصـــرح رئــيــس األولــمــبــيــاد الــخــاص الشيخ 
دعيج بن خليفة آل خليفة بأن عدد كوادر 
 24 منهم  فــردا   44 يبلغ  البحرينية  البعثة 

العبا إضافة إلى اإلداريين والمدربيين. 
ويـــشـــارك الــبــحــريــنــيــون فــي 9 ألــعــاب هي 
ــوى، والــبــولــيــنــغ،  ــقـ ــاب الـ ــعـ الــفــروســيــة، وألـ
الهوائية،  والدراجات  والشراع،  والسباحة، 
ــة الـــطـــائـــرة،  ــريــــشــ ــ ــة، وال ــ ــاول ــطــ ــ وتـــنـــس ال

والبوتشيا. 
بفعاليات  يبدأ  البطولة  برنامج  أن  وأوضح 
المدن المستضيفة، حيث يتم توزيع الوفود 

من 195 دولة على مناطق عدة وينضمون 
إلى فعاليات ذات طابع ثقافي تحقق أهدافا 
والتعرف  الــوفــود  بين  الــتــعــارف  منها  عــدة 
على الدول التي تقام فيها البطولة وكذلك 
الدمج الذي يهدف إليه األولمبياد الخاص. 

الفرق  بتوزيع  البطولة  جــدول  ويــتــواصــل 

وإمــارة  أبوظبي  العاصمة  على  المشاركة 
4 مــنــاطــق ريـــاضـــيـــة، إذ تــبــدأ  ــق  ــي وفــ ــ دب
مجموعات  إلنــشــاء  التصنيف  مــنــافــســات 
مستويات  ذوي  فيها  الــمــشــاركــون  يــكــون 
متقاربة، ويلي ذلك بدء البطولة رسميا في 

14 مارس لغاية 22 مارس.

“األولمبياد الخاص” يصل أبوظبي

صورة جماعية لدى الوصول

يســتعد ممثــال المملكــة فريقا النجمــة والمالكية؛ لخوض لقــاء الجولة 
الثانية من كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

وسيخوض النجمة لقاء مهما أمام 
اإلثنين  غد  يوم  السوري  االتحاد 
منافسات  ضــمــن  اإلمـــــارات،  فــي 
ــيــة، فـــي حين  ــان ــث الــمــجــمــوعــة ال
يستضيف المالكية منافسه العهد 
اللبناني على استاد مدينة خليفة 
المقبل  الــثــالثــاء  يــوم  الــريــاضــيــة 
الموافق 12 مارس الجاري، ضمن 

إطار المجموعة الثالثة.
مشواره  دشــن  قــد  النجمة  وكــان 
اآلسيوي الشهر الماضي بالتعادل 

ــع الـــجـــزيـــرة األردنــــــــي بــهــدف  مــ
لكليهما، في حين أن المالكية فاز 
على السويق العماني في مسقط 

بهدفين مقابل واحد.
لتحقيق  المملكة  ممثال  ويسعى 
نــتــيــجــة إيــجــابــيــة فـــي الــجــولــة 
النجمة  مــبــاراة  أن  علما  الثانية، 
واالتحاد السوري سيديرها طاقم 
مــبــاراة  فــيــمــا  عــمــانــي،  تحكيمي 
المالكية والعهد اللبناني سيقودها 

طاقم طاجيكستاني.

طاقم بحريني لمباراة Minerva الهندي وmanang النيباليالنجمة والمالكية يستعدان لآلسيوية
ــدم ــق ال ــرة  ــك ل ــوي  ــيـ اآلسـ ــاد  ــحـ االتـ ــأس  ــك ل ــات  ــوع ــم ــج ــم ال دور  فـــي 

كلف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، طاقًما 
مباراة  إلدارة  بحرينًيا؛  دولــًيــا  تحكيمًيا 
و ــهــنــدي  ال  Minerva Punjab فــريــقــي 
النيبالي،   manang marshyangdi club

المجموعات  دور  منافسات  إطــار  ضمن 
ــقــدم.  ــكــرة ال ــيـــوي ل ــكــأس االتـــحـــاد اآلسـ ل
في  المقبل  مايو   1 يوم  المباراة  وستقام 
إسماعيل  الحكم  الــمــبــاراة  ويــديــر  الهند. 
ــيــب، ويـــعـــاونـــه ســيــد فــيــصــل عــلــوي  حــب
الرابع عمار  الحكم  وصالح جناحي، فيما 

كــوريــا  مـــن   lee gi مــحــفــوظ، وســيــكــون 
الجنوبية مقيما للحكام.

ويـــأتـــي حـــضـــور حــكــامــنــا فـــي الــبــطــولــة 
اآلسيوية تأكيدا للمكانة المميزة للصافرة 
الالفت  التألق  عبر  خصوصا  البحرينية، 

في جميع المحافل. 

حبيب،  إسماعيل  األربــعــة  الحكام  ويعد 
سيد فيصل علوي، صالح جناحي وعمار 
اآلسيوية  النخبة  قائمة  ضمن  محفوظ، 
للطاقم  وســبــق   ،)2019( الـــجـــاري  لــلــعــام 
من  عــدد  فــي  مختلفة  مــبــاريــات  أدار  أن 

البطوالت.

عمار محفوظ إسماعيل حبيب صالح جناحي سيدفيصل علوي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

18

علي منصور علي حسن، عبدالله الموالني، إبراهيم الوطني، كفاح جاسم. «

مجموعة من محبي نادي الشباب 

أحمد مهدي

سبورت

سبورت



استطاع فريق نادي الرفاع استعادة صدارة الترتيب العام لمسابقة دوري ناصر 
بن حمد الممتاز لكرة القدم، بعد ختام مباريات الجولة 14 من منافســات القســم 

الثاني من المسابقة. 

فقــد نجــح الرفــاع مــن حســم قمــة هذه 
فريــق  جمعتــه  التــي  لصالحــه  الجولــة 
نــادي المنامة الذي تصدر ســلم الترتيب 
اللقــاء  انتهــى  إذ   ،13 الجولــة  حتــى 
رفاعيــا بنتيجــة هدفيــن مقابــل هــدف، 
ورفعــت هذه النتيجة رصيد الرفاع إلى 
30 نقطــة متقدمــا بفــارق نقطتيــن عــن 

المنامة الذي تراجع للمركز الثاني.
وأســفرت بقية النتائــج لهذه الجولة عن 
تعــادل فريق نادي النجمــة وفريق نادي 
ليتقاســم  أهــداف؛  دون  مــن  المحــرق 
الفريقان نقاط المواجهة، إذ رفع النجمة 
إلــى  رصيــده  الثالــث  المركــز  صاحــب 
النقطــة 25 نقطة ورفع المحرق صاحب 

المركز الرابع رصيده إلى 24 نقطة.
فريــق  مــن  صحــوة  الجولــة  وشــهدت 
الجديــد  مدربــه  بقيــادة  الحالــة  نــادي 
محمــد زويــد، الــذي حقــق فــوزا معنويــا 
الرفــاع  نــادي  فريــق  حســاب  علــى 
الشــرقي بنتيجــة هدفيــن نظيفيــن، مــا 
أن  بعــد  التاســع  للمركــز  التقــدم  منحــه 
رفــع رصيــده إلــى النقطــة 12، فيما ظل 
الرفــاع الشــرقي على رصيده الســابق بـ 

15 نقطة. 
لســكة  الشــباب  نــادي  فريــق  وعــاد 
االنتصــارات بعــد أن نجــح فــي تجــاوز 
فريــق نــادي البديــع بنتيجــة 3 أهــداف 
مقابل هــدف؛ ليرفع رصيده إلى النقطة 
رصيــده  علــى  البديــع  ظــل  فيمــا   ،15

السابق بـ 15 نقطة.
وواصــل فريــق نــادي الحــد انتصاراتــه، 
بتحقيــق الفوز على فريق نادي المالكية 
بهدفيــن دون رد؛ ليرفــع الحــد رصيــده 
إلــى النقطة 19، فيما ظــل المالكية على 
12 نقطــة ليتراجــع  بـــ  رصيــده الســابق 

للمركز األخير في الترتيب العام.

 النتيجة غير مرضية

 قــال العــب فريــق نــادي النجمــة األول 
لكــرة القدم علــي منير “إن النتيجة التي 
غيــر  المحــرق  أمــام  الفريــق  بهــا  خــرج 
مرضيــة، بعد الفرص التي تحصل عليها 
ولم يحســن اســتغاللها أمــام فريق كبير 
وهــو المحرق. الحمد لله نتيجة التعادل 
أفضــل مــن الخســارة ونتطلــع لألفضــل 

فيما تبقى من مباريات المسابقة”.

 لم يكن طموحنا التعادل

 قــال العــب فريق نــادي المحــرق األول 
عبداللطيــف  إســماعيل  القــدم  لكــرة 
“لــم نكــن نطمــح لتحقيــق التعــادل فــي 
هــذه المواجهــة، فقــد كان هدفنــا الفــوز 
لمواصلــة التقدم والمنافســة ومالحقتنا 
للفــرق المتقدمة. المباراة لم تكن ســيئة 
وكان هناك أمل بفوزنا، وأعتقد أن هناك 
التــي  المحرقاويــة  المحــاوالت  بعــض 
كانــت تســتدعي احتســاب ركلــة جــزاء 
لصالــح فريقنــا ويمكن التأكد عن طريق 

اإلعادة”.

  حصدنا نقاط االنتصار

األول  الحــد  نــادي  فريــق  العــب  قــال   
لكــرة القــدم عبدالوهاب المالــود “حققنا 
وحصدنــا  المالكيــة  علــى  ثمينــا  فــوزا 
النقــاط الثــالث فــي هــذه المرحلــة مــن 
مــع  التعامــل  فــي  نجحنــا  المنافســات. 
علــى  العبــور  منافــذ  واغلقنــا  المبــاراة 
التقــدم  واســتطعنا  المالكيــة  العبــي 
مــا  وهــذا  مبكــر،  وقــت  فــي  بالنتيجــة 
وخلــق  التقــدم  لمواصلــة  الثقــة  منحنــا 
الفــرص وزيــارة شــباك المالكيــة بهــدف 

ثاٍن منحنا هذه النتيجة”.

  فوز ثمين

 قــال مــدرب فريــق نــادي الحالــة األول 
لكرة القدم المدرب الوطني محمد زويد 
انتصــار  حصــد  فــي  نجــح  الفريــق  “إن 

ثمين في هذه الموحلة من المنافســات، 
فقد طبق الفريق الخطة قدم أداء جيدا 
المبــاراة  بنتيجــة  الخــروج  واســتطاع 
لصالحه. فالهدف هو التقدم نحو مراكز 
تضمن للفريق البقاء واالبتعاد عن شبح 

الهبوط”. 

 لم نستغل الفرص

نــادي  لفريــق  المســاعد  المــدرب  قــال 
القــدم  لكــرة  األول  الشــرقي  الرفــاع 
“إن  إبراهيــم  خليــل  الوطنــي  المــدرب 
المشــكلة التــي يعاني منهــا الفريق عدم 
اســتغالل الفــرص في الثلــث الهجومي، 
وفي عالم كرة القدم إذا لم يبادر الفريق 
شــباكه  سيســتقبل  فحتمــا  بالتســجيل 
األهــداف، فالفريــق المنافــس نجــح في 
تســجيل الهدفيــن مــن إنصــاف الفرص. 
العــودة  علــى  قــادر  الفريــق  أن  أعتقــد 
وتحســين مركــزه فــي الترتيــب ولكنــه 

يحتاج لمسألة الحظ”.

 ال زلنا في المنافسة

 قــال العــب فريــق نــادي المنامــة األول 
لكــرة القدم محمــود عبدالرحمن )رينغو( 
ال  الرفــاع  أمــام  الفريــق  “رغــم خســارة 
يــزال فريقنا من بين األربعة األوائل وال 
يــزال فــي المنافســة، سنســعى للتعوض 
الــدوري،  مباريــات  مــن  تبقــى  فيمــا 
وكلنــا  الفــرق  بقيــة  نتائــج  وســننتظر 
واإلداري  الفنــي  الجهازيــن  فــي  فخــر 
وجماهير الفريق على المجهود والوقفة 

والمساندة للفريق”.

 لم تحسم بعد

 قــال العــب فريــق نــادي الرفــاع األول 
“نجحنــا  شمســان  حمــد  القــدم  لكــرة 
النتيجــة لصالحنــا وعدنــا  فــي تحقيــق 
لصــدارة الترتيــب العــام، فرغــم تأخرنــا 
اســتطعنا  أننــا  إال  بهــدف  المبــاراة  فــي 
العــودة وتســجيل هدفين والــذي منحنا 
هــذه النتيجــة. فاألمور لم تحســم حتى 
ال  الــدوري،  لقــب  مســتوى  علــى  اآلن 
تــزال لدينــا مباريــات وسنســعى خاللهــا 
لحصــد  المطلــوب  المســتوى  لتقديــم 
نتائجها. نشــكر رئيــس وأعضاء مجلس 
اإلدارة علــى مســاندتهم وتشــجيعهم لنا 
ولجماهيــر النادي الذي يعتبر رقم واحد 

بالنسبة لنا”.

أفضلية من دون حسم

 قــال العــب فريق الرفاع كميل األســود 
إن الفــوز علــى المنامــة أعطى الســماوي 
حتــى  اللقــب  حســم  دون  األفضليــة 
اآلن، مشــيرا إلــى أهميــة المواصلة على 
نفــس النمــط حتــى الجولــة األخيرة من 

الدوري.
لــم يظهــر  الرفــاع  أن  وأوضــح األســود 
الشــوط  خــالل  المطلــوب  بالمســتوى 
فــي  أوضاعــه  صحــح  أنــه  إال  األول، 
الشوط الثاني مع اتباع تعليمات الجهاز 
علــي  الوطنــي  المــدرب  بقيــادة  الفنــي 
عاشــور، وهو األمر الذي أثمر عن التغير 
بالنقــاط  األداء والنتيجــة والظفــر  فــي 

الثالث. 

 مباراة تكتيكية

 أكــد مــدرب فريــق الرفــاع علي عاشــور 
أن المبــاراة أمــام المنامة كانت تكتيكية 

بحتة.
ولفــت علــي عاشــور إلــى أن اللقــاء كان 

علــى  لعــب  أنــه  جــدا، خصوصــا  صعبــا 
التفاصيل الصغيرة. 

وقــال إنــه رغم اســتقبالنا هــدف التقدم 
للمنامــة، إال أننــا تمكنــا مــن العــودة فــي 
إلــى  يعــود  ذلــك  أن  مبينــا  المجريــات، 
التركيــز العالــي لــدى الالعبيــن وثقتهــم 

الكبيرة بأنفسهم. 
وذكــر أنــه ســيمنح الالعبين فتــرة راحة 
واإلعــداد  التحضيــرات  اســتئناف  قبــل 
إذ  أهميــة،  األكثــر  المقبلــة  للفتــرة 
سيستأنف الرفاع الدوري بلقاء الشباب 
وهــو األهــم فــي مســيرة فريقــه حســب 

وصفه.
وبيــن أن الرفــاع لــم يحســم أي شــيء 
حتــى اآلن؛ كونــه مجرد فريــق متصدر، 
مؤكدا أن المباريات المقبلة ستكون أكثر 
صعوبــة، خصوصــا أنــه ســيلعب لقاءين 
متتالييــن أمــام فريقين يتنافســان على 
صــراع الهروب من الهبــوط إلى الدرجة 
الثانيــة وهمــا الشــباب والحالــة، متمنيــا 
أن يكــون الالعبــون فــي أتــم الجهوزيــة 

لتحقيق النتائج اإليجابية.

 فوز معنوي

 وصــف العــب فريــق الشــباب محمــود 
مختــار الفوز الــذي حققه الماروني على 

حساب البديع بـ “المعنوي”.
كان  الشــباب  فريــق  أن  مختــار  وأكــد 
بعــد  خصوصــا  االنتصــار  لهــذا  بحاجــة 

فترة الهبوط في المســتوى، مشــيرا إلى 
أهميتــه فــي ســباق االبتعــاد عــن خطــر 
وتأكيــد  الثانيــة  الدرجــة  إلــى  الهبــوط 

البقاء في الدوري الممتاز. 
وبيــن أن العبــي فريقه قدمــوا ما لديهم 
أن  مؤكــدا  األخضــر،  المســتطيل  فــي 
تجاوزهــا  تــم  محطــة  البديــع  مبــاراة 

والتفكير اآلن في المقبل.

 لقاء صعب

عبــاس  الشــباب  فريــق  العــب  أكــد   
كانــت  البديــع  مواجهــة  أن  العصفــور 

صعبة.

وأشــار العصفــور إلــى أن فريــق البديــع 
فــي  تقــدم  أنــه  ليــس ســهال، خصوصــا 
النتيجة منذ الدقيقة الخامســة من زمن 
المبــاراة، وقــال “إصــرار العبــي فريقنــا 
كان قويــا بين شــوطي المبــاراة؛ للعودة 
فــي النتيجــة والظفــر بالنقــاط الثــالث، 
فــوز  بتحقيــق  ذلــك  كان  الحمــد  وللــه 

معنوي مهم”.

  ضيف يكرم األسود

 سلم قائد منتخبنا الوطني األول ونادي 
ســابقا عدنــان ضيــف، جائــزة  المحــرق 
نجم الجولة 13 من دوري ناصر بن حمد 

الممتــاز إلــى العــب فريــق الرفــاع كميل 
األســود، قبــل مبــاراة المنامــة والرفــاع 

ضمن إطار منافسات الجولة 14.
 وكان كميــل األســود قــد حصــل علــى 
فــي  متفوقــا   13 الجولــة  نجــم  جائــزة 
التصويــت علــى العــب النجمــة ممــادو 

والعب المحرق محمد صولة.
كل  لنجــم  المخصصــة  الجائــزة  وتبلــغ 

جولة 500 دينار بحريني.
ويشرف على االختيار لجنة مكونة من: 
بدر ســوار، حســين العنزي، خالد جاســم 
النصف، محمود المختار وصديق زويد.

حمد شمسان

إسماعيل عبداللطيف

كميل األسود

محمد زويد

محمود عبدالرحمن

خليل إبراهيم

عباس العصفور

علي عاشور

محمود مختار

علي منير

فرحة رفاعية

من مباراة الرفاع والمنامة

من مباراة الشباب والبديع عبدالوهاب المالود

فرحة حاالوية بالفوز الثمين

فرحة حداوية

الصدارة رفاعية وصحوة حاالوية والماروني يعود لالنتصارات
الــمــمــتــاز ــد  ــمـ حـ بــــن  ــر  ــ ــاص ــ ن دوري  مــــن   14 الـــجـــولـــة  ــام  ــ ــت ــ خ ــد  ــعـ بـ

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

19 sports@albiladpress.com

األحـد
10 مارس 2019 
3 رجب 1440

المالكية والبديع 
يواصالن التراجع
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تصدر فريق جامعة البحرين منافسات الدوري الوطني للجامعات مستفيدا من غياب فريق جامعة 
البحريــن الطبيــة وتخلفــه عــن الحضــور فــي المبــاراة التــي كانت مقــررة في إطــار مباريــات الدولة 
العاشــرة، ليضيــف الفريــق 3 نقــاط ثمينــة رفعــت رصيــده إلــى 26 نقطــة متقدمــا على فريــق جامعة 
العلوم التطبيقية الذي تنتظره مباراة في هذه الجولة، فيما بقي رصيد جامعة البحرين الطبية عند 

4 نقاط في المركز الحادي عشر قبل األخير على قائمة الترتيب.

وفــي المقابــل، كــرر فريــق معهــد البحريــن للتدريــب ما 
فعلــه فــي الجولتيــن الماضيتيــن عندما حضــر لمباراته 
وفريــق الجامعــة األهليــة بصفوف ناقصــة )10 العبين( 
قبــل أن ينهــي حكــم المبــاراة علــي هــال المبــاراة فــي 
الدقيقة 12 من الشوط الثاني بعدما وصل عدد العبي 
المعهــد عنــد 6 العبيــن نتيجة اإلصابــات التي اضطرت 
العبيــه لمغــادرة الملعــب، وكانــت نتيجة المباراة تشــير 

إلى تقدم األهلية بـ 15 هدفا دون مقابل.
وســجل أهــداف األهلية محمد زايد صالــح )8 أهداف(، 
علــي جعفــر )4 أهــداف(، وهدف لكل من حســين صالح 
ودعيــج خليفــة، وعلي حاجــي، وبهذا الفــوز رفع فريق 
الجامعــة األهليــة رصيده إلى 15 نقطــة متقدما خطوة 

في جدول الترتيب وللمركز الخامس، فيما بقى رصيد 
معهد البحرين للتدريب عند 6 نقاط في المركز العاشر.

اليوم “أما” والمملكة

وتقــام اليــوم “األحــد” مبــاراة واحدة ضمــن الجولة 
“أمــا”  جامعــة  فريقــي  وتجمــع  األخيــرة  المؤجلــة 
وجامعــة المملكة عند الســاعة 7 مســاء على ملعب 

جامعة المحرق الطبية.
ويســعى فريق “أما” إلى استعادة النتائج اإليجابية 
بعــد تعثره فــي مباراتيــه األخيرتين وهــو ما أبعده 
عن المنافسة على الصدارة واآلن بات ينافس على 
المركــز الثالــث بعدمــا تراجــع للمركــز الرابــع برصيد 

16 نقطــة وهــو يتمتــع بأفضلية أمــام فريق جامعة 
المملكــة الــذي يحتــل المراكــز المتأخــرة برصيــد 4 

نقاط.

الجولة السابعة لدوري السلة 

الجولــة  مباريــات  افتتــاح  فــي  مباراتــان  اليــوم  تقــام 

الوطنــي  الــدوري  بطولــة  منافســات  مــن  الســابعة 
للجامعات لكرة السلة لفئة الطاب، ويلعب في المباراة 
وجامعــة  المفتوحــة  العربيــة  الجامعــة  فريقــا  األولــى 
العلــوم التطبيقيــة في تمام الســاعة 5:30 مســاء، يليها 
مباشــرة لقاء مهم يجمــع بين الجامعة األهلية وجامعة 
AMA الدوليــة فــي تمــام الســاعة 7 مســاء علــى صالــة 

جامعة البحرين الطبية بالمحرق.

اللجنة اإلعالمية

جامعة البحرين تعتلي صدارة الدوري الوطني للجامعات

من منافسات كرة القدم

من منافسات السلة

جارمكو يواجه الكهرماء في كأس الشركات
ــة ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ ــي فــــــي الــــــمــــــبــــــاراة الـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ نــــحــــو تــــحــــديــــد الــــــطــــــرف الـ

يتحــدد اليــوم الطــرف الثانــي المتأهــل إلــى المبــاراة النهائيــة لــكأس بابكــو للشــركات 
والمؤسسات لكرة القدم باللقاء الذي يجمع بين جارمكو والكهرماء في نصف النهائي 

للمسابقة في تمام الساعة 4:45 مساًء. 

بابكــو  نــادي  ملعــب  علــى  المبــاراة  وتقــام 
المتأهــل  األول  ألبــا  فريــق  بعوالــي. وكان 
اللجنــة  ســتحدد  التــي  النهائيــة  للمبــاراة 

موعد إقامتها في وقت الحق.
ومن المتوقع أن تكون مباراة اليوم صعبة 
ومثيــرة بيــن فريقيــن يملــكان اإلمكانــات 
الجيــدة والخبــرة، إذ إن الفــوز لــن يكــون 

سهاً على اإلطاق إلى أي فريق. 
فريــق الكهرمــاء حامــل لقــب الــدوري كان 
قــد تأهــل إلــى هــذا الــدور بعــد فــوزه على 
حامل لقب المســابقة في الموســم الماضي 
فريــق بابكــو، مــا يعزز الثقة لديــه لمواصلة 
مســيرته الرائعــة فــي هــذا الموســم بقيادة 

جهــازه الفنــي الــذي يعــول علــى الجماعية 
لحســم  للمهاجميــن  المهاريــة  والقــدرات 

اللقاء.
الــذي تأهــل  المقابــل فريــق جارمكــو  فــي 
عــن طريــق القرعــة لهــذا الــدور ســيخوض 
تكــون  قــد  وهــي  المســابقة  لقــاءات  أول 
والتقــاط  الراحــة  بعــد  كبيــرة  فرصــة 
مواجهــة  لخــوض  والتصحيــح  األنفــاس 
قويــة من خالــه يؤكد قدرته علــى العودة 
الــدوري،  فــي  فاتــه  مــا  وتعويــض  بقــوة 
ويعــول جهــازه الفنــي علــى العبــي الخبرة 
العناصــر  لبعــض  الفرديــة  واإلمكانــات 

المميزة لتحقيق النتيجة اإليجابية.

من جهة أخرى أنهت شركة نفط البحرين 
“بابكو” منح جائزة “سديم” على الاعبين 
المختاريــن في األســبوع الماضي، بعدما 

قامت على مدار األسابيع الماضية بمنح 
الجائــزة على عدد مــن الاعبين بحضور 
عدد من المســؤولين في الشركة ورئيس 

اللجنــة المنظمــة مــازن العمــران ونائــب 
الرئيس اللجنة يوسف سلطان وعدد من 
األعضــاء. وترعــى شــركة نفــط البحرين 

“بابكــو” الجائــزة للعام الثاني وهي عبارة 
 50 بقيمــة  للوقــود  ســديم  بطاقــة  عــن 

دينارا.

اللجنة اإلعالمية

“بابكو” تمنح جائزة “سديم” للوقود

تواصلــت باألمــس علــى مضمــار حلبــة البحريــن الدوليــة “موطــن رياضــة الســيارات 
في الشــرق األوســط” مهرجان الســرعة، والذي أســتمر ليومين متواصلين من إثارة 

ومنافسات خمس بطوالت محلية وإقليمية على مضمار الفورموال 1.

علــى  بطــوالت   5 منافســات  وجــرت 
مضمار الحلبة أبرزها البطولة اإلقليمية 
بطولــة كأس تحدي البــورش جي تي 3 
الشــرق األوســط فــي جولتها الخامســة 
ما قبل الختامية، وسادس جوالت يوم 
الســباقات الوطنيــة، وذلــك مــن خــال 
الجولــة السادســة مــن البطولــة المحلية 
“تحــدي حلبــة البحريــن الدوليــة 2000 
CC” للموســم الرياضــي 2018 - 2019 
 ،BMR600 وبطولــة الدراجــات الناريــة
للدراجــات  ســبورت  ســوبر  وبطولــة 
البحريــن  وبطولــة   ،BSSP الناريــة 

 .BSBK للدراجات النارية
وفي منافســات الســباق الثاني للبورش 
تمكــن  األوســط  الشــرق   3 تــي  جــي 
مــن  بيســلر  بيــركاي  التركــي  الســائق 

خطــف الســباق المكــون مــن 14 لفة في 
29 دقيقــة و10.817 ثانيــة، وجاء ثانيا 
الفرنسي جي بي سيمينار بفارق 0.261 
مــن  فــكان  الثالــث  المركــز  أمــا  ثانيــة، 
نصيــب العمانــي الفيصــل الزبير في 29 
دقيقــة و19.039 ثانيــة، ورابعا العماني 
 ProAm خالد الوهيبي، أما الفئة الثانية
فتصدرها ليون كولير، وثانيا ســال هاك 
وثالثا ســمو الشــيخ عيســى بــن عبدهللا 
آل خليفة، والفئة الثالثة )AM( تصدرها 
تومــاس كارلســون وثانيــا الشــيخ جابر 
بن علي آل خليفة وثالثا مايكل ساوبر.

والــذي  للجولــة  الختامــي  الســباق  أمــا 
انطلــق الســاعة 4:35 مســاء فقد خطفه 
الفرنسي جي بي سيمينار منهيا السباق 
فــي 29 دقيقــة و13.471 ثانيــة بإكماله 

14 لفــة، والمركز الثانــي للتركي بيركاي 
وثالثــا  ثانيــة،   0.478 بفــارق  بيســلر 
العمانــي الفيصــل الزبيــر فــي 29 دقيقة 

و14.840 ثانية.
أمــا بالفئــة الثانيــة ProAm فقــد تمكــن 
مــن خطفها ســال هاك، وحل ثانيا ســمو 
الشــيخ عيســى بــن عبــدهللا آل خليفــة، 
وثالثــا ماقنــوس أوهــان، والفئــة الثالثة 

Am تصدرهــا تومــاس كارلســون وثانيا 
مايــكل كونتزون وثالثا الشــيخ جابر بن 

علي آل خليفة. 
وخــال منافســات بطــوالت الدراجــات 
ببطولــة  بــدأت  التــي  الثــاث  الناريــة 
الدراجــات الناريــة BMR600 بمشــاركة 
مــن  المعينــي  أحمــد  تمكــن  ســائقًا،   12
خطــف ســباقي الجولــة منهيــا الســباق 

األول فــي 13 دقيقــة و01.440 ثانيــة، 
والسباق الثاني في 13 دقيقة و02.985 
إبراهيــم  مــن  كل  تمكــن  كمــا  ثانيــة، 
الشــريدة وحســن العوضي مــن الحفاظ 
على مراكزهــم الثانية والثالثة، إذ إنهى 
الشــريدة الســباق األول بفــارق 13.010 
 12.981 الثانــي  الســباق  وفــي  ثانيــة 
ثانية، والعوضي أنهى السباق األول في 
13 دقيقة و18.620 ثانية وفي الســباق 

الثاني 13 دقيقة و20.673 ثانية.
أمــا بطولــة البحريــن للدراجــات الناريــة 
ســائقين،   6 مشــاركة  فشــهدت   BSBK
إذ خطــف المركز األول حســن العوضي، 
فــي 13 دقيقــة و04.489 ثانيــة وثانيــا 
مســعود بهبهاني وبفــارق يقدر بـ 0.526 
ثانيــة وثالثــا ســيمرنجيت ســنغ في 13 

دقيقة و11.491 ثانية.
والســباق الثانــي تمكــن مســعود بهباني 
محققــا  األول  للمركــز  التقــدم  مــن 
وثانيــا  ثانيــة  و08.317  دقيقــة   13
ســيمرنجيت ســنغ بفــارق 2.920 ثانية، 

وثالثــا بوميــك ال لوانــي وذلــك فــي 13 
دقيقة و39.092 ثانية.

للدراجــات  ســبورت  ســوبر  وبطولــة 
أيضــا ســيطرة  BSSP شــهدت  الناريــة 
على المراكز األولى الثاث، إذ تمكن كل 
من عبدل ســامي سيد وصاح الكندري 
وشون من الحفاظ على مراكزهم األول 

والثاني والثالث خال سباقي الجولة.
لبطولــة  الختاميــة  الجولــة  أن  يذكــر 
كأس تحدي البورش جي تي 3 الشــرق 
األوســط تنطلــق فــي جولتها الخامســة 
وما قبل الختامية أما جولتها الختامية 
لســباق  مســاند  كســباق  فســتنطلق 
الكبــرى  البحريــن  جائــزة   1 الفورمــوال 
لطيــران الخليج 2019 والذي ســينطلق 

نهاية هذا الشهر الجاري.
وللمزيــد مــن المعلومــات عــن مهرجــان 
الســرعة علــى حلبــة البحريــن الدوليــة 
www. يمكنكــم زيــارة الموقــع الرســمي

علــى  االتصــال  أو   bahraingp.com
الخط الساخن +450000-17-973.

GT3 بيسلر وسيمينار يتبادالن الفوز في البورش
ــة ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــن الـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــب ــ ــل ــ ــح ــ ــان الـــــســـــرعـــــة ب ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ بـ

الصخير - حلبة البحرين الدولية

من التتويج من المنافسات



ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الــــــجــــــهــــــل ســــــــاهــــــــم فـــــــــي تــــــــأخــــــــر األمـــــــــــــــة الـ
بدأت في منطقة “الشندغة”  «

التاريخية، ونشأت نشأة عصامية، 
كيف كانت مالمح البدايات؟

ترعرعــت أنــا وزمالئــي بذلــك الوقــت لدى 
المعلمين في البيوت، حيث كانت أســاليب 
التقليديــة  للطــرق  وفًقــا  المتبعــة  التعليــم 
الشــائعة حينهــا. واســتمر الحــال كمــا هــو 
شــبه  مدرســة  إنشــاء  تــم  حتــى  عليــه، 
نموذجيــة، مثلــت بدايات مراحــل التحول 

التعليمي في اإلمارات إلى “النظامي”.
انتقلــت لهــذه المدرســة وأنــا بالعاشــرة من 
العمــر، وتدرجــت فــي صفوفهــا الدراســية، 
بمناهــج جديــدة ومتنوعــة تختلــف تماًمــا 
عمــا كنــت أتلقــاه فــي الدراســة بالبيــوت، 

والتي كانت تنحصر في العلوم القرآنية.
محفــورة  تــزال  ال  التــي  المحطــات  ومــن 
بذاكرتــي، تلمذتــي علــى يــد معلــم إيرانــي 
العربيــة  اللغتيــن  بإتقــان  يــدّرس  كان 
واإلنجليزيــة. وفــي مرحلــة تحــول الحقة، 
قــام أحــد المواطنيــن العائديــن مــن الهنــد، 
مدرســة  بفتــح  ميــرزا،  حســن  واســمه 
جديــدة وحديثــة، كنت ممن عرجوا عليها، 

وتتلمذوا بها.
وأذكــر أن المرحــوم محمــود القمبري، وهو 
صاحــب مدرســة أخرى، كان يأخذ رســوًما 
علــى الطلبــة بحــدود العشــر روبيــات، فــي 

حين كان ميرزا يأخذ 20 روبية.
ذهبــت إليــه مبديا رغبتي بالدراســة عنده، 
وقلــت لــه إننــي لــن أدفــع لــه أكثــر مــن 10 
روبيــات، فوافــق وقال “عطنــي إياهم بس 
مو قدام األوالد”، فدرســت هنالك لسنوات 
عــدة اللغتيــن العربية واإلنجليزيــة. بعدها 
طلــب منــي خالــي أحمد بــن ماجــد الغرير، 
أن أعمل بمكتبه، فكان ذلك لعامين تقريبا.

ماذا عملت لديهم؟ «

عملــت معهــم كل شــيء، مــن بيــع البضائع، 
والتســويق لهــا، إلــى تحصيــل األمــوال من 
تجــار الســوق كل ســبت، وبذلــك الوقت لم 

يكن أحد يشتري البضائع بالنقد الفوري.
كمــا كنت أتواصــل مع التجار، وأرســل لهم 
الرســائل البريديــة، بعدهــا ســاعدوني على 
صغيــرة  بضاعــة  وأعطونــي  محــل،  فتــح 
)أقمشــة( و700 روبيــة، وكان ذلــك ببدايــة 

الخمسينات. 

هل كنت من محبي هذا النوع من  «
التجارة؟

بذلــك الوقــت، لــم يكن لنــا كناشــئة مقبلين 
علــى العمــل والتجارة أي رأي، بل كنا نطيع 
مــن هــم أكبر منا ســًنا، خصوًصــا في العمل 
التجــاري، الــذي يكون وفــق خياراتهم هم، 
علــى  الجديــدة  والبدايــة  العمــل  فقبلــت 
مضــض. وفــي آخــر الســنة األولــى وجدت 
نفسي قد ربحت ألفي روبية، وكانت بداية 
جيــدة وموفقــة، وواصلــت عليها لســنوات 
عدة، حيث كنت أتنقل لشــراء البضائع من 

الكويت، والبحرين؛ لبيعها في اإلمارات.
وأشــير هنا إلى أن بعض البواخر التجارية 
التــي كانت تأتــي من البصــرة، كانت تعرج 
وعندمــا  أســبوعين،  كل  مــرة  دبــي  علــى 
كنــت أذهــب للكويــت وأنهــي عملــي، كنــت 
أزور البحريــن مــن خــالل الباخــرة المقبلــة 
مــن البصــرة، والتــي تمر علــى الكويت في 

طريقها للبحرين. 

مع من كنت تتعامل في البحرين؟ «

مــع المســقطي، حيث كنــا نشــتري البضائع 
مــن الكويــت ونبيعهــا لــه، وأذكر أنــه كانت 

التاجــر  أيًضــا  وهنالــك  صيدليــة،  لديــه 
عبدالرحمــن آجــور، والذي كنــا نبيعه بعض 

الخامات من الكويت. 

متى توسعت تجارتك في األقمشة  «
وتنوعت؟

الســوق  احتياجــات  علــى  يعتمــد  األمــر 
نفســها. بدأت فعليا مع التاجر محمد القاز، 
إذ كان يســافر قبلــي، ومــع الوقــت وجدنــا 
أن الســفر للكويــت لم يعد مجدًيــا، ففتحنا 
القصيبــي  لمعــرض  وكان  بدبــي،  محــال 
إليكتريــك”  “جنــرال  وكالــة  البحريــن  فــي 
األميركية، وكنا نبحث حينها عن الوكاالت 

األجنبية.
وبينمــا كنت أتفحــص إحدى الثالجات في 
المعــرض، وجــدت ورقــة الضمــان، وعليهــا 
الورقــة  فوضعــت  األم،  الشــركة  عنــوان 

وعــدت  المحــل،  مــن  وخرجــت  بجيبــي 
أدراجــي لدبــي، وكتبــت رســالة لــــ “جنــرال 
ممثلهــم  بــأن  علــي  فــردوا  إليكتريــك”، 
لــه رســالة  لبنــان، فأرســلت  فــي  التجــاري 
بأنــه  الــرد  لقــاء، فجاءنــي  أطلــب ترتيــب 

مرحب بي، وسافرت إثر ذلك إلى لبنان.
في صباح اليوم الثاني من وصولي، ذهبت 
لشــركة “الكتانــي” صاحبــة الوكالــة العامــة 
بالشــرق األوســط كلــه، وتركيــا، والمغــرب، 
مســؤولها،  التقيــت  وعندمــا  وإيــران، 
أوضحــت لــه رغبتي فــي العمــل ممثال لهم 
باإلمــارات، فســألني: كــم تريــد؟ فأجبــت: 
200 مكيــف، فقــال: لــو تشــتري مــن عندنــا 
ســيكون أرخص لك، ووجه قسم المبيعات 

ألن يبيعونني الكمية.
اســتغرقت في بيــع هذه المكيفــات عامين 
كامليــن، إذ لــم تكــن هنالــك شــبكة كهربــاء 
راســلت  بعدهــا  فرديــة.  وإنمــا  حكوميــة، 

شــركات كثيــرة، بالشــرق والغــرب، فنمــت 
التجارة تدريجًيا، حتى وصلت إلى ما هي 

عليه اآلن.

لدى سعادتكم، مركز مرموق للكتب،  «
غني بالكتب التاريخية والثمينة، 

كيف بدأت ذلك، وإلى أين وصلت 
اآلن؟

عندمــا نــزل ســعر برميــل النفــط الخليجي 
في منتصف السبعينات إلى 6 دوالرات، تم 
اتخــذ قرار خليجي بشــهر أغســطس بعدم 
تعليــم أبنــاء األجانــب والوافديــن مجانــا، 
وذلك مع قرب فتح أبواب المدارس بشــهر 

سبتمبر.
وكنت حينها رئيًســا لمجلــس اآلباء، فقلت 
ألحمد الطاير، وكان وزيًرا بالنيابة، إن هذا 
قــرار خاطــئ، وكان مــن المفتــرض إطــالع 

األهالــي قبلهــا بعــام علــى األقــل، فأجابنــي 
التعــاون  مجلــس  دول  بيــن  اتفــاق  بأنــه 

وليس قرارا فرديا.
بعدهــا طلبت منه الســماح لي بأن أســتفيد 
مــن المــدارس بالفتــرات المســائية لتعليــم 
والمقيميــن،  الوافديــن  أبنــاء  مــن  الطلبــة 
وطلبــت منــه أن يوفــر لــي الكتــب أيًضــا، 
وبعــد أن أخــذ األذن مــن مجلــس الــوزراء 
بالموافقــة، وفــر لــي الكتــب الالزمــة لذلك، 
بدفــع  أنــا  وتكفلــت  بالمشــروع  فبــدأت 

الرواتب للمدرسين.
فــي الســنة الثانيــة، كان هنالــك بنايــة فــي 
البــر، والبلديــة أمــرت بهدمهــا، طلبتهــا مــن 
الطايــر، فوافــق، فقمت بترميمهــا، ووفرت 
اللوازم للدراســة، وأخذت أحد المسؤولين 
مــن وزارة التربية والتعليم، وكلفته ليكون 

مديًرا عليها، ثم بدأنا مشوار التعليم.

كم عدد الطلبة الذين يتم تدرسيهم  «
بمدارسكم اليوم؟

بفضــل مــن هللا لدينــا 11 ألــف طالــب لــكل 
المراحل، بكلفة دراسية ال تتخطى 7 آالف 
درهــم ســنوًيا للمقتــدر، أمــا الــذي ال يمتلك 
االلتحــاق  يســتطيع  فإنــه  الدفــع،  مقــدرة 

بالدراسة في الفترة المسائية مجانا. 

كم عدد هذه المدارس؟ «

فــي  وواحــدة  الشــارقة،  فــي  مدرســتان 
هــذه  وتتصــدر  بدبــي،  وأخــرى  عجمــان، 

المدارس العديد من الجوائز سنويا. 

ما الهدف من إنشائك كلية  «
الدارسات اإلسالمية واللغة 

العربية؟

األمــة  تقــدم  أخــر  الــذي  الجهــل،  محاربــة 
لــي  المــالزم  الهاجــس  هــذا  كان  العربيــة. 

دائًما.

كيف كانت بدايات الحركة التجارية  «
في دبي؟

راشــد  الشــيخ  ســمو  توجيــه  مــع  البدايــة 
 1969 العــام  فــي  مكتــوم  آل  ســعيد  بــن 
ببنــاء مينــاء متطــور فــي الميــاه العميقــة 
الخــور، وهــو  4 أرصفــة عنــد مدخــل  مــن 
المشــروع الضخــم الــذي كلفــت بــه إحــدى 
الشــركات البريطانية، لـ 17 موقًفا للبواخر، 

وبتمويالت دفعت كلها بالقروض.
لبنــاء مينــاء جــدة، جــاء  وأثنــاء اإلعــداد 
وفــد مــن هنالــك لالطــالع علــى التجربــة 
وكان  دبــي،  مينــاء  بنــاء  فــي  اإلماراتيــة 
مكوًنــا مــن شــخصين فقــط، فقــال الشــيخ 
راشــد )رحمــه هللا( حينهــا متعجًبــا “عشــان 
يســوون الميناء، مرســلين شخصين اثنين 

بس؟”.
وأذكــر أنــه حيــن تــم افتتــاح مينــاء خــور 
دبــي، بعــد فتــرة طويلــة مــن العمل الشــاق 
والمكلف، حدثت ضجة كبرى على مستوى 
واندهــاش  تعجــب  كلهــا  الوســط،  الشــرق 
بهــذا المينــاء العالمــي الــذي نجحــت إمارة 
دبي بإنشــائه، وبمواقف تتســع لـ 17 باخرة 

ضخمة.
كان  التــي  المشــاريع  توالــت  الوقــت  مــع 
يوجــه لهــا ســمو الشــيخ راشــد )رحمه هللا( 
كمركــز للتجارة العالمي، والحوض الجاف، 
مصنع لأللمنيوم، مصنع للكابالت، وغيرها، 
فكانت المشاريع بتوفيق من هللا، واجتهاد 
وتتصاعــد،  تنمــو  اإلمــارات  أبنــاء  مــن 

بتمويالت قروض من بريطانيا.
بعدها طلب سمو الشيخ راشد، وكان رجاًل 
طموًحــا، بإنشــاء مينــاء جبل علــي، وحين 
ُســئل عــن الســبب ومينــاء دبــي موجــود، 
قــال “أريــد مينــاء أكبــر”، فســألوه مجــدًدا 
“بتحتــاج له؟”، فأجــاب برؤية ثاقبة “إذا ما 
احتجــت لــه، عيالــي بيحتاجون لــه”، وكان 

ذلك بالفعل.
بعــد وفاتــه، تســلم ســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم زمام األمــور كلها؛ ليكمل 
نفــس الرؤية التي بدأها والده، والتي جاء 
من ضمنها مطار دبي، ثم تم إنشــاء شــركة 
طيران خاصة باإلمارات )اإلماراتية(، التي 
تعــد اليــوم مــن أفضــل شــركات الطيــران 
المتســارعة  النهضــة  وتوالــت  بالعالــم، 
والشــاملة تباًعــا، حتــى وصلت إمــارة دبي 
إلــى مــا هــي عليــه اآلن، يفاخــر بهــا أبنــاء 

العرب جميعا، ويرحب بهم فيها جميًعا.

رئيس التحرير محاورا الماجد

كان اللقاء مع رجل األعمال اإلماراتي الوجيه جمعة الماجد في مكتبه 
مختلًفا بالتأكيد. فالجلوس بمعية هذه القامة االقتصادية االستثنائية 
ليــس باألمــر المتكــرر كثيــًرا.. شــخصية توجــز مســيرته التجاريــة التي 
بدأهــا مــن نقطــة الصفــر، والحيــاة العصاميــة كيــف تكــون، وإلــى أين 

يمكن لها أن تصل.

نجــح الماجــد بتأســيس امبراطوريــة تجاريــة كبــرى، لها يــد طولى في 
عمــل الخيــر، ونشــر التعليــم المجانــي، وخدمــة المواطنيــن والمقيمين 

على حد سواء في اإلمارات العربية المتحدة، وفي أقطار أخرى.

فــي هــذا اللقــاء نســتعرض، بشــكل هــادئ، أهــم محطــات صعــود هــذه 
الشخصية المختلفة، والناجحة في صنع التغيير البّناء والمؤثر.

مؤنس المردي

من بيع البضائع إلى تأسيس كبرى اإلمبراطوريات التجارية في اإلمارات

ترعرعت أنا وزمالئي 
بذلك الوقت لدى 

المعلمين في 
البيوت

تتلمذت على 
يد معلم إيراني 

كان يتقن العربية 
واإلنجليزية

أول محل كان في 
بداية الخمسينات 

ويختص ببيع 
األقمشة 

جمعة الماجد

عملت على 
مضض ولكن بعد 

السنة األولى 
ربحت ألفي روبية

كنا نتعامل تجاريا 
مع المسقطي 

وعبدالرحمن آجور 
في البحرين 

استغرقت في بيع 
200 مكيف عامين 

ولم تكن هنالك 
كهرباء حكومية

لدينا 11 ألف 
طالب لكل 

المراحل وندّرس 
مجانا في المساء

ــن مجانا ــديـ ــوافـ ــب والـ ــانـ ــدم تــعــلــيــم أبـــنـــاء األجـ ــع ــُت قـــــرارا خــلــيــجــيــا ب ــارضـ عـ
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هذه آخر إبداعات لكزس 
هي تقديم عجالت 

موديل UX بالعمل مع 
 John Elliott المصمم

مستلهمًا عمله من حذاء 
نايك، وقال المصمم 
“من المرح العمل مع 
العالمات خارج عالم 

الموضة ألنها تسمح لنا 
بالتطور واالستمرار في 

دفع حدودنا الخاصة”.
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قدمــت النــد روفــر رســميًا ســيارتها الجديــدة رنــج روفــر ســبورت HST والتــي 
حصلت على محرك هجين جديد.

 HST ســبورت  روفــر  رنــج  ســتتوفر 
فريــدة  بمميــزات  خاصــة  كنســخة 
تميزهــا من بينهــا الشــارات، وزخرفات 
الكربــون فايبــر، مــع 16 وضعيــة بمقعد 
السائق، جلد السيارة باألحمر واألسود، 
مثبــت ســرعة متكّيف، مكابــح طوارئ 
روفــر  النــد  ونظــام  أوتوماتيكيــة، 

لالستجابة على التضاريس.

أمــا بالنســبة للمحرك ســيكون بســعة 3 
لتر 6 ســلندر مســتقيمة تولــد قوة 395 
حصــان وعــزم دوران 550 نيوتــن متر، 
حيث يجمع بين سوبرتشــارج كهربائي 
إلغــاء  علــى  تســاعد  بتقنيــات  وتيربــو 
انبعاثــات  مــن  ويقلــل  التيربــو  تعليــق 
ثانــي أكســيد الكربون بنســبة %12 مع 
تقليل االنبعاثات األخرى بنسبة 75%.

تم الكشــف عن فولفو XC90 2020 بمحرك جديد يخفض من اســتهالك الوقود 
من خالل نظام حديث بطاقة المكابح الحركية. 

تأتي الواجهة األمامية بتصميم شــبك 
أمامــي مختلــف، دون تغييــرات أخرى 
علــى  حصلــت  الداخليــة  أمــا  تذكــر. 
تغييرات، تبــدأ مع توفير عدد مختلف 
مــن المقاعــد حســب الفئــة، فتأتي فئة 
Excellence مــع 4 مقاعــد، فــي حيــن 
مقاعــد   7 ذات  قياســية  فئــة  توجــد 

وأخرى 6 مقاعد.
كمــا تقــدم فولفــو XC90 2020 أنظمــة 
نظــام  مــن  لــكل  بالتوجيــه  مســاعدة 
األمــان داخل المدينــة ومراقب النقطة 
 Autobrake العميــاء، كمــا يظــل نظــام
للكبــح الذاتــي هــو الوحيد القــادر على 

تمييز األجسام على الطريق.

تأتي بيجو Sport Engineered 508 بمظهر رياضي معقول يتميز بالتفاصيل الدقيقة 
في الرزمة األيروديناميكية، واللمسات الخضراء التي تدل على المحركات الهجينة. 

تتميــز الداخليــة بتحســين طفيــف فــي 
نوعيــة المــواد المســتعملة التــي تشــمل 

أقمشة الكانتارا والكربون فايبر.
Sport En� 508  تحــت الهيــكل تحمــل

gineered محــرك وقــود 1.6 لتــر تيربو 
ينتــج 200 حصــان، مع محــرك كهربائي 
المحــركان  ليقــود  حصــان   110 بقــوة 

المحــور األمامــي، أمــا المحــور الخلفــي 
فقــد حصــل على محــرك كهربائــي بقوة 
المحــركات  وتســتطيع  حصــان.   200
الثالثــة إطالق الســيارة مــن الثبات إلى 
فقــط  ثانيــة   4.3 خــالل  كــم/س   100
وتبلــغ الســرعة القصــوى للســيارة 250 

كم/س.

رنج روفر سبورت HST هجين

XC90 2020 الكشف عن فولفو

Sport Engineered 508 بيجو

بــدأت فــورد الســنة بزخــم كبيــر إثــر احتفالهــا 
بإنجازيــن بارزيــن فــي فئــات شــاحنات البيــك 
أب والمركبــات التجارّيــة التي تشــهد منافســة 
حاميــة. وعــّززت الشــركة ســيطرتها الُمطلَقــة 
 F�Series علــى هذه الفئات من خــالل تحقيق
لقــب الشــاحنة األكثــر مبيعــًا فــي أميــركا علــى 
مــدى 42 ســنة متتاليــة والمركبــة األكثــر مبيعًا 
طــوال 35 ســنة، بينمــا ســاهم طــراز ترانزيــت 
فــي مســاعدة فــورد للمحافظــة علــى صدارتها 
فــي  مبيعــًا  األكثــر  التجاريــة  الفــان  كشــاحنة 

الواليات المتحدة لـ 40 سنة متتالية. 
يشــّكل تصنيع الشاحنات التي تعكس حاجات 
F� عمــالء مركبــات البيــك أب، جــزءًا مــن إرث

Series وتــراث فــورد منذ أكثر من 100 ســنة. 
البيــك أب  أكثــر شــاحنات  مــن   F�150 ُتعتبــر 
تخطيــًا للمقاييــس المعتمــدة، وترتكــز شــاحنة 
تعــّزز  فريــدة  مّيــزات  علــى  الجديــدة   F�150
حاليــًا ســمعة هذه الشــاحنة من حيــث الجودة 

والمتانة والقّوة.
كمــا حّققــت شــاحنات F�150 وســوبر ديوتــي، 

أخــرى  ســنة  وأفريقيــا،  األوســط  الشــرق  فــي 
حافلــة بالنجــاح مــع ازديــاد المبيعــات بنســبة 
الســنة  مــع  مقارنــة  المئــة  فــي   13 ال  تفــوق 
الماضيــة، وأثبتــت أّن عمــالء الشــاحنات فــي 
الحمولــة  قــدرة  عــن  لهــم  غنــى  ال  المنطقــة 
والســحب الفضلــى فــي فئتهــا، وعــن المّيــزات 
الحصريــة التــي تجعــل هــذه المركبــة، الصلبــة 
والعاليــة القــدرات والغنيــة بالوظائــف الذكية، 

أفضل من أّي وقت مضى. 
الفــان  شــاحنات  عالمــة  فــورد  وأصبحــت 
التجاريــة األكثــر مبيعــًا فــي أميركا ل 40 ســنة 
فــي  مســبوق  غيــر  إنجــازًا  محّققــًة  متتاليــة 
القطــاع. وقــد باعت فورد أكثــر من 7,1 مليون 
شــاحنة فــان بيــن 1979 و2018، مــن طرازات 
إيكونواليــن، E�Series، ترانزيــت، وترانزيــت 

كونيكت.

ترتكز F-150 على مّيزات فريدة من حيث الجودة والمتانة

سيطرة فورد على قطاع الشاحنات

كشــفت نيســان عن نســخة خاصــة جديدة 
مــن ســيارتها باثفاينــدر هــي “روك كريــك 
إيديشــن” فــي معرض شــيكاغو للســيارات 
مجهــزة بمزيــد مــن خصائــص الســير فــي 
الطــرق الوعــرة. وذكــر موقــع موتــور1 أن 
النســخة الجديــدة ســتقتصر علــى الفئتين 
دفــع  وآخــر  أمامــي  جــر  بنظــام   SLو  SV
كلــي وســتزيد في الســعر بواقــع ألف دوالر 

تقريبا.
فــي  الخاصــة إضافــات  النســخة  تســتقبل 
ســوداء  حــواف  منهــا  الخارجــي  الشــكل 
“للرفــارف” وقطــع واقيــة خلــف العجــالت، 
وإطــارات كبيــرة خاصــة قيــاس 18 بوصة 
مجهزة للســير فــي كل الظــروف المناخية. 
وتضــم اإلضافــات إيضــا عــددا مــن القطــع 
الصــدام  منهــا  اللــون  ســوداء  الخارجيــة 
وحــواف  والخلفــي،  األمامــي  والشــبك 
وأغطيــة  األبــواب  ومقابــض  الســقف، 
المرايــات. وينتقــل نفــس مفهــوم التصميم 
المعتمــد على اللون األســود إلى المقصورة 

الداخليــة فــي المقاعــد واألبــواب الداخلية 
والكونسول وعجلة القيادة.

بحلقــة  أيضــا  مجهــزة  الجديــدة  النســخة 
بثالثــة  المجهــزة  الســيارة  تســاعد  قطــر 
صفــوف للمقاعــد علــى جــر مــا يصــل إلــى 
2700 كيلوجــرام. وشــأنها شــأن كل فئــات 
كريــك  روك  نســخة  تعتمــد  باثفاينــدر، 
)V6) 3.5 لتــر قــوة  إيديشــن علــى محــرك 
 .CVT متغيــر  وناقــل حركــة  284 حصانــا 

وســوف تتــاح النســخة الجديــدة بخيارين 
بريميــام  همــا حزمــة تكنولوجــي وحزمــة 
Premium بحيــث تزيــد األولى في الســعر 
 SV فئــة  علــى  وتقتصــر  دوالر  ألــف  نحــو 
بينمــا يزيــد ســعر الثانية نحــو 2200 دوالر 
وتقتصــر علــى فئــة SL. وقــال الموقــع إن 
ســيبدأ   SV Rock Creek Edition ســعر 
من 36 ألف دوالر تقريبا بينما يسجل سعر 

الفئة األعلى SL نحو 39 ألف دوالر.

حــواف ســوداء “للرفــارف” وقطع واقيــة وإطــارات كبيرة

“نيسان” تطرح “باثفايندر روك إيديشن”
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تعتبر ســيارة رينو “داســتر” الجديدة، واحدة من أفضل طرازات شــركة رينو 
عمالق صناعة الســيارات في العالم، وتتمّيز بمواصفات نوعية أضافت إليها 
 ،)2X4( مزيــدًا مــن البهــاء والتألــق، وبمحــرك قــوي، األول ســعة 1.6 لتــر دفــع
والثاني ســعة 2.0 لتر )4X4(، مع ناقل حركة أوتوماتيكي متطور بأداء رائع، 
وتوفيــر أكبــر في اســتهالك الوقــود، وانبعاثات ثاني أكســيد الكربون لمواكبة 
توجهــات الدولــة واحتياجات الســوق الحالية، فضالً عــن تصميمها الخارجي 
األنيــق الــذي يناســب هــذه الســيارة الرياضيــة )SUV( ويمنحها مظهــرًا فريدًا 

.LED بشبك عريض بلمسة كرومية جميلة، ومصابيح إنارة متمّيزة بتقنية
كما تمتاز الســيارة، من الداخل بتجهيزات جديدة ومتطورة وأنظمة حديثة 

عالية الجودة لالستمتاع بقيادة مريحة.

رينو “داستر” الجديدة

تتجلــى جــرأة التصميــم بأبهى صورها في ســيارة GLC منذ إطالقها في خريف عام 2015. تجمع هذه الســيارة الرياضية 
متعــددة األغــراض - شــأنها فــي ذلك شــان شــقيقاتها من الطرازات الســابقة - بيــن خصائص القيادة الفائقــة على الطرق 

الممهدة والوعرة على السواء بفضل رحابة مقصورتها الداخلية وأدائها العملي وعوامل الراحة المتوفرة فيها.

 وفضــالً عــن ذلــك، يأتــي الجيــل األحــدث مــن هذه الســيارة 
المتطــورة  الرائــدة  التقنيــات  مــن  إضافيــة  بباقــة  ــالً  ُمحمَّ
المعلومــات  وســائل  وأحــدث  الجذابــة  التصميــم  وعناصــر 
والترفيــه. وهكــذا ال تــزال ســيارة GLC تقــدم مثــاالً ُيحتذى 
فــي تكامــل وســائل الســالمة وأنظمــة الــذكاء االصطناعــي 
القابلــة للتكّيــف مــن أجــل تحقيــق النجــاح الباهر الــذي يليق 
باســم العالمــة األلمانيــة الفارهة. وخير دليل علــى ذلك هذه 
الســيارة الرياضيــة متعــددة األغــراض التــي ُترســي بأدائهــا 
الفائــق معاييــَر جديــدًة علــى الطــرق الممهــدة والوعــرة على 

حد سواء.
بفضــل مــا تحفــل بــه مظهر جــّذاب ومفهــوم تشــغيلي جديد 
وأنظمــة مبتكــرة لمســاعدة الســائق ومجموعــة مســتحدثة 
مــن المحــركات، تمثــل ســيارة GLC أفضــل فئة ضمــن فئات 
مرســيدس-بنز المتنوعة. فالتصميم الخارجي يأسر األبصار 
بمظهره الرياضي الرائع متعدد التفاصيل. إذ توحي األسطح 
االنســيابية الشــكل بالقوة، وتأتي الكماليات المميزة كتجهيز 
قياســي، مثــل تزيينــات الكــروم التــي تمتــد اآلن مــن مقدمة 
األماميــة  المصابيــح  تتألــق  كمــا  مؤخرتهــا،  حتــى  الســيارة 
المعالــم،  التهويــة حــادة  تتوســطها شــبكة  بتصميــم جديــد 
مــا يكســب هــذا الطراز الجديــد حضــورًا طاغيًا علــى الطرق 
الوعــرة ذات التضاريــس القاســية. أمــا المقصــورة الداخلية، 
فتزخــر بلمســات الفخامــة والرفاهية وعوامل راحة الســائق 

على نحو متوازن:
تتناغــم األجــزاء المصنوعــة يدويــًا ببراعتهــا المعهــودة مــع 
نظــام المعلومــات والترفيه بشاشــاته اللمســية األكبر حجمًا. 

وُيضــاف إلــى ذلــك الجيــل األحــدث مــن نظــام MBUX الذي 
يثير اإلعجاب بخيارات تشغيل متعددة وسهلة االستخدام، 
الصوتــي  التحكــم  ونظــام  واإليمــاءات  باللمــس  كالتحكــم 
المطــّور. ســيأتي طــراز GLC - الذي مــن المنتظر طرحه في 
األســواق فــي منتصــف 2019 - مجهــزًا بمحــركات جديــدة 
تعمل بالبنزين ضمن الفئة األحدث من محركات مرسيدس-
مــن  المزيــد  ســُيطَرح  كمــا  أعلــى،  وفّعاليــة  أكبــر  بقــوة  بنــز 

المحركات الجديدة خالل هذا العام.
تتجسد الحداثة والقوة والمرونة في تصميم GLC الجديد. 
التصميــم  فلســفة   GLC لطــراز  التصميمــي  المفهــوم  يتبــع 
القائمة على النقاء الحسي، وُيبِرز بوضوح في تلك التوليفة 
ة بدقــة التي تجمع بين جمــال المظهر ومرونة الحركة  الُمعــدَّ
وذكاء األداء. فالطابع الرياضي يطغي على الشكل الخارجي 
بدرجــة ملحوظــة، وتمتد تزيينات الكروم في الطراز الحالي 
من مقدمة السيارة حتى مؤخرتها كتجهيز قياسي. ويفرض 
هذه الســيارة شــخصيتها الفريدة القوية على الطرق الوعرة 
بفضــل خطوط التصميم المميزة واألســطح البارزة منحوتة 
الشــكل والكماليات الجّذابة. كما تعطي مقدمة الســيارة لكل 
مــن ينظــر إليهــا - مــن أول وهلــة - انطباعًا مفعمــًا باإلعجاب 
والقوة والحضور الطاغي. وما يجعل هذا التصميم بمفهومه 
الفريد ينطبع في الذاكرة فال ُينسى، مصابيح LED األمامية 
القياســية عالية األداء المزودة بميزة اإلضاءة النهارية على 
شكل ُشعلة، إلى جانب شبكة التهوئة األمامية حادة المعالم 
واألجــزاء  المظهــر  ديناميكيــة  المزدوجــة  الفتحــات  ذات 
المتشــابكة ماســية الشــكل. وتشــمل ألــوان الطــالء المتاحــة 

حاليًا اللون الرمادي الداكن الذي ُتطلى به العجالت الجديدة 
ذات األبعاد اإليروديناميكية.

يمتــد الطابــع الرياضي ليشــمل الناحية الخلفية من الســيارة 
التــي تتألــق بمصــد خلفــي جديــد بالكامــل وأطــراف أنابيــب 
لــة كليًا. كما تتألأل مصابيــح LED الخلفية الكاملة  عــادم ُمعدَّ
بتصميم جديد لتضفي لمسة إضاءة مميزة ال تخطئها العين 
الرياضيــة  مرســيدس-بنز  لســيارات  المميــزة  الشــارات  مــع 
متعــددة األغــراض ذات اإلضــاءة الخلفيــة. وبصفــة عامــة، 
يؤكــد المفهــوم التصميمي لمؤخرة الســيارة على الشــخصية 
القويــة للجيــل الجديــد من طــراز GLC، وال ســيما من خالل 
تصميــم المصــد الخلفــي وأطــراف أنابيــب العــادم، واللوحــة 
حــة الخلفيــة المصنوعــة مــن الكــروم التــي ُتعــد ســمة  الُمصفَّ

زة لتصميم السيارات الرياضية متعددة األغراض. ُمميِّ

بمحــركات جديدة تعمــل بالبنزين بقوة أكبــر وفعالية أعلى

GLC الجديدة.. طراز متفوق من مرسيدس بنز



أوركســترا خايدتوتي تقّدم حفلها بربيع الثقافة

أعلنت اللجنة المنظمة لألولمبياد الخاص الذي سُيقام في أبوظبي  «
بين 14 و21 مارس الجاري عن مشاركة المغنية الكندية الشهيرة أفريل 

الفين في حفل االفتتاح الذي يجذب أنظار العالم صوب مدينة زايد 
الرياضية مساء الخميس المقبل، وجاء اإلعالن عن مشاركة المطربة 

الشهيرة ليعزز من قيمة الحدث من الناحية الجماهيرية، ويجذب 
أنظار العالم أجمع إلى البطولة التي تقام دعمًا للمعاقين ذهنيًا.

فــي حــوار حضــاري وثقافي جديد، قّدمت أوركســترا خايدوتي مســاء الخميــس الموافق 7 مارس 
2019م حفلها على خشبة الصالة الثقافية بحضور شخصيات دبلوماسية، حيث خاطبت الجمهور 
بلغة الموسيقى واأللحان التي جمعت ما بين الشرق الغرب. ويأتي هذا الحفل ضمن مهرجان ربيع 

الثقافة الرابع عشر ويقام بتعاون مع السفارة الفرنسية لدى مملكة البحرين 

وأدت أوركســترا خايدوتــي أغانــي متنوعــة مــن 
التركــي  الصربــي،  العربــي،  الموســيقي  التــراث 
والفرنسي. وتسعى أوركسترا خايدوتي من خالل 
عروضها المختلفة حول العالم إلى المســاهمة في 
لقــاء الثقافــات والحضــارات عبر الموســيقى، وهو 
انعكاس لتركيبة الفرقة نفسها حيث تضم أعضاًء 

من فرنسا، منطقة البلقان وبالد الشرق. 
هــذا ويســتمر مهرجــان ربيــع الثقافة الرابع عشــر 
حتــى نهايــة شــهر أبريــل القــادم، حيــث يتزامــن 

مــع برنامــج هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار لعام 
2019م والذي يحمل شعار “من يوبيل إلى آخر”. 
ويقــّدم المهرجــان باقــة متنوعــة مــن الفعاليــات 
والبرامــج واألنشــطة التــي تتناســب مــع مختلف 
شــرائح المجتمــع مــن معــارض فنيــة وتشــكيلية، 
شــعرية  وأمســيات  محاضــرات  فكريــة،  نــدوات 
وحفــالت موســيقية وعــروض مســرحية، والتــي 
والمواقــع  الثقافيــة  المؤسســات  تســتضيفها 

التاريخية والمعالم العمرانية في المملكة.

ويحظــى مهرجــان ربيــع الثقافــة برعايــة ذهبيــة 
مــن مجموعــة gfh المالية، بنــك البحرين الوطني 
ومؤسسة تمكين وبتلكو. أما الداعمون الفّضيون 
للمهرجان فهم شركة ألمنيوم البحرين ألبا، شركة 
بنــك  البحريــن،  الحــرة  الســوق  البحريــن،  مطــار 

لالتصــاالت  هــواوي  شــركة  الكويــت،  البحريــن 
وشركة طيران الخليج. كما ويساهم في برنامج 
المهرجان عدد من السفارات لدى مملكة البحرين 
وهــي ســفارات كل مــن إيطاليــا، اليابــان، كوريــا 

الجنوبية، فرنسا، ألمانيا، ومصر.

األحـد
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محمــود مــرزوق مصور أعراس صغير العمر كبير الطموح، بدأ مشــواره بشــغفه 
ببعــض األدوات التقليدية البســيطة، واآلن لديه اســتوديو خــاص به، ويخضع 

تحت إشرافه )8( من الموظفين البحرينيين. 

 متى بدأ محمود مرزوق في  «
مجال التصوير؟

 ،2009 فــي  كهوايــة  كانــت  البدايــة 
ومارســتها كوظيفــة فــي 2012، ومــن 
خالل الممارسة والحس الفني بالفطرة 
أســلوبا  لنفســي  كونــت  امتلكــه  الــذي 

خاصا في التصوير.

  ما الطريقة المثلى التي  «
تعلمت من خاللها فن التصوير؟

مــن خــالل التركيــز علــى التقــاط صور 
اقتنــاص  وســرعة  الســريعة،  لألشــياء 
أضبــط  أصبحــت  واآلن  اللحظــات، 
إعــدادات الكاميــرا دون الحاجــة للنظر 

للشاشة.

 ما الصعوبات التي واجهتك  «
في بداية مشوارك في مجال 

التصوير؟ 

فــي البدايــة لــم يقتنــع أهلــي بممارســة 
التصويــر كوظيفــة، لــم يكن لــدي رأس 
مــال ابتــدأ به فــي مشــروعي، ولم أجد 

الدعم المعنوي والمادي.

  من أين أتت فكرة تصوير  «
األعراس تحديًدا؟

أتت فكرة األعراس من شغفي بحضور 
والمناســبات  الرجاليــة  األعــراس 
االجتماعية وأجواء الفرح، واالنخراط 

علــى  التعــرف  وحــب  المجتمــع  فــي 
أشخاص جدد، وفي الواقع هو المجال 
األقرب لقلبي وشخصيتي االجتماعية. 

ِبَم تنصح الشباب الذين لديهم  «
شغف بالتصوير؟ 

تغيــر  هــي  فلربمــا  هوايتــك،  اســتثمر 
حياتــك 360 درجــة، ويجــب أن تعرف 
قيمــة األداة التي بين يديك )الكاميرا(، 

فهي ليست أداة بسيطة. 

محمود مرزوق متزوج حديثا،  «
كيف توازن بين التزاماتك 

األسرية والعمل؟

لألمانــة لــم أكــن أوازن، فأنــا أقضي 16 
ســاعة علــى األقــل فــي العمــل، أعتبــر 
نفســي فــي بداية المشــوار فــي مرحلة 
الوضــع  هــذا  حتمــا  ولكــن  التأســيس، 
فانــا  القادمــة،  الســنوات  فــي  ســيتغير 

أتعب اآلن كي أرتاح الحًقا. 

كيف توسع طاقم العمل؟  «

أصبحــت مهــام العمــل فــوق مقدرتــي 
وطاقتــي، فبــدأت بتوظيــف أشــخاص 

معي تدريجيا.  

محمود مرزوق ال يوظف إال  «
البحرينيين، هل ذلك صحيح؟ 

صحيح 100 %.

لماذا تحرص على توظيف  «
البحرينيين فقط؟ 

ألننــي أشــعر بمعانــاة الشــباب مــن هــم 
الشــباب،  حاجــات  ومــدى  عمــري  فــي 
وألن لديهــم كفــاءات ومواهب بحاجة 
بحرنــة  مــع  فأنــا  والدعــم،  للتطويــر 
الوظائــف إذا كانت لدى المتقدم لطلب 
الوظيفة من ذوي الكفاءة والمسؤولية 

تجاه العمل والجّدية. 

ما األساليب التي تحفز بها  «
طاقم العمل؟

عــدة  خــالل  مــن  العمــل  طاقــم  أحفــز 
أســاليب، منهــا أعيــر اهتمامــي بشــكل 
خاص لكل موظف من الجانب النفسي 
خــالل  مــن  وأحفزهــم  واالجتماعــي، 
بأعيــاد  واالحتفــال  الرواتــب  زيــادة 
ميالدهم والنزهات الخارجية مدفوعة 

التكاليف. 

مواقف تعرضت لها أثناء  «
تصويرك لألعراس؟ 

بطبيعــة الحــال هنــاك مواقــف كثيــرة، 
لكــن هناك موقف ال يغيب عن ذاكرتي، 
أثنــاء  الرجاليــة  األعــراس  أحــد  فــي 
التقاطــي صــورا إلــى العريــس وأقرانه 
حــدث لــي موقــف مــع شــخص ينظــم 
ويــده  بيــده،  باإلشــارة  الحضــور  ســير 
تخــرج في جميع الصور التي التقطتها 
ولــم أشــعر بالرضا تجاه جــودة الصور، 
وطلبــت من الشــخص مــرة تلو األخرى 
لطلبــي،  يســتجيب  ال  لكنــه  االبتعــاد، 
فباشرت بإزالة معداتي ومغادرة موقع 
التصوير، فإذا باألشــخاص الموجودين 
وعــدت  وأبعــدوه،  الوضــع،  أصلحــوا 
كمصــور  ترضينــي  بنتائــج  للتصويــر 

محترف.

 ما سبب هذه الشهرة؟ «

وإننــي  للشــهرة،  أســع  لــم  أنــا  لألمانــة 
علــى ثقــة تامــة أن الشــهرة هــي التــي 
تختــار صاحبهــا من خالل جــودة عمله 

والخدمات التي يقدمها. 

كيف ساهمت برامج التواصل  «
االجتماعي في توسعة المجال؟ 

90 % فــي تطويــري  ســاهمت بنســبة 
لــم  الــذي  فالتشــجيع  العمــل،  ونجــاح 
أكــن أســمعه في محيطــي كنت أحظى 
بالحصــول عليــه فــي برامــج التواصــل 

االجتماعي. 

ما التطبيق الذي ساهم في  «
توسعك أكثر؟ 

اإلنستغرام.

الحظت كثرة المتابعين الذين  «
بلغوا نحو 50 ألفا، كيف تجد 

التفاعل معهم؟ 

فــي الحقيقــة إن التعامــل مــع جمهــور 
مختلــف األعمــار والشــخصيات صعــب 

جدا.

 ما عدد مشاهدات األعمال  «
الخاصة بك على اإلنستغرام؟ 

قرابــة الخمســين ألفــا واألربعيــن ألفــا، 
وتعتمــد علــى حســب الموضــوع الــذي 
دائمــا  الطريفــة  فالمواقــف  أطرحــه، 

تحصل على نسبة مشاهدات أعلى.

ما طموحك وأهدافك على  «
المدى الطويل؟ 

واضحــة  وليســت  متغيــرة،  أهدافــي 
حاليا، لكنني أطمح للدخول في مجال 
العقارات والذهب والســفر والســياحة، 
وافتتــاح قاعــة أعــراس خاصــة بي من 

ضمن األهداف التي أسعى إليها. 

من هو الداعم األكبر لك في  «
هذا المجال؟ 

أمي. 

هناك أخبار بأن محمود مرزوق  «
يخطط لمفاجئة يعلن عنها؟ 

أجــل، بحكــم عالقتــي القويــة بوالدتي 
وحبي الشــديد لها أحببت أن تكون لي 
بصمــة في عيــد األم، فقمت بعمل عطر 

خاص لألم اسميته “نبض”. 

هل فزت بجوائز عالمية؟  «

مــن  ليســت  عالميــة  بجوائــز  الفــوز 
أهدافي، فأنا أطمح للتطور، ولكن ربما 

أشارك في مسابقات مستقباًل. 

المصور مرزوق: تصوير المشاهد المحلية تحتاج عمًقا
كــــفــــاءة ذا  الــــمــــتــــقــــدم  كــــــــان  إذا  ــف  ــ ــ ــائ ــ ــ ــوظ ــ ــ ال بــــحــــرنــــة 

حاورته: فاطمة الماجد 

طالبة بجامعة البحرين
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البدانة تزيد فرص تعرض المسنين للخرف
كشــف باحثــون فــي بريطانيــا أن كبــار الســن األصحــاء الذين 
يعانــون مــن البدانــة منــذ ســنوات قــد تزيــد فــرص تعرضهــم 

للخرف مقارنة بأقرانهم ممن ال يعانون من السمنة.
ودرس فريــق البحــث مجموعتين مــن البالغين غير المصابين 
بالخرف أعمارهم بين 65 و74 عاما على مدى 15 عاما. واحدة 
مــن المجموعتيــن تضم 257 ألفــا و523 مريضا ممن يعتبرون 
أصحاء وال يدخنون ولم يصابوا بالسرطان أو نوبات قلبية أو 
مشــكالت صحية مزمنــة. والمجموعة األخــرى تضم 161 ألفا 
و927 مــن البالغيــن يعتبــرون غير أصحاء وكانــوا يدخنون أو 

يعانون من مشكالت صحية خطيرة ومزمنة.
وعلى مدى أول 10 أعوام من الدراسة كانت احتماالت إصابة 
األصحاء المصابين بالسمنة أو زيادة الوزن أقل من األصحاء 
أصحــاب األوزان العاديــة. لكــن بعــد ذلــك أصبحــت الســمنة 

مرتبطة بزيادة نسبتها 17 % في فرص اإلصابة بالخرف.
وقال ديفيد ميلتســر قائد فريق البحث من جامعة إكزتر في 
بريطانيــا ”عندمــا نــدرس األمــور فــي األجــل الطويــل نجد أن 

السمنة ترتبط قطعا بزيادة احتماالت اإلصابة بالخرف“.
وكشــف بحــث ســابق أن المصابيــن بالبدانة يعانــون عادة من 
مشــكالت صحيــة أخــرى مثــل الســكري وارتفــاع ضغــط الدم 
وهــي عوامــل قد تزيــد بمفردهــا احتماالت اإلصابــة بالخرف. 
لكــن النتائــج المتعلقــة بالصلــة بيــن الســمنة والخــرف كانــت 

متفاوتــة حيــث كشــفت بعــض الدراســات الســابقة أن الــوزن 
الزائد ربما يكون عامل حماية من المرض.

وقال ميلتسر برسالة عبر البريد اإللكتروني إن فقد  «
الوزن قبل تشخيص اإلصابة بالخرف قد يطمس الصلة 

بين السمنة وتدهور قدرات اإلدراك. وأشار ميلتسر إلى 
أن مرض ألزهايمر المسبب الرئيس للخرف قد يتطور 

ببطء لمدة تتجاوز 20 عاما قبل تشخيصه.

حذفــت شــركة فيســبوك أكثــر مــن 130 
ومجموعــات  وصفحــات  حســابات  مــن 
علــى موقعها، قائلــة إنها كانت جزءا من 
شبكة إلكترونية مقرها المملكة المتحدة 
تســتهدف نشر معلومات مضللة. وقالت 
الشــركة إنهــا المــرة األولــى التي تحجب 
فيهــا مجموعــة تعمل من داخــل المملكة 

المتحــدة. وكشــفت فيســبوك أن نفــس 
تلــك المجموعــة كانــت تدشــن صفحات 
تمثل منصات يمينية متطرفة، ونشطاء 
مناهضيــن للفاشــية.وقال داميــان كولينز، 
فــي  التحقيــق  تتولــى  لجنــة  يــرأس  الــذي 
األخبــار المزيفــة، إن هــذه المجموعة لم تكن 

سوى “نقطة في بحر”.

“فيسبوك” تكتشف شبكة “أخبار كاذبة” بريطانية

أحد أعمال الفنان الصيني شيه يونغ لدب مصنوع من إبر الخياطة في معرض 
بمدينة شنيانغ الصينية يضم مجموعة من األعمال التي تدعو إلى إنهاء تجارة 

الفراء )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الفنــان  الســبت  أمــس  صبــاح  توفــي 
األردنــي المخضرم ســعد الدين عطية 
وفقــا  بــه،  ألمــت  صحيــة  وعكــة  إثــر 

لتقارير إعالمية.
ويعتبــر عطيــة مــن مؤسســي الحركــة 
نقابــة  وعضــو  بــاألردن  المســرحية 

الفنانين األردنيين.
واشــترك بالكثيــر مــن األعمــال الفنيــة 
وقــدم  والمســرحية  التلفزيونيــة 
والمســرحيات،  المسلســالت  عشــرات 

بحسب موقع “سما األردن”.

من أعماله المسرحية - مسرحية  «
نور من السماء ومسرحية زواد 
ولد عواد، ولكل مجتهد نصيب، 

على أبواب يثرب، الورطة، يا 
هماللي و أغلب مسرحيات 

زعل وخضره ومدرسة المصالح 
وكذلك مدرسة المشاغبين. 

تجدر اإلشارة إلى أن عطية كان 
قد شارك في العديد من األعمال 

الدرامية السورية والخليجية.

لألرقــام  غينيــس  موســوعة  أعلنــت 
القياسية السبت أن امرأة يابانية تبلغ 
مــن العمــر 116 عاما، هي عميدة ســن 
البشــرية، وال يزال يحلو لها أن تدرس 

الرياضيات وتزاول ألعابا لوحية.
وولــدت كان تانــاكا فــي 2 يناير 1903 
فــي العــام الــذي أنجــز فيــه الشــقيقان 
رايت أول رحلة بطائرة تعمل بمحرك، 

وفق الموسوعة.
واحتفــل بهــذا الخبــر الســعيد فــي دار 
لرعايــة المســنين حيــث تعيــش تاناكا 
في فوكــوكا في غرب اليابان بحضور 
سواشــيرو  المدينــة  بلديــة  رئيــس 

تاكاشيما ومهنئين آخرين.

وعند سؤالها عن أسعد لحظة في  «
حياتها قالت “اآلن”. وتستفيق 
المعمرة اليابانية كل يوم في 

السادسة صباحا وتمضي بعض 
الظهر في درس الرياضيات 

وممارسة فن الخط.

حرائــق  إن  الطــوارئ  ســلطات  قالــت 
الغابات المحتدمة عبر والية فيكتوريا 
األسترالية منذ أسبوع دمرت أكثر من 
30 منــزال وأحرقت نحو 70 مبنى آخر 
فــي الوقــت الــذي مازالــت فيــه معظم 
الحرائــق مســتعرة. ولــم يتــم اإلبــالغ 
عــن ســقوط قتلــى أو جرحــى خــالل 
حــارة  موجــة  وأدت  الحرائــق.  هــذه 
قياســية إلى جعل مطلع مارس األكثر 
حــرارة فــي الثلث الجنوبي مــن البالد 
منــذ بــدء تســجيل البيانــات فــي بلــد 
عرضة للحرائق المميتة بسبب وعورة 
درجــات  وارتفــاع  فيهــا  التضاريــس 
الحــرارة فــي الصيــف ووجود أشــجار 

الكافور سريعة االشتعال.

وقال متحدث باسم إدارة  «
الطوارئ في والية فيكتوريا إن 

حرائق الغابات أحرقت أكثر من 
100 ألف هكتار من األراضي عبر 

الوالية منذ بداية مارس.

رحيل الفنان 
األردني سعد الدين 

عطية

عميدة سن 
البشرية يابانية 

تبلغ 116 عاما

حرائق الغابات 
تدمر 30 منزال 

بأستراليا

نيليــز نفســها فــي مــأزق  وجــدت شــركة 
منظمــة  قامــت  أن  بعــد  عليــه  تحســد  ال 
“Peta” المعنيــة بحقــوق الحيوان بتقديم 
شــكوى رســمية ضدهــا بدعوى أنهــا توفر 
القليــل مــن الحرية لدجاجهــا للتجول في 
المراعــي وتســمح لموّرديهــا بقتــل جميــع 

صغار الذكور.
أجــود  ببيعهــا  نيليــز  شــركة  وتشــتهر   
أنــواع البيــض )بيض المراعــي المفتوحة( 

المعروف بارتفاع أسعاره، حيث إن كلفته 
تصــل إلــى أكثــر مــن ضعــف ســعر بيــض 

دجاج األقفاص.
 هــذا النــوع مــن البيــض قائــم علــى فكرة 
الهــواء  فــي  بالتجــول  للدجــاج  الســماح 
علــى  والحصــول  المراعــي  فــي  الطلــق 
أفضل أنواع الطعام والسعادة الحيوانية، 
وفًقــا لسياســات إصــدار شــهادة الســعادة 
ُتعــرف  والتــي  أميــركا،  فــي  الحيوانيــة 
أيًضــا باســم “الدجاج الســعيد” أو “البيض 

السعيد”.

شكوى ضد “البيض السعيد” بسبب حبس الدجاج

الصحافية الفرنسية المغربية زينب الغزوي، الكاتبة السابقة في الصحيفة 
األسبوعية الفرنسية الساخرة شارلي إيبدو، تغادر قصر اإلليزيه في باريس في 

8 مارس 2019 في أعقاب منحها جائزة سيمون فيل التي تمنحها الجمهورية 
الفرنسية للمساواة بين الجنسين، تزامنا مع االحتفال باليوم العالمي للمرأة في 
جميع أنحاء العالم. وتحمل الجائزة الفرنسية اسم السياسية الفرنسية الرائدة 

والناجية من هولوكوست سيمون فيل التي قادت الحرب ضد تشريع يقضي بعدم 
تجريم اإلجهاض )أ ف ب(

كاليفورنيا وعدد من الواليات األميركية تحركت لحظر وضع الدجاج في أقفاص بحلول 2022
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السمنة مرتبطة بزيادة 17 % في فرص اإلصابة بالخرف

Û  مــا مــن رب أســرة ال يريد الخير والســعادة ألبنائه، إذ يحــرص كل أب، بقدر
سعته، على تلبية الرغبات المشروعة ألهل بيته وفلذات كبده منذ والدتهم 

حتى بلوغهم سن الرشد وإلى آخر العمر.
Û  كذلــك األوطــان هــي بيوت كبيرة تحتضــن جميع مكونــات المجتمع، حيث

تضطلــع الحكومــات بــدور الوالــد الــذي تفــرض عليــه المســؤولية أن يكون 
رشــيدا وعــادال مــع أبنائــه، فيمــا يقع علــى عاتــق المواطنين واجبــات تجاه 

البيت الكبير بحكم انتمائهم إليه.
Û  ترتيــب األولويــات بشــكل ســليم يعــد مــن أهــم واجبــات الحكومــات تجــاه

الشعوب، ومن البديهي أن تتصدر الرعاية الصحية األولويات، ثم التعليم، 
فاإلســكان إلى آخر قائمة الخدمات العامة، وكل بند من تلك البنود يحتاج 

ترتيبا لألولويات، فعالج السرطان أولى من تقويم األسنان.
Û  حتــى الترفيــه ينــدرج ضمــن الحقــوق، لكنه حق يمكــن االنتظــار عليه، فإن

كان فــي أســرة واحــدة ابــن مريــض ويحتــاج دواء مكلفا وآخــر يطمح إلى 
اســتبدال ســيارته بأخــرى أحــدث وأرحب، يســهل على األب المقتــدر ماديا 
تلبية كال المطلبين، أما إذا كان رب األســرة غير ميســور الحال، فمن عســاه 

يلبي؟! 
Û  الحقــوق والواجبــات همــا شــقا رحــى المواطنة الرشــيدة، فــإدراك المواطن

واجباتــه ال يقــل أهميــة عن إدراكــه حقوقه، ومن أهــم الواجبات األخالقية 
أال يزاحــم االبــن إخوتــه األقل حظا ويؤثر نفســه عليهم للحصول على حق 

يشكل لهم أولوية قصوى.
Û  عندما يحرص الفرد على مصلحة من حوله في المجتمع كما يحرص على

مصلحته الشــخصية يكون بذلك مواطنا رشــيدا ومشــاركا فاعال في نهضة 
وطنه، ويصبح جديرا بالتمتع بكامل حقوقه واالستفادة من مزايا االنتماء 

إلى األسرة الكبيرة.

المواطن 
والمواطنة 

الرشيدة أيمن همام

ayman.hamam
@albiladpress.com

ترجمة سيدمحمد المحافطة

ـــَوِر ــِل الـــصُّ ــمـ ــي أجـ ــاءت رســـاِئـــُلـــُه فـ ــ جـ
ــِر ــَط ــم ــال ــِن ك ــيـ ــعـ ــوُع الـ ــ ــ ــا دمـ ــه ــت ــَل ــلَّ ــب ف

ــي ُحـــَلـــٍل جـــــاءت ُمــنــّمــقــَة األثــــــــواِب فـ
مـــن الــــحــــروِف لــتــجــلــو روعــــــَة الـــَبـــَصـــِر

ــّرأَي أَوضـــَحـــُه ــ ــ ــاِب وِنـــعـــَم ال ــت ــك ِنــعــَم ال
ــَرِر ــّش ال َســـــْوَرَة  وَيــطــفــي  نعيمًا  ُيــضــفــي 

ــد بـــانـــت بــالغــُتــهــا ــة قـ ــالـ ــّرسـ ــَم الـ ــ ــْع ــ ِن
ــِم الـــزُُّهـــِر ــُجـ ــاألنـ ــدا كـ ــ ــم ب ــي ــزع ِنـــْعـــَم ال

ــٍة ــارخ ــص ــرأَي ال يــعــنــو ل ــ ــ ال ــُق  ــش ــع مـــن ي
ــَة الــّظــفــِر ــاع ــو س ــرن ــرأَي ي ــ ــن يــعــشــُق الـ م

ــٍة ــف ــائ ــّل ط ــ ــوى كـ ــهـ ــَك مـ ــ ــ ــدُت رأيـ ــ ــ وجـ
ــِر ــَط ــَخ ــال ب الـــقـــوِم  ــروُف  ــ ــ ح ــادت  ــنـ تـ إذا 

ــي عـــلـــى حــــــرٍف وقـــافـــيـــٍة ــ ــوف ــ ــا وق ــ ومـ
َكـــــِر والـــــذِّ اإلبـــــهـــــاِر  غــــــرِض  إلـــــى  إال 

ــأْت ــِم ظ إن  األرِض  ــِر  ــك ف ــارُة  ــصـ ُعـ أنــُتــم 
ــُدِر ــُغـ ــُب الـ ــلـ ــّفـــت أغـ مــّنــا الـــعـــقـــوُل، وجـ

ُتمِسُكها ــوُج  ــم ال ــا  م إذا  الــســفــيــُن،  ــَت  أنـ
ــِر ــَف ــسَّ ال ــى  ــ رح دارت  إذا  ــاِن،  ــ ــزم ــ ال َيــــُد 

ــالَد وفـــي قــلــبــيــِه بــهــَجــُتــهــا ــبـ يــهــوى الـ
الـــَكـــَدِر ــن  م ُيــصــّفــيــهــا  ــاَب  ــع ــّص ال يجلي 

ــَدٍة ــَمـ ــْحـ ــٍر ُكــــّل َمـ ــي ــخ ــَت ب ــ ــِزي ــ ــل ُج ــب ــاق ف
ــَمــِر ــِر كــالــّث ــي ــخ ــَت فــيــهــا قــطــاَف ال ــل ــَع َج

ــٌق ــب ــري بـــهـــا ع ــسـ ــا يـ ــن ــت ــّي ــح فـــاقـــبـــل ت
ــِر ــِط ــَع ــِرِه ال ــ ــْك ــ ــن ُش ــن ســمــاَحــِتــِه مـ ــ وم

ــٌة ــَي ــن ــِه ُأم ــي ــّف ــي ك ــ ــالَم وف ــ ــّس ــ ُيـــهـــدي ال
ــِر ــَفـ ــّظـ الـ ــى  ــ إلـ ــل  ــ ــِب ــ أق أن  اهلل،  ــاَك  ــ ــ رعـ

ــٍة ــ ــاِدَث ــ ــّر ح ــ ــي شـ ــغ ــب َك ي ــُوّ ــ ــمـ ــ فـــمـــا سـ
ــِر ــَطـ ــَمـ ــل ُيــــريــــُد بـــشـــرٍّ نــــــــاِزُل الـ ــ وهـ

ــم ــُه ــُت ــاَن ــَزْت أم ــ ــي ــ فـــأنـــَت لـــــوالَك مـــا ِح
ــَذِر ــ َحـ ــال  بـ ــوا  ــاتـ بـ وال  الــعــالــمــيــَن،  ــي  فـ

ــْت ــِرف ــٍة ُع ــاي ــى غ ــم مــعــايــُش الـــنـــاِس أس
ــِة الـــُعـــُمـــِر ــ ــاَي ــ ــِر وأســـمـــى غ ــ ــي ــ عــــِن األم

وتـــشـــرُب الـــنـــاَس فــي أبــيــاتــكــم َشــَهــداً
ضــجــٍر  ــال  بـ َدْوٍح  ــي  فـ ــاَء  ــ ــم ــ ال ــُل  ــهـ ــنـ وَتـ

ُيــهــنــيــَك يـــا ســـّيـــدي أمـــــٌر ومــكــرمــٌة
ــِر ــ ــى إْثــــــــراً عـــلـــى أَثـ ــ فـــيـــه الـــنـــمـــاُء أتـ

غازي عبدالمحسن

قصيدة مرفوعة لسيدي 

حضرة صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه
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