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التجارة مع أميركا تجاوزت  3مليارات دوالر

سقوط شرط اقتطاع  ٢٣٠مليون دينار من “التعطل”

سفير واشنطن :البحرين رحبت بنا بينما وجدنا صعوبة العمل في غيرها
أيمن همام | تصوير :رسول الحجيري

أكــد ســفير الواليــات المتحــدة األميركيــة لــدى مملكــة البحريــن

يوسف رينل

جاستين سيبيريل ،خالل لقاء صحافي أجرته معه “البالد” بحضور
رئيس مجلس اإلدارة عبدالنبي الشــعلة ،والرئيس التنفيذي أحمد

مــن الــذي شــوّ ه قــرار مجلــس النــواب

باألميركييــن منذ قــرون وتمت حمايتهم ،بينمــا واجهوا التحديات

المحــال لمجلس الشــورى؟ يســأل النائب

والحواجز التي تحول دون عملهم في أماكن أخرى.
وأشــار إلــى أن قيــادة جاللــة
الملــك بشــأن التعايــش بيــن

ويهتــم بأمــن الخليــج العربي

األديــان والتعايــش الســلمي

ووحدته.

تحظــى بتقديــر عميــق مــن

وأكــد الســفير األميركــي أن

الواليات المتحدة األميركية.

التجارة الثنائية بين البحرين

وقــال إن لقاءاتــه بســمو

وأميــركا تجاوزت  3مليارات

رئيــس الــوزراء تمثــل لــه

دوالر فــي العــام  ،2018وهــو

تجربة تعليمية ،فسموه رجل

رقــم قياســي يمثــل زيــادة

دولــة محنــك علــى مســتوى

بنســبة  % 59.84عــن العــام

المنطقــة،

ويركــز

دومــا

.2017

يوســف زينــل عبــر “البالد” عــن إزالة نص
تحديــد مبلــغ  ٢٣٠مليــون دينــار لتمويــل
برنامــج التقاعــد االختيــاري مــن فائــض
حساب التأمين ضد التعطل.
وأضاف :قدمت بالجلسة الماضية تعديال
على مشــروع القانون يتضمن  ٣شــروط،
األول أن يكــون اقتطــاع المبلــغ لمــرة
واحــدة وفــق توصيــة لجنــة الخدمــات،
والثانــي النــص بالقانــون علــى اقتطــاع

()04

“نهرا” تمنح  30حجاما شهادات احترافية
بدور المالكي من مدينة عيسى

مازن النسور | تصوير :رسول الحجيري
قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة بحريــن
هوليديــز محمــود الكاظــم إن الشــركة
تجري مفاوضات جادة مع شركة صينية
لتســيير طيران عارض “تشــارتر” ،يهدف
لجــذب الســياح الصينييــن إلــى المملكة،
علــى أن تبــدأ الرحــات نهايــة العــام
الجــاري .يأتــي هــذا في وقت تســير فيه
الشــركة رحالت سياحية داخل البحرين
محمود الكاظم

تطوير الحديقة المائية

05

» »أكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات
في وزارة األشغال وشؤون
البلديات والتخطيط العمراني
نبيل أبو الفتح أهمية الحفاظ
على الطابع الخاص للحديقة
المائية خالل العمل في المرحلة
الثانية من مشروع التطوير.

إعادة المبلغ عند تحســن األوضاع .وبين
أن مجلــس النــواب وافــق علــى اقتراحــه
وفق الشــرطين بعــد التوافق على تعديل
صياغــة الشــرط الثالــث بحيــث تضــخ
الحكومــة ماال عند عجز صندوق التأمين
ضــد التعطــل ،بمعنــى أن ينــص التعديــل
التشــريعي على اشــتراط االقتطــاع لمرة
واحــدة وتحديــد المبلــغ .وأشــار إلــى أن
إســقاط تحديــد المبلــغ المقتطــع يفتــح
البــاب أمــام الحكومــة ألخــذ مبلــغ غيــر

()٠٦

متفق عليه.

()٢١

مناقصة “مركز
المعارض” الخميس
أمل الحامد

اســتلم  30بحرينــي أمــس ،شــهاداتهم

ينظر مجلــس المناقصات والمزايدات

االحترافية وتراخيصهم المعتمدة من من

الخميــس المقبــل مناقصــة لــوزارة

الهيئــة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات

األشــغال وشــؤون البلديــات إلنشــاء

الصحية “نهرا” ،ليصبحوا مؤهلين رســميا

مشــروع مركــز المعــارض والمؤتمرات

للعمل بمهنة الحجامة الشعبية اآلمنة.

في الصخير.
ً
ووفقــا ألحــدث بيانــات نشــرت علــى

وقالت رئيس لجنة االستشارة لتراخيص
الطب البديل والتكميلي في “نهرا” نعمت

موقــع المجلــس ،فــإن المناقصــة

“نهرا” تعمل الى وصول عدد الحجامين المعتمدين لـ 100شخص نهاية العام

السبيعي ،على هامش حفل التخريج الذي

تشــتمل علــى أعمــال بنــاء مشــروع

أقيــم في مستشــفى الســام التخصصي،

الهيئــة في ديســمبر الماضي ،مشــيرة إلى

أن يصــل العدد إلــى  100حجام وحجامة

إن الـــ  30حجامــا وحجامــة ،ســينضمون

أن العــدد الحالــي للحجاميــن المعتمديــن

بحرينــي شــعبي معتمــد ومرخــص قبــل

إلــى  25حجاما شــعبيا تــم ترخيصهم من

بلــغ  55حجامــا مصــرح لهــم ،ونعمل على

نهاية العام .2019

هزيمة “داعش” بسوريا

مسقط نشاط السينما

 1.1مليون طن صادرات “جيبك”

10

المبلغ قرضا حسنا يوجب على الحكومة

السفير األميركي متحدثا لـ “البالد “

“بحرين هوليديز” :رحالت بالحافالت المكشوفة

بالحافالت المكشوفة.

مبلــغ  ٢٣٠مليــون دينــار ،والثالــث اعتبار

راشد الغائب

البحــر ،ورئيــس التحرير مؤنس المــردي ،أن مملكة البحرين رحبت

علــى رفــاه شــعب البحريــن،

فوزية رينل

» »صدّ رت شركة الخليج لصناعة
البتروكيماويات “جيبك” ما
مجموعه  1.1مليون طن من
األمونيا واليوريا والميثانول
بزيادة وقدرها  % 1.0أعلى
مما كان مخططا له في
العام .2018

14

» »أعلن القائد العسكري لقوات
سوريا الديمقراطية (قسد)
مظلوم كوباني أنه بعد معارك
استمرت  5سنوات هزم “داعش”
في سوريا ،مشيراً إلى أن الحرب
ضد داعش مستمرة حتى القضاء
على وجوده كلياً.

23

» »أكد المخرج خالد الزدجالي
أنه لوال وجود مهرجان
مسقط لما كان هناك
نشاط سينمائي في عمان،
ففي العام  2001عندما بدأ
المهرجان لم يكن هناك أي
مؤسسة متحمسة.

()٠٦

مركــز المعــارض بالصخيــر ،بمــا فــي
ذلــك األعمــال المدنيــة والميكانيكيــة
والكهربائية.

()11

األولمبي يالقي سيريالنكا

16

» »يخوض منتخبنا األولمبي لكرة
القدم عند  7من مساء اليوم
لقاءه الثاني في التصفيات
المؤهلة لكأس آسيا تحت 23
عاما  ،2020وذلك حينما يالقي
منتخب سيريالنكا ،على استاد
مدينة خليفة الرياضية.

ثمن النسخة :السعودية :رياالن  -الكويت 200 :فلس  -اإلمارات :درهمان  -قطر :رياالن  -عمان 200 :بيسة  -مصر :جنيهان  -األردن 200 :فلس  -لبنان 1000 :ليرة  -المملكة المتحدة :جنيه استرليني  -الواليات المتحدة :دوالران  -أوروبا  2 :يورو

البحرين تدين تفجيرات
الصومال وأفغانستان

02
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المنامة  -بنا

مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل يعزز القيم والتراث
نيابة عن جاللة الملك ...ناصر بن حمد يشارك في ختام مهرجان الدهناء لإلبل

أدان ـ ـ ــت وزارة ال ــخ ــارج ــي ــة الــتــفــجــيــر

اإلره ــاب ــي الـ ــذي اســتــهــدف مــقــر وزارة

العمل فــي مدينة مقديشو بجمهورية
ال ــص ــوم ــال ال ــف ــي ــدرال ــي ــة ،واالن ــف ــج ــار

اإلرهابي المزدوج الذي استهدف تجمعا
شــعــبــيــا ب ــوالي ــة هــلــمــنــد ف ــي جــمــهــوريــة

أفــغــانــســتــان اإلس ــام ــي ــة ،مــعــربــة عن
خ ــال ــص تــعــازيــهــا وم ــواس ــات ــه ــا ألهــالــي

وذوي الــضــحــايــا وتــمــنــيــاتــهــا بــســرعــة
الــشــفــاء لــجــمــيــع الــمــصــابــيــن.وإذ تــؤكــد

وزارة الخارجية تضامنها مع جمهورية
الـــصـــومـــال ال ــف ــي ــدرال ــي ــة وجــمــهــوريــة

أفــغــانــســتــان اإلس ــام ــي ــة ،فــإنــهــا تــشــدد

عــلــى مــوقــف الــبــحــريــن الــرافــض للعنف

األحـد

والتطرف واإلرهاب بجميع صوره.
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الرياض  -بنا

تحــت رعايــة عاهــل المملكــة العربيــة
الســعودية الشــقيقة خــادم الحرميــن
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل
ســعود ،ونيابــة عــن عاهــل البــاد صاحــب
الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة،
شــارك ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى
للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بن
حمــد آل خليفــة فــي حفــل ختــام مهرجــان
الملــك عبدالعزيــز لإلبل في نســخته الثالثة
التــي أقيمــت فــي الصياهــد الجنوبيــة
للدهنــاء شــمال شــرقي مدينــة الريــاض
بحضــور العديــد مــن األمــراء وأصحــاب

بقلم :الدكتور عبداهلل الحواج

الســمو والمعالــي مــن مختلــف الــدول
الخليجية.

البحرين والجائزة واالستدامة

Û Ûيوم بعد آخر ،يثبت اإلنسان أنه مازال قادرا على تطويع الطبيعة ،على خلق
الوجود من العدم ،وإنتاج الحقيقة من الخيال.

Û Ûفــي الماضــي حلمنــا بوطن يكون النمو المســتدام فيه هو الشــمس المشــرقة
التــي تطــل علينا بالرخاء والنماء كل يوم ،وفي الماضي القريب أشــرق على
بالدنا نور العطاء من فكر مســتنير ،وعقل مســتجيب ،وقوة إنســانية جبارة،
هــي نفســها تلــك الــرؤى التــي يســتطيع خليفــة بــن ســلمان قــراءة تفاصيلهــا

الصغيــرة ،وهــو نفســه ذلــك القائد المتمكن مــن وضع المشــاريع الممكنة على

محك التحدي ،وصياغة الموقف السليم في الزمن السليم.

Û Ûمــن األمــس إلــى اليــوم فصاعــدا ،نجــد ســمو رئيــس الــوزراء محلقــا مــا بيــن
الســطور وجائــزة ســموه للتنميــة المســتدامة تتعانق فــي اتفــاق تاريخي مع
مركز األمين العام األســبق لألمم المتحدة بان كي مون ،الهدف الســامي كان

واضحــا ويتجلــى فــي مســاندة جهــود المجتمــع الدولــي فــي مجــال التنمية
المســتدامة ،بــل وفــي تحفيــز ودعم الــدول والمؤسســات واألفــراد لمواصلة

وبهذه المناســبة ،أكد ســمو الشيخ ناصر بن
حمــد آل خليفــة أن جاللــة الملــك يحــرص
دائمً ــا على وجود مملكــة البحرين في مثل
هــذه المهرجانــات التــي تعــزز مــن القيــم
والمبــادئ والتــراث األصيــل ،مبينًــا ســموه

القســم مدرجــات الــزوار ،ومنطقــة المــزاد،

بــري ،إذ إن اســتواء أرضهــا وصالحيتهــا

المواطنيــن والمقيميــن إلــى جانــب العديــد

ومكاتــب التســجيل ومواقــع للجالبيــن

لمهرجــان اإلبــل جعلهــا ضمــن المواقــع

والدالليــن ،ومســار اإلبــل لعبــور اإلبــل مــن
منطقة الفحص والفرز إلى ميدان المزاين.

ســياحيا ،فتوزعــت المخيمــات
المنتعشــة
ً

مــن الخليجييــن والعــرب ووفــود ســياحة

والمحــات فــي أماكــن عــدة؛ لتــدب الحياة

وأعــاد مهرجــان الملــك عبدالعزيــز لإلبــل

مــن جديــد وتتجدد المنطقــة بلباس تلتقي

الحيويــة لـ “صحراء الدهنــاء” أو “الصياهد

فيــه روح التــراث ومفــردات الحضــارة

تهــدف إلــى أن يكون الموقــع األول واألهم

الجنوبيــة” التــي كانت إحدى مناطق تجمع

لتكــون وجهــة ســياحية واقتصاديــة

فــي العالــم لإلبــل ،إذ يتضمــن القســم األول

الطرق التجارية من شــرق الجزيرة العربية
إلــى غربها والعكس ،مجد ًدا لواجهة الحياة

وترفيهيــة منتعشــة ،بعــد أن دشــنت قريــة
متكاملــة دائمــة مرتبطــة بالمهرجــان

مــن القرية منطقة ميدان المزاين ويتضمن

السياحية عبر أضخم تجمع ثقافي رياضي

الموســمي الذي يحظى بحضور اآلالف من

إلــى أن جاللتــه حريص علــى دعم مختلف
رياضــات الموروث ،التي تمتد عراقتها منذ
الزمن القديم.
وأقيــم المهرجــان علــى مســاحة  4آالف
متــر ،وصممــت القريــة إلقامــة األنشــطة
والفعاليات المتعلقة باإلبل وثقافتها ،برؤية

عالميــة .وأظهــر المهرجــان أوجــه التــراث
الشــعبي المختلفــة المتمثلة فــي الصناعات
اليدوية والحرف التقليدية وربطها بواقعنا
المعاصــر؛ وللمحافظــة عليهــا كهــدف مــن
أهــداف المهرجــان األساســية وإبرازها؛ لما
تمثله من إبداع إنساني تراثي عريق ألبناء
األوطان.

العطــاء اإلنســاني فــي مجــال المحافظــة علــى البقــاء التنمــوي؛ ليصبــح فــي

طليعة التجليات البشرية الرامية لدعم اإلنسان ألخيه اإلنسان.

Û Ûالرئيس النمساوي األسبق د .هاينز فيشر كان على رأس الموقعين على هذا
االتفاق ممثال لبان كي مون شــخصيا ،الرئيس النمســاوي نفســه تحدث بلغة
رقراقة ملؤها اإليمان بفكر وطالئع خليفة بن ســلمان التنموية ،وهي تباشــر
بنفسها عملية البناء التراكمي للمجتمعات المتحضرة ،إنه رمز إنمائي للفكرة

الحاضــرة عندمــا تتحول إلى يقين حــارس للمجتمعــات المتحضرة ومنتدى
البحريــن الســنوي يلتئم فــي مقر منظمة األمم المتحــدة بنيويورك بالتحديد

خالل االجتماع الرفيع للجمعية العامة للمنظمة الدولية.

Û Ûأكثــر مــن رســالة يلوح بها خليفة بن ســلمان ونحن على البعــد أو على القرب
مــن هــذا االجتمــاع المهــم ،أبرزهــا ذلــك االرتبــاط الحيــوي بيــن هــذا االتفــاق

ومــا يحــدث علــى أرض مملكــة البحريــن من مشــاريع تحاول محــاكاة هموم
المواطــن اليوميــة ،أبرزهــا وأكثرهــا ارتباطــا ذلــك البعــد األكثــر مــن حيــوي
للمشــاريع الـــ  11التــي وجــه ســموه بتنفيذهــا علــى وجه الســرعة بعشــر قرى

دفعــة واحــدة ،هــي ذاتها تلك النظرة الشــمولية للعين الثاقبــة عندما تتجاوز
المحيــط الوطنــي إلــى األفــق الدولــي ،وهــي عند صياغــة بيت القصيــد نبرة
جديــدة لتناغــم المشــاريع اإلســكانية مــع المرافــق والمنشــآت الخدميــة ،بــل

وجعــل الوحــدات الســكنية الجديــدة في القــرى والمناطــق المســتهدفة أكبر

مســاحة توفيــرا لراحــة أفضــل للمواطنيــن ،وتحقيقــا لحلــم كان يــراود أبناء

البالد لسنوات طويلة.

Û Ûإن خليفــة بــن ســلمان وحكومة البحرين الرشــيدة بهذا التالقــي بين القريب
والبعيــد ،المحلــي والعالمــي ،الخــاص والعــام ،إنمــا يريــد أن يؤســس قاعــدة
جديــدة مــن التعاطــي مع المراحل الصعبة التي تشــح فيها الموارد وتتعاظم
الحاجــات وتتخلــق خاللهــا اآلمــال ،التنميــة المســتدامة هــي المربــط وهــي

الفرس ،هي الحل للمعضالت المركبة ،والخالص من المشكالت التي تحتاج
إبــداع المســؤولين ،وهــي الجائــزة التــي ســيظل خليفــة بــن ســلمان مرفرفــا

براياتها البيضاء في عنان سماوات المجتمع الدولي ،وأمة اإلنسانية جمعاء.

Û Ûإن مملكــة البحريــن بقيادتهــا المؤمنــة ،وشــعبها الوفــي تســتطيع أن تفهــم
الرســائل المقدســة التي تربط وطن بعالمه الفسيح ،وإنسان بأمته الشامخة،

ومشاريع بضمير حي.

سمو رئيس الحرس الوطني يشهد االحتفال بيوم باكستان

اإلشــــادة بـــدور إســـام أبـــاد فــي دعـــم األمـــن واالســتــقــرار اإلقليمي

الرفاع  -قوة الدفاع

حضــر رئيــس الحــرس الوطنــي الفريــق أول
ركن ســمو الشــيخ محمد بن عيسى آل خليفة
االحتفــال الــذي نظمــه الجيــش الباكســتاني
بمناســبة يــوم باكســتان ،الــذي يصــادف 23
مارس من كل عام.
وجــرت مراســم االحتفــال بمشــاركة رئيــس
جمهوريــة باكســتان اإلســامية وكبــار القــادة
العســكريين والشخصيات من عدد من الدول
الشقيقة والصديقة.
ورفــع ســمو رئيــس الحــرس الوطنــي أســمى
آيــات التهانــي والتبريــكات لرئيــس جمهورية
باكســتان اإلســامية الصديقــة عــارف علــوي
وللشــعب الباكســتاني ،بمناســبة احتفــاالت
البالد بيوم باكستان ،مبديًا إعجابه بالعروض
العسكرية التي قدمها الجيش الباكستاني وما
تميــز بــه من كفــاءة عاليــة وجهوزيــة ومهارة
في تنفيذ اللوحات االســتعراضية لقواته .كما
أشــاد ســمو رئيس الحرس الوطني بالعالقات

سمو رئيس الحرس الوطني يشهد االحتفال بيوم باكستان

الوثيقــة التــي تربــط بيــن مملكــة البحريــن

ً
شراكة
العســكري بين الجانبين ،والتي تعكس

ً
مســتعرضا االحترافيــة العاليــة التــي يتمتــع

وجمهوريــة باكســتان اإلســامية الصديقــة

ثنائية بين البلدين الصديقين استمرت لعقود

ودور جمهوريــة باكســتان فــي دعــم األمــن

طويلة من نماء وازدهار.

دوليــا مــن خــال
بهــا ،والتــي أكســبته صيتًــا
ً

واالســتقرار اإلقليمي ،مشيرًا إلى المستويات
المتقدمــة التــي وصل إليها التعــاون والتبادل

مشاركاته الخارجية المختلفة وتحقيقه عددا

ً
عرضا
كمــا قــدم فريــق القفــز الحــر بالمظــات

واســعا مــن المراكــز المتقدمــة فــي المحافــل

جويًــا ضمــن فقرات االحتفال بيوم باكســتان،

العالمية.

السلوم يشيد بتوجيهات سمو رئيس الوزراء بتلبية احتياجات القرى
بشــأن المشــاريع والخدمات ســالفة

المنامة  -مكتب النائب أحمد السلوم

الذكر.

أكــد النائــب أحمــد الســلوم أن توجيهــات رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة التي تخص

كمــا وجــه صاحــب الســمو الملكــي

تلبيــة احتياجــات المواطنيــن ،خصوصــا في قطاعات اإلســكان والصحــة والمرافق برهنت ما يوليه ســموه بشــكل دائم وغير

رئيــس الوزراء إلــى أن يتزامن بناء

منقطــع لحاجــات المواطنيــن مــن أهــل البحرين وخاصة الطبقات المتوســطة والبســيطة التــي تعول على الحكومة الرشــيدة

الوحــدات في المشــاريع اإلســكانية

تلبية احتياجاتها األساسية.

مــع المرافــق والمنشــآت الخدميــة

وأشــاد النائــب الســلوم باســتقبال

الكتلة عن شــكرهم لســموه وثقتهم

صاحــب الســمو الملكــي لكتلــة

الكبيــرة فيه وأنهم علــى ثقة أكيدة

الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء
ً
وخدمة
بدراســة تنفيذ  11مشروعً ا

البحريــن النيابيــة ،مؤكــدا أن اللقاء

بأن ســموه ال يدخــر جهدا في تلبية

للمواطنين في المجاالت اإلسكانية

تميــز بالــود الخالــص والعفويــة

احتياجــات النــاس وأن أبوابــه

والصحيــة واالجتماعيــة والمرافــق

التــي اعتدناهــا مــن صاحب الســمو

دائمــا مشــرعة ومفتوحــة أمــام

الملكي ،وطالبنا بالحديث باستمرار

المواطنين”.

مــن المناطــق ومنهــا قــرى المالكية،

عــن احتياجــات المواطن البحريني

وقــال إن اللقــاء تنــاول العديــد

كرزكان ،شــهركان ،صدد ،ســماهيج،

وقضايــاه وهمومــه ،والتعبيــر عنــه

مــن القضايــا الحيويــة الحياتيــة

الديــر ،جدعلــي ،جــرداب ،الكــوَ رة،

الضروريــة

لضمــان

أن

يتوفــر

للمواطــن مــا يحتاجــه فــي المــدن
والمشــاريع

اإلســكانية

الكبــرى،

ً
موجهــا ســموه أن تكــون الوحــدات
الســكنية أكبر مساحة لراحة أفضل
ً
هدفــا وغاية
للمواطــن التي تشــكل

والبنــى التحتيــة ،تســتهدف عــد ًدا

للحكومة.

أحمد السلوم

وقــال الســلوم إن هــذه التوجيهــات

بالشــكل األمثــل مؤكــدا أن النــواب

للمواطنيــن والتــي تركــزت فــي

والبــاد القديــم ،وغيرهــا ،وكلــف

هــم صــوت الشــعب والدســتور

معظمها حول موضوعات اإلســكان

ســموه  5وزارات بذلــك وهي وزارة

يحميهم.

الكهربــاء والمــاء ،ووزارة العمــل

والتوظيف والتعليم والصحة.

اإلســكان ،وزارة األشــغال وشــؤون

والتنمية االجتماعية ،على أن ترفع

وتابــع قائــا “في المقابــل عبر نواب

وأشــاد الســلوم بتوجيهــات صاحب

البلديــات والتخطيــط العمرانــي،

كل منها تقريرً ا إلى مجلس الوزراء

وزارة

الصحــة،

وزارة

شــؤون

وفقــا لبيــان رئاســة الــوزراء جاءت
تجاوبًــا لمــا أثــاره النــواب خــال
اســتقبال ســموه لهم أخيرا ،وهو ما
نقدره عاليا لسموه.

سموه
يبرهن دائما
بأنه نصير
المواطن
البسيط
طالبنا
بالتحدث
باستمرار
عن هموم
المواطنين
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العــــــرب اليهــــود والهجـــــرة إلــــى إسرائيــــل

Û Ûالهــدف مــن هــذه الوقفة ،وتحت هذا العنــوان ،هو دعوة

والهجــرة إلــى فلســطين ،علــى الرغــم مــن مناشــدة

يهوديًــا مصريًــا وجرح ما يقارب  200منهم ،وقد اتهمت

قبــل قيــام إســرائيل فــي العــام  1948بلــغ حوالــي 550

مواقفهــا مــن األقليــات الدينيــة أو العرقيــة التــي تعيش

لهم منذ إنعقاد المؤتمر الصهيوني األول في مدينة بازل

بالوقــوف وراء تلــك األحداث ،وعلى أثر ذلك غادر مصر

وغيرهــا مــن الــدول ،وأن نســبة اليهــود العــرب بينهــم ال

األنظمــة والمجتمعــات العربيــة إلــى إعــادة النظــر فــي
فــي كنفهــم كمواطنيــن فــي أوطانهــم ،ومســاواة هــذه

األقليات مع غيرهم من المواطنين ،وأن يكون لهم جميع
حقــوق المواطنــة وعليهــم كل واجباتهــا ،وبــذل جهــود

خاصة وربما اســتثنائية ومضاعفة من أجل اســتيعابهم
وإدماجهــم وترســيخ انتمائهــم وحبهــم ووالئهــم للوطن

دون الحاجــة إلى المســاس بهويتهــم وجذورهم الدينية

أو العرقية أو المذهبية .وتجدر اإلشــارة بل اإلشــادة هنا
بالجهــود والمبــادرات والخطــوات الملموســة والمعبــرة

التي اتخذتها مملكة البحرين في هذا االتجاه والتي من
بينهــا تعييــن أعضــاء في الســلطة التشــريعية مواطنين
ممــن ينتمــون إلــى أديــان وأعــراق مختلفــة مثــل اليهود
والنصــارى والبهــرة ،كمــا تأتــي علــى قمــة ذلــك مبــادرة

صاحــب الجاللــة الملك المفــدى بتعيين ســيدة بحرينية
يهوديــة هــي الســيدة هــدى عــزرا نونــو ســفيرة لمملكــة

البحريــن لــدى الواليــات المتحــدة األميركيــة ،وســيدة

بحرينيــة مســيحية هــي الســيدة ألــس تومــاس ســمعان

سفيرة لمملكة البحرين لدى المملكة المتحدة.

وضغــوط وإغــراءات المنظمــات والــوكاالت الصهيونيــة
بسويســرا فــي العــام 1897م  ،إال أن غالبيتهــم العظمــى

اضطرت ،بعد قيام دولة إسرائيل في العام 1948م ،إلى
المغــادرة والتوجــه إلــى إســرائيل أو التغــرب فــي الدول

األوروبيــة والواليات المتحدة األميركية وغيرها نتيجة
الزديــاد أســاليب الترغيــب والترهيــب التــي تعرضوا لها
مــن قبــل الــوكاالت والمنظمــات الصهيونيــة ومــا عانــوه

مــن اختالل واضطــراب في عالقاتهم بالمجتمعات التي

كانوا يعيشون فيها على أثر اغتصاب فلسطين وتشريد
شــعبها ،وكذلــك مــا واجهــوه مــن منغصــات ومضايقــات

واعتــداءات فــي بلدانهم من قبــل بعض األنظمة وبعض
قطاعــات المجتمعــات العربيــة التــي دفعهــا الغضــب

والرغبــة في الثــأر واالنتقام لمعاناة الفلســطينيين ،رغم
أن اليهــود القاطنيــن فــي البلــدان العربيــة لــم تكــن لهــم

يــد وال ذنــب فيمــا كان يحصــل فــي فلســطين ،وأن ثمــة

فرقا ملموســا بيــن اليهودية كديــن والصهيونية كعقيدة
سياسية.

تعــرض عــدد مــن اليهــود البحرينييــن ،فــي أواخــر العام

1947م ،إلــى المضايقــة واالعتــداء والنهــب ،مما جعلهم
يحســون بعــدم األمــان ،ودفــع غالبيتهــم العظمــى إلــى

مغــادرة وطنهم البحريــن والتوجه إلى المملكة المتحدة

ودول أخــرى في أوروبا وآســيا وإلــى الواليات المتحدة
األميركيــة إال نفــرا قليال جدً ا منهم اختــاروا الهجرة إلى
إسرائيل.

وعندمــا رفــض حاخام العراق وقتئذ “خدوري ساســون”

االنصيــاع لمطالــب بــن غوريــون ودعــاوى الصهاينة في
العــام  1950بــدأت أعمــال اإلرهــاب ضــد يهــود العــراق؛

ونظمــت المخابــرات اإلســرائيلية خاليــا ســرية كلفتهــا

بمهاجمــة اليهود هنــاك ،وإلقاء القنابل عليهم واغتيالهم؛
ممــا أدى إلــى نشــوء حالــة مــن الذعــر والخــوف بيــن

صفوفهــم ،حيــث ظنوا أن العــرب هم وراء أعمال العنف
هــذه ،فاندفعــوا تحــت تأثيــر هــذا الرعــب ليهاجــروا إلى

إســرائيل ،وبالفعــل فقــد غادر العــراق  120إلى  130ألف

منهم إلى إســرائيل بين عامي  1950و 1952عن طريق

الشــاقة التــي أقامهــا النازيــون فــي أوروبــا ثــم عمليــات
القتــل واإلبــادة الجماعيــة فــي المحــارق وغــرف الغــاز

أو الهولوكوســت علــى يــد النازييــن األلمــان قبــل وإبــان

الحــرب العالميــة الثانيــة ،إن رؤيــة المســيحية لليهــود
فــي ذلــك الوقت واعتبارهم قتلة المســيح ســهلت على

النازييــن وغيرهم في أوروبــا اضطهادهم وإبادتهم في
المحــارق ،مثــل هــذه الرؤيــة ال وجــود لهــا فــي المنظور

اإلســامي وفــي العالــم العربــي إذ أن المســيح ،كما ورد
أصل ولم يُ قتل ولكن شبه
ً
في القرآن الكريم ،لم يُ صلب
لهم.

فلســطين ،لكنهــم لــم ينصاعــوا أو يرضخــوا لإلغــراءات

العربيــة ،واســتفزهم قيــام اليهــود الصهاينــة بالتنكيــل
بالفلســطينيين وقتلهــم واحتــال أرضهــم واقتالعهــم

منهــا وتهجيرهم ،فتأثروا عميقً ا بهول الصدمة وشــعروا
بالمهانــة وخيبــة األمــل واجتاحــت أعماقهــم أحاســيس

الغضــب والنقمــة والســخط واليأس فــي آن واحد ،التي
دفعــت نفــرا قليــا منهــم فــي بعــض الــدول العربيــة إلى

التعبير عن ســخطها ومســاندتها لألشــقاء في فلســطين
بصــب جــام غضبهــا علــى اليهــود القاطنين فــي بلدانهم،

فأخــذت وتيــرة التوتــر بيــن اليهــود والمســلمين فــي

االرتفــاع فــي بعض الــدول العربيــة وتعرضــوا لإلعتداء

يكونــوا يؤمنــون بفكــرة “أرض الميعــاد” كأداة سياســية،

حدثــت فــي شــهر ســبتمبر  1948سلســلة تفجيــرات

إلســرائيل ،فعلــى ســبيل المثــال وبعــد قيــام إســرائيل

اســتهدفت المناطــق اليهودية في القاهــرة قتل فيها 70

“الثقافة” تقيم فعالية لألطفال بمناسبة عيد األم
المنامة  -هيئة الثقافة واآلثار

فــر ًدا ،مــن خــال التســجيل المســبق عبــر

تأتــي الورشــتان ضمــن برنامــج متنــوع

احتفــاء بــاألم فــي عيدهــا ،نظمــت هيئــة
ً
فعاليــة خاصــة
البحريــن للثقافــة واآلثــار

الموقــع اإللكترونــي للهيئــة .وقــد تضمنت

يقدمه متحف البحرين الوطني ،إذ يطرح

ورشــة العمــل األولــى صنــع إطــار يــدوي

ورش عمــل علــى مــدار العــام ،تســتهدف

ليضــم صــورة لــأم والطفــل ،أمــا الورشــة

ســيما األطفال
مختلــف فئات المجتمع ،ال
ّ
ّ
ً
فرصــة مميــزة لتعلــم
لتمنحهــم بذلــك
جو من المتعة
ّ
تقنيــات يدويّ ة جديدة في ٍ

لألطفال والناشئة ،تضمنت ورشتي عمل،

إلــى فلســطين قبل قيام إســرائيل ،إال عــددا قليال منهم،

التوجه المعادي للسامية ،إضافة إلى مخيمات األشغال

Û Ûولمحاولــة تلمــس اإلجابــة عــن ذلــك فقــد نظرنــا إلــى

Û Ûإن الحقائــق واألرقــام تكشــف وتؤكــد أن اليهــود العــرب

ومــا كانــوا يرغبــون أو كانــوا متحمســين لتــرك أوطانهم

القــدم ،وكان عددهــم يزيــد علــى  150ألــف ،وقد رفضوا

إســرائيل في العام  1948كدولة مســتقلة على األراضي

وتــم التشــكيك في والئهــم ووصفهم بالطابــور الخامس

أو اليهــود القاطنيــن فــي العالــم العربــي كمواطنيــن لــم

بشــدة االســتجابة لدعوات ونــداءات الصهاينة بالهجرة

وإذالل وتهميــش ومــا القــوه فــي روســيا القيصرية من

مــا واجههــه غيرهم مــن اليهود في أوروبــا من اضطهاد

Û Ûوفــي العــام  1910بعثــت الوكالــة اليهوديــة إلــى اليمــن

وباقــي مواطنــي البحريــن مــن مختلــف األطيــاف

إلــى إثارة عواطف ومشــاعر البعــض وأدى بالنتيجة إلى

Û Ûفــي العــراق كانــت جــذور اليهــود العراقييــن مغرقــة في

إلــى إســرائيل فــي البدايــة يعــود إلــى أنهم لــم يواجهوا

كانت تســعى مســتميتة إلى استقطاب واجتثاث العرب

الفلســطينية ،وتمكنهــا مــن إلحــاق الهزيمــة بالجيــوش

في فلســطين من جرائم بحق الشــعب الفلســطيني أدى

وتوجه الباقي إلى إسرائيل ودول أخرى.

Û Ûإن ســبب عــدم تحمــس يهــود الــدول العربيــة للهجــرة

Û Ûفقــد اســتيقظ العــرب علــى واقــع مريــر عندمــا أعلن عن

 Û Ûوقــد تطرقنــا فــي األســبوع الماضي إلى حالــة التعايش

والمكونات ،وكيف أن ما اقترفه اإلسرائيليون الصهاينة

 27ألف يهودي مصري اســتقر  10آالف منهم في فرنســا

تصل إلى .% 5

إيــران وقبــرص فــي عمليــة أطلــق عليهــا “عمليــة عــزرا

تقســيم فلســطين فــي العــام  1947ثــم أعلــن عــن قيــام

واالنســجام التــي كانت ســائدة بيــن اليهــود البحرينيين

الحكومــة المصريــة وقتهــا جماعــة اإلخــوان المســلمين

ألــف قدمــوا من شــرق أوروبا وروســيا وألمانيــا وأمريكا

أقيمتــا أمــس الســبت بمتحــف البحريــن
الوطني.

قلب باستخدام
الثانية فتم خاللها تصميم
ٍ
أدوات بسيطة ومن ثم تحديده بالخيوط

وشــارك فــي ورشــتي العمــل أكثــر مــن 30

ليتم تقديمه كهدية لألم.

والفرح.

ونحميا”.

مندوبًــا صهيونيً ــا لحــث اليهــود اليمنييــن للهجــرة إلــى

التــي عرضــت عليهــم رغــم أوضاعهــم االقتصاديــة

المترديــة كباقــي أطيــاف الشــعب اليمنــي آنــذاك مــا عدا

 150يهوديــا ،إال أنــه بعــد “مذبحة عدن” فــي نهاية العام

جريحا يهوديًا
ً
قتيل و76
ً
 1947والتي راح ضحيتها 82
وتدميــر أربعــة معابــد ،وبعد قيام إســرائيل وبين عامي
 1949و 1950غادر اليمن حوالي مائه ألف يمني يهودي

في عمليتين سميتا “البساط السحري” و”بساط الريح”

Û Ûفهــل ســاهمنا ،نحن العــرب ،عن غير قصد أو ســوء نية،
فــي دعــم جهــود الحركــة الصهيونيــة وتســهيلها التــي

اليهود من أوطانهم العربية وتهجيرهم إلى إسرائيل؟

روايــة رئيــس الكنيســت والوزيــر اإلســرائيلي األســبق،
شــلومو هليــل ،فــي كتابــه “ريــح شــرقية” ،الــذي ذكر أن
رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي فــي ذلــك الوقــت ديفيد بن

غوريــون ،عندمــا تعثــرت عملية نقــل اليهــود العراقيين

إلى إسرائيل قال“ :يجب إحضارهم فورا” .وكتب هيلل
إنــه “لم أكــن بحاجة إلى إقناع بن غوريون” .وكان دافع
بــن غوريــون أنه في حال عدم إحضار يهود من العراق،

Û Ûوقــد كان عــدد اليهود في المغرب  300ألف لم يســتجب

فــإن العراقيين ســيدركون الحقا أنهم أخطأوا بالســماح

غادر المغرب منهم قرابة  200ألف إلى إسرائيل وغيرها

ومهنييــن ،وأنــه بهجرتهــم إلــى إســرائيل ســيعززون

منهم لدعوة الصهاينة إال النزر اليسير ،وبعد العام 1948
من الدول.

Û Ûوتؤكــد اإلحصائيــات أن عــدد اليهــود الذيــن هاجــروا
إلى فلســطين بتشــجيع ودعــم من الــوكاالت الصهيونية

بهجــرة اليهــود ،الذيــن تبــوأوا مناصــب هامــة كمثقفين

الكيان الجديد وســيوقفون هجرة اليهود .لذلك قال بن
غوريــون ،حســبما اقتبســه هيلــل فــي كتابه ،إنــه “يجب

إحضارهم قبل أن يكتشفوا خطأهم”.
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أيمـن همــام (تصوير :رسول الحجيري)

أكــد ســفير الواليــات المتحــدة األميركية لدى مملكة البحرين جاســتين ســيبيريل،
فــي لقــاء صحافــي أجرتــه معــه “البــاد” بحضــور رئيــس مجلــس اإلدارة عبدالنبــي
الشعلة ،والرئيس التنفيذي أحمد البحر ،ورئيس التحرير مؤنس المردي ،أن مملكة
البحريــن رحبــت باألميركيين منذ قــرون وتمت حمايتهم ،بينمــا واجهوا التحديات
والحواجز التي تحول دون عملهم في أماكن أخرى .وأشــار الســفير إلى أن قيادة
جاللة الملك بشــأن التعايش بين األديان والتعايش الســلمي تحظى بتقدير عميق
من الواليات المتحدة .وقال إن لقاءاته بسمو رئيس الوزراء تمثل تجربة تعليمية،
فســموه رجــل دولــة محنــك علــى مســتوى المنطقــة ،ويركز دومــا على رفاه شــعب
البحرين ،ويهتم بأمن الخليج العربي ووحدته .وأكد السفير األميركي أن التجارة
الثنائية بين البحرين وأميركا تجاوزت  3مليارات دوالر في العام  ،2018وهو رقم
قياســي يمثل زيادة بنســبة  % 59.84عن العام  ،2017الفتا إلى أنه يوجد أكثر من
 200شــركة أميركيــة فــي البحرين ،بحســب االحصاءات في العــام  .2017وأضاف
أن االســتثمار األجنبــي المباشــر للواليــات المتحــدة فــي البحريــن بلــغ  423مليــون
دوالر ،فيما بلغ االستثمار األجنبي المباشر البحريني في الواليات المتحدة للفترة
ذاتهــا  281مليــون دوالر ،مؤكــدا أن هــذه األرقــام تبــرز العالقــات التجاريــة القوية
والمتنامية بين البحرين والواليات المتحدة.

لقاءاتي بسمو رئيس الوزراء تجربة تعليمية مع حكيم المنطقة
س ــفير واش ــنطن :قي ــادة جالل ــة المل ــك بش ــأن التعاي ــش تحظ ــى باهتم ــام أميرك ــي ()1-2
»»

بعد نحو عام من أدائك اليمين

التجاريــة القويــة والمتناميــة بين البحرين

الدستورية سفيرا للواليات المتحدة

والواليات المتحدة.

في مملكة البحرين ،ما أكبر
التحديات التي واجهتها حتى اآلن؟

»»

ما فرص نجاح الجهود المبذولة
إلعفاء البحرين من الرسوم

لقــد كان التحــدي األكبــر بالنســبة لــي منــذ

األميركية الجديدة على واردات

وصولــي إلــى البحريــن تحديــا ممتعــا،

األلمنيوم األجنبية؟

وهــو الحصــول علــى فهــم كامــل للمجــال

أدرك أن الكثيريــن فــي البحريــن قلقــون

الواســع والشــامل لشــراكتنا طويلــة األمــد

بشــأن التعرفــة الجمركيــة األميركيــة علــى

مــع البحريــن .قبــل وصولــي مثــل معظــم
النــاس ،كنــت مــدركا ألهميــة هــذه العالقة

األلمنيــوم البحرينــي .فــي مــارس ،2018

والتاريــخ الطويــل بيننــا ،لكــن خــال العام

اتخــذ الرئيــس ترامــب إجــراءات بموجــب

الماضــي أو نحــو ذلك ،أتيحــت لي الفرصة

المــادة  232مــن قانــون التوســع التجــاري

لمعرفــة التفاصيــل .لقــد تعلمــت مــن آالف

لحمايــة األمــن القومــي للواليــات المتحدة

البحرينييــن الذيــن قضــوا ســنوات ذات

بفــرض تعريفة بنســبة  % 25على واردات

معنــى فــي حياتهــم كطــاب فــي الواليات

الصلــب وتعريفــة بنســبة  % 10علــى

المتحــدة ،أجيــال األطبــاء والممرضــات

واردات األلمنيــوم .تعمــل حكومة البحرين

مــن مستشــفى اإلرســالية األميركية الذين

مــع الممثــل التجــاري للواليــات المتحــدة

حضــروا إلــى البحريــن ،وغيرهــم مــن

ووزارة التجــارة األميركيــة؛ للحصــول

مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجي،

علــى إعفــاءات مناســبة مــن الرســوم.

والتأثيــر اإليجابــي لشــراكتنا االقتصاديــة

حصل المســتوردون األميركيون لمنتجات

واألمنية على حياة أجيال من البحرينيين
واألميركييــن .هنــاك الكثيــر لتعلمــه ،لكنــي

جانب من زيارة السفير األميركي لـ”البالد”

أستمتع بكل دقيقة.

»»

هل البحرين التي قرأت وسمعت

عنها قبل تولي هذه الوظيفة
مختلفة عما رأيته في الواقع؟

منظور عادل ومتوازن.

»»

ما رأيك في المبادرات التي اتخذها
جاللة الملك حمد بن عيسى

قبل أن أصبح ســفيرا فــي البحرين ،عملت
فــي الخليــج مــن قبل مرتين ،فــي دبي من
 1995إلــى  1997ومــرة أخــرى مــن 2009
إلــى  .2012وعلــى الرغم من أن العديد من
دول الخليج تشترك في روابط أخوية ،إال
أنها تختلف بشكل فريد عن بعضها البعض
بطرق تجعلها مميزة.
يمكنك فقط التعرف على أي بلد من خالل
شــعبها ،وهــذا هــو حــال زوجتــي وأنــا فــي
البحرين .البحرينيون يتســمون بالتســامح
واالنفتــاح

وحســن

الضيافــة

بشــكل

اســتثنائي ،وقــد لعبــوا دورا أساســيا فــي
مساعدتي على فهم هذه الجزيرة الجميلة
التي اعتبرها اآلن بيتي.

»»

الدولية حول الحرية وحقوق
اإلنسان في البحرين؟ وهل تؤثر
على تقارير وزارة الخارجية األميركية
عن المملكة؟

كمركــز تجــاري متطــور يمتــد إلــى العصور
القديمــة،

تتميــز

البحريــن

باالنفتــاح

والتســامح .أتذكــر ذلــك كلمــا زرت أســواق
المنامــة أو المحــرق ،حيــث يجــري النــاس
مــن جميع الخلفيــات المعامــات التجارية
ويختلطــون معً ــا منــذ قــرون .الوجــود
األميركــي فــي البحريــن بــدأ منــذ تأســيس
اإلرســالية األميركيــة فــي المملكــة ،حيــث
تــم الترحيــب باألميركييــن وحمايتهــم،
بينمــا واجهــوا التحديــات والحواجــز التي
تحــول دون العمــل في أماكــن أخرى .نقدر
هذا التسامح واالنفتاح ،الذي نعتبره مثاال
على القيم المشــتركة بيــن مجتمعينا .ومع
ً
أيضــا أن البحريــن
ذلــك ،فمــن الصحيــح

جهودها لمكافحة اإلتجار في البشر.

البحريــن والواليات المتحــدة ويحثنا على

ال تــزال هنــاك بعــض التحديــات ،حيــث

التفكيــر بشــكل خــاق وحكيــم فــي كيفية

ونتمنى لهم كل النجاح.

يتــم بــذل الجهــود لتنفيــذ عمليــات إصــدار

المضــي قدمً ــا فــي عالقتنــا حتــى تصبــح

التأشــيرات الجديدة ومعالجة جميع فئات

حول الحوار بين األديان والتعايش
السلمي؟

ذلــك ،ليــس هنــاك شــك فــي أن الحكومــة
تعمــل علــى تحســين ظروف العمــل لجميع

إن قيادة جاللة الملك بشــأن التعايش بين
األديــان والتعايش الســلمي تحظى بتقدير
عميــق من الواليات المتحــدة .أثنت وزارة
الخارجيــة علــى بيئــة البحريــن المرحبــة
باألقليــات الدينيــة وبالحقــوق التــي تتمتع
بهــا هــذه األقليــات فــي ممارســة العبــادة،
وكذلك تعيين ســفير عام للتعايش السلمي
والحريــة الدينيــة .ونحــن نتطلــع إلــى
استمرار المشاركة في هذه القضايا.
ليــس مــن المســتغرب أن يقــوم صاحــب
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى بإضفــاء
الراســخة؛ لتعزيز الحوار الديني من خالل
تدشــين مركــز الملــك حمــد للحــوار بيــن

العمــال مــن خــال مســاءلة المخالفيــن
والبحــث عن حلول فعالة لهذه المشــكالت

الملكــي على دراية تامة بالثقافة والتاريخ
األميركــي ،وهو موضوع محادثة ممتع مع
سموه.

»»

ما تعليقك على قرار مجلس

بغض النظر عن خلفياتهم.
أمــا بالنســبة لتمكين المــرأة  ،فمن الواضح

أسلحة إلى البحرين بقيمة 300

أن المــرأة تلعب أدوارًا مهمة في المجاالت

مليون دوالر؟

االقتصاديــة والثقافيــة والتعليميــة فــي
البحريــن ،مــن بيــن أمــور أخــرى .بالتأكيــد
الحظــت أن النســاء فزن بعدد قياســي من
المقاعــد فــي البرلمــان الجديــد ،وأود أن
أهنئ رئيس البرلمان الجديدة فوزية زينل
وزمالءهــا المنتخبيــن حدي ًثا ،وهــذا إنجاز
رائع!

أود أن أردد مــا ورد فــي بيــان سياســة
اإلدارة األميركيــة وقــت التصويــت فــي
مجلس الشــيوخ ،إذ عارضت اإلدارة بشدة
تمريــر القــرار المقتــرح الــذي يرفــض بيــع
األســلحة إلــى البحريــن .وكانــت القضيــة

»»

رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

األديــان والتعايش الســلمي وكذلك إنشــاء
كرســي أكاديمــي فــي جامعــة ســابينزا في

عن هذه اللقاءات؟

»»

كيف تصف جهود البحرين في

مجاالت مكافحة اإلتجار بالبشر،

صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء

وتحسين ظروف العمل ،وتمكين
المرأة؟

وتبــادل اآلراء مــع ســموه ،ســواء علــى
المســتوى الفــردي أو عنــد مرافقــة كبــار
المسؤولين األميركيين.

تتميــز البحريــن بأنهــا أول دولــة عربيــة
تحصــل علــى المســتوى  1فــي تقريــر
الخارجيــة

للعــام

2018

عــن

اإلتجــار باألشــخاص .وجــاءت المملكــة
فــي المســتوى األول نتيجــة للعديــد مــن
اإلنجــازات الملموســة لحمايــة األفــراد مــن
مخاطر االتجار بهم ،وأحيي البحرين على

إنهــا دائما تجربة تعليمية ،والســيما بالنظر
إلــى الخبــرة الكبيــرة التــي يمتلكهــا ســموه
كرجــل دولــة فــي المنطقــة .ســمو رئيــس
الــوزراء يركــز بشــدة علــى رفــاه الشــعب
البحرينــي ،ويهتــم بوضــوح بوحــدة وأمــن
مجلس التعاون الخليجي بأكمله.
إنــه يذكرنــا دائمــا بأهميــة الشــراكة بيــن

ساعدت اتفاقية التجارة الحرة في
البحرين؟

الدعــم الواســع داخــل مجلــس الشــيوخ

»»

كيف رأيت انتخابات البحرين 2018؟

البرلمانيــة والبلديــة الناجحــة ،وشــجعت
االلتــزام المســتمر بعملية سياســية شــاملة
وســلمية وديمقراطية .وإلى جانب أعضاء
آخريــن فــي الســلك الدبلوماســي ،كان مــن
دواعــي ســروري حضــور حفــل افتتــاح
المجلــس الوطنــي الجديــد فــي ديســمبر
الماضي .يلعب البرلمان والمجالس البلدية
دورًا مهمً ــا كأداة إلشــراك المواطنيــن فــي

( )FTAالتي تشــاركها الواليات المتحدة مع

اكتشــافه فــي البحريــن .يمثــل اكتشــاف

البحريــن هــي واحــدة مــن اتفاقيتين فقط
مــن هــذا القبيــل بيــن الواليــات المتحــدة
ودولــة مجلــس التعــاون الخليجــي .هــذا
مهــم .والغــرض منهــا بالطبــع هــو زيــادة
التجــارة بيــن بلدينــا ،ولكن األهــم من ذلك
هــو زيــادة الرخــاء لشــعبينا .منــذ دخــول
اتفاقيــة التجــارة الحــرة حيــز التنفيــذ فــي
العــام  ،2006زادت التجارة الثنائية بمقدار
إجمالــي التجارة الثنائية  3مليارات دوالر،
 % 59.84عن العام .2017
فيمــا يتعلــق باالســتثمارات ،حتــى قبــل
اتفاقيــة التجــارة الحرة ،شــاركت الواليات
المتحــدة معاهــدة االســتثمار الثنائــي مــع
البحريــن ،المبرمــة فــي العــام  .2001هــذه
المعاهــدة تدعــم اســتثمارات الشــركات

في تطوير االكتشــاف الجديد .في الواقع،
إننــي أتطلع إلى مرافقة وزير النفط كجزء
مــن وفــد تجــاري بحرينــي إلــى هيوســتن،
تكســاس الشــهر المقبــل لالنخــراط مــع
الشــركات األميركيــة الرائــدة العاملــة فــي
قطــاع النفط والغــاز .إن الهدف من الزيارة
هو نشــر الوعي واالهتمام بالفرصة المهمة
الموجــودة فــي هــذا االكتشــاف الجديــد
ومواءمــة اإلبداع والخبرات األميركية مع
احتياجــات هذا المشــروع المثير الذي يعد
مهمً ا ج ًدا لتطور البحرين في المستقبل.

»»

بينما نتقدم بتعازينا في وفاة قائد
األسطول األميركي الخامس ،نائب

الواقع ،يوجد أكثر من  200شركة أميركية
فــي البحريــن .تظهــر أحــدث أرقامنــا أنــه
فــي العــام  ،2017بلــغ االســتثمار األجنبــي
المباشــر للواليــات المتحــدة فــي البحريــن
 423مليــون دوالر ،فيمــا بلــغ االســتثمار
األجنبــي المباشــر البحرينــي فــي الواليات
المتحــدة  281مليــون دوالر للفتــرة ذاتهــا.
مــا تبــرزه كل هــذه األرقــام هــو العالقــات

انتابنــي حــزن عميــق عندمــا علمــت بوفــاة
نائب األدميرال سكوت ستيرني في األول
من ديســمبر .كان ســتيرني قائدا استثنائيا
وشــخصا رائعــا خــدم الواليــات المتحــدة
بامتيــاز كبيــر على مدار  36عامً ا من العمل
مــع البحريــة األميركيــة .لقــد كــرس حياته
فــي خدمــة وطنــه ،وكان يمثــل أفضــل مــا

دعم واسع داخل
مجلس الشيوخ

المباشر لواشنطن

في الواليات

األميركية بالمساعدة

نحافــظ علــى حــوار مفتــوح مــع الحكومــة

لشراكتنا اإلستراتيجية

في المنامة 423

المتحدة بلغت281

في تطوير االكتشاف

علــى االنخراط مــع العالم حتى يتم تقديم

مع البحرين

مليون دوالر

مليون دوالر

النفطي الجديد

بشــأن أي مخاوف كهذه ،ونشــجع البحرين

بالخبــرة وولديهــا اهتمام قوي بالمســاعدة

أن تحدثا عنه؟

االستثمار األجنبي

أحــداث  ،2011علــى وجــه الخصــوص.

وبالتأكيــد تتمتــع الشــركات األميركيــة

وخلــق فــرص العمــل فــي كال البلديــن .في

استثمارات البحرين

بالقضايا المتعلقة بحقوق اإلنســان بســبب

النفــط الجديــد أخبــارًا رائعــة للبحريــن،

األدميرال سكوت ستيرني ،هل لك

اهتمام كبير للشركات

ً
تدقيقــا كبيــرًا واهتمامً ــا كبيــرًا
تلقــت

تتمتــع الشــركات األميركيــة بخبــرة كبيــرة

أوال ،أود أن أبرز أن اتفاقية التجارة الحرة

فــي بلدينا ،ممــا أدى إلى نقــل التكنولوجيا

رحبــت الواليــات المتحــدة باالنتخابــات

حديثا في البحرين؟

اســتخراج النفــط منذ المراحــل األولى من

وهــو رقــم قياســي يمثــل زيــادة نســبتها

باستكمال عملية البيع .وقد أبرز التصويت

»»

ما مدى اهتمام شركات النفط

األميركية بحقل النفط المكتشف

فــي قطــاع النفــط والغــاز وشــاركت فــي

فــي النهاية ،عارض  70من أعضاء مجلس
الشيوخ من أصل  100المشروع ،مما سمح

في حين أن هناك حاالت ال تزال معلقة.

تعزيز االستثمارات األميركية في

المعنية هــي البيع المقترح لنظام صواريخ

لشراكتنا اإلستراتيجية مع البحرين.
أقــدر عاليــا كل فرصــة أتيحــت لــي للقــاء

»»

إلى جانب نمو التجارة الثنائية ،كيف

 3أضعــاف تقري ًبا .وفي العام  2018تجاوز

موجهة للدفاع اإلقليمي للبحرين.

األمير خليفة بن سلمان استقبلك

وزارة

أقــوى لألجيــال القادمــة .صاحــب الســمو

الشيوخ منع تشريع لوقف مبيعات

في أكثر من مناسبة ،ما انطباعك

روما.

التعرفــة الجمركيــة فــي عدد مــن الحاالت،
الحكــم وصنع القرار .نهنئ األعضاء الجدد

العمــال ،مثــل العامليــن فــي المنــازل .ومــع

الطابــع المؤسســي علــى ممارســة البحرين

كيف تجد تقارير وسائل اإلعالم

األلمنيــوم البحرينيــة علــى إعفــاءات مــن

تقدمــه أميــركا ،وقــدم إســهامات كبيــرة
للواليــات المتحــدة ولشــركائنا فــي جميــع
أنحاء المنطقة.
أعلــم أننــي لســت الشــخص الوحيــد الــذي
اســتلهم منــه االلتــزام بجعــل هــذا العالــم
مكانا أفضل وأكثر أمانا.

عودة “الحصن الياباني” في صدد
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جــونــجــي “^” يـــرافـــق “تـــاكـــيـــشـــي” ...واأللــــعــــاب تــســتــقــطــب الــجــمــهــور
سعيد محمد من صدد
غالبــا ،لــن تتمكــن مــن أن تســيطر علــى نوبــات الضحــك ،أنــت ومــن حولــك ،وأنتــم
ً

تشاهدون منافسات أهل قرية “صدد” الجميلة ،من مختلف األعمار ،وهم يتنافسون
في “حصن صدد” المستوحى من برنامج “قلعة الحصن أو حصن تاكيشي” الياباني،
فهذه الفكرة ،كما يقول رئيس اللجنة المنظمة بمركز شباب صدد الثقافي والرياضي
ميدانيا أو من تابعها عبر وسائل
حسين سعيد ،أبهرت الكثيرين ،سواء من حضرها
ً
التواصل االجتماعي ،ولهذا ،فهناك ترتيب إلعادة المهرجان من جديد.

“الحصن” سرق األضواء
مــع انطــاق صافــرة االنطــاق وصــوت
المعلــق ،تنطلــق الضحــكات بقــوة ،ومعهــا
تنطلــق عبارات التشــجيع ”:أيــوه ..روح..
يللــه يا بو ســارة ..مئــة دينــار ..روح يا بو
سارة ما تطيح” ،والجميل أن المعلق يقلد
بمهارة المراســل الصحفي للبرنامج حتى
بعبــارة “تــوكل علــى هللا” ،وكأنهــا باللهجة
اليابانيــة ،وهنــا ،قامــت “البــاد” بــدور
“جونجــي” مراســل قلعــة تاكيشــي لتنقــل
فكــرة المهرجــان الــذي شــمل  7ألعــاب،
لكــن “تاكيشــي صــدد” ســرق األضــواء
واســتقطب اهتمــام الجمهــور بيــن متاهة
الحصن ،والســير علــى الدواليــب الدوارة
المتحركــة والمشــي علــى ســلم حبــل
التوازن وشد الحبل.
يقــول رئيــس اللجنــة المنظمــة حســين
ســعيد إن مركــز شــباب صــدد نظــم هــذا
المهرجــان احتفــاال بذكــرى ميثــاق العمــل

الوطني الثامنة عشرة ،فمنذ أن تم اعتماد
المركــز مــن جانب وزارة شــؤون الشــباب
والرياضــة فــي العــام  ،2006قــدم المركــز

رئيس اللجنة المنظمة حسين سعيد

لدى شباب المركز في تنظيم المهرجانات

بالتشــويق واإلثــارة والترفيــه فــي آن

العديــد من المهرجانــات ،وتكونت الخبرة
وتغلبنــا علــى الكثيــر مــن الســلبيات ،إلــى
أن جــاءت فكــرة “#الحصن_في_صــدد”،
وكانت المفاجأة مذهلة بالنســبة لنا حيث
لم نتوقع أن يشــهد هذا النجاح واإلشــادة
من داخل البحرين وخارجها عبر المتابعة
فــي وســائل التواصــل االجتماعــي ضمن
هــاش تــاق# :الحصن_في_صــدد ،فنحــن
مــن األســاس ،كنــا نهــدف إلــى حضــور
الجمهــور مــن داخــل القريــة وخارجهــا
للمشاركة والمشاهدة.

النسخة الثانية قادمة قري ًبا
ويلفــت حســين ســعيد إلــى أن “الحصــن”
تميــز لكونــه يشــمل مراحل عــدة تتفاوت
فــي صعوبتهــا ،وهــذا هــو ســبب تميزهــا

واحــد ،ولهــذا ،ونظــرً ا لإلشــادة بالعمــل،
تخطــط اللجنــة المنظمــة إلعــادة “حصــن
صــدد” بإدخــال مزيــد مــن األفــكار
والتطويــر ،والنقطــة المهمــة ،أن إدارة

“نشطف بك يعني نشطف بك وازن نفسك”

مركز شــباب صدد أسندت المهمة والدعم
للشــباب ممــا ســاهم فــي رفــع الحماســة
ً
عالوة
وقبــول التحــدي لتحقيق النجــاح،
على جانب مهم ،وهو أن هناك توجها في
البلد لتشجيع هذه األنشطة والمهرجانات
التــي تحظى بدعــم واهتمام ممثل جاللة
الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة
رئيــس اللجنــة األولمبية البحرينية ســمو
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ،معبرً ا
عن الشــكر والتقدير لكل من شجع وأشاد
مــن أبنــاء البحريــن فــي مختلــف وســائل
اإلعالم اإللكتروني.

برنامج المسابقات الياباني

متاهة الحصن الصددي

“تاكيشي”
فكــرة المهرجــان مســتوحاة مــن برنامــج
قلعة الحصن أو قلعة تاكيشي هو برنامج
مســابقات ألعــاب جســدية ترفيهيــة أقيم
في اليابان في الفترة من العام  1986إلى
 1990علــى شاشــة تــي بــي إس وعــرض
على جزأين ،حيث يشــارك فيه عدد كبير
مــن المتســابقين مــن كل أرجــاء اليابــان
فــي المنافســة والمغامــرة والترفيه ،وبعد
دبلجته إلى العربية سمي البرنامج باسم:

“واللي شبكنا يخلصنا”

“الحصن”.

والممثــل الكوميــدي الملقــب بجونجــي

ّ
وتضم
اجتيــاز مراحل كبيرة مــن الموانع،

وحســب موقــع “ويكيبيديــا” ،فــإن أول

الصحفــي الــذي يرافــق المُ تباريــن علــى

وغنية باأللعاب
بداخلهــا مراحل متنوّ عــة
ّ

عــرض للبرنامــج كان فــي العــام ،1986

األرض فــي جميــع مراحــل البرنامــج،

الشــيقة التــي
الرياضيــة البريــة المائيــة
ّ

حيــث اشــتهر وأصبــح محــط أنظــار

ويعتمــد البرنامــج علــى رصــد المواجهــة

الجميــع ،وتمــت دبلجتــه والتعليــق عليــه

بيــن فريقــي المهاجميــن والمدافعيــن عن

المدافعيــن بالدفــاع عــن الحصــن بوضــع

بصــوت الممثــل واإلعالمــي اللبنانــي

الحصــن ،ويخــوض المســابقة فئــة كبيرة

الحواجــز والعقبــات إلعاقــة المهاجميــن

الراحــل ريــاض شــرارة ،وقــدم البرنامــج

مــن المتســابقين اليابانييــن فــي الهــواء

دون نجاحهــم فــي تجــاوز مراحــل

الممثــل اليابانــي المشــهور هاياتــو تانــي

الطلــق ،ويحــاول فريــق المتســابقين

المسابقة.

ّ
تتطلب الشجاعة والمثابرة ،ويقوم فريق

أبو الفتح يتفقد سير العمل بمشروع تطوير الحديقة المائية

اإلبـــــــــقـــــــــاء عــــــلــــــى مـــــعـــــالـــــمـــــهـــــا األصــــــلــــــيــــــة مــــــــن مــــــــرافــــــــق وأشـــــــجـــــــار

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

أكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبو الفتح أهمية الحفاظ على الطابع الخاص للحديقة
المائية خالل العمل في المرحلة الثانية من مشروع التطوير ،مشددا على المحافظة على العناصر الزراعية وطابعها األصلي في مشروع التطوير.
وثمــن الوكيــل توجيهــات قرينــة العاهــل رئيســة

مــن المشــروع متعلقــة بإعــادة تأهيــل الحديقــة

تطويــر الحديقــة المائيــة التــي تحظــى باهتمام

المجلــس األعلــى للمــرأة صاحبــة الســمو الملكــي

بالكامــل وإنشــاء مســطحات خضــراء ومرافــق

خــاص مــن صاحبة الســمو الملكــي قرينة عاهل

األميرة ســبيكة بنــت إبراهيم آل خليفة بضرورة
الحفــاظ علــى الشــكل التاريخــي للحديقــة مــع

وممــاش ومطعــم ومواقف
واســتراحات عائليــة
ٍ

البــاد ،كمــا أنــه يعــد أحد المشــروعات الرئيســة

للســيارات وإعــادة تأهيــل المســطحات العائليــة

تطويرهــا لتتحول إلــى متنزه عام وعنصر جذب

بحيث تكون مرفقا ترفيهيا عائليا متكامال.

مــع مجلس أمانــة العاصمــة والمبــادرة الوطنية

للمواطنين والزوار.

وأكــد أبو الفتــح “بأن الوزارة حريصة على إعادة

لتنميــة القطــاع الزراعي .يشــار إلى أن مشــروع

جــاء ذلــك خالل تفقده ســير العمل فــي المرحلة

تأهيــل الحديقــة المائيــة بمكوناتهــا القديمــة

تطوير الحديقة المائية يقام على مساحة 6.57

الثانيــة مــن مشــروع تطويــر الحديقــة المائيــة

والحفــاظ علــى تاريخهــا؛ نظــرا لمكانتهــا التــي

هكتــار ،ويســتهدف إعــادة تأهيــل الحديقــة مــع

برفقة رئيس مجلس أمانة العاصمة صالح طاهر

ترتبــط بذاكــرة المواطنيــن كمنشــأة جماليــة

الحفــاظ علــى طابعهــا الخــاص وعلــى األشــجار

طرادة ووائل المبارك الوكيل المســاعد للخدمات

ترفيهية لألسر البحرينية”.

والبحيــرات الموجــودة فيهــا ،وتوفيــر ممشــى

البلديــة المشــتركة وعــدد مــن مســؤولي الــوزارة

وأضــاف “أن إعــادة تأهيــل الحديقــة يراعــي

وجلســات مظللــة للعوائــل وتوفيــر مســطحات

ومهندســي المشــروع ،واطلــع خــال الزيــارة

الحفــاظ علــى المعالــم التاريخيــة للحديقــة

خضــراء ،وإضافة خدمات جديدة تمثل عناصر

علــى االنتهــاء مــن المرحلة األولى من المشــروع

متمثلــة فــي المماشــي والمســطحات المائيــة

جذب للزوار.

وعلــى البــدء في المرحلــة الثانية التي ســتعطي

الموجــودة واألشــجار المعمــرة” .وشــدد أبــو

كما يشــمل المشــروع على إنشــاء حديقــة نباتية

الحديقــة شــكلها العام .وقــال إن المرحلة الثانية

الفتــح علــى ضرورة تســريع العمل في مشــروع

متنوعــة األصنــاف واألنــواع والفصائــل النباتيــة

بالنســبة للــوزارة ،والتــي يتم تنفيذهــا بالتعاون

خالل تنفقده سير العمل

متمثلــة فــي نباتــات مزهــرة كالــورود ،أعشــاب
طبيبــة ،نباتــات متســلقة ،نباتــات عصاريــة
وشوكية إضافة إلى األشجار والنخيل والنباتات
المحلية.

حريق يلتهم مأتم الديه الشرقي واألضرار مادية

رئــيــس “الــجــعــفــريــة” :سيتم هــدمــه وإعـــادة بنائه بــأقــرب وقــت ممكن

المنامة  -األوقاف الجعفرية

قام رئيس األوقاف الجعفرية الشيخ محسن
آل عصفــور يتفقــد مأتــم الديــه الشــرقي بعد
تعرضــه لحريــق فــي وقــت مبكر فجــر أمس
بمعيــة ممثل المنطقة النائب ممدوح الصالح
وبحضــور عضــو مجلــس اإلدارة عبــدهللا
الجنوســاني والقائــم بأعمــال مديــر اإلدارة
علي ميرزا وممثلي إدارة المأتم.
وبهــذا الصدد ،أكــد رئيس األوقاف الجعفرية
أن اإلدارة حريصــة علــى رعايــة المســاجد
والمآتــم ،وتقديــم كل الدعــم والمســاندة

خالل تفقد مأتم الديه الشرقي

والرعايــة لتطويرها وإعمارها بما يســهم في
أداء رسالتها السامية.
ولفــت آل عصفــور إلــى أن أضــرار الحريــق
الــذي تعــرض إليــه مأتــم الديــه الشــرقي
اقتصــرت على الجوانب المادية ولم تســجل
إصابات بشرية.
وأشــار إلــى أنــه ســيتم التنســيق لهــدم وبناء
المأتــم فــي أقرب وقــت ممكن بالتنســيق مع

الجهــات ذات العالقــة ،ومــن خــال ميزانيــة

عن تقديره لســرعة اســتجابة الدفاع المدني

الــذي تعــرض إليــه المأتم ،الفتا إلــى أن مأتم

البنــاء المخصصة مــن إدارة الماتم وتبرعات

إلخمــاد الحريــق والحيلولــة دون انتشــاره

الديه الشــرقي يعد من أقدم المآتم في قرية

المحســنين ومراجعــة الخرائــط لتســريع

للمبانــي المجاورة للمأتم ،مثمنا بذات الوقت

الديه ،والتنسيق جار مع إدارة المأتم وإدارة

تراخيــص البنــاء بالتنســيق مــع الجهــات

ســرعة تواصــل إدارة األوقــاف الجعفريــة

األوقــاف الجعفريــة التخــاذ اإلجــراءات

المختصة.

وزيــارة الشــيخ محســن آل عصفــور مــع

الالزمــة مــع الجهــات ذات العالقــة لهدمــه

مــن جانبــه ،أعــرب النائــب ممــدوح الصالــح

مســؤولي اإلدارة؛ للوقــوف علــى الحــادث

وإعادة بنائه.
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يوسف زينل يلوم الرئاسة لتحوير قرار المجلس
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ســقــوط شــــرط اقــتــطــاع  ٢٣٠مــلــيــون ديـــنـــار مـــن “الــتــعــطــل”

لماذا ال تعادل
شهادات األكاديميين
األجانب؟!

إبراهيم النهام

Û Ûيفــرض قانــون التعليم العالي علــى المواطن البحريني الحاصل على شــهادتي
الماجســتير والدكتوراه أن يتقدم بطلب معادلة لشــهادته ،للتأكد من مطابقتها
الشروط والمعايير ،لالعتراف بها.

Û Ûوعلى النقيض ال تنطبق هذه الشروط على األساتذة واألكاديميين األجانب ،إذ
يوافق عليها وتُ مرر ،من دون تطبيق شروط المعادلة ،كما هو الحال للبحريني.

Û Ûوينســب بعــض هــؤالء األجانــب شــهاداتهم لجامعــات فــي إســبانيا ،وفرنســا،

يوسف زينل

وروسيا وغيرها ،في حين أنهم ال يتقنون حرفً ا واحدً ا من لغة هذه الدول ،كما
أن بعض هذه الشهادات من جامعات غير معتمدة بمملكة البحرين.

علــى مشــروع القانــون يتضمــن  ٣شــروط،

احتســاب المبلــغ المقتطــع قرضــا رفــع ال ّديــن

األول أن يكــون اقتطــاع المبلــغ لمــرة واحدة

العام وأمور أخرى سلبية على االقتصاد.

يلــوم الرئاســة علــى ذلــك ومــن يقــف خلــف

وفــق توصية لجنــة الخدمات ،والثاني النص

وبيــن أن مجلس النواب وافق على اقتراحه

كتابة قرارات المجلس.

بالقانــون علــى اقتطــاع مبلــغ  ٢٣٠مليــون

وفــق الشــرطين بعــد التوافــق علــى تعديــل

ودعــا لتصويــب عاجــل لمضمــون القــرار،

دينــار ،والثالــث اعتبــار المبلــغ قرضــا حســنا

صياغة الشرط الثالث بحيث تضخ الحكومة

ويمكن الرجوع لتسجيالت الجلسة؛ للوقوف

يوجــب علــى الحكومــة إعــادة المبلــغ عنــد

مــاال عند عجز صندوق التأمين ضد التعطل،

على طبيعة القرار الذي صوّ ت له المجلس.

التعطل.

تحسن األوضاع.

بمعنــى أن ينــص التعديــل التشــريعي علــى

وأشــار إلى أن إسقاط تحديد المبلغ المقتطع

وذكــر زينــل لـ “البــاد” أن الحكومــة تحفظت

اشــتراط االقتطــاع لمــرة واحــدة وتحديــد

يفتــح البــاب أمــام الحكومــة ألخذ مبلــغ غير

وأضــاف :قدمــت بالجلســة الماضيــة تعديــا

علــى الشــرط الثالــث؛ ألنــه يترتــب علــى

المبلغ.

متفق عليه.

راشد الغائب

Û Ûومــا يزيــد الطيــن بلــه ،أن بعــض هــذه الشــهادات ،مــن جامعــات يمنــع مجلــس
التعليم العالي الطلبة البحرينيين من التســجيل بها ،وهو ما يلزم المجلس ألن

مــن الذي شــوّ ه قــرار مجلس النــواب المحال

يُ عالج هذا الوضع بشكل موضوعي وجذري وقانوني.

لمجلــس الشــورى؟ يســأل النائــب يوســف

Û Ûبدايتــه ،تعديــل قانون أحكام التعليم العالي ،عبر إدخال بند معادلة الشــهادات

زينــل عبر “البــاد” عن إزالة نص تحديد مبلغ

العليــا (الماجســتير والدكتــوراه) لألســتاذة واألكاديمييــن األجانــب أســوة

 ٢٣٠مليــون دينــار لتمويــل برنامــج التقاعــد

بالبحرينييــن ،بخطــوة تصحيحيــة مــن شــأنها أن توجــد الشــواغر المســتحقة

االختيــاري مــن فائــض حســاب التأميــن ضد

ألبناء البلد ،وتُ حسن من مخرجات التعليم والتربية على حد سواء.

Û Ûإن إجراء هذا التعديل ،لهو الخطوة األولى في الوصول لرؤية علمية متكاملة
لنظــام التوظيــف فــي الجامعــات البحرينيــة ،خصوصــا لوظائــف األســاتذة

المشاركين ،واألساتذة بدرجة (بروفيسور) ،فهي مسألة بالغة األهمية ،البد من

فوزية زينل

وعــن المتهــم بتحوير قــرار المجلس ،رد أنه

رد “أمانة النواب” على تصريح يوسف زينل لـ “البالد”

النظر بها ،ومعالجتها بدقة بالغة.

أيضــا ،ألهميــة إيجــاد الدراســات المتعمقــة ،المحــددة للتخصصــات
ً
Û Ûوأشــير

» »توضيحا لما نشر بصحيفة
البالد حول ما تفضل به النائب
يوسف زينل ،خالل الجلسة

الجديدة التي يحتاجها سوق العمل ،والشروط الواجب توافرها فيمن يقومون

بتدريسها واإلشراف على رساالت المؤهالت العليا (الماجستير والدكتوراه).

ebrahim.alnahham

االعتيادية الرابعة عشرة ،عن
إزالة نص تحديد مبلغ 230
مليون دينار لتمويل برنامج

قد تم على التعديل النهائي
الذي تفضل به النائب في آخر
مداخلة له.

التقاعد االختياري من فائض
حساب التأمين ضد التعطل.
نود التنويه بأن التصويت

@albiladpress.com

خلف والقائد يعلقان الدرع الذهبي في المركز البلدي الشامل
“بنايات” يسرع استصدار تراخيص البناء ويجعل “الخاص” شريكا أساسيا

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

الخدمــة التــي حصلــت علــى التصنيــف الذهبي

قــام كل مــن وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات

في جودة خدماتها المقدمة.

الحكوميــة فــي تحفيــز الجميع نحــو التميز في

الــوزراء فــي تطوير نوعيــة الخدمــات المقدمة

تقديــم خدمــات متطــورة وســريعة للمواطنيــن

مــن قبــل القطــاع الحكومــي مبينــا أن الجائــزة

األنظمــة

محــل اعتــزاز جميــع العامليــن فــي القطاعــات

كمــا قــام الوزيــر والقائــد بجولــة فــي معــرض

والمقيميــن

الصــور لنظــام “بنايــات” الجديــد ،مشــيرا إلــى

اإللكترونيــة ،إذ قــام أثنــاء الجولــة بتعليق درع

البلدية المختلفة.

أهميــة النظــام فــي ســرعة اســتصدار تراخيص

الفئــة الذهبيــة الــذي حصلــه عليــه المركــز مــع

وأوضح أن حصول المركز البلدي الشــامل على

المركــز البلــدي الشــامل ،وذلــك بحضــور اللجنة

البنــاء وجعــل القطــاع الخــاص شــريكا أساســيا

القائد.

الفئــة الذهبيــة يعكس مدى التطــور الذي حققه

في عملية استصدار التراخيص.

وعبــر خلــف عــن امتنانــه لــدور صاحــب الســمو

المركــز علــى صعيــد خدمــات العمــاء وســرعة

المعنيــة ببرنامج “تقييم” لتعليق الدروع لمراكز

وأشــاد الوزيــر بــدور جائــزة مراكــز الخدمــة

الملكــي ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس

إنجاز المعامالت وتيســير الحركة االســتثمارية

والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف ،والرئيــس
التنفيــذي

لهيئــة

المعلومــات

والحكومــة

اإللكترونيــة محمــد القائــد بزيــارة ميدانيــة إلى

باســتخدام

أحــدث

الفضالة تتطلع على احتياجات جدالحاج الخدمية

فـــي إطـــار تنفيـــذ توجيهـــات ســـمو رئيـــس الـــوزراء

تنفيــذا لتوجيهــات رئيــس الــوزراء صاحــب

اجتمــع رئيــس الجمارك الشــيخ أحمــد بن حمد

الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل

آل خليفــة ،ومحافــظ الهيئــة العامــة للجمــارك

خليفــة ،وبمتابعــة مــن قبــل وزيــر األشــغال

بالمملكــة العربيــة الســعودية أحمــد الحقبانــي،

وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي

فــي إطــار االجتمــاع الثالــث للجنــة العليــا بيــن

ووكيل الوزارة لشــؤون البلديــات قامت بلدية

جمــارك مملكــة البحريــن ،والمملكــة العربيــة

المنطقــة الشــمالية بجولــة ميدانيــة؛ لالطــاع

السعودية الشقيقة الذي عقد في الرياض.

على احتياجات أهالي قرية جدالحاج.

وصرح رئيس الجمارك بأن العالقة بين جمارك

وأكــدت المديــر العام لبلدية المنطقة الشــمالية

البلديــن الشــقيقين ،تعــدت مرحلــة التنســيق

إلــى جدالحــاج تفقــدت فــي ســياقها ســاحل

تصاريح البناء للمشــاريع االستثمارية ،موضحا

علــى التطويــر المســتدام للخدمــات الحكوميــة

حرص الــوزارة وبناء علــى توجيهات الحكومة

التي تقدمها الوزارة ومنها مراكز الخدمة.

االعتراف المتبادل للشركات والمصانع المدرجة بـ “المشغل االقتصادي” خالل 2019

البديع  -بلدية المنطقة الشمالية

لميــاء الفضالــة ،لــدى قيامهــا بزيــارة ميدانيــة

فــي البــاد خصوصا أنــه المركز المعنــي بتقديم

برئاســة صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء

تكامل العالقة بين جمارك البحرين والسعودية
المنامة  -وزارة الداخلية

ووصلت إلــى مرحلة التكامل لتنفيذ متطلبات

خالل الجولة

الوزير والقائد يعلقان الدرع الذهبي

قــرارات قــادة دول مجلس التعــاون الخليجي

خالل االجتماع

إدارة معارض المجوهرات.

إلــى تجربــة مملكــة البحرين فــي تطبيق نظام

ومن هذا المنطلق ،وجه رئيس جمارك البحرين

التخليــص المســبق بجســر الملــك فهــد والــذي

دعــوة لهيئــة الجمــارك بالســعودية الشــقيقة

أســهم فــي زيــادة انســياب حركــة الشــاحنات.

للتعــرف عــن قرب علــى اإلجــراءات الجمركية

وفــي الختــام ،أكــد رئيــس الجمــارك أن هــذا

وكيفيــة العمــل على إدارة المعــارض مع األخذ

االجتماع جاء في إطار الخطة الموضوعة بين

باالعتبــار حرص شــؤون الجمــارك على التطور

البلدين الشقيقين لتوحيد وتيسير اإلجراءات

فــي اإلجــراءات الجمركيــة بشــكل ســنوي؛

فــي حركــة التبادل التجاري فــي ظل العالقات

بهــدف التســهيل والتســريع في إنهــاء خدمات

الوطيدة التي تربط البلدين ،معربا عن خالص
الشــكر والتقديــر لجمــارك الســعودية على كرم
الضيافة .

الدائــرة األولــى ســيد شــبر إبراهيــم الوداعــي

تحســين الســاحل واالرتقاء بمظهــره الجمالي،

علــى مباشــرة العمــل؛ لتلبية احتياجــات أهالي

وأشــاد بجهــود بلديــة المنطقــة الشــمالية فــي

قريــة جدالحــاج .وأكــدت الفضالــة أن “ســاحل

متابعة احتياجات ومتطلبات قرية جدالحاج،

جدالحــاج سيشــهد تطويــرا علــى مســتوى

وأعــرب عــن شــكره لســمو رئيــس الــوزراء في

المهمــة منها اســتكمال متطلبات منفذ الدخول

وااللتقــاء باألهالــي لالســتماع منهــم بشــكل

النظافــة وتهيئــة مكان جديد أللعــاب األطفال،

اهتمــام ســموه الملحــوظ باحتياجــات قــرى

األول ،واالطــاع علــى مســودة االعتــراف

مباشــر لمالحظاتهــم ومتطلباتهــم المتعلقــة

كمــا تــم توجيه شــركة النظافــة بزيــادة العمال

الدائــرة ،مشــيدا بالجهــود التــي يبذلهــا ســموه

المتبــادل للشــركات والمصانــع المدرجــة فــي

بالعمل البلدي.

فــي الســاحل والعمــل علــى االهتمــام بمنظــره

وحرصــه الدائــم فــي تلبيــة احتياجــات قــرى

برنامج المشــغل االقتصادي في البلدين والتي

وقالــت إن البلديــة تعمــل بالتنســيق مــع عضــو

الحضاري ،واالرتقاء بالتجميل والتخضير في

الدائــرة األولى في المحافظ الشــمالية وتوفير

ســيتم توقيعها في وقت الحــق هذا العام ،كما

المشاركين في المعارض في نسخة هذا العام.

المجلــس البلــدي المنطقــة الشــمالية ممثــل

الساحل” .من جهته ،أبدى الوداعي تفاؤله في

المتطلبات الخدمية الضرورية للمواطنين.

تــم االطــاع علــى تجربــة مملكــة البحرين في

كمــا تطــرق الشــيخ أحمــد بــن حمــد آل خليفــة

جدالحــاج ،أن هــذه الزيارة ترجمــة لتوجيهات
ســمو رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة لالطــاع
على االحتياجــات الخدمية والمرافقية للقرية

في إزالة المعوقات التي تحيط حركة التبادل
التجــاري بيــن دول المجلــس ،منوهــا إلــى أن
االجتمــاع تطــرق للعديــد مــن الموضوعــات

“نهرا” تمنح  30حجاما وحجامة شهادات احترافية
بدور المالكي من مدينة عيسى
اســتلم  30بحرينــي أمــس ،شــهاداتهم االحترافيــة وتراخيصهــم المعتمــدة من من
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا” ،ليصبحوا مؤهلين رسميا
للعمل بمهنة الحجامة الشعبية اآلمنة.
وقالــت رئيــس لجنــة االستشــارة لتراخيــص

البحريــن ،بفكــرة عملــت عليهــا طويــا،

الطــب البديــل والتكميلــي فــي “نهــرا” نعمــت

موضحــة أن الرئيــس التنفيــذي للهيئــة مريم

الســبيعي ،علــى هامــش حفــل التخريج الذي

الجالهمــة رحبــت بهــا ،ليتــم بعدهــا الموافقة

أقيــم فــي مستشــفى الســام التخصصــي،

على المشروع.

إن الـــ  30حجــام وحجامــة ،ســينضمون إلــى

وقالــت الســبيعي إن الدعــم الكبيــر مــن قبــل

 25حجامــا شــعبيا تــم ترخيصهــم مــن الهيئة

رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة الشــيخ

فــي ديســمبر الماضــي ،مشــيرة إلــى أن العدد

محمــد بــن عبــدهللا آل خليفــة ،والدعــم

الحالــي للحجامين المعتمدين بلغ  55حجاما

المباشــر والمتواصــل مــن الجالهمــة لهــذا

مصــرح لهــم ،ونعمل على أن يصــل العدد إلى

المشروع الوطني يهدف إلى أعداد جيل من

 100حجــام وحجامة بحريني شــعبي معتمد

الحجامين الشعبين المؤهلين ،وذلك لمواكبة

المشاركون بعد نهاية الدورة

خالل الحوار

وبدورهــا ،أعلنــت الجالهمــة عــن انطــاق

المرخصين.

ويؤدون دورهم التكميلي في سلسلة ودائرة

الدوليــة للطــب الطبيعــي مــن مركز الشــارقة

واعتمــاد أول مركز تدريبــي معتمد للحجامة

وذكرت الجالهمة في تصريحات لـ “البالد” أن

الخدمــات الطبيــة ،وقالــت “أصبــح حلمنــا

العالمــي للطــب الشــمولي هيمــن النحــال عــن

فــي البحرين ،والذي ســيكون في مستشــفى

تنظيــم هــذه الدورات يأتي لمنح المشــاركين

حقيقــة فــي هــذا المشــروع الوطنــي األول

ســعادته باإلشراف العلمي على هذا البرنامج

الســام وبدعــم كامــل مــن “تمكين” ،مشــددة

مزيــدا مــن االعتماديــة واالحترافيــة لخلــق

والرائج في مملكتنا العزيزة”.

والــذي ينظــم للمــرة الثانيــة فــي البحريــن

وعي تام بمهنة الحجامة ولتمكينهم ليكونوا

ومــن جانبــه ،أعــرب اختصاصــي الطــب

كمشروع وطني مميز ومدعوم من الحكومة

“محجمين آمنين” يمارسون الحجامة اآلمنة

التكميلي والعالج بالحجامة ،ســفير المنظمة

وجميع الجهات الصحية الرائدة في المملكة.

ومرخص قبل نهاية العام .2019

رؤيــة جاللــة الملــك والحكومــة فــي تفعيــل

وأشــارت إلى أن “نهرا” تبنت مشــروع تنظيم

السياحة العالجية ومن ضمنها الطب البديل

على دور ومسؤولية الهيئة في مراقبة جميع

مزاولــة مهنــة الحجامــة الشــعبية لموطنــي

والتكميلي والذي تندرج تحته الحجامة.

المؤسســات الصحيــة المرخصــة والمهنييــن
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وفد “األعلى للمرأة” يختتم زيارة عمل مثمرة لنيويورك وواشنطن
احتفــاء دولــي بجائــزة األميــرة ســبيكة العالميــة وتعزيــز التعــاون مــع األمــم المتحــدة
الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

اختتــم وفــد المجلــس األعلى للمــرأة زيارة
عمــل لــكل مــن مقــر األمــم المتحــدة فــي
نيويــورك ،والعاصمــة األميركية واشــنطن،
حيث حفلت ببرنامج عمل مكثف بلقاءات
واجتماعــات مــع دوائــر وشــخصيات صنــع
القــرار األممــي واألميركــي ،وأثمــرت عــن
نتائــج بــارزة تعمل األمانــة العامة للمجلس
حاليــا علــى البنــاء عليهــا
األعلــى للمــرأة
ً

ومتابعــة تنفيذهــا بحســب المعطيــات
واألولويــات ،وبمــا يخــدم أهــداف مملكــة
البحريــن من خــال المجلس األعلى للمرأة
كدولــة رائــدة ملتزمــة مــع حلفائهــا حــول
العالم في دعم مختلف قضايا المرأة.

المشاركة في لجنة وضع المرأة
واســتهل وفــد المجلــس األعلــى للمــرأة

حفل االعالن عن جائزة العالمية لتمكين المرأة في دورتها األولى

جــدول أعمــال بالمشــاركة فــي جلســة
المناقشــة العامــة للــدورة  63للجنــة وضــع
المــرأة فــي مقــرر األمــم المتحــدة فــي
بنيويــورك ،إذ أكــد فيهــا الجانــب البحريني
الدور الحيــوي الذي يلعبه المجلس األعلى
للمــرأة برئاســة صاحبــة الســمو الملكــي
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ،مع
شــركائه علــى التطويــر المســتمر لمنظومة
الخدمــات والتســهيالت التي تعزز الحماية
االجتماعيــة لألســرة البحرينيــة ،وإدمــاج
احتياجــات المــرأة فــي برامــج العمــل
ً
تحقيقــا
الحكوميــة والميزانيــة العامــة؛
لرؤيــة البحرين االقتصاديــة  2030القائمة
فــي توجهاتهــا ومضمونهــا علــى أســس
العدالــة االجتماعيــة وتكافــؤ الفــرص التي
أقرها الدستور.
وألقــى المنــدوب الدائــم لمملكــة البحريــن
لــدى األمــم المتحــدة بنيويــورك جمــال
بين فيهــا ما تقوم
الرويعــي كلمــة المملكــةّ ،
بــه البحريــن من جهــود مضنية فــي مجال

الحمايــة االجتماعيــة واســتكمال البنــى
التحتيــة لضمــان وصــول المــرأة للخدمات

الجلسة االفتتاحية للجنة وضع المرأة

المقدمــة لهــا ،مشــيرا إلــى عــدد مــن أبــرز
البرامــج المفعلــة علــى المســتوى الوطنــي
كخدمــات الدعــم المالــي للمــرأة البحرينية
بحسب ظروفها االقتصادية واالجتماعية،
ومــن أهمهــا عــاوة تحســين المعيشــة،
وعالوة بدل الســكن لحين توفيره من قبل
الدولــة ،إضافــة إلــى الضمــان االجتماعــي،
وعــاوة بــدل التعطــل ،والضمــان الصحي،
ومنح شهرية خاصة لذوي اإلعاقة.
وتحــدث الرويعــي عــن المبــادرات النوعية
التــي أطلقتهــا المملكــة لرفــع معــدالت
مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل ،إذ ازداد
معــدل الدخــل التقديــري للمــرأة للفتــرة
( )2010-2017بحوالــي  ،% 66وارتفعــت
نســبة حضــور المــرأة البحرينيــة فــي
مؤسســات القطــاع العام خــال الفترة (من

المدنــي بسياســة عــدم التمييز ضــد المرأة،

شركائها الدوليين على صعيد تبادل أفضل

السياســة والدبلوماســية وقضايــا المــرأة

رســمية تعمــل مــع الجميع من أجــل ضمان

كمــا التقــت األنصــاري مــع ســتيفن جليــن

وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل

الممارســات والخبــرات؛ مــن أجــل تذليــل

إن مملكــة البحريــن حققــت قفــزات نوعية

إدمــاج احتياجــات المــرأة فــي التنميــة

علــى مختلــف األصعــدة ،وإبــراز وتقديــر

التحديــات التي تواجههــا المرأة في جميع

فــي مجــال دعــم المــرأة وتعزيــز حضورها

والنهــوض بمكانتهــا وتوظيــف إمكاناتهــا

مديــر مكتب شــؤون المــرأة والديمقراطية

الجهود والمبادرات والمشــاريع المؤسسية

المجاالت.

فــي مختلــف المجاالت على مــدى العقدين

وقدراتها.

والفرديــة الموجهــة إلدمــاج احتياجــات
المــرأة بمــا يســهم فــي إحــداث التغييــر
اإليجابــي فــي واقعهــا نحــو حيــاة أكثــر
استقرارًا وإنتاجية ،وإبراز مستويات تقدم
المــرأة علــى المســتوى الوطنــي ،وتعميــم
أفضــل الممارســات الفاعلــة لتعزيــز مركــز
المرأة على المستوى العالمي والسعي نحو
تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة ذات العالقــة
بتحقيق العدالة بين الجنسين.

 2006وحتــى  )2018من  % 38إلى % 50

لقاء وزير المساواة اإليرلندي

مــن إجمالــي العاملين البحرينييــن ،أما في

وعلــى هامــش المشــاركة فــي لجنــة وضــع

مؤسســات القطــاع الخــاص فقــد ارتفعــت
نســبة مشــاركة المــرأة مــن  % 24إلــى 34
 ،%وبلــغ معــدل االنخفــاض للباحثــات عن
عمــل خالل الفترة (مــن  2012وإلى )2017
مــن  % 4إلــى  ،% 3.2كمــا وصلــت نســبة
الســجالت التجاريــة المملوكــة مــن قبــل
المــرأة ،للعــام  2018لحوالــي  % 49مــن
إجمالي السجالت التجارية النشطة.

إعالن الفائزين بجائزة األميرة
سبيكة
وخالل مشاركة المجلس األعلى للمرأة في
الــدورة الـــ  63للجنة وضع المــرأة في مقرر
األمم المتحدة في نيويورك ،نظم المجلس
بالتعــاون مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمرأة
حفــل إعــان أســماء الفائزيــن بـــ “جائــزة

األنصاري تستعرض أبرز إنجازات البحرين على صعيد تقدم المرأة

المــرأة بنيويــورك ،التقــت األميــن العــام
للمجلــس األعلــى للمــرأة هالــة األنصــاري،
بوزيــر الدولــة لشــؤون الهجــرة واإلندمــاج
والمســاواة بجمهوريــة أيرلنــدا ديفيــد
ســتانتون ،إذ اســتعرض الطرفــان أهــم
المبــادرات وأحدثهــا فيمــا يتعلــق بوضــع
السياســات والبرامــج المؤثــرة علــى صعيد

واشنطن تطلع على جهود
البحرين
وعقــب انتهــاء المشــاركة فــي اجتماعــات
لجنــة وضــع المــرأة واإلعــان عــن الفائــزة
بجائــزة األميــرة ســبيكة العالميــة لتمكيــن
المــرأة ،انتقــل وفد المجلــس األعلى للمرأة
إلــى واشــنطن ،حيــث جــرى برنامــج عمــل
مركــز تــم إعــداده من قبل ســفارة البحرين

الماضييــن فــي ظــل المشــروع اإلصالحــي
لجاللــة الملــك ،األمــر الــذي ســاهم بشــكل
ملحــوظ فــي نقــل البحريــن إلــى مصــاف
الــدول المتقدمــة فــي مجــال الديمقراطية
الدســتورية واحتــرام حقــوق اإلنســان
وتســريع معــدالت التنميــة فــي مختلــف
المجــاالت وتفعيــل طاقــات جميــع شــرائح
الشعب بما في ذلك الشباب والنساء.

نقاش في معهد دراسات الشرق

فــي العاصمــة األميركيــة ،اشــتمل علــى

األوسط

الميدانيــة لمؤسســات بحثيــة وأكاديميــة،

وضمــن برنامــج العمــل في واشــنطن ،عقد

عــدد مــن النــدوات التفاعليــة والزيــارات
كمــا شــمل عــد ًدا مــن اللقــاءات مــع عــدد
مــن الشــخصيات األميركيــة البــارزة مــن
السياسيين والدبلوماسيين وصناع القرار.

المجموعة األميركية للسياسة
الخارجية للمرأة

تقدم المرأة في البلدين.

وفي لقاء مفتوح مع “المجموعة األميركية

وأوضحت األنصاري للوزير التقدم المحرز

للسياســة الخارجيــة للمرأة” جــرى تنظيمه

فــي البحرين في مجال ســد فجوة األجور

بمقــر “المتحــف الوطني للنســاء” بالعاصمة

بيــن الجنســين ،وسياســات التــوازن بيــن

واشــنطن ،اســتعرضت األنصــاري أبــرز

الجنسين من خالل دمج احتياجات المرأة

إنجــازات البحرين على صعيد تقدم المرأة

كل مــن المجلــس األعلــى للمــرأة ومعهــد
دراســات الشــرق األوســط فــي واشــنطن
“طاولــة نقــاش” جــرى خاللهــا اســتعراض
التقــدم الــذي تحرزه البحريــن في مختلف
مجــاالت دعم المــرأة وتعزيز حضورها في
مختلــف المجــاالت عمومــا ،وفــي تحقيــق
أهــداف التنميــة المســتدامة خصوصــا،
بحضــور صنــاع قرار وشــخصيات سياســة
ودبلوماسية واقتصادية أميركية بارزة.
وتحدثت األنصاري خالل اللقاء عن إيمان
جاللة الملك بدور المرأة األساسي كشريك

لقاءات ثنائية مع صناع القرار
وفي إطار التعريف بإنجازات المملكة على
صعيد تقدم المرأة البحرينية ،حرص الوفد
البحرينــي علــى اســتثمار زيــارة المجلــس
لواشــنطن فــي عقــد أكبــر عــدد ممكــن مــن
اللقــاءات مــع الشــخصيات البــارزة وصناع
القــرار؛ بهــدف بحــث أفــق أوســع للتعــاون
بيــن مملكــة البحريــن والواليــات المتحــدة
األميركيــة فــي مختلــف قضايــا المــرأة،
إضافة إلى إطالع المســؤولين األمريكيين
علــى إنجــازات مملكــة البحريــن في مجال
دعم المرأة.

تواصل مع مجلس النواب
األميركي
وعقــدت األنصــاري اجتمــاع عمل مع عضو
مجلــس النــواب األميركــي كريس ســميث،
وذلــك بحضــور ســفير مملكــة البحريــن
لــدى الواليــات المتحــدة األميركية الشــيخ
عبدهللا بن راشــد آل خليفة ،إذ استعرضت
منجزات البحرين فيما يتعلق بتقدم المرأة
البحرينيــة ووصولهــا لمواقع صنــع واتخاذ

فــي برنامــج العمــل الحكومــي والموازنــة

البحرينيــة .وقالت فــي كلمة أمام جمع من

في التنمية ،إذ أمر بإنشاء المجلس األعلى

العامــة ،مؤكــدة التــزام المملكــة بالعمــل مع

للمــرأة فــي العــام  2001برئاســة صاحبــة

القرار.

النســاء األميركيــات البــارزات فــي مجــال

الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة ،كجهــة

لقاء مع الخارجية األميركية

وحقــوق اإلنســان والعمــل لشــؤون الشــرق
األدنى بوزارة الخارجية األميركية بحضور
مارســى هــودج مستشــارة السياســات
وشــؤون المــرأة والفتيات ومديــرة برنامج
النســاء والســام واألمــن فــي الجيــش
األميركــي ،وتــم خــال اللقــاء اســتعراض
أهــم اإلنجــازات والتحديــات التــي تواجــه
البلديــن فــي مجــاالت المــرأة وطرح ســبل
التعــاون المشــترك ،كمــا اجتمعــت مــع
تيموثــي ليندركبنــح نائــب مســاعد وزيــر
الخارجيــة لشــؤون الخليج العربــي بوزارة
الخارجيــة األميركيــة فــي واشــنطن ،إذ تم
خالل اللقاء بحث سبل التعاون في مجال
رصــد تقــدم المــرأة ووضــع آليــة للتبــادل
المعرفي والخبرات بين الطرفين.

التعاون مع جامعة جون هوبكنز
وعقــدت األميــن العــام للمجلــس اجتمــاع
عمــل مــع كنــت باكــرد الباحثــة فــي مجــال
دراســات الشــرق األوســط ومديرة برنامج
القيــادات النســائية بجامعــة جونــز هوبكنز
األميركيــة لمتابعــة ســير البرامــج البحثيــة
المشــتركة .وفي إطــار التعاون بين األمانة
العامــة للمجلــس األعلــى وجامعــة جــون
هوبكنــز ومتابعــة لمخرجــات زيارة ســابقة
قــام بهــا مجموعــة مــن طــاب الجامعــة
لمملكــة البحريــن فــي ينايــر الماضــي ،عقد
اللقــاء مــع طــاب الجامعــة والمهتميــن
بقيــادة كنــت باكــراد ،إذ تــم اســتعراض

صاحبة الســمو الملكي األميرة سبيكة بنت

تاريــخ المــرأة البحرينيــة وأهــم مــا تحقــق

إبراهيــم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة”

مــن إنجــازات ليــس فقــط علــى مســتوى

إذ فازت شــرطة أبوظبــي بالجائزة عن فئة
المؤسســات الحكوميــة ،ومؤسســة ماهــاال
ساهايارتا لتمويل المؤسسات الصغيرة من
جمهوريــة نيبــال الديمقراطيــة االتحاديــة
عــن فئــة المؤسســات الخاصة ،فيمــا فازت
مؤسســة التنميــة المســتدامة لعمــوم كينيا
بالجائــزة عــن فئــة مؤسســات المجتمــع
المدني ،وكالبانا سانكار من جمهورية الهند
عن فئة األفراد.

معرض مصاحب للجائزة
وفــي إطــار حفــل إعــان نتائــج جائــزة
األميــرة ســبيكة العالميــة لتمكيــن المــرأة،
جــرى تنظيــم معــرض مصاحــب خــاص
بالجائــزة تضمــن معلومــات ومؤشــرات
إحصائيــة عــن تقــدم المــرأة البحرينيــة
والترويج ألهداف الجائزة التي تتمثل في
بيــان أهمية وتأثير التــزام الدول والهيئات
والمنظمــات من خالل أجهزتها التشــريعية
والتنفيذيــة العامــة والخاصــة والمجتمــع

المنطقــة بــل حتى علــى المســتوى الدولي،
وكذلــك عــرض الجهــود الرســمية واألهلية
فــي المجــال ،وأهمية وجود نظــام حوكمة
للتــوازن بيــن الجنســين الــذي يتــم تطبيقه
بالشــراكة مع مختلف الســلطات والمجتمع
المدنــي .هــذا وتعكف جامعة جون هوبنكز
علــى إعــداد دراســة عــن المــرأة البحرينيــة
وســيتم عرضها ونشــرها خالل شهر أبريل
المقبــل خــال عــدد مــن الفعاليــات العلمية
مثــل المؤتمــر الدولــي الرابــع بشــأن المــرأة
القيادية.
كمــا عقــد وفــد األمانــة العامــة للمجلــس
األعلــى للمــرأة خــال زيارتــه لواشــنطن
اجتمــاع عمــل مــع قطاع العنف ضــد المرأة
بــوزارة العدل األميركية ،إلــى جانب زيارة
للبنــك الدولــي ،حيــث عقــد اجتمــاع عمــل
لمناقشة نتائج البحرين في تقرير“ “�Wom
 ”en, Business and the Lawومبــادرات
البنك في مجال التوازن بين الجنسين.

ترحب “البالد” برسائل
ومساهمات القراء ،وتنشر
منها ما ال يتعارض مع قوانين
النشر ،مع االحتفاظ بحق تنقيح
الرسائل واختصارها.
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“جولييت”
سرقت فلوس
“روميو” الخبل!

Û Ûقبــل ســنوات ،وفــي أوج انتشــار مواقــع “البالتــوك” والمنتديــات
مقال بعنوان “الرجل
ً
اإللكترونية وتفريعات المحادثات فيها ،كتبت

مواطن يشكو من تدني مستوى تأهيل منزله المحترق

الــعــمــال قــامــوا بــطــاء الـــجـــدران دون أن يــزيــلــوا آثــــار الــحــريــق

شــكا المواطــن محمــد علي بطي من ســوء
مســتوى العمــل فــي إعــادة تأهيــل منزلــه
المحتــرق ،مطال ًبــا المســؤولين بااللتــزام

بتوجيهــات رئيــس الوزراء صاحب الســمو

كفيــا بــأن يســتقطب المتفقيــن
ً
العاهــرة”! وكان العنــوان وحــده

الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة،

كامل والذين لم يقرأوا إال العنوان،
ً
والمختلفين ،الذين قرأوا المقال

وتنفيــذ أعمــال الصيانــة وإعــادة التأهيــل

بــل إن بعضهــم تكــرم مــرات عــدة ليوضــح أن “فــي العنــوان خطــأ
مطبعي” ،وآخر قال إن “كاتب المقال ال يفرق بين المذكر والمؤنث”،

بالشكل الصحيح.
وقال بطي ،الذي يســكن في وحدة ســكنية
مؤقتــة بعــد أن تعرض منزلــه لحريق التهم

وثالــث ســاق مجموعــة مــن األقــوال المأثــورة والنصائح ليرشــدني

كل محتويــات المنــزل مســاء الســبت 9

إلــى “طريــق الصــواب فــي اللغة العربيــة” ،والحال أن مقــال “الرجل

فبراير  2019في البسيتين ،إنه تفاجأ أثناء

العاهــرة” كان للتحذيــر مــن ظاهــرة اســتخدام األســماء النســوية
والصــور المفبركــة فــي العضويــات ،وفــي األســاس هــي “لذكــور”

متابعتــه العمل في المنــزل بطالء الجدران
من دون إزالة آثار الحريق ،وحينما تابع مع
المشــرف علــى العمــل أبلغــه بأنهــم يعرفون

تقمصوا تلك العضويات؛ من أجل استدراج المغفلين وخداعهم.

عملهــم وعليــه أال يتدخــل ،فضــا عــن أنهم

مفتوحا للفبركة واستخدام العضويات المزيفة،
ً
Û Ûبالطبع ،كان المجال

كانــوا يقفلــون بــاب منزلــه؛ لمنــع دخولــه

فــي زمــن البالتــوك والمنتديــات وال يــزال ،فهو مســتمر حتــى اليوم
مع اســتخدام تطبيقات الـ ”سوشــال ميديا” على اختالفها ،فالصور

لمتابعة العمل.
وعبر بطي عن استيائه من مستوى اإلهمال
فــي العمل ،حتــى أن عملية صباغــة المنزل

المفبركــة ســهلة للغايــة ،وتقمــص الذكــور شــخصيات اإلنــاث متاح،

لم تســتغرق حتى نصف ســاعة؛ ألن العمال

وال صعوبــة فــي ســرقة صورة مــن “غوغل” أو حتــى تصميم صورة

قامــوا بطــاء الجــدران مــن دون أن يزيلوا

“بالفوتوشوب” ،ثم اصطياد ما يمكن اصطياده من الذكور المولعين
بمحادثات الحب والغرام والعشق اإللكتروني الذي ستكون خاتمته
سرقة ما تيسر من أموال المغفلين المخدوعين ،فـ “الرجل العاهرة”

آثار الحريق ،مطال ًبا المســؤولين بالنظر في

شكواه وتقييم مستوى العمل إلعادة منزله
أفضل من السابق قبل الحريق.

المواطن محمد علي بطي

أقفلوا باب منزله

لمنع دخوله

لمتابعة العمل

حريق منزل المواطن محمد بطي

كان ذكرً ا يمثل دور أنثى مهووسة بالعشق والليالي الحمراء.
Û Ûوألن “الحبــل علــى الجــرار” والحيلــة هــي ذاتهــا قائمــة ونشــطة،
أيضــا ،قرأنــا خبر محــرر المحاكم
ً
والمغفلــون هــم ذاتهــم ونشــطون
فــي صحيفــة “البــاد” الزميــل عبــاس إبراهيم عــن تمكن الســلطات
األمنية من القبض على شــاب اســتغل برنامج التواصل االجتماعي
“ســناب شــات” في فتح حســاب باســم فتاة ونشــر فيديوهات ذات
إيحــاءات جنســية لفتاة تقــوم بالرقص مدعيً ا أنها هــو؛ ليتمكن من
عرض جســده للمتعة مقابل مبالغ مالية ،بشــرط أن يتم دفع المبلغ

معاناة طفل سببها التشخيص غير الدقيق

اإلهــــمــــال تــســبــب فـــي ألــــم عـــمـــره عــامــيــن لــيــحــيــن الــعــاج

المتفــق عليــه مقدما في مكان عام يحدده لذلك الشــخص ويطالبه

رفع مواطن عبر “البالد” الشكر والتقدير

المــرض .وروى المواطــن أنــه اكتشــف

هــو زراعــة النخــاع .وأكمــل المواطــن

ابنــي للعالج في الخارج فســأرفع عليها

للحكومــة برئاســة رئيــس الــوزراء

إصابــة ابنــه بمــرض الثالســيميا وهــو

“وعنــد عــرض هذا العالج علــى الطبيبة

بتصويــر الموقــع المخبــأ فيــه ،وفــي المقابــل يســتولي علــى المــال

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة

فــي عمر الســنتين وتــم تحويله إلحدى

بن ســلمان آل خليفة على تكفلها بعالج

الطبيبــات المتخصصات في مستشــفى

علي
فــي الموعد المحــدد للمتابعة ردت
َّ
بأنــه ال يتــم عمــل زراعة النخــاع إال بعد

شــكوى عنــد وكيــل الــوزارة ،فقامــت

ابنــه المصــاب بمــرض الثالســيميا فــي

الســلمانية ،مضيفا “بعــد المعاينة قررت

تركيــب الــدم للمصاب لمدة ســنة ،وبعد

الخــارج ،وأكــد أن مــا توفــره الحكومــة

الطبيبــة نقــل دم للمصــاب علــى الرغــم

مــرور عــام وأنــا وزوجتــي فــي معانــاة

من خدمات عالجية ألبناء الوطن كثير

بعــدم حاجتــه لذلــك ،إذ كانــت نســبة

مســتمرة مــع ابنــي توجهــت للطبيبــة

ومحــل شــكر وتقديــر الجميــع ،ولكــن

الــدم وقتهــا  10وهــي النســبة الطبيعية

وطلبــت منها إرســال ابني إلــى الخارج،

هنــاك مــن المســؤولين عــن تنفيــذ هــذه

لألطفــال ،ولكــن مــع إصــرار الطبيبــة

السياسة الحكومية من أطباء وغيرهم

وافقــت على نقل الــدم البني ،ومع ذلك

مــن ال يلتــزم بــأداء واجبــه علــى النحــو

قمــت بالتشــاور مــع األقــارب وأجريــت

أكمــل ابنــي أربــع ســنوات وصــار عمــر

المطلــوب ،األمــر الــذي يجعــل المواطن

بحــث عــن العــاج األمثــل لهــذا المرض

معاناتنــا مــع المــرض ســنتين توجهــت

المحتاج للعــاج يتجرع آالما تفوق ألم

فوجدت أن العالج الوحيد لهذا المرض

لــذات الطبيبــة وأخبرتهــا إن لــم ترســل

ويحظر حســاب الشــخص الذي يطالبه بممارســة الجنس ،ودون أن
أصل.
ً
يعرف األخير أن من يتعامل معه ليس فتاة
Û Ûعمومً ــا ،قــد يناســب القــول ”راحــت رجــال ترفــع الــدروازة ..وجتنــا
رجــال المطنــزة والعــازة” ..والحــال كذلك “يتســدح” الذكــر المحتال
متقمصا دور “جولييت” ،و ”يتخرفن” عشاق “سواد الوجه” وراحت
ً
فلوسك يا “روميو” الخبل.

saeed.mohamed
@albiladpress.com

أطالب بدمج المكفوفين بالمدارس
دمج المكفوفين في المدارس الحكومية

عليــه المســير .إن الدمــج الحقيقــي هــو

ينطبــق علــى البعض ،وكــم من كفيف قد

لهــو أمــر مطلــوب ومرغوب وهــو الخيار

ذلــك الدمــج الــذي ينخــرط الكفيــف مــع

أبــرز نفســه وكانــت مســيرته الدراســية

األفضــل للكفيــف ،بحيــث ينخــرط مــع

أقرانــه فــي جميــع أنشــطة المــدارس

مسيرة ناجحة محمودة عواقبها؟ أقول:

المجتمــع وتكــون لــه مهــارة التعايش مع

ويشــعر بالمتعــة كما يشــعر بهــا غيره من

أفــراد المجتمــع ،وليبــرز نفســه ويطــور

األســوياء .ويؤســفني أن أقــول إن دمج

مــن نفســه وقدراتــه البــد أن يدمــج فــي

المكفوفيــن كلمــة وهميــة ال حقيقــة لهــا،

المجتمع.

فها هم المكفوفون ينعزلون عن زمالئهم

فلهــذا أكتــب هــذا المقــال الــذي قــد يعبر

فــي فترة االســتراحة (الفســحة) ،كم من

عن شيء ما في نفسي.

كفيــف وقتمــا تحيــن الفســحة يؤخــذ به

ففيــه أطالب بــأن يكون الدمج حقيقة ال

إلــى المكتبــة أو إلــى غرفــة اإلشــراف أو

خرافــة يســتأنس بها المتحدثــون حينما

يبقــى وحيــد فــي الصــف ينتظــر ابتــداء

يتحدثون عن الدمج.

الحصة التي تلي الفسحة؟ كم من كفيف

أقول مستعينا بالله :إن الدمج الحقيقي

ال يُ شارك في األنشطة الرياضية ،يذهب

هــو ذلــك الدمــج الذي يشــعر بــه الكفيف

عنه زمالئه إلى الصالة الرياضية ليلعبوا

أنــه فــرد مــن أفــراد المجتمــع ،يســتطيع

ويمرحــوا ويبقــى وحيد بين الجدران أو

بــكل يســر وســهولة أن يأخــذ حقوقــه

يؤخــذ به إلــى الصالــة الرياضيــة ويُ ع َزل

كاملــة ويــؤدي مــا عليــه مــن واجبــات

بأحد زواياها؟

دون معوقــات تعتــرض طريقه وتصعب

وقــد يقــول لــي قائــل :ال تعمــم فكالمــك

لــو قارنا بيــن من حظي بمســيرة ناجحة
نجاح حقيقي ال وهمي وبين من لم يكن
لــه ذلــك النجــاح نجد المعظم مــا حظيوا
بذلك النجاح بالدمج والتميز.
ليــس الدمــج أيهــا المســؤولون هــو أن
يحافــظ الكفيــف علــى الحضــور فــي
المــدارس الحكوميــة ،بــل هــو أكثــر
مــن ذلــك .فحينمــا يمــارس الكفيــف مــا
يســتطيع ممارســته مــن أنشــطة كغيــره،
وحينما يؤهل الكفيف التأهيل الصحيح
قبــل دمجــه لتثبــت خطــاه بالمســير،
وحينمــا يؤهــل المدرســون والمشــرفون
لنجاح الدمج حينها نسميه دمج.

عبداهلل مبارك

ُ
علــي بالضحــك
فاســتغربت أن ردت
َّ
وهــي تــردد :انتظــر انتظــر ،وبعــد أن

علــى الفــور بتحويــل أوراقــه للعــاج
فــي الخارج ،وســافرت مع ابنــي للعالج
فــي الخــارج فاكتشــفت أن التأخير في
عمليــة الزراعــة تســبب بتغييــر شــكل
جمجمتــه باإلضافــة إلى تراكــم الحديد
على الكبد! ســوء التشــخيص واإلهمال
وعــدم المبــاالة جعلــت ابنــي وجعلتنــي
أعانــي معــه ســنتين كاملتيــن وترتــب
عليها مضاعفات كثيرة.

البيانات لدى المحرر
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مسجد هالة سلطان أو أم حرم على ضفاف بحيرة الرنكا

المسارح القديمة

الفسيفساء في مدينة بافوس

“قبرص” جزيرة الحب والشواطئ الخالبة

تســير رحالت يوميــة إلى الرنكا بأحــدث طائراتها
“طيــران الخليج”
ّ

علي الفردان من الرنكا
بين سحر الشرق وتألق الغرب ،تقع قبرص كثالث أكبر الجزر في البحر المتوسط لتحضن حضارة
تمتــد ألكثــر مــن  11آالف عــام ،لتخبــئ بيــن صخورها ورمالهــا الممتــدة على طول الجزيــرة التي
تبلــغ مســاحتها نحــو  9آالف متــر مربع .وتقوم طيران الخليج ،الناقلــة الوطنية للمملكة البحرين،
بتســيير رحــات يوميــة مباشــرة من مطــار البحرين الدولــي إلى مدينــة الرنــكا القبرصية ،وذلك
ً
كليا من طراز  A320neoو A320واللتين توفران وســائل راحة من حيث
عبر طائراتها الحديثة
المســاحة التــي تتيحهــا للمســافرين إلى جانــب النظام الترفيهــي المتطور ،إذ انضمــت الطائرات
الحديثة للخدمة مؤخرا ضمن خطة طموحة بدأتها الناقلة الوطنية لتحديث شامل لألسطول.
وتقول األساطير اليونانية القديمة أن مكان

إلى بافوس عبر “البحيرة المالحة”

علــى صخــور قبــرص ،إذ شــكلت مازالــت

وعنــد وصولنــا مطــار “الرنــكا” الدولــي ،وهــو

والدة “أفروديــت” آلهة الحب والجمال ،كان
هذه الصخور تشــكل رمزا للعشــاق لمختلف
السياح إلى الجزيرة الذين يتوافدون عليها
لالســتمتاع بســحر شــواطئها الخــاب ،إذ
تعــد الجزيرة موطن ألجمال الشــواطئ في
العالــم (حاصلــة شــهادة علــى العلــم األزرق
العالميــة) مــع أجمــل المنتجعــات الســياحية
والمطبــخ القبرصــي الذي يتأثر بشــكل كبير
بمطبــخ حــوض البحــر المتوســط ،حيــث
الكثيــر من األطبــاق المعروفة فــي منطقتنا
العربية.
ولالطــاع على مقومات الجذب الســياحية
في جمهورية قبرص ،قامت طيران الخليج
بتنظيــم زيــارة فريــق إعالمــي إلــى مــدن
الجزيــرة ،إذ تــم مــن خاللهــا اإلطــاع علــى
عــدد من المعالم الســياحة فــي كل من مدن
الرنكا وبافوس وليماسول.

المطار الدولي األكبر في الجزيرة والحديث ذو
الطابع األوروبي ،انتقل الفريق اإلعالمي لزيارة
مدينــة “بافــوس” ،والتــي تعــد مدينــة التاريــخ
والرومانســية ،حيــث تزخــر بالمعالــم األثريــة
والثقافية والمناظر الطبيعية الخالبة.

قرية بيسوري

قريبــة بيســور ،والتي تتميز بأزقتهــا المرصوفة

كقريــة زراعيــة ،وال يــزال هــذا هــو مصــدر

بالحجارة البيضاء ،وأجوائها الريفية بمطاعمها

الدخــل الرئيــس للقريــة ،إذ يســمح ارتفــاع

المتنوعــة التــي تقــدم مختلــف أطعمــة المطعم

القريــة المنخفــض للقروييــن بزراعــة الكــروم،

هــذه القريــة الجلــوس فــي المقاهــي والمطاعم

إذ يجــد معظــم العنــب طريقهــم إلــى المصانع.
تحتــوي القريــة ً
أيضــا علــى العديد من أشــجار

القبرصــي واليونانــي ،إذ يمكــن مــن خــال

تعــد فسيفســاء بافــوس إحــدى أروع تحــف
جزءا
ً
منطقــة شــرق البحــر المتوســط وتشــكل

وبيــن الجبــال ،تقــع مغــارة طبيعيــة تنحــدر

من متنزه كاتو بافوس األثري الذي تم إدراجه

الميــاه عليهــا مــن أعمــاق الصخــور ،لتشــكل

بقائمــة مواقــع التــراث العالمــي لليونســكو منذ

لحمامــات “أفروديت” بين النباتات التي تغص

العــام  .1980اكتشــفت هــذه التحــف العــام

بهــا المنطقــة ،إذ تقــول األســاطير أن اإللهــة

1962مصادفــة بعــد أن قــام مــزارع بحــرث

أفروديــت كانــت تســتحم فــي هــذه المغــارة

أرضــه ،إذ تعــد بيــوت ديونيزوس وثيســيوس

الصغيرة ،كما تشــير إلى أن من يســتحم داخل

التقليديــة لصناعــة جنبــة الحلومــي القبرصية

أيــون وأورفيــوس بمثابة فيــات ألربعة نبالء

يسترد شبابه وتعود المرأة عذراء ،إذ ال يجرب

رومانييــن التــي يعــود تاريخهــا إلــى الحقبــة

عدد من الســياح حظة ،معتقدا بهذه األساطير

الحيــاة القديــم والصناعــات والزراعــة بطرقها

المعروفــة وذلك من حليــب المعاز الذي يخمر،

مــا بيــن القرنيــن الثالــث والخامــس الميــادي،

ويتناول قليال من الماء ليرطب به جسده عله

التقليديــة ،إذ حاففظــت القريــة عبــر العصــور

ويطبخ قبل أن يســتخلص منه جبن الحلومي

وتعــرض الفسيفســاء المتشــابكة لألرضيــات

يرجع شبابا.

بحيــرة مالحة بمســاحة تفــوق  2كيلومتر مربع،

بلد جبنة الحلومي
ويمتــاز القبارصــة بالكثيــر مــن الحــرف فــي

المزروعة.

وشــكلت البحيــرة المالحة مصــدرا للملح ،حيث
عــد الملــح من أهــم الســلع التصديريــة للجزيرة
في إحدى الحقب التاريخية.

قرية بيسوري الساحرة
وفي الطريق إلى بافوس ،تســتطيع المرور إلى

أفران بوقود أخشاب األشجار.

قبرص.

وفي شبه جزيرة أكاماس في مدينة “بافوس”

ومتنوعــة مــن أشــجار الحمضيــات والفواكــه

الموائل األوروبية للطيور.

الجنبــة مــع الخبــز التقليــدي المصنــوع داخــل

اليونانية ،بحسب القائمين على السياحية في

فسيفساء بافوس

وتوجهنــا إلــى “بافــوس” عبــر طريــق “بحيــرة

والمصنفــة بأنها منطقة محمية بموجب توجيه

إلــى جانب الحلويــات التقليدية ،إذ يتم تناول

رســومات متنوعــة مســتوحاة مــن األســاطير

حمام الرجوع للشباب

واالستمتاع باألجواء الرائعة.

الرنكا” ،إذ تمثل بحيرة الرنكا المالحة ثاني أكبر

صناعة جبنة الحلومي بالطرق التقليدية

مجــال الزراعــة والصناعــات الغذائيــة وغيرهــا
مــن الحــرف التقليديــة التــي مــازال الســكان
يحافظــون عليهــا؛ لالطــاع علــى نمــط الحياة
القديــم كانــت لنا زيارة إلــى قرية ،Letymbou
التــي مــازال الســكان يحافظــون علــى نمــط

الزيتــون ،إذ يتحول معظــم إنتاج الزيتون إلى
زيــت الزيتــون .يوجــد ً
أيضــا مجموعــة كبيــرة

وتشــتهر قبــرص إلــى جانــب زيــت الزيتــون
بصناعــة جبــن الحلومــي ،ومــن خــال القريــة
القبرصــة كان للفريــق اإلعالمــي البحرينــي،
فرصــة االطــاع عــن كثــب علــى الطــرق

مسؤول قبرصي :استقطبنا  2200سائح بحريني في 2018
قــال مســؤول قبرصــي أن بــاده تتطلــع إلــى تعزيــز التعــاون مــع البحرين وزيــادة التدفق الســياحي بيــن البلدين ،إلى جانب تســهيل إجراءات ســفر

عالقتنا طويلة مع
“طيران الخليج”..
عاما
تمتد ً 30

البحرينيين لجمهورية قبرص في خضم خطط طموحة لوزارة السياحة القبرصية الستقطاب المزيد من السياح من دول الخليج العربية.
وبيــن نائــب وزيــر الســياحة القبرصــي ســافاس
بريــودس فــي لقــاء مــع عــدد مــن الصحافييــن

ـبيا ،حيث وصل 2200
من قبرص منخفضة نسـ ً

سائح في العام  2018و  2700في العام 2017

البحرينييــن ضمــن الجولــة الســياحة إلــى

وتربــط طيــران الخليــج بيــن البلديــن ألكثر من
 30عامً ــا وتوفــر اتصـ ً
ـال جي ًدا للغايــة على مدار

قبــرص ،أن عــدد الســياح البحرينيــن فــي العــام
 2018بلــغ نحــو  2200ســائح مقارنــة بـ ـ 2700
فــي العــام  ،2017إال أنــه اعتبــر أن الرقــم مازال
متواضعا ،وأن الوزارة مهتمة برفع عدد السياح
مــن البحريــن ومنطقــة الخليــج مســتفيدة مــن
العالقات التاريخية والطويلة مع شركة طيران
الخليــج لفتــرة تناهــز الثالثيــن عامــا .وأشــار
إلــى أن هنــاك فرصــا جيــدة لزيادة عدد الســياح
البحرينييــن إلــى قبــرص ،فــي الوقــت الــذي

الخليجييــن المســافرين إلــى قبــرص وكذلــك
مــن المســافرين خارجهــا ،نتيجــة لذلــك ،يــزور

المثالية لالستراحات القصيرة أو عطالت نهاية

العديــد مــن الســياح مــن المنطقــة إلــى قبــرص
عبــر البحرين ،وحتى من دبي وأبوظبي بســبب
األســعار التنافســية .أعتقــد هنــاك احتمــاالت
جيــدة لزيــادة تطويــر الســياحة القادمــة مــن
البحرين.

»»

الخليج والدول العربية من دون احتساب لبنان

»»

هل يمكن أن تخبرنا ببعض
األخيرة لتعزيز السياحة في قبرص؟

لقــد أعدت الــوزارة خطــة إســتراتيجية جديدة
سيتم تنفيذيها حتى العام .2030

»»

أين تضع قبرص البحرين عندما يتعلق
األمر بجذب السياحة؟

مســاهمة البحريــن فــي عــدد الســياح القادمين

الجميلــة والمنتجعــات الجبليــة ،والســياحة
ونظ ـرًا لصغــر حجــم جــزر قبرص ،فهــي الوجهة

اســتقبلت فيــه الجزيــرة  53ســائحا مــن دول

اإلستراتيجيات الموضوعة في اآلونة

مــع عــدد من المقومــات مثل الشــواطئ الرملية

السنة؛ نظرًا ألن البحرين هي ً
أيضا محور للزوار

ما الخطط الموضوعة للتغلب على

سائح في  .2018وفيما يلي نص اللقاء:

تعــد وجهــة آمنــة ،وصديقــة للزوار مــن الخليج،

الزراعية.

المنافسة الشديدة في هذا القطاع؟

التــي يبلــغ الســياح القادميــن منها نحــو  62ألف

االطــاع علــى تجربــة فريــدة إلــى جانــب أنهــا

على سبيل المثال ،هل حصلت تركيا

إلى جانب األعمال والتجارة .قبل نحو أســبوع،
اتفــق وزيــر الشــؤون الخارجيــة فــي قبــرص
ونظيــره الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل
خليفة على نهج متبادل بشأن عدد من القضايا

األســبوع الطويلــة ،إذ يمكــن الحصــول علــى

نائب وزير السياحة القبرصي

تجربة سفر وعطالت مميزة واختبار الكثير من
المنتجــات الســياحية فــي وقــت قصيــر ،ونحن
نستهدف السياح من أسواق الشرق األقصى.

»»

هل يمكن أن تعرف ما أهم عوامل

الجذب التي يمكن لهذا البلد أن
يقدمها للسياح؟

قبــرص مــع تاريخهــا البالــغ  11.000عــام ،فهــي

على جذب عدد كبير من السياح؟

متحــف مفتوح في الهــواء الطلق مع التأثيرات

صناعــة الســياحة هي قطــاع ديناميكــي ،مليء

اليونانيــة والرومانيــة والبندقيــة والفرنجــة

بالتحديــات وقد واجهنــا هذه التحديات بنجاح

والعثمانييــن ومواقــع الحضــارة البريطانية في

لســنوات عديدة ،إذ اســتطعنا بلوغ رقم قياسي

جميع أنحاء الجزيرة.

في عدد السياح الوافدين في العام .2018

وتســمى جزيــرة أفروديــت (فينــوس) وجزيــرة

األخضــر لقبــرص) مــع غابــات الصنوبر الواســعة
والشــاالت ،والقــرى الخالبــة مثــل  Lefkaraو
 Omodosو.Kalopanagiotis
عــاوة علــى ذلــك ،فــإن وســط مدينــة بافــوس
مدينة محمية من جانب اليونســكو ،وبعض من
أفضــل شــواطئ أوروبــا ،و 57شــاطئا مــن العلم
األزرق مــع أنظــف ميــاه الشــاطئ فــي أوروبــا،
ومرســى ليماســول ،والمرافــق فــي ليماســول،
والعديد من أماكن الجذب الســياحي ســتدهش
الزائر المحتمل من منطقة الخليج.

»»

هل تعتقد أن السياحة يمكن أن تلعب

نؤمــن بــأن قبــرص تتمتــع ببعــض المزايــا

الحــب ،تعتبــر صخــرة أفروديــت فــي بافــوس

التنافســية الفريــدة للتغلــب علــى المنافســة

معلمــا بــارزا ،وقلعة ليماســول والرنــكا وبافوس

الشــديدة مــن الــدول المجــاورة مثــل الجــودة

وموقــع كوريــون األثــري والمســرح اليونانــي

العاليــة للخدمــات ،وكرم الضيافــة ،والقرب إلى

الرومانــي ومســتطونة تشــويروكيتيا إلــى

نعــم ،أعتقــد ذلــك ،يمكــن للســياحة أن تلعــب

جانــب كــون الجزيــرة الصغيــرة ،ويمكــن فيهــا

جانــب الموقع األثري نيوليثيــك المذهل (القلب

دورًا مهمً ــا فــي تعزيــز العالقــات بيــن البلديــن،

دورا مهما في تعزيز العالقات الثنائية
بين البحرين وقبرص؟

اإلقليميــة والدوليــة ورغبتهــم المشــتركة فــي
تعزيز التعاون.

»»

ما خططك لزيادة السياحة ،وخاصة من
منطقة الخليج؟

عينــت نائــب وزيــر الســياحة مؤخ ـرًا (نوفمبــر
 ،)2018كما تم تعين مدير إقليمي لدول الشرق
األوســط ،ومقــره دبــي ،فــي محاولــة لتمثيــل
قبــرص بشــكل أفضــل فــي المنطقــة وتكثيــف

 57شاطئً ا..
األنظف واألجمل
في أوروبا
لصورتنا.
وخطتنــا هــي تكثيــف التعــاون مــع شــركات
الطيــران الرئيســة فــي الخليــج مثــل طيــران
ً
وأيضا وكاالت الســفر األكثر
الخليــج واإلمارات
أهميــة فــي المنطقــة؛ لالســتفادة مــن خطــوط
الطيــران ونقاط التواصــل المرضية للغاية التي
تربط المنطقة بقبرص.
ونخطــط للترويــج لجبــال قبــرص ومنطقــة
تــرودوس ،إضافــة إلــى التجــارب الفريــدة التي
يمكن أن نقدمها للمسافر.

»»

ما الدروس التي تعلمتها حتى اآلن

والتي تؤثر على السياحة من الخليج؟

الترويج والتعاون مع الالعبين الرئيسيين.

بعــد ســنوات مــن الخبــرة فــي المنطقــة ،نعتقــد

ولدينــا وكيــل عالقــات عامــة اعتبــارًا مــن مايــو

أن الــزوار مــن الشــرق األوســط يبحثــون عــن

 ،2017ومــن خــال أنشــطة العالقــات العامــة

أفضل مستوى ممكن من الخدمات في الفنادق

المســتهدفة ورحــات الصحافــة والوفــود مــن

(معظمهــا فنادق  5نجــوم) ،كما ضع في اعتبارك

مختلــف دول الخليــج ،وترتيــب العــروض

أن قبــرص آمنــة ،وهي وجهة مثالية للمســافات

التقديميــة والــدورات التدريبية لوكالء الســفر،

القصيــرة لالســتراحة القصيــرة ،وقبــرص هــي

مــع النشــرات صحفيــة منتظمــة ،إذ نجحنــا فــي

وجهــة معروفــة فــي المنطقة ،ويقــدر الكثيرون

مضاعفــة التغطيــة اإلعالميــة عبــر اإلنترنــت

الضيافــة القبرصيــة ،ويعتبــرون جزيرتنا وجهة

والمطبوعــة لقبــرص التــي كانت بالفعــل مفيدة

ودودة ومرحبة بالسياح.

“الغرفة” تبحث تحديات
“الثروة الغذائية”
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السنابس  -الغرفة

تستضيف قاعة المجلس بغرفة تجارة وصناعة

زينب العكري

الـبـحــريــن ال ـيــوم األحـ ــد  24مـ ــارس  2019من
ال ـســاعــة  6:00ح ـتــى  7:30مـ ـس ــاءً مجلسها

اﻷﺳﻌﺎر ﯾﻮم أﻣﺲ اﻟﺴﺒﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺒﺮاﯾﺮ 2019

تراجــع ســعر الذهــب عيــار  21قيراطــا بالســوق

األسبوعي العاشر واألخير الــذي تنظمه بهدف
مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الثروة
ال ـغــذائ ـيــة بــالـبـحــريــن ،تـفـعـيــاً لـمـبــدأ الـتــواصــل

المحليــة إلــى  13.95دينــار للغــرام خــال تعامالت

13.95

إلى ذلك ،انخفض سعر الذهب عيار  24قيراط إلى

15.944

أمــس الســبت ،مقابــل  14.06دينــارا للغــرام فــي
فبراير الماضي ،بانخفاض نسبته .% 0.7

والتفاعل مع أعضاء الغرفة ومد جسور التعاون
مع ممثلي المجتمع التجاري.
ووج ــه رئـيــس الـغــرفــة سمير نــاس دعــوتــه إلى

 15.94ديــنــار للغرام خــال تعامالت أمــس مقابل

جميع أع ـضــاء ومنتسبي ال ـغــرفــة والمهتمين

 16.07دينار في فبراير  ،2019بتراجع بلغت نسبته

لـلـحـضــور وال ـم ـشــاركــة فــي فـعــالـيــات المجلس
ً
منوها إلى أن االلتقاء المباشر والودي
الختامي،

ﻏﺮام اﻟﺬﻫﺐ )ﻋﯿﺎر (21

دﯾﻨﺎرا
ً

المناسبة لتجاوز مختلف الصعوبات التي تواجه

األحد

أصحاب األعمال وممثلي الشركات.

ﻣﺤﻠﯿﺎ
ً

ﺟﻨﯿﻪ اﻟﺬﻫﺐ

ﻣﺤﻠﯿﺎ
ً

دﯾﻨﺎرًا

ﻣﻘﺎﺑﻞ  499.89دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض % 0.80
ﻣﺤﻠﯿﺎ
ً

دﯾﻨﺎرًا

ﻣﻘﺎﺑﻞ  112.52دﯾﻨﺎرا ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض % 0.80

األصفر األحد الماضي  13.81دينار للغرام وارتفع
اليوم التالي إلــى  13.83دينار ،وزاد ارتفاعا يوم

 24مارس 2019
 17رجب 1440

495.86

111.61

قيراطا خالل األسبوع الماضي ،فقد سجل المعدن

دﯾﻨﺎرًا

أوﻗﯿﮥ اﻟﺬﻫﺐ

ﻣﻘﺎﺑﻞ  16,074دﯾﻨﺎ ًرا ...ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض % 0.80

وفــي تفاصيل حركة تغير أسعار الذهب عيار 21

وم ـنــاق ـشــة ك ــل ال ـمــوضــوعــات وب ـحــث الـحـلــول

ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض % 0.8

ﮐﯿﻠﻮ اﻟﺬﻫﺐ

.% 0.8

مع اصحاب األعمال يشكل فرصة جيدة لطرح

15.94

ﻣﺤﻠﯿﺎ
ً

دﯾﻨﺎرًا

ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض % 0.7

ﻏﺮام اﻟﺬﻫﺐ )ﻋﯿﺎر (24
ﻣﺤﻠﯿﺎ
ً

اﺳﺘﯿﺮاد اﻟﺬﻫﺐ ﺧﻼل ﻓﺒﺮاﯾﺮ 2019

الثالثاء إلى  13.86دينار ،ووصل عند  13.93دينار
يوم األربعاء ،إال انه انخفض في يوم الخميس إلى
 13.89ديــنــار ،ثــم عــاد لصعوده يــوم الجمعة عند

اﺳﺘﯿﺮاد  383.6أﻟﻒ ﺳﺒﯿﮑﮥ
ذﻫﺐ ﺑﻮزن  397ﻏﺮاﻣﺎ ﺑﻘﯿﻤﮥ
 6.2ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر

 13.94دينار.
وفيما يتعلق بالذهب عيار  24قيراطا ،فقد سجل

آفاق واعدة لـ “المعارض والمؤتمرات”

 15.79دينار للغرام في  17مــارس ،وانخفض يوم
االثنين الماضي ليصل إلــى  15.81ديــنــار ،وارتفع
بشكل غير ملحوظ إلى  15.84دينار اليوم التالي،

المنامة  -البحرين للمعارض

الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى
القطاع الخاص في البلدين الصديقين
لقيام عــاقــات وشــراكــات قــويــة بين
قطاعات التجارة واألعمال ،خصوصا
أن هــذه الــزيــارة أسفرت عن التوقيع
تمهد الطريق إلى ذلك.

ً
موضحا أنه
والمؤتمرات لدى البلدين،
سيتم في هــذا اإلطــار دعــوة وفــد من
تركمانستان يمثل الشركات العاملة
في هذا القطاع لتعريفهم بما وصلت
إليه صناعة المعارض والمؤتمرات في
المملكة واآلف ــاق المنتظرة والــواعــدة
بعد استكمال المشاريع التي ستشكل
نقلة نوعية لهذه الصناعة في البحرين.

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ

ضمـــن مســـاعيه لتطويـــر وتيســـير الخدمـــات لعمالئـــه

على عدد من اتفاقات ومشاريع مهمة

الــمــعــنــيــيــن فــــي قـ ــطـ ــاع ال ــم ــع ــارض

زﯾﻨﺐ اﻟﻌﮑﺮي

إﻧﻔﻮﺟﺮاﻓﯿﮏ:

“الوطني” يعزز أوقات عمل الفروع

جمهورية تركمانستان أخيرا قد هيأت

ال ــزي ــارة الميمونة بفتح الــبــاب أمــام

إﻋﺪاد:

صعد يوم الجمعة ليبلغ  15.93دينار للغرام.

أن زيارة عاهل البالد صاحب الجاللة

ســتــســتــثــمــر م ــن جــانــبــهــا نــتــائــج هــذه

 750ﻗﻄﻌﮥ "ﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﺷﮑﺎل ذﻫﺐ ﻧﺼﻒ ﻣﺸﻐﻮﻟﮥ
اﺧﺮ" ﺑـ 353دﯾﻨﺎر

أنه انخفض يوم الخميس إلى  15.87دينار ،بيد أنه

والمؤتمرات عبر رئيسها كاظم السعيد

الــبــحــريــنــيــة لــلــمــعــارض والــمــؤتــمــرات

 8ﻗﻄﻊ "اﺻﻨﺎف
ﺻﯿﺎﻏﮥ ﻣﻦ ذﻫﺐ"
ﺑﻘﯿﻤﮥ  2509دﯾﻨﺎر

ثم زاد يوم األربعاء ليسجل  15.92دينار للغرام ،إال

أكــــدت جــمــعــيــة الــبــحــريــن لــلــمــعــارض

وأشــــــار الــســعــيــد إلــــى أن الــجــمــعــيــة

 8ﻗﻄﻊ "اﺻﻨﺎف
ﺻﯿﺎﻏﮥ ﻣﻦ ذﻫﺐ"
ﺑﻘﯿﻤﮥ  2509دﯾﻨﺎر

ﻗﻄﻊ اﻟﺤﻠﯽ واﻟﻤﺠﻮﻫﺮات اﻟﺘﯽ أﺟﺰاؤﻫﺎ
ﻣﻦ ذﻫﺐ  148.2أﻟﻒ ﻗﻄﻌﮥ ﺗﺰن
ﻏﺮاﻣﺎ ﺑﻘﯿﻤﮥ  2.7ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر.
158
ً

كاظم السعيد

وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ــس ــع ــي ــد أن الــجــمــعــيــة
ســتــبــحــث ال ــت ــواص ــل والـــتـــعـــاون مع

المنامة  -البحرين الوطني

جــهــات االخــتــصــاص إلق ــام ــة مــعــرض
فــي البحرين للمنتجات والصناعات
الــتــركــمــانــســتــانــيــة ،يــقــابــلــه مــعــرض

أدخــل بنــك البحريــن الوطني تحســينات إضافية على الخدمات المقدمــة إلى عمالئه من

وتركيزه على تعزيز تجربة العميل ،يسعدنا

األفــراد ،كجزء من مســاعيه المســتمرة في التحول والهادفة إلــى تقديم خدمات أفضل،

أن نعلن عن مزيد من التحسينات الملموسة

بحيث يكون أقرب إلى عمالئه.

للمنتجات والصناعات البحرينية في
البلد الصديق.
وأوضــــــــح أن ذلـ ـ ــك ســيــفــتــح آفــــاق
جـ ـ ــديـ ـ ــدة واع ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ــن الـ ــعـ ــاقـ ــات
البحرينية التركمانستانية وتمكين
القطاع الــخــاص فــي كــا البلدين من
إق ــام ــة ع ــاق ــات مــشــتــركــة ذات بعد
استراتيجي.

واعتبارًا من  1أبريل  ،2019سيتم تمديد

بشبكة الفروع في المملكة .ولالطالع على

ساعات عمل فروع البنك من أجل تيسير

ساعات عمل البنك الجديدة حسب الفروع،

وص ـ ــول ال ــع ــم ــاء لــلــخــدمــات الــمــصــرفــيــة

يــرجــى زي ـ ــارة مــوقــع الــبــنــك اإللــكــتــرونــي

ولضمان راحتهم ،بحيث سيشمل التمديد

على  www.nbbonline.comوحسابات

شبكة الفروع بالكامل ،والتي تعد األكبر في

التواصل اإلجتماعي الخاصة بالبنك.

حاليا .وتم تعزيز وزيادة ساعات
البحرين
ً
العمل من أجل تحسين خدمة العمالء مع

وقــال رئيس إدارة واستراتيجية الفروع
المصرفية في البنك ،نبيل مصطفى “مع

ضمان تغطية فعَ الة لتشمل جميع المناطق

ال ــت ــزام بــنــك الــبــحــريــن الــوطــنــي المستمر

على خدماتنا المصرفية المقدمة  -سواء
عبر اإلنترنت أو من خالل الفروع – بحيث
أصــبــحــت أكــثــر يــســرا مــع ســهــولــة وصــول
العمالء إليها .ندرك احتياجات ومتطلبات
عمالئنا ونسعى لتلبيتها باستمرار ،ولذلك
فإننا سنطرح حزمة واسعة من المبادرات
السيما على الصعيد الرقمي ،لتلبية تلك
المتطلبات ولــضــمــان أن تــكــون تجربتهم
المصرفية أكثر سالسة وفاعلية”.

نبيل مصطفى

 1.1مليون طن صادر “جيبك” من األمونيا واليوريا والميثانول 2018
الــشــركــة تعقد عموميتيها الــعــاديــة وغــيــر الــعــاديــة بــرئــاســة وزيـــر النفط
سترة  -جيبك

قــال رئيــس شــركة الخليــج لصناعــة البتروكيماويــات “جيبــك” عبدالرحمن
جواهــري إنــه طــوال العــام تــم تحقيــق رقــم قياســي جديــد ،حيــث تمكنت
مــن تحقيــق مــا يقــارب  8.3آالف يــوم عمل دون وقوع أي حــوادث مضيعه
للوقــت ،إذ بلغــت ســاعات العمــل مــا يزيــد عــن  30.2مليــون ســاعة لعمــال
ّ
محافظــة بذلــك علــى ســجلها النظيــف مــن الحوادث
الشــركة والمقاوليــن،
المقعدة عن العمل منذ شهر مايو .2002
كما تمكنت الشركة من تصدير ما
مجموعه  49.3ألف طن متري من
م ــادة األمــونــيــا ،و 408.1ألــف طن
متري من مادة الميثانول ،و667.7

زيادة باالنتاج
قدرها  % 1مما

ألــف طن متري من سماد اليوريا،

كان مخططا له

ال ــص ــادرات إلــى وجهتها النهائية

في 2018

ح ــي ــث تــــم تــحــمــيــل جــمــيــع ه ــذه
على متن  59سفينة ،إضافة إلى
 798طنا متريا من اليوريا المعبأة
في أكياس ،و 1.6ألــف طن متري
من مادة الميثانول ،تم تخصيصها

الشريان :خفض

للسوق المحلية؛ بهدف دعم القطاع

باإلنفاق وزيادة

واس ــت ــح ــوذت الــصــيــن والــبــرازيــل

اإلنتاج

الـــزراعـــي والــصــنــاعــي بــالــبــحــريــن.
ع ــل ــى أكـــبـــر ح ــص ــة مــــن إجــمــالــي
صــــــادرات الــشــركــة وذلــــك بنسبة
 18%لكل منهما ،حيث يمثل هذا
السوق أهمية إستراتيجية كبرى
بالنسبة لجميع المنتجين ،يليها
بعد ذلــك كــا مــن الهند بنسبة 16
 %وتايوان بنسبة  .% 14وبذلك
ص ّ
درت الشركة ما مجموعه 1.13

مليون طن من األمونيا واليوريا
والميثانول بزيادة وقدرها % 1.0
أعلى مما كان مخططا له في العام
.2018
وكــانــت “جــيــبــك” عــقــدت اجتماع
الــجــمــعــيــة ال ــع ــام ــة غــيــر الــعــاديــة
الخامسة واجتماع الجمعية العامة
العادية األربعين ،يوم الخميس 21
مــارس الــجــاري بالبحرين برئاسة
وزيـــــر الــنــفــط الــشــيــخ مــحــمــد بن
خليفة بن أحمد آل خليفة ،ممثال
عن الجانب البحريني ،فيما مثل
الــجــانــب الــكــويــتــي ،مــديــر المالية

ف ــي شــركــة صــنــاعــة الــكــيــمــاويــات
البترولية ،خالد الكندري ،بينما مثل
الــجــانــب الــســعــودي نــائــب الرئيس
لــلــمــالــيــة ف ــي الــشــركــة الــســعــوديــة
للصناعات األساسية (سابك) ،خالد
بن علي القرني.
واعتمدت الجمعية العامة العادية
تقرير مجلس اإلدارة عــن أعمال
الشركة لسنة  ،2018وتقرير مدقق
الحسابات .وأعرب المساهمون عن
رضاهم وتقديرهم للمركز المالي

ّ
تتمتع بــه الشركة
المتميز الـــذي
مع تحقيق إنجازات مشرفة على
كـــافـــة ال ــص ــع ــد وتــمــتــعــهــا بــصــيــت
محلي وإقليمي وعالمي جيدين،
كما أشــادوا بدورها الفعال بالقيام
بمسؤوليتها المجتمعية على أكمل
وجه.

اجتماع عموميتي “جيبك” العادية وغير العادية

وأوضـــــح رئــيــس مــجــلــس اإلدارة

قــيــاســيــة جــديــدة أحــرزتــهــا للمرة

بخطة عشرية يجرى تطبيقها؛ من

ب ــال ــوالي ــات الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة،

أحمد الشريان بأن الشركة واصلت

األولى في تاريخها مع نهاية ،2018

أجل التجديد أو اإلحــال الــدوري

فــي الــعــام  2018كما فــي األعــوام

حيث بلغ مجموع اإلنــتــاج خالل

للمعدات حسب دورة صالحيتها

إضافة على حصول الشركة على

السابقة تحقيق اإلنجازات الواحد

الفترة الصيفية (يوليو -أغسطس)

وتــقــيــيــم فــعــالــيــتــهــا مـــن الــنــاحــيــة

تلو اآلخر ،حيث أسفر تضافر جهود

لــســمــاد ال ــي ــوري ــا 120.5ألـــــــف طن

الصحية.

الــجــمــيــع ع ــن خــفــض ف ــي اإلنــفــاق

متري بــزيــادة قــدرهــا  20ألــف طن

ون ــوه جــواهــري بالجهود الكبيرة

وزيـــــادة فــي اإلن ــت ــاج وذلــــك على

متري عما كان مخططا له ،كما تم

الــتــي بذلتها الــشــركــة فــي تدريب

الرغم من التحديات الكبيرة التي

تحقيق رقم قياسي جديد لكمية

البحرينيين وتطوير القوى ،حيث

شهدتها صناعة البتروكيماويات

إنتاج يومية لمنتج اليوريا بلغ 2.1

أس ــه ــم تــحــويــل م ــرك ــز الــتــدريــب

على المستوى العالمي خالل العام

ألف طن متري.

والــتــطــويــر إلــى أكــاديــمــيــة للقيادة

الــمــاضــي ،مضيفا بــأن الشركة قد

وفيما يتعلق بوحدة استخالص

والتعلم في تعزيز كفاءة الموارد

تمكنت كذلك خالل العام الماضي

ثاني أكسيد الكربون خــال العام

الــبــشــريــة ومـــواكـــبـــة ال ــت ــط ــورات

من تخطي جميع أهــداف اإلنتاج

الماضي ،أفاد جواهري بإستمرارية

التقنية والعلمية.

الــمــوضــوعــة لــهــا مــن قــبــل مجلس

عمل هذه الوحدة في العمل بشكل

وثمن مجلس إدارة الشركة عاليا

إدارة الشركة.

متواصل مما ساعد الشركة على

الــجــوائــز المحلية والعالمية التي

وأش ــاد الشريان بالتعاون الوثيق

تخفيض انــبــعــاثــات ثــانــي أكسيد

نالتها الــشــركــة خــال  ،2018فقد

والــتــنــســيــق الــمــســتــمــر م ــع الــســادة

الكربون والمحافظة على سالمة

كــان من أهمها جائزة الملك حمد

الــمــســوقــيــن ف ــي ك ــل م ــن “ســابــك”

الــبــيــئــة ،حــســب المعايير الــمــقــررة

لتمكين الشباب لتحقيق أهــداف

وشــــركــــة ص ــن ــاع ــة ال ــك ــي ــم ــاوي ــات

من جانب حكومة مملكة البحرين

الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة ،وحــصــول

الــبــتــرولــيــة بــدولــة الــكــويــت ،األمــر

بالتنسيق والمتابعة مع المجلس

الــشــركــة عــلــى الــمــيــدالــيــة الذهبية

الـ ــذي كـــان لــه الــتــأثــيــر األكــبــر في

األعلى للبيئة.

لــلــتــمــيــز فـــي الــصــحــة والــســامــة

انسياب عمليات تصدير منتجات

كما أوض ــح جــواهــري أن الشركة

والمحافظة على البيئة الممنوحة

الشركة بسالسة ودون أي معوقات

قــد حافظت على كــفــاءة أنظمتها

من جانب االتحاد العالمي لألسمدة،

تذكر.

للصيانة الــوقــائــيــة ،والــتــي تضمن

وعلى صعيد اإلنتاج ،فقد تجاوزت

الــكــفــاءة الــتــشــغــيــلــيــة الــضــروريــة

وح ــص ــول جـــواهـــري عــلــى جــائــزة
الــرئــيــس الــتــنــفــيـ ّ
ـذي لــلــعــام 2018

الشركة جميع أهدافها الموضوعة

لجميع وحــداتــهــا ،مشيرا فــي هذا

فــي مــجــال الــســامــة ،والممنوحة

للعام  ،2018بــل وحققت أرقــامــا

الــصــدد إلـــى أن الــشــركــة ملتزمة

لــه مــن المجلس الوطني للسالمة

شــهــادة تصديق (ح ــال) لمنتجات
الـــشـــركـــة مــــن مـــــــادة الــمــيــثــانــول
الـــمـــمـــنـــوحـــة مـــــن جــــانــــب ش ــرك ــة
()Halal Certification Services
بعد إجــراء عملية فحص وتحليل
ص ــارم لمنتجات م ــادة الميثانول
بالشركة ،وذلــك للتأكد من تطابق
هــذه الــمــادة مــع متطلبات معايير
الحالل .كما فازت الشركة بجائزة
الـــســـامـــة ال ــم ــق ــدم ــة مــــن جــانــب
الــجــمــعــيــة الــمــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة
للوقاية مــن الــحــوادث ()RoSPA
وذل ــك للسنة الــرابــعــة عــشــرة على
التوالي .كما فازت الشركة بالجائزة
العربية للمسؤولية االجتماعية عن
فئة المنشآت الكبرى فــي الوطن
العربي من جانب الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسا،
وجــائــزة الــرعــايــة المسؤولة للعام
 2018عن فئة (الصحة والسالمة
واألمـــــن الــمــهــنــي) ع ــن بــرنــامــجــهــا
(خــــطــــوة ن ــح ــو ال ــم ــس ــت ــق ــب ــل) مــن
االتحاد الخليجي للبتروكيماويات
والكيماويات.

“أدسيرتور البريطانية” تستثمر في الكفاءات البحرينية
المنامة  -أدسيرتور

أكد نائب الرئيس التنفيذي لشــركة “أدســيرتور  ”Adsertorالبريطانية ضياء الشــيباني ،أن الشــركة البريطانية المتخصصة
في تحليل البيانات الذكية تضع في االعتبار المواطن لشغل جميع الوظائف الشاغرة التي سيتم طرحها في الفترة القليلة
القادمة كإحدى الوظائف النوعية في ســوق العمل والتي ســتغذي البحرين ومنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا ،حيث
ً
ً
كبيرا باالســتثمار في مهارات الكفاءات البحرينية كونه الخيار األول واألفضل من حيث مقومات
اهتماما
إن الشــركة تولي

الخريــج الجامعــي .وأشــار إلــى أهميــة موقــع البحريــن االســتراتيجي علــى خارطــة االســتثمار لمــا توفــره الحكومــة من دعم
وتسهيالت.

المتحــدة بشــكل مكثــف فــي مجــال

للبرنامــج فــي الربــع الثانــي مــن هــذا
ً
علما بأن الشركة في صدد توقيع
العام،

تحليــل البيانــات الذكيــة ،إذ تخطــط
ً
بحرينيــا فــي
الشــركة لتوظيــف 30

العديد من مذكرات التفاهم والشراكات

هــذا المجــال لســد الفجــوة بيــن قواعــد

مع القطاعين العام والخاص.

البيانــات وتحليلهــا وأهميتهــا لصانعــي

واختتم الشــيباني بأن شركة أدسيرتور

القــرار ممــا لــه مــن مــردود فــي خلــق

تعمــل تحــت مظلــة دعم من قبــل هيئة

وظائــف نوعيــة قائمــة علــى اإلقتصــاد

االســتثمار البريطانيــة بالتعــاون مــع

وأضــاف الشــيباني “اختــارت شــركة

تتخذ مــن خليج البحريــن للتكنولوجيا
ً
ً
إقليمــا لهــا إيمانهــا منهــا
مقــرا
الماليــة

للبحريــن  2030وتوجهاتهــا وباعتبارها

المعرفي”.

 Daresbury science parkوهــي أحــد

أنها شــريك في االقتصاد البحريني من

ومــن المخطــط أن تبتعــث الشــركة

أكبــر مراكــز البحث العلمي فــي المملكة

الرائــدة فــي المملكــة المتحــدة والتــي

بتوافــق أهدافها مع الرؤية االقتصادية

خالل توظيفهــم وتدريبهم في المملكة

أول دفعــة مــن البحرينييــن المختاريــن

المتحدة وأوروبا.

أدسيرتور إحدى الشركات التكنولوجية

ضياء الشيباني
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األحد

البحرين بالمرتبة  62عالميا في “سهولة األعمال”
“تـــالـــي ســولــيــوشــنــز” تـــشـــارك فـــي “الـــمـــعـــرض الـــدولـــي لــلــتــكــنــولــوجــيــا”
المنامة  -تالي سوليوشنز

أشــار تقرير حديث للبنك الدولي أن البحرين احتلت المرتبة  62من بين  190دولة في العالم في ســهولة بدء ممارســة األعمال
التجارية .وكانت المملكة حلت في المرتبية  66في العام  ،2018والمرتبة  63في العام  .2017يأتي هذا في وقت شــاركت فيه
شركة “تالي سوليوشنز” ،الشركة العالمية الرائدة في مجال المحاسبة وبرامج االمتثال الضريبي ،في معرض البحرين الدولي
للتكنولوجيا في دورته التاسعة ،والذي أقيم في الفترة من  19إلى  21مارس الجاري بمركز الخليج للمؤتمرات في المنامة.
ً
طويــا إذا لــم يتــم تناولهــا
وتســتغرق وقتًــا

وعرضــت “تالــي سوليوشــنز” برنامــج أعمالها

التــي يمكــن أن تبســط حياتهــم وتســاعدهم
علــى النمــو”ً .
وفقــا للبحــث الذي أجــراه معهد

بشــكل صحــي ومبســط .ويشــعر العديــد مــن

القيمــة المضافــة فــي البحريــن Tally.ERP 9

المحاســبين القانونييــن فــي إنجلتــرا وويلــز

رواد األعمال ومستشاري الضرائب بالضغوط

خالل مشاركتها في المعرض.

( )ICAEWبيــن  500عضــو فــي العــام ،2018

عنــد تنظيــم الفواتيــر وإدارة المخــزون

وقــال رئيــس قســم األعمــال فــي “تالــي

لوحظ إقبال عدد كبير من المحاسبين ورواد

واالمتثــال الضريبــي والمئات مــن مهام إدارة

سوليوشــنز” الشرق األوســط ،فيغاس بانشال

األعمــال الســتخدام التكنولوجيــا الجديــدة.

األعمــال المرهقة والمتشــعبة .لذلــك كان البد

“حرصنــا أن نكون جــزءً ا من معرض البحرين

فما يقرب من  % 46يجدون التحول الرقمي

تكنولوجيــا
مــن النظــر فــي حلــول متقدمــة
ً

مــن الجيل التالــي الخاص باحتســاب ضريبة

الدولي للتكنولوجيا في إطالقه التاسع تمشيا

فرصــة مهمــة لتعزيــز أعمالهــم ،حيــث يمكــن

يمكــن أن تحــدث فرقــا فــي العمــل مــن خالل

مــع شــعاره لهذا العام حــول“ :مواكبة التحول

قيــاس تأثيــر التكنولوجيــا الجديــدة علــى

مســاعدة رواد األعمــال علــى الحفــاظ علــى

الرقمي المبتكر” ،حيث إننا نهدف إلى التأكيد

الشــركات مــن خــال اإلقبال علــى العديد من

الصحة المالية والنمو المالي ،وكذلك تســهيل

سوليشــنز” بفلســفة “قــوة البســاطة” ،وهدفنــا

المضافــة هــذا العــام ،لهــذا فــإن حلولنــا اآللية

الشــركات علــى مراقبــة التدفــق النقــدي عــن

علــى مــدى تأثيــر العالــم الرقمي على تســريع

الحلــول التقنية التــي يتم تبنيها عبر وحدات

المهــام .وأضــاف بانشــال“ :بالنســبة للعديــد

األداء وإلهــام رواد األعمــال والمحاســبين

األعمال المتنوعة السيما في البحرين.
ً
وغالبــا ما تصبح مهام اإلدارة اليومية مرهقة

مــن رواد األعمــال قــد تبــدو التكنولوجيــا

المســاعدة فــي حلــول ليســت ســهلة التكيــف
فحســب ،بل ســهلة االســتخدام ً
أيضــا .ونحن

المتقدمة ستساعدهم على البقاء في صدارة

كثــب وإدارة جميع مواردها المالية في مكان

القائمــة” .ويســاعد برنامج “تالي سوليوشــنز”

واحــد .كمــا يســهل تنزيل البرنامج وتســجيل

نفهــم أن الشــركات فــي البحرين تمــر بمرحلة

المتخصــص حتــى أصغــر الشــركات فــي

وطباعــة فواتيــر ضريبــة القيمــة المضافــة

انتقاليــة جديــدة مــع إدخــال ضريبــة القيمــة

الحفــاظ علــى ميــزة تنافســية ،حيث يســاعد

باللغتين العربية واإلنجليزية بكل سهولة.

ومستشــاري الضرائــب؛ لتكييــف الحلــول

عبــارة مخيفــة ،ولكــن نحــن نؤمــن فــي “تالي

عين المناعي نائبا للرئيس
“غولدن غيت” تُ ِّ

فتح مناقصة “مركز المعارض” الخميس

باشرت مهماتها الجديدة مستفيدة من خبراتها المتراكمة

تشــتمل األعمــال المدنيــة والميكانيكيــة والكهربائيــة

المنامة  -غولدن غيت

المحرر االقتصادي

أعلنت شــركة “غولدن غيت” العقارية عن تعيين الخبيرة العقارية إيمان المناعي بمنصب نائب الرئيس للتســويق والمبيعات في
مشــروع “غولدن غيت” ،األول من نوعه في قلب خليج البحرين ،الذي يضم  746شــقة ســكنية لتملك الحر في أطول برج ســكني
في خليج البحرين بعوائد مجزية.

ينظــر مجلــس المناقصــات والمزايــدات
الخميــس المقبــل مناقصــة لــوزارة األشــغال
وشــؤون البلديــات إلنشــاء مشــروع مركــز

وباشرت المناعي مهماتها الجديدة مستفيدة

وأكــد أن التعييــن عالــي المســتوى يأتــي في

مــن خبراتهــا المتراكمــة التي تمتــد ألكثر من

إطــار التــزام مطوري مشــروع “غولدن غيت”

المعارض والمؤتمرات في الصخير.

 14ســنة في ســوق البحرين العقاري ،حققت

بمسؤوليتهم تجاه جميع المشترين الحاليين

خاللها نجاحات بارزة في التسويق لعدد من

والمستقبلين.

المجلــس ،فــإن المناقصة تشــتمل علــى أعمال

أبــرز المشــاريع العقاريــة ،ودعمــت مســيرتها

مــن جانبهــا ،أبدت المناعي حماســها الشــديد

المهنية بخبرات أكاديمية من خالل حصولها

للعمــل مع غولدن غيت العقارية في تســويق

على شــهادات هي األولــى من نوعها في هذا

أطــول بــرج ســكني .وقالــت إن “المميــزات

المجال على مستوى البحرين.

الفريــدة التــي يقدمهــا المشــروع للراغبيــن

المدير التنفيذي لشــركة “غولدن غيت” ،أنس

باغتنــام فرصــة الســكن واالســتثمار فيــه،

إيمان المناعي

الكوهجــي ،رحــب بانضمــام المناعــي لفريــق

تجعــل مــن عمليــة التســويق لــه مشــرفة

عمــل الشــركة ،وذلــك بما يعــزز ثقة الشــركاء

وسائر أرجاء المنطقة والعالم.

والمســتثمرين فــي مشــروع “غولــدن غيــت”،

وأوضــح الكوهجــي أن تعييــن المناعــي

إلبــراز مــا وصل إليه ســوق العقــار البحريني،
وت ِّ
ُ
حفــز فريــق عمل تســويقي أغلبــه بحريني

ويدعــم جهود جذب المزيد من المســتثمرين

لتــرؤس فريق العمل في المشــروع يأتي في

علــى ابتــكار طــرق جديــدة للتواصــل مــع

النوعييــن من البحرين ودول الخليج العربي

إطــار الحــرص علــى جــذب المواهــب عاليــة

المســتثمرين الذيــن نعتبرهــم شــركاء لنا في

جنبــا إلــى جنــب مــع المســتثمرين مــن الهنــد

الخبرة.

النجاح”.

ً
ووفقــا ألحــدث بيانــات نشــرت علــى موقــع
بنــاء مشــروع مركــز المعــارض بالصخيــر ،بمــا

فــي ذلــك األعمــال المدنيــة والميكانيكيــة
والكهربائيــة ،والخدمــات العامــة واألعمــال
الخارجيــة إضافة إلــى القيام بأعمــال الصيانة
لألجهــزة اإللكتروميكانيكية لفتــرة عامين من
تاريخ إصدار شــهادة إكمال األعمال للمشــروع
وذلــك كمــا هــو وارد وموصــوف فــي وثائــق
المناقصــة .وكان وزيــر الصناعــة والتجــارة
والســياحة زايــد الزيانــي قد توقع فــي نوفمبر
الماضــي أن تســتغرق األعمال اإلنشــائية لبناء
المركــز مــا بيــن عاميــن إلــى عاميــن ونصــف،
الفتًا إلى أن توجيهات سمو ولي العهد تقضي

بتنفيــذ المشــروع بمرحلــة واحدة ،مشــيرًا إلى
أن إقامــة الفنــادق والمجمع التجــاري المحاذي
للمدينة سينفذها القطاع الخاص.

عزل القاعات عن بعضها البعض .وكذلك يضم
مركــ ًزا للمؤتمــرات يحتــوي علــى قاعة رئيســة

ويضــم المركــز الجديــد  10صــاالت ،بمبنــى

بهــا مــدرج يســتوعب  4آالف مقعــد ،مع إمكان
ً
وأيضا
إزالــة المقاعــد لتصبــح قاعــة مفتوحــة،

مجــزأ ،بحيث يمكن اســتغالله بشــكل كامل أو

نحــو  27قاعة لالجتماعات المصاحبة بأحجام

جــزء منــه أو إقامــة عــدة فعاليات فــي الوقت

مختلفة تتســع من  20إلى  1000مقعد حســب

نفسه ،نظرًا لوجود مداخل مختلفة ،مع إمكان

حجم الفعالية والغرف المطلوبة.

مستشار بـ “السياحة” :حفال زفاف للجالية الهندية
أمل الحامد

البحرين تستقبل  800مدعو
على متن “طيران الخليج”

كشف المستشار بهيئة البحرين للسياحة والمعارض علي فوالذ ،عن استضافة البحرين حفلي زفاف للجالية الهندية في شهر
أبريل المقبل ،متوقعً ا أن يستقطب الحفالن ما بين  750و 800مدعو على متن الناقلة الوطنية طيران الخليج.
وأوضح فــوالذ للصحافيين على هامش

متــن الناقلــة الوطنيــة “طيــران الخليج”،

بتنظيــم مــن هيئــة الســياحة أصبحــوا

إحــدى الفعاليــات أقيمــت أخيــرا أن أحد

كمــا تعمــل وزارة الداخليــة متمثلــة فــي

ســفراء للبحريــن فــي ديارهــم ومدنهــم

حفلــي الزفــاف ســيقام فــي فنــدق آرت

األمــن العــام وشــؤون الجمارك وشــؤون

ومناطقهــم ،وذلــك نتيجــة للضيافــة

روتانــا ،بينمــا اآلخــر ســينظم فــي فنــدق

الهجــرة والجــوازات علــى دعــم الهيئــة

الرائعــة التــي حظيــوا بهــا مــن الهيئــة

ســوفتيل زالق البحرين أبريل المقبل ،إذ

وتقديــم المســاعدات الالزمــة لهــا ،الفتًــا

وشعب البحرين.

تم حجز الفندقين بالكامل.

إلى مساهمة القطاع الخاص الممثل في

ولفــت فــوالذ إلى أن الموســم المقبل من

وأضــاف أن ترتيــب هــذه األعــراس

الفنــادق ومنظمي األفراح من الشــركات

حفالت الزفاف ســيتم فيــه التركيز على

يأتــي ضمــن توجه الهيئــة لتعزيــز مكانة

الوطنيــة البحرينيــة التــي تعمــل فــي

خلق شــراكة مع العوائل الخليجية وغير

الماضــي عن أن الهيئــة تعمل على جذب

الخليجية من الجاليات األخرى.

 10حفــات زفــاف هنديــة تقــام فــي

وأشــار إلــى أن التركيــز علــى الســعودية

البحرين حتى شهر مارس  ،2019والتي

علــى اســتقطاب حفــات زفــاف مــن

بدأت من أكتوبر .2018

دول الخليــج ،وبشــكل رئيــس المملكــة

مدينتــي الريــاض وجــدة ،إذ يتــم العمــل

واســتضافت البحرين في الفترة من 15

البحرين وجهة لألعراس واألفراح ،الفتًا

تصميم الديكور وتنسيق الزهور وغيرها

العربية الســعودية ،إلــى جانب األعراس

علي فوالذ

حاليــا مــع أكثــر مــن  3عوائــل لتنظيــم
ً

إلــى  17ديســمبر الماضــي حفــل زفــاف

خلق الشــراكة بين الهيئــة وهذه العوائل

الجــاري ،متوقعً ــا أن تســتقطب الحفلــة

سوشــيل مانتــري مــن مدينــة بنغلور في

الواحدة ما بين  250و 500مدعو.

فندق فور سيزونز خليج البحرين.

وكان الرئيــس التنفيــذي لهيئــة البحرين

واســتقطب الحفــل أكثر مــن  800مدعو
قدمــوا علــى الناقلــة الوطنيــة طيــران
الخليج.

حفالتهــم فــي البحريــن خــال العــام

إلــى أن الهيئــة بذلــت جهــودا مشــتركة

مــن األمــور المتعلقــة بحفــات الزفــاف،

الهندية ،مبينًا أن الهيئة تعمل على نسج

مــع الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية

وتطــور أداؤهــا كثيــرًا ولديهــا اإلمكانات

عالقــات مباشــرة مــع العوائل الســعودية

عبــر ترتيب الزيارات لهم للمســاهمة في

الستقطاب هذه األعراس.

الالزمة لتنظيم هذه الحفالت.

عبــر المشــاركة بالمعــارض إذ شــاركت

اختيارهم مواقع الزفاف وتحقيق جميع

وأشــار إلــى أن الهيئــة تعمــل علــى نقــل

وتطــرق فــوالذ إلــى أن المشــاركين فــي

بمعرض “النيارة” في الرياض ،وستشارك

ما يتطلعون إليه.

للســياحة والمعــارض الشــيخ خالــد بــن

المدعويــن لجميــع حفــات الزفــاف على

حفــات الزفــاف الســابقة التــي تمــت

بمعرض “أعراسنا” بجدة ،وذلك من أجل

وأضــاف أن الهيئــة تعمــل كذلــك علــى

حمود آل خليفة أعلن في شــهر ديســمبر

هنــدي كبيــر البــن رجــل األعمــال الهندي
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )000لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة لمسة المالك رودينا
جرافيك ديزاينر شركة تضامن بحرينية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
اعالن رقم ()CR2019-38393
تنازل  -عن المحل التجاري

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها

تقدم إلينا حمد راش���د عيس���ى الدورجي بطلب تحويل المح���ل التجاري التالي:

اصحاب ش���ركة لمس���ة الم���اك رودينا جرافيك ديزاينر ش���ركة تضام���ن بحريني ،

الى الفاتح حمد راشد عيسى الدورجي

المس���جلة بموجب القيد رقم  ،111968طالبين تغيير االس���م التجاري من لمس���ة

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال خمسة

الم���اك رودينا جرافيك ديزاينر ش���ركة تضامن بحرينية إلى لمس���ة الماك رودينا

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

لتخليص المعامات شركة تضامن بحرينية
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خال مدة
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان

رقم القيد

االسم التجاري

2-23906

مرجان الخليج للعقار

3-23906

مرجان الخليج لدعم خدمات االعمال

19/3/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
اعالن رقم ()CR2019-39012

تنازل اوبيع  -عن المحل التجاري
تقدم إليناالمعلن ادناه :محمد يونس يوس���ف عيس���ى هال شهاب بطلب تحويل
المحل التجاري التالي :الى السيد /ايمان يونس يوسف شهاب
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
رقم القيد

االسم التجاري

101658-8

لكس بلس لتأجير اآلالت والمعدات
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مقتل  8أطفال بانفجار
عبوة في أم درمان
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دبي  -العربية.نت

أدى انفجار قنبلة بأم درمان غرب العاصمة

“قسد” تعلن هزيمة “داعش”

قوات سوريا الديمقراطية :على تركيا مغادرة األراضي بدءا بعفرين

السودانية الخرطوم إلى مقتل  8أطفال
بينهم أشقاء في منطقة الفتح ،أمس

السبت .وفرضت قوات الشرطة السودانية

دير الزور (سوريا)  -وكاالت

طوقا بشأن موقع االنفجار في أم درمان.

ً
مشيرا إلى أن الحرب ضد داعش
أعلن القائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم كوباني أنه بعد معارك استمرت  5سنوات هزم “داعش” في سوريا،
ً
كليا .وطالب كوباني أنقرة بمغادرة األراضي السورية وفي مقدمتها عفرين.
مستمرة حتى القضاء على وجوده

وأكد شهود عيان أن الحادثة وقعت

أثناء محاولة األطفال تفكيك القنبلة

واستخدام النحاس الموجود بها .ونقلت

وأكــد مقتــل أكثــر مــن  11ألــف مقاتــل مــن

مواقع إخبارية سودانية عن شهود عيان

قوات ســوريا الديمقراطية فــي المعارك مع

أن األطفال استجلبوا القنبلة من منطقة

“داعش”.

كان الجيش يتدرب فيها بالقرب من

وقــال إن قــوات ســوريا الديمقراطيــة

الجبل .ووصلت قوات الشرطة إلى مكان

حــررت  52ألــف كيلومتر مربع من األراضي

الحادثة وفرضت سرية كبيرة على

السورية .الفتا إلى أن االنتصار على داعش

الواقعة ،قبل أن تنقل جثث األطفال إلى
مشرحة مستشفى أم درمان.

األحد

 24مارس 2019
 17رجب 1440

تم بمساعدة التحالف الدولي.
وأكــد قائــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة أنه
يجــب محاكمــة الدواعــش بمحكمــة دوليــة
على األرض التي ارتكبوا عليها جرائمهم.
مــن جهتــه أعلن التحالف الدولــي أن تهديد
“داعــش” للعالــم سيســتمر عبــر أســاليبه

الحوثي يخسر مواقع جديدة في صعدة

التخريبية.
وتابــع “سنســاعد أهالــي المناطــق المحــررة
بإعــادة

اإلعمــار

وبنــاء

المؤسســات

الديمقراطيــة” .ودعــا تركيــا إلــى الكــف عن

دبي  -العربية.نت

تمكنــت قــوات الجيــش الوطنــي اليمني

المطلــة علــى وادي النخيل بجبهة الفرع

مســنودة بتحالــف دعــم الشــرعية،

القريبة من وائلة بمديرية كتاف البقع.

أمــس الســبت ،مــن تحريــر مواقــع

وأكــد الضبيانــي أن المعــارك أســفرت

اســتراتيجية جديدة كانت تتمركز فيها

عــن ســقوط قتلــى وجرحــى فــي

مليشــيا الحوثــي فــي مديريــة كتــاف

صفــوف ميليشــيا الحوثــي ،إلــى جانــب

البقــع بمحافظــة صعــدة .وقــال العميــد

خســائر أخــرى فــي المعــدات القتاليــة،

عبداللطيــف الضبيانــي قائد اللواء ،126

فيمــا اســتعاد أبطــال الجيــش الوطنــي

إن الجيــش الوطنــي تمكــن مــن تحريــر

كميات مــن الذخائر واألســلحة الخفيفة

مجمــع الشــبوك وتبــة التمســاح والتباب

والمتوسطة.

تظاهرات في موسكو احتجاجا على الفساد
موسكو  -أ ف ب

تظاهر آالف من أنصار الحزب الشيوعي

ومســنون فــي التجمــع فــي حضــور

الروســي ،أمــس الســبت ،فــي موســكو

األميــن العــام للحزب الشــيوعي غينادي

احتجاجــا علــى سياســات الحكومــة،

زيوغانــوف ( 74عامــا) الــذي يتولــى هذا

ومندديــن بارتفــاع االســعار وانتشــار

المنصــب منــذ العــام  .1993كمــا جــرت

الفساد .ودعا الحزب الشيوعي الروسي

تظاهرات في مدن روسية أخرى.

الــى التظاهــر فــي كافــة أنحــاء البــاد

ويؤكــد معارضــو سياســة بوتيــن أنــه

احتجاجــا علــى القوانيــن الجديــدة

يكثــف سياســة القمــع بحــق المعارضين

القمعيــة ،وتراجــع مســتوى المعيشــة

بعــد تراجــع شــعبيته وســط تزايــد

فــي البــاد .فــي موســكو شــارك شــبان

المشاكل االقتصادية.

علم قوات سوريا الديمقراطية على بناية في قربة الباغوز بدير الزور أمس (رويترز)

التدخل في شؤون سوريا الداخلية.
و أعلــن التحالــف الدولــي أنــه رغــم القضاء
علــى “داعــش” فــي العــراق وســوريا علينــا
التنبه إلى أن الحملة لم تنته.

ونــوّ ه المرصــد الســوري إلــى أن هنــاك

معلومــات اســتخباراتية ســابقة كانــت قــد

وأكد التحالــف أن الرئيس األميركي دونالد

أفــادت بوجــود قــادة “داعــش” فــي أنفــاق

ترامــب يشــدد علــى مواصلــة العمــل للتأكد

الباغوز.

من القضاء التام على “داعش”.

وكانــت

وقال التحالف إنه “علينا دعم القرار األممي

المدعومــة مــن الواليــات المتحــدة قــد

 2254إلنهاء الصراع في سوريا”.

أعلنــت الســبت ،أن تنظيــم داعــش منــي

فيمــا تســاءل المرصــد الســوري لحقــوق

بالهزيمــة النهائيــة فــي جيــب فــي الباغــوز

اإلنســان عــن مصير المفقوديــن والمعتقلين

شــرق ســوريا ،بمــا ينهــي دولــة “الخالفــة”

لدى “داعش”.
وقال المرصد إن “داعش” ما زال يحتفظ بـ
 250عنصرا في أحد المواقع في الباغوز.

قــوات

ســوريا

الديمقراطيــة

التــي أعلنها التنظيم وامتدت في وقت من

مقاتلون ومقاتالت من قوات سوريا الديموقراطية يتجمعون قرب حقل عمر النفطي في
محافظة دير الزور بشرق سوريا بعد إعالن القضاء على “داعش” أمس (أ ف ب)

األوقات على مساحة تصل إلى ثلث العراق
وسوريا.

وأهــدت القوات “االنتصــار إلى كل مكونات

فلول “داعش” وحدنا ،مشــيرة إلى أن هناك

سياســيا وإداريــا فــإن التنظيــم قــد يظهــر

وقــال مدير المركز اإلعالمي لقوات ســوريا

الشــعب الســوري” ،وأكــدت أن “داعــش” لــم

عــددا هائــا مــن أطفال ونســاء “داعش” قد

مجددا.

الديمقراطيــة مصطفــى بالــي علــى تويتــر

ينته بل هناك خاليا نائمة.

يكونون مشروعا إرهابيا في المستقبل.

من جهته ،أفاد المرصد السوري أن “داعش”

“الباغــوز تحــررت ،والنصــر العســكري ضــد

وأضافــت :ال نســتطيع أن نتحمــل عــبء

وأضافــت القــوات أنه إذا لم تســتقر ســوريا

ما زال ناشطا غرب الفرات.

داعش تحقق”.

بومبيو :أمامنا الكثير من العمل بعد سقوط “داعش”
بيــروت  -أ ب :قــال وزيــر الخارجيــة

وردا علــى أســئلة الصحافييــن خــال

“مهمتنــا لم تتغيــر” .وأضاف” مــازال أمامنا

المتحالفــة مــع الواليــات المتحــدة أعلنــت

األميركــي مايــك بومبيــو إن الواليــات

زيارتــه للبنــان أمس عما إذا كانت الواليات

عمل يجب القيام به لضمان عدم اســتمرار

أمــس تحريــر آخــر قريــة خاضعة لســيطرة

المتحــدة مــازال أمامهــا الكثيــر مــن العمــل

المتحدة ستقدم تمويال إضافيا لمنع عودة

اإلرهاب الراديكالي في النمو”.

“داعــش” فــي ســوريا ،واالنتصــار علــى

للقيام به رغم هزيمة داعش في سوريا.

ظهــور التنظيــم المتطــرف أجــاب بومبيــو

وكانــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة

التنظيم.

مولر لم يوجه تهما لمساعدي ترامب

وزيــر العــدل األميركــي لــم يســلم ملخــص التقريــر إلــى الكونغــرس

الجيش ينضم للشرطة لمنع االضطرابات

مسيرة لمحتجي السترات الصفراء في باريس لألسبوع الـ19

واشنطن  -وكاالت

باريس  -رويترز ،أ ف ب

قــال مســؤول بــوزارة العــدل األميركيــة إن الملخــص الذي يعده وزير العدل وليــام بار لتقرير المحقق الخاص روبرت مولر ،بشــأن

نظم محتجو ”الســترات الصفراء“ مســيرات في العاصمة الفرنســية باريس ،أمس الســبت ،لألسبوع التاسع عشر على التوالي ضد

التدخل الروسي في انتخابات عام  2016وما إذا كانت حملة الرئيس دونالد ترامب قد تواطأت مع موسكو ،لم يسلم إلى أعضاء

حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون فيما انضمت قوات الجيش إلى الشرطة للمساعدة في تجنب وقوع أي اضطرابات ،مع تجنب

الكونغرس أمس السبت.

المتظاهرين جادة الشانزليزيه التي منعوا من التوجه اليها ،وسط تدابير أمنية مشددة.

وكان المحقــق الخــاص روبرت مولر قد ســلم تقريــره النهائي في

وبلــغ عــدد المتظاهريــن أمــس عنــد الثانيــة

قضية الشــبهة بتواطؤ حملة دونالد ترامب االنتخابية مع روسيا

بعــد الظهــر  8آالف متظاهــر ،بينهــم  3100فــي

في العام  ،2016األهم في ختم التحقيق أنه لم يترافق مع توجيه

باريس ،بحســب وزارة الداخلية .وفي الساعة

تهم أو توصية بتوجيه تهم نتيجة لنتائج التحقيق التي ما زالت

نفســها الســبت الماضي ،كان العدد  14500في

ســرّ ية ،وهي بحوزة وزير العدل وليم بار .فقد ســرّ ب مســؤولون

مختلــف أنحــاء فرنســا ،بينهــم  10آالف فــي

في وزارة العدل للصحافيين هذا األمر ما يجعل تسليم التحقيق
ّ
يتعلق بشبهات
وختمه نهاية المطاف لعمل المحقق مولر وكل ما

باريــس التــي شــهدت أعمــال نهــب وتخريــب

في الشــانزليزيه .ومُ نع المحتجون من التجمع

التواطــؤ بيــن حملــة وترامــب وشــخصه ومســاعديه وعائلتــه

فــي الشــانزليزيه بعــد نهب متاجر ومؤسســات

مــع روســيا .وتســبب تحقيــق مولر بالكثيــر من الفوضــى ،فخالل

وعمليات تخريب في مطلع األســبوع الماضي

التحقيقــات كشــف فريــق عمــل مولــر تجــاوزات قضائيــة وماليــة

ممــا دفــع الحكومــة إلــى اســتدعاء وحــدات

لمســاعدي ترامب مثل كذب مســاعدين منهم الجنرال فلين على

مــن الجيــش فيمــا أطلــق عليهــا اســم عمليــة

المحققيــن وتجــاوزات محامي ترامب الشــخصي مايكل كوهين

”الحــارس“ (ســونتينيل) .وبــدأ متظاهــرون

وأوســع نطاقــا ضــد حكومــة ماكــرون رغــم

للقوانين.

ّ
يوجــه التهــم إلــى أي شــخص مــن كامــل
لكــن المحقــق مولــر لــم

المساعدين بأي عالقة مع روسيا خالل االنتخابات.

وزير العدل األميركي وليام بار في واشنطن يوم  26فبراير ( 2019رويترز)

محتجون يشاركون في تظاهرة للسترات الصفراء في نيس جنوب شرق فرنسا أمس (أ ف ب)

األســبوع تغييــرات فــي أعلــى هــرم الشــرطة

التي اع ُتبرت مســؤولة عن “الخلل” الذي شاب

مســيرة فــي العاصمــة أمــس على مســار جديد

إلغــاء الحكومــة ضرائب الوقود التي أشــعلت

يهــدف للمــرور عبــر العاصمــة مــن جنوبهــا إلى

االحتجاجات في نوفمبر.

التظاهــرة الـ .18وحــذرت وزيرة العدل نيكول

شــمالها .وتحولــت الحركــة إلــى رد فعل عنيف

ووعــدت الحكومة بالتشــدد بعدمــا نفذت هذا

بيلوبيه “سنكون بال رحمة مع المخربين”.

إيران ...مطهري يلمح إلى عدم كفاءة “المرشد”

مسيرة حاشدة في لندن ضد بريكست

واشنطن :العقوبات قيدت دعم إيران لحزب اهلل

لندن  -العربية.نت

لندن  -رويترز

دبي  -العربية.نت

ألمــح نائــب رئيــس مجلس الشــورى اإليرانــي والنائب عــن مدينة طهــران ،علي

شــارك مئــات اآلالف مــن البريطانيين المعارضين النســحاب بالدهم من االتحاد

مطهــري ،وهــو يتحــدث عن مســتقبل “الثــورة اإليرانيــة” واآللية التــي يجب أن

األوروبي في مسيرة بوسط لندن ،أمس السبت ،للمطالبة باستفتاء جديد على

قال المبعوث الخاص لوزارة الخارجية األميركية لشؤون إيران بريان هوك إن
ً
ســنويا حوالــي  700مليون دوالر لميزانية ميليشــيات حزب
إيــران كانــت تقدم

تحكمهــا ،إلــى عدم كفاءة المرشــد الحالي على خامنئي فــي تبوء مركز القيادة.

االنفصــال فــي أزمــة متصاعدة باتت تهدد بقاء رئيســة الــوزراء تيريزا ماي في

هللا اللبنانية ،وإن عودة العقوبات حالت دون استمرار هذا الدعم المالي.

فقــد أكــد مطهــري ،المعــروف بآرائــه “الجريئة” ،أنــه “إذا لم تكن هناك شــخصية

السلطة.

بارزة ،تتمتع بصفات علمية ومعنوية ،فاألفضل أن تكون القيادة جماعية”.
وتــردد الحديــث مؤخــرا عــن “شــيخوخة”

اإلصالحيين ،مير حســين موسوي ومهدي

نظــام طهــران واحتمــال وفــاة المرشــد

كروبي ،حينما عارض استمرار احتجازهما،

األعلــى خامنئــي قبــل حســم أمــر القيــادة،

علــى عكــس خامنئــي الــذي يرفــض حتــى

واألزمــة التــي قد تترتــب على ذلــك .وأفاد

اآلن اإلفراج عنهما.

موقــع “عصر إيران” ،نقال عن موقع “صداي
ملت”(صــوت األمــة) ،الــذي أجــرى المقابلــة
مــع مطهــري ،بأنــه تحدث أيضــا عن إصالح
الدســتور

ووضــع

الزعيميــن

اإلصالحييــن ،ميــر حســين
موســوي ومهــدي كروبــي،
اللذين يقبعان تحت اإلقامة
الجبرية منذ  9سنوات.
وتحدى مطهري المرشد األعلى
فــي ما يتعلــق بقضية الزعيمين

» »وأوضح مطهري أن االستمرار بهذا
الوضع (اإلقامة الجبرية) بدون حكم
قضائي هو أمر غير قانوني .واعتبر
أن العقوبة بدون حكم قضائي
وبدون حق الدفاع ،يخالف
العدالة ويتعارض مع الدستور.
وعلي مطهري هو نجل المنظر
والمفكر مرتضى مطهري الذي
اغتيل في بداية الثورة على
يد “جماعة الفرقان”.

وانطلــق المحتجــون فــي وســط لنــدن

علــى البرلمــان للتصويــت للمــرة الثالثة

ورفــع البعــض منهــم الفتــات تقــول

األســبوع القادم إذا لم يكن هناك تأييد

”أفضل اتفاق هو عدم الخروج“ و“نحن

كاف إلقراره .وذكــرت صحيفتا التايمز

نطالــب بتصويــت للشــعب“ فــي تجمــع

والديلــي تلجــراف أن الضغــوط تتزايد

وصفــه منظمــوه بأنــه قــد يكــون أكبــر

عليها لالستقالة.

احتجاج ضد االنفصال حتى اليوم.
وبعــد  3ســنوات مــن الجدل الشــديد ال
يــزال الغموض يكتنــف كيفية وتوقيت
الخــروج مــن التكتــل أو إن كان ذلــك
ســيتم فــي األصــل مــع محاولــة مــاي
التوصــل لســبيل للخــروج مــن أصعــب
أزمــة سياســية فــي البالد منــذ نحو 30
عامــا .وألمحــت مــاي يــوم الجمعــة إلى
أنهــا قــد ال تعيــد طــرح اتفــاق توصلــت
إليــه لالنســحاب من االتحــاد األوروبي

» »وفي ظل االنقسام بين الشعب
وبين السياسيين فإن أغلبية
البريطانيين يرون قرار الخروج
من االتحاد أهم قرار استراتيجي
تواجهه المملكة المتحدة منذ
الحرب العالمية الثانية .ورغم عدم
ورود تقديرات رسمية بشأن عدد
المشاركين إال أن المنظمين قالوا
إن مئات اآلالف من المتظاهرين
تجمعوا قبل انطالق المسيرة.

وأكــد هــوك لصحيفــة “ذا ناشــيونال”

حــزب هللا ما معدله  700مليون دوالر

الجمعــة ،أن قطــع تمويل الميليشــيات

فــي الســنة ،تلــك األمــوال التــي نعتقد

جــزء مــن حملــة تأثيــر العقوبــات

أنها من األفضل أن تنفق على الشــعب

األميركية على إيران.

اإليراني”.

وقــال هوك خــال مقابلته مع صحيفة

ً
دليــا علــى تأثير
وأضــاف“ :لقــد رأينــا

“ذا ناشــيونال” إن واشــنطن “ال تتطلــع

العقوبات عندما يقوم زعيم حزب هللا

إلــى منح أي اســتثناءات أو إعفاءات”

بمناشــدة عامــة للجمعيــات الخيريــة،

حــول العقوبــات التــي تطــال قطــاع

هــذا ما يفصح عن األمر ..هذا هو نوع

الطاقــة خاصــة النفــط والتــي تــم
تطبيقها على إيران منذ نوفمبر
الماضي.
وقــال هوك إن “حزب هللا كان
يتلقى تمويال هائال من إيران،
لكــن هــذا أصبح مقيــدا اآلن”،
مضيفــا “نحــن نعــرف تاريخيا
أن إيــران قــد منحــت

التأثير الذي نريده”.
» »كما حذر المبعوث
األميركي من “دور إيران
الواسع عنه في اليمن”،
قائال إن االيرانيين “أعطوا
الحوثيين مئات الماليين
من الدوالرات” منذ بدء
الحرب في عام .2015

Osama.almajed@albiladpress.com
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أسامة الماجد

المشــاكل المتعــددة التي تؤلف أزمــة الوجود العربي

علــى دول الخليــج وخصوصــا البحرين والســعودية

دول الخليــج والســعودية خصوصــا حتــى تنفجــر

إن صحت التســمية هي األصوات اإلعالمية الخائنة

واإلمــارات ،كمــا مــد يــده القذرة إلــى “تويتــر” وظهر

علــى شــاكلة “فيصــل القاســم وعبدالبــاري عطــوان”

كالكلــب األجــرب المســعور يهاجــم الشــقيقة الكبــرى

شــرايينه ،هــذا اإلنســان ال يحتــاج إلــى دواء حيــن

وغيرهمــا من المنحرفين الذيــن عقدوا اتفاقية العار

المملكــة العربيــة الســعودية أعزهــا هللا متقدمــا

والخيانــة مــع الكيــان الصهيونــي والنظــام اإليرانــي

صفــوف الخونــة المندفعيــن نحــو الجســر المكســور

اإلرهابــي ونظــام الحمديــن والعمــل بمخططــات

الذي سيهلكهم أجمعين ،شخصية ملعونة على كتفها

ومصالــح أعــداء األمــة العربيــة ،فهــؤالء ارتمــوا في

نجمة سداسية مصنوعة من الخزي في طريق عفن.

حضــن المخابــرات األجنبية والتمســك بنهــج الكذب

أمــا المدعــو عبدالبــاري عطــوان فيقــف فــي طليعــة

مــن أجــل المــال والمصالــح الشــخصية ،تخلــوا عــن

المرتزقــة الباحثيــن عــن أشــكال المصالــح والمــال

شــرف الكلمة العربية وقاموا بمعارك اإلعداد الفكري

والمتضامنين مع الصهاينة وكالب المجوس ويرتبط

والتعبئــة “فــي الفضائيــات” مــن أجــل ضــرب األمــة

بحميميــة بهــذا المســرح ومفتاحــه دائمــا “المــال”،

العربيــة وقضاياهــا المصيريــة ،فالمدعــو فيصــل

يســتخدم أبشــع الوســائل فــي ســبيل تحقيــق غايته

القاســم يقاتل بالنيابة عن الصهاينة والمجوس ومن

ومحتــرف كــذب مــن الطــراز الفريــد وصــوت للشــر

يقــف في صفهم ويدعمهم كنظــام الحمدين ،مرتزق

وتزييــف الحقائــق ،فــكل القنــوات التــي تســتضيفه

بكل ما تحمله الكلمة من معنى وقلبه يشــتعل حقدا

ترمي له العظم وبعدها تلتهب حنجرته في مهاجمة

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

يمــرض مثل بقية البشــر ،إنما عالجــه “الدفع” وهواء
الخيانة والجلوس وراء منضدة الفبركات والكذب.
» »نستنتج بشكل موضوعي وبعد التحليل

التاريخي والنفسي لشخصية هؤالء المرتزقة
أنهم مستخدمون في حقل اإلعالم من قبل
الصهاينة والمجوس باعتباره أحد األسلحة

الرئيسية في المواجهة العربية الصهيونية

المجوسية ،فالصهاينة برعوا في االستفادة

األحد
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للتواصل17111483 :

من هذا الفن وخصوصا الجانب اإلعالمي،

فطبيعة التوجه والتكتيك تحتم البحث عن

مرتزقة ال يؤمنون بالدم العربي وال الشعوب
العربية.

عادل عيسى المرزوق

شك ًرا “أبا علي”...

خليفة القريب من القلوب

ليس غري ًبا أب ًدا أن تلتقي مواطنا بســيطا ج ًدا في مجلس هنا أو في مكان عمل
أو حتــى فــي زاويــة مــن زوايا “الفريــج” لتجده متابعــا لما تطرحــه الصحافة وما
يكتبــه الكتــاب من قضايا لصيقة بهموم المواطنين ،وأجمل تلك اللحظات حينما
تجــد هــذا المواطــن “يوصيــك ويحملــك” أمانــة توجيــه الشــكر والتقديــر لجهــود
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة ،رئيس الوزراء الموقر
حفظه هللا ورعاه ،ومتابعته الحثيثة لشــؤون وشــجون المواطنين ومالحظاتهم
وطموحاتهم.
وألن “أبا علي ...خليفة بن سلمان” قريب من قلوب الناس ،فإنهم يشعرون دائمً ا
بــأن معاناتهــم وشــكواهم واحتياجاتهــم ســتكون دائمً ــا موضــع اهتمــام ومتابعة
حريصــا كل الحــرص علــى أن
ً
مــن جانــب ســموه ،لهــذا كان “أبــو علــي” وال يــزال
يحظــى المواطــن بمــا يليــق بــه ويطمــح إليــه مــن خدمــات ،وجــاءت توجيهــات
ســموه فــي جلســة مجلس الوزراء األســبوع الماضــي بأن يتزامن بنــاء الوحدات
في “المشــاريع اإلســكانية مع المرافق والمنشــآت الخدمية الضرورية لضمان أن
يتوفــر للمواطــن ما يحتاجه في المدن والمشــاريع اإلســكانية الكبرى” ،ومن تلك
التوجيهــات الكريمــة أن تكــون “الوحــدات الســكنية أكبــر مســاحة لراحــة أفضــل
ً
هدفا وغاية للحكومة” ،وكذلك اإلسراع في إتمام أعمال
للمواطن ،والتي تشكل
البنية التحتية في مشــروع الرملي اإلســكاني تمهي ًدا لتوزيع الوحدات الســكنية
فيه ومنح حصة أكبر من المشــروع ألهالي عالي وســلماباد وبوري وفق المعايير
ahmedjuma44@yahoo.com

المعمول بها واألقدمية.
ً
وال بــأس مــن التذكيــر ً
عمل كبيرًا في طريقه إلــى المواطنين بعد
أيضا بأن هنــاك
ً
ً
وخدمة للمواطنين فــي المجاالت
مشــروعا
توجيهــات ســموه بدراســة تنفيذ 11
اإلســكانية والصحيــة واالجتماعيــة والمرافــق والبنــى التحتيــة تشــمل قــرى:
المالكيــة ،كــرزكان ،شــهركان ،صــدد ،ســماهيج ،الديــر ،جدعلــي ،جــرداب ،الكورة،
البــاد القديــم ،وتكليف الوزارات المعنية برفع تقارير بشــأن ســير العمل في تلك

الصمت وقت الكالم أفصح

المشــاريع ،وكلمــا أخضعــت تلك الوزارات ،كل حســب اختصاصه ،تلك المشــاريع

أحمد جمعة

ضمــن جــداول زمنيــة ،ومراحل تنفيذ دقيقة ،كلما انعكس ذلك على تحقيق رضا
المواطنيــن ،وإذا قلنــا إن كل مواطــن يطمــح ويتطلــع للمزيــد مــن الخدمات على

لن أتحدث عن ترويع المواطن البحريني بتصريحات

أنصــح الجميــع بتجاوز هذه المواقف الســلبية التي

وغيــر مســؤولة وخارجة عن نطــاق اللياقة والذوق

مستفزة هنا وهناك من قبل بعض الوزراء والنواب

كلما حاولنا تجاوزها سنة بعد سنة نصطدم بما هو

أن يتجاهلهــا وأال يلتفــت إليهــا ،بــل يكفيــه التقدير

وكل الشــورى ،لــن أتحــدث عن مشــكلتنا مــع هؤالء

أشنع منها وبالتالي لم يعد هناك سبب يجعلنا نتألم

منــذ مــا قبــل  2011وبعدهــا ،لكــن مــا ال يحتمــل أن

ســوى تجاهــل هــذه المواقــف المتمثلــة ليــس فقط
ً
أحيانا مواقف وســلوكيات
بتصريحات ،إنما تصبح

واالحتــرام والعطف الذي دأب ســمو رئيس الوزراء

تســتمر عقلية تصغير المواطن وتحقيره وتســفيهه
بشكل منظم ومتواصل كل هذه السنوات ،وال أجد

ً
شــأنا
تحتقــر المواطــن وتتعامــل معــه باعتباره أقل

يقبل بأن يمس المواطن بكلمة أو موقف أو ســلوك

تفســيرا لمثــل هــذه التصريحــات المتكــررة طــوال
المواســم ســوى أن هــؤالء المســؤولين والشــوريين

لمناصبهــم ومراكزهــم ليخدمــوا هــذا المواطــن

والنــواب ينتمون إلحدى فئتيــن ،إما أنهم يجاملون

ويقدموا له واجبهم ودورهم ومسؤوليتهم تجاهه،

مــن عينهم ويعتقــدون أن حنفية التصريحات التي

وال أقــل مــن أن يتفهمــوا ظروفه الصعبــة ومعاناته

الزج بنفسيته وعذابه مع هؤالء مادام رئيسه يجله
ً
يومــا
ويضعــه بالمكانــة الالئقــة التــي لــم نــر ســموه

يطلقونها إذا ما توقفت ســتغضبهم ،أو أنهم مازالوا

وانتظاره مع تحمله بوقت يشــهد فيه العالم وليس
ً
ً
ً
صعبــا ،فأقلهــا أن يقوم
ماليا
وضعــا
البحريــن فقــط

مــن دافــع وتصــدى مــن تصــدى لتبريــر تصريحــات

بعدم استفزازه وإيالمه فوق ما هو فيه.

قراقوشــية كأنهــا منفجرة من فوهــة بركان محتقن

أنصــح كل مــن يتعــرض لموقــف مــا مــن المواقــف

وليس من لسان مسؤول.

الهزليــة التــي تطلــق فيهــا تصريحــات غيــر مبــررة

قلوب مواطنيك ومحبيك.

المواطن بمكانة تليق به وبمواطنته وال يســمح وال

مــن هــؤالء الذيــن هــم باألســاس مواطنــون جاءوا

هــؤالء بتقديــر وضــع المواطــن وتحملــه ومراعاتــه

توفير العيش الكريم ،فشكرًا “أبا علي” من القلب ،ألنك دائمً ا وأب ًدا ...القريب من

حفظــه هللا بتوجيهــه للمواطــن ،فســموه وضــع

من شأنه أن يؤلمه أو يحقره ،هذا ما أنصح به بعدم

ينظرون للمواطن بأنه شخص درجة ثانية أو ثالثة
ً
ً
تبريرا مهما دافع
قياسا بمستواهم ،غير ذلك ال أجد

اختالفهــا ،فــإن ذلــك حقه الــذي يؤكد عليه ســمو رئيس الــوزراء دائمً ا من منطق

بأمر يمس المواطن البحريني وهذا
سمح أو تهاون
ٍ
يكفيــه ...بقــي أن أذكــر بهــذا القــول المأثور لســانك
حصانك إن صنته صانك.

سمر األبيوكي

» »تنويرة :أغلبنا يقتبس األخطاء ألنها
األسهل.

نساء خارج الجدول!
لســنا خارقــات ...نعــم يا ســادة نحن من دم ولحــم ونتعب كثيرا وتمــر أيام علينا
ثقيلة نتمنى فيها رؤية غروب الشمس وانقضاء الليل حتى نصبح في يوم جديد
قد يحمل طاقة مخالفة عما سبقه ،ال أعلم لماذا يعتقد الجميع أننا نستطيع فعل
كل شيء وفي أي وقت ،صحيح أن معظمنا يعمل ويدرس ويربي وينجز الكثير
مــن المهــام الصعبــة والمســتعصية ،لكننــا مازلنا ضمــن المنظومة البشــرية يحدنا
السمع واإلبصار واألفئدة ،فالفوارق بيننا تعتمد على قناعتنا الشخصية وإيماننا

التدخالت السافرة
لإلعالم الغربي

ويقيننا الداخلي بما نقوم به في حياتنا اليومية ال أكثر وال أقل.
لكــن يبــدو أن عطاءنــا الالمحدود صنفنا في فئة خارج الجدول الذي اعتاد عليه

عبدعلي الغسرة

الجميــع ،ففقدنــا الشــعرة الفاصلة بيننا وبين غيرنا من بنــات جلدتنا ،فكل األمور
الصعبــة تنجــز بيــن أيدينــا ،وجميــع األفــكار التــي تســافر فــي خياالتنا اســتطعنا

طالبــت صحيفــة نيويــورك تايمــز األميركيــة فــي أحد

التطفــل عليهــا ،فقــد كتبــت أســتاذة الحديــث بجامعة

إليواء كبار السن والمُ شردين).

أعدادهــا الصــادرة مؤخــرًا مــن الســيدات الســعوديات

األميرة نورة والمشرفة على مركز النجاح لالستشارات

التواصــل مــع الجريــدة لمعرفــة طموحاتهــن وآرائهــن

التربوية “د .رقية المحارب” مخاطبة الصحيفة (نصف

وأشــارت الكاتبــة “هيــا الرشــيد” إلــى (أن النســاء

فــي المجتمــع الســعودي ،وذلــك مــن خــال تغريــدة

النســاء البريطانيــات يتعرضــن للتحــرش فــي مــكان

باللغــة العربيــة (ألول مــرة) علــى موقــع التواصــل

العمــل ،يمكنكــم التواصــل معهن ليتكلمن عــن حياتهن

االجتماعــي تويتــر ،وهــي بــادرة مُ غلفــة بالتدخــل فــي

وآرائهن وطموحاتهن ،و % 75من النساء البريطانيات

شــؤون المُ جتمع الســعودي بذريعة نشــر مبادئ حقوق

يُ عانيــن مــن اكتئــاب نفســي بســبب الضغــوط الماليــة،

اإلنســان والديمقراطيــة وحريــة الفكــر والتعبير ،وهذا
ٌ
ٌ
قليــل من ُجملــة التدخالت األميركيــة والغربية
شــيء

تواصلوا معهن ،وهناك ثمانية ماليين امرأة في أميركا

واإلقليمية في الشأن السعودي.

يَعشــن وحيــدات مــع أطفالهــن دون أيــة مســاعدات
ُ
منذ عشرين سنة ،حاوروهن).
خارجية

الســعوديات بخيــر وللــهِ الحمــد ،وراضيــات بطريقــة
حياتهــن ،لكنهــن يشــفقن كثيــرًا علــى حــال المــرأة في
أميــركا ،ويُ وجهــن لكــم طل ًبــا باالهتمــام بهــن فقــط).
واكتفــت الباحثة والمختصة في شــؤون قضايا المرأة
“سامية العُ مري” بقولها (ال شأن لكم بحياتنا ،واألقربون
أولى بالمعروف).
» »إنها ردود وافية وبلغة سلمية من نساء عربيات

هــذه التدخــات ال تتوافــق مــع مبــادئ العالقــات مــع

وعلقــت “د .نــوال البخيــث” بقولهــا (رمتنــي بدائهــا

الــدول وال مع مبادئ التســامح والديمقراطية وحقوق

وانســلت ،نريــد إخباركــم عــن المــرأة المُ هــدرة كرامتها

على صحيفة ال تعرف بالدها سوى لغة القوة

اإلنســان والتعايــش واحتــرام اآلخــر ،وتصــدت لهــذه

عندكــم ،وعــدد اللقطاء والشــواذ واألمراض الجنســية

الدعــوة األكاديميــات الســعودية والمتخصصــات،

المُ نتشــرة بينكــم .وإن شــئتم تواصلنــا معكــم بإرســال

فالمرأة في خليجنا العربي وأمتنا العربية

حيــث طالبــن الصحيفــة وأمثالهــا بالكــف عــن التدخل

أطبــاء لعــاج الفتيــات المكتئبات من اغتصــاب آبائهن

فــي شــؤون المرأة العربية والســعودية بالــذات ،وعدم

لهن ،أو نفتح لكم مصحات لعالج المُ دمنات ،ومَ حاضن

والتسلط والتعجرف والتدخل بالقوة المسلحة،
مُ تعلمة ومثقفة ومُ ربية ،وتعيش في سكينة
تامة وراضية بما قسم الله لها من حياة مع

أسرتها وفي بالدها.

ترجمتها إلى واقع ،واألدهى أنه وسط معارك إثبات الذات والتفوق عليها نضيف
أعباء جديدة فوق رؤوسنا متباهيات بقدرة ال متناهية لمعاني الصبر والعزيمة.
ثــم مــاذا؟ هــو الســؤال األخطــر هنــا ..كــون األهــداف ال تتشــابه مــع اختــاف
الشــخصيات والطمــوح ،إال أن اإلجابــة الصحيحة أننا بانتظــار الكلمة الطيبة من
شــكر وليــن ورأفــة كما ننتظر ما نؤجــر عليه من ثواب ،فنحن فــي نهاية المطاف
نساء حملهن المجتمع ومن حولهن مسؤوليات استطعنا عن جدارة القيام بها.

» »ومضة:
» »حاولت أنا وغيري ممن يعشن تجربة حياتية مشابهة لما تعيشه معظم
النساء في عالمنا الحالي أن نكون أكثر تركيزا وتقليصا للمسؤوليات
حتى نصنع فجوة فراغية مقصودة نستطيع من خاللها أن ندلل أنفسنا
كاألخريات ،فقمنا بخفض قائمة األهداف المراد إنجازها من عشرة
أهداف في اليوم (وهو معدل اعتيادي قد يرتفع في معظم األوقات لكنه
يأبى أن ينخفض) إلى هدفين لكننا لألسف أصبنا باكتئاب حاد يومها
وعدلنا عن رغبتنا ...ففئة خارج الجدول ملهمة ومميزة عن غيرها!.

البوعينين يشارك
بورشة “الفيفا”

16

Sports

@albiladpress.com

اتحاد الكرة

شــارك نائــب رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة

القــدم للشــؤون اإلداريــة والماليــة علــي البوعينين
فــي ورشــة عمــل تطويــر البرامــج التــي أقامهــا

االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم (الفيفا) فــي العاصمة
الماليزيــة كوااللمبــور ،فــي الفتــرة  12وحتــى 16

مــارس الجــاري .واســتعرض نائــب رئيــس االتحاد

البحرينــي للشــؤون اإلداريــة والماليــة المشــاريع

التي اســتفاد منها االتحاد عبر مشــاريع “الفيفا” ،إذ
تــم تخصيــص مشــروع الهدف  1لمقــر االتحاد (،)1
ومشــروع الهــدف  2للمالعــب الخارجيــة التابعــة

لالتحــاد ،مشــروع الهــدف  3لمركــز ســلمان بــن
محمــد الرياضــي ،مشــروع الهــدف  4لمقــر االتحاد

( ،)2المشــروع الخامــس لالســتاد الخــاص بالملعب
الخارجــي المزروع بالنجيــل الصناعي ،إضافة إلى

مشــروع سادس للمرحلة المقبلة متمثل في إنشاء
مركــز عــاج وتأهيــل وصالــة تقويــة فــي المنطقــة

األحد

الواقعة خلف مركز سلمان بن محمد الرياضي.
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الشيخ سلمان بن إبراهيم

انسحاب وشيك للمهندي من انتخابات رئاسة اآلسيوي

إصدار جدول نصف نهائي أغلى كؤوس السلة

ســلمان بــن إبراهيــم بانتظــار التزكيــة لواليــة جديــدة

محمد الدرازي
أصدرت لجنة المسابقات التابعة لالتحاد البحريني لكرة السلة جدول مباريات الدور

حسن علي

نصــف النهائــي “المربــع الذهبي” لكأس خليفة بن ســلمان ،والتي ســيتحدد من خاللها

رســميا في االنتخابات التي ســتجرى فــي  6أبريل المقبل
يقتــرب الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة للفــوز بوالية جديدة لرئاســة االتحاد اآلســيوي لكــرة القدم
ً

المتأهل إلى المباراة النهائية.
ويقــام المربــع الذهبــي ألغلــى كــؤوس

في النتيجة ،فإن المباراة الثالثة الفاصلة

الســلة بنظــام األفضلية مــن  3مواجهات،

بينهما ســتقام يوم اإلثنيــن  8أبريل ،فيما

يتأهــل الفائز من مواجهتيــن إلى المباراة

ســتلعب المباراة الفاصلة في حال تعادل

النهائيــة التــي ســتكون مســك ختــام

الرفــاع والمنامــة يــوم الثالثــاء  9الشــهر

الموســم الســاوي .وســتلعب جميــع

نفســه .هــذا وحــدد اتحــاد الســلة يــوم

علــى صالة مدينــة خليفة الرياضية.

ســلمان بــن إبراهيــم الــذي يتكــئ على دعم قوي والتفاف حاشــد ،كما أنه يأتي في إطار الروابــط القوية بين مملكة البحرين ودولة اإلمــارات وانطالقا من الروابط
العربية األخوية وأهمية دعم مرشح عربي واحد للفوز بمقعد الرئاسة.
ومــع ابتعــاد الرميثــي عــن المنافســة

خليفة بمنصب الرئاســة بالتزكية للمرة

وإعالنــه الرســمي دعــم الشــيخ ســلمان

الثانية على التوالي.

بــن إبراهيــم فــإن انســحاب القطــري

وكان الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم قــد

ســعود المهنــدي مــن المنافســة علــى

حظــي بتأييــد  40اتحــادا آســيويا فــي

منصــب الرئاســة بــات وشــيكا أيضــا

اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لالتحــاد

ليكتفي بالترشــح لمنصــب نائب رئيس

اآلســيوي (الكونجــرس) فــي أكتوبــر

االتحــاد اآلســيوي عــن منطقــة غــرب

الماضــي  2018كمــا أعلنــت االتحــادات

آســيا ،إذ يتنافــس مــع كل مــن قصــي

اإلقليميــة ممثل في اتحاد دول وســط

بــن عبدالعزيــز الفــواز (الســعودية)

آســيا المكــون مــن  6دول واتحــاد دول

النهائي.

وهاشــم حيــدر (لبنــان) ،كمــا أنه ترشــح

اآلســيان المكــون مــن  12دولــة دعمــه

أمّ ــا المحــرق ،فبلــغ هــذا الــدور

لعضويــة مجلــس االتحــاد الدولي لكرة

لــه ،ويأتــي ذلــك الدعــم تقديــرا لجهــود

القــدم مــع كل من خالد عــوض الثبيتي

مرشــح الوطــن وعطائــه المتميــز خالل

(الســعودية) وماريانــو ارانيتــا جونيــور

الســنوات الســت التــي قضاهــا فــي

وإســدال الســتار علــى منافســات

وســتنطلق منافســات الــدور

المسابقات المحلية.

نصــف النهائــي عبــر الجولــة

وجــاء تأهــل المنامــة للمربــع

األولى يوم اإلثنين الحادي

الذهبــي بعــد فــوزه علــى

مــن أبريــل المقبــل بلقــاء

النويدرات فــي ربع النهائي،

المحــرق واالتحــاد ،علــى

فيمــا الرفــاع فتأهــل بعــد

أن تقــام المبــاراة الثانيــة بين

الفــوز على النجمة في الدور

المنامــة والرفــاع فــي اليــوم

التمهيــدي ثــم الحالة فــي ربع

التالــي.

مدى ما يحظى به “مرشح الوطن” من دعم والتفاف كبير من قبل جميع االتحادات الوطنية القارية ،إذ إن الصورة قد اتضحت للرميثي بأنه ال يمكن مقارعة الشيخ

الســبت  13أبريل موع ًدا للمباراة النهائية

مباريــات الــدور عنــد الســاعة  7مســاءً ،

وســتقام

بالعاصمة الماليزية كوااللمبور .ويعتبر انسحاب المرشح اإلماراتي محمد خلفان الرميثي من السباق االنتخابي ودعمه للشيخ سلمان بن إبراهيم تأكيد جديد على

مباراتــي

الجولــة الثانيــة يومــي الجمعــة
والســبت  5و 6أبريــل المقبــل ،إذ

عقــب فــوزه علــى األهلــي فــي

ســيلتقي في اليوم األول االتحاد

الــدور التمهيــدي ،فيمــا االتحــاد

والمحــرق ،فيمــا ســيلعب الرفــاع

فتأهــل عقــب انتصــاره علــى

والمنامــة في اللقاء الثاني .وفي

سترة في الدور األول ثم مدينة

حــال تعــادل المحــرق واالتحــاد

(اليابــان) ومهدي تاج (إيران) ،خصوصا

ومــن المتوقــع أن يتــم اإلعــان عــن

الجنوبيــة) ،ودو زهــاوكاي (الصيــن)،

أن المهنــدي يــدرك تمامــا بأنــه ليــس

انســحابه الرســمي على الرئاســة خالل

بمقــدوره هــو اآلخــر منافســة الشــيخ

األيــام القليلة القادمــة األمر الذي يعني

وبرافــول باتيــل (الهند) وكوزو تاشــيما

سلمان بن إبراهيم على الرئاسة.

فــوز الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل

(الفلبيــن) ومونــج جيــو تشــونج (كوريا

عيسى في ربع النهائي.

الرئاسة بتحقيق سلسلة من اإلنجازات
والنجاحــات على أكثر من صعيد ليقود
االتحاد إلى مرحلة جديدة من التميز.

استمتاع “بال حدود” في قرية الفورموال 1
ستار فالير والكاروسيل والعجلة الدوارة أبرز التجارب الترفيهية

حلبة البحرين الدولية

تواصل حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط” عن إعالن أبرز فعالياتها المقدمة لجماهير ومحبي
ســباق الفورمــوال  ،1وذلــك فــي قريــة الفورموال  1الترفيهية التي تقام على هامش اســتضافة ســباق الفورمــوال  1جائزة البحرين

الكبرى لطيران الخليج  2019وذلك نهاية األسبوع المقبل وتحدي ًدا من  28وحتى  31مارس الجاري.
وســتمتلئ أجواء الحلبة بالمتعة واإلثارة

لطيــران الخليــج  2019جــدول حافــل

عائالتهــم .كل هــذا يضــاف إلــى مجموعة

للحضــور مــن خــال الفعاليــات العديــدة

بالفعاليــات الترفيهيــة لــزوار الســباق مــن

واســعة من الفعاليــات الترفيهية المنوعة

التــي ســتقام علــى هامــش منافســات

جميــع األعمــار .تشــمل بعــض األلعــاب

التــي تســتضيفها حلبــة البحريــن الدولية

الســباق حيــث اإلثــارة علــى المضمــار

الترفيهيــة التــي تنظم ألول مــرة وأبرزها

سنويا.

ال تقتصــر علــى ســباق الجائــزة الكبــرى

لعبــة العجلة الــدوارة العمالقــة بطول 42

إلى جانب الحفالت الغنائية والتي تشمل

للفورمــوال  ،1بــل مــن خــال العديــد مــن

متــر مــع  27كبينــة ،حيــث ســتتمكن مــن

مجموعــة مختــارة مــن أشــهر الفنانيــن

السباقات المساندة والفعاليات الترفيهية

اكتشــاف إطاللة رائعة من األعلى لمرافق

الموســيقيين فــي العالم إلــى جانب نخبة

والحفــات الغنائيــة .وأبــرز الفعاليــات

الحلبة وتستمتع بهذه التجربة الجديدة.

مــن نجــوم الغنــاء وأبرزهــا حفــل الفنــان

الترفيهيــة فــي قريــة الفورمــوال  1هــي

إلى جانب تجربة لعبة ستار فالير بارتفاع

مارتــن غاريكــس ويقــام الحفــل يــوم

ســتار فاليــر ،العجلــة الــدوارة العمالقــة

 60متــرا وســيتمكن الــزوار مــن مشــاهدة

الجمعة الموافق  29مارس  ،2019وحفل

والكاروسيل.

مناظــر رائعــة للحلبــة ومرافقهــا علــى مــد

الفنــان العالمــي  KYGOالســبت الموافــق

وستشــهد قرية الفورموال  1خالل ســباق

البصر ،إلى جانب لعبة الكاروســيل للزوار

 30مــارس الجــاري إلــى جانــب جــدول

الفورمــوال  1جائــزة البحريــن الكبــرى

الصغــار للركــوب واالســتمتاع بوقتهم مع

حافــل من فعاليات الترفيــه العائلية على

مدار عطلة نهاية األسبوع.

دينــار لأليام األربعــة ،إال أن هناك خيارين

وفــي المقابل ،فإن مبيعات التذاكر لعطلة

آخريــن لمقاعــد المنصــة إذ تبلــغ قيمــة

الســباق قــد بلغــت ذروتهــا مــع اقتــراب

التذاكر ليومي السبت واألحد  100دينار،

الحــدث ،لذلــك يتــم حــث المشــجعين

في حين أن قيمة تذكرة يوم الجمعة 60

الراغبين في الحضور على ســرعة اقتناء

دينــار .ســعر تذاكــر األيــام األربعــة لمنصة

تذاكرهــم فــي أقــرب وقت ممكــن لضمان

اللفــة األولــى  100دينــار ،أمــا منصتــي

تواجدهــم فــي الفعاليــة األكبــر علــى

“الجامعــة والفــوز” فتبلــغ قيمــة تذاكرهما

مستوى المنطقة.

 60دينارا.

وتبلــغ كلفــة التذاكــر 150 ،دينــارا للمنصة
الرئيســة .فيمــا تبلــغ منصــة بتلكــو 120

ختام رائع للبطولة اآلسيوية للتنس تحت  14سنة
اتحاد التنس

اختتمــت منافســات البطولــة األســيوية للتنــس للناشــئين تحــت  14ســنة
التــي اســتضافتها مملكــة البحريــن على مالعــب االتحاد البحريــن للتنس
في الفترة من  16حتى  23من شهر مارس الجاري.
وأقيمــت المبــاراة النهائيــة لفــردي

دانيــر كلبيدوكــوف علــى أميــر علي

األوالد بيــن الالعــب اإليراني كســرا

/6/6 ،1 2واحتــل المركــز الثالــث،

رحمانــي والهندي روشــيل خوســا،

يليه أمير رابعا.

ومنــذ البداية بدا واضحا إصرار كال

وفــي مســابقة فــردي البنــات بيــن

الطرفين على انتزاع الفوز وتحقيق

العبــة هونــج كونــج تشــوك يونــج

صدارة البطولة وتميز األداء بالقوة

والعبــة كازاخســتان كارينــا كانــت

والجديــة ،وســاد الحــذر المجموعــة

الســيطرة لكارينــا وأمتعت الجمهور

األولــى لكــن تخلــى عنــه الطرفــان

بأدائهــا المتميــز وضرباتهــا القويــة

صورة جماعية للفائزين

بعدما تعرف كل منهما على أســلوب

المتنوعــة ،لكــن منافســتها لــم تكــن

الثانــي ،وحلــت دالينــاز ماشــابايفا

اللجنــة المنظمــة العليــا للبطولــة

فــردي

روشــيل

من كازاخســتان ،روشــيل مــن الهند

اآلخر ونقاط ضعفه ،وتمكن روشيل

بالســهلة

مجاراتهــا

مــن كازاخســتان فــي المركــز الثالث

الشــيخ عبدالعزيــز بــن مبــارك آل

والمركــز الثانــي اإليرانــي كســرا،

بعــد مــرور ما يقــارب  3ســاعات من

لفتــرات طويلــة مــن المبــاراة ،لكــن

بفوزهــا على مواطنتها الرابعة إنكار

خليفــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة

لقــب بطلــة فــردي البنــات كارينــا

والوصافة لاليرانيين أميرالي ،آرتن

الفوز بنتيجة /6/4 ،5/6 ،6 3وينتزع

كارينا بعد ساعتين حسمت بنتيجة

ديوسباني /6/6 ،2.1

بتكريــم الفائزيــن والفائــزات فــي

مــن كازاخســتان والمركــز الثانــي

لقب بطل اآلسيوية للناشئين تحت

/6/6 ،4 3لتتصــدر مســابقة فــردي

وفــي الختــام تفضــل نائــب رئيــس

البطولــة وتســليم كــؤوس المركزين

تشــوك يونــج مــن هونــج كونــج،

 14ســنة ،ويأتي كســرا الثاني ،وفاز

البنــات تليهــا تشــوك فــي المركــز

االتحــاد البحرينــي للتنــس رئيــس

األول والثانــي ،إذ حقــق لقــب بطــل

لقــب بطولــة زوجــي األوالد دانيــر

واســتطاعت

األوالد

الهنــدي

نزاري ،لقب زوجــي البنات البطالت
الثنائــي انجــكار ،دلنــاز والثانــي
ساتي ،كارينا من كازاخستان.

النصف يستقبل منتخب قوة الرمي ويشيد بإنجازه العالمي
اللجنة األولمبية

استقبل األمين العام للجنة األولمبية محمد حسن النصف أمس منتخب قوة الرمي الوطني العائد من المشاركة ببطولة العالم لقوة الرمي التي أقيمت أخيرا بتايلند في الفترة من 7
لغاية  17مارس بعد حصوله على  5ميداليات ملونة بينها ذهبية وفضيتان وبرونزيتان ،وذلك بمقر اللجنة األولمبية البحرينية بضاحية السيف بحضور رئيس االتحاد البحريني لفنون
القتال المختلطة العقيد خالد الخياط وعدد من أعضاء مجلس إدارة االتحاد.
ورحــب النصــف برئيــس وأعضــاء مجلــس

مشيدا باألداء المتميز لالعبين في البطولة

منتخبــات فنــون القتــال المختلطــة علــى

المتاحــة؛ ليواصل االتحاد مســيرة نجاحاته

إدارة االتحــاد واألبطــال ونقــل لهــم تحيات

العالميــة وجهــود الطاقــم الفنــي واإلداري،

مختلــف األصعــدة والمســتويات ،والتــي

وإنجازاتــه لرفــع اســم المملكــة فــي مختلف

وتهانــي أعضــاء مجلــس إدارة اللجنــة

منوهــا بدعــم مجلس إدارة االتحاد برئاســة

تعكس ما يقدمه االتحاد من خطط وبرامج

المحافل الخارجية.

جانب من االستقبال

األولمبيــة ،وهنأهــم باإلنجــاز العالمــي الــذي

العقيــد خالــد الخيــاط فــي تهيئــة الظــروف

فــي ســبيل االرتقــاء بمنتخباتــه الوطنيــة،

يذكــر أن منتخــب قــوة الرمــي أحــرز 5

حققــوه ،والــذي يعبر عــن التطــور المتنامي

أمام المنتخب لتحقيق هذا اإلنجاز العالمي.

مؤكــدا دعــم ووقــوف اللجنــة األولمبية إلى

ميداليــات جاءت عن طريق كل من الالعب

عبــدهللا خوري الذي أحرز الميدالية الفضية

الالعــب علــي ســلمان برونزيــة وزن ٦٠

فــي مختلــف رياضــات فنــون القتــال

وأكــد النصــف أن إنجــاز منتخــب قــوة

جانــب االتحــاد وتســخير جميــع أشــكال

محمــد عبداألميــر الــذي حقــق الميداليــة

بــوزن تحت  ٩٥كيلوجراما ،الالعب حســين

كيلوجرامــا ،الالعــب محمــود زهيــر برونزية

المختلطــة خصوصــا فــي قــوة الرمــي،

الرمــي هــو امتــداد لإلنجازات التــي حققتها

الدعــم والمســاندة إليــه وفقــا لإلمكانــات

الذهبيــة بــوزن  ٥٥كيلوجرامــا ،الالعــب

الســماهيجي فضيــة وزن  ٦٠كيلوجرامــا،

وزن  ٦٥كيلوجراما.
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مهرجان ختامي لبراعم و “مايكرو السلة”

مـــــشـــــاركـــــة واســــــعــــــة وفـــــاعـــــلـــــة مــــــن األنـــــــديـــــــة والــــاعــــبــــيــــن

اتحاد السلة

ُ
أسدل الستار أمس السبت على أنشطة وفعاليات فئتي البراعم والمايكرو لكرة السلة بإقامة
المهرجان الختامي على صالة زين لكرة السلة ،وحظي بمشاركة فعالية من ُمختلف األندية،
وبمشــاركة أكثــر مــن  300العــب تــم تكريمهم جميعً ا بــدروع تذكارية من االتحــاد ،وكذلك تم
تكريمهم بهدايا من شركة زين التي قامت كذلك بتكريم أولياء أمور الالعبين.
وقــال رئيــس لجنــة المســابقات باالتحــاد

وأشــاد بشــرف دعــم ومســاندة ســمو رئيــس

البحرينــي لكــرة الســلة أنور شــرف إن االتحاد

االتحــاد

تتعلــق

أقــام العديــد مــن المهرجانــات للفئــة األصغــر

ً
موضحــا أن اهتمــام ســموه
بالمســابقات،

وهي المايكروباسكت بشكل شهري وبمشاركة

يحفزهــم علــى بــذل المزيــد مــن الجهــد فــي
ً
مضيفــا “نحــن
خدمــة كــرة الســلة البحرينيــة،

ترفيهيــة لالعبين الصغار ومســابقات متنوعة

ســعداء للغايــة بالتفاعــل الكبيــر مــن األنديــة

وتدريبات مختلفة ،مشيرً ا إلى أن فئة البراعم

فــي المهرجــان ونحــن نشــكرهم علــى ذلــك،

شــهدت إقامــة دوري  5X5وكذلك دوري 3X3

وكذلــك المشــاركة الفعالــة مــن الالعبين الذين

وقال شــرف إن االهتمام بهذه الفئات العمرية

أظهــروا إمكانــات ومهــارات مميــزة ،وكانــت
ً
أهدافــا أخــرى تــم تحقيقها مثــل زيادة
هنالــك

تماشــيا مــع توجيهــات رئيــس
الصغيــرة يأتــي
ً

أواصــر المحبــة والتعــاون بيــن العبــي األندية

واسعة من قبل جميع األندية ،وتخللتها ألعاب

منذ بداية الموسم الحالي.

االتحــاد ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل
خليفــة باالهتمام بالالعبيــن الصغار ورعايتهم

لــكل

صغيــرة

وكبيــرة

مــن خــال دمجهــم فــي مجموعــات مختلطــة
ً
وأيضا البد من تقديم
تضم العبي كل األندية،

واالعتنــاء بهــم وصقــل مواهبهــم ،كــون هــذا

الشــكر الجزيــل ألولياء األمور علــى وجودهم

األمــر ســينعكس باإليجاب على مســتقبل كرة

ودعمهــم ألبنائهــم في كل األنشــطة الســاوية

السلة البحرينية.

التي أقامها االتحاد للصغار”.

جانب من المهرجان الختامي لصغار السلة

البوعينين يختتم دورة دبلوم كرة القدم للمحترفين

شــــهــــدت مــــشــــاركــــة  22دارسً ـــــــــــا لــــلــــعــــام الــــثــــانــــي عــــلــــى الــــتــــوالــــي

اتحاد الكرة

اختتــم األميــن العــام لالتحــاد البحريني لكرة القــدم إبراهيم البوعينين ،دورة االتحاد اآلســيوي
لدبلــوم كــرة القــدم للمحترفيــن .وأقيمت مراســم حفــل الختام يــوم الخميس  21مــارس الجاري
فــي فنــدق الريجنســي ،وذلك بحضور رئيس قســم الشــؤون الفنية باالتحاد ومديــر الدورة عابد
األنصاري ،إضافة إلى بعض المحاضرين الذين شاركوا في تقديم الدورة.
وحاضــر في الــدورة المحاضر الدولــي األلماني

المشــاركين .وأوضح البوعينين أن إقامة دورة

إيريــك رويتمولــر ،وســاعده المحاضــر الدولــي

المحترفيــن يأتــي تواصــا لنهــج االتحــاد فــي

البحرينــي فهــد المخــرق والمحاضــر اآلســيوي

عمليــة التطويــر والتدريــب الخاصــة بالكــوادر

اإلماراتــي عبــدهللا حســن ،إضافة إلــى محاضر

الفنيــة ،مشــيرا إلــى أن دورة المحترفيــن تعــد

اللياقــة البدنيــة الدولــي الكويتي طــارق البناي،

مــن أكثــر الــدورات تقدما فــي مجــال التدريب،

المحاضــر الدولــي األلمانــي ويرنــر ميكلــر

مشــيرا إلــى أن إقامــة الدورة للعــام الثاني على

والمحاضر الدولي اإلنجليزي جاري فيلبس.

التوالي في البحرين بعدما أقيمت للمرة األولى

وخــال كلمتــه بحفــل الختــام ،نقــل البوعينيــن

العــام الماضــي يعد تأكيــدا على التركيز بشــكل

تحيــات مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكرة

كبيــر علــى العنصــر البشــري فــي المجــال الفني

القــدم برئاســة الشــيخ علي بن خليفــة بن أحمد

وتطويره وتهيئة سبل دعمه.

آل خليفــة ،إلــى جميع المشــاركين مــن البحرين

وشــدد البوعينيــن علــى أهميــة االســتفادة مــن

وخارجهــا ،كمــا رحــب بالضيــوف األشــقاء

مخرجات الدورة التي يحاضر فيها محاضرون

جانب من حفل الختام

معتمــدون دوليا مشــهود لهــم بالكفاءة ،مشــيرا

اللياقة البدنية ،عالوة على محاضرات إضافية

محســن الغانم ،راشــد الدوسري ،ســعد محمود،

القاضــي ،علــي يحيــى ،خالــد عبدالرحمــن ،إياد

إلــى تحويلهــا على أرض الواقــع بما يعود بالنفع

تعزيزيــة فــي جوانــب التغذيــة وعلــم النفــس

بوزيــان بــن عربــي ،عبــدهللا الحســيني ،محمــد

عبدالكريم ،محمد قويض ،سمير شمام.

العام على المستويات الفنية لألجهزة

وغيرهما.

عباس حاجي ،محمد العنزي ،محمد الفيلكاوي،

وشــهد حفــل الختــام تكريــم األميــن العــام

وأقيمت الدورة على  4فترات ،واشــتملت على

وشــارك فــي الــدورة  22مدربــا ،هــم عبدالمنعــم

ناصــر العمــران ،ســلمان الســربال ،ســمير أحمــد،

للمحاضريــن فــي الــدورة ،إضافــة إلــى تســليم

محاضــرات فنيــة نظريــة وعمليــة ،وجوانــب

الدخيــل ،أحمــد صالــح الدخيــل ،علــي عامــر،

محمــود حمــود ،يوســف الجواهــري ،أحمــد

شهادات المشاركة للمدربين.

البحرين والتطبيقية يرفعان التحدي قبل موقعة األربعاء
اللجنة اإلعالمية

االستعدادات
على قدم وساق
لنهائي الدوري
الجامعي

واصــل فريقــا جامعــة البحريــن وجامعة العلــوم التطبيقية اســتعداداتهما لخوض المبــاراة الختامية الحاســمة لتحديد
بطــل الــدوري الوطنــي للجامعــات لكرة القدم ،والتي ســتقام يوم األربعــاء  ٢٧مارس الجاري على اســتاد النادي األهلي
بالماحوز .
ومــع بــدء العــد التنازلــي لموعــد

وأظهــر الفريقــان منــذ

األخيــرة حاســمة وفاصلــة لتحديــد

النهائــي الجامعي رفــع الفريقان

انطالقــة

مشــوارهما

البطل بعد تساويهما برصيد  ٢٣نقطة.

درجــة اســتعداداتهما الفنيــة

فــي الــدوري الجامعــي

وبعيــدا عــن الظــروف ،فــان الفريقيــن

والمعنويــة وتهيئــة أفضــل

قدراتهمــا الفنيــة علــى

يرفعان شــعار “نريد اللقب األول” ،وهو

عناصرهمــا لخــوض المبــاراة

المنافســة

وانتــزاع

ما جسدته تصريحات قائدَي الفريقين

اللقــب،

فحافظــا

عبــدهللا وحيــد (العلــوم التطبيقيــة)

وتعويــض أيــة غيابات ونقص

علــى ســجلهما خاليا

وعلي العنزي (جامعة البحرين).

خصوصــا مــن جانــب فريــق
جامعــة البحريــن الذي ســيفتقد

مــن الهزائــم وســارا

لجهــود بعــض عناصــره الدوليــة

فــي صــراع طــوال

دوري السلة للطالب

المرتبطيــن مــع المنتخــب األولمبــي

الجــوالت العشــر على

فــي التصفيــات اآلســيوية خصوصــا

خــط االنتصــارات وتعثــرا

أن الفريــق أثبــت قدرته على ســد ذلك

بالتعــادالت في بعض المنعطفات حتى

النقص في العديد من المباريات.

شــاءت الظــروف أن تكــون مباراتهمــا

تمكــن فريــق الجامعــة األهليــة مــن
التفــوق علــى منافســه فريــق الجامعــة
العربيــة المفتوحة بنتيجة  95-81فيما
حقــق فريــق معهــد المصرفييــن فــوزه
األول على حساب كلية طالل أبوغزالة

التاســعة بإقامة مباراتين ،إذ يلعب في
المبــاراة األولى فريقــا جامعة البحرين
صاحــب الصــدارة برصيــد  14نقــاط
وجامعــة العلــوم التطبيقيــة صاحب الـ
 8نقاط في تمام الســاعة  5:30مســاء،
جانب من منافسات كرة القدم

بنتيجــة  57-25ضمــن مباريات الجولة

علــى صالــة جامعــة البحريــن الطبيــة

التاسعة من الدوري الوطني للجامعات

بالمحرق.

لكــرة الســلة للطــاب ،والتــي أقيمــت

وتختتــم اليــوم مباريــات الجولــة

تليها مباشــرة لقاء يجمع فريقا جامعة
 AMAالدوليــة صاحــب الـــ  11نقطــة
وجامعــة بوليتكنــك صاحب الـــ  8نقاط
فــي تمــام الســاعة  7مســاء وذلك على
صالة جامعة البحرين الطبية بالمحرق.
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كواسر باربار يواجهون الوكرة القطري في آسيوية اليد

االنـــــتـــــصـــــار يــــمــــهــــد الـــــطـــــريـــــق لــــلــــتــــأهــــل لــــنــــصــــف الـــنـــهـــائـــي

عيسى عباس من الكويت

يخــوض فريــق باربــار ممثــل كــرة اليــد البحرينية في البطولة اآلســيوية  21لألندية أبطال الدوري في الســاعة  5:30مســاءً مباراتــه األولى بالدور
الرئيــس مــن البطولــة أمــام فريق الوكرة القطري على صالة نادي الكويت ،في لقاء مهم لكواســر باربار الذيــن يبحثون عن التأهل إلى الدور نصف
النهائي والمنافســة على المراكز األولى ،إذ يمهد االنتصار اليوم الطريق للتأهل عن المجموعة الثانية التي وقع بها الفريق بجانب فريقي الدحيل
والوكرة القطريين ،إضافة إلى الصداقة اللبناني.
ويســعى باربــار إلــى مواصلــة عروضــه القوية

ســهلة ،وقــال “اآلن دخلــت البطولــة فــي

التــي ظهــر بها فــي البطولة ونجــح من خاللها

مراحلهــا المهمــة لجميــع الفــرق المتاهلــة ،فــا

في تحقيق االنتصار في مباراتين أمام الكرخ

توجــد أي مبــاراة ســهلة فــي ظــل قــوة
الفــرق المتأهلة وتســاوي الحظوظ فيما

العراقــي وتــي ســبورت الهندي فــي الدوري
التمهيــدي الــذي احتــل فيه المركــز الثاني

بينهــا ،ونحــن عازمــون علــى مواصلــة

خلــف المســتضيف الكويــت الكويتــي،

المشــوار واألداء القــوي الــذي قدمــه

والــذي خســر أمامــه باربــار فــي الرمــق

الفريق في المباريات الســابقة؛ بهدف

األخير من المباراة.

الســعي وراء التأهــل للــدور نصــف

ويعتمــد ممثــل كــرة اليــد البحرينيــة فــي

النهائــي ،خصوصــا أن الفريــق يمتلــك

البطولــة علــى حماســة العبيــه ورغبتهــم

مجموعة من الالعبين أصحاب الخبرة

فــي تأكيــد قوتهــم ،مــن خــال الســعي وراء

الهدف الثاني له في هذه البطولة”.

والمحترفين الموجودين مع الفريق”.
وتابــع محمــود “مواجهــة اليــوم

الــدور نصــف النهائــي الــذي يتأهــل لــه صاحبا

وعــن مباراة اليوم قــال “التحضيرات طبيعية
لهذه المباراة مثل المباريات السابقة ،فالجهاز

مشاركة محتملة لحسن مدن

من أجــل تحقيق األهــداف الرئيس ،واألوراق

يعــزز مــن حظــوظ الفريــق فــي

إذ يعتمــد باربــار علــى الثالثــي أحمــد المقابي

العراقي.

ومحمــد حبيــب والمحترف اإلماراتي عيســى

ويمتلــك الفالحــي مجموعــة مــن الحلــول

التأهــل ،وهو ما نعمــل على تحقيق

البناي في الخط الخلفي ،مع االستعانة بخبرة

الدفاعيــة فــي ظــل االعتمــاد علــى الدفــاع

مــن خــال االلتــزام بتعليمــات الجهــاز الفنــي

القائــد جعفــر عبدالقــادر الذي ينتظــر أن يقدم

المســطحة فــي المباريــات الســابقة ،إال أن

والمحافظــة على هويــة الفريق التي ظهر في

مقارنة بما كانت عليه في الدور التمهيدي”.

دورا مهما في مباراة اليوم التي سيكون فيها

الفريــق ال يــزال يمتلــك ســاح اللعــب بالدفاع

البطولة منذ اليوم األول”.

الحارس المصري محمد علي يعزز

الفريــق بحاجــة كبيــرة إلــى خدماتــه لمعرفــة

المركــب /5 1و/3/2 ،1إضافــة إلــى الدفــاع

وأشــار الالعــب الدولــي الســابق أن الفريــق ال

الكبيــرة بالفــرق القطــري التــي واجههــا فــي

المتقــدم ،لكــن لــن يلجــأ لهــا الجهــاز الفني عدا

يــزال يمتلــك الكثيــر فــي هــذه النســخة ،وأن

عديــد المناســبات ،في حين ســيحافظ مدرب

في حال الحاجة إلى تغير األسلوب الدفاعي.

الالعبين معنوياتهم مرتفعة بعد الصورة التي

حسن مدن

باربــار ســيد علــي الفالحي علــى الثالثي علي

وأنهــى الفريــق تدريباتــه اســتعدادا لمواجهــة

قدموهــا ،وأوضــح “صحيــح أن الفريــق قــ ّدم

إننــي علــى درايــة بإمكانــات الفريــق وقدرتــه

رجــب ومحمــود عبدالقــادر وجعفــر عبــاس

اليــوم بإجــراء حصــة تدريبيــة مســائية علــى

مباريــات قويــة وكبيرة فــي الــدور التمهيدي،

فــي الخط األمامــي للفريق مع وجــود البدالء

صالــة نــادي كاظمــة ،إذ ركــز الجهــاز الفنــي

إال أن المجموعــة تمتلــك الكثيــر فــي ظــل

القادرين على تقديم أي إضافة للفريق.

بقيادة سيد علي الفالحي على األخطاء التي

االنســجام بيــن الالعبين والــروح العالية التي

وســيكون العمــل األكبر في مبــاراة اليوم على

وقع بها الفريق في المباريات الثالث السابقة،

يلعــب بهــا الالعبــون ،ونفكــر فــي كل مبــاراة

الشــق الدفاعــي الــذي ســينضم إليــه الحارس

إضافة إلى التركيز على الجوانب الفنية التي

علــى حــدة وخطوة بخطوة؛ مــن أجل تحقيق

المصــري محمــد علي الذي تعاقــد معه الفريق

ســيعتمد عليها في المباراة ،واستمر التدريب

الهدف المنشود”.

لتقديم اإلضافة الفنية فيما تبقى من مشــوار

قرابــة الســاعة وســط معنويــات مرتفعــة

الفريــق ،خصوصا فــي مباريات الدور الرئيس

وإصرار على تقديم مستوى قوي وأفضل من

البناي :اللعب مع باربار ممتع

المؤهلة لنصف النهائي ،في حين من المتوقع

الدور التمهيدي للبطولة.

وصــف الالعــب اإلماراتــي المحتــرف فــي

أن يعــود حســن مــدن لصفــوف الفريــق فــي

محمود :ال توجد مباراة سهلة

باربــار للمــرة الثانية علــى التوالــي بالممتع ،إذ

بعد اإلصابة التي تعرض لها في مباراة الكرخ

أكــد العــب باربــار محمــود عبدالقــادر أن

قــال “لــم أتردد لحظــة في قبول عــرض باربار

مباريــات الــدور الرئيــس ال يوجــد بهــا مبــاراة

لتمثيــل الفريــق في البطولة اآلســيوية ،حيث

حــال حصولــه علــى األذن الطبــي للمشــاركة

صفــوف باربار عيســى البنــاي اللعب مع فريق

باتــت مكشــوفة نوعا مــا بعد الــدور التمهيدي
لجميــع الفــرق ،ما يجعل من المباريات مغايرة

صفوف باربار
نجــح جهاز كرة اليد بنادي باربار في التوصل

علــى المنافســة فــي ظل الــروح القتاليــة التي
يتمتع بها الفريق التي تتناسب مع رغبتي في
االستمتاع بالمباريات والمنافسة على تحقيق
االنتصــار فــي جميع المباراة ،ولهذا فإن اللعب
مع باربار ممتع ألي العب”.
وأضاف “منذ اليوم األول وأنا أعلم أن الفريق
يضــع أمامــه هدفــا واحدا وهو المنافســة على
المراكــز األولــى ،واآلن وصــل الفريــق للــدور
الرئيس من البطولة ،وأمامنا  3مباريات قوية
سنســعى من خاللها إلــى حجز إحدى بطاقتي
التأهــل للــدور نصــف النهائــي عــن المجموعة،
وثقتــي كبيــرة في زمالئــي الالعبين؛ من أجل
مواصلــة األداء القــوي والســعي وراء تحقيق

متأخرة من مســاء يوم الســبت ،بعد أن حصل
على اإلذن بالسفر لتمثيل باربار في البطولة.

الفني يســير خطــوة بخطوة ومبــاراة بمباراة؛

مهمة للفريق؛ كون االنتصار فيها

المركزيــن األول والثانــي عــن كل مجموعــة،

االنتصــار الــذي يســاعد الفريــق علــى تحقيــق

الحــارس قــد وصــل إلــى الكويــت فــي ســاعة

الحارس محمد علي

والتجربــة ،إضافــة إلــى العناصــر الشــابة

االنتصــار فــي هــذه المبــاراة ووضــع قــدم في

محمود عبدالقادر

عيسى البناي

إلــى اتفــاق نهائــي مــع حــارس فريــق الزمالــك
المصــري محمــد علــي؛ لتعزيز صفــوف الفريق
فيما تبقى من مباريات البطولة اآلســيوية 21
لألندية أبطال الدوري المقامة حاليا بالكويت،
إذ تأخــر انضمــام الحــارس المصــري بســبب
ظروفــه العمليــة بمصر ،إال أنــه من المنتظر أن
يقــدم اإلضافــة فــي مباريــات الــدور الرئيــس؛
كونهــا تؤهل صاحبي المركزين األول والثاني
للدور نصف النهائي.
وفــي حالــة اســتكمال كافــة األوراق الرســمية
العتمــاد الالعــب ،فإنــه سيشــارك فــي مبــاراة

يتملك المحترف البحريني في صفوف باربار
حسن مدن فرصة للعودة من جديد للمشاركة
مــع الفريــق فــي المباريــات المتبقيــة المقبلــة،
حيث بدأت حالة الالعب في التحسن بصورة
كبيــرة بعــد  3أيــام مــن تعرضــه لإلصابــة فــي
ثانــي مباريــات باربــار بالــدور التمهيــدي أمــام
الكرخ العراقي ،حيث كثف اختصاصي العالج
الطبيعي المرافق للفريق باســل راشــد جهوده
في تجهيز الالعب بعد االطمئنان على سالمة
ركبته من أي إصابة خطيرة.
وينتظــر حســن مــدن والجهــاز الفنــي للفريــق
اإلذن الطبــي؛ مــن أجــل االعتمــاد عليــه فــي
المشــاركة مــن عدمهــا فــي هــذه المبــاراة،
خصوصــا أن الجهــاز اإلداري للفريق قام بعمل
الالزم في الفترة السابقة بعرض الالعب على
أكثر من طبيب واختصاصي عالج؛ للتأكد من
ســامة الالعــب ،وســيتحدد إمكان مشــاركته
مــن عدمها في المباراة بناء على رأي الطبيب
المختص.
وإذا مــا حصــل مــدن علــى اإلذن الطبــي فــي

اليــوم أمــام الوكــرة القطري فــي أول مباريات

المشــاركة ،فــإن ذلــك ســيضاعف مــن قــوة

الفريــق بالــدور الرئيــس ،األمــر الــذي يعطــي

الفريــق وقدرتــه علــى المنافســة للتأهــل إلــى

إضافة قوية للفريق .ومن المفترض أن يكون

نصف نهائي بطولة األندية اآلسيوية الحالية.

مقتطفات من آسيوية الكويت
» »عقدت اللجنة الفني للبطولة اجتماعا مساء يوم أمس األول بعد
انتهاء مباريات الدور التمهيدي مباشرة؛ العتماد جدول المباريات
وترتيب األمور ،ولم تطرأ أي تغيرات على الجدول المعتمد.

» »حصلت جميع الفرق المشاركة في البطولة على راحة يوم أمس
السبت ،حيث ستكون االنطالقة بمباريات الدور الرئيس ،في حين
ستعلب بقية الفرق مباريات مجموعة تحديد المراكز يوم غدٍ اإلثنين.

» »يقوم الالعب الكويتي مهدي القالف ،الذي سبق له االحتراف في صفوف باربار
سابقا بدور كبير مع زمالئه السابقين ،إذ يحرص على الحضور بصورة يومية
في فندق الفريق كوبثورن؛ لتقدم أي مساعدة يحتاجها العبي باربار ،خصوصا
أنه ال يشارك في هذه البطولة بسبب اإلصابة التي يعانيها.

» »يقوم اإلداري محمد الشويخ بجهود كبيرة في ترتيب أمور الفريق اليومية،
إذ يعمل الشويخ طوال اليوم؛ من أجل راحة الالعبين والجهاز الفني ،ويقوم
بالعديد من المهام واألدوار.

» »بدأت رابطة جماهير باربار في البحرين بالتحشيد الجماهيري لحضور مباريات
الدور الرئيس للبطولة ،إذ بدأت أعداد كبيرة من الجماهير في ترتيب صفوفها
لالنطالق صباحا إلى الكويت عن طريق البحر بعد الحافاالت الجماعية والسيارات
الخاصة؛ للوقوف خلف فريقهم باربار في هذا التوقيت المهم من البطولة.

» »أقام الجهاز الفني جلسة فيديو تحضيرية لمباراة اليوم أمام فريق الوكرة،
حيث تركزت الجلسة على تقديم التوجيهات والتعليمات المتعلقة
بالمباراة.

األولمبي يالقي سيريالنكا في التصفيات اآلسيوية
اتحاد الكرة

عامــا ،علي البوعينين ،اجتماعا تنســيقيا،

يخوض منتخبنا األولمبي لكرة القدم عند  7من مساء اليوم لقاءه الثاني في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت  23عاما  ،2020وذلك

صبــاح أمــس ،فــي مقــر االتحــاد بحضــور
األمين العام إبراهيم البوعينين.

حينما يالقي منتخب ســيريالنكا ،على اســتاد مدينة خليفة الرياضية ،ضمن إطار منافســات الجولة الثانية للمجموعة الثانية .وتفتتح

وناقش المجتمعــون الجوانب التنظيمية

مباريات الجولة الثانية عند  4عصرا بلقاء يجمع منتخبي فلسطين وبنغالديش ،وذلك على استاد مدينة خليفة الرياضية أيضا.
وتســتضيف البحريــن مباريــات المجموعــة

حسن مدن وأنور أحمد.

البحريني لكرة القدم ،وذلك بقيادة المدرب

الثانيــة للتصفيــات اآلســيوية حتــى 26

وكان منتخبنــا األولمبــي قد دشــن مشــواره

التونسي سمير شمام والطاقم المعاون.

مارس الجاري.

فــي التصفيــات اآلســيوية بفــوز افتتاحــي

ويقــود منتخبنا األولمبي المدرب التونســي

علــى بنغالديش بهدف دون رد حمل توقيع

صعوبة االفتتاح

ســمير شــمام ،والــذي اســتقر علــى قائمــة

الالعب محمد الحردان.

ذكــر العــب منتخبنا األولمبــي أحمد بوغمار

مكونــة مــن  23العبــا هــم :عمــار محمــد،

ويعتبــر الفوز مهمــا وإيجابيــا للمنتخب في

ســيد محمــد أميــن ،أحمــد بوغمــار ،حســين

الخطــوة األولى نحو مشــوار الحصول على

جميل ،حمد شمســان ،حسين الخياط ،علي

بطاقة التأهل للنهائيات اآلسيوية.

حســن يحيى ،محمد مرهــون ،أحمد صالح،

تدريب مسائي

حــاول جاهدا تســجيل أكبر عــدد ممكن من

خليــف ،ســيد إبراهيم علــوي ،أحمد حبيب،

واســتعدادا لمبــاراة اليــوم أمام ســيريالنكا،

األهداف خالل البداية ،إال أنه لم يوفق في

خــاض المنتخــب األولمبــي تدريبــا مســائيا،

عديــد من الفرص ،منوهــا إلى وجود التعب

مســاء أمــس ،علــى المالعــب الخارجيــة

في الشوط الثاني لدى بعض الالعبين ،وهو

التابعة لالتحاد

ما أدى إلى تراجع الالعبين للوراء قليال.

محمــد الحــردان ،عبدالعزيــز خالــد ،جاســم
محمــد الشامســي ،ســيد هاشــم عيســى،
أحمد الشــروقي ،عدنــان فــواز ،عبدالرحمن
األحمــدي ،عباس العصفور ،يوســف حبيب،

واإلداريــة ومالحظــات الوفــد اآلســيوي
للجولــة األولــى مــن التصفيــات التــي
أقيمت الجمعة  22مارس الجاري.
كمــا تــم اعتمــاد أماكــن جلــوس الجماهير
لمباريــات اليــوم (األحــد) ،إذ تقــرر أن
تجلــس جماهيــر منتخبنــا األولمبــي فــي

أنهــم كانــوا يدركــون صعوبــة المبــاراة أمام

المبــاراة الثانيــة أمــام ســيريالنكا يســار

بنغالديــش؛ كونهــا افتتاحيــة وطبيعــة هذه
المباريات تتسم بالصعوبة.

منتخبنا األولمبي لكرة القدم

وأشــار أحمــد بوغمــار إلــى أن المنتخــب

وأوضــح أن المنتخــب حقــق األهــم فــي

اجتماع تنسيقي

يواصل المنتخب سلسلة االنتصارات لحين

تــرأس نائــب رئيــس االتحــاد للشــؤون

المبــاراة االفتتاحيــة للمجموعــة ،متمنيا أن
الحصــول علــى بطاقــة التأهــل للنهائيــات
اآلسيوية.

المنصــة الرئيســية الســتاد مدينــة خليفة
الرياضية ،فيما جماهير ســيريالنكا يمين
المنصة.
وبالنســبة للمبــاراة األولــى ،فــإن جماهيــر
بنغالديــش ســتجلس فــي المدرجــات

اإلداريــة والماليــة رئيس اللجنــة المنظمة

المقابلــة للمنصــة الرئيســة ،فيمــا جماهير

المحليــة للتصفيــات اآلســيوية تحــت 23

فلسطين يمين المنصة.
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هجرس :افتخر بكوني امرأة بحرينية تطمح للمزيد

الـــمـــجـــال الـــريـــاضـــي اهـــتـــمـــامـــي الــكــبــيــر وأثــــــق أنـــنـــي ســــأبــــدع فــيــه

جانب من الحوار

»»

مشاركاتك
ِ
هل تنحصر

تعد دالل هجرس من الشخصيات التي وضعت بصمة في المجتمع البحريني ،وأصبحت مصدر فخر للمرأة البحرينية؛ كونها شقت طريقها
مــن الصفــر إلــى الطمــوح المســتمر ،رياضة الزومبا واأليروبكــس منحتها اهتماما كبيرا إلى أن كونت منها مدربة زومبا عالمية ،شــاركت في

هناك مشاركات أخرى؟

تحدي ماراثون األيروبكس ،وتسعى لتوسعة نطاقها بكل شغف وعزيمة.

»»

 نعــم ،فعــاً الطمــوح اعتبــره نصفــي اآلخــر،فالحيــاة دون طمــوح أشــبه بالحيــاة المميتة
ال يســتطيع بهــا اإلنســان أن يصــل إلــى أي
هدف بحياته أو مبتغاه ،بالنسبة لي الطموح
هــو الحيــاة ،وليــس شــرطا أن ينعكــس علــى
طموحــي وأهدافــي مــردود مــادي ألشــعر
بالكمال والرضا ،وعلى الخالف ،فإن المردود
النفســي واإلنســاني يحفــز هــذه الطاقــة لدي
بشــكل أكبــر .الطمــوح كلمــة بســيطة ،ولكــن

الــوزن ممــا حفــز الفضــول بداخلــي لخســارة
وزن أكثر إلى أن اشــتركت بالمســابقات على

فئــة معينــة؛ ألن المدرب هنا يجــب أن يكون

الصعيــد المحلــي والعالمــي ،وفــوزي بالمراكز

علــى درايــة تامــة وإلمــام بــكل فئــة عمريــة،

األولــى كان دائمــا يشــجعني ألصقل مواهبي

وماذا تحتاج من تمرينات ،وما هو المستوى

فــي المجــال الرياضــي ،كمــا كان هنــاك دعــم

الذي ممكن أن أقدمه لهم ،فالتمارين تختلف

متواصــل مــن مدربتــي لــي ،هــذا بالنســبة

مــن شــخص إلــى آخــر ،وبهــذا المنظــور ،فــإن

لأليروبكس أما بالنســبة للزومبا ،فهي رياضة

الرياضــة ال تقتصــر علــى فئــة معينــة؛ ألنهــا

لفتــت انتباهــي عندمــا أصبحــت تأخــذ حيزا

مفيدة للجميع ،وهي جزء ال يتجزأ من حياة

فــي ســوق العمــل ،فبــدأت بالبحــث والتحري

اإلنسان.

وأحــاول أن أدمجــه فــي المجتمــع البحريني
باألصــول والقواعــد واألساســيات ،وحصلت

لديهــا تشــعبات وتأثيــرات كثيــرة على صحة

بعــد شــقاء وعنــاء علــى شــهادات معتمــدة

االجتماعية.

بالزومبــا ،وأحمــل رخصــة عالميــة لتدريــب
ً
جدا فخورة بأن أكون بحرينية
الزومبــا ،وأنــا

اإلنســان ونفســيته وأيضــا علــى مكانتــه

»»

حدثينا عن تجربتك الرائدة في
مجال الزومبا واأليروبكس؟

 الســمنة هــي الســبب الرئيــس فــي توجهــيإلــى هــذا المجال ،كنــت أرتاد النوادي بشــكل

 يوجــد هنــاك تواجــد ودعــم كبيــر مــنالمجــال الرياضــي ال يجــب أن ينحصــر على

عنه بشــكل أكبر ،فســافرت لدراسة هذا العلم

وحاملة هذه الرخصة.

»»

هل باعتقادك أن المجال
الرياضي ينحصر على فئة
عمرية معينة؟

مستمر ،وفي فترة بسيطة استطعت خسارة

دوام الصحــة وعــدم التفريــط بهــا لممارســة

وفعالياتك على الرياضة أم
ِ

العديد من المســابقات والفعاليات التي حفزت هرمون اإلرادة لديها ،فقد كانت أول مشــاركة لها في  ،٢٠٠٨حيث فازت بالمركز األول في

دالل هجرس طموح بال حدود
كيف تفسرين هذه العبارة؟

هجرس خالل إحدى الفعاليات

»»

كيف ترين إقبال المرأة
البحرينية على رياضة الزومبا؟

 بشــكل عــام ،كل جديــد يخرج على الســوقيصبــح محطــا لألنظــار واالستكشــاف ،فــأرى
إقبــال المرأة البحرينية من بعد مرور الزومبا
بالعديــد مــن المحطــات أصبح اإلقبــال ممتاز
ً
جــدا؛ ألنهــا رياضــة ممتعــة وتتضمــن العديــد
مــن التماريــن الرياضيــة الممزوجــة بالحــس
الموســيقي واإليقاعــات الالتينيــة ،وهــذه
تعتبر من األمور التي تســتهوي المرأة بشكل
خاص.

المؤسســات والــوزارات التابعــة للمملكــة،
وتكــون رياضيــة بشــكل بحــت مثــل اليــوم
الرياضــي ويــوم المــرأة البحرينيــة والعديــد
منهــا ،ولكن بعض المشــاركات حتى في حال
كونهــا رياضيــة ،فإنهــا تخــدم غايــات أخــرى
مثل إسعاد الناس وتغيير الروتين والنفسية،
وهنــاك أيضــا مشــاركات أخــرى مثــل إلقــاء
دالل هجرس

»»

ما الفرص المتاحة للمرأة

البحرينية كمدربة رياضية؟

 المــرأة عموما لها فــرص متاحة ألي وظيفةتتناســب مــع حاجتهــا الماديــة ،فالمجــال
الرياضــي مفتــوح ألي امــرأة ترغــب بمزاولــة
هــذه المهنــة كمدربــة ،ولكــن ينبغــي أن يكون
الشــغف العامــل األول الموجــه لممارســة أي
مهنة؛ ألن األنسان عندما يفقد الدافع والحب

الندوات وعرض المنتجات لشركات معروفة
محليا وعالميا.

»»

ما أبرز االنتقادات التي وجهت
لم من المجتمع البحريني؟

 لــم توجــه لــي أي انتقــادات مــن المجتمــعالبحرينــي علــى صعيــد العــادات والتقاليــد
واألمــور التي ينتبه لها المجتمع وتتنافى مع
بعــض االخالقيــات ،إنمــا حصلــت علــى كثيــر
مــن الدافــع والحماســة والتشــجيع؛ لالرتقــاء
بهذا الفن ونشر علمه بشكل أوسع.

والشــغف للنشــاط الذي يزاوله يطرأ خلل في

»»

وجه.

 -ألن اإلنســان ال يتمنــى فــي الحيــاة ِســوى

األداء المهنــي ،ولــن يكــون العطاء على أكمل

غايتك من مجال التدريب؟
ِ
ما

العديد من الطقوس اليومية ،وأنا غايتي من
هذا المجال المحافظة على صحة المتدربات
وإســعادهم فــي المراحــل األولــى كان هدفي
أن أصقــل هــذه الموهبــة ،وأن أعطــي قدر ما
اســتطعت فــي هــذا المجــال ،ولكــن اآلن أرى
أن هدفــي تحــول إلــى تغييــر حيــاة النــاس
وإشــعارهم بحــب أنفســهم من خــال دحض
الســلبية وااللتفــات حــول اإليجابيــة ،وكمــا
تريــن أيضــا زيــادة إقبــال النــاس فــي اآلونــة
األخيرة على األندية الرياضية ،فنستطيع أن
فان.
نقول أن المجال الرياضي مجال غير ٍ

»»

اهتماماتك للمستقبل
ِ
ما
القادم؟

ُ
 أحلــم دائمــا أن أمثــل البحريــن فــي إحــدىالــدول األوروبيــة ،وأن اصــل إلــى مراكــز
مرموقــة فــي المجــال الــذي أزاوله ممــا يعود
علــى المجتمع بالخير والمنفعة الســائدة ،كما
أتمنى أن يكون لي حضور في المستشفيات؛
للمســاهمة باألعمــال الخيريــة والتطوعيــة
خصوصا لألطفال المصابين بالسرطان.
سارة يوسف قمبر
طالبة إعالم بجامعة البحرين

عبداهلل عبدالجليل :اإلعالم غير منصف للعبة الجمباز في البحرين
نقص األدوات والــدعــم الــمــادي للعبة الجمباز مشكلة االتــحــاد البحريني األولــى

جانب من الحوار

عبدالله عبدالجليل خالل تدريبات الجمبار

شــاب رياضــي ديناميكــي ،ونجــم موهــوب جــدا ،طمــوح يعشــق التحدي في لعبــة الجمباز ،شــارك في العديــد من البطــوالت المحلية
والدوليــة وحقــق نتائــج جيــدة ،ولــم يكتــف بذلــك إال أنــه واصــل طريقه الرياضــي إلى أن أصبــح مدرب منتخــب الفتيــات البحريني

»»

تقديم نبذة من خاللها

تعرفنا على نفسك باختصار؟
أنــا عبــدهللا عبدالجليل مــن مواليد ،1998
طالــب تربية رياضية في جامعة البحرين،
العب سابق في منتخب البحرين ،ومدرب
منتخب الفتيات في الوقت الحالي.

»»

متى بدأت لعب الجمباز ،وما

المراكز التي تدربت فيها؟

بــدأت فــي  ،2003في البدايــة كنت أتدرب
مــع إخوانــي إلــى أن التحقــت بالمنتخــب
البحريني سنة .2013

»»

ماذا تمثل لك لعبة الجمباز
في حياتك؟

هــي كل شــيء بالنســبة لــي ،تعلمــت منهــا
لدي روح التحدي والتعاون
الكثير ،حفزت
َّ

مع الغير.

»»

ما رأيك باالتحاد البحريني

للعبة الجمباز ،هل يقدم لكم

ألن الجهاز الفني للمنتخب اختارني لذلك.

من بطوالت ومعســكرات خارجية ،وأشــعر

خالل الحصــص التدريبة لي في الجامعة،

برغبتــه فــي توفيــر المزيد والمزيــد ،إال أن

ثانيا المعدات هي مشــكلتي كمدرب أيضا؛

األمر ليس بين يديهم ،وأعتقد بأن السبب

ألنــي كمــدرب أحتــاج أن تتوفــر المعــدات

هو من اللجان األعلى من االتحاد.

واألدوات المتطــورة للتدريــب؛ لكــي

»»

ما رأيك بالعبي المنتخب
البحريني للجمباز؟

المنتخــب الحالــي جيــد ،وهنــاك بعــض
الالعبيــن الذيــن يظهــرون تطــورا دائمــا
وأداء افضل.

»»

ما المشكالت التي واجهتك

سابقا كالعب وحاليا كمدرب
في المنتخب البحريني
للجمباز؟

المشــكالت الــي واجهتنــي كالعــب أنه في
بداياتــي لــم أجــد مــن يحتوينــي ويطــور
مهاراتــي رغــم صغــر ســني وشــغفي لتعلم
اللعبــة ،بــل كنــت أتعلــم فقــط عــن طريــق
أخــي األكبــر منــي ســنا ،وهم يعتبــرون من
الهاوييــن للعبــة ،بعــد أن ضمنــي المنتخب،
كان لدينــا المدربــون الممتــازون ،إال أن

»»

هل تؤيد المدرب المحلي أو
األجنبي؟ ولماذا؟

أفضــل المــدرب المحلــي ،ولكــن يجــب

نســتطيع كمنتخــب مواكبــة الــدول القوية

أن يكــون هنــاك مــدرب مســاعد أجنبــي؛

في لعبة الجمباز.

»»

كيف تستطيع الموازنة بين

الدراسة الجامعية وتدريب
العبات المنتخب؟

الموازنــة صعبــة بيــن الجامعــة والحصــص
التدريبيــة ،أغلــب األحيــان أكــون فــي
الجامعــة مــن الصبــاح إلــى المغــرب،
وبعدهــا توجــه لتدريــب الالعبــات ،وهــذا
يتطلــب جهــدا كبيــرا منــي ،لكننــي أحــاول
التنســيق بينهمــا ،وأســتغل وقــت فراغــي
بيــن الحصــص الجامعيــة ألداء المتطلبات
الجامعية.

»»

لكــي يصبــح هنــاك تبــادل للخبــارات بيــن

برأيك ما األمور التي

يحتاجها الالعب للتطور في
لعبة الجمباز؟

عبدالله عبدالجليل

المدربيــن ،وهــذا ما ســيطور مــن المدربين
المحليين لالفضل.

»»

القمــة وهــي روح المنافســة والتحــدي

هل اإلعالم بكافة أنواعه

واإلصرار.

منصف مع لعبتكم؟

»»

أريد أن تسرد لنا مراحل

بروزك في لعبة الجمباز كيف

ال ،اإلعالم ليس منصفا مع رياضة الجمباز،
وهذه إحدى أكبر المشكالت التي نواجهها.

»»

بدأت إلى أن أصبحت مدرب

ما البطوالت القادمة التي

منتخب الفتيات؟

سيشارك فيها المنتخب

فــي البدايــة كمــا ذكــرت ســابقا ،بــدأت

البحريني؟

»»

هل دور األسرة مهم في

حياة البطل أو البطلة؟

جــدا مهــم؛ ألنــه مــن دون دعــم األســرة لــن
يســتطيع البطــل أن ينجز شــيء ،إذا كانت
األســرة تســاعد البطــل معنويــا وماديــا
ســيحقق الكثيــر؛ ألنــه ســيكون مرتاحــا
نفســيا ،والنفســية الجيدة مــن أهم عوامل
النجاح.

»»

ما أهم البلدان في نظرك

التي تعتبر وجهة أساسية
للعبة الجمباز؟ ولماذا؟

أهــم البلــدان هــي روســيا واليابــان ،وهــم
أقوى الدول في لعبة الجمباز؛ ألن مستوى
عــال ،ويوجــد
التركيــز لديهــم علــى اللعبــة
ٍ
مــن يدعــم الالعبيــن ويوفــر لهــم المعــدات

والمدربين المؤهلين.

أشــاهدهم وأســتطيع فعــل مــا يفعلونــه،

حاليــا هناك بطولــة دولية قادمة في لبنان،
كنــا نعــد لهــا مــن قبــل  6أشــهر ،ومســتوى

»»

إلــى أن التحقــت بفريــق المدرســة للجمباز

الالعبيــن تطــور جدا ،أســتطيع القــول بأننا

أشــكر جميع من ساعدني ووقف معي في

واختارنــي األســتاذ مــن بيــن الطلبــة؛ ألنــه

سوف نحقق إنجاز كبير فيها.

بالتدريــب مــع إخوانــي الكبــار ،حيث كنت

فــي الموهبــة وحــب اللعبــة ،وبعدهــا
وجــد َّ

توقفــت عنــد دخولــي المرحلــة اإلعداديــة

األدوات األزمــة للتدريــب متوفــرة لنــا .أما

كثــرة المســابقات والبطــوالت تجعــل مــن

بالنســبة لمشــكالتي كمــدرب كانــت فــي

الالعــب بطــا؛ ألنهــا تكســر حاجــز التوتــر

االتحــاد البحرينــي للجمبــاز يوفــر لنــا

البدايــة هنــاك صعوبــة فــي التعامــل مــع

والخــوف لديــه ،ومــن أهــم العوامــل التــي

رجعــت للعبــة ألن تــم نقــل أســتاذ رياضــة

ولالعبــات والالعبيــن بقــدر مــا يســتطيع

الصغــار ،إال أنــي أســتطعت تخطيهــا مــن

يجب تواجدها في الالعب ليتطور ويصل

جديــد لمدرســتنا وضمنــي للفريــق ،وفــي

كل ما تحتاجونه كالعبين؟

البحرينــي للجمبــاز ســنة  2013إلى ،2017

الالعبين الصاعدين.

وبعده أصبحت مــدرب المنتخب للفتيات؛

للجمباز ،ويتطلع إلى الوصول للعالمية من خالل تدريبه الموهبات البحرينيات.

في البداية ،نتطلع إلى

مرحلــة الثانــوي التحقــت بالمنتخــب

المعدات والمســتلزمات المتطورة لتدريب

وفي آخر ســنة لي في المرحلة اإلعدادية،

»»

أين تكمن معاناة لعبة

الجمباز البحرينية في
تقديرك؟

قلة المشــاركات ،وهــي األهم في اعتقادي،

هل من كلمة أخيرة؟

المجــال الرياضــي ،وشــكر خــاص لالتحــاد
البحرينــي للجمبــاز؛ ألنهــم ســاعدوني فــي
دراستي الجامعية.
حاوره حسن جاسم عبدالرضا
طالب في جامعة البحرين
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من المنافسات
من التتويج

عبداهلل بن محمد يتوج الفائزين ببطولة االتحاد الملكي لقفز الحواجز
تــحــت رعـــايـــة فــيــصــل بـــن راشــــد وعــلــى مـــيـــدان االتـــحـــاد الــريــاضــي الــعــســكــري

اللجنة اإلعالمية

سجل الفارس البحريني الصاعد معيوف عبدالعزيز الرميحي حروف اسمه من ذهب في بطولة
االتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة لقفــز الحواجــز عندما تألق في المســابقات الســت

وخطف ألقابها جميعها ،مؤك ًدا علو كعبه وتميزه وإمكاناته العالية.
وكان نائــب رئيــس لجنــة قفــز الحواجز الشــيخ

أحــرزه فــي مســابقات وبطــوالت قفــز الحواجز

عبــدهللا بــن محمــد آل خليفــة قد تــوج الفارس

وتحقيقه لأللقاب الســتة والتنافس القوي الذي

المتميــز معيــوف الرميحــي بلقــب المســابقة

قدمــه جميع الفرســان من مختلف اإلســطبالت

الكبــرى ضمن منافســات بطولــة االتحاد الملكي

المحليــة ،مؤكــ ًدا أن بطــوالت ومســابقات قفــز

للفروســية وســباقات القــدرة لقفــز الحواجــز

الحواجــز تشــهد طفرة كبيرة مــن خالل التطور

التــي اختتمت يــوم الجمعة تحت رعاية رئيس

الكبيــر للفرســان ومــا يقدمونــه مــن مســتويات

االتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة

عاليــة ،وأكــد أن المشــاركة الواســعة والجهــود

نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة سمو الشيخ

الكبيــرة التــي يبذلهــا الفرســان كانــت الســبب

فيصــل بــن راشــد بميــدان االتحــاد الرياضــي

الرئيــس وراء تطــور المســتوى التنافســي
ً
أيضــا أن االتحــاد الملكــي
التصاعــدي .وأكــد

وفارســات المملكــة من مختلف اإلســطبالت ،إذ

للفروســية وســباقات القــدرة وبرئاســة ســمو

الرميحي بخطف  6ألقاب في

لم تخل البطولة من عنصري التشــويق واإلثارة

الشــيخ فيصل بن راشــد آل خليفة يسعى دائمً ا

بطولة واحدة

خصوصــا في
ً
والمفاجــآت والمنافســات العاليــة

لخلق أفضل األجواء التنافســية للفرسان ،وهنأ

المســابقة الكبــرى التــي حبســت األنفــاس فــي

جميع الفرسان والفارسات الذين حققوا المراكز

العســكري بالرفــه بمشــاركة نخبــة مــن فرســان

إنجاز بطعم الذهب يحققه

من التتويج

جولتيها.

ومتمنيا حظ أوفر لبقية المشاركين.
األولى
ً

ً
فارضــا ســيطرته منــذ
المركــز األول والثانــي

من العودة للتألق مجد ًدا والصعود على منصة

البدايــة بأولــى المســابقات وهــي مســابقة فئة

التتويــج بالمركــز األول مع جواده ماشــاءهللا

معيوف الرميحي يحلق بلقب

الرميحي :فخور بإنجازاتي

الناشــيئن المســتوى األول (مســابقة التأهــل

المسابقة الكبرى

مــن جهته أعرب بطل المســابقة الكبرى وجميع

منهيــا المســلك بأفضــل زمن بلــغ  24.63ثانية
ً
ً
تاركا المركز الثاني لمصطفى
من دون أخطاء

ســم ،سرعة المسلك  350مترا  /دقيقة الفارس

دادهللا مــع الجــواد ملقــوف بزمــن بلــغ 26.45
ً
أيضــا ،وفــي المركــز
ثانيــة ودون أخطــاء

إســطبل عوالي بزمــن بلــغ  32.09ثانية ،وزمن

الثالــث مايلــن مــاك مع الجــواد تيتــوس بزمن

المركز الثاني مع الجواد ماشــاءهللا بلغ 33.76

بلــغ  28.66ثانيــة مــن دون أخطــاء ،أمــا فــي

ثانيــة ،المركــز الثالــث الفارســة غريــس رودني

المركــز الرابــع جــاء الفارس ســلطان الرميحي

مــع الجــواد كابتايــن من إســطبل المهــا 34.08

مــع جــوداه أرجنتيني بزمن بلــغ  28.73ثانية،

ثانيــة ،المركــز الرابع كوكو ديســوزا مع الجواد

وفــي المركــز الخامــس لــوكاس واتســون مــع

تايــر بزمــن بلــغ  37.23ثانية ،المركــز الخامس

الجــواد ساتشــا بزمــن بلــغ  29.61ثانيــة ،وفي

شــارلوت واتــس مــع الجــواد كورتيــز بزمــن

المركز الســادس مرة أخرى معيوف الرميحي

بلــغ  42.33ثانيــة والمركــز الســادس لــوكاس

مــع الجواد بريســفول بزمــن بلــغ  24.90ثانية

واتســون مــع الجــواد ساتشــا بزمن بلــغ 36.15

و 4أخطاء.

ثانية وبـ  4أخطاء.

معيوف وسيطرة من جديد

ً
بطل “على مرحلتين”
الرميحي

ســم ،ســرعة المســلك  350متــرا  /دقيقــة،

المســابقة الثالثــة فئــة المبتدئيــن مــن العمــوم

اســتمرت ســيطرة الفــارس الصاعــد معيــوف

في المســابقة الثانية فئة الناشــئين المســتوى

المســتوى األول ،وهــي (مســابقة علــى

الفرســان الثالثــة الفائزيــن بالمراكــز الثالثــة

أولى المسابقات

الثانــي (مســابقة علــى مرحلتيــن) وإرتفــاع

مرحلتيــن) وارتفــاع حواجزهــا105 - 95 :

الحواجز 105 - 95 :ســم ســرعة المســلك 350

ســم وســرعة المســلك  350مترا/دقيقة حقق

الفارس محمد علي رضي مع الجواد كونتندور

وضمــن نتائــج مســابقات فئــة الناشــئين أحــرز

مترا  /دقيقــة تمكن الفارس معيوف الرميحي

المركــز األول الفارس معيــوف الرميحي الذي

التميــز الــذي ظهــر عليــه الفــارس معيــوف
الرميحــي لــم يتمكــن أي فــارس مــن اللحاق به،
إذ إنــه كســب لقــب المســابقة الكبــرى التــي بلــغ
ارتفــاع حواجزهــا  140 - 130ســم وســرعة
الملــك  350متــرا  /دقيقــة بعدمــا تأهــل للمرحلة
الثانيــة منهــا والتي أنهاها لصالحه بأســرع زمن
وبلــغ  30.15ثانيــة ومــن دون أي خطــأ ،مقدمً ــا
انسجامً ا رائعً ا بينه وبين جواده ألفيرا ومتعديًا
جميــع الحواجــز دون إســقاط أي منهــا ،بينمــا
جــاء فــي المركــز الثانــي الفــارس صابر ســلمان
فــرج مع الجــواد إلكارو فــان بابينقلــو بزمن بلغ
 33.09ثانيــة ،وفــي المركــز الثالث جاء الفارس
المخضــرم ســامي غــزوان مع الجــواد مس هبه
بعدمــا تأهــل للــدور الثانــي الــذي شــهد تأهــل
األولــى فقــط ،أمــا المركــز الرابــع فقــد جــاء فيه
بزمــن  67.28ثانية في الجولة األولى مع أربعة
أخطــاء ،المركــز الخامــس يحيــى أحمــد مــع
الجواد آي ترست يو بزمن بلغ  75.30ثانية في
الجولــة األولــى و 4أخطــاء ،والمركــز الســادس
جاء فيه أحمد عيســى مع الجواد باســكال نون
انفســتمنت بزمــن بلــغ  76.14ثانية فــي الجولة
األولى مع  4أخطاء.

مستويات الفرسان تطورت كثي ًرا
وأعرب نائب رئيس لجنة قفز الحواجز الشــيخ
عبــدهللا بــن محمــد آل خليفــة عــن إعجابــه
الشــديد بالمســتوى الــذي ظهــر عليــه الفــارس
معيــوف الرميحــي واإلنجــاز الجديــد الــذي

مســابقات بطولــة االتحــاد الملكــي معيــوف
الرميحــي عن بالغ ســعادته باالنجاز الرائع الذي
حققــه وقال “أنا اليوم في قمة ســعادتي ،إنجاز
جديــد أضيفــه لســجل إنجازاتــي ومشــاركاتي،
الحمدللــه ً
أول وأخيــرًا وتوفيقه لي في البطولة
وتحقيقي لجميع األلقاب رغم المنافسة القوية
والشــديدة ،الجميــع تابــع وشــاهد كيــف كانــت
األنفــاس محبوســة حتــى اللحظــات األخيــرة،
الحمــد للــه أننــي وفقــت وتمكنــت مــن تحقيــق
لقب المسابقة الكبرى وجميع المسابقات ،أشكر
كل مــن ســاندني ودعمنــي ووقــف معــي ،وأعــد
الجميــع بــأن أواصل التدريبــات لتحقيق المزيد
فالموسم لم ينته حتى اآلن”.

الرميحي يفرض سيطرته في لقب

لمرحلــة التمايــز) وارتفــاع الحواجــز95 - 85 :
معيــوف الرميحــي مــع الجــواد بريســفول مــن

أبــدى ســيطرته فــي هــذا اليــوم مــع الجــواد

الرياضــي العســكري بزمــن بلــغ  49.84ثانيــة،

آيــرش بزمــن بلــغ  24.19ثانية ،المركــز الثاني

المركــز الثالــث ســيد محمــد خلــف مــع الجواد

علــي هانــي اليابــس مــع الجــواد توفــي بزمــن

كانــدي بزمــن بلــغ  52.40ثانيــة ،المركــز الرابع

بلــغ  25.36ثانيــة ،المركــز الثالــث الفــارس
عبدالعزيــز عبــدهللا مــع الجــواد جانــا بزمــن
بلــغ  25.87ثانيــة ،المركــز الرابــع صابر ســلمان
فــرج مــع الجــواد رافيســانتيد إيلــي بزمــن بلغ
 26.47ثانيــة ،المركــز الخامــس هانــي اليابس

الفــارس أحمــد أكبر مــع الجواد أباتشــي بزمن
بلــغ  56.36ثانيــة ،المركــز الخامــس الفــارس
أحمد عيسى مع الجواد رومانس زد بزمن بلغ
 56.72ثانيــة مــع  4أخطــاء والمركز الســادس
الفــارس عبدالعزيــز عبــدهللا مــع الجــواد جانــا

مــع الجواد اجزل بزمــن بلغ  26.50ثانية وفي

بزمن بلغ  57.63ثانية مع  4أخطاء.

الجواد بليتس بزمن بلغ  29.76ثانية.

معيوف يفرض كلمته

المركــز الســادس الفــارس فاضــل يوســف مــع

الرميحي بطل السرعة ضد الزمن
المســابقة الرابعة للمتقدمين (مسابقة السرعة
ضــد الزمــن) وارتفــاع حواجزهــا110 - 120 :

الرميحــي وخطــف المركــز األول مجــد ًدا مــع
منهيا المســلك بزمن بلغ 48.64
جــواده آيرش
ً
ثانيــة ،المركــز الثانــي صابــر ســلمان فــرج مــع

الجــواد ريفســاني إيليــو مــن فريــق االتحــاد

المســابقة الخامســة فئة المتقدمين المســتوى
الثالــث (مســابقة جمــع النقــاط) وارتفــاع
حواجزهــا 130 - 120 :ســم ،ســرعة المســلك
 350متــرا  /دقيقــة ،أحرز لقبهــا واصل الصاعد
معيــوف الرميحــي فــرض ســيطرته وخطــف
المركــز األول ،إذ إنــه كان آخر الفرســان الذين
فارســا فــي
دخلــوا الميــدان بعــد مشــاركة 20
ً
منهيا المسلك
هذه المسابقة مع جواده ألفيرا،
ً
بأسرع زمن بلغ  35.39ثانية وحاص ًدا العالمة

الكاملــة برصيــد  44نقطــة ،فــي المركــز الثاني
ظهر المخضرم ســامي غزوان مع فرســه مس
ً
محققــا زمنًــا بلــغ  36.06ثانيــة وبالعالمة
هبــه

الكاملــة  44نقطة ،المركــز الثالث يحيى أحمد
مــع جــواده آي ترســت يــو بزمــن بلــغ 39.82
ثانيــة و 44نقطــة ،المركز الرابــع الفارس هيثم
البســتكي مــع الجــواد صــاح الدين بزمــن بلغ
 40.85ثانيــة و 44نقطــة ،المركــز الخامــس
صابر ســلمان فرج مع الجواد ألتيكا دو فورت
بــي دي إف بزمــن بلــغ  44.86ثانية و 44نقطة
والمركز الســادس المخضرم باســل الدوســري
مــع الجــواد تشــامبينغ بزمــن بلــغ  48.10ثانية
و 44نقطة.

قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة بحريــن هوليديــز محمــود الكاظــم إن الشــركة تجري مفاوضــات جادة مع
شــركة صينيــة لتســيير طيــران عارض “تشــارتر” ،يهــدف لجذب الســياح الصينيين إلى المملكــة ،على أن
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تبــدأ الرحــات نهايــة العــام الجــاري .وأوضــح فــي حديث مــع “البالد” أن الشــركة تســعى بالتعــاون مع
مكاتب الســياحة والســفر المنضوية تحت مظلتها ،وبدعم وتنســيق مع الجهات المعنية ،للترويج إلى
البحريــن وموازنــة الســياحة الصــادرة مــع الواردة .وأضــاف “الخطة أن يتــم مزج برامج مــع اإلمارات

bussines

@albiladpress.com

العربيــة (دبــي) وســلطنة عمُ ــان ،وهــي فكــرة تشــبه نظــام البواخر الســياحية (كــروزر) بحث يقضي
الســائح  3أيــام فــي البحريــن مثــا ،ثــم يكمل رحلتــه إلى الدول الشــقيقة” .وكشــف الكاظم
عن طلب تقدمت به شــركته إلى الجهات المعنية للســماح لها بتنظيم رحالت ســياحية

“تشارتر” مع
الصين لجذب
السياح إلى
المملكة

داخلية بالحافالت المكشــوفة ،وهي تنتظر الرد .وأضاف “الفكرة تكمن في تنظيم
رحالت للزوار برية وبحرية باســتخدام الحافالت واليخوت” .وقال “نســعى في

برامج مع دبي
وعمان لموازنة
ُ
السياحة الصادرة
بالواردة

بحرين هوليديز الستثمار ما يميز البحرين خصوصا ما يرتبط بالبحر والغوص
واللؤلــؤ ،حيــث هنــاك برامــج ســتنطلق الصيــف المقبــل (مــع تدشــين متنــزه
الغــوص) ،تتضمــن تنظيــم رحالت للغطــس والغوص بالتعاون مع مؤسســات
وشــركات محليــة متخصصــة مثل ســكوبا اليف” .إلى ذلك ،دعــا الكاظم إلى
تشــديد الرقابة على القطاع ،إذ هناك بعض األشــخاص (المكاتب) ينظمون
رحــات (قروبــات) ويتفقــون مــع شــركات الطيران العــارض (تشــارتر) من
دون ترخيــص ،األمــر الــذي يضــر بالســياحة وبالعاملين بالمجــال على حد
سواء .وفيما يلي نص الحوار:
مازن النسور | تصوير :رسول الحجيري

بـحرين هوليديز

األحد
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مكاتب غير
تسير
مرخصة
ّ
“قروبات”
وطيران عارض

رحـالت سياحـة داخليـة بالحافـالت المكشوفـة
الـــكـــاظـــم :الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي يـــجـــذب الـــشـــبـــاب ويـــوفـــر وظـــائـــف واعــــدة
بــات القطــاع الســياحي المحلــي ،بحســب

وزاد “لدينا أسطول من الحافالت الجديدة

الكاظم ،جاذبا ومفضال للشــباب البحريني،

لهــذه الغايــة ،ونســعى هــذا العــام إطــاق

فهــو يوفــر العديــد مــن فــرص العمــل ذات

طريقيــن للســياحة الداخلية بــري وبحري،

المدخــول الجيــد ،إضافــة إلــى أنهــا أعمــال

لــذا نحاول جلب حافالت مكشــوفة ،طبعا

مميــزة وتناســب الباحثيــن عــن المغامــرة

بعــد الحصــول علــى الموافقــات الرســمية،
والتي تمت مخاطبتها وننتظر ردها”.

والتحــدي واالطــاع ومعرفــة الجديــد،

وبيــن أنــه “فــي حــال الحصــول علــى

بحيــث تســمح لهــم بــأن يكونــوا “اليــف

الموافقة ،سنستورد الحافالت من الصين،

ستايل”.

( )...نفكــر البــدء بـــ 4أو  5حافــات كخطوة

وأضــاف “علــى الرغــم من ذلك ،فــإن العمل

أولى”.

بهــذا المجــال يحتاج أيضا لشــخص يتمتع

وتابــع “الفكــرة تقضي بربــط الرحالت بين

بالصبــر وحســن التصــرف وقــدرة علــى

البحــر والبــر ،بحيــث ينقــل الســائح إلــى

اإلدارة بالحــاالت الطارئة ،وإمكان التعامل

المواقع المســتهدفة بالباص برا وباليخوت

مع أمزجة الناس المختلفة ،وفوق كل ذلك

بحرا ،بحسب خطة الطريق”.

يجب أن يكون شغوفا”.
وأكــد أن جميــع الفريــق العامــل بـــ “بحرين
هوليديــز” ،بمــن فيهــم قــادة الرحــات،

الوجهات السياحية الجديدة

بحرينيون ،وهــم يتمتعون بخبرات مميزة
ودائما ما يطورون من أنفسهم ويخضعون

وبيــن الكاظــم أن “الشــركة تستكشــف

لدورات متخصصة.

محمود الكاظم متحدثا لـ “البالد”

وبين الكاظم أن “القطاع الســياحي مبشــر،
فهــو ينمــو بوتيــرة مطــردة وملحوظــة
ســنويا ،ويعد مــن أهم القطاعــات ،وإحدى
الركائــز الرئيســة للخطــة الوطنيــة ،2030
والتــي تســعى البحريــن مــن خاللهــا تنويع
مصادر دخلها بعيدا عن النفط”.
وأشــار إلــى أن المملكــة تســابق الزمــن في
تطويــر ودعــم القطــاع وطــرح البرامــج
والمشــروعات ذات العالقــة ،مدلــا بســباق
الفورموال  1وســباقات القــدرة ،والمعارض
والمؤتمــرات ،وبرامــج ســياحة الغــوص
والرياضات البحرية وغيرها الكثير.
وأكــد أن البحريــن وبفضــل هــذه البرامــج
والخطــط الوطنيــة أصبحــت معروفــة
علــى المســتوى العالمــي ،وأضيفــت إلــى
خارطــة الســياحة الدوليــة كمــكان جــاذب
ومستقطب للزوار.
وقــال الكاظــم “تســعى بحريــن هوليديــز
إلــى اســتثمار هــذا النشــاط وهذه الســمعة
والمميــزات المتوافــرة فــي المملكة لجذب
السياح ،إذ لديها برامج تهدف إلى تنشيط
الســياحة البينيــة مــع العديــد مــن الــدول،
بحيــث يكــون هنــاك تــوازن بيــن الســياحة
الخارجــة والداخلــة (الصــادرة والــواردة)،
ولو بنسب متباعدة”.

العمل من غير ترخيص

الدول السياحية الجديدة وذات المميزات
المناســبة للبحرينييــن والخليجييــن ،مــن

الوقــت الــذي تضع البحرين صــوب أعينها،

الطائرات العائدة خالية ،بحيث يتم تقديم

إلــى البحريــن فقــط )...( ،جميعنــا يعلــم

خصوصا في المملكة.

( )...المسألة وطنية بالنسبة لنا.

برامج باالشــتراك مع دول الخليج العربي،

بأنــه رغــم جمــال المملكــة ،وتمتعهــا بتراث

وعن بُعد المسافة أكد أنها لن تشكل عائقا،

وأوضــح أن “بحريــن هوليديــز” تســتهدف

خصوصا دبي وســلطنة عمُ ــان )...( ،يقضي

وتاريــخ عريــق إال أنهــا ال تحتمــل أكثر من

متوقعــا أن يبــدأ تدفــق الســياح مــع نهايــة
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إضافــة إلــى المملكــة أســواق دول الخليج
الســيما الســعودية ،إذ اســتطاعت العــام
الماضــي (موســم  )2018تنظيــم رحــات
خارجيــة لحوالــي  11ألــف مســافر% 72 ،
منهم سعوديون 8( ،آالف مسافر).
واعتبر الكاظم هذا الرقم إنجازا ،خصوصا
أنــه تــم تنفيــذ فكــرة رئيســة وهــدف هــام
للشــركة وهــي االســتفادة مــن الســياحة
الخارجــة

(المســافرين

إلــى

الخــارج)

السائح  3أيام بالبحرين ثم يواصل رحلته
إلى دبي أو عمُ ان وهكذا.
وأوضــح أن الشــركة اســتقطبت العــام
الماضي بعض الوفود السياحية األوروبية
مــن خــال هــذه البرامــج ،وكانــت بدايــة
مبشرة.

الطيران العارض ..استهداف

كســياحة داخلة إلى البحرين (اســتقطابهم

الصين

وتابــع “تم اســتقطاب الســياح الســعوديين

وكشف الكاظم عن مفاوضات تجري حاليا

إلى البحرين).
إلى البحرين ،حيث قضوا ليلة قبيل السفر
لوجهتهــم المقصــودة ،مــا يعنــي حجوزات
فندقيــة ،ومطاعــم وتســوق واســتخدام
مرافــق وغيرها ،ومن ثم الســفر عن طريق
مطار البحرين الدولي”.
وبيــن الكاظــم أنــه اعتبــر هذا إنجــازا كونه
كان فــي فتــرة الصيــف ،حيث ال ســياح مع

مــع شــركة طيــران عــارض (تشــارتر) مــن
الصيــن؛ بهــدف تشــجيع الســياحة المقبلة،
( )...تــم التباحــث بشــكل جــاد مــع مكاتــب
تعمــل فــي الصيــن ،ونأمــل أن نتوصل إلى
اتفــاق فــي شــهر مايــو المقبل ،ليبــدأ تدفق
السياح مع نهاية العام الجاري.
والخطــة أن يتــم مــزج برامــج مــع دول

بقية األيام في دول شقيقة.
وتابــع “كمــا نســعى لجــذب الســياح مــن
روســيا (وهــي فكرة موجــودة حاليا ،حيث
يأتــي الــروس إلــى البحريــن عــن طريــق
مكاتــب أخــرى تتعــاون مع هيئة الســياحة
والمعــارض) ،وبعــض دول أوروبــا كألمانيا،
وكذلك دول أوروبا الشرقية”.
وفيمــا يتعلق بالســياحة البينية مــع تركيا،
كان للكاظــم فكــرة جديــدة إذا مــا نجحــت
فإنهــا ســتكون طفــرة فــي عالــم الســياحة
الخليجيــة ،وعــن ذلــك يقول “بحثنــا أخيرا
مــع مكاتــب ســياحية وشــركات الطيــران
العــارض لجــذب ســياح مــن تركيــا إلــى
البحريــن ودبــي وســلطنة عُ مــان )...( ،نحن

ال نستهدف األتراك وإنما السياح القادمين
إلى تركيا.
وعلــى ســبيل المثــال ،يأتــي الســائح مــن
فرانكفــورت إلى إســطنبول ،ثــم يتم ربطه

شــقيقة كاإلمــارات (دبــي) وســلطنة عمُ ان،

بالتعــاون مــع شــركائنا مــع البحريــن ودبي

وأكد أن الشــركة تســتهدف جذب الســياح

وهي فكرة تشــبه نظام البواخر الســياحية

بحيــث تكــون رحلــة متنوعــة بالنســبة لــه

للبحرين من الدول التي ترتبط مع المملكة

(كــروزر) وهي فكرة مناســبة ،كون الســائح

حيــث يــزور  3دول ،ونراهــن هنــا علــى

لن يتحمل عناء السفر لساعات عدة ليأتي

التنــوع المناخــي وانخفــاض األســعار

ارتفاع درجات الحرارة.

بخطــوط طيــران مباشــرة ،باســتثمار

البحرين ..جزيرة اللؤلؤ والغوص
وقــال الكاظــم “نســعى فــي (بحريــن

تنظيم رحــات للغطس والغوص بالتعاون
مع مؤسســات وشركات محلية متخصصة
مثل “سكوبا اليف”.
وأضــاف “نهــدف أيضــا وبالتعــاون مــع
شــركائنا لوضــع البحريــن علــى خارطــة
ســياحة الغــوص التــي تتضمــن دوال
مجــاورة وأخــرى خــارج المنطقــة ،إذ يتــم
جــذب محبــي هذه الرياضــة للمملكة كأحد
خياراتهم”.
ُ
وأعلــن فــي ينايــر الماضي عن إنشــاء أكبر
متنزه غوص في العالم بمساحة تمتد على
 100ألــف متــر مربــع ،وذلــك بالشــراكة بين
المجلــس األعلــى للبيئــة وهيئــة البحريــن
للسياحة والمعارض والقطاع الخاص.

والزوار قبل صيف .2019

التواصــل االجتماعــي ،مــن دون ترخيــص
رســمي ،معتبــرا ذلــك يضــر بالقطــاع،
وبالعاملين فيه بشكل نظامي.

سباق الفورموال 1
وأشــار إلــى أن الشــركة اســتقطبت

تســيير رحــات (قروبــات) واالتفــاق مــع

مجموعــات ســياحية تضــم أكثــر مــن 120

شــركات الطيــران العــارض (تشــارتر) وهــم

شخصا ،من الصين وأوروبا وتركيا وكوريا

غيــر مرخصيــن أو ال يســتوفون الشــروط

الجنوبيــة للقدوم إلى البحرين خالل فترة

المطلوبــة ،أيــن الرقابــة وأيــن الجهــات

الســباق كجولــة ســياحية تتضمــن حضــور

المعنية؟”.
( )...نحــن مــع الســوق المفتــوح ولكننــا مــع
تنظيمه.

حجم أعمالنا
وأشــار الكاظــم إلــى أن شــركته تعمل بقوة
واجتهــاد ،كمــا أنهــا دائمــا مــا تســعى إلــى
التميــز وتقديــم كل مــا هــو جديــد ،فــي

الحاليــة وهــي تركيــا وماليزيــا وســيرالنكا
ودول شرق آسيا وغيرها.

جنــب مــع التوجهات الحكوميــة بما يخدم
مصلحــة الوطــن والمواطــن ،فهــي عــادة
مــا تســتقي الكثيــر مــن أفكارهــا وبرامجها
مــن الخطــط الحكوميــة لتــؤدي دورها في
التنمية والنهوض بالبحرين.
وأشــار إلــى أن “بحريــن هوليديــز” أطلقــت
باكــورة برنامــج تهيئــة رواد األعمــال منــذ
أيــام ،إذ تــم تســيير رحلة تضــم  15متدربا
إلــى تركيــا ،لعقــد معســكرا تدريبيــا هنــاك
يقدمــه مدرّ بيــن متخصصيــن ،يخضعــون
المســافر لــدورات تمكنهــم مــن إطــاق
مشاريعهم الخاصة.
وأوضــح أن الفكــرة تتماشــى مــع خطــة
الحكومــة فــي تشــجيع البحرينييــن لولوج
القطــاع الخــاص وعــدم التفكيــر فقــط
بالوظائف الحكومية.
وأضــاف “اخترنــا تركيــا ألول دورة ،فيمــا
ســنذهب بالصيــف المقبــل إلــى هونغ كونغ
وماليزيا والصين واليابان”.
وتابــع “يتــم عقدهــا بالخــارج حتــى يتمكن
المشــاركين مــن زيــارة شــركات قائمــة
وقطاعــات تجاريــة ناجحــة فــي هــذه

وتســاءل الكاظــم “كيــف يمكــن لهــؤالء

وطالــب بضبــط العمليــة وتطبيــق القانون،

كنــدا ،وأميــركا ،إضافــة إلــى الوجهــات

المقبل (مع تدشين منتزه الغوص) ،تتضمن

توفر بيئة لنمو المرجان ،وســيفتتح للهواة

ورحالتهــم وبرامجهــم مــن خــال وســائل

كوســوفو ،ألبانيــا ودول القوقــاز ،قبــرص،

وبيــن الكاظــم أن الشــركة تســير جنبــا إلى

واللؤلــؤ ،إذ هنــاك برامــج ســتنطلق الصيف

االصطناعية وغيرها من المجســمات التي

يعملــون من البيوت ويروجــون لخدماتهم

وأكــد أنها وضعت علــى قائمتها أذربيجان،

خصوصــا مــا يرتبــط بالبحــر والغــوص

إلى مجسم لبيت النوخذة وكرات الشعاب

أشــخاص (مكاتــب  -فضــل عــدم ذكرهــم)،

وغيرها”.

رحالت إعداد رواد األعمال

بوينــغ  747تمتــد بطــول  70متــرًا ،إضافــة

أكثــر علــى العامليــن فــي القطــاع ،إذ هنــاك

وســهولة الحصــول علــى التأشــيرات

هوليديــز) الســتثمار مــا يميــز البحريــن

ويضــم المشــروع غمــر طائــرة مــن طــراز

ودعــا الجهــات المعنية إلى تشــديد الرقابة

حيث البيئة واألســعار والحياة المجتمعية

ارتفاع الشركاء
إلى  100مكتب..
بعضها من
وعمان
السعودية
ُ

فتح المجال
لالكتتاب أمام
جميع مكاتب
السياحة والسفر

وجهات سياحية
جديدة تناسب
“المزاج”
الخليجي

الحدث الرياضي الكبير.

البلــدان ،بحيــث يجمــع البرنامــج بيــن
التدريب النظري والعملي”.

خطط 2020
أكد الكاظم أن الشــركة فــي جعبتها الكثير
مــن األفــكار والبرامــج ،مــن ضمنهــا فتــح
المجــال لالكتتــاب أمــام جميــع مكاتــب
السياحة والسفر.

السياحة الداخلية ..تراث وتاريخ
وقــال الكاظــم “أطلقنــا برامــج تعنــى
بالســياحة الداخليــة مثــل (هــذه بــادي)
و(ربــوع بــادي) ،بحيــث يتــم ترتيــب
رحــات بالتعاون مع الشــركات والمدارس
ومؤسسات الدولة ،للتعريف بالبحرين”.

وبين أنها ستبقى بالبداية كشركة مساهمة
مغلقــة ،إلــى أن يحيــن الوقــت لطرحهــا
فــي اكتتــاب عــام ،وبالتالــي التــداول فــي
البورصــة .وينضــوي تحــت مظلــة “بحرين
هوليديــز” حتــى اآلن أكثر مــن  100مكتب
ســياحة وســفر مــن البحريــن والســعودية

وسلطنة عمُ ان.

عــلــى الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة تــشــديــد الـــرقـــابـــة لــحــمــايــة قـــطـــاع الــســيــاحــة
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أكثر السيارات صديقة للبيئة 2019
تويوتا كامري هايبرد تتسم باقتصادها في استهالك الوقود

تــوجــت ســيــارة “هــيــونــداي أيونيك
إليكتريك” بنتائج جــائــزة المجلس

حصلت بي إم دبليو

األمــيــركــي القتصاد مــوفــر للطاقة ”

 X3على خيارين من

 ”ACEEEألفضل السيارات الصديقة
للبيئة لــلــعــام  2019ف ــي ال ــوالي ــات

المحركات ،الخيار األول

المتحدة للسنة الثالثة على التوالي.

بسعة  2لتر بقوة ٢٥٢

ووفقا لتصنيف المجلس الذي اعتمد

حصان .أما الخيار الثاني

في تقييمه على تأثير السيارة على

بسعة  ٣لتر بقوة ٣٦٠

البيئة مــن جميع الــنــواحــي بما في

حصانا ،ويتصل كالهما
بناقل حركة أوتوماتيكي
من ثمانية سرعات.

ذلك كيفية تصنيع السيارة ومصدر

األحد
األحد

2019
24 15
مارس2017
أكتوبر
1440
 17رجب
1438
الحجة
 15ذو

الــطــاقــة بها وكيفية التخلص منها
وإعـــــــادة تـــدويـــرهـــا ،واالن ــب ــع ــاث ــات
الــمــرتــبــطــة بــإنــتــاج الــكــهــربــاء ،فقد
حصلت ســيــارة “هــيــونــداي أيونيك
الــكــهــربــائــيــة” عــلــى  67نــقــطــة في
“النقاط الخضراء” ،كما حصلت هذه
السيارة التي تتميز بمحرك كهربائي
بــقــوة  118ح ــص ــا ًن ــا ،والـــــذي يعمل
ببطارية ليثيوم بوليمر  28كيلوواطا
في الساعة ،على نسبة  % 0.68في
مؤشر األضرار البيئية.0.68 0.6 .0 .
وحــلــت الــســيــارة هــيــونــداي أيونيك
بلو هايبرد في المركز الثاني بنقاط
خضراء بلغت  63نقطة ،كما حصلت
هــذه السيارة التي تتميز بمحركين
أح ــده ــم ــا ب ــن ــزي ــن ي ــول ــد ق ـ ــوة 105
أحصنة ،واآلخــر كهربائي يولد قوة
تبلغ  32كيلوواط على نسبة 0.74
في مؤشر األضرار البيئية.
فيما جــاءت سيارة بي إم دبليو آي
 3ثالثا بعدما حصلت نسبة  0.74في

البيئية ،وحصلت على نقاط خضراء

 0.79فــي مــؤشــر األضــــرار البيئية،

بلغت  64نقطة ،وتأتي هذه السيارة

وحصلت على نقاط خضراء بلغت

بمحركين كهربائيين ومحرك بنزين
سعة  1.5لــتــر ،ويــولــد هــذا المحرك
الهجين قوة  212حصا ًنا.
وحــلــت خــامــســا الــســيــارة كــيــا ســول
إي ــف بــعــدمــا حصلت ه ــذه الــســيــارة
على نسبة  0.79في مؤشر األضرار
البيئية ،وحصلت على نقاط خضراء
بلغت  63نقطة ،وهــي تحتوي على
م ــح ــرك كــهــربــائــي ي ــول ــد قــــوة 201
حصان.
فــي حــيــن جـ ــاءت ســادســا الــســيــارة
نيسان ليف بعدما حصلت

 63نــقــطــة ،وتــتــســم بــاقــتــصــاد في
الوقود يبلغ  124 / 99ميال للجالون.
فــي المركز السابع ج ــاءت السيارة
هوندا إنسايت بعدما حصلت هذه
السيارة على نسبة  0.79في مؤشر
األضرار البيئية ،وحصلت على نقاط
خضراء بلغت  63نقطة ،وهي سيارة
هجينة تعمل بــمــحــرك بــنــزيــن سعة
 1.5لــتــر ،ومــحــرك كــهــربــائــي يعتمد
على بــطــاريــة ليثيوم أيـــون ،ويولد
المحركان معً ا قوة  151حصانا.

وجــاءت ثامنا السيارة هيونداي كونا
إليكتريك بعدما حصلت على نسبة
 0.80ف ــي مــؤشــر األضــــــرار الــبــيــئــيــة،
وحصلت على نقاط خضراء بلغت 63
نقطة ،وتتسم باقتصاد في الوقود يبلغ
 132 / 108ميال للجالون كما تتسم
بميزة تبريد وتدفئة المقاعد.
وحلت تاسعا السيارة فولكس فاجن
إي جــولــف بعدما حصلت على نسبة
 0.81ف ــي مــؤشــر األضــــــرار الــبــيــئــيــة،
وحصلت على نقاط خضراء بلغت 62
نقطة ،وتتسم باقتصاد في استهالك
الوقود يبلغ  126 / 111ميال للجالون.

عـــــــــلـــــــــى

فــي الــمــركــز الــعــاشــر جـ ــاءت الــســيــارة

نــســبــة

تويوتا كامري هايبرد بعدما حصلت

مؤشر األضرار البيئية ،وحصلت

معرض إكسس الثاني عشر للسيارات

 20نسخة فقط

عـ ــلـ ــى نـــســـبـــة  0.81فــي

عــلــى نــقــاط خــضــراء بلغت

مــؤشــر األضـ ــرار البيئية

 65نــقــطــة ،وهــــي تــتــوافــر

(وح ــص ــل ــت عــلــى نــقــاط

بنسختين إحداهما أساسية

افــتــتــح رئــيــس االت ــح ــاد الــســعــودي

الكشف عن طراز بنتلي كونتيننتال

ل ــل ــس ــي ــارات والـ ـ ــدراجـ ـ ــات ال ــن ــاري ــة

ج ــي ت ــي س ــي ،وه ــي أحـ ــدث ط ــراز

األمــيــر خــالــد بــن ســلــطــان الــعــبــدهللا

ج ــدي ــد تــطــلــقــه ش ــرك ــة بــنــتــلــي قبل

ه ــذه الــســيــارة عــلــى محرك

الفيصل معرض إكسس الثاني عشر

احتفالها بمئويتها.

للسيارات الفاخرة بمشاركة واسعة

كــذلــك كشفت بـــورش عــن طــرازهــا

كــهــربــائــي يــولــد ق ــوة 184
حصا ًنا ،وتتسم باقتصاد

مــن وكـــاء الــعــامــات الــفــاخــرة من

الجديد كليا  ،Macanوالذي سيكون

شــركــات الــســيــارات فــي حــدث كبير
تشهده مدينة جدة هذا العام.

رسميا في مدينة هامبورغ
إطالقه
ً

بألمانيا الشهر المقبل .أمــا الصانع

وشهد المعرض إطــاق العديد من

اإليطالي مازيراتي ،فقد كشف عن

الــطــرازات الفاخرة الجديدة ،أهمها

طراز ليفانتي بتعديالته الجديدة.

خضراء بلغت  62نقطة،

واألخــرى رياضية ،وتحتوي

وتــتــســم بــاقــتــصــادهــا
في استهالك الوقود
وهــي تعمل بمحرك
 2.5ل ـ ــت ـ ــر يـ ــولـ ــد
قـــوة  176حــصــا ًنــا

في الوقود يبلغ 102/124
ميال للجالون .وفي المركز

بـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة إلــــى

الـ ــرابـ ــع جـــــاءت الــســيــارة

مـــحـــرك كــهــربــائــي

هوندا كالريتي إليكتريك

يـــــجـــــعـــــل الــــــقــــــوة

بعدما حصلت على نسبة

اإلجمالية للسيارة

 0.76فــي مؤشر األضــرار

بنتايجا  Mullinerلؤلؤة الخليج

مقصورة فاخرة مشغولة بشكل خاص لتحتفي بالتاريخ العريق

تبلغ  208أحصنة.

نيسان باترول سوبر سفاري

القوة العصرية ألكثر سيارة رباعية الدفع شهرة في المنطقة

ابــتــكــرت بــنــتــلــي ط ــرازه ــا األرقـــــى لــجــامــعــي

في حلة جديدة أطلقت شركة نيسان طراز

عــن هيكل سوبر ســفــاري بخطوطه المميزة

خــلــفــي كــبــيــر ال ــح ــج ــم ،لــمــبــة ت ــوق ــف أعــلــى

السيارات الفريدة ،وهو مستوحى من التراث

ب ــات ــرول ســوبــر س ــف ــاري ال ــذائ ــع الــصــيــت في

التي تضفي مظهرا إبداعيا بكل معنى الكلمة.

األســـــواق الــخــلــيــجــيــة الــتــي ارتــبــطــت كثيرا

ومن الخلف ،جــاءت السيارة نيسان باترول

الزجاج الخلفي للسيارة ،حساسات الخلفية،

بــبــاتــرول فــي مــراحــلــهــا وأجــيــالــه المختلفة،

 2019بخلفية كبيرة الحجم ،تشمل مصابيح

وتــظــل بــاتــرول واحـ ــدة مــن أفــضــل ســيــارات

خلفية كبيرة الحجم بــإضــاءة هالوجين في

الدفع الرباعي المتطورة ،التي تواصل تعزيز

منتصفها ه ــوك مــن ال ــك ــروم الــفــضــي يعلوه

شعبيتها بفضل متانتها المتأصلة وقوة تحملها

شعار نيسان ،كما يوجد مزيل ضباب خلفي

وقدرتها على التعامل مع مختلف التضاريس

مــدمــج مــع الــصــدام الخلفي ،وص ــدام خلفي

ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة.

كبير بارز بلون السيارة نفسه ،فتحة لخروج

تتمتع نيسان باترول سوبر سفاري الجديدة

العادم ،وحساسات خلفية ،كما يوجد بالسيارة

بتصميم خــارجــي مــمــيــز لــطــالــمــا مــيــزهــا عن

صندوق

العريق الذي تتم ّتع به منطقة الخليج العربي

في مجال الغوص الستخراج اللؤلؤ .وستقوم
الشركة بطرح طرازها الجديد الراقي محدود
اإلصــدار تحت اسم بنتايجا  Mullinerلؤلؤة
الخليج .سيجري إنتاج خمس سيارات فقط
من هذا الطراز الراقي جدا والــمــزوّ د بمحرّك
وسيتميز بالمهارة اليدوية العالية في
،W12
ّ

ّ
المتخصصين
تصنيعه من جانب الحرفيين

وأكثر ما يبرز في الطراز الجديد هو التطعيم
ّ
يغطي
الــفــاخــر لخشب الكينا الــداكــن ال ــذي

المتعاكس باللون َ
الجمَ لي ولون جلد Brunel
فــي الــمــقــاعــد ذات الــبــطــانــات وف ــي حــشــوات
األبـ ـ ــواب ،بينما تــع ـ ّزز الــتــطــريــزات بالخيط

العاملين فــي قسم  Mullinerالتابع لشركة
بنتلي في مدينة كرو بإنجلترا .وسوف ّ
تتألق

مميز
واجهة لوحة القيادة ،حيث يظهر شعار ّ

فريدة غنية بعِ رق اللؤلؤ ولمسات مستوحاة

عِ ــرق اللؤلؤ .وتتزيّن المقصورة الفاخرة عبر

المميز من بنتايجا .كما يتم قص
لهذا الطراز
ّ

كـ ّتــان مشابه ،بينما تـ ّ
ـرحــب أل ــواح Mulliner
ّ
بالركاب إلى المقصورة الفارهةُ .تع ّد
المنيرة

كل سيارة من هذه السيارات الخمس بعناصر

بشكل مركب تراثي قديم ولمسات جميلة من

من الخليج العربي .يتم ّتع كل طــراز محدود

اإلص ــدار بمقصورة داخلية فــاخــرة مشغولة

كسوة رئيسة من الك ّتان تكمّ لها كسوة ثانوية
من جلد  Brunelالفاخر – مما ّ
يولد نمطا لونيا

بشكل خاص لتحتفي بالتاريخ العريق لمنطقة

مستوحا مــن الــجــمــال الطبيعي لــآلــئ  -مع

الخليج العربي في مجال صيد اللؤلؤ ،وهي

وجــود ساعة من نوع “بريتلينغ” ()Breitling
ً
أيضا بعِ رق اللؤلؤ وتزيّن وسط
الراقية مطعَّ مة

مــن بــيــن األنـ ــدر فــي الــعــالــم ،وبــالــتــالــي فإنها

لــوحــة الــقــيــادة .ويــجــري اســتــخــدام التطريز

مرغوبة على نطاق واسع جدا.

ممارسة تعود إلى آالف السنين ،وكانت في
ّ
المحفز االقتصادي الرئيس بالمنطقة.
الماضي

الذهبي المزايا الفريدة المرتبطة بصيد اللؤلؤ
ّ
السجادات المصنوعة من صوف الحمالن مع

الآللئ المستخرَجة من منطقة الخليج العربي

نــظــرائــهــا مــن طـ ــرازات ب ــات ــرول ،وجعلها من

ومساحات للزجاج الخلفي.
تتمتع مقصورة باترول سوبر سفاري بمقاعد
جــلــديــة جــديــدة كليا بــتــدرجــات بــنـ ّـيــة الــلــون
وحواشي تزيينية على األبواب ،فيما ينطوي
المقعد الكهربائي للسائق على  8وضعيات
للجلوس و 4وضعيات للراكب المجاور.
وتشتمل األنظمة الجديدة المساعدة للسائق
على نظام المالحة وحساسات ركن
أمامية وخلفية مع كاميرا للرؤية
الــخــلــفــيــة ،وإم ــك ــان االتــصــال

أكــثــر الــســيــارات الــعــصــريــة رباعية

بتقنية البلوتوث ،ومخرج

الدفع شهرة ،يتميز المظهر

 ،USBومــشـ ّـغــل لــأقــراص

الخارجي بعجالت قياس

الــمــدمــجــة  ،CDومقبس

 17ب ــوص ــة مــصــنــوعــة

إدخ ـ ــال مــســاعــد ،وراديـ ــو

من الخالئط المعدنية

مــجــهــز الس ــت ــق ــب ــال م ــوج ــات

السوداء ،وهيكل ثنائي

 AMو FMوغيرها من أنظمة

اللون ،ومصدات عريضة،

الترفيه في السيارة.

وجــنــاح خلفي ،فضال

بورش تكشف عن  911كابروليه 2020
كشفت بورش عن الجيل الجديد من أيقونتها  911كابروليه ذات السقف القماشي
القابل للطي ،بتصميم جديد في تفاصيله كالسيكي في أناقته.
تحمل بورش  911كابروليه مقدمة معهودة للجيل الجديد من  ،911التصميم
الكالسيكي لـ  911بالتصاميم العصرية من بورش ،وإذ يتميز التصميم الجديد لـ
 911بمقدمة تحمل خطوط حادة على الغطاء األمامي وشبك واسع مميز ،فإن
ً
كثيرا من تلك الزاوية ،يبدأ اختالف  911كابروليه
 911المكشوفة ال تختلف
مباشرة بعد الزجاج األمامي ،حيث تخلصت السيارة من سقفها الصلب لصالح
سقف قماشي هو األجمل من بين جميع سيارات بورش المكشوفة لما يتميز به
من الميالن المناسب ليبدو تماما كسقف سيارة كوبيه.

هوندا  HR-Vالشبابية

كاديالك تكشف عن CT5

كشفت “هوندا” الستار عن سيارة  HR-Vالجديدة كليا ،والتي ُتعتبر كبرى سيارات

بعد أشهر من التطوير واالنتظار ها هي كاديالك تكشف عن  CT5سيدان األولى

الدفع الرباعي في فئتها ،ونموذجا رائــدا في فئة السيارات الرياضية المتعددة

على اإلطالق.

األغــــراض ،إذ تجمع بين الــقــوة والــســرعــة للشباب ،وتصلح فــي الــوقــت نفسه

بمهارة تصميمية مميزة نقل مصممو كاديالك الخطوط العريضة لـ “إسكاال” ما

لالستخدامات العائلية.

يجعلها تتميز عن شقيقتها األكبر  ،CT6تأتي الواجهة بمصابيح عرضية نحيلة

وجاءت  HR-Vفي إصدار رياضي متميز بمقاعده الخمسة والمتوفر ضمن ثالث

متصلة بالشبك األمامي ،تحمل الواجهة الخلفية تصميم بسيط ومصابح مألوفة،

فئات بتصاميم تناسب أساليب الحياة العامة .وتتميز  HR-Vبمحرك يجمع بين

ولكن تتميز مصابيح  CT5بشريطين  LEDوتحمل السيارة مخارج عادم عريضة

األداء العالي وانخفاض تكاليف التشغيل ،وتتميز  HR-Vبــأجــواء شبابية مع

محاطة بإطار من الكروم .ويتميز المقطع الجانبي بتصميم رشيق وانحدار سقف

لمسات فريدة من نوعها ،مع مقصورة مصممة بطريقة سهلة مع لوحة تحكم

أنيق .لم تكشف كاديالك عن الداخلية بالكامل ،الصورة الوحيدة تكشف عن عصا

مزودة بأحدث التقنيات وبالوان رائعة تناسب الشباب من الجنسين.

ناقل الحركة ومجوعة التحكم بنظام القيادة بلمسات خشبية فاخرة.

tariq_albahhar
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ستيفن لين يحيي حفال موسيقيا في “الصالة الثقافية”
فــي أجــواء مشــحونة بالعاطفــة واإلثــارة،
أحيــا عــازف البيانــو األميركــي التايوانــي
الحائــز علــى العديــد مــن الجوائــز الدوليــة

ُ
حفلــه الموســيقي الموســوم
ســتيفن ليــن،
بـــ “ثوريــون رومانســيون” ،علــى مســرح
“الصالــة الثقافيــة” ،مســاء الجمعــة (22
مــارس) ،وســط إقبــال كبيــر مــن المهتميــن
بالشــأن الثقافي والفني في المملكة ،وذلك
ضمــن فعاليــات الموســم الرابــع عشــر مــن
“مهرجان ربيع الثقافة”.
وقــدم ســتيفن ليــن ،عــددا مــن المعزوفات
الكالســيكية التــي ال تخطئهــا اآلذان ،ألبرز
المبدعيــن الموســيقيين العالمييــن ،الذيــن
اســتطاعوا بإبداعاتهــم تغييــر المشــهد
الموســيقي ،وخلــق ذائقــة مميــزة تجاوزت
» »كشفت نجمة تلفزيون الواقع الفنانة كيم كاردشيان عن إصابتها
بمرض الصدفية ،من خالل صورة لها عبر خاصية القصص القصيرة
بصفحتها بـ “إنستغرام” .وظهرت كاردشيان في الصورة وعلى
وجهها بقع حمراء ،وكتبت“ :صباح الخير صدفية” ،ما أثار عاصفة من
التعاطف معها ،من خالل التعليقات التي جاءت في أغلبها إيجابية.
يُذكر أن كاردشيان تحرص على التواصل مع جمهورها بنشر عدد من
الصور.

حــدود الجغرافيا ،مثل الموســيقار لودفيج

الحجرة ،وغيرها من األنماط الموسيقية.

الجوائــز الموســيقية والتقديريــة ،ولقــي

ألمنيوم البحرين ألبا ،شركة مطار البحرين،

ومنــذ بــروز اســمه علــى المســتوى الدولي،

إطراء عالميا.

الســوق الحــرة البحريــن ،بنــك البحريــن

أقــام العــازف الشــاب العديــد مــن الحفالت

يذكــر بــأن هــذا الحــدث يجــيء ضمــن

الكويت ،شــركة هواوي لالتصاالت وشركة

الموســيقية فــي أبــرز األمكنــة الثقافيــة

“مهرجــان ربيــع الثقافة” القائــم حتى نهاية

طيــران الخليج .كما ويســاهم فــي برنامج

والتراثيــة حــول العالــم ،كمــا أقــام العديــد

أبريل المقبل ،والذي يحظى برعاية ذهبية

المهرجــان عــدد من الســفارات لــدى مملكة

متقــدة ،ســمحت ُ
له بالتنقل بيــن معزوفات

مــن الحفــات الموســيقية فــي مختلــف

مــن مجموعــة  gfhالماليــة ،بنــك البحريــن

البحريــن ،وهــي ســفارات كل مــن إيطاليــا،

دول آســيا ،والشــرق األوســط ،وأســتراليا،

الكونشــيرتو ،والغــزف المنفرد ،وموســيقى

وأوروبــا ،ونــال علــى إثرهــا العديــد مــن

الوطنــي ومؤسســة تمكيــن وبتلكــو .أمــا
ّ
الفضيون للمهرجان ،فهم شــركة
الداعمون

اليابــان ،كوريــا الجنوبيــة ،فرنســا ،ألمانيــا،

فــان بيتهوفــن ،وفريدريك شــوبان ،وفرانز
ليــزت ،مؤديــا أعمالهــم ببراعــة القــت
استحســان الجمهــور الذي تفاعــل مع أدائه
المحتــرف فــي العــزف بقــدرات احترافية،
اهتمام موســيقي واســع ،وموهبة
تنــم عن
ٍ

ومصر.

خالد الزدجالي :أتمنى أن نتشارك في إنتاج أفالم خليجية
غيــاب الكــم والكيــف من األعمــال الســينمائية فــي المنطقــة يجعلها عديمــة الهوية
طارق البحار
هــو صاحــب أول فيلــم روائــي طويــل في تاريخ ســلطنة عمان بفيلمه “ألبــوم” الذي قدمه في  2006من بطولة الفنان ســعيد صالح
وفنانيــن عمانييــن ،اهتــم بالســينما منــذ الصغــر ،وانتقل للقاهرة ليدرس فــي المعهد العالي للســينما ،تخرج من المعهــد العام ،1989
وعــاد ليعمــل فــي وطنــه ،فأنجز العديد من المسلســات الدرامية والبرامــج واألفالم التلفزيونية .إنه المخــرج خالد الزدجالي الذي
يرى أنه لوال وجود مهرجان مسقط لما كان هناك نشاط سينمائي في عمان ،ففي العام  2001عندما بدأ المهرجان لم يكن هناك أي
مؤسســة متحمســة وعندما جاء العام  2005كان أول فيلم ســينمائي عماني قد ظهر للنور ،وهو فيلمه “ألبوم” .وفي  2002أسســت
أول جمعية سينمائية عمانية ،وفي  2004انطلقت األفالم المحلية القصيرة ومازال وجوده في المهرجانات العربية أساسيا مقام
وسينمائية لها الشأن الكبير .تحدث في حوار خاص لمسافات البالد ،وكان هذا اللقاء الشائق:

»»

هل الحركة السينمائية العمانية

خلف وأمام الكاميرا

تشكل اليوم جزءا مهما من
السينما في المنطقة؟

الســينمائيه

العمانيــة

أو

التجــارب

التراث السينمائي العماني والخليجي ثري

الســينمائية لوحدهــا حتــى اآلن ال تمثــل
حركــة ســينمائية ذات قيمــة كبيرى ،ولكن
إذا مــا وضعنــا جميــع التجــارب الخليجية
معــا حين ذلك نســتطيع أن نقول إن هناك
حالة ســينمائية تقوى حينا وتضعف حينا
آخــر؛ ألن غياب الكــم والكيف من األعمال
الســينمائية فــي المنطقــة يجعلهــا عديمــة
الهوية والمنهج.

»»

اإلنتاج في دول مجلس التعاون أصبح صعبا

المهرجانات في الخليج في حال تذبذب

دائما تصر بأن مهرجان مسقط

السينمائي شكل نواة المهرجانات
في الخليج ..حدثنا عن ذلك؟

 مهرجــان مســقط مســقط انطلــق العــام ،٢٠٠١وبعدهــا بـ  ٤أعــوام انطلق مهرجان
دبــي وتاله مهرجانات ســينمائية خليجية
أخــرى ،وهــذا مــا يعتبــر نــواة في تشــكيل
المهرجانــات ،وال نقلل من تجربة مهرجان
مــن أهمية دورة مهرجان الســينما العربية
فــي البحريــن لو اســتمر لكان له شــأن آخر
كلمــا نســتفيد من تجــارب بعضنــا البعض،
والمهــم أن تترجــم بتحريــك رواكــد إن
كانــت هنــاك رواكــد ،وأنا أظــن أن كل دول
الخليــج كان لديهــم طموحــات ومــازال،
ولكــن التحديات الكبيرة هــي التي تحول
دون التقدم والتطور.
هل توافقني الرأي بأن السينما العمانية
أصبحــت لصيقــة جــدا بالتــراث العمانــي
القديم فــي مواضيعه ..كفيلمك (ألبوم)

مثال؟
ال بــأس إن كانــت تلــك ســمة عمانيــة،
ولكننــي ال أرى ذاك حتــى اآلن ،بل وأتمنى
االهتمــام فــي هــذا االتجــاه وإبــراز هــذا
التــراث الضخــم الــذي يحتــاج مئــات ،بــل
آالف مــن األفــام حتــى ينتشــر ،ويكــون
لــه فضــل الحفاظ وفضــل الممارســة عليه
فــي الحيــاة العامــة؛ ألن التــراث العمانــي
والخليــج ثري يمكنــه أن يلعب دورا كبيرا
اجتماعيا واقتصاديا ،وكذلك سياســيا في
التنميــة الشــاملة فــي المنطقــة ،ولم شــمل
أبناء المنطقة في الرحب وتعاون وتكامل
وحفظــا مــن أي غــزو ثقافــي ينــال أجيالنا
القادمة ويطمس هويته.

»»

حدثنا عن الفيلم العماني الهندي
الروائي الطويل “زيانة”؟

“زيانــة” تجربــة إنتاجــه مــع الهنــد بعــد أن

أصــاب اإلنتاج المحلــي تراجعا بعد تراجع
دعــم الحكومــات والمؤسســات المختصــة
فــي إنتــاج أفــام ســينمائية ،وهــي تجربه
نأمــل لهــا التطــور والنجــاح واالســتمرار،
ولكــن أيضــا دون القبــول الشــعبي لــن
نتمكــن من هكذا تجارب ،واالســتمرار في
المنطقة.

»»

هل سنشهد هذا العام دورة
جديدة لمهرجان مسقط

السينمائي الدولي؟
ال أعــرف؛ ألننــي خرجــت مــن إدارة
المهرجــان مــن الــدوره الماضيــة ،وحاليــا
أركــز في إنتــاج أفــام ســينمائية ،وأتمنى
أن تســتمر الدورةمهمــا كانــت الضغــوط
والتحديات.

زيانة تجربة إنتاجه مع الهند بعد تراجع اإلنتاج المحلي

»»

في رأيك ،لماذا توقفت بعض

المهرجانات في المنطقة؟

كل مهرجان له ظروفه ،ولكن أول األسباب
فــي توقــف المهرجانــات الكبــرى أعتقــد
ماليــة ،ثــم يأتــي الســبب األهــم ،وهــو هل
أدى المهرجــان دوره التثقيفــي واإلبداعي
داخليــا .لألســف مقارنة باألرقــام ال أعتقد
ذلــك؛ ألن المســتفيدين كانــوا المشــاركين
مــن الخــارج .أمــا داخليــا ،فحركــة النهضة
الســينمائية والتحريك والتثقيف واإلنتاج
كان خجوال ،وال يليق بما تم االتفاق عليه.

»»

أنت دائم التواجد في المهرجانات

مع المخرج البحريني القدير بسام الذوادي

السينمائية خصوصا في مصر،
حدثنا عن ذلك؟
التواجــد الدائــم يخلــق دوام االســتفادة،
واالحتكاك المباشر مع صناع األفالم يزيد
الرغبة والطمــوح في العطاء ويفتح آفاق
العمل السينمائي.

»»

ما جديدك سينمائيا؟

األمور لترى هذه األفالم النور.

»»

كلمة أخيرة..

بمــا أن اإلنتــاج فــي دول مجلــس التعــاون
أصبــح صعبــا وتعترضــه الكثيــر مــن
التحديات .أتمنى أن نتكاتف ونتشارك في
إنتاج أفالم مشــتركه حتى تزدهر المنطقه
باألعمال لتشــكيل حالة سينمائية خليجية
يمكــن أن يكون حال لهذا الركود والتراجع،

أجهــز إلنتــاج فيلــم عمانــي وهنــدي وآخــر

ويكــون داعمــا لألجيــال المحبــة للســينما

عمانــي ومصــري عســى هللا أن يســهل

سواء المبدعة والمنتجة أو المتذوقة.
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احتياجات جدالحاج
تفاعل متابعو إنستغرام “البالد” مع
الخبر المنشور أمس بعنوان “تنفيذا
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لتوجيهــات ســمو رئيس الــوزراء...
الفضالــة تطلــع علــى احتياجــات

السنة الحادية عشرة  -العدد 3813

قريــة جدالحــاج الخدميــة” .وعلــق

األحــد
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علــى المنشــور قائــا “هللا يعطيهــا
العافيــة األخــت لميــاء الفاضلــة”،
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تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:
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“ @roohالخيــر والبركــة ألبي علي،
تطبع في مؤسسة األيام للنشر
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هللا يطول في عمره”.

+973

عائالت كردية تحتفل بعيد النوروز ،العام الكردي الجديد ،في
المنطقة الجبلية حول مدينة عقرة بمحافظة دهوك شمال
العراق .ويصادف النوروز االعتدال الربيعي وتحتفل به العديد
من المجتمعات المختلفة في غرب ووسط آسيا (غيتي)

شهادة في
حق قائد
استثنائي

أيمن همام

@nbylbw_mhmd

Û Ûبعــد عــام تقريبــا مــن تعيينــه ســفيرا للواليــات المتحــدة لــدى مملكة
البحرين ،اســتقبلت “البالد” الســفير جاستن ســيبيريل ،حيث أجرينا
معــه حــوارا موســعا تطرقنا فيه إلــى جملة من القضايا في الشــأنين

المحلي والدولي ،أجاب خالله عن أســئلتنا بشــفافية ال تخلو بالطبع

من الكياسة الدبلوماسية.

Û Ûمنــذ أن قــدم ســيبيريل أوراق اعتمــاده فــي نوفمبر  ،2017اســتقبله
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل
خليفــة فــي أكثر من مناســبة ،ولما ســألنا الســفير عن هــذه اللقاءات
قــدم إجابــة ينبغــي التوقــف عندها باعتبارها شــهادة غيــر مجروحة

فــي حــق قائد اســتثنائي يضع شــعبه في قلبه الكبيــر ومصلحة بلده

نصب عينيه.

Û Ûمع كل األوسمة واإلشادات العالمية التي حازها سمو رئيس الوزراء،
يؤمــن ســموه بــأن حب الشــعب هــو أرفع وســام يحمله علــى صدره،
وأن الغاية السامية لكل عمل هي سعادة أبناء البحرين ورفاهيتهم.
ومــا التقديــر الدولي ســوى محصلة طبيعية للجهــود المخلصة التي

يبذلها سموه إدراكا لهذا الهدف النبيل.

Û Ûلــم يخــف الســفير ســيبيريل انبهــاره بشــخص ســمو رئيس الــوزراء،
وتقديــره العميــق للقاءاتــه مــع ســموه ،التــي وصفهــا بأنهــا تمثــل
لــه تجربــة تعليميــة فريــدة مــن رجــل دولة محنــك يركز بشــدة على

رفاهيــة الشــعب البحرينــي ،ويهتــم بوضــوح بوحــدة وأمــن مجلــس

التعاون الخليجي بأكمله .وقال إن سمو رئيس الوزراء “يحثنا على

التفكير بشكل خالق وحكيم” ،وإن سموه “على دراية تامة بالثقافة

والتاريخ األميركي”.

Û Ûما قاله الرجل الذي يتبع مباشرة ثاني أهم مسؤول في هرم السلطة
التنفيذيــة األميركيــة يؤكــد أن ما كتب وســيكتب عــن األمير خليفة

بن سلمان قليل في حق سموه.

ayman.hamam
@albiladpress.com

وسائل التواصل االجتماعي تشجع النرجسية
يتفق خبراء الصحة النفسية على أن النرجسية باتت أكثر شيوعا في
أن بات “اقتفاء النرجسية” أشبه بنشاط رياضي على وسائل التوصل
االجتماعــي التــي هــي بمثابــة الموطــن الطبيعــي لـ”جيــل الســيلفي”.
يُ عــرّف قامــوس كولينــز كلمــة نرجســية بأنهــا “اهتمــام اســتثنائي أو

وضــرب اإلعصــار إيــداي مدينــة بيــرا

لكنــه ال يــزال خطيرا“ .وتابــع قائال ”لكن

الســاحلية فــي موزامبيــق محمــا برياح

لألســف عدد القتلى في تزايد ..أحصينا

وصلــت ســرعتها إلــى  170كيلومترا في

حتى اآلن  417شخصا فقدوا أرواحهم“.

الســاعة ثــم توغــل بــرا نحــو زيمبابــوي

عجب بالذات ،ال ســيما بالمظهر الجســدي” .وتنطوي النرجســية على

ومــاالوي حيــث ســوى أبنيــة بــاألرض

عــدد مــن الســمات الشــخصية ،يتســم بها كل منــا بدرجــات متفاوتة.
لكــن فــي أكثر حاالتها تطرفا ُتصنّف كمرض يصيب الصحة النفســية

 % 6من األميركيين نرجسيون

علــى عينــة مــن األشــخاص باســتخدام معاييــر الدليــل التشــخيصي

دييغــو جيــن توينــغ إلــى أن ثمة زيادة في نســبة عــدد الطالب الذين

واإلحصائــي ،إلــى أن نســبة  % 6من األميركيين نرجســيون .ويقول

يستخدمون مصطلحات نرجسية في وصف أنفسهم.

أســتاذ علــم النفــس بجامعــة إيليونــز برينــت روبرتــس “ثمــة عالقــة

» »وال شك أن وسائل التواصل االجتماعي تشجع السلوك
النرجسي ،ولو أن هنالك شيئا مؤكدا ،فهو أن افتتاننا
بالنرجسية ال يُظهر أي مؤشرات على التراجع.

وعرض حياة الماليين للخطر.

اســمه “اضطــراب الشــخصية النرجســية” .وتوصلــت دراســة أجريت

مــع التقــدم فــي الســن” .وتوصلت أســتاذة علم النفس بجامعة ســان

قال وزير األراضي والبيئة في موزامبيق سيلسو كوهيا ،أمس السبت ،إن عدد القتلى
بعد إعصار قوي ضرب البالد ارتفع إلى  417مشيرا إلى أن الموقف ال يزال خطيرا.

حياتنا اليومية ،وأكثر ظهورا عن ذي قبل .وليس من قبيل المفاجأة

قويــة نســبية بين النرجســية والفئــة العمرية ،و تضعــف هذه العالقة

“إيداي” يقتل أكثر من  400في موزامبيق

 9معايير تشخيصية
» »يقول االستشاري البريطاني متخصص في عالج اضطراب الشخصية النرجسية تنيسون لي إن ثمة  9معايير تشخيصية
للمرض كما هو منصوص عليه في الدليل التشخيصي واإلحصائي الذي يستخدمه أطباء النفس والباحثون حول العالم.
ولتشخيص مريض بالنرجسية ،يجب أن تظهر عليه  5على األقل من المعايير التالية :إحساس متعاظم بأهمية الذات ،خياالت
بالنجاح والنفوذ ،اعتقاد بخصوصية الذات وتفردّها ،المطالبة بتلقي إعجاب مفرط ،إحساس باالستحقاق ،االتسام باستغالل
األشخاص ،االفتقار إلى إظهار التعاطف مع اآلخرين ،الحسد ،استظهار سلوكيات واتجاهات متغطرسة متعجرفة.

وأضــاف كوهيــا أن ”الموقــف يتحســن

مسيسيبي تجرم اإلجهاض بعد  3أشهر من الحمل
ّ
ً
قانونا يمنــع بموجبه إجراء
وقــع حاكــم والية مسيســيبي األميركيــة فيل براينــت
عمليات اإلجهاض إذا تم كشف نبضات قلب الجنين ،أي بعد  3أشهر من الحمل.
ويتوقــع أن يثيــر القانــون ،الــذي يوصــف

أنهــن حوامــل” .ويأتــي توقيــع هــذا القانــون

بأنــه األكثــر صرامــة فــي الواليــات المتحدة،

بعــد فــرض قيود عــدة علــى إجــراء عمليات

انتقــادات ويدفــع بتقديــم دعــاوى قضائيــة

سبعينية توجه
طعنات قاتلة

لطفل على الطريق

تعرّض صبي يبلغ  7سنوات لطعنات قاتلة
في الشــارع ،بينما كان عائدا من المدرســة
إلــى منزله الخميــس ،من جانب امرأة تبلغ
 75عامــا ّ
ســلمت نفســها إلــى الشــرطة في
بازل (شمال سويسرا).
وقــد تعــرض الصبــي لالعتــداء فيمــا كان

ترجمة :فاضل المؤمن
قررت المحاكم الروســية ســجن جليسة أطفال
لمــدة  9ســنوات بعــد إدانتها بمحاولــة قتل ابنة
الجيــران ألن الطفلــة كانــت مســكونة بـ”جنيــة”
أو “شــيطان” وبحســب صحيفــة “ذي ميــرور”
البريطانيــة ،قامــت غالينــا كوبزيفــا ( 69عامــا)
بضــرب الطفلــة ناديــا شوســتوفا ( 5أعــوام)
بمطرقــة علــى الــرأس وأنحــاء متفرقــة مــن

الجســم قبــل أن تلقيهــا مــن شــرفة فــي الطابق
الثالــث .وبــررت كوبزيفــا فعلتهــا للقاضــي أنها
وبينما كانت تطمئن على ناديا ،رأت في الطفلة
شــيطان يحــدق فيهــا ويضحــك بصــوت عالــي.
وأضافــت أن الشــيطان كان شــخصية “غولــوم”
فــي سلســلة األفــام الشــهيرة “Lord of the
 ”Ringsوبحســب تقاريــر إعالميــة ،فقد نجت
الطفلــة بأعجوبة من موت مؤكد حيث أصيبت
بجروح خطيرة وكانت على وشك الموت.

يســير وحيــدا علــى الطريــق المــؤدي إلــى

ضــده قبــل دخولــه حيــز التنفيــذ فــي شــهر
الهــدف منــه هــو “محاولــة تجريــم عمليــات

االحترام العميق ورغبة سكان الوالية

يوليــو المقبــل .ويقــول منتقــدون للقانون إن

منزله ،بحسب ما قالت الشرطة في بيان.

في حماية قدسية الحياة”.

نجاتها من مذبحة
قــال مســؤولون أميركيــون ،إن شــابة
نجت في وقت سابق من حادث إطالق
نــار مــروع فــي واليــة فلوريــدا ،أقدمت
على االنتحار ،في نهاية األسبوع.
وذكــرت مصــادر صحفيــة ،أن ســيدني
أييلــو ،البالغــة مــن العمــر  19عامــا،
كانــت قــد نجــت مــن حــادث إطــاق
النــار الجماعــي فــي مدرســة ثانوية في
باركالنــد ،شــمالي مدينــة ميامــي فــي
فبراير .2018
وأدى الهجــوم الدامــي ،وقتهــا ،إلــى
مصــرع  14تلميــذا و 3مــن طاقــم
المدرسة.
» »وتخرجت أييلو ،السنة الماضية،

لكنها لم تستطع تجاوز التجربة
المريرة التي عاشتها في

المدرسة ،وقال األطباء ،إنها

عانت اضطراب ما بعد الصدمة.
وبحسب السلطات المحلية،

فإن أييلو لقيت حتفها عن طريق
طلقة نارية في الرأس.

زعيم كوريا الشمالية

يعاقب مصوره
بسبب  3ثوان

أمــر زعيــم كوريــا الشــمالية كيــم جونــغ
أون ،بمعاقبــة مصــوره الفوتوغرافــي
الشــخصي ،بعدمــا ارتكــب األخيــر خطــأ
فنيا بسيطا أثناء حدث انتخابي.
ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية،
قرر زعيم كوريا الشمالية إحالة المصور
الدرجــة الثانيــة ،بعــد أن “حجــب رؤيــة
الجماهير” للزعيم ،لمدة  3ثوان .وحاول

علــى دراجــة هوائيــة الصبــي المصــاب

المصور المعروف باســم “ري” ،الحصول

بجــروح خطــرة وطلبــت اإلســعاف علــى

علــى زاويــة تصويــر أفضــل لكيــم جونغ

الفــور ،لكنــه فارق الحياة عنــد وصوله إلى

أون ،خــال حــدث انتخابــي ،مما حجب

المستشفى.

رؤية الجماهير لقائدهم لعدة ثوان.

» »بعد وقت قصير ،وصلت امرأة

» »وخرق “ري” عدة قوانين وضعها

سبعينية إلى مركز الشرطة

كيم جونغ أون ،وهي منع التصوير

مدعية أنها هاجمت الطفل،

من مسافة تقل عن مترين منه،

لكنها لم توضح السبب .وأوقفت

وعدم التصوير من أمام الزعيم

المرأة فيما ستحاول الشرطة

تربطها بالطفل.

القانون “نعتقد أن هذا القانون سيظهر

أميركية بعد

للتقاعــد مــع إنزالــه لرتبــة مواطــن مــن

واكتشــفت مدرّســة كانــت تمر فــي المكان

معرفة ما إذا كان هناك عالقة

اإلجهاض في الواليات المحافظة.
» »وكتب براينت بعد التوقيع على مشروع

اإلجهاض حتى قبل أن تعرف أغلبية النساء

حاولت قتل طفلة ألنها مسكونة بـ “غولوم”

» »وتسببت األمطار الغزيرة التي
صاحبت العاصفة في ارتفاع
منسوب المياه في نهري بوزي
وبنجوي وفاضا عن ضفافهما.

انتحار طالبة

الطفلة نادية مع والدتها ،وفي اإلطار غالينا كوبزيفا

مباشرة .وكان ري المصور الرئيسي

لكيم خالل الفترة األخيرة.

قال النجم ريتشارد إي غرانت إن جوليان مور استُ بعدت من فيلم “أيمكنك
أن تسامحني؟” الذي رُ شح للفوز بجائزة أوسكار ألنها أرادت أن ترتدي
مالبس تظهرها بجسم ممتلئ .وقال غرانت إن مور أرادت أيضا وضع أنف
مزيفة لتجسيد شخصية الكاتبة لي إزرايل ،لكن مخرجة الفيلم نيكول
هولوفسينر لم توافق .وجسدت النجمة ميليسا ماكارثي الدور في النهاية.

