
وجــه رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة الــوزارات الخدميــة بالتعــاون 
والتنســيق لمعالجــة المواقــع التــي تضررت جراء موجــة األمطار التي هطلت على البالد أخيرا، ووجه ســموه إلى 

حصر األضرار وحلها بشكل فوري حتى ال يتأثر المواطنين أو تتأثر حركة السير جراء ذلك.

وأصــدر صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء تكليفــا 
لوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط العمراني 
بحصر المناطق األكثر تضرًرا في المملكة جراء األمطار، 
التــي  باإلجــراءات  الــوزراء  مجلــس  إلــى  تقريــر  ورفــع 
اتخذتهــا في التعامــل معها إضافة إلى إجراءاتها لضمان 
عــدم تكــرار مثــل هــذه األضــرار الناجمــة عــن تجمعــات 

المياه في المســتقبل. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء أن كل أمر يتعلق بالمواطن لزاما أن يكون محور 
اهتمــام الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة ويجــب تســخير 
الجهــود واإلمكانــات كافة في ســبيل ذلك، ووجه ســموه 
إلى تقييم سرعة التعامل مع تجمعات األمطار خالل هذا 

الموسم وتطويره في المستقبل.
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سودانيات يحتفلن بعد خطاب رئيس المجلس االنتقالي أمس )أ ف ب(

الخرطوم - وكاالت

أعلــن رئيــس المجلــس االنتقالــي فــي 
الســودان الفريــق عبدالفتــاح البرهان، 
تشــكيل  ســيتم  أنــه  الســبت،  أمــس 

حكومة مدنية متفق عليها.
خطــاب  أول  فــي  البرهــان،  وأضــاف 
بثــه التلفزيــون الســوداني، أن الفتــرة 
وحيــا  عامــان.  مدتهــا  االنتقاليــة 
البرهــان الشــباب والمــرأة الســودانية 

علــى ســلمية الثــورة، داعيا إلــى حوار 
مــع جميــع المكونــات الســودانية. كمــا 
التجــول  حظــر  إلغــاء  البرهــان  أعلــن 
وإطالق ســراح المحكوم عليهم بقرار 
الواجهــات  كل  وتفكيــك  الطــوارئ، 
الحكوميــة وغير الحكوميــة الحزبية، 
واعــدا بمحاكمــة كل من ثبــت تورطه 

في مقتل المتظاهرين.

البرهان: “اجتثاث” نظام البشير ورموزه

المناصــب  فــي  جعفــري  أكبــر  تــدرج 
بشــركة “ألبــا” مــن عامــل متوضــع  الى 
ثــم  االنتاجيــة،  فــي  خبيــر  صبــح  أن 
مستشــاًرا لــوزارة التنميــة والصناعــة، 
وذلك قبل أن يؤسس شركته الخاصة 
فــي مجال تحســين اإلنتاجيــة. وقدم 
 663 لنحــو  استشــارات  جعفــري  
مؤسســة عامــة وخاصة فــي البحرين 
وخارجها، والــدول األوروبية وأميركا 

الشمالية.

برعايــة كريمــة مــن رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، أناب ســموه رئيس االتحــاد البحريني 
لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة؛ لحضور 
نهائي كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة. وتوج سمو الشيخ عيسى 
بــن علــي آل خليفــة نادي الرفــاع بطال لكأس خليفة بن ســلمان لكرة 

السلة بعد فوزه على المحرق.

أكبر جعفري.. 
من عامل لخبير 

بعد توقف 4 أعوام... البرلمان اليمني يلتئم بحضور هاديإنتاجية

البركاني: مصممون على هزيمة الحوثيين

حضرموت - وكاالت

أعلن رئيس البرلمان اليمني المنتخب، سلطان البركاني، أن إيران تسعى عبر المشروع الحوثي لتثبيت نفوذها من اليمن إلى لبنان. 
وقال البركاني، في أول اجتماع لمجلس النواب منذ االنقالب في سيئون، أمس، إن “اجتماع البرلمان في سيئون يأتي متوافقًا مع 

مواد الدستور”، مشددًا: “نحن مصممون على هزيمة انقالب الحوثيين ليستعيد الشعب اليمني دولته”.

وانطلقت، السبت، الجلسة األولى للبرلمان 
بمحافظــة  ســيئون  مدينــة  فــي  اليمنــي 
عبدربــه  الرئيــس  بحضــور  حضرمــوت، 
 4 مــن  بعــد توقــف ألكثــر  هــادي،  منصــور 
الحوثــي  ميليشــيات  انقــالب  منــذ  أعــوام 

على الشرعية.
الرئاســة  هيئــة  انتخــاب  عمليــة  وبــدأت 
البرلمانية بمشــاركة 141 نائبًا، وتم اختيار 

سلطان البركاني رئيسًا باإلجماع. 
وشــارك ســفير البحريــن لدى اليمــن المقيم 
فــي الريــاض الشــيخ حمود بــن عبدهللا آل 
خليفــة فــي افتتــاح البرلمان، بينمــا أعلنت 
ترحيبهــا  البحرينيــة  الخارجيــة  وزارة 

جانب من الجلسة األولى للبرلمان اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت أمسبانعقاد المجلس.

حصـر أضـرار األمـطـار وحـلـها فـوًرا
والتنســيق للتعــاون  الــوزارات  يوجــه  الــوزراء  رئيــس  ســمو 

المنامة - بنا

السادة: التمثيل اإلذاعي أصعببريطانيا تحذر من السفر إليران109.4 مليون ميزانية “الصرافة”35 نائبا يدعون للحفاظ على السلم
في إطار توجيهات عاهل البالد  «

صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة المستمرة بحماية 

السلم األهلي بين فئات الشعب 
البحريني وطوائفه، وقع 35 نائبا بياًنا 
يناشدون فيها جميع فئات المجتمع 

االلتزام بثوابت المجتمع البحريني.

تجاوزت الميزانية الموحدة  «
لمكاتب الصرافة العاملة في 

البحرين 109.4 مليون دينار 
تقريًبا بنهاية الربع األخير من 

العام الماضي 2018، متراجعة  
بنسبة %8.4، قياًسا بالفترة ذاتها 

من العام 2017.

حذرت وزارة الخارجية البريطانية  «
مواطنيها أو األفراد الذين يحملون 

الجنسية البريطانية من السفر إلى 
إيران، ما لم يكن ذلك ضرورًيا. ووفقًا 

لبيان  للوزارة على الموقع اإللكتروني، 
الجمعة، صدر تحديث لشروط سفر 

البريطانيين إلى إيران.

قال المذيع البحريني فايز  «
السادة إنه يكن يحلم يوما أن 

يدخل المجال اإلذاعي لقاء 
صحافي أنه خاض تجربة 

التمثيل، ولكن التمثيل 
اإلذاعي هو األصعب أداء من 

التمثيل التلفزيوني.

بتوجيهات كريمة من ممثل  «
جاللة الملك لألعمال الخيرية 

وشؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة سمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
تنظم لجنة رياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة األولمبية 

البحرينية مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشعبي.
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أول مركز لألمن السيبراني بالبحرين

المنامة - إن جي إن

“آي  مجموعــة  مــن  كٌل  كشــفت 
بــي” الدوليــة لألمــن الســيبراني، 
الدوليــة  إن”  جــي  “إن  وشــركة 
المتخصصــة فــي تكامــل أنظمــة 

الرئيــس  ومقرهــا  المعلومــات 
أول  إطــالق  عــن  البحريــن،  فــي 
األمــن  لخدمــات  متكامــل  مركــز 

)١٥(السيبراني في المملكة. )٢٠ - ٢١(

)١٨(

)٢١()18(

سمو رئيس الوزراء

أمل الحامد 

محمد الدرازي | تصوير: رسول الحجيري

كشــف النائــب خالــد بوعنق لـــ “البالد” 
عن أســماء النواب الثمانية الموقعين 
وزيــرة  اســتجواب  صحيفــة  علــى 

الصحة فائقة الصالح.
وقــال إن النــواب الثمانيــة هم: محمد 
وباســم  الحايكــي،  وكلثــم  عيســى، 
المالكــي، وإبراهيــم النفيعــي، ومحمد 

بوحمود، وعبدهللا الدوســري، وأحمد 
الدمستاني إضافة ألبوعنق.

ونــوه إلــى أن النائــب حمــد الكوهجي 
طلــب  علــى  الموقعيــن  مــن  كان 
توقيعــه  ســحب  ولكــن  االســتجواب 
قبــل إيداعــه بمكتــب رئاســة مجلــس 

النواب.

“^” تنشر أسماء مستجوبي الصالح

الصحــة  أســرة بحرينيــة وزارة  طالبــت 
بفتــح تحقيق عن مجريات وفاة والدها 
المواطــن عبــدهللا علي أحمــد )في العقد 
الســابع من العمر(؛ لمعرفة األسباب التي 
أدت إلى وفاته أثناء تلقي العالج مع أنه 
كان يتمتــع بصحــة جيــدة، وفــي الوقت 
ذاتــه، أشــادت األســرة بتجاوب الــوزارة 

وتواصلهــا مــع العائلــة. وأبلغــت األســرة 
“البــالد” بأن المتوفــى كان يتمتع بصحة 
جيــدة حيــن أدخــل للمتابعــة العالجيــة، 
فهــو لــم يكــن يعاني من أيــة أمراض وال 
يتعاطــى أيــة أدوية، وتوفــي يوم األحد 
10 مــارس 2019 وهو اليوم الذي أدخل 

فيه إلى المستشفى.

أسرة تطالب بالتحقيق في وفاة والدها

راشد الغائب

محرر الشؤون المحلية من طشان

)٠٤(

)٠٤(

سمو رئيس الوزراء أناب سمو الشيخ 
عيسى بن علي لحضور النهائي

تكليف مقاول 
لصيانة المنزل 

المتضرر في 
عالي

الدفاع المدني 
تعامل مع 105 
بالغات مساعدة 

وإنقاذ

“المرور” باشرت 
34 بالغا عن 

تعطل مركبات 
وحوادث

مهرجان رمضاني لأللعاب الشعبية

)٠٩(



جــاءت تصريحــات رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، لــدى اســتقبال ســموه أخيرا رئيــس وزراء مملكة النرويج الســابق رئيس مركز 
أوســلو للســام وحقــوق اإلنســان شــيل ماغنــى بوندفيــك، ورئيــس مؤسســة الحــوار 
مــن أجــل الســام رئيــس جماعة 14 أغســطس النرويجية عامر شــيخ؛ لتجســد مجددا 
مــدى رؤيــة ســموه العميقة تجــاه أهمية التعاون الدولي في مجال التنمية المســتدامة 
وضرورة تضافر الجهود الدولية والعمل بشكل مستمر؛ من أجل تحقيق هذه األهداف 

النبيلة باعتبارها طريقا مهما يحقق الخير للبشرية.

وحــرص صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الوزراء 
خــال اللقــاء علــى تأكيــد أمريــن مهميــن، أولهما 
فــي  الراســخ  البحريــن  موقــف  تأكيــد  تجديــد 
المنظمــات  بــه  تقــوم  دعــم ومســاندة كل جهــد 
والمؤسســات اإلقليميــة والدوليــة غايتــه تعزيــز 
فــي طريــق  األمــن واالســتقرار والمضــي قدمــا 
المجتمــع  تنبيــه  والثانــي  المســتدامة،  التنميــة 
الدولــي إلــى حقيقــة مهمــة، وهــي أن مــا يمــر به 
العالم والمنطقة من تحديات يتطلب إرادة دولية 
قوية تنهض بالقواســم اإلنســانية المشــتركة بما 
يعزز من جهود الشعوب والمجتمعات في مجال 

التنمية المستدامة.
مملكــة  وزراء  رئيــس  تصريحــات  وأظهــرت 
مــن  الحــوار  رئيــس مؤسســة  الســابق  النرويــج 
أجــل الســام مــدى مــا يتمتع بــه صاحب الســمو 
الملكي رئيس الوزراء من مكانة دولية مرموقة؛ 
المهــم  الــدور  ذات  الشــخصيات  أحــد  باعتبــاره 
والمؤثــر في توجيــه الرأي العــام العالمي ألهمية 
التعــاون الدولــي فــي كل مــا يدعم قضايــا األمن 
واالستقرار والتنمية المستدامة باعتبارها خياًرا 

مصيرًيا لتطور األمم.
النرويــج  مملكــة  وزراء  رئيــس  زيــارة  وشــكلت 
الســابق، رئيــس مركــز أوســلو للســام وحقــوق 
ورئيــس  بوندفيــك،  ماغنــى  شــيل  اإلنســان 
مؤسســة الحوار من أجل الســام، رئيس جماعة 
14 أغســطس النرويجية عامر شــيخ إلى مملكة 
علــى  الضــوء  لتســليط  مهمــة  فرصــة  البحريــن 
النجاحــات التــي تشــهدها مملكــة البحريــن فــي 
مختلــف المجــاالت، من خال الجولــة التي قاما 
بها وشــملت المؤسســات الدســتورية والشركات 
الوطنية والمعالم الحضارية والتنموية والمواقع 
الدينيــة مثل مجلســي الشــورى والنواب، شــركة 
الخليــج لصناعة البتروكيماويات، كنيســة القلب 
كريســتوفر،  القديــس  وكاتدرائيــة  المقــدس، 

والمعابد الهندوسية والبوذية في المملكة.
إن اإلعجــاب والتقديــر الدولــي بنجاحات مملكة 
البحرين في مجال التنمية المســتدامة وترسيخ 
قيم التعايش لم يأت من فراغ، وإنما هو ترجمة 
لجملة من الحقائق الملموســة على أرض الواقع، 
فالبحريــن بقيــادة عاهــل البــاد صاحــب الجالة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة، اســتطاعت أن 
ترســخ مكانتهــا كدولــة ذات دور مهم ومؤثر في 
تعزيــز العمــل الدولي في قضايــا األمن والتنمية، 
كمــا أن الحكومة برئاســة صاحب الســمو الملكي 
رئيس الوزراء أرســت على مدى ســنوات، دعائم 
أثرهــا  المواطــن  لتنميــة مســتدامة يجــد  قويــة 
ظاهــًرا فــي مختلف مناحي الحياة، من خال ما 
يتمتع به من حقوق ومكتسبات، تعمل الحكومة 
بشــكل دؤوب على تنميتها بما يســهم في توفير 

المســكن  فــي  للمواطــن  المعيشــية  المتطلبــات 
وضمــان  والصحــة،  التعليــم  وخدمــات  المائــم 
المســتوى المعيشي الائق، وتوفير فرص العمل، 

والخدمات االجتماعية وغيرها.
وحرصــت الحكومة علــى تعزيز حقوق المواطن 
وفق رؤية شــاملة تنطلق من قناعة راســخة بأن 
المواطــن هــو ركيــزة التنميــة الشــاملة وغايتهــا 
وهــو الثــروة الحقيقيــة للوطــن، إذ عملــت وفقــا 
لتوجيهــات عاهــل البــاد صاحب الجالــة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفة، علــى تعزيز وحماية 
والسياســية  المدنيــة  اإلنســان  حقــوق  جميــع 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وتمكين 
الســكن  فــي  اإلنســان  حــق  وضمــان  المواطــن 
والحصــول على خدمــات متطورة في المجاالت 
الصحيــة والتعليميــة، وحق اإلنســان فــي التمتع 
ببيئة آمنه ونظيفة وصحية ومستدامة، وضمان 
حقــوق الطفــل، وذوي اإلعاقــة وإدماجهــم فــي 
المجتمــع. ومن هنا، عملت الحكومة على تطوير 
أســس الدولــة الحديثة وبنــاء المواطن وإعداده 
وأســهمت  العصــر،  متطلبــات  لمواكبــة  وتأهيلــه 
ومتكاملــة  حديثــة  أساســية  بنيــة  إنشــاء  فــي 
اســتطاعت مــن خالهــا مملكــة البحريــن تحقيق 
أهــداف  تنفيــذ  صعيــد  علــى  كبيــرة  نجاحــات 
التنميــة المســتدامة التــي أقرتهــا منظمــة األمــم 

المتحدة حتى العام 2030.
وعلــى هــذا األســاس، فقــد اهتــم برنامــج عمــل 
بمحــور  خصوصــا   )2022  -  2019( الحكومــة 
المســتدامة”،  للتنميــة  الداعمــة  البيئــة  “تأميــن 
والــذي يهــدف إلــى االرتقــاء بمجمــل الخدمــات 
فــي  المســتدامة  للتنميــة  والداعمــة  المقدمــة 
مختلــف المجــاالت التعليمية والصحيــة والبنية 
المــرأة، مــع  التحتيــة والعمــل والبيئــة وتمكيــن 
التركيز في نفس الوقت على االرتقاء بمنظومة 
العمل الحكومي؛ لتكون أكثر كفاءة وفعالية في 

شكل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
النجاحــات  حجــم  واألرقــام  البيانــات  وتكشــف 
أهــداف  تحويــل  فــي  الحكومــة  حققتهــا  التــي 
التنميــة المســتدامة إلــى مكتســبات تعــود بالنفع 
علــى المواطنيــن، ولكــون حقــوق اإلنســان جزءا 
أصيا ضمن أهداف التنمية المســتدامة ويرتبط 

ارتباطــا وثيقــا ببقيــة الحقــوق األخــرى كالحــق 
فــي التنميــة والتعليــم والصحــة واإلســكان، فقد 
حرصــت الحكومة علــى االرتقاء بواقع اإلنســان 
مــن خال العديد من اإلجــراءات القانونية التي 

ترسخ هذه الحقوق فكرا وممارسة. 
وتســير الحكومــة بشــكل متواصــل فــي اتجــاه 
البنــاء علــى مــا تحقــق فــي مختلــف المجــاالت، 
وهــي حريصــة علــى أن تعــم مكاســب التنميــة 
ســائر فئــات المجتمــع وشــرائحه، إذ إن توجهات 
دولًيــا  ســوًقا  البحريــن  جعــل  هــي  المســتقبل 
علــى  المبنــي  االقتصــادي  علــى  قائًمــا  تنافســًيا 
ومســاهمة  الخدمــات  إنجــاز  وســرعة  المعرفــة 
قطــاع التجارة فــي االقتصاد الوطني، فضا عن 

نقل التكنولوجيا المتطورة. 
وبالقــدر ذاته من االهتمام الــذي توليه الحكومة 
للتنمية فهي تولي معالجة كل المســائل األخرى، 
اهتماًمــا متزايــًدا فــي كل الشــؤون االجتماعيــة 
واالقتصاديــة. وارتكزت فلســفة عمــل الحكومة 
مــن  مجموعــة  علــى  والتحديــث  التطويــر  فــي 
مــن  انبثقــت  التــي  واإلســتراتيجيات  الخطــط 
الراهنــة  االحتياجــات  لطبيعــة  شــاملة  دراســة 
عمــل  برامــج  فجــاءت  المســتقبل،  ومتطلبــات 
الحكومــة متضمنــة لمشــروعات تنمويــة تخــدم 
أهداف ورؤى مملكة البحرين وتوجهات صاحب 
الجالــة الملــك، لبناء دولة عصريــة وحديثة في 

شتى المجاالت.
ومــن هــذا المنطلــق، حرصــت الحكومــة برئاســة 
فــي  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب 
برنامــج عملهــا )2019 - 2022( علــى اســتكمال 
مجــال  فــي  إنجــازات  مــن  حققتــه  مــا  مســيرة 
التنمية المســتدامة خال برامج العمل الســابقة؛ 
ارتــكازا علــى نجــاح جهــود الحكومة فــي إدراج 
78 % مــن غايــات أهــداف التنميــة المســتدامة 
 -  2015( لألعــوام  عملهــا  برنامــج  فــي   2030
2018(، والنجاح الذي حققته من قبل في تنفيذ 

األهداف اإلنمائية لأللفية 2015.
ويعــد تطويــر القطــاع الصحــي أحــد أبــرز أوجــه 
تحقيــق  فــي  الحكومــة  حققتهــا  التــي  النجــاح 
أهــداف التنميــة المســتدامة وربطهــا بالمواطــن 
مملكــة  فــي  الجميــع  يتمتــع  إذ  مباشــر،  بشــكل 

البحريــن بالرعايــة الصحيــة الجيــدة والحصــول 
علــى العــاج واألدويــة مجاًنــا ويحصــل جميــع 
األطفــال على التحصينات والتطعيمات الازمة، 
مــا أدى إلــى انخفــاض وفيــات األمومــة، وتدنــي 
المســتويات  دون  مــا  إلــى  األطفــال  وفيــات 
العالمية. أما بالنسبة لقطاع التعليم، فإن التعليم 
األساســي فــي مملكــة البحرين مجانــي وإلزامي 
للمرحلتيــن  الصافيــة  االلتحــاق  نســبة  وبلغــت 
علــى   % و86.4   %  100 والثانويــة  األساســية 
التوالي قاضية بذلك على األمية فيما تبلغ نسبة 

االلتحاق في رياض األطفال 82 %.
كمــا جــاءت البحريــن فــي المركــز األّول عربًيــا 
فيمــا يتعّلق بجميع المؤشــرات الخاّصة بالتربية 
والتعليــم وفقــا لتقرير البنــك الدولي لعام 2018، 
واحتلــت المرتبــة 47 عالمًيــا، فــي مؤشــر رأس 
المــال البشــري الصــادر عــن المنتــدى االقتصادي 
العالمــي، كما احتلت البحريــن المركز الرابع على 
مســتوى دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
مــا  حســب   ،2018 للعــام  التعليــم  فــي  إفريقيــا 
جــاء فــي التقريــر الســنوي لمجموعــة بوســطن 
االستشــارية للعام 2018 بشأن مستويات الرفاه 
حــول العالــم، كمــا جــاءت فــي المركــز الرابع بين 
دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق 
بحصولهــا  وذلــك  بالتعليــم،  الخــاص  بالمؤشــر 
علــى )62.9 نقطــة. وفيمــا يتعلق بتوفير الســكن 
المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  كأحــد  المناســب 
فقــد حرصــت الحكومة على تأكيد حق اإلنســان 
فــي الســكن الائق كعنصر من عناصــر الحق في 
مســتوى معيشــي مناســب، إذ إنه وفقا لدســتور 
المملكــة “تعمــل الدولة على توفير الســكن لذوي 
الدخل المحدود من المواطنين”، وتأسيًســا على 
ذلــك تمكــن حوالــي 65 % مــن المواطنيــن مــن 
اســتماك منازلهم من خــال البرامج والخدمات 
اإلســكانية العامــة في األربعة عقــود الماضية تم 
بعضها بشــراكة إســتراتيجية مع القطاع الخاص 
وفًقــا ألفضــل المعاييــر العالميــة وبمــا يتســق مع 
مفهوم التنمية المســتدامة، فيما تغطي شــبكات 
الصــرف  وشــبكات  للشــرب،  الصالحــة  الميــاه 

الصحي، والطاقة النظيفة 100 % من السكان.
كما شــهد الناتج المحلــي اإلجمالي الحقيقي في 

البحريــن نمــوا بنســبة بلغــت 3.9 % فــي العــام 
2016، فضــا  العــام   % 3.2 مــع  مقارنــة   2017
عــن أنــه نتيجــة تركيــز برنامــج عمــل الحكومــة 
)2015 - 2018( علــى تنويــع االقتصاد ومســاندة 
ودعــم نمــو القطاعــات غيــر النفطيــة، واالنفتــاح 
علــى االســتثمارات الخارجيــة، وتعزيز الشــراكة 
ارتفعــت  العــام والخــاص، فقــد  القطاعيــن  بيــن 
مســاهمة القطاعــات غيــر النفطيــة العــام 2017 
إلــى أكثــر مــن 80 % مــن األنشــطة الفاعلــة فــي 
االقتصــاد البحرينــي. وحرصــت الحكومــة علــى 
تعزيز الترابط بين محاور برنامج عمل الحكومة 
وأهداف التنمية المستدامة؛ إيماًنا بما تمثله من 
أهــداف ســامية تعــد فــي جوهرها دعــوة عالمية 
للعمــل؛ مــن أجــل القضــاء علــى الفقــر وحمايــة 
النــاس  جميــع  تمتــع  وضمــان  األرض  كوكــب 
بالســام واالزدهــار، كما تشــمل مجــاالت جديدة 
مثــل تغير المناخ، وعــدم المســاواة االقتصادية، 
وتعزيز االبتكار، واالستهاك المستدام، والسام، 
والعدالة. وسعًيا نحو تحقيق هذه األهداف فقد 
عملــت الحكومــة مــن خــال محــاور عــدة، أولهــا 
دمــج ومواءمــة هــذه األهداف فــي برنامج عمل 
الحكومــة، بحيــث أصبحــت جــزءا ال يتجــزأ من 
العمــل الحكومــي التنمــوي، إضافــة إلــى توثيــق 
التعــاون مــع منظمات األمــم المتحــدة ووكاالتها 
المتخصصــة؛ بهــدف التنســيق وتبــادل الخبرات 
واالســتفادة مــن التجــارب الدوليــة فــي مجــال 
تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة، الســيما أن 
حكومة البحرين قطعت شــوًطا كبيًرا في تنفيذ 
هــذه األهداف ولديها العديد من المبادرات التي 
تعتبــر نموذًجــا ناجًحا يمكــن االحتذاء به للعديد 
مــن دول العالم وكمبــادرات ناجحة في مجاالت 
عدة كاإلسكان وغيرها من التجارب التي تمتلك 

درجة عالية من الجودة. 
مختلــف  فــي  ســموه  لتصريحــات  والمتابــع 
المناســبات يجــد أنه يؤكد دائمــا أن المواطن هو 
أســاس عمل الحكومــة وغايتــه، وأن على جميع 
المســؤولين أن يكــون جــل اهتمامهــم بالمواطــن 
واالرتقــاء بأوضاعــه فــي النواحي كافــة، كما أن 
مختلــف برامج عمل الحكومة قد وضعت ضمن 
مختلــف  وتوفيــر  بالمواطــن  االرتقــاء  أهدافهــا 

أوجــه الرعايــة والخدمــات التــي يحتاجهــا مــن 
تعليم وصحة وإسكان وخدمات اجتماعية.

وعملــت الحكومــة مــن خــال برنامجهــا لألعوام 
2015 - 2018 علــى تقديــم خدمــات اجتماعيــة 
وتنمويــة متعــددة موجهة لكافة فئــات المجتمع 
بمــا أســهم فــي تعزيــز قيــم التكافــل والتماســك 
والشراكة في المجتمع، وذلك من خال تحديث 
سياســات برامج الرعاية والخدمات االجتماعية 

بما يضمن التركيز على األفراد األكثر احتياًجا.
الحكومــة  عمــل  برنامــج  كذلــك  أكــده  مــا  وهــو 
األنظمــة  تحديــث  ناحيــة  مــن   2022  -  2019
والتشــريعات المتعلقــة بالخدمــات االجتماعيــة، 
وتعزيــز تلبيــة احتياجــات الطفــل واألســرة فــي 
الخدمــات المقدمــة، وضمــان حصــول المســنين 
علــى الخدمــات االجتماعيــة والرعايــة الازمــة 
البرامــج  وتطويــر  لهــم،  الحمايــة  وتوفيــر 
لألشــخاص  والرعائيــة  والتأهيليــة  الخدماتيــة 
مختلــف  فــي  إشــراكهم  وتعزيــز  اإلعاقــة  ذوي 
القطاعــات، إضافــة إلــى تطويــر برامــج التمكين 
االقتصــادي واالجتماعــي لألفــراد واألســر ذوي 
الدخــل المحــدود.  واســتطاعت مملكــة البحرين 
بفضــل هــذه الرؤية أن تتفــوق على بعض الدول 
االجتماعيــة  الرعايــة  مجــال  فــي  المتقدمــة 
لمواطنيهــا، وتنطلــق سياســة الحكومــة في ذلك 
مــن قاعــدة أســاس تهــدف إلــى تحقيــق األمــان 
واالســتقرار االجتماعي للمواطن، تجسيدا لمبدأ 
العدالــة االجتماعيــة، فضــا عن العمل باســتمرار 
علــى تحســين وتطويــر السياســات التــي تعطي 

األولوية للفئات األكثر احتياًجا في المجتمع.
وتعمل الحكومة برئاســة صاحب الســمو الملكي 
علــى  الحاليــة،  المرحلــة  فــي  الــوزراء  رئيــس 
اســتكمال مسيرة التنمية والبناء لترسيخ أسس 
الدولة العصرية التي تستشــرف آفاق المســتقبل 
وترتقــي بالمســتوى المعيشــي للمواطنين؛ وذلك 
عبــر إســتراتيجية متكاملــة تنتهجهــا الحكومــة 
للتنميــة المســتدامة، تعتمــد علــى روح المبــادرة 
عمومــا،  الحكومــي  األداء  وتطويــر  واإلبــداع 
والنهــوض بالعمــل التنمــوي بمختلــف القطاعــات 
وفــق  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  الخدميــة 
نهــج االســتدامة الــذي يلبي احتياجــات الحاضر 

ويحفظ حقوق األجيال القادمة في مستقبًا.
والخاصــة، إن األولويــات التــي وضعهــا برنامج 
عمــل الحكومــة تأتــي مواكبــة لتحقيــق التنميــة 
المســتدامة، وخطــوة عمليــة تصــب فــي اتجــاه 
تحقيق طموحــات وتطلعات المواطن البحريني 
وتعزيز مكتســباته وما يحصل عليه من خدمات 
جهــود  ضمــن  وصحيــة،  وتعليميــة  إســكانية 
الازمــة؛  المتطلبــات  جميــع  لتوفيــر  الحكومــة 

لضمان العيش الكريم للمواطنين.

والماء الكهرباء  وزيــر  تهنئة  يتلقى  الـــوزراء  رئيس  سمو 

التجديد لسلمان بن إبراهيم إنجاز فريد

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
برقية تهنئة من وزير شؤون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا؛ بمناسبة إعادة 
انتخــاب الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة، رئيســا لاتحــاد اآلســيوي لكرة 

القدم لمدة 4 سنوات مقبلة... وفيما يلي نص البرقية:
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  ســيدي 

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد...
يشرفني أن ارفع إلى مقام سموكم الكريم 
أســمى آيات التهاني والتبريكات بمناســبة 

ســلمان  الشــيخ  معالــي  انتخــاب  إعــادة 
لاتحــاد  رئيســا  خليفــة،  آل  إبراهيــم  بــن 
اآلســيوي لكــرة القــدم لمــدة أربــع ســنوات 
قادمــة، ويعد هذا اإلنجاز الرياضي الفريد 
مــن نوعــه إنجــازا يضــاف لرصيــد مملكــة 
والــذي  الرياضــي  المجــال  فــي  البحريــن 

يســهم فــي رفع اســم المملكــة عالًيا بفضل 
هللا وبفضل توجيهات سموكم والمستوى 
المتقــدم للشــيخ ســلمان وخبرتــه الطويلة 
حضــرة  باهتمــام  أشــيد  أن  يفوتنــي  وال 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى 
المفــدى حفظــه  البــاد  عاهــل  خليفــة  آل 
هللا ورعــاه ودعم جالته للكوادر الوطنية 
المنجــزات  أفضــل  تحقيــق  ســبيل  فــي 
واهتمــام جالته الامتناهي بالمؤسســات 
الرياضيــة، مشــيًدا باإلســهامات المتميــزة 
القطاعــات  كافــة  تطويــر  فــي  لســموكم 

الوطنية والسيما قطاع الشباب والرياضة 
فــي مملكــة البحريــن داعًيــا العلــي القديــر 
أن يمــد ســموكم بموفور الصحــة والعافية 
المحبــة  كل  منــا  ولســموكم  والســعادة، 

والوالء.
آيــات  أســمى  بقبــول  ســموكم  وتفضلــوا 

التقدير واالحترام...

المخلص لسموكم 
الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا

وزير الكهرباء والماء

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

بن  الشيخ هشام  العاصمة  أكد محافظ 
عبدالرحمن آل خليفة حرص المحافظة 
مع  والتعاون  التواصل  جسور  مد  على 
أعضاء مجلسي النواب وأمانة العاصمة 
ــال اخـــتـــصـــاصـــات ومـــهـــمـــات  فــــي مــــجــ
كـــل جــهــة، بــمــا يــصــب ضــمــن األهــــداف 
تطلعات  تحقيق  المتمثلة في  المشتركة 
وتلبيتها  العاصمة  أهــالــي  واحتياجات 
في إطار مشاريع وبرامج خدمية تحقق 

النهوض بالوضع المعيشي لسكانها.
جاء ذلك خال استقباله أعضاء مجلس 
بمحافظة  العشر  الدوائر  ممثلي  النواب 
العاصمة إلى جانب رئيس مجلس أمانة 
العاصمة،  أمــانــة  عــام  ومــديــر  العاصمة 
وممثلي األهالي في المجلس التنسيقي 

لمحافظة العاصمة.

محافظة العاصمة

قــراءة فــي زيــارة رئيــس وزراء النرويج الســابق ورئيــس “الحوار مــن أجل الســام” للبحرين

سمو رئيس الوزراء يحرص على التطوير تلبية لتطلعات المواطن

محافظ العاصمة يبحث التنسيق 
02مع نواب “العاصمة” و ”األمانة”

توجيهات جاللة الملك 
تهدف إلى بناء دولة 

عصرية وحديثة في 
شتى المجاالت

جهود حكومية 
لضمان حق اإلنسان 

في السكن والحصول 
على خدمات متطورة

توجهات البحرين 
المستقبلية جعلت المملكة 

سوقا دولية قائمة على 
اقتصاد المعرفة

البحرين تشهد خطوات 
تنموية تبشر بمستقبل 
مشرق يسهم الجميع 

في صنعه
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تكريم 86 فائزة في الجائزة الكبرى للقرآن الكريم لإلناث
ــذا الــعــام ــاب اهلل هـ ــت ــات ك ــظ ــاف ــات مــن ح ــج ــري ــخ ــدد ال ــن: تــزايــد عـ ــس ــم بــنــت ح ــري م

أنابت قرينة عاهل البالد، رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، نائبة رئيسة المجلس األعلى للمرأة الشيخة مريم بنت 

حسن آل خليفة لحضور الحفل الختامي لجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم لإلناث 

في دورتها الرابعة والعشــرين، الذي نظمته إدارة شــؤون القرآن الكريم بوزارة العدل 

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

وبهذه المناســبة، أعربت الشيخة مريم بنت 
عــن امتنانهــا لمــا تقــوم بــه مراكــز تحفيــظ 
والشــؤون  العــدل  لــوزارة  التابعــة  القــرآن 
فــي  كبيــر  دور  مــن  واألوقــاف  اإلســامية 
حفــظ القــرآن الكريــم وتــدارس علومــه مــن 
خــال وجودها المكثف في كل المحافظات 
وتشــجيعها المســتمر للشــباب والشابات من 
كل الفئــات العمريــة. ونوهــت بتزايــد عــدد 

الخريجــات من حافظات القرآن الكريم هذا 
العام، مشــيدة بإقبال الشــباب من الجنسين 
علــى التــزود من علــوم القرآن الكريــم لما له 
مــن فوائــد عظيمــة علــى تماســك المجتمــع 
واســتقراره. وبــدأ الحفــل بتــاوة عطرة من 
الذكر الحكيم للطالبة زينب البلوشــي، وبعد 
عــرض فيلــٍم وثائقــٍي حــول الــدورة الرابعــة 
والعشرين للجائزة، تفضلت كل من الشيخة 

مريــم بنــت، ومديــرة مكتب صاحبة الســمو 
الملكي قرينة عاهل الباد الشيخة مرام بنت 
عيســى آل خليفة بتكريم الجهات المشاركة 
التحكيــم،  لجنــة  وعضــوات  المســابقة  فــي 
فــي  الفائــزات  مــن   86 تكريــم  جانــب  إلــى 
المســابقة. يذكــر أن جائــزة البحريــن الكبرى 
للقــرآن الكريم شــهدت تطــورًا ملحوظًا، من 
حيــث تحولهــا لمظلــة كبيــرة تضــم تحتهــا 

ســبع مســابقات، تضم كا مســابقة عددًا من 
الفــروع للذكــور واإلنــاث، وســجلت الــدورة 
أعلى نســبة مشــاركة منذ انطاقها مما يدل 
علــى اإلقبــال الكبيــر علــى المشــاركة فيهــا، 
حيــث بلــغ إجمالــي عــدد المشــاركين 3370 
متسابقًا ومتسابقة، بواقع 1886 من الذكور 
و1484 مــن اإلنــاث، موزعيــن علــى مختلف 

مسابقات الجائزة.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

الجمهوريات العربية الملكية الوراثية!
Û  تقــول الروايــة، والعهــدة علــى الــراوي، إنــه عندمــا مــرض

الجنــرال فرانسيســكو فرانكــو، وكان  إســبانيا  ديكتاتــور 
أنفاســه  يلفــظ  أن  قبيــل  المــوت  فــراش  علــى  مســتلقًيا 
األخيــرة، قــال لــه ســكرتيره الخــاص: إن جنــراالت وقادة 
عليــك  للســام  بالدخــول  يســتأذنوك  اإلســباني  الجيــش 
وتوديعــك، فأجــاب بصعوبــة وصــوت خافت “لمــاذا؟ أين 

سيذهبون؟”.
Û  الجنــرال فرانكــو مســتعدا ألن يقبــل أو يقتنــع لــم يكــن 

بــأن النهايــة قــد حانــت وأزفت، وهــذه هي ســنة وطبيعة 
فرانكــو  الجنــرال  تولــى  فقــد  الدكتاتورييــن،  الرؤســاء 
الســلطة المطلقــة فــي إســبانيا لمــدة 36 ســنة بعــد انتهــاء 
الحــرب األهلية اإلســبانية التي اســتمرت مــن العام 1936 

حتى 1939م.
Û  والشــك أن الــكل يعــرف عــن “اإلنفلونزا اإلســبانية”، وهي

إنفلونــزا خطيــرة قاتلــة ومعديــة إلى درجــة مخيفة، وقد 
انتشــرت فــي أعقــاب الحــرب العالميــة األولى فــي أوروبا 
والعالــم، وحصــدت أرواح المايين من البشــر، ولكن يبدو 
أيًضــا حالــة مرضيــة معديــة  هــي  “إنفلونــزا فرانكــو”  أن 
أصابت رؤســاء الجمهوريات العــرب، وكان آخر ضحاياها 
اثنين من الرؤساء المعمرين، األول كان الرئيس الجزائري 
عبدالعزيــز بوتفليقــة الــذي اضطــر، مكرًهــا ومرغًمــا، قبــل 
بضعــة أيــام، إلى االســتقالة مــن منصبه بعد حكــم دام 20 
عاًمــا، قبــل أن يتمكــن من تثبيت شــقيقه ســعيد بوتفليقة 
لخافتــه فــي رئاســة الجمهورية، إذ المعــروف أن الرئيس 

بوتفليقة لم يرزق بأبناء.
Û  والثاني فخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي

كان قــد نجــح فــي قيادة انقاب عســكري علــى الحكومة 
المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء المنتخب في تلك الفترة 
الصــادق المهــدي، فــي العــام 1989، حتــى ُأطيــح بــه قبــل 
يوميــن علــى إثــر االحتجاجــات الصاخبــة التــي عصفــت 
بالســودان طــوال األشــهر الماضيــة، والتــي كانــت تطالــب 
باســتقالته وتنحيتــه. ويعتبــر البشــير أول رئيــس دولــة 
يتــم ماحقتــه دوليا التهامه، مــن قبل المحكمــة الجنائية 

الدولية، بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
Û  ،وفي ظاهرة غريبة وفريدة تســتحق الدراســة والتحليل

فــإن رؤســاء الجمهوريــات العــرب كافــة، ماعــدا الرئيــس 
السوداني األسبق المشير عبدالرحمن سوار الذهب، ظلوا 
فــي مراكزهــم وتشــبثوا وتمســكوا بمقاعدهــم وبكراســي 

الســلطة إلــى أن أزيحــوا منهــا بالقــوة، أو اغتيلــوا، أو بعــد 
أن يتفضــل المــوت باختطافهــم، واألدهــى مــن ذلــك، فإن 
جميعهــم عملــوا وجاهــدوا، بــكل طاقاتهم وبكل الوســائل 
واألســاليب والحيــل، ألن يضمنــوا ويبقــوا فــي مراكزهــم 
إلــى  ألجــل غيــر مســمى وألطــول مــدة ممكنــة، وســعوا 
توريــث كراســي الحكــم ألبنائهــم، ونجح واحــد منهم في 
تحقيــق ذلــك، ولهذا الغــرض، فإنهم حاولوا أن يســتنبطوا 
نظاًمــا جديــًدا هجيًنــا للحكــم يتكــون مــن خليــط غريــب 
شــاذ يمكن تســميته بنظــام “الجمهوريــات العربية الملكية 

الوراثية”.
Û :ولنقف عند بعض األمثلة والمحطات
Û  الرئيــس الســوري الراحــل حافــظ األســد يبــرز مثــاال المعا

ورائدا ناجحا في هذا المضمار، فقد استولى على السلطة 
فــي انقــاب عســكري في العــام 1971، وظل متمســًكا بها 
لمــدة 29 عاًمــا حتــى وفاتــه، كمــا أنــه نجــح فــي ضمــان 
توريــث الحكــم البنــه بشــار بعــد أن تــم تعديــل الدســتور 
السوري لتخفيض السن القانوني لتولي السلطة، وبالفعل 
فقــد ُنصب بشــار األســد رئيًســا فــي العــام 2000م، وهو ال 
يــزال متربًعــا علــى عرش الســلطة على الرغــم من الحرب 
الطاحنــة التــي شــهدتها ســوريا، والتــي دامت 8 ســنوات، 
وبذلــك فــإن رايــة “جمهوريــة آل األســد الوراثيــة” ظلــت 
خفاقة على رؤوس السوريين طوال الـ 48 عاًما الماضية، 

وال تزال.
Û  الرئيــس الراحل جمال عبدالناصر تســلم ســدة الحكم في

مصــر بعــد انقــاب 23 يوليــو 1952، وظــل فــي الســلطة 
حتــى وفاتــه فــي العــام 1970، تبعــه الرئيــس محمــد أنور 
السادات الذي حكم مصر لمدة 11 عاًما إلى أن تم اغتياله 
فــي “حــادث المنصــة” فــي العــام 1981، ثم تولى الســلطة 
مــن بعــده الرئيس محمد حســني مبــارك الذي ظل رئيًســا 
لمصــر لمــدة 30 عاًمــا إلــى أن ُأطيــح بــه علــى إثــر انــدالع 
تصنيــف  وحســب   .2011 ينايــر  ثــورة  أو  احتجاجــات 
“فوريــن بوليســي” األميركيــة، فــإن الرئيس مبــارك يحتل 
المركــز الخامــس عشــر في “قائمة فورين بوليســي ألســوأ 
السيئين” للعام 2010، حيث اعتبرته “حاكم مطلق مستبد 
يعاني داء العظمة وشــغله الشــاغل الوحيد أن يستمر في 
منصبــه، وهــو يشــك حتى في ظله ويحكــم الباد منذ 30 
عامــا بقانون الطــوارئ إلخماد أي نشــاط للمعارضة، وكان 

يجهز ابنه جمال لخافته”.

Û  ”أمــا أيقونــة هــذا الموضــوع، فهــو “ملــك ملــوك إفريقيــا
الرئيــس الليبــي العقيــد معمر القذافي الذي اســتولى على 
الســلطة فــي ليبيــا بعــد انقــاب عســكري قــاده فــي العــام 
1969، وظــل جاثًمــا علــى خنــاق الشــعب الليبــي واألمــة 
العربيــة لمــدة 42 عاًمــا، وكان قد هيأ ابنه ســيف اإلســام 
لخافته لوال انتفاضة الشعب الليبي التي أطاحت به في 

العام 2011 وأدت إلى مقتله بصورة مزرية بشعة.
Û  وعلــى الرغــم مــن أن عهــده بــدأ نائبــا لرئيــس الجمهوريــة

العراقيــة فــي العــام 1975، إال أن الرئيــس صــدام حســين 
كان الحاكم الفعلي للعراق منذ ذلك الوقت حتى اإلطاحة 
بــه علــى يــد القــوات األميركيــة عندمــا اجتاحــت العــراق 
فــي العــام 2003، وبعدهــا بـــ 3 ســنوات تــم إعدامه شــنًقا. 
ولســنوات عديــدة، قبل اإلطاحة بــه، كان ابنه عدي يعتبر 

ولي عهده على الرغم من حدة طبعه وحماقته.
Û  وقــد أمضــى الرئيس المجاهــد الحبيب بورقيبــة أكثر من

30 ســنة في حكم تونس منذ اســتقالها في العام 1954، 
وتقول رواية أخرى، إن الرئيس السنغالي األديب الشاعر 
ليوبولد سنغور، بعد أن تنازل عن الرئاسة في العام 1980 
قــام بزيــارة خاصــة إلــى تونــس والتقــى صديقــه الرئيس 
بورقيبــة، وقــال لــه ناصًحــا: “لمــاذا ال تتنحــى عــن الحكــم 
مادمت اآلن في قمة مجدك؟”، فغضب بورقيبة ورد عليه 
بحدة قائًا بالفرنسية ما معناه “لو كنت عبًدا أسود مثلك 
لفعلــت”، وأمره باالنصراف، ثم تمتم بهذا البيت المشــهور 
للمتنبي “مـــا ُكنـــُت َأحَسُبنـي َأحيـا إلـــى َزَمـٍن... ُيسـيء بـي 
فيـــه َعبـــد َوْهـــَو َمحمـــوُد”، هنا أيًضــا العهدة علــى الراوي، 

مع أن المعروف عن بورقيبة حبه وولعه بالشعر العربي.
Û  زيــن العابدين بن علــي وزير داخلية بورقيبة قام بانقاب

علــى ســيده وأطــاح بــه واســتولى علــى الحكم فــي العام 
1987، وكغيــره من الرؤســاء العرب الذيــن يعاد انتخابهم 
باإلجماع أو بغالبية 99.9 % أو في أسوأ األحوال بغالبية 
ســاحقة في كل انتخابــات يخوضونها، فقد أعيد انتخاب 
زيــن العابديــن أكثــر من مرة وظــل ماســًكا بناصية الحكم 
بقبضة من حديد لمدة تزيد عن 23 عاًما حتى العام 2011 
عندما ثار الشــعب التونســي ضده وأطاح به في انتفاضة 
أيقظها الشاب محمد البوعزيزي الذي أحرق نفسه؛ تعبيرا 
عــن غضبــه على بطالته ومصادرة عربتــه التي يبيع عليها 
ومن ثم قيام شــرطية بصفعه أمام المأل، وكانت انتفاضة 
الشــعب التونســي الشــرارة التــي أضرمت نيران ما ســمي 

بالربيع العربي.
Û  اضطــر بــن علــي، علــى عجــل، إلــى التنحــي عــن الســلطة

وراءه  تــارًكا  البــاد  مــن  خلســة  وأســرته  هــو  والهــروب 
كميــة هائلة من المجوهــرات والمقتنيات الثمينة وخزائن 
مملــوءة بماييــن الــدوالرات لــم يتســع الوقــت أو المجال 

لحملها كلها معه.
Û  ومعروفــة للجميــع قصــة الرئيــس اليمنــي علــي عبــدهللا

صالــح الــذي حكــم اليمــن لمدة 34 ســنة، إلــى أن تم خلعه 
بصعوبة في العام 2012، وخال فترة حكمه لليمن الفقير 
كان قد اختلس، كغيره من الرؤساء العرب، المليارات من 
الدوالرات التي أنفق جزءا كبيرا منها الحًقا في مؤامرات 
ومغامــرات عســكرية فاشــلة كلفته حياتــه، وكانت تهدف 
إلــى اســتعادته للســلطة، والتــي أدت بدورهــا إلــى انــزالق 

اليمن في حرب طاحنة ال تزال رحاها تدور حتى اآلن.
Û  وإذا عدنا إلى الرئيس الدكتاتور الجنرال فرانكو، فسنجد

أن مــا يقــارب مــن 200 ألــف إلــى 500 ألــف إســباني قتلوا 
فــي عهــده وبســبب مواقفــه أو تصرفاتــه، كمــا ســنجد أنه 
أوفــى بوعده وأعاد الملكية الدســتورية إلــى باده عندما 
عيــن، قبــل وفاتــه، األمير خوان كارلوس فــي العام 1969 
خليفــة لــه ليتولــى الحكــم من بعده، فأســس بذلــك نظاما 
ملكيا ديمقراطيا مســتقرا، ولم يحاول أن يورث الســلطة 
إلــى أي مــن أقربائــه أو اتباعــه، كمــا أنــه أجــرى إصاحات 
اقتصادية ووضع باده إسبانيا على عتبات التطور والنمو 
االقتصادي. أما رؤســاء الجمهوريات العربية المذكورون، 
فــإن عــدد مــن ماتوا وقتلــوا فــي عهدهم وبســببهم يفوق 
أضعــاف المــرات مــا حققــه واقترفــه الدكتاتــور فرانكــو، 
وقــد تربــع بعضهــم علــى كراســي الحكم لمدد تتســاوى أو 
تتخطى وتزيد عن المدة التي قضاها فرانكو في الحكم، 
كمــا أن فرانكــو ال يســتطيع أن يضاهــي أي منهم في مدى 
تفشــي وانتشــار الفســاد، وفــي حجــم النهــب واالختاس 
والتبذيــر والهــدر المالــي والتراجــع واالنهيــار االقتصــادي 

الذي ألحقوه ببلدانهم.
Û  إن الهــدف مــن هــذه الوقفــة هــو المســاهمة المتواضعــة

فــي رصــد الظواهر والتصرفــات التي قادتنــا وتقودنا إلى 
هاوية التخلف واالنكسار، ومنها ظاهرة أو أنظمة رؤساء 
الجمهوريــات العــرب المخلــدون، دون محاولــة منا لتنزيه 
األنظمــة الملكيــة العربية مــن التجــاوزات واألخطاء التي 

نتمنى أن يوفقهم هللا إلى إصاحها وتجاوزها.

عبدالنبي الشعلة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ماجــد  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  شــارك 
النعيمــي بورقة فــي المؤتمر الدولي الثامن 
المنظمــات  “دور  بعنــوان  العربيــة  للغــة 
والهيئات العربية والدولية في خدمة اللغة 
العربيــة”، بيــن فيهــا دور الــوزارة في تعزيز 
تدريس اللغة العربية في مختلف المراحل 
أقيــم  الــذي  المؤتمــر  الدراســية.واختتم 
برعايــة نائب رئيس دولــة اإلمارات، رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبي الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم، بمشــاركة 1500 مــن 
المســؤولين والخبــراء وذوي االختصــاص 
من 80 دولة لمناقشة 718 بحثًا قدمت في 

150 ندوة في المؤتمر.
وفــي ختام المؤتمر اعتمدت توصية تدعو 
إلــى التعــاون بيــن المجلــس الدولــي للغــة 
لتكنولوجيــا  اإلقليمــي  والمركــز  العربيــة 

فــي  يعمــل  والــذي  واالتصــال  المعلومــات 
منظمــة  مــع  بالتعــاون  البحريــن  مملكــة 
المحتــوى  تعزيــز  مجــال  فــي  اليونســكو، 
العربــي علــى الشــبكة العالميــة مــن خــال 
عدد من المشاريع يتم العمل على تنظيمها 
وبحثهــا بيــن الطرفيــن، انطاقا مــن أهمية 
اللغــة  لنشــر  الوســائل الحديثــة  اســتخدام 

العربيــة، ومــا يتعلــق بهــا بهدف المســاهمة 
فــي نشــرها، وإيصالهــا بطــرق تتناســب مع 
مــا يشــهده العالــم مــن تطــورات معرفيــة، 
باإلضافــة لعــدة توصيــات منهــا، الموافقــة 
للترجمــة،  الدولــي  المؤتمــر  عقــد  علــى 
والمؤتمــر الدولــي للتعليم، ومؤتمر القياس 

والتقويم واالختبارات.

جلسة المؤتمر الدولي للغة العربية

النعيمي يقــدم ورقة في المؤتمر الدولــي الثامن بدبي

االستفادة من “اإلقليمي للتكنولوجيا” لنشر “العربية”

المنامة - وزارة اإلسكان

تــرأس وزيــر اإلســكان باســم الحمــر اجتماع 
وإدارة  اإلســكان  وزارة  بيــن  موســعا  عمــل 
اإلعــام،  شــؤون  بــوزارة  البحريــن  إذاعــة 
للسياســات  المســاعد  الوكيــل  بحضــور 
والخدمات اإلسكانية خالد الحيدان، ومدير 
الخدمــات اإلســكانية ســامي قمبــر، ورئيــس 

اإلذاعة نسرين معروف.
الجهــود  الحمــر علــى  أثنــى  اللقــاء،  وخــال 
شــئون  وزارة  بهــا  تضطلــع  التــي  المميــزة 
إذاعــة  الخصــوص  وجــه  وعلــى  اإلعــام 
بالبرامــج  العــام  الــرأي  إثــراء  البحريــن فــي 
والمواضيع الهادفــة، وبصفة خاصة البرامج 
ومســتمرة  مباشــرة  بصفــة  تتواصــل  التــي 
مــع المواطنيــن؛ كونهــا تبــرز المواضيــع التي 
تمــس اهتمامــات المواطــن، ومنهــا بالتأكيــد 
الــوزارة  االهتمامــات اإلســكانية، مؤكــدا أن 

حريصــة علــى رصــد جميــع االتصــاالت التي 
ترد إلى اإلذاعة والمتعلقة بالشأن اإلسكاني.
وأضــاف الوزيــر أن التعــاون بيــن الــوزارات 
الصفــة  ذات  الســيما  الحكوميــة  والهيئــات 

الخدمية، يؤسس لمنظومة ناجحة.
تمامــا  حريصــة  الــوزارة  أن  الوزيــر  وأردف 
المواطنيــن  ماحظــات  جميــع  تلقــي  علــى 

والتواصل معهم باستمرار.
وأكــد الوزيــر ضــرورة وجــود آليــة وتواصــل 
مستمر بين الوزارة وإذاعة البحرين لتنظيم 
االتصــاالت مــع المواطنين والتنســيق بشــأن 
آليــة رفــع تلــك الطلبــات إلــى الــوزارة وآليــة 
الرد عليها؛ لضمان أقصى درجات االستفادة 

المشتركة.

وزير اإلسكان يترأس اجتماع عمل بين الوزارة وإدارة إذاعة البحرين

الحمر: تحقيــق أعلى درجــات التواصل مــع المواطنين

تعزيز آلية التنسيق بين “اإلسكان” و “اإلذاعة”
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طالبــت أســرة بحرينيــة وزارة الصحــة بفتــح تحقيــق عن مجريــات وفاة والدهــا المواطن عبدهللا علي أحمــد )في العقد 
السابع من العمر(؛ لمعرفة األسباب التي أدت إلى وفاته أثناء تلقي العالج مع أنه كان يتمتع بصحة جيدة، وفي الوقت 

ذاته، أشادت األسرة بتجاوب الوزارة وتواصلها مع العائلة.

وأبلغــت األســرة “البــاد” بــأن المتوفى كان 
يتمتــع بصحــة جيدة حيــن أدخــل للمتابعة 
أيــة  مــن  يعانــي  يكــن  لــم  فهــو  العاجيــة، 
أمــراض وال يتعاطــى أيــة أدويــة، وتوفــي 
يــوم األحــد 10 مــارس 2019 وهــو اليــوم 
الــذي أدخــل فيــه إلى المستشــفى، مشــيرًة 
أصبــت   2019 العــام  مطلــع  فــي  أنــه  إلــى 
بانتفــاخ فــي ســاقيه وعرض علــى أكثر من 
طبيــب مختــص فــي المركــز الصحــي وفي 
مجمع الســلمانية الطبــي وكذلك في الطب 
الخاص، وتم االطمئنان على صحة شرايين 
وأوردة الســاق وكذلــك ســامة القلــب بعــد 
إجــراء أكثــر مــن تخطيــط للقلــب، إضافــة 
إلــى وجــود تقريــر طبــي مــن المستشــفى 
العسكري يثبت سامة القلب صادر بتاريخ 
23 فبرايــر 2019 مفــاده أن ســبب االنتفاخ 
في الساقين يعود إما لمشكلة في القلب أو 
الكلى ونتيجة الفحص تؤكد سامة القلب، 
أما بخصوص الكلى فيمكن مراجعة مجمع 

السلمانية الطبي.
إلجــراء  الترتيــب  تــم  ذلــك،  علــى  وبنــاء 
الســلمانية،  فــي  للكلــى  الطبــي  الفحــص 
بوجــود  التحاليــل  بعــد  النتيجــة  وجــاءت 
وهــي  الكلــى  مــن  البروتيــن  مــن  تســرب 
النتيجة التي اتفقت عليه جميع المتابعات، 
الســبت  يــوم  الكلــى  مــن  أخــذ عينــة  وتــم 
تســرب  ســبب  لمعرفــة  2019؛  مــارس   16
البروتيــن، فيمــا كانــت نتيجــة فحــص الدم 

والبول تؤكد عدم وجود فشل كلوي.
التــي  الرســالة  نــص  فــي  األســرة  وقالــت 
المتوفــى  إن  الصحــة،  وزارة  إلــى  رفعتهــا 

األحــد  يــوم  عملــه  مــن  المنــزل  إلــى  عــاد 
الموافــق 10 مــارس 2019؛ بســبب المعاناة 
مــن انتفــاخ الســاقين دون معرفــة الســبب 

على الرغم من مرور أكثر من شــهرين على 
المتابعــة العاجيــة، فرافقــه ابنه إلى قســم 
أن  بعــد  بالســلمانية  والحــوادث  الطــوارئ 
زاد االنتفــاخ وشــعر بصعوبــة بســيطة فــي 
التنفــس، فاقتــرح االبــن اســتدعاء ســيارة 
اإلســعاف إذ إنــه راجــع الطــوارئ قبــل هذه 
المرة بأســبوع لــذات األعراض وتــم إجراء 
تخطيــط للقلــب وبقــي فــي قاعــة االنتظار 
ألكثــر من 3 ســاعات ثم عــاد إلى المنزل مع 
ابنه دون نتيجة، ولذلك، جاءت فكرة نقله 

إلى المستشفى هذه المرة باإلسعاف.
مــن ناحيــة أخــرى، أشــادت أســرة المتوفى 
باهتمام وزارة الصحة بالشــكوى ومتابعتها 
مطالبة بمعرفة نتائج التحقيق، وأنهم على 
تواصل مســتمر مع المســؤولين في الوزارة 

لهذا الشأن.

صورة التقطت للمتوفى أثناء تلقي العالج في ليلة الوفاة

المتوفى عبدالله علي أحمد

شــكواها مــع  الصحــة  وزارة  بتجــاوب  أشــادت 

خدمــي ملــف  أهــم  بــإدارة  أخفقــت  الوزيــرة  الكوهجــي: 

أسرة بحرينية تطالب بالتحقيق في وفاة والدها

نقـص األدويـة شرارة توقيـع استجـواب الصالـح

قــال النائــب حمد الكوهجــي إن التحــركات النيابية الســتجواب وزيرة 
الصحــة فائقــة الصالح جــاءت بعد إخفاقها في إدارة أهم ملف خدمي 

يشغل جميع البحرينيين.

وأردف الكوهجــي: بــدا فشــل الوزيــرة في 
إدارة هــذا الملــف الحيــوي واضحــا وجليــا 
بعد مناقشــة سؤالي البرلماني بشأن قضية 
الثاثــاء  يــوم  لألدويــة  المســتمر  النقــص 

الماضي.
وتابع: أثناء الجلسة السابقة تبين لشريحة 
واســعة من الزماء النــواب إخفاق الوزيرة 
فــي اإلجابــة على الســؤال الــذي يهم جميع 

البحرينييــن بشــأن أســباب نقــص األدويــة 
واآللية التي ستتبعها الوزارة لمعالجة هذه 

األزمة وضمان عدم حصولها مجددا.
واســتطرد: الوزيــرة لــم تجــب علــى أي من 
للنــاس،  والمؤرقــة  المطروحــة  األســئلة 
واكتفــت بتبريــر المشــكلة على أنهــا قضية 
عالميــة وكأننــا نعيــش فــي إحــدى الــدول 

الفقيرة.

وأوضــح النائــب أن مناقشــة قضيــة نقــص 
أدت  نيابيــة  قناعــة  انتجــت  األدويــة 
مباشــرة إلــى بدء جمــع التوقيعــات تمهيدا 

الستجواب الصالح.
توحيــد  إلــى  النــواب  الكوهجــي  ودعــا 
والمبــادرة  االســتجواب  وتأييــد  الصفــوف 

بالتوقيع على الطلب.
وكل  والمراجعيــن  المواطنيــن  وطالــب 
المعنييــن بتقديــم مــا لديهــم مــن معلومات 
الفســاد  تكشــف  ومســتندات  موثقــة 
الخدمــات  ملــف  إدارة  وســوء  واإلهمــال 
إلجــراء  تمهيــدا  البحريــن؛  فــي  الصحيــة 

االستجواب المرتقب.

البسيتين - مكتب النائب حمد الكوهجي

محرر الشؤون المحلية من طشان

Û  كأنها رســالة الســماء بل هي كذلك، تلك التي تحثنا على تضافر الجهود
مــن أجــل بنــاء مجتمعــات إنســانية آمنــة، هــي الفكــرة ذاتهــا تلــك التي. 
طرحهــا أحد وزراء الطاقة العرب في تســعينات القــرن الماضي بمؤتمر 
دولــي بالمنامــة: ال يمكــن أن نحمي األوزون في أميــركا ثم نعود ونثقبه 
فــي إفريقيــا. إنهــا ســماء واحــدة، إنســان واحد، هــو الذي يعانــي والذي 
يعيش في رغد، الذي يعتدي على الطبيعة والذي تعتدي الطبيعة عليه. 

Û  الجميع سواسية في الكر والفر كأسنان المشط، والجميع متساوون في
الحقــوق والواجبات كالمتوالية العددية العماقة، الزائد فيها كالناقص، 
والفاعــل فيهــا كالمفعــول. لكنهــا حكمة قائد تلك التــي وضعته في قلب 
األحــداث الملهمة خليفة بن ســلمان وهو يقرأ األحــداث ويتقدم أمامها، 
كأنه يدرك ســلفا أن األمن شــأنه في ذلك شــأن توازن األشــياء، ال تفنى 
وال تخلــق مــن العدم، وأن تضافر الجهود يعني أمًنا مســتداما، ورفاهية 

5 نجوم. 
Û  ســموه كان قــد اســتقبل فــي قصــره العمــر بالرفــاع الخميــس الماضــي

رئيس وزراء النرويج األسبق رئيس مركز أوسلو للديمقراطية والسام 
وحقــوق اإلنســان شــيل ماغنــي بوندفيــك وفــي رفقته رئيس مؤسســة 
الحــوار مــن أجل الســام، رئيس جماعــة 14 أغســطس النرويجية عامر 
الشــيخ، وتحــدث خليفــة بــن ســلمان بإيمان قائــد محنك، مؤكدا ســموه 
أن األمــن البــد وأن يولــد جماعيا، تماما مثلما هي الحيــاة تحققه، يعني 
أن تســتمتع بهــا الجماعــة بــل والمجتمعــات البشــرية مــن دون تفرقة أو 
استثناء، لم يتحدث االجتماع عن رخاء في الشمال وفقر في الجنوب، 
عــن علــم فــي الغــرب وجاهليــة فــي الشــرق، أو عــن حقــوق لألثريــاء 
وواجبــات علــى الفقراء، لقد تحدثوا عن رخاء أممي وازدهار ال يتغافل 
عن منطقة أو عن قارة أو عن نوع معين من البشــر، لذلك طالب خليفة 
بــن ســلمان حفظــه هللا ورعــاه بضــرورة أن يهــب المجتمــع الدولــي هبة 
رجــل واحــد؛ مــن أجــل أن يعم الســام أرجاء الكون مــن دون أي تغافل 
لبــؤر محتقنــة أو لمناطــق تعيــش المــوت وتكابــد الدمــار والظلمــات مع 

إطالة كل صباح. 
Û  سموه يعرف أن ذلك يمكن أن يكون عسيرا لكنه يؤمن بأن الضرب بيد

مــن حديــد لشــحذ الهمــم واإلرادات، وتكوين جماعات تنويــر دولية من 
شــأنه أن يأخــذ المجتمعات التــي تعاني من التطــرف واإلرهاب وغياب 
األمــن المجتمعــي إلــى مناطق أخرى جديدة، إلى واحات من اإلنســانية 
الخضــراء، ومســاحات من الرضا والقناعة والنهي عــن المكاره، وتجاوز 
الخطــوط الحمــراء، أنهــا رؤيــة جديــدة لمجتمــع دولــي جديــر بمحــاكاة 

قضايا عصره ومناجاة ضمائر أهل الحكمة. 
Û  من هنا يمكن أن يعم األمن أرجاء العالم المضطرب، ومن هنا يمكن أن

تنجح الرسالة التي يسعى خليفة بن سلمان لترسيخها مع قادة دوليين 
مؤمنين أشــد اإليمان بأن الســام ال يتحقق منفردا أو من تلقاء نفســه؛ 

كونه ساما مجتزئا أو هدنة ال تغني وال تسمن من جوع. 
Û  مــن هــذا المنطلــق نجحــت البحريــن فــي تحقيــق ســلم مجتمعــي قائــم

علــى العــدل، والقبول باآلخر واحترام شــرائعه، تمامــا مثلما أدركت بأن 
التنمية المســتدامة والنماء المتصل، والرخاء المســتقر البد وأن يشــكل 
نــواة لعالــم أكثــر فهًمــا لقضايا زمنــه وأكثر تعاطًيــا ومناجاة مــع همومه 
المتجــددة مهمــا قيل عن صعوبات في الطريق أو تضحيات قاب قوس 

أو أدنى من ساعة الصفر.

سماء واحدة

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

“^” تنشر أسماء مستجوبي وزيرة الصحة
بوعنــق: الكوهجـــي وقــع على الطلب ثــم انسحب

كشــف النائــب خالد بوعنق لـــ “الباد” 
عن أسماء النواب الثمانية الموقعين 
وزيــرة  اســتجواب  صحيفــة  علــى 

الصحة فائقة الصالح.
وقــال إن النواب الثمانية هم: محمد 
وباســم  الحايكــي،  وكلثــم  عيســى، 
المالكي، وإبراهيــم النفيعي، ومحمد 
بوحمود، وعبدهللا الدوسري، وأحمد 

الدمستاني إضافة ألبوعنق.
ونــوه إلى أن النائــب حمد الكوهجي 
طلــب  علــى  الموقعيــن  مــن  كان 
االســتجواب ولكــن ســحب توقيعــه 
قبــل إيداعــه بمكتــب رئاســة مجلس 

النواب.
ودعــا أبــو عنق زمــاءه النواب لدعم 
االستجواب من خال محطته األول 

باعتمــاد جديتــه عبــر لجنــة فحــص 
جديــة االســتجواب ومــن ثــم تأييــد 
أكثــر مــن 27 نائبا على إمضاء جدية 
مــن  العامــة  بالجلســة  االســتجواب 

أجل الشروع باستجواب الوزيرة.
وأشــار إلــى أن النواب المســتجوبين 
يعولــون علــى دعــم زمائهــم النواب 

وزيرة الصحةبمسارهم الستجواب الوزيرة.

راشد الغائب

محمد عيسى

محمد بوحمود

باسم المالكي

أحمد الدمستاني

حمد الكوهجي

كلثم الحايكي

عبدالله الدوسري

إبراهيم النفيعي

خالد أبوعنق
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مناقشة تأثير المراكز البحثية على سياسات المنطقة
مرموق دولـــي  ســنــوي  ــواري  حـ ملتقى  إيــجــاد  ــى  إل يــهــدف  ــات”  ــ “دراسـ

أعلــن رئيــس مجلــس أمنــاء مركــز “دراســات” الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة أن 
المركز سوف ينظم “منتدى دراسات” السنوي في نسخته الثانية، بعنوان “دور المراكز 
البحثيــة وتأثيرها على سياســات الشــرق األوســط”، يــوم 28 أبريل الجــاري، في فندق 
ســوفيتيل زالق البحريــن بمشــاركة واســعة مــن نخــب فكريــة وأكاديميــة وإعالميــة، 

ومختصين، وممثلي منظمات دولية، والمعهد الدولي للسالم.

للمنتــدى،  الجديــدة  الــدورة  أن  وأوضــح 
مراكــز  بيــن  التعــاون  تعزيــز  إلــى  تهــدف 
األبحــاث فــي المنطقــة، فــي إطــار جهــود 
اإلصالحــي  النهــج  لمواكبــة  “دراســات” 
الشــامل لصاحــب الجاللــة الملــك، وترجمة 
مبــادئ رؤيــة البحرين االقتصاديــة 2030، 
إضافــة إلــى دعــم الخطــة الوطنيــة لتعزيز 
االنتماء الوطني وترســيخ قيــم المواطنة، 

وأهــداف  الوطنيــة،  المصالــح  يخــدم  بمــا 
التنمية المستدامة 2030.

يعــد  العــام،  هــذا  منتــدى  أن  إلــى  وأشــار 
بتأســيس  “دراســات”  لمبــادرة  اســتكماال 
اتحــاد مراكز الدراســات والبحوث العربية، 
والــذي  البحريــن”،  “إعــالن  تضمنــه  ومــا 
الســالم  فــي خدمــة  “الفكــر  عنــوان  حمــل 
والتنميــة” مــن إقامة الفعاليات المشــتركة، 

البحثــي،  والتعــاون  المعرفــي،  والتبــادل 
وبنــاء القــدرات، وصوال إلى شــراكة وثيقة 

وعميقــة، لمواجهة التحديــات التي تواجه 
دول االعتــدال، وتســليط الضوء على دور 
المراكــز البحثيــة، فــي دعم صناعــة القرار، 

وتنوير وتوعية الرأي العام.
وأفــاد رئيــس مجلــس األمنــاء بــأن منتدى 
تحــركات  آليــات  أحــد  يعتبــر  “دراســات” 
المركــز المتنوعة، لتنفيــذ خططه وتحقيق 
أهدافــه وتطلعاتــه، وفكرته تنبع من إيجاد 
دولــي  ســنوي  وحــواري  بحثــي  ملتقــى 
السياســات،  تحليــل  علــى  يركــز  مرمــوق، 
وتقييــم القضايــا والمســتجدات، التــي لهــا 
انعكاســات علــى مملكــة البحريــن ومنطقة 
الخليــج، في ضوء رؤية استشــرافية أكثر 

وضوًحا وشموال.

الشيخ عبدالله بن أحمد

المنامة - بنا

الــبــحــريــن تــرحــب بـانـعــقــاد “الــنــواب” في الــيــمــن
الشرعية بــقــيــادتــهــم  الــشــقــيــق  الــشــعــب  أبــنــاء  تــمــســك  تــجــســد  ــوة  ــط خ “الــخــارجــيــة”: 

شارك سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية اليمنية المقيم في الرياض الشيخ حمود بن عبدالله آل  «
خليفة في افتتاح دورة االنعقاد غير االعتيادية لمجلس النواب بالجمهورية اليمنية والتي عقدت أمس في 

سيؤون بمحافظة حضرموت، وافتتحه رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي وبحضور األمين 
العام للبرلمان العربي مشعل السلمي. وهنأ الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة الجمهورية اليمنية 

الشقيقة حكومة وشعًبا النعقاد أولى جلسات مجلس النواب، مؤكًدا موقف البحرين الداعم الستقرار 
اليمن ووحدة أراضيه والمساند للجهود الهادفة للتوصل لحل سلمي يستند إلى المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس األمن رقم 2216 - 2015.كما حضر االفتتاح سفير 
المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر، وسفير دولة اإلمارات العربية المتحدة 

لدى الجمهورية اليمنية سالم الغفلي.

بعثت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل برقية تهنئة  «
إلى سلطان البركان النتخابه رئيسا لمجلس النواب 

بالجمهورية اليمنية الشقيقة. وأعربت زينل عن دعم 
البحرين النعقاد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية 

الشقيقة، الذي يؤكد حرص الشعب اليمني الشقيق 

المضي قدما في التمسك بقيادته الشرعية والثوابت 
الوطنية، وتعزيز الوحدة الوطنية ودولة األمن واالستقرار.
وشددت على التزام البحرين في موقفها الثابت والراسخ ضمن 

التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية 
السعودية الشقيقة.

سفير البحرين يشارك بانعقاد مجلس النواب بمدينة سيؤون

زينل: موقف بحريني ثابت في دعم الشرعية

نددت وزارة خارجية مملكة البحرين بالهجوم اإلرهابي  «
الذي وقع في إقليم نانجارهار بجمهورية أفغانستان 

اإلسالمية، والذى أسفر عن مقتل اثنين من قوات 
األمن وإصابة آخرين، مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع 

جمهورية أفغانستان اإلسالمية ضد العنف واإلرهاب.

وإذ أعربت عن بالغ التعازي والمواساة ألهالي وذوي  «
الضحيتين وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، جددت 

الوزراة في بيان أمس، موقف مملكة البحرين الراسخ 
والمناهض للعنف والتطرف واإلرهاب بكافة أشكاله 

وصوره.

“الخارجية” تندد بالهجوم اإلرهابي في نانجارهار

انطالق المؤتمر الدولي لريادة األعمال غًدا
دولـــة  170 مـــن  مــشــاركــون  ــره  ــض ــح وي الــمــمــلــكــة  تستضيفه 

الدولــي  البحريــن  مركــز  فــي  غــدا  تنطلــق 
المؤتمــر  أعمــال  والمؤتمــرات  للمعــارض 
العالمــي لريــادة األعمال الذي تنظمه الشــبكة 
الدوليــة لريــادة األعمــال للمــرة األولــى علــى 
أرض المملكــة، بالتعــاون مــع صنــدوق العمل 
“تمكيــن”، فــي الفتــرة مــن 15 إلــى 18 أبريل، 
بحضــور كثيــف من المشــاركين مــن مختلف 
مــن  واســعة  نخبــة  يمثلــون  العالــم،  دول 
والباحثيــن،  والمســتثمرين،  األعمــال  رواد 
وغيرهــم  االقتصاديــة  السياســات  وصّنــاع 
االقتصــادي. بالشــأن  العالقــة  ذوي  مــن 

وتنطلــق أعمــال المؤتمــر في يومــه األول مع 
الجلســة التمهيديــة لممثلــي الــدول األعضاء 
فــي الشــبكة الدوليــة، وتتنــاول أبــرز أشــكال 
فيمــا  الشــبكة  ألنشــطة  والتنســيق  التعــاون 
ريــادة  قطــاع  تنميــة  أهــداف  دعــم  يخــدم 
ويعــد  الدولــي.  المســتوى  علــى  األعمــال 
المؤتمر أحد أبــرز المؤتمرات الدولية الرائدة 
دول  فــي  واســتضيف  األعمــال،  ريــادة  فــي 
مثــل الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة 
والصيــن وإيطاليــا والبرازيل وروســيا ودبي، 

وتأتــي اســتضافة المؤتمــر فــي البحرين بعد 
منافســة المملكة مع مــدن من مختلف أنحاء 
العالم الحتضــان الحــدث العالمــي المهــم في 

دورته الحادية عشرة. 
آخــر  علــى  للوقــوف  المؤتمــر  ويهــدف 
ريــادة  قطــاع  فــي  التنمويــة  المســتجدات 
تنميتــه  وفــرص  ســبل  وبحــث  األعمــال 
وأطــره التنظيميــة علــى المســتوى الدولــي، 
واســتعراض آخــر وأبــرز الممارســات الدولية 
وطــرق مســاعدة المؤسســات الناشــئة ورواد 
األعمــال لبــدء مشــاريعهم مــن بيئــات داعمة 
لريــادة األعمــال، وتعزيــز فــرص نموهــا فيمــا 

يشجع على بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
المؤتمــر  جلســات  تتنــاول  أن  المقــرر  ومــن 
فــرص وتقنيــات النمو فــي هذا القطــاع على 
واإلقليميــة  الدوليــة  المســتويات  مــن  كل 
فــرص  علــى  الضــوء  وتســليط  والمحليــة، 
االســتفادة مــن اإلمكانــات المتاحــة لخدمــة 
دعم أهداف التنمية االقتصادية المســتدامة 
مــن خــالل فتــح قنــوات التواصــل بيــن رواد 
األعمــال والمســتثمرين ضمن شــبكة واســعة 

القطــاع  هــذا  فــي  الدوليــة  الخبــرات  مــن 
الحيوي.

العمــل  لصنــدوق  التنفيــذي  الرئيــس  وأكــد 
يقــوم  الــذي  الرئيــس  الهــدف  أن  )تمكيــن( 
المؤتمــر، والــذي تنظمــه واحــدة  عليــه هــذا 
مــن أبــرز الشــبكات الدوليــة المتخصصة في 
قطــاع ريــادة األعمــال، يقــوم علــى مناقشــة 
أبــرز تحديــات القطــاع الحيــوي فــي يومنــا 
هــذا، وأبــرز ما يمكــن أن يقدمه قطــاع ريادة 
األعمال  بشــكل يســهم فــي تشــجيع االبتكار 
رياديــة  ومجــاالت  قطاعــات  فــي  واإلبــداع 

واعدة. 
قصــص  شــهد  اليــوم  العالــم  أن  وأضــاف 

نجــاح واســعة في القطــاع المتميــز، وكان له 
مســاهمته البــارزة فــي دعــم اقتصــاد الدول، 
وأهــم مــا يميــز ريــادة األعمــال هو مــا تقدمه 
االبداعيــة  األفــكار  تبنــي  علــى  تحفيــز  مــن 
النابعــة مــن رؤيــة مســتدامة لتنويــع الموارد 
منصــة  المؤتمــر  يمثــل  حيــث  االقتصاديــة، 
علــى  االقتصــادي  التطــور  تحاكــي  عالميــة 

المستوى الدولي.
ويشــارك فــي أعمال وجلســات المؤتمر نخبة 
علــى  واالقتصادييــن  الخبــراء  مــن  واســعة 
فــي عضويــة  إذ يشــارك  الدولــي،  المســتوى 
الشبكة العالمية ما يصل إلى 170 دولة عضو 

فيها، بما في ذلك البحرين.

ضاحية السف - تمكين

Û  ســأحاول اســتكمال بحــث المجــد واالكتئاب، أضع حــال لعظماء المجد أســميه “فن
إدارة األلــم”، مع تســليط الضوء على مفهوم اســميته ســابقا “كوكتيــل الحياة”. كي 
تســعد البــد أن تؤمــن بكوكتيل الحيــاة وجمالهــا. قراءتي النقدية لفالســفة وأدباء 

وعظماء الحضارة أنهم يستسلمون أللم الواقع، وقد يفقدون األمل. 
Û  أعلــم أن هنــاك وجعــا، لكــن البــد مــن إدارة فــن األلــم كــي نعيــش، وذكــرُت الشــاعر

الفرنســي بودليــر صاحــب ديوان أزهار الشــر، عانــى الحزن ولعــل دالل أمه المفرط 
هــو ســبب كآبته المســتقبلية عندمــا ابتعدت عنه وتزوجت من آخــر، فعاش بودلير 
اليتــم مرتيــن. كذلــك هــو الشــاعر الــذي مات صغيــرا آرثــر رامبو،  والــذي عاش في 
اضطراباته النفسية وهوسه بالمشاكسة زار الخليج وإفريقيا على امل تغيير األلم، 
ولكن رصاصة الحب الطائش ساهمت في معاناته الحياتية، وهكذا هو حال حزن 
غوستاف فلوبير، حيث تم الضغط عليه وجرجر للمحاكم بسبب الرجعية وتخلف 
الكنيســة في فرنســا بدعوة أن روايته مدام بوفاري كانت تدعو للرذيلة، في حين 
أنــا أراهــا هــي تعكس خطيئة الزوج الذي يهتم بعمله الروتيني، وال يشــاطر زوجته 
ثقافــة الحيــاة واحتياجاتهــا العاطفيــة. وإن حــزن الرجــل العظيــم فيكتــور هوجــو 
صاحــب إبداعيــة البؤســاء، وأحــدب نوتــردام ليــس لحبــه للفقــراء فقــط، ودعوتــه 

للجمهورية في فرنسا، بل لما أصابه من كوارث فقد ابنته وزوجته. 
Û  ولعلنا نسأل من منطق فهم سبب اكتئاب عظماء المجد نجد أن هناك أسبابا كثيرة

ســأعرض بعضهــا، لكنــي أجدهــا غيــر مبــررة لالكتئــاب، وقتــل األمل واالستســالم. 
وربمــا  الخمــر  بيتهوفــن  تعاطــي  ســبب  أن  خلصــت  لســيرتهم  دراســتي  فخــالل 
المخــدرات هــو تعملــق صــورة األب القاســي الــذي كان يضربــه علــى أذنه يــوم كان 
طفــال، وكذلك هو حال األديب الروســي ديستوفيســكي صاحــب إبداعية الجريمة 
والعقــاب، فــكان أبــوه دكتاتوريا يفرض على أبنائه الصمــت الكامل والجلوس امام 
رأســه عنــد نومــه لطــرد الذبــاب عن وجهــه، وكان شــرس التعامل ممــا انعكس ذلك 
على نفسية ديستوفيسكي في كبره كما هو حال مايكل جاكسون وقسوة األب. 

Û  أما ســبب تعاســة الموســيقار تشايكوفيســكي وانتحاره، فهي الخوف من انكشاف
هويــة الــذات وهزيمــة الحــب. أمــا ارنســت همنجــواى الكاتــب األمريكــي الشــهير، 
فاعتقــد أن تجاربــه فــي الحــروب، وتغطيتــه الصحافيــة للحرب األهلية اإلســبانية 
عملــت ع تدميــر نفســه خصوصــا أن العائلــة تحمــل جينــات مهيئة لالنتحــار، وهذا 
قادني إلى دراسة فهم التأثير الوراثي لألمراض النفسية، فعالم الرياضيات العظيم 
جــون نــاش ظــل طوال عمــره يعاني انفصاما حادا “شــوزفرينيا” حتــى أثناء تقلده 
جائــزة نوبــل، وقــد رزق بولد، والغريب أن ابنه هو اآلخر يعاني انفصاما حادا وكأن 
األمر جيني. والسؤال وماذا عن بقية العظماء كفرجينيا وولف وتشرشل واألديب 
األلماني الكبير كافكا وتشاؤمه أو جان جنيه هذا عدا عن الملكة كرستينا وتنازلها 
عــن الحكم؛ بســبب الحب أو تشــرد اإلمبراطورة الفرنســية أوجينــي، وبكاؤها على 
األطــالل وجمــال ذهب مــع الريح أو عزوف الملكة إليزابيث عــن الزواج أو اكتئاب 
األميرة ديانا؛ بسبب صدمة الحب من طرف واحد. لكل سببه، لكن ما أريد أن أركز 
عليــه مهمــا كانت أســباب اآلالم يجب أال يكتئب اإلنســان أو ينســى جمال الوجود، 
وقوة الخالق، وعليه البحث عن رئات تنفس جمالية جديدة. لكل حزن سبب وبعد 

سيكولوجي، لكن يجب أن نتسلح باألمل، ونعمل على ما سميته فن إدارة األلم.

فن إدارة األلم 
للعظماء 

سيد ضياء الموسويالمكتئبين

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

الشيخ حمود بن عبدالله

المنامة - وزارة الخارجية

أعلنت وزارة خارجية مملكة البحرين ترحيبها بانعقاد مجلس النواب في الجمهورية 
اليمنية الشــقيقة، في خطوة تجســد حرص أبناء الشــعب اليمني الشــقيق وتمســكهم 
األمــن  فــي  تطلعاتهــم  تحقيــق  أجــل  مــن  الوطنيــة؛  والثوابــت  الشــرعية  بقيادتهــم 

واالستقرار والتنمية والرخاء.

وأكــدت وزارة الخارجيــة فــي بيان أمس، 
أن مشــاركة مملكــة البحريــن فــي افتتــاح 
لمجلــس  االعتياديــة  غيــر  االنعقــاد  دورة 
الشــقيقة  اليمنيــة  بالجمهوريــة  النــواب 

والتــي عقــدت أمــس فــي مدينــة ســيئون 
التــزام  تعكــس  حضرمــوت،  بمحافظــة 
مملكــة البحريــن ضمــن التحالــف العربــي 
لدعــم الشــرعية في اليمن بقيــادة المملكة 

العربية السعودية الشقيقة بالتوصل لحل 
ســلمي شــامل بمــا يكفــل اســتتباب األمــن 
والسلم بالجمهورية اليمنية وفًقا للمبادرة 
الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة ومخرجات 
مجلــس  وقــرارات  الوطنــي  الحــوار 
األمــن ذات الصلــة خصوصــا القــرار رقــم 
2216 )2015(، وبمــا ينهــي جميــع أشــكال 
وحــدة  تهــدد  التــي  اإليرانيــة  التدخــالت 
اليمن وسالمة أراضيه وجواره اإلقليمي.

مدينة عيسى - وزارة العمل

والتنميــة  العمــل  وزيــر  رعايــة  تحــت 
افتتــح  حميــدان،  جميــل  االجتماعيــة 
وكيــل الــوزارة صبــاح الدوســري فعالية 
الجامعــة  تنظمهــا  التــي  المهــن”،  “يــوم 
رئيــس  بحضــور  بمقرهــا،  الخليجيــة 
مجلــس أمنــاء الجامعــة منــى الزيانــي، 
المشــهداني،  مهنــد  الجامعــة  ورئيــس 
الهيئــة  فــي  المســؤولين  مــن  وعــدد 
اإلداريــة والتعليميــة بالجامعــة، إضافة 
بالــوزارة. المســؤولين  مــن  عــدد  إلــى 

 50 العــام  لهــذا  المهــن  يــوم  فــي  ويشــارك 
مؤسسة حكومية وخاصة من بينها الوزارة، 
والتي تشــارك بجناح خاص لعرض الشواغر 
الوظيفية، والبرامج التدريبية النوعية التي 
تنفذها بالتعاون مع صندوق العمل )تمكين(.

وأشاد الدوسري بإقامة يوم المهن بالجامعة 

الخليجيــة، مؤكــًدا دعــم الــوزارة لمثــل هذه 
المبــادرات الوطنيــة التــي تجســد الشــراكة 
فــي  الجهــات  مختلــف  بيــن  المجتمعيــة 
إطــار جهــود الجميــع مــن الجهــات الرســمية 
واألهلية والخاصة في إســراع وتيرة إدماج 
بشــركات  عمــل  عــن  الباحثيــن  المواطنيــن 

ومؤسسات القطاع الخاص.

مــن جانبهــا، لفتــت الزياني إلــى أن الجامعة 
الفعاليــة  هــذه  تنظيــم  علــى  تحــرص 
الطلبــة  طموحــات  تحقيــق  بهــدف  ســنويا 
والخريجين في دخول ســوق العمل، داعية 
الطلبــة والخريجين لالســتفادة من المعرض 
كونــه يعطيهــم صــورة واضحة لواقع ســوق 

العمل في مملكة البحرين.

وكيل العمل يفتتح فعالية “يوم المهن” في الجامعة الخليجية

ــري: مــنــصــة لــلــتــوظــيــف فـــي “الـــخـــاص” ــ ــدوس ــ ال

50 مؤسسة في “يوم المهن” بـ “الخليجية”

المنامة - بنا

تحــت رعايــة الوكيــل المســاعد للمعلومــات 
والمتابعــة بديــوان صاحــب الســمو الملكــي 
رئيس الــوزراء رئيس مجلس إدارة االتحاد 
الدولــي لمنظمــات التدريب وتنميــة الموارد 
اســتضافت  الدوســري،  إبراهيــم  البشــرية 
بيــن  بالتنســيق  عالميــا  مؤتمــرا  البحريــن 
نــادي الميديــا العالمــي، ونــادي المتحدثيــن 
العالمــي  المؤتمــر  فــي  العالميين.وشــارك 
أميــركا  مــن  المتحدثيــن  مــن  مجموعــة 
الشــمالية والجنوبية وكنــدا وأوروبا وبعض 

دول الشرق.
وكان الهــدف مــن زيارتهــم ومشــاركتهم في 
المؤتمــر التطوعــي حــث الشــباب البحريني 
وتدريبهم على أســاليب فــن الحوار وكيفية 
التحدث الراقي أمام الجمهور والتغلب على 
مخاوف مواجهة الجمهور، وتبادل الخبرات 

اإلنســانية  المبــادرات  بشــأن  والتجــارب 
والشــخصية التــي تســاهم بصــورة مباشــرة 
فــي رفــع الحــس الوطنــي واالنتمــاء للوطن 
الشــعوب  بيــن  الثقافــات  وتبــادل  واألرض 
والتكامل اإلنســاني نحو عالم يسوده الحب 

والسالم.
الجميلــة  المبــادرات  بعــض  المؤتمــر  وشــهد 

المتحدثيــن  مــع  وتحاورهــم  الشــباب  مــن 
رغبة منهم في تعلم المزيد من أســاليب فن 

الحوار.
وأبدى المتحدثون ســرورهم البالغ بزيارتهم 
اإلنســان  برقــي  وانبهــروا  للبحريــن  األولــى 
البحرينــي ومــا لمســوه مــن حفــاوة وكرم لم 

يشهدوه في أي مكان آخر.

إبراهيم الدوسري متوسًطا عدًدا من المشاركين في المؤتمر

البحريني ــان  ــس اإلن بــرقــي  انــبــهــروا  المتحدثون 

الدوسري يرعى مؤتمًرا عن فن الحوار



النائب األول والزميل المحافظة يستمعان إلى تجارب الخريجين

جانب من اللقاء بمكتب النائب عبدالنبي سلمان 

التوظيف في “التربية”... معضلة ال تتوقف
آخـــر عـــلـــى  مـــرشـــح  ــل  ــي ــض ــف ت مــعــايــيــر  غـــمـــوض   :”^“ ـــ  ــ ل ــون  ــجـ ــريـ خـ

كان قدر إحدى خريجات علوم الحاسوب بمعدل امتياز والفائزة  «
بأفضل مشروع تخرج على دفعتها والمجتازة أحد أبرز امتحانات اللغة 

اإلنجليزية العالمية، أن تعمل أمينة مكتبة بإحدى المدارس الخاصة، 
لتتعثر ذات يوم في المكتبة، وتتعرض إلصابة عمل تستدعي مكوثها 
في المنزل، فتقرر اإلدارة فصلها بدواعي ضعفها في اللغة اإلنجليزية 

والحاسوب!

ال تزال تلك الخريجة منذ العام 2016 تتنقل من وظيفة ألخرى، بعضها  «
بأجر وأخرى من دون أجر، وتقدم على شواغر وزارة التربية والتعليم 

وتجتازها بسهولة، دون أن يتم اختيارها للوظيفة.

وأشارت إلى أن مشكلة نظام التوظيف بوزارة التربية والتعليم تتمثل  «
في عدم وجود نظام واضح للتوظيف.

تعثرت بالمكتبة ففصلت!

اعتبر خريج تخصص التربية الرياضية األسلوب الذي تنتهجه وزارة  «
التربية والتعليم لتغطيتها النقص الحاصل لديها في المدارس 
واالستعانة بمعلمين أجانب، تهميشا لمئات الخريجين من هذا 

التخصص.

وأشار إلى أنه بالرغم من توقف الوزارة عن توظيف خريجي التربية  «
الرياضية ووجود أكثر من 300 عاطل من أبناء هذا التخصص، مازالت 

جامعة البحرين تفتح أبوابها لقبول طلبات التقدم على دراسة هذا 
التخصص الذي يبلغ عدد الدارسين فيه نحو 200 طالب جامعي.

سد نقص “الرياضة” بالمتدربين

تتحدث خريجات التاريخ عن مزاحمة الدخالء على التخصص  «
لشواغرهم بوزارة التربية والتعليم، حيث يجري توظيف 

خريجات التخصصات األخرى كمدرسات لمقررات التاريخ، في 
الوقت الذي تمتلئ فيه طوابير االنتظار بالعاطلين من أبناء 

هذا التخصص.

وتطرقن إلى انعدام شفافية الوزارة في اإلفصاح عن نتائج  «
مسابقات التوظيف، والمعاملة غير الالئقة التي يتلقينها 

من موظفي الوزارة في أوقات المراجعة، وعدم الرد 
على االستفسارات التي يبعثنها للوزارة بمختلف الطرق 

ولمختلف المسؤولين.

“الدخالء” يزاحمون خريجات التاريخ

رغم عملها سنوات كمعلمة بإحدى المدارس الخاصة ذات التقييم  «
المتقدم، مازالت خريجة الجغرافيا التطبيقية غير مؤهلة وفق 

معايير وزارة التربية والتعليم المتحانات التوظيف.

وذكرت الخريجة أنها منذ تخرجها في العام 2007 تقدمت لشواغر  «
الوزارة ألكثر من 11 مرة، فيما يتم إبالغها أنها لم تجتز المسابقة.

ولفتت إلى أن الوزارة تفضل توظيف حديثي التخرج على الخريجين  «
القدامى وذوي الخبرة منهم.

“قدامى” الجغرافيا التطبيقية.. خارج السباق

بعد سبعة أعوام من تخرجه، مازال خريج تخصص اللغة  «
العربية واألول على دفعته في األدبي بالمرحلة الثانوية رهين 

لقوائم االنتظار لوظيفة معلم بوزارة التربية والتعليم.

ورغم اجتيازه االختبارات والمقابالت المقررة بمسابقات  «
التوظيف، إال أن إحالته على قوائم االنتظار في كل مرة 

ووعده باالتصال به فور توفر الشاغر، كانت حائط الصد الذي 
يمنعه من تحقيق طموحه بالحصول على وظيفة في مجال 

التدريس.

7 أعوام رهين لقوائم االنتظار

من محاسن الصدف ومساوئها، كانت حين قصدت إحدى خريجات  «
تتخصص الرياضيات في ديسمبر الماضي مبنى مسابقات التوظيف بوزارة 

التربية والتعليم بالمنامة، فوجدت المبنى كخلية نحل تعج بخريجين 
يقدمون امتحانات ويجرون مقابالت توظيف بالوزارة دون إعالن مسبق 

بذلك.

وأشارت خريجات الرياضيات إلى أنه بالرغم من كون تخصصهن من  «
التخصصات المطلوبة، والتي عادة ما يتم االستعانة لملء شواغرها 

بمدرسين من الخارج، يتم رفضهن في كل مرة يخضن فيها مسابقات 
التوظيف التي تراوحت بين 8 و10 سنوات.

وشكين إغالق مركز المراجعين في مبنى الوزارة بمدينة عيسى أبوابه في  «

وجوههن، وتفضيل الوزارة لخريجي كلية المعلمين على خريجي كلية 
العلوم.

واعتبرت خريجة تعمل في إحدى المدارس الخاصة منذ نحو 6 أعوام  «
امتحان التوظيف بمثابة “المتاهات واأللغاز” التي عجز عن حل بعض 

مسائلها منسقيو األقسام والمعلمون األوائل بالمدرسة التي تعمل بها.

وتساءلت: ما قيمة الجامعة الوطنية ومخرجاتها إن لم يكن خريجوها  «
جديرين باجتياز امتحانات التوظيف وامتهان التعليم؟

وأضافت أخرى: إن أصدق دليل على كفاءتنا هو نقل الطالب الذين نتولى  «
إعطاءهم دروسا خاصة من مستويات متدنية إلى مستويات متقدمة.

امتحانات توظيف “بالخّشة” في ديسمبر

واحدة من غرائب تصريحات وزارة التربية والتعليم، بيان أكد فيه  «
الوزير حينها أن الوزارة طرحت 16 شاغرا لتخصص التربية الفنية، 

ولم يتقدم لهذا الشاغر سوى شخص واحد.

وأفادت إحدى خريجات التخصص التي تقدمت على شواغر الوزارة  «
ألكثر من 8 مرات، أنها كانت ضمن الخريجات األربعة عشر الالتي 

تقدمن للوظيفة في ذات العام الذي صرح فيه الوزير بأن عدد من 
تقدموا على شواغر الوظيفة شخص واحد فقط. 

وذكرت أن األغرب من ذلك هو أن من تم اختيارها للوظيفة حينها  «
لم تكن ضمن الذين خاضوا مسابقة التوظيف البالغ عددهم 14 

خريجا.

شواغر التربية الفنية.. “مثلث برمودا”

رغم اعتبار تخصص الكيمياء من التخصصات الصعبة التي يتم  «
االستعانة فيها بمعلمين من الخارج، إال أن خريجات الكيمياء 

مازلن يجدن الصعوبة في الحصول على فرصة التوظيف بوزارة 
التربية والتعليم ومختلف الوزارات والهيئات الحكومية.

الخريجات أكدن أن فرص الذكور أكبر بكثير من اإلناث في سوق  «
العمل، حيث تفضل أغلب المصانع الذكور على اإلناث لشغر 

مواقع عملهم بالمختبرات.

وتشير إحداهن إلى أنها تقدمت على وظيفة معلمة كيمياء في  «
دولة اإلمارات العربية الشقيقة، ممتدحة نظامهم في التوظيف 

ا  الذي يدعو الخريج لالستفسار عن طلبه في حال عدم تلقيه ردَّ
خالل 10 أسابيع من التقديم.

وظائف “الكيمياء”.. للرجال فقط!

لم تؤهلها شهادتها في علم االجتماع للحصول  «
على فرصة وظيفية في مجال تخصصها، في 

الوقت الذي أهلتها دورة للعمل في رياض األطفال 
تمتهن ضمن مسؤولياتها الوظيفية “تبديل 

حفاظات” األطفال.

آخر الحلول التي طرحتها وزارة العمل على خريجي  «
التخصص أن تعيد تأهيلهم للعمل في مجاالت 

خدمة العمالء، فضال عن ترشيحهم سابقا لوظائف 
باعة في األسواق الكبيرة، ومربيات حضانة.

الخريجات أشرن إلى أنه منذ تخريج أول دفعة في  «
2005 وحتى اآلن لم يتم استدعاؤهن ألي مسابقة 

وظيفية في وزارة التربية والتعليم، في الوقت 
الذي يفضل فيه سوق العمل خريجي الخدمة 

االجتماعية في وظائف االختصاصيات والباحثات 
االجتماعيات.

وذكرن أنه في العام الماضي وظفت وزارة الصحة  «
18 خريجا جديدا من علم االجتماع دون اإلعالن 

عن تلك الشواغر، في الوقت الذي يتم رفض قبول 

طلبات الخريجين القدامى للشواغر التي يعلن 
عنها ديوان الخدمة المدنية بداعي عدم توفرنا على 

الخبرة. 

ولفتن إلى أن وزير العمل والتنمية االجتماعية  «
في أكثر من مناسبة يبلغهن أن توفير حلول 

توظيفهن بيد وزارة التربية والتعليم، وليس بيد 
وزارة العمل.

خريجات علم االجتماع.. حاضنات أطفال!

تميزها في تخصص اإلحصاء وجودة أدائها في مسابقات التوظيف لم  «
يشفع لها في اجتياز عقبات التوظيف في عدد من الجهات ومؤسسات 

القطاع العام على مدى 10 سنوات منذ تخرجها.

تقدمت الخريجة في إحدى المرات على وظيفة بوزارة العمل، إال أن  «
النتيجة الصادمة كان توظيف شخص تم اختياره مسبقا.

وفي تجربة أخرى تقدمت فيها الخريجة على وظيفة باحثة اقتصادية  «
بغرفة تجارة وصناعة البحرين، ورغم اجتيازها االمتحانات المقررة لم 

تتلق أي اتصال يفيد باختيارها لشغر الوظيفة، ولدى مراجعتها الغرفة 
تم إبالغها من أحد الموظفين هناك أن “الغرفة ما تاخذ أي أحد”.

وأما هيئة جودة التعليم والتدريب، فتقدمت الخريجة فيها على وظيفة  «
تم اإلعالن عنها، ولم يكن معها في االمتحان سوى منافسة واحدة، 

فكانت المفاجأة أن حضرت إحدى الموظفات بالهيئة وأظهرت اهتماما 
خاصا بالمنافسة، وتطمئنها بقولها: “ما عليش إنتي واصلة”.

وأقصى ما استطاعت بلوغه تلك الخريجة أن سعت عبر عالقاتها  «
الخاصة إلى الحصول على فرصة عمل المؤقت في االمتحانات 

الوطنية، ورغم أن الفرصة أتيحت لها للعمل لثالث دورات، إال أن 
المعاملة السيئة من المسؤولين منعتها من االستمرار والمواصلة في 

العمل لسنوات الحقة. 

كل ذلك في الوقت الذي ال يلقى فيه خريجو تخصص اإلحصاء ترحيبا  «
من جانب وزارة التربية والتعليم.

“الغرفة” ال توظف “أي أحد”

06local@albiladpress.com

األحد
14 أبريل 2019 

9 شعبان 1440

سيدعلي المحافظة

ســد النقص، واالســتفادة من الخبرات النادرة، كانت دائما مبرر 
وزارة التربيــة والتعليــم بشــكل خــاص والجهــات الحكوميــة 
فــي  المواطــن  علــى  األجنبــي  لتفضيــل  عــام  بشــكل  األخــرى 
التوظيــف في القطاع العام، خصوصا مع عدم وجود المرشــح 

البحريني الذي يستوفي شغل الوظيفة المطلوبة.

وال تتوقــف معضلــة التوظيــف بالنســبة للباحثيــن عــن عمــل 
تفضيــل  علــى  والعــام  التربــوي  القطــاع  فــي  المواطنيــن  مــن 
األجانــب في بعض الحاالت المحــدودة، حيث رأى الخريجون 
الجامعيون الذين التقتهم “البالد” أن المشكلة األكبر تتمثل في 
غموض وإبهام المعايير التي يتم على أساسها تفضيل مرشح 

على آخر.
وســرد الخريجون مــن تخصصات مختلفة عــددا من التجارب 
الشخصية التي عايشوها خالل سنوات التقديم على مسابقات 
وظائــف القطــاع التربــوي والعــام، بمــا يؤكــد رؤيتهــم بضرورة 
الحاجــة إلــى وضــع آليــات ومعاييــر واضحة تعزز من شــفافية 

التوظيف في القطاع العام واإلجراءات المصاحبة لها.
ولفت الخريجون إلى دور “المحسوبيات” في عملية التوظيف، 
والتــي انعكســت ســلبا علــى جــودة ومخرجــات التعليــم، فــي 
الوقــت الــذي تحتفــل فيــه مملكــة البحريــن بمئويــة التعليــم 

النظامي.



خلصــت مســودة تقريــر رســمي - حصلــت عليهــا “البــاد” - إلــى أن وزارة التربيــة والتعليــم أوفدت عــددا من موظفــي الهيئتين 
التعليميــة واإلداريــة مــن مدارس التعليــم االبتدائي؛ للعمل بجهات خارجية منها مدارس خاصــة ومعاهد ومراكز أهلية معنية 

بذوي االحتياجات الخاصة، على أن تتكفل الوزارة برواتب ومزايا الموظفين.

إليهــا  أوفــد  التــي  الجهــات  بيــن  ومــن 
الخاصــة،  اإليمــان  مدرســة  الموظفــون: 
ومعهــد األمــل للتربيــة الخاصــة، ومركــز 
عاليــة للتدخــل المبكر، ومركــز الخدمات 

التربوية الخاصة لألطفال )تفاؤل(.
ونبهت المسودة إلى أن الوزارة استمرت 
طويلــة  لفتــرات  الموظفيــن  إيفــاد  فــي 
امتدت في بعض الحاالت إلى 9 سنوات، 
وأدى ذلك إلى توظيف بدالء عنهم لســد 
النقــص الحاصــل لــدى الــوزارة في بعض 
التخصصــات، األمــر الذي ال يتماشــى مع 
سياسات ترشيد اإلنفاق الحكومي؛ نظًرا 
ــل الــوزارة تكاليــف ال تخصهــا  ألنــه ُيحمِّ
الموفديــن  الموظفيــن  برواتــب  تتعلــق 
فتــرات  طــول  الوظيفيــة  ومزاياهــم 
اإليفــاد. وتنشــر “البــاد” ما رصــده فريق 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمســودة 
إدارة  أداء  عــن   2019 بالعــام  تقريــره 

“اإليفــاد  بنــد  تحــت  االبتدائــي  التعليــم 
الداخلــي والخارجــي للموظفيــن”. وفيما 
بعــد  المســودة  تضمنتــه  مــا  أبــرز  يأتــي 
حجــب المعلومــات الشــخصية لمن تذكر 

معلوماتهم.

اإليفاد الخارجي

قامــت وزارة التربيــة والتعليــم اســتناًدا 
المدنيــة  الخدمــة  ديــوان  علــى موافقــة 

بإيفــاد   2013 مايــو   5 فــي  المؤرخــة 
عــدد مــن موظفــي الهيئتيــن التعليميــة 
واإلداريــة من مدارس التعليم االبتدائي 
للعمــل بجهــات خارجيــة، منهــا مــدارس 
أهليــة معنيــة  خاصــة ومعاهــد ومراكــز 
علــى  الخاصــة  االحتياجــات  بــذوي 
ومزايــا  برواتــب  الــوزارة  تتكفــل  أن 

الموظفين. 
 - التكليــف  هــذا  مــن  الــوزارة  تهــدف 
الموجــه  خطابهــا  فــي  ورد  مــا  بحســب 
لديوان الخدمة المدنية - إلى المســاهمة 
للطلبــة  الدراســية  الرســوم  دعــم  فــي 
الخاصــة،  بالمــدارس  يلتحقــون  الذيــن 
وتخفيف تكاليــف ونفقات توفير أجهزة 
ومســتلزمات ذوي االحتياجات الخاصة 
وفتــح المجال في المــدارس الحكومية؛ 
الستيعاب طلبة آخرين بدالء عن الطلبة 

الذين يلتحقون بتلك الجهات. 

لوحــظ بهــذا الشــأن عــدم قيــام الــوزارة 
للمعلميــن  حاجتهــا  مــدى  بمراجعــة 
تجديــد  أو  إيفادهــم  قبــل  واإلدارييــن 
إيفادهــم لتلــك الجهات، فعلــى الرغم من 
تزايــد حاجتهــا لمعلمي المواد األساســية 
كالرياضيــات واللغــة اإلنجليزيــة ونظــام 
الفصــل بالمدارس االبتدائية والموظفين 
بــذوي  المعنييــن  واالختصاصييــن 
االحتياجات الخاصة؛ نظًرا للتوسع الكبير 
الســنوات  خــال  الــوزارة  شــهدته  الــذي 

األخيرة في الخدمات التعليمية المقدمة 
فــي  ودمجهــم  الطلبــة  مــن  الفئــة  لهــذه 
الفصول الدراســية بالمــدارس االبتدائية 
الحكوميــة، إال أن الــوزارة اســتمرت فــي 
إيفــاد الموظفيــن لفتــرات طويلة امتدت 
فــي بعــض الحاالت إلى 9 ســنوات، وأدى 
لســد  عنهــم  بــدالء  توظيــف  إلــى  ذلــك 
النقــص الحاصــل لــدى الــوزارة في بعض 
التخصصــات، األمــر الذي ال يتماشــى مع 
سياسات ترشيد اإلنفاق الحكومي؛ نظًرا 

ــل الــوزارة تكاليــف ال تخصهــا  ألنــه ُيحمِّ
الموفديــن  الموظفيــن  برواتــب  تتعلــق 
فتــرات  طــول  الوظيفيــة  ومزاياهــم 

اإليفاد. )الجدول رقم 1(.
وأوصــت المســودة بدراســة احتياجــات 
المــدارس االبتدائيــة قبــل الموافقة على 
إيفــاد أو تجديد إيفاد الموظفين لجهات 
التكاليــف  تقليــل  بمــا يضمــن  خارجيــة، 
التــي تتحملها الوزارة، وبما يتماشــى مع 

سياسات ترشيد اإلنفاق الحكومي.

وزير التربية مستقبال رئيس ديوان الخدمة

“التربية” توفد معلمين لمدارس خاصة... والوزارة تسدد رواتبهم!
ــوزارة ــالـ بـ تعيينهم  ــذ  ــن م ــة  ــاص ــخ ال بـــالـــمـــدارس  ــوا  ــل ــم ع ــن  ــدي ــوف ــم ال ــض  ــع ب

الوزارة وظفت بدالء 
عن الموفدين لسد 
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الجدول رقم 1  )إيفاد با حدود(

أمثلــة لموظفيــن موفديــن مــن مــدارس ابتدائيــة للعمــل بمــدارس خاصــة ومعاهد ومراكــز أهليــة معنية بــذوي االحتياجات 
الخاصة، علمًا بأن فترة اإليفاد في بعض الحاالت بدأت منذ تاريخ التعيين بالوزارة

عدد مرات التجديدتاريخ بدء اإليفاد*الجهة الموفد إليهاتاريخ التعيين
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11/09/2004

مركز عالية للتدخل المبكر

12/04/20136

06/01/200427/10/20136

24/11/20163مركز الخدمات التربوية الخاصة لألطفال )تفاؤل(15/09/2010

* تنتهي فترة اإليفاد لجميع الموظفين المبينين أعاه بتاريخ 31 أغسطس 2019.

الجدول رقم ٣

أمثلة لموظفين موفدين للعمل بإدارة التعليم االبتدائي ويضطلعون فعليًا بمهام تدخل ضمن نطاق عمل اإلدارة

الوحدة الموفد إليها بحسب التنظيم اإلداري الفعليالمسمى الوظيفيالمبرر المدرج بقرار اإليفاد

ألداء المهام المتعلقة بمشروع تحسين 
أداء المدارس

معلم

مكتب مدير اإلدارة فني إداري

فني إداري

وحدة الشئون اإلدارية فني إداري

معلم

وحدة شئون المعلمين أخصائي تكنولوجيا تعليم

معلم

وحدة شئون الطلبة

معلم

اختصاصي مناهج

أخصائي تسجيل

وحدة شئون المدارس

معلم

معلم

منسق شئون مالية وإدارية

وحدة الشئون القانونية

اختصاصي معلومات

معلم

معلم

أخصائي ارشاد اجتماعي

فريق التحسين اختصاصي خدمة اجتماعية

ألداء المهام المتعلقة بالحاالت الواردة 
من المدارس واإلدارات عبر البريد 

اإللكتروني ومراجعة الطلبات

مكتب مدير اإلدارةمعلم

وحدة شئون المعلمينمعلم

وحدة شئون المدارسمعلم

وحدة شئون الطلبةاختصاصي تربوي

فريق التحسينمعلم

محرر الشؤون المحلية

ــل الـــدراســـي ــص ــف ــل ــد ل ــم ــت ــع ــم مــســاحــة “الــكــبــيــنــة” أقــــل مـــن الــمــعــيــار ال
تنشر “الباد” ما رصده فريق ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمسودة تقريره بالعام 2019 عن أداء إدارة التعليم االبتدائي 
تحــت بنــد “الفصــول الدراســية المتنقلة”. وفيما يأتي أبرز ما تضمنته المســودة بعد حجب المعلومات الشــخصية لمن تذكر 

معلوماتهم:

تقوم الوزارة بتوفير فصول دراسية متنقلة 
بالمــدارس االبتدائيــة؛ بهــدف تلبية حاجات 
المــدارس الناتجة عن زيــادة عدد الطلبة، إذ 
تجــاوزت نســبة الفصول الدراســية المتنقلة 
مــن   %  50 االبتدائيــة  المــدارس  ببعــض 
إجمالــي الفصــول الدراســية، ولوحظ وجود 
بعض أوجه القصور في مواصفات الفصول 
الدراســية المتنقلــة واســتخداماتها الفعلية، 

أبرزها ما يلي:
1. تبلغ مســاحة الفصول الدراســية المتنقلة 
42.5 متــر مربــع، األمــر الــذي ال يتوافــق مــع 
معيــار مســاحة الفصــل الدراســي المحــددة 
الفنيــة  والمواصفــات  المعاييــر  بدليــل 
المتبــع  الحكوميــة  التعليميــة  للمؤسســات 
مــن قبل الوزارة، إذ ينــص البند )2-3-1( من 
الدليل المذكور والمتعلق بالفصول والمرافق 
الدراســية علــى أنــه “ال تقل مســاحة الفصل 
50 متــًرا مربًعــا”. كمــا تبيــن  الدراســي عــن 
عــدم إمــكان تجهيــز هــذه الفصــول بأجهــزة 
بعــض  وقيــام  الذكيــة،  والســبورة  العــرض 
المدارس بتخصيص فصول دراسية متنقلة 
لطلبــة الحلقــة األولــى، على الرغــم من عدم 

إمكان تجهيز تلك الفصول بما يتناســب مع 
مواصفات فصول الحلقة األولى، إذ ال يمكن 
تجهيزها بمغاســل اليدين على الرغم من أن 
مســودة دليــل المعايير والمواصفــات الفنية 
للمؤسســات التعليميــة الحكوميــة تنص في 
البنــد )2-3-1( والمتعلــق بالفصول والمرافق 
الدراسية على أن “يحتوي كل فصل دراسي 
للحلقــة األولــى من المرحلــة االبتدائية على 

وحدة غسيل...”. )الجدول رقم 2(.
الفصــول  عــدد  زيــادة  إلــى  اللجــوء   .2
االبتدائيــة  بالمــدارس  المتنقلــة  الدراســية 
دون  الطلبــة،  عــدد  فــي  الزيــادة  لمواكبــة 
مــن  للتحقــق  الازمــة  اإلجــراءات  اتخــاذ 
مــدى تناســب المرافق العامــة بالمدارس مع 
العــدد اإلجمالــي المتوقع للطلبــة بعد إضافة 
إلــى عــدم  الــذي أدى  الفصــول، األمــر  تلــك 
بالمــدارس  الهامــة  المرافــق  بعــض  مواكبــة 
لاحتياجــات المصاحبــة للزيــادة فــي عــدد 
الطلبــة، ومنها على ســبيل المثال مســاحات 
المختبــرات  وعــدد  الخارجيــة  الســاحات 

ودورات المياه وغيرها.
وأوصت مسودة التقرير باآلتي:

مواصفــات  تعديــل  إمــكان  فــي  النظــر   .1
يتناســب  بمــا  المتنقلــة  الدراســية  الفصــول 
مــع معاييــر المســاحة والمواصفــات الفنيــة 
للفصول الدراسية المطبقة بالوزارة، ووضع 
خطة بديلة ذات إطار زمني واضح ومحدد 
خصوًصــا  عنهــا،  التدريجــي  لاســتغناء 
بالمــدارس التــي تزيــد فيهــا نســبة الفصــول 

المتنقلة.
فيهــا  تــم  التــي  الحــاالت  جميــع  حصــر   .2
تخصيــص فصــول دراســية متنقلــة لطلبــة 
الحلقــة األولــى، واتخاذ اإلجــراءات الازمة 
بشــأنها مــن خــال توفيــر فصــول دراســية 

تتوافق مع المواصفات الفنية المتبعة.
3. معالجــة أي نقــص فــي المرافــق العامــة 
مــع  يتوافــق  بمــا  االبتدائيــة  بالمــدارس 
االحتياجــات المرتبطــة بزيادة عــدد الطلبة، 
والعمل مســتقبًا على دراســة مدى تناســب 
تلــك المرافــق مــع العــدد اإلجمالــي المتوقــع 
الدراســية  الفصــول  إضافــة  قبــل  للطلبــة 

المتنقلة.

نسبة “الكبائن” بمدارس ابتدائية أكثر من نصف الفصول

الجدول رقم 2 )مدارس تعج بـ “الكبائن”(

أمثلة لفصول دراسية متنقلة مخصصة لصفوف الحلقة األولى

عدد الطلبة**صفوف الحلقة األولى التي خصصت لها فصول متنقلة* اسم المدرسة

أبو صيبع االبتدائية للبنين

31الثاني )ف 1(

30الثاني )ف 2(

31الثاني )ف 3(

31الثاني )ف 4(

15األول )ف 2(الجزيرة االبتدائية للبنين

19الثاني )ف 2(الجسرة االبتدائية للبنين

* تم التحقق من بيانات الفصول بالتواصل مع المدارس. 
** عدد الطلبة بحسب إحصائيات الطلبة للعام الدراسي 2018/2019.

صورة أرشيفية لكبينة دراسية بمدرسة ثانوية حكومية



رفــع وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف خالــص الشــكر 
والتقديــر إلــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة؛ علــى رعاية 
جاللتــه الكريمــة لمعــرض البحريــن لإلنتــاج الحيوانــي “مراعــي 5”، مشــيدا بالرعايــة الملكية 
التــي كان لهــا بالغ األثر فــي نجاح المعرض وظهوره بالصورة المشــرفة، وتوجيهاته الكريمة 

بتطوير هذا المعرض الذي يدعم التوجهات الرسمية المتعلقة باألمن الغذائي. 

كمــا وجــه الوزيــر بالــغ الشــكر واالمتنــان إلــى 
رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفة بن ســلمان آل خليفة؛ لدعمه مثل هذه 
الفعاليات التي تأتي متســقة مع برنامج عمل 
الحكومــة فيمــا يتعلق بتعزيز موقــع البحرين 
الريــادي ودورهــا فــي األمن الغذائي النســبي، 
كمــا بعــث خالــص التحيــات إلــى ولــي العهــد 
النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
آل  بــن حمــد  ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة؛ لتوجيهاته الســديدة ودعمه المعرض 

الذي يتفق مع رؤية البحرين 2030.
كمــا تقدم خلف بوافر الشــكر والتقدير لممثل 
وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
والرياضــة الرئيــس الفخــري لالتحــاد الملكــي 

الشــيخ  ســمو  القــدرة  وســباقات  للفروســية 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، لتقديمــه مختلــف 
قريــة  فــي  المعــرض  إلقامــة  التســهيالت 
البحرين الدولية لســباقات القدرة، األمر الذي 
أســهم إيجابــا فــي إظهــار المعــرض بالصــورة 

المشرفة. 
ليشــكل  جــاء   ،”5 “مراعــي  أن  خلــف  وأكــد 
ترجمــة حقيقيــة لبرنامــج عمــل الحكومة في 
شــقه المتعلــق باألمــن الغذائــي، كما أنــه يأتي 

متسًقا مع رؤية البحرين 2030. 
النســخة  علــى  الســتار  إســدال  وبمناســبة 
الخامســة مــن المعــرض الــذي شــهد حضــوًرا 
قطــاع  “إن  خلــف  قــال  واســعا،  جماهيرًيــا 
اإلنتــاج الحيوانــي يعــد أهــم الركائز األســاس 
فــي تعزيز األمن الغذائــي، وحرصت البحرين 

القطــاع  بهــذا  المســاهمة فــي االرتقــاء  علــى 
الحيــوي مــن خــالل تبــادل التجــارب، وتعزيز 
الرعايــة األوليــة الوقائيــة ودعــم المزارعيــن 
وتطبيــق أفضل الممارســات والتقنيات وبناء 
اإلســتراتيجية  لمعطيــات  وفًقــا  القــدرات، 
المســتدامة”،  الزراعيــة  للتنميــة  الوطنيــة 
مشيرا إلى طرح الوزارة مبادرات عدة تسهم 
فــي خلــق بيئــة متكاملــة لتحقيــق األهــداف 

اإلســتراتيجية فيمــا يتعلــق باألمــن الغذائــي 
المعــرض يشــكل  النســبي. واعتبــر خلــف أن 
فرصة لعقد الصفقات التجارية واالستثمارية 
فــي مجــال اإلنتــاج الحيوانــي، عــالوة علــى 
مــا يوفره مــن أرضيــة موائمة لنقــل التقنيات 
إلــى  اســتناًدا  الخبــرات،  وتبــادل  الحديثــة 
المشــاركات الداخلية والخارجيــة التي تزداد 
عاًمــا بعــد عــام.  وأكــد أن الــوزارة مســتمرة 

فــي تقديــم مختلــف أنــواع الدعــم لمشــاركة 
القطاع الخاص في مجال االستثمار بالقطاع 
الحيواني، بما يعود بالنفع على األمن الغذائي 
لمملكــة البحريــن، منوًها بأن الــوزارة تحرص 
علــى أن يكون القطاع الخاص شــريكا رئيســا 
فــي هــذا المجــال.  وذكر أن “مراعي 5” شــكل 
نقلــة نوعية على مســتوى المعارض الســابقة، 
مــن خــالل الفصائــل النــادرة واألصيلــة علــى 
مستوى العالم، إذ تم عرض سالالت حيوانية 
تــم  األغنــام  مــن  وســالالت  عالميــا  مســجلة 
توطينهــا محليا وهجين ناتج تجارب تعرض 

للمرة األولى.
مربيــا   37 مشــاركة  المعــرض  “شــهد  وتابــع 
بحرينيا متخصصا في ســالالت الماشــية كما 
تــم عــرض ســالالت حيوانيــة مســجلة عالميا 

تــم توطينهــا محليــا  األغنــام  مــن  وســالالت 
وهجيــن ناتــج تجــارب، حيــث تعــرض للمــرة 
متمثلــة  الــوزارة  توجــه  “إن  وقــال  األولــى”. 
مــن  البحريــة  والثــروة  الزراعــة  وكالــة  فــي 
خــالل معــرض مراعــي هــو توجيــه المربييــن 
والهــواة فــي االتجــاه الصحيــح فــي التربيــة 
واالبتعــاد  المتخصصــة  الســالالت  وامتــالك 
عــن التهجين الخلطي العشــوائي والمحافظة 
على الســالالت النقية والمحلية”، مشــيرا إلى 
أن معــرض مراعــي فــي هــذا العــام ركــز علــى 
الســالالت التــي تنتج كميات كبيــرة من اللبن 

وحث المربيين البحريين على امتلكها.
وأكد خلف أن السالالت المشاركة في معرض 
مراعي هي من أفضل السالالت العالمية التي 

تدر اللبن وتنتج اللحم.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

خلف: “مراعي” ترجمة لبرنامج الحكومة المتعلق باألمن الغذائي
المعــرض شــكل فرصــة لعقــد الصفقــات االســتثمارية فــي مجــال اإلنتــاج الحيواني

كشــف رئيــس جمعيــة رعايــة الكالب عيســى 
النشيط عن أن الجمعية ومن خالل أعضائها 
شــاركت بـ 140 كلًبا من ســالالت مختلفة في 
معــرض البحريــن لإلنتاج الحيوانــي “مراعي 

5”، منوًهــا بــأن هــذه المشــاركة هــي الثالثــة 
للجمعية. 

فــي  المشــاركة  كلًبــا   140 الـــ  أن  وأوضــح 
المعرض بينها محلي وبينها مستورد.

وذكــر أن من أشــهر أنــواع الــكالب الموجودة 

“كلــب  العربــي”،  “الســلق  هــي  المعــرض  فــي 
الملــك تشــارلز”، الفًتــا إلــى أن المشــاركة فــي 
المعــرض هــي مــن مهتمين مــن البحرين، إلى 
جانــب وجــود طاقــم تحكيم مــن الخارج من 

البوسنة ودولة الكويت. 

فــي  الموجــودة  الــكالب  وبخصــوص أســعار 
المعــرض، ذكــر أن األســعار تتفــاوت بحســب 
نوعيــة الكلــب، ومن أعلى األســعار هو الكلب 
السلوقي وسعره يصل إلى 3 آالف دينار، أما 
كلب الملك تشارلز فيصل إلى 15 ألف دوالر. 

وقــال النشــيط “إن مشــاركة جمعيــة رعايــة 
الــكالب فــي معــرض مراعــي تتضمــن تنظيم 
البحريــن  بطولــة  هــي  األولــى  مســابقات،   3
تشــمل  وهــي  الــكالب  ألصالــة  الوطنيــة 
المســتورد والمحلــي، والثانيــة هــي مســابقة 

هــي  والثالثــة  المحلــي،  لإلنتــاج  البحريــن 
مسابقة البحرين إلنتاج اإلنتاج المحلي”. 

وعبر عن سروره بحجم اإلقبال على معرض 
الكالب، من خالل استقطابه زوارا من داخل 

وخارج مملكة البحرين.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

140 كلًبـا من سـالالت مختلفـة تتنافـس في “مراعـي”
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أعلنــت اللجنــة المنظمــة لمعــرض اإلنتــاج الحيوانــي “مراعــي 2019” عــن إلغــاء فعاليــات 
المعــرض التــي كانت مقررة أمس؛ بســبب ســوء األحــوال الجوية. ودعــت اللجنة المنظمة 
للمعرض الجمهور لعدم التوجه إلى موقع المعرض؛ بسبب وجود كميات من مياه األمطار.

إلغاء فعاليات “مراعي 2019” لسوء األحوال الجوية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أشاد معلمون بوزارة التربية والتعليم، بأهمية 
معــرض البحريــن لإلنتــاج الحيوانــي “مراعي 
5”، فــي إكســاب الطالب بمختلــف المعلومات 
عــن الحيوانــات، وطبيعــة حياتهــا. واعتبــروا 
أن مثــل هذه المعــارض تأتي لتواكب الجانب 
النظــري الــذي يتلقــاه الطــالب فــي المدرســة، 
المعــرض يســهم فــي تعزيــز  إلــى أن  ولفتــوا 

العملية التعليمية للطالب.
جــاء ذلــك خــالل مرافقتهــم وفــود من طالب 
المدارس الذين تدفقوا على معرض “مراعي”، 

خالل اليومين الماضيين.
من جهته، قال خالد السيد من المعهد الديني: 
االنتمــاء  روح  يعــّزز  مراعــي  معــرض  “إن 
القيــم  ويغــرس  الطــالب،  لــدى  والمواطنــة 
الحميــدة مثــل تشــجيع االهتمــام والمحافظة 
على البيئة، وهذا المعرض ينمي لدى الطالب 
بعــض  ويغــرس  الحياتيــة  المهــارات  بعــض 
المفاهيــم التــي يدرســونها فــي مــادة العلــوم 

فيما يتعلق بالحيوانات وطبيعة حياتها”. 

إلــى ذلــك، قالــت نــور الحمــادي مــن مدرســة 
نســبية بنت كعب االبتدائيــة للبنات: “نحرص 
ا علــى تنظيــم رحلــة للطالبــات لمعرض  ســنويًّ
المعــارض يخــدم  مــن  النــوع  مراعــي، وهــذا 
العمليــة التعليميــة، خصوًصــا طالبــات الحلقة 
األولــى الذيــن بــدأوا بالتعــرف علــى البيئــات 
البحريــة والبريــة من الحيوانات التي تشــتهر 

بها مملكة البحرين”.
مــن جهته، قــال جاســم العــرادي، اختصاصي 
إرشــاد اجتماعــي مــن مدرســة مدينة عيســى 

الطــالب  “إن  للبنيــن:  اإلعداديــة  اإلبتدائيــة 
تعرفــوا على الحيوانات عن قرب واســتفادوا 

بمعرفة األسماء العلمية للحيوانات”.
وأفــادت المعلمة هدى عبدالعزيز من مدرســة 
نسيبة بنت كعب اإلبتدائية للبنات، أن الزيارة 
الوقــت  نفــس  فــي  وممتعــة  مفيــدة  كانــت 
الطالبــات  تعرفــت  وقــد  للطالبــات،  بالنســبة 
مــن خــالل هــذه الزيــارة عــن قــرب علــى أهــم 
الحيوانــات وأســمائها والبيئــات التــي تعيــش 

فيها.

تقدم رئيس اللجنة التنفيذية لمعرض “مراعي 
5”، وكيــل الــوزارة للزراعــة والثــروة البحريــة 
بأســمى  آل خليفــة  أحمــد  بــن  الشــيخ محمــد 
آيات الشــكر والتقدير إلى عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة؛ على 
رعايــة جاللتــه الكريمة للمعــرض، والتي كانت 

حافًزا للنجاح الالفت لمعرض هذا العام.
ورفــع بالغ الشــكر لممثل جاللــة الملك لألعمال 

المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
الفخــري  الرئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
لالتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، علــى 
توجيهاتــه إلقامــة المعرض فــي قرية البحرين 
الدوليــة لســباقات القدرة، وتوفير التســهيالت 

كافة والدعم إلنجاح المعرض.
وأعلــن الشــيخ محمد بــن أحمــد آل خليفة عن 
أن النسخة الخامسة لهذا العام من “مراعي 5” 
حققــت نجاًحــا مشــهوًدا بتوافد مــا يقارب من 

200 ألف زائر طوال أيام المعرض.
وشــهد المعرض مشــاركة العديد من الفعاليات 
داعمــة  جــاءت  التــي  المختلفــة  واألنشــطة 
لتوجهــات الحكومة فيما يتعلق بإســتراتيجية 
عــرض  خــالل  مــن  وذلــك  الغذائــي،  األمــن 
مجموعة من الفصائل النادرة واألصيلة، فضاًل 
عــن إفســاح المجال أمــام المربيــن البحرينيين 
لعــرض ســالالت من األغنــام التي تــم توطينها 
محليــا وهجيــن ناتــج تجــارب، والتــي تعــرض 

للمرة األولى في المعرض.

جانب من المشاركة الطالبية في المعرض إقبال جماهيري كبير على المعرض الشيخ محمد بن أحمد

إكساب الطالب بمختلف المعلومات عن الحيوانات وطبيعة حياتها المختلفة واألنشطة  الفعاليات  من  العديد  بمشاركة   

معلمون: “مراعي” يعّزز العملية التعليمية وكيل “الزراعة”: 200 ألف زائر لـ “مراعي 5”

“مزارع الجزيرة” مشروع بحرينـي لالكتفـاء الذاتي

قال المدير العام لمزارع الجزيرة الشــيخ راشد 
بــن علــي آل خليفــة “إن مشــروع  بــن خليفــة 
مــزارع الجزيــرة الذي اســتطاع أن يثبت قدمه 
فــي الســوق، مشــروع بحرينــي بامتيــاز هدفــه 
األول تحقيــق االكتفاء الذاتي من الخضروات 

واأللبان”.وبيــن أن “المشــروع جــاء من باب أن 
المنتــج المســتورد قيمتــه الغذائية تكــون أقل، 
ونطمــح أن يعــرف البحرينــي قيمــة المنتجات 
المحلية، وهناك تشكيلة واسعة من الخضروات 
التــي تنتج محلًيا”.  وأوضح أن “المشــروع بدأ 

فــي العــام 2011، وكان أول حصــاد فــي العــام 
2012، وأكثر الزراعة المســتخدمة هي الزراعة 
المائي”. وقال “مقياس نجاح مشروعي كميات 
اإلنتــاج، فمزارع الجزيرة ننتج من الخضروات 
أكثــر مــن 700 طــن فــي الســنة، ولدينــا إنتــاج 

الحليــب والتركيز على حليــب الماعز وصناعة 
تعتبــر  أيــة إضافــات، وهــي  مــن دون  األلبــان 
الســوق  وطبيعــة  احتياجــات  لقيــاس  تجربــة 
المحلــي، وهــو مشــروع قابــل للتوســع حســب 

تقبل السوق”.

ــويــا ســن خــــضــــروات  ــن  ــ ط  700 ــج  ــت ــن ن ــة:  ــف ــي ــل خ ــن  ــ ب ــد  ــ ــ راش



تفقد وزير األشغال وشؤون البلديات 
خلف  عــصــام  الــعــمــرانــي  والتخطيط 
مختلف المحافظات يرافقه عدد من 

سالمة  على  لالطمئنان  المسؤولين؛ 
شــبــكــة الـــطـــرق الــرئــيــســة والــفــرعــيــة 
عليها،  المرورية  الحركة  وانسيابية 

ــمــواقــع األكــثــر تــضــررا من  وتــفــقــد ال
تجمعات مياه األمطار.

وقد باشرت الوزارة أعمال شفط مياه 

األمطار التي هطلت أمس بغزارة في 
عبر  وذلــك  البحرين  مناطق  عدد من 

فرق الطوارئ بالوزارة.

وتقدم خلف بالشكر والتقدير ألعضاء 
متابعة  في  لجهودهم  العمل؛  فريق 
والعمل  المتضررة  المناطق  ورصـــد 

32 مضخة  على معالجتها من خالل 
وزعتها الوزارة بمختلف المحافظات 

إضافة إلى عدد من الصهاريج.
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وزير “األشغال” يتفقد المناطق المتضررة باألمطار
الـــمـــحـــافـــظـــات ــف  ــلـ ــتـ ــخـ ــمـ بـ وصــــهــــريــــًجــــا  مـــضـــخـــة   32 ــع  ــ ــ ــوزي ــ ــ ت

“البلديات”: تكليف مقاول لمباشرة الصيانة الفورية لمنزل عالي
ــر األضـــــرار ــصـ ــة وحـ ــع ــاب ــت ــم ــس الــــــــوزراء ب ــيـ ــاء عــلــى تــوجــيــهــات ســمــو رئـ ــنـ بـ

بنــاء علــى توجيهــات رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 

خليفة، بمتابعة وحصر األضرار الناجمة عن األمطار الغزيرة التي شــهدتها مملكة البحرين 

صباح أمس، وتفاعال مع ما نشــر عبر مواقع التواصل االجتماعي بخصوص ســقوط ســقف 

أحــد المنــازل فــي عالي جــراء األمطار، أفاد وزير األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 

العمراني عصام خلف بأن الوزارة اتخذت إجراءات عاجلة لعمل الصيانة الفورية للمنزل.

ــــه بــنــاء عــلــى تــوجــيــهــات صاحب  وقــــال: “ان
عمل  بــشــأن  الــــوزراء  رئــيــس  الملكي  السمو 
المتضرر في عالي، فقد  للمنزل  فــورا  الــالزم 
صــــدرت الــتــوجــيــهــات لــفــريــق مــخــتــص من 
الوزارة لعمل زيارة عاجلة للمنزل برفقة أحد 
التي  األضــرار  مدى  على  للوقوف  المقاولين 

تعرض لها المنزل، وباشر المقاول على الفور 
أعمال  لبدء  استعدادا  الموقع  تهيئة  أعمال 

صيانة المنزل”.
اإلســكــان  وزارة  مــع  التنسيق  “تــم  وأضـــاف 
الــمــتــضــررة  للعائلة  مــؤقــت  مــســكــن  لــتــوفــيــر 
ليتسنى للمقاول المباشرة في أعمال الصيانة 

للعائلة  شقتين  اإلسكان  وزارة  وفرت  حيث 
المتضررة لالنتقال الفوري”. 

عينيها  تضع نصب  “الـــوزارة  أن  وأكــد خلف 
تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء، والتي 
تعكس حرص سموه على االهتمام بالمواطن 

البحريني والنزول ميدانيا لعمل الالزم”.
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المنامة - وزارة الداخلية

للمــرور ومديريــات  العامــة  المدنــي واإلدارة  للدفــاع  العامــة  باشــرت اإلدارة 
الشــرطة بالمحافظــات ودوريات النجدة، جملة مــن البالغات تتعلق بتداعيات 
موجة األمطار الغزيرة التي شــهدتها البحرين صباح أمس، وتنوعت البالغات 
مــا بيــن تعطــل مركبــات وإشــارات ضوئية وســقوط أشــجار ولوحــات إعالنية 
وتجمعات لمياه األمطار، فيما تؤكد المعلومات أن هذه الوقائع لم تســفر، ولله 

الحمد، عن أي خسائر بشرية.

أكثر  مــع  الــمــدنــي  الــدفــاع  تعامل  فقد 
منذ  وإنقاذ  بالغات مساعدة   105 من 
بداية موجة األمطار الغزيرة وتنوعت 
البالغات بين سقوط أشجار ولوحات 
إعالنية ومظالت وسحب مياه األمطار 
ــمــيــاه إلـــى بــعــض الــمــنــازل  ــول ال ــ ودخـ
إضافة إلى إخماد حريق اندلع بمحول 
المنامة  الــمــنــازل فــي  بــأحــد  كــهــربــائــي 
مع  والتعامل  انتشاره  والحيلولة دون 
واقــعــة ســقــوط ســقــف مــعــدنــي لغرفة 
منطقة  فــي  المنازل  أحــد  سطح  على 
النجدة،  دوريـــات  بــاشــرت  كما  عــالــي، 
عددا من البالغات منها سقوط أشجار 
إشارات ضوئية  أخرى وتعطل  ومواد 

وسيارات عالقة.
العامة  اإلدارة  بــاشــرت  جهتها،  ومــن 
مركبات  تعطل  عن  بالغا   34 للمرور، 
وتعطل  بسيطة  مـــروريـــة  وحـــــوادث 
الــضــوئــيــة، إذ عمل  ــارات  ــ بــعــض اإلشــ
مواقعها  تغطية  عــلــى  ــمــرور  ال ــال  رجـ
إصالحها  لحين  يــدويــا  بها  والتحكم 

مــن قــبــل الــمــخــتــصــيــن، بــالــتــعــاون مع 
مـــديـــريـــات الــشــرطــة بــالــمــحــافــظــات، 
ودوريــــــات الــنــجــدة، لــتــأمــيــن ســالمــة 
مــســتــخــدمــي الـــطـــريـــق، كـــمـــا قــامــت 
المرورية  الحركة  بتنظيم  الــدوريــات 
تجمع  شهدت  التي  الطرق  بعض  في 
مــيــاه األمــطــار بــاإلضــافــة إلــى تحويل 
لحين  بعضها  فــي  الــمــروريــة  الــحــركــة 
قيام الجهات المختصة بسحب المياه.
وفي إطار التعامل مع تداعيات موجة 
األمطار الغزيرة، أهابت اإلدارة العامة 
للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين 
الحيطة والحذر  أخــذ  الــكــرام ضــرورة 
المنزل  عــن  الكهربائي  الــتــيــار  وقــطــع 
عــنــد تــســرب الــمــيــاه بــداخــلــه ومـــن ثم 
إلى  إضافة  المدني،  بالدفاع  االتصال 
بــالــقــرب مــن أعــمــدة  الـــوقـــوف  تجنب 
اإلنارة والحذر من األسالك المكشوفة 
مياه  تجمعات  أمــاكــن  عــن  واالبــتــعــاد 
األمـــطـــار واتـــبـــاع إرشـــــادات الــســالمــة 

العامة الصادرة في هذا الشأن.

وحـــــــوادث ــات  ــ ــب ــ ــرك ــ م تـــعـــطـــل  ــن  ــ عـ ــا  ــ ــاغ ــ ب  34 ــرت  ــ ــاشـ ــ بـ “الـــــــمـــــــرور” 

الدفاع المدني تعامل مع 105 بالغات مساعدة وإنقــاذ



أثار موضوع توجه وزارة األشغال لفتح منفذ شارع 4635 بمجمع 646 القريب من النويدرات وهورة سند، موجة صراع كبيرة 
بين أهالي الشارع نفسه، الذين يرفضون فتحه لدواعي األمن والسالمة وألسباب أخرى، وأهالي المناطق القريبة الذين يرون 
بفتحه حاًل مهما لمشــكلة االختناقات المرورية التي تشــهدها المنافذ المحدودة لمناطق النويدرات، والعكر وهورة ســند. وبين 

هذا الرأي وذاك، تستعرض “البالد” تفاصيل هذه القضية.

المعارضون:
المنفذ يشكل خطورة علينا 

وسيحول حياتنا إلى جحيم

يؤكــد أصحــاب البيــوت المطلــة على الشــارع 
المذكــور وعددهم 11 فيال رفضهم التام فتح 
المنفــذ، مؤكديــن لـــ “البــالد” أنــه ال يمثــل حــاًل 
ألحــد، بقــدر مــا يشــكل تضييًقا عليهــم وعلى 
وطالبــات  طــالب  علــى  وخطــورة  عوائلهــم، 

الروضة الموجودة على ضفاف الشارع.
وقــال محمود المخرق إنه عندما تم تخطيط 
ســنوات  قبــل  األولــى  المرحلــة  فــي  األرض 
طويلــة فــي العــام 1987، وكان مديــر الطــرق 
بــوزارة األشــغال حينهــا عصــام خلــف، حاولنا 
فتــح المنفــذ لكــي نرفع من ســعر األرض، قبل 
تجزئتهــا وبيعهــا، فقــال لــي خلــف وبالحــرف 
ســيكون  ألنــه  المنفــذ؛  نفتــح  أن  “يســتحيل 
بالقرب منه مخطط لشــارع ســريع، ما يشــكل 
الدخــول  مــع  الشــارع،  خطــورة علــى ســكان 
الســريع للســيارات، والتي يزداد خطورتها مع 
ضيق الشارع نفسه، وهذه أمور نسوها اآلن”.

ويكمل المخرق “فتح المنفذ ســيحول حياتنا 
إلــى جحيــم، لــن نســتطيع الدخــول لكراجات 
أو  الســيارات،  ركــن  أو  الخــروج،  أو  البيــوت 
اســتقبال أحــد، كمــا أنــه يشــكل خطــورة على 

المارة”.
ويزيــد “أكثــر مــا شــغلنا هــو األمــن والســالمة 
للســاكنين، وهــو أمر لــن يتحقق إذ ما تم فتح 
المنفــذ، والــذي يقــود لممــرات طــرق كلها غير 
نافــذة، ناهيك أن معظم الذين تشــكوا لوزارة 
األشــغال وطالبــوا بفتــح المنفذ هــم من قرية 

النويدرات البعيدة عن المنفذ”.
ويســتلم خالــد جناحي طــرف الحديث بقوله 
“كيــف يمكــن اســتخدام المنفــذ وهــو بعــرض 
ال يتخطــى 12 متــرا فقــط، فــي ظــل وجــود 
ســيارات تقف على جانــب الطريق، وفي ظل 
ضيــق الشــارع نفســه؟ وكثافــة عــدد البيــوت 
نهايتــه،  إلــى  الشــارع  أول  مــن  تمتــد  والتــي 

ووجود روضة أيضا”.
وأردف جناحــي “بغــض النظر عــن الرغبة في 
اســتخدام المنفذ كاتجــاه واحد، أو اتجاهين، 
فــإن كال األمريــن ال يمثالن حاًل لنــا، بل ضررا 

نرفضه”.
مــن جهتها، قالت كلثم زينل “عندما أشــتريت 
قطعتــي أرض بالعــام 2004 علــى ضفاف هذا 
الشــارع، كان مكتــوب فــي عقــد الملكيــة أن 
الطريــق غيــر نافــذ، وهــو شــرط مهــم لرغبتي 
بشــراء األرضيــن، وهو حق قانونــي ال أتنازل 
عنــه برفــض فتــح المنفــذ المذكــور، ال أنــا وال 

عائلتي”.
عبــر  أخــرى  بدائــل  “هنالــك  زينــل  وتكمــل 
بالقــرب  أحدهــا  البديلــة،  المنافــذ  اســتخدام 
لمقبــرة  مالصــق  وآخــر  العلــوي،  مجمــع  مــن 
مــن  القريــب  الثالــث  والمدخــل  النويــدرات، 
شــركة )زيبــارت(، وهــي تمثــل حلــوال ممتــازة 

للســاكنين بمنطقة النويــدرات وبقية المناطق 
القريبة، فلماذا يتركونها وهي حلول مناســبة 
ومريحــة، ليشــددوا بالرغبــة علــى فتــح هــذا 
المجــدي  وغيــر  والضيــق  الصغيــر  المدخــل 
لالستخدام، خصوًصا أن مرور السيارات عبر 
المنفــذ ســيعطل شــارع 47 نفســه، وســيبطئ 
مــن  وســيزيد  القادمــة،  الســيارات  حركــة 

االختناقات المرورية؟”.

علــى  بيتــي  “يطــل  البحارنــة  إلهــام  وقالــت 
بعــد   47 شــارع  أن  ونالحــظ  العــام،  الشــارع 
كثيــًرا،  حالــه  تحســن  الجديــدة  التعديــالت 
فاالزدحامات الفعلية ليســت على الشارع 47 
وإنمــا في الشــارع 77 نفســه، حيــث لم توجد 
الجهــات المختصــة الحلــول النافــذة والدائمة 

لذلك”.
وتعلــق أميــرة إســماعيل بــأن وجــود الروضة 

تنقلهــم  وصعوبــة  األطفــال،  عــدد  وكثافــة 
بظــل ضيق الشــارع نفســه يشــكل إلزاًما على 
الجهــات المختصــة بعدم فتــح المنفذ؛ حماية 
والشــاحنات  الســيارات  حركــة  ألن  لهــم؛ 

ستشكل خطورة مباشرة عليهم.

المؤيدون:
منفذ حيوي وإستراتيجي          

لن نتنازل عن المطالبة به

فــي المقابــل، أبــدى جمــع مــن أهالــي المنطقة 
بمعية عضو المجلس البلدي عمر عبدالرحمن 
المنفــذ، حيــث يرونــه  لفتــح  التــام  تأييدهــم 
مســلًكا مهمــا للولــوج إلــى المنطقــة، مــع شــح 
المنافــذ، وتزايــد الرقعــة الســكانية والســكنية 
الكبيــرة التــي اجتاحــت المنطقــة بالســنوات 

العشر األخيرة.
وقــال ســيد عبــدهللا أحمــد إن أهالــي مناطق 
يعانــون  والنويــدرات،  والعكــر،  ســند،  هــورة 
جميًعــا مــن شــح المنافــذ ومــن تعطــل حركــة 
لمنازلهــم،  الولــوج  وبطئهــا، وصعوبــة  الســير 
بمعظــم األوقــات، مضيًفــا “شــارع 47 والــذي 
هــو امتداد لشــارع المحــزوره يكــون متجمًدا 

بطوابير السيارات بمعظم األوقات، خصوًصا 
لعــدد  المضطــرد  والتزايــد  الــذروة،  أوقــات 
ويطــال  األهالــي،  يطــال  بضــرر  الســيارات، 
يتحمــل  ومــن  المســؤول؟  فمــن  مصالحهــم، 
تبعــات ذلــك؟ أضف أن المنفــذ محط الخالف 
كان مفتوًحــا قبل ســنوات عــدة للعامة، وكان 
ييســر أمــور النــاس، لكنــه أغلق بعدما تشــكى 
الســاكنون علــى ضفــاف الشــارع مــن تضــرر 

سيارتهم؛ بسبب عبور الشاحنات”.
ويضيــف “نظــًرا لهــذا اإلغــالق، اتجــه النــاس 
نفســه؛  المنفــذ  قبــل  هــي  التــي  )البراحــة(  لـــ 
لكــي يســتخدموها مضطريــن كمنفــذ مؤقــت 
للمنطقة وإلى شــارع 77، لكن جمعا من نفس 
األهالــي تشــكوا لــدى صاحــب األرض، فقــام 
بإغالقهــا بأكــوام الرمال، والكتل الخرســانية، 
هــو  مــا  إلــى  ليصــل  االزدحــام  ارتفــع  وهنــا 
عليــه اآلن مــن وضع خانــق بمعظــم األوقات، 
ألهــل  اإلســتراتيجي   77 بشــارع  خصوًصــا 
المناطــق المحيطــة كلها، والذي يعتبــر المنفذ 
الوحيــد للقادميــن من الرفاع ومدينة عيســى 

وسند”.
وقال “وزارة األشــغال تكلفت عشرات اآلالف 
مــن الدنانير لفتح هــذا المنفذ للخدمة العامة، 

لكنها أقفلته قبيل فتحه بأيام قليلة”.

بــدوره، قال حســن محمود إن عرض الشــارع 
جــًدا  مناســب  متــر   12.3 إلــى  يصــل  الــذي 
لالســتخدام العــام، وإن الموضــوع الحقيقــي 
هــو محاولــة أهالي الشــارع االســتنفاع بمزايا 
الشــارع بشــكل شــخصي، وهــو أمــل معظــم 
النــاس، ويزيد “الكل يتمنــى أن يكون مرتاحا 
بمحــل ســكنه، وأن يكــون الشــارع لــه لوحده، 
ولكــن هــل يصح ذلــك على حســاب المصلحة 

العامة واآلخرين؟”.
ويردف محمود “نريد أن يكون الشارع منفذا 
للدخــول فقــط، وكل الجهــات المختصــة مــن 
بلديــات ومرور وأشــغال وافقــوا على فتحها، 

وأنها مناسبة لالستخدام العام”.
باألثناء، أكد أحمد الصربي أن أهالي المناطق 
القريبــة والمحيطــة يؤيــدون فتــح أي منفــذ 
يخفف من وطــأة االزدحامات عليهم، مضيًفا 
“لــو شــخصن كل شــخص فتــح المنافــذ التــي 
الســيارات  النــاس  لركــن  منزلــه،  علــى  تطــل 
فــي كراجــات بيوتهــم لألبــد، والســتغنوا عــن 

استخدامها”.
وقــال علــي الغانــم )وهــو قاطــن أمــام مطعــم 
“وصولــي  إن  المنفــذ(،  مــن  القريــب  كرامــي 
للبيت في أوقات الذروة يستغرق مني ساعة 
ونصــف تقريًبا، بل إن النــاس )هّونت( تزورنا؛ 

ألن الوصول لمساكننا يأخذ وقتا طويال”.
ذات  زوجتــه  تعــرض  الخــال  إيهــاب  وبيــن 
مــرة لحالــة صحيــة طارئــة، مبينا “لم أســتطع 
االختناقــات  بســبب  البيــت  إلــى  الوصــول 
المروريــة - إال بجهــد جهيــد، اضطررت حينها 
أن أصعد بسيارتي لألرصفة، وبأضرار طالتها 

ال تزال موجودة حتى اللحظة”.
بــدوره، قــال مهنــدس الطــرق الســابق محمــد 
محمود إن طول الشارع يبلغ 600 متر، ولديه 
طاقــة اســتيعابية لخدمة 13 ألف ســيارة في 
ســيارة   2500 وبمعــدل  يومًيــا،  اتجــاه  كل 
إدارة  أرقــام ذكرتهــا  الــذروة، وهــي  بأوقــات 
األشغال مســبًقا، وعليه فقارن بكفة االنتفاع، 
13 ألــف مســتخدم مقابــل ســيارات يمتلكهــا 

مالك 11 بيتا فقط.
بالســياق، اســتعرض عضــو المجلــس البلــدي 
عمــر عبدالرحمــن مجموعــة مــن الخرائــط لـــ 
“البالد” توضح موافقة عضو المجلس البلدي 
العامــة  اإلدارة  وموافقــة  وتوقيعــه،  الســابق 
“حيــن  مضيًفــا  أيًضــا،  “األشــغال”  و  للمــرور، 
طلبونــي أبديــت موافقتــي للمصلحــة العامة، 

وموافقة الجهات المختصة ليس إال”.

جانب من تجمع أهالي سند 

منفذ شارع 4635 بمجمع 646

عدد من أهالي سند يتحدثون إلى “البالد”

خالف بشأن فتح منفذ بين النوريدات وهورة سند
ــه “األشـــغـــال” ــوج ــت ــن مــؤيــد ومـــعـــارض ل ــي ــي الــمــنــطــقــة يــنــقــســمــون ب ــالـ أهـ

صــرح مديــر إدارة مشــاريع وصيانــة الطــرق بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات 
والتخطيط العمراني ســيد بدر علوي بأن نســبة اإلنجاز في مشــروع إعادة تأهيل 
جســر الشــيخ خليفة بن ســلمان بلغت 65 %، مشــيًرا إلى أن المشروع يندرج ضمن 
برنامــج الــوزارة لصيانة الطرق ويهدف إلى المحافظة على شــبكة الطرق وتمديد 

عمرها االفتراضي وإبقائها ضمن المستوى الفني واألداء اإلنشائي والوظيفي. 

جهودهــا  تبــذل  الــوزارة  أن  وأضــاف 
وشــوارع  طــرق  لتحظــى  وإمكاناتهــا 
واالهتمــام  بالعنايــة  المملكــة  مناطــق 
الســالمة  معــدالت  ولرفــع  الكافييــن 
الطــرق  الوظيفــي علــى شــبكة  واألداء 
مســتخدميها،  ســالمة  علــى  حفاظــا 
فــي  يتمثــل  المشــروع  أن  إلــى  مشــيًرا 
صيانــة جســر الشــيخ خليفة بن ســلمان 
مــن مينــاء ســلمان إلــى شــارع الحوض 
بطــول  وباالتجاهيــن  شــرًقا  الجــاف 
الطريــق  مســارات  مــن  كيلومتــًرا   21

ألــف   330 قدرهــا  إجماليــة  وبتكلفــة 
دينــار، ويتضمــن أعمــال معالجة الطبقة 
المتضررة وإعادة رصف الشــارع بطبقة 
جديدة من األسفلت وتركيب العالمات 
والتحذيريــة  التنظيميــة  المروريــة 
الالزمة لتحقيق السالمة المطلوبة على 

الشارع.
أعمــال  تنفيــذ  يتــم  أنــه  علــوي  وأردف 
المشــروع من قبل شركة ناس لألسفلت 
خالل إجازة نهاية األســبوع لتفادي أية 
ازدحامــات مروريــة، إذ إن تنفيذ أعمال 

إعــادة التأهيل للشــارع يســتدعي بعض 
بعــض  وإغــالق  المروريــة  التحويــالت 
المســارات علــى مراحل حســب برنامج 
العمــل، لــذا تهيب الــوزارة بمســتخدمي 

باإلشــارات  والتقيــد  التعــاون  الطريــق 
واإلرشــادية  التحذيريــة  المروريــة 
الموجــودة فــي موقع العمــل، كما تعتذر 

عن أي إزعاج تسببه تلك األعمال.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

“األشغال”: إنجاز 65 % من تأهيل جسر الشيخ خليفة بن سلمان
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أكــد نائــب رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجية والدفــاع واألمن الوطنــي بمجلس النواب بدر الدوســري أن دول مجلــس التعاون 
الخليجي عانت ومنذ 4 عقود من مخاطر المشــروع اإليراني التوســعي وتدخالت إيران في المنطقة، ما أفضى إلى تداعيات 

سلبية وخطيرة ضاعفت من المخاطر على أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة.

الخاصــة  الجلســة  خــال  كلمــة  وفــي 
بشــأن  المشــتركة  النــدوة  فــي  بالخليــج 
المتوســط  بالبحــر  الخاصــة  المجموعــة 
والشــرق األوســط والمنعقــدة فــي مدينــة 
أنطاليــا التركية فــي الفترة 12 - 14 أبريل 
الجاري، أشــار الدوســري إلى أن المشــروع 
التوســعي اإليرانــي فــي المنطقــة وتزايــد 
أنشــطة الحرس الثــوري اإليرانــي وأذرعه 
فــي عدد مــن العواصم العربية ضاعف من 
العمليات اإلرهابية والتدخات العســكرية 
المباشــرة وغيــر المباشــرة في تلــك الدول 
ممــا ســاهم في زعزعــة األمن واالســتقرار 
لوجــود  أســس  مــا  وهــو  المنطقــة  فــي 

جماعات وميليشــيات مسلحة خارجة عن 
القانون في دولها.

وأشــار الدوســري إلــى أن الــدول العربيــة 
تضــرر  كمــا   - تضــررت  البحريــن  ومنهــا 
اإليرانيــة  التدخــات  مــن   - األوروبيــون 
وأفضــت إلــى أضــرار عدة كتفاقم مشــكلة 
واســعة  وانتهــاكات  والهجــرة  الاجئيــن 
لحقوق اإلنسان جراء النزاعات والحروب 
الناشــئة بسبب تدخاتها، إضافة إلى عدد 
من األضرار األخرى كتذبذب أسعار النفط 
وعدم استقرار أسواقها، وانتشار التطرف 

واإلرهاب.
بــكل  يشــيدون  البرلمانييــن  أن  وأضــاف 

إيــران  أنشــطة  مــن شــأنه مواجهــة  جهــد 
العدائية وممارساتها اإلرهابية وتدخاتها 
لــدول  الداخليــة  الشــؤون  فــي  الســلبية 
المنطقــة، داعًيــا إلــى تحــرك فاعــل وحازم 
مــن قبــل المجتمــع الدولــي إلجبــار النظام 
اإليرانــي علــى الكــف عن دعــم التنظيمات 
ســيادة  واحتــرام  اإلرهابيــة  والمليشــيات 
فــي  التدخــل  وعــدم  واســتقالها  الــدول 
شؤونها الداخلية والتوقف الفوري عن كل 
مــا يزعــزع األمن والســلم علــى الصعيدين 
الدوســري  وأعــرب  والدولــي.  اإلقليمــي 
عــن مســاندة البحرين بقيــادة عاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل 

خليفــة للحقــوق كافــة والقضايــا العربيــة 
ودعــم  العادلــة  والعالميــة  واإلســامية 
جهــود تحقيــق وتعزيــز الســام اإلقليمــي 
المنازعــات  تســوية  وضــرورة  والعالمــي 
الدوليــة بالطــرق الســلمية وحظــر التدخل 

في شؤون الدول األخرى.

القضيبية - مجلس النواب

تداعيات خطيرة للتدخالت اإليرانية على استقرار المنطقة

بدر الدوسري يلقي كلمة في ندوة أنطاليا

“التحقيق الخاصة” تستجوب الضابطين المتهمين باالعتداء على نزالء
الــواقــعــة تفصيالت  ــن  ع لــســؤالــهــم  الــوحــدة  لمقر  ــود  ــه ــش وال عليهم  الــمــعــتــدى  نــقــل 

صــرح رئيــس النيابــة عضــو وحدة التحقيق الخاصــة إبراهيم الكواري بأن الوحدة ُأخِطرت مســاء الخميــس بمعرفة كل من اإلدارة 
العامة لإلصالح والتأهيل واألمانة العامة للتظلمات، بتحفظ إدارة مركز إصالح وتأهيل النزالء بمنطقة جو على ضابطين شــرطة 
وبعض األفراد التابعين لقوات األمن العام؛ العتدائهما صباح اليوم ذاته على سالمة جسم عدد من النزالء بالضرب، بداخل المركز 

أثناء تأديتهم وظيفتهم.

الوحــدة  أهــداف  إطــار  فــي  وأضــاف: 
بالكشــف عن حقيقة الوقائع التي تختص 
ارتكابهــا  عــن  المســؤولين  بهــا، وتحديــد 
والتزاًمــا  شــركاء،  أو  أصلييــن  كفاعليــن 
منهــا بتطبيــق المعاييــر الدوليــة للتحقيق 
فــي مثل تلك الوقائع؛ خصوًصا برتوكول 
جرائــم  وتوثيــق  لتقصــي  اســطنبول 
التعذيــب وإســاءة المعاملــة الــذي يوجــه 
وجديــة،  بســرعة  التحقيــق  إجــراء  إلــى 

بادرت الوحدة - فور إخطارها - بمباشرة 
إجــراءات التحقيــق فــي الواقعــة، والتــي 

استهلتها باالنتقال لمكان حدوثها.
وتابــع: انتقــل فريــق مــن المحققيــن مــن 
أعضــاء الوحــدة لمركــز إصــاح وتأهيــل 
النــزالء بســجن جــو، وتبيــن أن الواقعــة 
حدثت بداخل الغرف المخصصة للنزالء، 
لمــكان  دقيقــا  وصفــا  بالمعاينــة  وأثبــت 
الواقعــة، كمــا التقطــت العديد مــن الصور 

الفوتوغرافيــة وتــم إثبــات كل مــا يفيــد 
التحقيقــات، وتحفظــت الوحــدة على كل 
الكاميرات األمنية الخاصة بمكان الواقعة 
وقامــت بتفريغهــا وإثبــات محتواهــا، كما 
الطبيــة  التقاريــر  بضــم  الوحــدة  أمــرت 
إدارة  مــن  والصــادرة  بالنــزالء  الخاصــة 
بــوزارة  الشــؤون الصحيــة واالجتماعيــة 
الداخليــة، والتــي تبيــن تحريرهــا عقــب 
علــى  بنــاًء  مباشــرة  الواقعــة  حــدوث 

باإلشــراف  المكلــف  الضابــط  توجيهــات 
على مركز إصاح وتأهيل النزالء بســجن 

جو.

للضمانــات  وفًقــا  أنــه  الكــواري  وأضــاف 
اإلجرائيــة المقــررة لحمايــة المحتجزيــن 
بالتقصــي  المتعلقــة  والمبــادئ  والنــزالء 
والتوثيق الفعالين بشــأن جرائم التعذيب 
ببروتوكــول  المقــررة  المعاملــة  وإســاءة 
جميــع  نقــل  الوحــدة  قــررت  اســطنبول؛ 
النزالء الذيــن تعرضوا لاعتداء وغيرهم 
ممــن رأت ســماع شــهادتهم لمقــر الوحدة 
إذ  الواقعــة،  تفصيــات  عــن  لســؤالهم 
ألقــوال  المحققيــن  مــن  فريــق  اســتمع 
المجنــي عليهــم مــن النــزالء، كمــا انتقــل 
الطبيب الشــرعي الخــاص بالوحدة ووقع 
الكشــف الطبــي الشــرعي عليهــم وأثبــت 
وتاريــخ  وكيفيــة  إصابــات  مــن  بهــم  مــا 

حدوثهــا، واســتجوبت الوحــدة المتهمين 
بارتــكاب الواقعــة وهــم ضابطــان وعــدد 
مــن األفــراد مــن منتســبي مركــز إصــاح 
واتخــذت  جــو،  بســجن  النــزالء  وتأهيــل 
قبلهــم كل اإلجــراءات القانونيــة، وكلفت 
الوحدة شــعبة الشــرطة القضائية التابعة 
لهــا ســرعة البحث والتحري عــن الواقعة، 

ومازالت التحقيقات جارية حتى اآلن.
هــذا واختتم الكواري تصريحه باإلشــادة 
الداخليــة  وزارة  مــن  المطلــق  بالتعــاون 
مــع الوحــدة، بدايــًة من اكتشــاف الواقعة 
كل  وتقديــم  الوحــدة  إخطــار  وســرعة 
األدلــة واألطراف لها، وتســهيل إجراءات 

التحقيق وتنفيذ القرارات الصادرة.

المنامة - وحدة التحقيق الخاصة

إبراهيم الكواري
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@nccbahrain

التعاون بين البلدين في مجاالت

هناك حاجة لتعاون أمرييك بحريني أكبر وأعمق لصد التأثير اإليراني المزعزع لالستقرار وحلفائها 
الطائفيين واإلرهابيين، والحفاظ على أمن الخليج وخارجه،  فاأليديولوجية المتطرفة ال تزال 

موجودة ، سواء من التنظيمات اإلرهابية أو من إيران وحزب اهللا والحرس الثوري، والذي 
صنفته الواليات المتحدة األمريكية بالجماعة اإلرهابية وهو قرار مرحب به بقوة

الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد اهللا آل خليفة 
وزير الداخلية

تم بحث التحديات األمنية في منطقة 
الخليج والتدخالت اإليرانية السافرة 

في شئون دولها ودعم إيران الواضح 
لإلرهاب

أشاد معالي وزير الداخلية بالعالقات 
االستراتيجية التي تربط مملكة 

البحرين والواليات المتحدة، منوها 
إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون 

الدولي لمواجه اإلرهاب
توقيع مذكرة إقامة شراكة بين 

المتحف األمرييك ومتحف الشرطة 
بوزارة الداخلية والذي سيتم بناؤه 

مستقبًال

مناقشة التعاون الدولي لمكافحة 
التنظيمات اإلرهابية

أهمية األمن اإللكتروني وخطورة 
توظيف التكنلوجيا في مجال اإلرهاب

زيارة معالي الوزير لإلسعاف الجوي 
بالواليات المتحدة األمريكية

ابرز ما جاء 
في زيارة معالي وزير الداخلية 

للواليات المتحدة االمريكية

تبادل الخبرات في 
مجال التدريب

خفر السواحل

تفعيل مذكرات التفاهم 
في المجال الجمريك

 إقامة شراكة بين المتحف األمرييك ومتحف 
الشرطة بوزارة الداخلية

التدريب واألمن 
السيبراني

توقيع مذكرة تفاهم
مع مكتب التحقيقات الفيدرالي

@nccbahrain

لقاء معالي وزير الداخلية بوزيرالخزانة األمرييك ستيفن منوشين تناول بحث التعاون في مجال التدريب لمكافحة اإلرهاب 
وغسيل األموال

زيارة معالي الوزير لإلسعاف الجوي بالواليات المتحدة األمريكية، واإلضطالع على خدمات اإلسعاف الجوي األمرييك

معالي وزير الداخلية يعقد سلسلة من االجتماعات مع رؤساء وأعضاء اللجان بالكونجرس األمرييك

معالي وزير الداخلية في اللقاء الذي نظمه المجلس األطلسي  تحت عنوان:
(التعاون األمرييك في مكافحة اإلرهاب وإنفاذ القانون في الشرق األوسط)

تلخيص حديث  الجانب األمرييك:

اجتماع معالي الوزير مع السيد الن سوندرز القائم بأعمال نائب المفوض المساعد بوزارة األمن الداخلي وقائد خفر 
السواحل األمرييك 

يوم 10 أبريل 

يوم 11 أبريل 

يوم 12 أبريل 

اللقاءات التي أجراها 

معالي وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد اهللا آل خليفة
إلى الواليات المتحدة األمريكية الصديقة

أهم الموضوعات التي تتطرق لها معالي الوزير:

الجهود المشتركة بين البلدين وتطويرها وفتح مزيد من آفاق التعاون المشترك.
التحديات األمنية وبؤر اإلرهاب في المنطقة والعمل على التعامل معها.

التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.

البحرين رائدة في التنمية الديمقراطية  وتمكين المرأة  والحرية الدينية وحرية التعبير ومكافحة االتجار بالبشر
إيران عملت على فرض نظام ديني على غرار تجربة حزب اهللا ولم تتكلل مساعيهم بالنجاح ولن نسمح لهم بذلك

لدينا أدلة واضحة على استخدام المتفجرات اإليرانية عام 2017 في تفجير خط أنابيب رئيسي للنفط ينقل ربع مليون برميل من النفط يوميا
أولويتنا الرئيسية هي ضمان السالمة العامة وحماية الناس والحفاظ على السالم ومكافحة الجريمة. 

جاللة الملك أطلق إصالحات شاملة عبر الميثاق الوطني بإجماع 98.4% من البحرينيين في استفتاء وطني.
ترحيب قوي بالخطوة االمريكية التي صنفت قوات الحرس الثوري اإليرانية جماعة إرهابية.

تنظيم (داعش) اإلرهابي لم يتم هزيمته بالكامل ولن نواجهه في ميدان المعركة إنما عبر تطبيق القانون وأمن الحدود.
التحديات ال تتعلق فقط بهذا التنظيم بل بجميع الكيانات اإلرهابية في كافة أنحاء العالم مثل تنظيم القاعدة.

المطلوب تعزيز التعاون الدولي ، وإيجاد نظام يشمل األشخاص المشتبه بهم ، فالمواجهة أصبحت داخل الدول.
ضرورة تطبيق اآلليات الالزمة لمنع تنقل العناصر اإلرهابية من دولة إلى أخرى.

بحث االجتماع التحديات األمنية في منطقة الخليج والتدخالت اإليرانية السافرة في شئون دولها ودعم إيران الواضح لإلرهاب.
االجتماع تطرق إلى أهمية العمل المشترك وتبادل الخبرات في مجال التدريب واألمن السيبراني.

تطرق إلى إلى إجراء تمارين مشتركة بين خفر السواحل في البلدين وتفعيل مذكرات التفاهم في المجال الجمريك.

لقاء معالي الوزير بمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

التوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين تتعلق بالتعاون في كافة مجاالت إنفاذ القانون وتبادل المعلومات، بما يسهم في منع 
الجريمة والكشف عنها بجانب تبادل التدريب وأفضل الممارسات.

تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تتضمن  إقامة شراكة بين المتحف األمرييك ومتحف الشرطة بوزارة الداخلية والذي سيتم 
بناؤه مستقبًال، بحيث يقدم المتحف األمرييك المساعدة من حيث الخبرة والمشورة في إنشاء متحف الشرطة.

الجانب األمرييك يؤكد استعداده لتعزيز التعاون والتنسيق األمني مع البحرين وتبادل الخبرات في مجال التدريب.
زيادة فعالية األجهزة األمنية في مواجهة التحديات األمنية الراهنة.

الدوسري يخاطب ندوة “المتوسط 
والشرق األوسط” بأنطاليا التركية
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ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 
منها ما ال يتعارض مع قوانين 
النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

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

عندما 
يسقط 
المطر...

saeed.mohamed
@albiladpress.com

سعيد محمد

Û  نســتذكر أيــام الطفولــة.. ونتبــادل القصــص اللطيفــة.. ونعــود إلــى الوراء ســنوات
وســنوات، ونتصفــح الصحــف القديمة والتصريحات باالســتعداد لموســم األمطار، 

وتلبية احتياجات المواطنين، وتقوية البنية التحتية.. و “طق يا مطر طق”.
Û  تتوالــى حينهــا الكثير مــن الحكايات.. كل شــوارع البلد ومدنها وقراها وبســاتينها

تتحــول إلــى بحيــرات كبيــرة، وتغــرق الكثير مــن المواقــع.. مبان ومرافــق حديثة 
كلفت الماليين تباغتها المياه.. وتعود السوالف من جديد.. البنية التحتية.. خطة 
الطــوارئ.. الجهوزيــة.. االســتعداد.. وأســطول الصهاريــج التي تجول البلد شــمااًل 

وجنوًبا.. شرًقا وغربا.
Û  بــارك هللا فيهــم.. رجــال الدفــاع المدنــي والشــرطة والمــرور والطــرق والبلديــات

وإدارات الخدمــات والمستشــفيات والمتطوعــون يهرعــون إلــى كل موقع يتطلب 
تقديــم المســاعدة العاجلــة جــًدا.. ولن تهــدأ االتصــاالت والصرخات واالســتغاثات 
واالنتقــادات والشــكاوى والبالغــات.. وربمــا تجدهــا هــي ذاتهــا لــم تتغيــر.. ذات 

الصرخات واالستغاثات واالنتقادات والشكاوى ولكم عددها يتضاعف.
Û  تمتلــئ وســائل التواصــل االجتماعــي بالصــور ومقاطــع الفيديــو التي ســتجد فيها

الكثيــر مــن “االســتغاثات أيًضــا”.. هــذه مواطنــة فــي منــزل آيــل للســقوط.. وهــذا 
مواطــن فــي وحــدة ســكنية تســلمها للتــو.. وهــذه مجموعــة مــن المواطنيــن أمــام 
مشــروعهم اإلســكاني.. وهنــا شــباب يســاعدون بعضهــم البعــض فــي الخــروج من 
البحيــرات.. وهنا رســومات الكاريكاتير والمقاطع الفكاهيــة.. والصورة األبلغ التي 

تجمعهم: “الحقونا.. غرقنا”.
Û  فوهات شــبكة تصريف األمطار والمجاري تطفح.. الكثير من المنازل تتعطل فيها

الكهرباء.. أسواق ومجمعات تجارية ومرافق تتفنن في إنقاذ نفسها ما استطاعت 
إلى ذلك سبيال.. إنه المطر يا جماعة الخير.

Û  أحياًنا.. يتم إيقاف بعض األنشطة والفعاليات.. وربما تتوقف الدراسة في حاالت
الطقس الشــديد.. وهذا أمر اعتيادي في ظروف التقلبات الجوية.. لكن أن تتكرر 
ذات الشــكوى وذات المعاناة من مشــكلة قائمة منذ ســنين.. والمســؤولون تحدثوا 

عنها منذ سنين.. ودخلت أدراج النسيان منذ سنين.. “طق يا مطر طق”.
Û  ربمــا يعــود الحديــث عــن مشــروع عــوازل األمطــار فــي كل المحافظــات.. وربمــا

أيًضــا يعــود نظام صــرف التعويضــات للمواطنين المتضررين.. وقــد يهتف النواب 
فــي المجلــس التشــريعي بالصراخ تــارة واللوم تــارة والوعيد بمســاءلة المقصرين 

ومحاسبتهم.. و “طق يا مطر طق”.
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أكــد عضــو مجلــس أمنــاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش الســلمي صــاح الجودر أن العمق التاريخي الكبيــر للبحرين أوجد في 
مجتمعاتها المفاهيم الكبرى بالصفح، والتعايش، والسلم واالنفتاح على اآلخر.

وأضــاف أن “المراكــز التعايشــية لمختلــف 
األديــان موجــودة في البحريــن منذ مئات 
السنين، ولكن المشروع اإلصالحي لجاللة 
الملك أوجد لها نوًعا من المشاركة الفاعلة 
مــع المجتمــع البحرينــي، بصــورة تؤكد أن 
البحرين هي موطن التعايش لكل البشر”.
جاء ذلك، على هامش تقديمه ندوة “فضاءات 
التعايش السلمي في مملكة البحرين” بمجلس 
جابــري بقريــة الجســرة أخيــًرا، بحضــور جمــع 
غفير من النشطاء االجتماعيين، واإلعالميين، 
حــرص  والــذي  المحلــي،  بالشــأن  والمهتميــن 

كثيرون منهم على الحضور باكًرا.
نســرين  اإلعالميــة  األمســية  عريفــة  ورحبــت 
البحريــن  تفــرد  مؤكــدًة  بالحضــور،  معــروف 
التيــارات واألطيــاف  فــي احتضــان  وتميزهــا 
الدينيــة والعرقيــة والمذهبيــة المختلفــة منــذ 

مئات السنين، بحالة وصفتها “بالفريدة”.
وأوضــح الجــودر أن التعايش الســلمي، خصلة 
ُتميــز المجتمــع البحرينــي المعروف بالتســامح 
والتقــارب مــع اآلخريــن، مضيًفــا “منــذ قــرون 
عديــدة لــم يكــن البحرينــي يعــرف ديــن جاره، 
حالــة  بفعــل  العرقــي،  توجهــه  أو  مذهبــه،  أو 
التمازج واالندماج الجميلة بين فئات المجتمع 
المختلفــة، ســواء فــي المحــرق أو المنامــة أو 
القــرى، ولذلك نجحت البحرين في اســتقطاب 
الماضيــة،  الســنوات  طــوال  العالــم  شــعوب 
بــل وتميــزت فــي تقديــم الحفــاوة والضيافــة 
والحقــوق العادلــة والمتســاوية لهــم، دون أن 

يكون هنالك أي أثر سلبي داخل النفس”.
وأضــاف “كل يوم نتشــرف بزيــارة وفد أجنبي 
للبحريــن، ليــرى هــذه المشــاهدات علــى أرض 
الواقــع، التي ال ُتصنف بالتجربة المقتبســة من 
الــدول األخــرى، بل بالنمــوذج القائم منذ مئات 
الســنين، وهي مشــاهد قائمة ومتراكمة، يشير 

إليها الكثيرون بفخر بالغ”.

وتابع “إن الحوار المباشــر ســمة تميز الشــعوب 
المتحضــرة، ففــي البحريــن على ســبيل المثال 
المحــرق  بمحافظــة  مجلًســا   150 مــن  أكثــر 
لوحدهــا، يتالقــى فيهــا النــاس، ويتحــاورون، 
التــي  اإللكترونيــة  المجالــس  يخالــف  بشــكل 
يغــذى العقــل فيهــا بأمور قــد ال ترتبــط بالواقع 

بأي صلة”.
وقــال إن “تميــز البحريــن كشــعب وكمنظومــة 
ــا  حيــاة فــي ثقافــة )التســامح(، يقودنــا تلقائيًّ
للتعايــش، ولبلــد عريق عمقــه التاريخي 5000 
ســنة، هذا العمق هو الذي أوجد هذه المفاهيم 
الكبــرى والتــي منهــا أيًضــا الصفــح، واالنفتــاح 

على اآلخر، والكرم”.
حيــن  “المجالــس  قــال  ذلــك،  علــى  وكشــاهد 
اختيــرت  مــرة،  ألول  ــا  خليجيًّ تأسيســها  تــم 
المنامــة لكي تكون حاضًنا لها، وإقرار المحاكم 
 ،1928 العــام  فــي  كان  الــذي  أيًضــا  الشــرعية 
وأكمــل بناءها العــام 1938، فلذلك فإن الموقع 
المميــز للبحرين له تأثيــره البالغ على المنطقة، 

لبلد كانت في يوم ما تصدر العلماء للخارج”.
ا،  وأوضــح “أن البحريــن لهــا مكانة قويــة ثقافيًّ
فكثيــر مــن المــدارس األجنبيــة التــي جــاءت 
إلــى هنــا، علــى ســبيل المثــال، ُلقيــت بحفــاوة 
فــي  الفرنســية  المدرســة  منهــا  واســتقبال، 

عقيــدة  تعكــس  بصــورة  وغيرهــا،  البســيتين، 
الثقافــات  احتضــان  فــي  البحرينــي  الشــعب 
األخــرى، وهــو يقــف –بالمقابــل- علــى أرضيــة 
قويــة يتمســك خاللهــا بهويتــه، والتــي يؤمــن 

بأنها لن تتأثر بأي موجة ثقافات دخيلة”.
البحريــن  فــي  التعايــش  “مراكــز  وواصــل 
موجــودة منــذ مئــات الســنين، ولكن المشــروع 
نوًعــا  لهــا  أوجــد  الملــك  لجاللــة  اإلصالحــي 
المجتمــع  تيــارات  الفاعلــة مــع  المشــاركة  مــن 

البحريني المختلفة”.
وجــدوا  الذيــن   - مثــاالً   - “الهنــدوس  وقــال 
علــى هــذه األرض منــذ العــام 1819، ولكننــا لم 
نســمع عــن احتفــاالت أو مناســبات يشــارك بها 
مــع  األخيــرة  الســنوات  باســتثناء  المســلمون، 
المشــروع اإلصالحــي لجاللــة الملــك، وكذلــك 
المســيحيين الذيــن توجد كنائســهم منــذ العام 
1905، واليهــود والذيــن توجــد معابدهــم منــذ 
العــام 1930، والبهائيــون لهــم مــكان للعبــادة، 
والبهرة وغيرهم”. وقال “ميثاق العمل الوطني 
والدســتور يؤكــدان الحريــة الدينيــة، والدولــة 
مســؤولة في الحفاظ علــى كل هذه المكونات، 
وألن توفــر لها األرضية الخصبــة والمثلى لكي 
تمــارس حقوقهــا الدينيــة بأعلــى درجــات مــن 

الحرية والشفافية”.

جانب من األمسية

مجلس جابري يحتضن أمســية عن فضاءات التسامح واالنفتاح
الجودر: البحرين موطن التعايش لكل البشر

قال األكاديمي علي فخرو إن التعقيدات التي تشوب القطاع التعليمي كبيرة جًدا على مستوى عالمي، وليس محليا فقط، داعًيا 
إلعداد العدة لمساعدة الطالب والمعلم لمواجهة هذا الواقع، وفهمه، وبأن يكون لكليهما القدرة بأخذ الموقف قبالة ذلك.

وأكــد فخــرو هامــش النــدوة التي أعدهــا نادي 
العروبــة أخيــًرا تحــت عنــوان “100 عــام علــى 
التعليــم فــي البحرين” شــاركه بتقديــم ورقتها 
كل مــن الكاتــب عبدعلــي الغســرة، واألكاديمي 
ناصــر الموســوي، أهميــة تكامــل دور الطالــب 
والمعلم والبيت في نجاح العمليتين التعليمية 

والتربوية. 
ظــل  الحضور”فــي  لجمــع  بحديثــه  وأضــاف 
يتســلل  المتســارع،  التكنولوجــي  التطــور 
إلينــا خليــط ضخــم مــن األخبــار والمعلومــات 
مذهــل  وصعــود  مًعــا،  والكاذبــة  الصحيحــة 
التجاريــة  واإلعالنــات  السياســية،  للشــعبوية 
المفرطة، طغيان شــديد في ثقافة تســطيحيه 
االرتبــاط  أشــد  مرتبطــة  اســتهالكية، حســية، 
موتــا  بذلــك  مســببة  األميركيــة،  بالثقافــة 
للسياســة فــي العالــم، وغيــاب لأليديولوجيات 

العقالنية، الشاملة، والمتماسكة”.
القطــاع  يواجهــه  المؤســف،  “الواقــع  وأردف 
التعليمــي بجميــع مفاصلــة أكثــر مــن غيــره، إذ 
واقــع  مجــرد  ليــس  والطالــب  المعلــم  يواجــه 
عالمــي جديــد، معقــد ومتشــابك، بــه تحديــات 
كبيــرة جــًدا، وإنما مع واقــع عربي، به كثير من 
والــذي يحتــاج ألبعــد  التخلــف، والتعقيــدات، 
الحــدود أن يتغيــر، ومن ســيغيره إذا لم توجد 

اإلرادة الحقيقية لذلك”.
وأوضح “التعليم الذي ال يتوجه لفهم الواقعين 
ونقدهمــا  وتحليلهمــا  والعربــي،  العالمــي 
وتجاوزهمــا هــو تعليــم فاشــل، خصوًصــا مــع 
انتقــاد كثيــر مــن الُكتــاب فــي أوروبــا وغيرهــا 
تعيــد  ألنهــا  التعليميــة؛  مــًرا ألنظمتنــا  انتقــاًدا 
إنتــاج نفــس الثقافــة، والعقليــة، والتوجهــات، 
عندنا خريجون، ويقولون إن هذه هي مشكلة 

المشاكل في مجتمعاتنا”.
وأضــاف ”أمــام هــذا الواقــع فــي العالــم، وفــي 
عالمنــا نحــن، البد من فلســفة تربوية، أساســها 

التوجــه نحــو تغييــر الواقــع، وليــس التعايــش 
معــه، أو فهمــه، األمــر الــذي يقودنــا للتســاؤل: 
مــا المدخــل لمثــل هــذا التعليــم والتربيــة التي 

نريدها؟”.
لألنظمــة  الرئيــس  ”المدخــل  فخــرو  وتابــع 
المهنــة  هــذه  المعلــم،  هــو  الجيــدة  التربويــة 
يجــب أن تكــون مســاوية تماًمــا في مســتواها 
االجتماعي لمهن الطب، والمحاماة، والهندســة 
وغيرهــا، األمــر الــذي يحتــاج إلعــداد جامعــي 

ومهني، وثقافي”.
وقــال “الجانــب الثقافــي هنــا هو إضافــة لمهنة 
فالمعلــم  األخــرى،  المهــن  بخــالف  المعلــم، 
يتوجــب أن يكــون لــه إعــداد ثقافــي متكامــل؛ 
ألنــه ســيتعامل مع تطوير اإلنســان، وتحســين 

كل مكونات حياته”.
موســًعا  تقريــًرا  أعددنــا  ”عندمــا  واســتطرد 
فــي العــام 2002 عــن ضــرورة تطويــر الحــراك 
التعليمــي وفــق التوجهــات التــي تحيــط بنــا، 
اكتشــفنا أن األمــر مطــروح خليجًيــا منــذ العام 
التعــاون  1985 وعلــى مســتوى دول مجلــس 
الخليجــي، داللــة بأن هناك كثيرا مــن القرارات 
الجيــدة التــي يتــم اتخاذهــا بالفعــل، لكنهــا ال 
تطبــق وتنفــذ فعلًيــا، لتكــون جــزًءا مــن الواقع 

المعاش”.

لمعلــم  إعــداد  ســنوات   6 مــن  ”أقــل  وواصــل 
اإلطــالق،  علــى  مقبــول  غيــر  أمــر  المســتقبل، 
تقســم مــن 4 ســنوات إلــى 5 كتعليــم أكاديمــي 
ُيــدرب  الجامعــة، وســنتين تدريــب، كمــا  فــي 
الطبيــب فــي المركــز الصحــي أو المستشــفى، 
قبل أن يأخذ المســؤولية كاملة، فالمعلم يجب 
أن يكــون مثقًفــا، وملتزمــا بالتجــدد الحضاري، 
إيجــاد  مــع  للمجتمــع،  األساســية  والقيــم 
وتنظيــم  المهنــة،  يضبــط  متطــور  بروتوكــول 

مدني ألصحاب المهنة”.
وأكد أن “األمر يرتبط أيًضا بالتعليم المســتمر، 
وبالــدورات التدريبيــة اإلجباريــة، والمشــاركة 
فــي البحــوث التربويــة، حينهــا ســيكون لدينــا 
طلبتــه  فــي  ينمــي  أن  علــى  القــادر  المعلــم 
الموجــودة  الطاقــات  يفجــر  وألن  اإلنســانية، 

داخلهم”.
وأردف ”حين نتحدث عن معلم قادر  «

على أن يوجد التغيير المأمول، يجب 
أن يكون وضعه االقتصادي مرتاًحا 

مثله مثل غيره من بقية المهن 
األخرى، ولطالما استشهد بالتجربة 

اليابانية، إذ يكون المعلمون في 
سقف العشرة بالمئة العليا من 

رواتب الموظفين بالدولة”.

جانب من الندوة

فخــرو: التعليم الــذي ال يواجه الواقــع ويحلله وينقذه “فاشــل”
المعلم والطالب والبيت أساس نجاح العملية التعليمية
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من الرابح بتمويل التقاعد االختياري “فائض التعطل”؟
قــال بعضهــم إن أمــوال الشــعب ســوف تذهــب 
إلى الشعب وقال آخر إننا سوف ندعم ونساعد 
أهلنــا وأحبتنــا وإن عــذاري لــن تســقي البعيــد 
هــذه المــرة. كل ذلــك كالم جميــل بــل ونحــث 
عليه، فالبحرين وشــعبها أولــى باألموال من أن 
تســتخدم في أغراض أخــرى، وهذا نبصم عليه 
بالعشــرة ولكــن أيــن موضع الخالف الذي شــغل 

الشارع المحلي في األيام األخيرة؟
أحبتــي عندمــا يســتقطع مــن راتبي مبلــغ معين 
)من دون إرادتي ودون موافقتي( ألجل تمويل 
مســتحقات العاطليــن ويكــون كل الشــعب أمام 
األمــر الواقــع، فال حول لنا وال قــوة وربما ألجل 

عين تكرم ألف عين. 
المشــروع  علــى  طويلــة  ســنوات  مــرور  وبعــد 
ذي  مــن  أســوأ  العاطليــن  قضيــة  أن  نكتشــف 

قبــل وأيًضــا أعدادهم فــي تزايد غريــب )المبلغ 
الــذي اقتطع منــا كمواطنين لم يحل المشــكلة(، 
مالــي  فائــض  هنــاك  تماًمــا  النقيــض  وعلــى 
ضخــم بالمالييــن جــراء األمــوال المتقطعة من 
المواطنيــن، هنا ماذا نشــعر به نحــن المواطنين 

في ظل الظروف االقتصادية الصعبة؟
فبــدل أن تصــرف األمــوال فــي المشــروع الذي 
خصصــت ألجلــه أو يعــاد ولــو جــزء منهــا لمــن 
اقتطعــت منه، يتم توجيهها لمشــروع آخر وهو 
مشــروع التقاعــد االختيــاري، وكأن المواطنيــن 
أصبحــوا مصــدر تمويــل الدولــة فــي مشــاريعها 

وليس العكس.
منذ بدء ســريان نظام التأمين ضد التعطل في 
يونيــو 2007 ولغايــة فبرايــر 2012، بلغ الرصيد 
الفائــض في نظــام التأمين ضــد التعطل 228.3 

مليــون دينار، فيما لم تتجاوز كلفة التعويضات 
للفتــرة نفســها 23.6  التــي صرفــت  واإلعانــات 
مليــون دينــار فقط! ثم ارتفع الفائــض مع نهاية 
العــام 2014 إلــى 400 مليون دينار )مقتبس من 

مقال هاني الفردان 2015(.
 Win المحصلــة مــن كل مــا ســبق أن األمــر ليس

Win situation كمــا قالــت إحدى النواب الكرام 
 Win lose بــل المســالة فــي نظــري أقــرب إلــى
situation فالمواطنــون اقتطعــت من حســابهم 
مبالــغ ضخمــة جــدا والعاطلــون أعدادهــم فــي 
ازديــاد، وأيضــا تتخلــص الدولــة منهــم. وأعباء 
تمويل التقاعد الحكومي باالستفادة من أموال 

التعطل. أين الـ WIN في المسالة إذن؟
بالمناسبة، استرجعت وزارة الداخلية في العام 
2015 قيمــة المبالــغ المســتقطعة عــن موظفيها 
منــذ إطالق المشــروع في العــام 2006، وأتمنى 
بمــا  والمؤسســات  الــوزارات  بقيــة  تحــذو  أن 
قامــت بــه وزارة الداخليــة؛ وذلك للمســتجدات 

االقتصادية في المنطقة. 

أحمد آل نوح

غزو اإللحاد...
ْفَنا لِلنَّاِس ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل  “وَلقد َصرَّ
َفأََبى َأْكَثُر النَّاِس ِإالَّ ُكُفوًرا” )اإلسراء: 89(. هكذا 
خاطب القران الكريم الجاحدين بالله عز وجل 
ومــن يرفضــون اتبــاع دينــه، فهــل ســأل الملحد 
نفســه كيــف ال أؤمــن باللــه وأنــا موجــود علــى 
كوكبه؟ هل فعال يعتقد أنها مجرد صدفة قادته 
إلــى هــذه الحياة؟ هــل يعتقد أن روحــه الباقية 
بعــد رحيلــه ماهــي إال صدفــة؟ هل هــو أعمى ال 

يبصر ما بعد الحدود!
اإليمــان باللــه فطــرة تجدهــا فــي قــرارة نفــس 
اتبــاع مشــوهات اإلســالم  لكــن  أبنــاء ادم،  كل 

وموجــات اإللحــاد النشــطة المقبلــة مــن البــالد 
البعيــدة أثــرت كثيــرا علــى ضعــاف اإليمــان أو 
المفكريــن كمــا ديــكارت، إذ قــال “أنــا أفكــر إذن 
أنــا موجود”. حســنا ال نختلف أنك موجود، لكن 
من أوجــدك؟ فمثاًل البعض يبرر إلحاده ونفوره 
مــن الديــن بســبب المتطرفيــن واإلرهــاب ضــد 
األديان األخرى، متناســيا أن اإلســالم أيضا ضد 
التطــرف واإلرهاب وأن تلــك المجموعة ال تتبع 
اإلســالم الصحيح وأنها فقط تمارس الوحشية 
تحت اســم اإلسالم البريء من هذا االستغالل، 
والبعــض اآلخــر يبــرر إلحــاده بأنــه غيــر مقتنــع 

باألديــان أو بوجود إله خلق كل تلك المعجزات 
بالرغــم مــن وجود دالئل مقنعة للغاية، والبعض 
اآلخر برر إلحاده بأن المجتمع اإلسالمي يرهبنا 
مــن هللا ومــن عذابــه في القبر، قائليــن: لماذا لم 
يحدثونــا قــط عــن نعيــم القبــر؟ لمــاذا الصــورة 
المتكونة في أذهاننا هي عن عذاب هللا فقط؟

مواقــع  وظهــور  اإلنترنــت  انتشــار  أن  أنكــر  ال 
التواصــل االجتماعــي ســاعد كثيــرا هــذه الفئــة 
علــى االنتشــار ومحاولــة أغــواء اآلخريــن عبــر 
نشر آرائهم وسخريتهم من األديان، إذ كان هذا 
الموضــوع قديمــا مــن المحرمــات فــي التحدث 

عنــه أمــا اآلن أرى الكثيــر مــن المتفاخريــن فــي 
إلحادهــم. وإننــي مؤمنــة بــأن ربنــا لــم يخلقنــا 
ليعذبنــا، قــال لنــا عــز وجل مــا يريده منــا وما ال 
يريده، ونحن نعرف ماذا يرضيه وماذا يغضبه، 
نحــن مــن يختــار الطريــق، ونحــن مــن نســاهم 
فــي تحديــد طريــق غيرنــا بالكلمــة الطيبــة عــن 
ديننــا الحــق، فإســالمنا ِعبادة، وقانــون، وِنظام، 

وَمذهب، وعمل، الحمد لله على ِنعمته.

سوار الهنداوي
طالبة إعالم بجامعة البحرين



35 نائبا يؤكدون أهمية الحفاظ على السلم األهلي
الملفقة ــار  ــب واألخ واالفـــتـــراءات  ــب  ــاذي األك ينشر  مــن  كــل  محاسبة 

صاحــب  البــاد  عاهــل  توجيهــات  إطــار  فــي 
آل خليفــة  بــن عيســى  الملــك حمــد  الجالــة 
المســتمرة بحمايــة الســلم األهلــي بيــن فئــات 
وضمــان  وطوائفــه،  البحرينــي  الشــعب 
الســام االجتماعــي، وعمــًا بواجــب الســلطة 
التشريعية في حفظ كيان المجتمع وسامته، 
ودورهــا التشــريعي والرقابــي، وواجبهــا فــي 
وضــع التشــريعات الازمــة الكفيلــة بالحفــاظ 
وتماســكه  وتســامحه  المجتمــع  ُلحًمــة  علــى 
واســتقراره، وفــي ضــوء ما تشــهده فضاءات 
التواصــل االجتماعــي مــن مخالفــات جســيمة 
ألخــاق المجتمــع، وثوابتــه وقيمــه، وشــيوع 
التعدي والُسباب والطعن واإلساءة للمعتقدات 
وتشــويه الُســمعة والغمز واللمــز والوقوع في 

األعــراض واإلســاءة للعائــات، وانطاًقــا مــن 
رغبتنا في الحفاظ على حق المجتمع الراسخ 
فــي حرية التعبيــر المكفولة دســتوًرا وقانوًنا، 
والتــي ال يمكــن المســاس بهــا تحت أي شــكل، 
وحتــى ال ينزلــق المجتمــع فــي أتــون التناحــر 
والُفرقة وتتحول مواقع التواصل االجتماعي 
إلــى منصاب لزرع الكراهية والُبغض وإشــاعة 
روح الهدم والتطاول الهّدام على المؤسســات 
الشــائعات  وانتشــار  والطوائــف،  والجماعــات 
واألخبــار الملفقــة والكاذبــة، وحفًظــا لحقــوق 
المواطنيــن األبريــاء الشــرفاء، فــإن الموقعين 
مــن النــواب يناشــدون جميــع فئــات المجتمــع 
وجميــع  وأفــراده،  وكياناتــه  ومؤسســاته 
الُكتاب والصحافيين واإلعاميين، وأصحاب 

االجتماعــي،  التواصــل  بمواقــع  الحســابات 
البحرينــي،  المجتمــع  بثوابــت  االلتــزام 
ومسلمات حرية التعبير، والدستور والقانون، 
وتجنــب ما ُيفرق المجتمع وينشــر بين أفراده 
الســلم  علــى  والحفــاظ  والتناحــر،  الشــقاق 
وقبــول  والتعدديــة  التســامح  وروح  األهلــي 
اآلخــر، والمســاهمة في دفع مجتمعنــا وبادنا 
إلــى األمــام مــن خــال حريــة تعبيــر مســؤولة 
ملتزمــة بروح القانــون، باعتبارها من الثوابت 

التي ال يمكن الحياد عنها. 
كما يطالب الموقعون من النواب وعددهم 35 
نائًبا أنه يجب على جميع المســؤولين بالدولة 
خصوصا القائمين على األجهزة العدلية القيام 
بدورهم الوطني في محاســبة كل من يخالف 

القانون ويهدد السلم األهلي وينشر األكاذيب 
واالفتــراءات واألخبــار الملفقــة؛ حفاًظــا علــى 
دون  وتســامحه،  وســلمه  المجتمــع  ســامة 
المســاس بأي حال بحق المجتمع في ممارسة 
حريــة الــرأي والتعبيــر والنقــد، وفًقــا ألحــكام 

القانون.
أن  ضــرورة  علــى  الموقعــون  النــواب  وشــدد 
يتــم الحفــاظ علــى حقــوق األفــراد وأعراضها 
والكيانــات  المؤسســات  واحتــرام  وســمعتها 
الدســتورية والقانونية، وأن تتم حماية السلم 
روح  وتثبيــت  عليــه،  والحفــاظ  االجتماعــي 
التســامح والتعدديــة، وأال ُيتــرك األمــر حتــى 
ينزلــق المجتمــع إلــى منزلــق خطيــر قــد يهــدد 

سلمه وتسامحه.

المنامة - بنا

وضــع عــدد مــن األطبــاء االستشــاريين والمتخصصيــن فــي التثقيــف الصحــي والعامليــن 
الصحيين أمام المواطنين والمقيمين، الذين حضروا مهرجان “مًعا لصحة أفضل” في مجمع 
ســار التجاري، قائمة ميســرة من النصائح والتعليمات واإلجابات على أسئلة واستفسارات 

الحضور في جوانب وشؤون تتعلق بصحتهم وصحة عوائهم.

وعلــى الرغــم مــن أن المهرجــان الــذي نظمــه 
فريــق “نبضــة حياة اإلســعافي” بالتعــاون مع 
المجمع يسير في ذات االتجاهات االحتفالية 
المعتــادة في االحتفال بيــوم الصحة العالمي 
الــذي يصــادف 7 أبريــل مــن كل عــام، غير أن 
سمة “االستمرارية” واإليمان بأهمية مشاركة 
وتثقيــف  التوعيــة  نشــر  فــي  المتخصصيــن 
الجمهــور حققت الهدف من المهرجان وفقت 
ما أشارت رئيس فريق نبضة حياة اإلسعافي 
ابتســام علــي إبراهيم. وهــذا المهرجان، الذي 
ممــدوح  منهــم:  النــواب  مــن  عــدد  حضــره 
الصالــح، عمــار آل عبــاس، والنائــب الســابق 

جال كاظم وعضوي مجلس بلدي الشــمالية 
بدرية إبراهيم وزينب الدرازي، شــمل إضافة 
فقــرات  تقديــم  التثقيفيــة،  الجوانــب  إلــى 
متنوعــة الســتقطاب الجمهــور والمــزج بيــن 

التثقيف والترفيه.
 وفــي أجنحة المهرجان، قــدم المتخصصون 
ومنهــا  الطبيــة،  الفحوصــات  المتطوعــون 
فحص العامــات الحيوية، والعاج الطبيعي 
والمهني والطب العام وصحة الفم واألســنان 
والمســالك البولية والصحة النفسية وفحص 
هشاشة العظام، وتقديم االستشارات الطبية 
فــي التغذيــة وصحــة المــرأة الحامــل واألنف 

واألذن والحنجرة وأقســام لألشعة والرياضة 
والتعريف بمرض تصلب الشرايين.

علــى  حــازت  التــي  الفقــرات  بيــن  ومــن 
استحســان الحضــور، فقــرة المنشــد حســين 
علــي التــي صــدح بأنشــودة تحدثــت معانــي 
الصحــة من كلمات الشــاعرة جميلة المرخي، 

فيمــا قــدم فريق “نبضة حياة” شــرًحا ألهمية 
الحريــق  مــع  والتعامــل  األوليــة  اإلســعافات 
مــع الطاقم اإلســعافي بقيــادة المدرب محمد 
عاشــور. وأشــادت اللجنة المنظمة والحضور 
القائمــة  شــملت  فقــد  والرعــاة،  بالمشــاركين 
والحنجــرة  واألذن  األنــف  استشــاري  مركــز 

اختصاصــي  الممــرض  الســندي،  طــال 
أمــراض الكلــى محمــد حبيــب من مركــز كانو 
األميركــي  المركــز  الكلــى،  وزراعــة  لغســيل 
الطبــي، مستشــفى الشــرق األوســط، الصالــة 
شــركة  الجســر،  مصنــع  شــركة  األولومبيــة، 
 ،Eucerin Wikisiha، صحــة الطبيــة، شــركة 

 ،MS الجمعيــة البحرينيــة للتصلــب المتعــدد
عيــادة رام لطب األســنان، والداعم اإلعامي 
CreativeMediaPro� “للمهرجــان مجموعــة 

اإلعاميــة،  والخدمــات  للتصويــر   ”duction
االهتمــام  تعكــس  المشــتركة  الجهــود  فهــذه 

بالتطوع لخدمة المجتمع.

مهرجان “مًعا لصحة أفضل”... نحو حياة أكثر أماًنا

لقطة تذكارية من المهرجانمشاركة الجمهور في األنشطة المصاحبة

نشــرت المجلــة العلميــة لكليــة اآلداب )اآلداب( بجامعة الملك ســعود بالمملكــة العربية 
الســعودية بعددهــا األول ضمــن المجلــد الثالثيــن دراســة تحــت عنــوان “دور وســائل 
االتصــال فــي حمــالت االنتخابــات النيابية فــي مملكة البحريــن للعــام 2014” للباحثين 

بجامعة البحرين علي أحمد وشعيب الغباشي.

االتصــال  وســائل  أن  عــن  الدراســة  وكشــفت 
)نســبة  “الواتســاب”  خصوصــا  االجتماعــي 
المســتخِدمين 89.2 %( و “االنســتغرام” )86.8 
الوســائل  بيــن  األولــى  المرتبــة  احتلــت   ،)%
االتصاليــة التــي جــرى اســتخدامها في حمات 

النواب االنتخابية في البحرين.
ضآلــة  أو  نــدرة  عــن  الدراســة  كشــفت  كمــا 
استخدام النواب جهازي التلفاز والراديو وعدم 
اللجوء إليهما أو االســتعانة بهما باعتبارهما من 
الوســائل االتصالية في دعايتهم االنتخابية، إذ 
بلغــت نســبة الذين لــم يســتعينوا بالراديو أو لم 
يستخدموه أبًدا 35.9 %، والذين لم يستعينوا 
بلغــت  أبــدا  يســتخدموه  لــم  أو  بالتليفزيــون 

نسبتهم 33.3 %. 
مــن  منهــا  بــأس  ال  نســبة  أن  الدراســة  وبينــت 

فــي  الصحــف  اســتخدموا   )%  48.7( النــواب 
دعايتهم االنتخابية.

وأضافت الدراسة التي طبقت على 39 نائًبا من 
إجمالــي األربعيــن نائًبــا الذيــن فازوا فــي 2014 
أن جمهــور الشــباب احتــل المرتبــة األولــى فــي 

اهتمامات النواب.
مــن  االتصــال  وســائل  أن  الدراســة  وأكــدت 
أفضــل وســائل التثقيــف والتوعيــة ومــن أقوى 
أســاليب التأثيــر والتغييــر فــي وقتنــا الحاضــر، 
وأثــر توظيفهــا المنتشــر فــي نواحــي كثيرة من 
حياة الشــعوب، إذ إن وسائل االتصال تستطيع 
مركــزة  الوطنيــة  التنميــة  عــن  النــاس  إعــام 
اهتمامهــم لحاجتهــم إلــى التغييــر، وتبيــن لهــم 
الفــرص المتاحة لديهم عند حدوث التغيير في 
المجتمــع وكيفيــة ومعانــي وطــرق التغييــر. بل 

إن علمــاء االتصــال اكتشــفوا في دراســاتهم أن 
وســائل االتصــال لهــا دور وتأثيــر مهم جــًدا في 

التنمية الوطنية. 
االتصــال  وســائل  أن  إلــى  الدراســة  وأشــارت 
يمكــن أن يكــون لهــا أدوار إيجابيــة في جوانب 
واالجتماعــي  االقتصــادي  أبرزهــا  لعــل  شــتى، 
والسياســي، كمــا عملت على تثقيــف الجماهير، 
وتأهيلهــم، وتوســيع مداركهم، وزيــادة تفاعلهم 

مع مجتمعهم وتقوية مساهمتهم في التنمية.
اعتمــدوا   2014 نــواب  أن  الدراســة  وأظهــرت 
فــي دعايتهــم االنتخابيــة على عدد من وســائل 
االتصــال بخاف وســائل التواصــل االجتماعي 
بشــكل  يعتمــد  اتصــال شــخصي  هــو  مــا  منهــا 
األفــراد  بيــن  المباشــر  االتصــال  علــى  أساســي 
عــن طريــق اللقــاءات واتصــال غير مباشــر عبر 
الهاتف، إلى أشكال أخرى من وسائل االتصال.

شعيب الغباشيعلي أحمد

 محرر الشؤون المحلية

)نهــرا( مريــم  للمهــن والخدمــات الصحيــة  الوطنيــة  للهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  قالــت 
الجالهمة إن الهيئة اســتقبلت في العام 2018 عدد 8696 طلبا الســتيراد أجهزة طبية، 
رفضــت 1921 طلبــا منهــا بمعدل 22 % مــن المجموع. وأعلنت أن قيمــة األجهزة بلغت 
أكثــر مــن 27 مليــون دينــار، موضحــة أن أســباب الرفــض أكتشــاف الهيئــة أن األجهزة 

ليست مطابقة للمواصفات وغير صالحة لالستعمال الطبي المطلوب.

وأكــدت أن الهيئــة تكثــف الرقابــة على 
علــى  لخطورتهــا  الطبيــة؛  األجهــزة 
المرضــى وحتى ال تعطي تشــخيصات 
خاطئــة عنــد اســتخدامها ســواء أكان 
إجــراء  فــي  المقيــم،  أو  للمواطــن 
التــي  المختلفــة  الطبيــة  الفحوصــات 
تتعلــق أحيانــا كثيــرة بحيــاة المريض، 
الرقابــة علــى األجهــزة  إلــى أن  الفتــة 
ــا، داعيــة  توجــه خليجــي وليــس محليًّ
فــي  المرخصــة  المســتثمرين  جميــع 
مجــال أســتيراد األجهــزة الطبيــة على 

أن يكونــوا أكثــر وعيــا وعلمــا باألجهزة 
الطبيــة المســتوردة وجودتهــا وصحــة 

الشهادة الخاصة بالجهاز.
لـــ  تصريــح  فــي  الجاهمــة  وأشــارت 
“البــاد” إلــى ارتفــاع عــدد المؤسســات 
الصحية المسجلة بالهيئة، معللة سبب 
ذلــك بمــا يشــهده القطــاع الصحــي في 
البحرين من نمو وتطور ســريع يتزامن 
مــع نمو االســتثمار وتشــجيع الســياحة 

العاجية.
المؤسســات  عــدد  أن  وأوضحــت 

 716 بلــغ  بالهيئــة  المســجلة  الصحيــة 
مؤسســة مقارنة بـ 671 مؤسســة للعام 
2018 أي بزيادة مقدارها 7 %، مشيرة 
طلــب   2486 أنجــزت  الهيئــة  أن  إلــى 
ترخيــص لمزاولة المهنــة بزيادة قدرها 

23 % عن العام 2017. 
بالهيئــة  الشــكاوى  وحــدة  أن  وبينــت 
تســلمت في العام الماضي 172 شكوى 
و30 قضيــة، انتهــى التحقيــق فــي 64 
وحــدة  أن  مبينــة  وقضيــة،  شــكوى 
األبحــاث والتعليــم المســتمر اعتمــدت 
فــي  تعليميــا  برنامجــا  و672  ألفــا   19

الفترة ذاتها.
وذكــرت أن قســم المــواد الصيدالنيــة 
قــام بتســجيل 3170 دواء فــي العــام 
لـــ  المؤقــت  التســجيل  وأجــري   2018
3391 دواء فيمــا بلــغ عــدد الصيدليات 
المرخصــة 263 صيدليــة بزيادة قدرها 
23 % عــن العــام 2017، مــا يؤكــد أن 
متزايــدا  اســتثمارا  تشــهد  البحريــن 
فــي مجــال افتتــاح الصيدليــات وفــي 

مختلف المحافظات.

 مريم الجالهمة

لمنامة - جمعية عطاء

تحــت رعايــة وزيــر العمــل والتنميــة 
االجتماعيــة  جميــل حميــدان، تنطلق 
مساء اليوم فعاليات “المنتدى الثاني  
للمسؤولية االجتماعية لألفراد” الذي 
للمســؤولية  عطــاء  جمعيــة  تنظمــه 
برعايــة  لألفــراد،  االجتماعيــة 
وتحــت  “تمكيــن”  مــن  إســتراتيجية 
المجتمعيــة  عنــوان  ”مســؤولياتنا 
فــي  المؤتمــر  أولوياتنا” .ويقــام  مــن 
ريجينســي  إنتركوننتــال  فنــدق 
األكاديمييــن  مــن  نخبــة  بحضــور 
والخبراء والمسؤولين في القطاعين 
ورجــال  والخــاص،  الحكومــي 

الصحافة واإلعام.
وذكــر رئيــس جمعيــة عطــاء عبدهللا 
إلــى  يهــدف  المؤتمــر  أن  الصبيانــي 
المســؤولية  أهميــة  بمــدى  التعريــف 
االجتماعيــة لألفــراد وأثرهــا الواضح 
فــي االرتقــاء بمســتوى أداء األفــراد 
والشــركات والمؤسســات، وذلــك مــن 

تطويــر  نحــو  بيــد  يــدًا  العمــل  أجــل 
وتحســين نمط حياة  المجتمع بشكل 
عــام. مــن جانبها، ذكــرت نائب رئيس 
أن  جمــال  هالــة  عطــاء”  “جمعيــة 
المؤتمر ســيناقش أيضا كيفية إيجاد 
برامــج  لتطويــر  والحلــول  الفــرص 
لألفــراد،  االجتماعيــة  المســؤولية 
فعالــة  تدريبيــة  عمــل  آليــة  وإيجــاد 
لتحفيــز وتشــجيع عمــل المؤسســات 

االجتماعية لألفراد.  

انطالق “المسؤولية االجتماعية” لألفراد اليوم
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Û  )مــا شــهدته شــوارع البحريــن يــوم أمس مــن انهيــار وغرق )مأســاوي
بميــاه األمطــار، هــو مهزلة، وفضح، ومكاشــفة لقصور وزارة األشــغال 
والبلديــات وشــئون التخطيــط العمرانــي )علــى رأســها الوزيــر(، فــي 
توفيــر بنيــة تحتيــة، آمنة، ومتطــورة، تواكب تزايد الرقعة الســكانية 

والعمرانية، واحتياجات الناس.
Û  هــذه الرؤيــة الغائبــة، يقابلهــا قصــور فــادح مــن الدولــة بتخصيــص

الميزانيــات الازمة لتطوير الشــوارع، وتزويدها بنقاط تصريف مياه 
األمطار، أســوة ببقية دول الجوار األخرى، وهو أمر ســيظل في نطاق 

)الا ممكن(، حتى ُتخصص الميزانيات الازمة لكل ذلك.
Û  وكنــت قــد أخــذُت صبــاح يــوم أمــس، جولــة قصيــرة فــي منطقتــي

)الحجيــات(؛ للوقــوف علــى حــال الشــوارع، فصدمــُت بهــول المنظــر، 
وغرابــة المشــاهدات التي ال تتناســب مع مقام بلــد متحضر، ومتمدن 

كالبحرين.. منها: 
Û  فتــح بعــض الشــباب )أغطية البواليع( بشــكل بدائي؛ للمســاعدة على  

تصريف مياه األمطار.
Û  تعطل بعض سيارات )الجيب( وليس الصغيرة، في منتصف الشوارع 

الرئيسة.
Û  اختفــاء )المرتفعات( واألرصفة العريضة تحت موجات مياه األمطار 

الغزيرة.
Û  محاولة بعض الشباب سحب سيارة سيدة، وصلت مياه األمطار بها 

حتى مقبض الباب.
Û  قلــب بعــض المواطنيــن حاويــات القمامــة بمنتصــف بعض الشــوارع؛ 

إلعطــاء اإلشــارة للســائقين القادميــن بأن مســتوى عمق المــاء هنالك 
كبير، وبه ضرر.

Û  الكثيــر مــن الســيارات فــي عكــس اتجــاه الســير، وازدحــام  اتجــاه 
الشــوارع وتحولها لفوضى عارمة؛ بسبب مياه األمطار والتي أقفلتها 

من األمام، وأغرقت بها بعض السيارات.
Û  والمســتغرب هــا هنــا، بأنــه وبالرغــم من تكــرار هــذا الســيناريو المضر

للنــاس ســنويا، والمتلــف ألماكهــم الخاصــة، والمعطــل لمشــاويرهم 
ويومياتهم، لم نر حتى اللحظة أي إقالة لمسئول بوزارة األشغال، ولم 

نسمع عن استجوابات برلمانية، أو محاسبة فعلية للوزير المختص.
Û  هنالــك قصــور مشــترك، يقابلــه تخــاذل وهــروب من المشــكلة، وطببة

علــى أكتــاف مــن ال يســتحق، بفاتــورة باهظــة، المواطــن مــن يتحمل 
كلفتهــا، هــذا القصــور يجب أن ينظر ألســبابه، ومســبباته، مــع القناعة 
األكيــدة بــأن )المســئول الفاشــل مكانــه البيــت(، وبــأن هنالــك كفاءات 
كثيــرة تنتظــر -بالمقابــل- الفرصــة المســتحقة؛ لكــي تخــدم البحريــن 

وأهلها.

المسؤول 
الفاشل 

مكانه البيت

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

سعيد محمد من سار

 بدور المالكي من المنامة

“اإلنستغرام” و “الواتساب” األكثر استخداًما بالحمالت االنتخابية
أحمد عــلــي  الــســابــق  للنائب  بــحــًثــا  تنشر  ســعــوديــة  علمية  مجلة 

“نهرا” ترفض استيراد أجهزة طبية مخالفة
2018 فــي  ديــنــار  مليون   27 بـــ  طلبا   8696  :”^“ لـــ  الجالهمة 

هالة جمال
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الموجــودات األجنبيــة ارتفعــت بنســبة 9.2 % فــي 2018

ميزانية “الصرافة” بالربع األخير 

لمكاتــب  الموحــدة  الميزانيــة  تجــاوزت 
 109.4 البحريــن  فــي  العاملــة  الصرافــة 
مليــون دينــار تقريًبــا بنهايــة الربــع األخير 
من العام الماضي 2018، متراجعة بنســبة 
8.4 %، قياًســا بالفتــرة ذاتهــا مــن العــام 
2017، كما تراجعت 30.6 % قياًسا بالربع 

الثالث 2018.
وأظهــرت أحــدث بيانــات نشــرها مصرف 
البحرين المركزي على موقعه اإللكتروني 
وحصلــت “البــاد” علــى نســخة منهــا، أن 
الميزانيــة الموحــدة للصرافــات فــي الربع 
األخيــر بلغت 109.4 مليــون دينار تقريًبا، 
بتراجــع قرابــة 10 ماييــن دينــار، قياًســا 
بنحــو 119.4 مليــون دينــار بالفتــرة ذاتهــا 
بمقــدار  تراجعــت  كمــا   ،2017 العــام  مــن 
48.2 مليــون دينــار قياًســا بقرابــة 157.6 
العــام  مــن  الثالــث  بالربــع  دينــار  مليــون 

.2018
لمكاتــب  الموحــدة  الميزانيــة  وكانــت 
الصرافة شــهدت ارتفاًعــا في الربع الثالث 
قياًســا   ،% 7.8 بنســبة   2018 العــام  مــن 
بالفتــرة ذاتهــا مــن العــام 2017، فــي حين 
تراجعت 10.1 % قياًسا بالربع الثاني من 

 .2018
مكاتــب  فــي  الموجــودات  وتوزعــت 
الصرافة بالربع األخير من العام 2018، ما 
بين موجودات محلية للمكاتب المرخصة 
 107.1 )نحــو  دينــار  مليــون   62.8 بنحــو 
مليــون دينــار فــي الربــع الثالــث(، وقرابــة 
46.7 مليــون دينــار للموجــودات األجنبية 
الربــع  فــي  تقريًبــا  دينــار  مليــون   50.6(

الثالث(.

 تراجع الموجودات المحلية

وتراجعــت الموجــودات المحلية للمكاتب 
أي  دينــار،  مليــون   44.3 نحــو  المرخصــة 
مــا نســبته 41.4 %، مقارنــة بنحــو 107.1 
كمــا  الثالــث،  الربــع  فــي  دينــار  مليــون 
تراجعت الموجودات األجنبية بنسبة 7.7 
%، إذ انخفضــت مــن 50.6 مليــون دينــار 
بالربع الثالث لتصل إلى نحو 46.7 مليون 

دينار.
وتتضمــن الموجــودات المحليــة لمكاتــب 

الصرافــة: حجــم النقــد بمكاتــب الصرافــة 
نحــو 37.2 مليــون دينــار، بتراجــع 30 %، 
بالربــع  53.2 مليــون دينــار  بنحــو  قياًســا 
فــي حيــن أن حجــم   ،2017 مــن  األخيــر 
ودائــع المكاتــب المرخصة لــدى المصارف 
بلــغ 5.3 مليــون دينــار تقريًبــا بارتفاع 9.7 
% مقارنــة بنحــو 4.8 مليون دينــار بالربع 
األخير من 2017، وتراجعت المســتحقات 
المحلية من الغير لمكاتب الصرافة بنسبة 
82.4 % مــن مليــون دينــار تقريًبــا بالربــع 
األخيــر مــن 2017 لتنخفــض إلــى 175.7 
ألــف دينار، في حين ارتفعت الموجودات 
 13.5 بنســبة  للمكاتــب  األخــرى  المحليــة 
% مــن 17.7 مليــون دينــار تقريًبــا بالربــع 

20 مليــون  إلــى نحــو   2017 األخيــر مــن 
دينار بالربع األخير من 2018.

وأظهرت البيانات الرسمية أن المطلوبات 
علــى مكاتــب الصرافــة بالربــع األخيــر في 
2018، توزعــت مــا بين مطلوبــات محلية 
بقرابــة 99.8 مليون دينــار )106.6 مليون 
دينــار تقريًبــا بالربــع الثالــث(، ونحــو 9.6 
بالربــع  دينــار  مليــون   51( دينــار  مليــون 
مــا يعنــي  للمطلوبــات األجنبيــة،  الثالــث( 
مكاتــب  علــى  األجنبيــة  المطلوبــات  أن 
الصرافــة تراجعــت بنســبة كبيــرة تتجاوز 

81.1 % قياًسا بالربع الثالث.
مكاتــب  المحليــة  المطلوبــات  وتشــمل 
الصرافــة: نحــو 61.7 مليــون دينــار حجم 

للمكاتــب  واالحتياطــي  المــال  رأس 
المرخصــة )نحو 63.4 مليــون دينار بالربع 
حجــم  دينــار  مليــون  و26.6  الثالــث(، 
الصرافــة  لمكاتــب  المحليــة  القــروض 
مــن المصــارف )نحــو 29.3 مليــون دينــار 
بالربــع الثالــث(، و37.4 ألــف دينــار حجــم 
المستحقات المحلية من مكاتب الصرافة 
إلــى الغيــر )98.7 ألف دينار بالربع الثالث(، 
للمطلوبــات  تقريًبــا  دينــار  مليــون  و11.4 
المحلية األخرى على المكاتب )نحو 13.7 

مليون دينار بالربع الثالث(.
يذكر أن مصرف البحرين المركزي رخص 
بالســوق  للعمــل  صرافــة  مؤسســة   19 لـــ 
المحلية، وذلك حتى شهر يناير الماضي.

المیزانیۀ الموحدة لمکاتب الصرافۀ 
بالربع األخیر من العام 2018 قیاًسا بالفترة نفسها 2017

        إنفوجرافیک: 
محمد خلیل

        إعداد: 
أمل الحامد

109.4
ملیون دینار

62.8
ملیون دینار

46.7
ملیون دینار

5.3
ملیون دینار

37.2
ملیون دینار

 فی الربع األخیر 2018، تراجعت 
%8.4، قیاًسا بـ 119.4 ملیون 

دینار بالربع األخیر 2017.

موجودات مکاتب الصرافۀ:

فی الربع األخیر 2018، 
تراجعت 18.2%، 

قیاًسا بـ 76.7 ملیون 
دینار بالربع األخیر 

.2017

فی الربع األخیر 2018، 
ارتفعت9.2%، 

قیاًسا بـ 42.7 ملیون 
دینار بالربع األخیر 

.2017

فی الربع األخیر 2018، تراجعت 
%30، قیاًسا بـ 53.2 ملیون دینار 

بالربع األخیر 2017.

فی الربع األخیر 2018، ارتفعت 
%9.7، قیاًسا بـ 4.8 ملیون دینار 

بالربع األخیر 2017.

الموجودات األجنبیۀ:الموجودات المحلیۀ: 

ودائع مکاتب الصرافۀ لدى المصارف:النقد بمکاتب الصرافۀ:

ارتفاع مؤشرات 
األسهم األميركية

الرئيســة  األســهم  مؤشــرات  أغلقــت 
فــي بورصــة وول ســتريت األميركيــة 
علــى ارتفــاع. وأنهى مؤشــر داو جونز 
الصناعــي القياســي جلســة التعامات 
مرتفعا بمقدار 269.22 نقطة، أو 1.03 
نقطــة.   26412.27 إلــى  ليصــل  %؛ 
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 
األوســع نطاقــا 19.12 نقطــة، أو 0.66 

%، ليصل إلى 2907.44 نقطة.
وارتفع مؤشــر ناســداك المجمع ألسهم 
التكنولوجيــا بمقــدار 36.81 نقطــة، أو 
0.46 %؛ ليصل إلى 7984.16 نقطة.

وكانــت األســهم األميركية قد صعدت 
يــوم الجمعــة؛ بفضــل مكاســب قويــة 

ألسهم جيه بي مورجان.

نيويورك - بنا

نيويورك - رويترز

صعــدت أســعار النفــط بمــا يصــل إلــى 1 
% بدعــم مــن تخفيضــات غيــر طوعيــة 
وإيــران  فنزويــا  مــن  اإلمــدادات  فــي 
وتوقعــات بأن الصراع في ليبيا ســيقلل 
بينمــا  األســواق،  فــي  المعــروض  أيضــا 
مــن  قويــة  اقتصاديــة  بيانــات  خففــت 
الصيــن القلــق مــن انحســار الطلــب على 

الخام.
وحــذت ســوق النفط أيضا حذو أســواق 
األســهم العالميــة فــي االرتفــاع بعــد أن 
بــي مورغــان” أرباحــا  أعلــن بنــك “جــي 
قويــة. وتراجع مؤشــر الــدوالر إلى أدنى 
مســتوى فــي أكثر مــن أســبوعين مقابل 
اليــورو، وهو مــا يجعل النفــط أقل كلفة 

للمشترين غير األميركيين.
العالمــي  القيــاس  خــام  عقــود  وأنهــت 
مزيج برنت جلســة التــداول مرتفعة 72 

ســنتا، أو نحــو 1 %، لتبلغ عند التســوية 
71.55 دوالر للبرميل.

وصعــدت عقــود خام القيــاس األميركي 
غرب تكساس الوسيط 31 سنتا، أو 0.5 
%، لتســجل عند التســوية 63.89 دوالر 
القياســيان  الخامــان  وينهــي  للبرميــل. 
 % 2 األســبوع علــى مكاســب بحوالــي 
هــي ثالث زيادة أســبوعية علــى التوالي 
التوالــي  علــى  زيــادة  وســادس  لبرنــت 

للخام األميركي.
 30 مــن  بأكثــر  النفــط  أســواق  وقفــزت 
بفضــل  الحالــي  العــام  بدايــة  منــذ   %
تقودهــا  اإلمــدادات  فــي  تخفيضــات 
منظمــة “أوبك” وعقوبــات أميركية على 
إيــران وفنزويــا،  مــن  الخــام  صــادرات 
ليبيــا  فــي  متزايــد  إلــى صــراع  إضافــة 

العضو في “أوبك”.

النفط يصعد 2 % في أسبوع
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نيويورك - أ ف ب

األميركيــة  “شــيفرون”  مجموعــة  أعلنــت 
األصغــر  منافســتها  علــى  ستســتحوذ  أنهــا 
“أناداركــو” مقابل 33 مليار دوالر في صفقة 
من شــأنها أن تعزز قدرات الشــركة النفطية 
الواليــات  فــي  واإلنتــاج  التنقيــب  علــى 
المتحــدة. وتتمحــور الصفقــة حــول حقــول 
“أناداركــو” فــي منطقتــي الحــوض البرمــي 
فــي تكســاس وخليــج المكســيك إذ تعتبــر 
يمكــن  وحيــث  أساســيا،  العبــا  “شــيفرون” 
لوفــورات الحجــم )انخفاض معــّدل التكلفة 
علــى المدى الطويل بمــوازاة زيادة اإلنتاج( 

أن ترفع قيمة المنتج. 
وتعتبــر منطقــة الحوض البرمي )نســبة إلى 
أبــرز  إحــدى  البرمــي(  الجيولوجــي  العصــر 
المناطق التي أعادت الواليات المتحدة إلى 

نادي القوى النفطية العالمية.
مــن  خارجيــة  شــراكات  “أناداركــو”  وتقيــم 
بينهــا مشــروع للغــاز الطبيعــي المســال فــي 

الموزمبيــق قالــت “شــيفرون” إنه سيســاهم 
في تعزيز أعمالها العالمية.

وأفادت شــبكة “سي ان بي سي” األميركية 
اســتحواذ  بصفقــة  فــازت  “شــيفرون”  بــأن 
بعــد  للســهم،  دوالرا   65 مقابــل  “أناداركــو” 
منافســة مع “أوكســيدنتال بتروليــوم” التي 
 70 مقابــل  الســهم  لشــراء  عرضــا  قّدمــت 
دوالرا، لكّن عرضها شابته “مشاكل هيكلية”، 

مضيفة أن األخيرة تدرس خياراتها.
لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
“شــيفرون” مايــك ويــرث إن الصفقــة “تزيد 

شيفرون قوة”.
عبــر  مؤتمــر  خــال  لخبــراء  ويــرث  وقــال 
الهاتف إن “شــيفرون” ستحصل إضافة إلى 
حقــول “أناداركــو” علــى ممر مجــاور بعرض 
إجــراء  يتيــح  كيلومتــرا(   121( ميــا   75
عمليــات تنقيــب وتطويــر وتشــغيل وبنــاء 

بنى تحتية بفاعلية كبرى.

33 مليار دوالر استحواذ 
“شيفرون” على “أناداركو”
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“سداد” تطلق قسائم الهدايا عبر “بلوك شين”
للمستهلكين ديــنــامــيــكــًيــا  ــا  ــوًع ــن ت تــجــلــب  ــورة  ــط ــت ــم ال الــتــقــنــيــة 

البحريــن  فــي  الدفــع  تكنولوجيــا  شــهدت 
العديــد مــن التغيــرات علــى مــدى عقــد مــن 
الزمــان، بــدًءا مــن الدفــع بواســطة الهاتــف 
باســتخدام  الهدايــا  قســائم  وحتــى  النقــال 
التــي   )Blockchain( شــين  البلــوك  تقنيــة 
أطلقتهــا شــركة ســداد البحريــن ألول مــرة 
على صعيد الشــرق األوســط، إذ يتم إصدار 
القسائم والتعامل بها ومشاركتها عبر شبكة 
بالبلــوك شــين. وســيحظى  الخاصــة  ســداد 
عمــاء “ســداد” بفرصــة شــراء تلك القســائم 
بطريقة آمنة عبر تطبيق سداد واستخدامها 
ألي خدمــة متوافــرة عبر “ســداد”. وســيمتد 
هــذا المشــروع ليشــمل كذلــك جهــاز ســداد 

للدفع الذاتي.
مــن المقــرر أن تجلب هذه التقنية المتطورة 
تنوًعــا ديناميكًيا للمســتهلكين في البحرين، 
إذ ســيتمكن العمــاء من إصدار واســتخدام 
قســائم الهدايــا بــكل ســهولة وُيســر، عــاوة 

علــى مشــاركتها مع األهــل واألصدقاء. وأثر 
هــذا التطور بشــكل إيجابــي على كل خطوة 
مــن خطوات المعامات المتمثلة في أوقات 
وانخفــاض  الســريعة،  والتســوية  المعالجــة 
ذلــك،  مــن  واألهــم  المعامــات،  تكاليــف 

محاربة االحتيال.
والســجات  شــين  البلــوك  تقنيتــي  وُتعــد 

الموزعــة )Distributed Ledger(، مــن أهــم 
المعاييــر المعتــرف بهــا دولًيا؛ كونها تســجل 
لضمــان  اإللكترونيــة  الماليــة  المعامــات 
األمــان والثقــة. ويتم توقيع جميــع البيانات 
تشــفير  عــن طريــق  آمــن  بشــكل  المســجلة 
وتوزيعهــا  القياســية  الحســابية  الحلــول 
علــى خــوادم مختلفــة. وقــال مديــر قســم 

ســداد  شــركة  مــن  المعلومــات  تكنولوجيــا 
البحرين دانيال جاويد “منذ تأســيس ســداد 
دفــع  قنــاة  عمائنــا  لمنــح  ســعينا  البحريــن 
يســهل اســتخدامها وتوفر أعلى مســتويات 
الراحــة للجميع. وتعد قســائم الهدايا إضافة 
مميــزة فهــي األولــى من نوعها فــي المملكة، 
التحــول  فــي  ســداد  إســتراتيجية  وتدعــم 
إلــى مجتمــع غيــر نقــدي وفق رؤيــة المملكة 

.”2030
وأضــاف “مكنتنــا تقنيــة الســجات الموزعة  
مــن ترســيخ وتقويــة منصتنا للقيــام بجميع 
الخاصــة  ســداد  شــبكة  عبــر  المعامــات 
التــي تمتــاز بالثقــة واألمــان. وعليــه، تقــوم 
ســداد بربــط كل قســيمة هديــة مــع حســاب 
المســتخدم عــن طريــق البلــوك شــين والذي 
يعــد بمثابة حــارس يحفــظ الملكية، ويؤمن 
ضــد الســرقة أو التحويــات غيــر المرغــوب 

فيها”.

المنامة - سداد

 موسكو - رويترز

اجتمــع وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة 
رئيــس مجلــس إدارة طيــران الخليــج زايــد  
والرئيــس  اإلدارة  مجلــس  برئيــس  الزيانــي 
الروســية  الجويــة  للخطــوط  التنفيــذي 
ايروفلــوت Vitaly Saveliev، بحضــور ســفير 
االتحاديــة  روســيا  لــدى  المعتمــد  البحريــن 
هنجــان  ودارمينــدار  الســاعاتي،  أحمــد 
مديــر الشــبكة والشــراكات، وذلــك بالعاصمــة 

الروسية موسكو، وذلك 
فــي  للمشــاركة  الرســمية  الزيــارة  إطــار  فــي 
الحكوميــة  للجنــة  الثانــي  االجتمــاع  أعمــال 
بالعاصمــة  المشــتركة  الروســية  البحرينيــة 

الروسية موسكو.

مــن  عــدد  بحــث  تــم  االجتمــاع  وخــال 
الموضوعــات المتعلقة بهــذا القطاع الحيوي، 
الــركاب أو الشــحن  ســواء فــي مجــال نقــل 
الجــوي؛ لما يشــكله مــن أهمية بالغة بالنســبة 
مــن  عنصــر  أنــه  خصوصــا  االقتصــاد،  إلــى 
عناصــر الجــذب المهمــة والمحفــزة لألنشــطة 
االقتصادية المختلفة كالســياحة واالستثمار 
وغيرهــا، وتأكيــد أهميــة مثل هــذه اللقاءات 
المشــترك  التعــاون  تعزيــز  فــي  والزيــارات 
والتنســيق  والمعلومــات،  الخبــرات  وتبــادل 
فــي كل مــا يتعلــق بالموضوعــات المشــتركة 
لتحقيــق األهداف والرؤى واإلســتراتيجيات 

المشتركة بين الجانبين.

“طيران الخليج” تبحث التعاون بروسيا

“الحوطي” توفر االختبارات التحليلية للقطاع الصناعي
ــحــريــن ــب ــدة فـــي ال ــديـ ــجـ ــا الـ ــه ــت ــوي كــاشــفــة الـــســـتـــار عـــن ه

كشــفت شــركة الحوطي لخدمات التحليل الرائدة في مجال خدمات االختبارات 
التحليلية في البحرين، الستار عن الهوية الجديدة للشركة. 

إســتراتيجية  مــع  تزامًنــا  التغييــر  ويأتــي 
الشــركة فــي التركيز على تلبيــة احتياجات 
خــال  مــن  الصناعــي  القطــاع  ومتطلبــات 
علــى  إســتراتيجية  تغييــرات  اعتمــاد 

المستوى اإلداري والعملي.
واكتســبت شركة الحوطي ثقة المؤسسات 
الحكوميــة والصناعية طيلة العقود األربعة 
الماضيــة، إذ كانت جزًءا أساســا من العديد 
مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة الرائــدة فــي 
المملكــة منــذ نشــأتها. ويأتــي التغييــر فــي 
لخدمــة  ســعًيا  الشــركة  إســتراتيجيات 
عمائهــا بشــكل اســتباقي وفّعــال، إضافــة 

إلــى حمايــة البنيــة التحتيــة المتناميــة في 
المملكــة مــن خــال خدمــات االختبــار التي 
تقدمهــا الشــركة؛ وتزامًنــا مــع هــذا التغييــر 
أعلنت الشركة عن هويتها وشعارها الجدد. 
وتأكــد الهويــة الجديــدة لشــركة الحوطــي 
التزامهــا باالبتــكار والمهنيــة التــي تحــرص 
علــى المحافظــة عليهــا ضمــن مســؤولياتها 
تجــاه المســاهمين الداخلييــن الخارجييــن 
في الشــركة. ويأتي الشعار الجديد للشركة 
ليجّســد المرونــة واإليجابيــة فــي التعامــل 
واالســتمرار فــي التقــدم بخطــى ثابتة نحو 
األهــداف  نطــاق  ولتوســيع  جديــدة  آفــاق 

لتحقيقهــا  الشــركة  تســعى  التــي  المثمــرة 
دوًمــا. وقــال المديــر اإلداري للشــركة رضــا 
فتح هللا “تعكــس الهوية الجديدة القدرات 
والخبرات والخدمات الشاملة التي تقدمها 
المطابقــة  تقييــم  مجــاالت  فــي  الشــركة 

مّطــرًدا.  تّطــوًرا  تشــهد  والتــي  التجاريــة 
تعزيــز  إلــى  الخطــوة  هــذه  عبــر  ونســعى 
مكانتنــا بكوننــا الشــركة الرائــدة فــي مجال 
واالختبــارات  التحليــل  خدمــات  تقديــم 

الهندسية في البحرين”.

المنامة - شركة الحوطي
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كشــفت كل مــن مجموعــة “آي بــي” الدوليــة لألمــن الســيبراني، وشــركة “إن جــي إن” الدوليــة المتخصصــة فــي تكامــل أنظمــة 
المعلومــات ومقرهــا الرئيــس فــي البحرين، عن إطالق أول مركز متكامل لخدمات األمن الســيبراني فــي المملكة، ويوفر المركز 
الذي أطلق عليه اسم “إن جي إن َسوك” ويعمل على مدار الساعة وسائل حماية غير مسبوقة لنظم معلومات مختلف الجهات 
والمنظمات والمؤسســات الحكومية والخاصة والبنوك، وذلك من خالل اتباع الخبراء العاملين فيه نهج المراقبة االســتباقية 

وكشف ورصد ومنع أي هجمات إلكترونية والقضاء عليها في مهدها. 

وجاء اإلعالن عن “إن جي إن َسوك” في 
لقــاء مفتــوح عقدتــه شــركة “إن جي إن” 
فــي مقرهــا بالمرفــأ المالــي فــي المنامــة، 
المســؤولين  كبــار  مــن  عــدد  بحضــور 
وأقســام  إدارات  ومديــري  التنفيذييــن 
فــي  واالتصــاالت  المعلومــات  تقنيــة 
عــدد مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة 
والمؤسســات المالية، إضافة إلى ممثلين 
عــن مصــرف البحرين المركــزي ومجلس 

التنمية االقتصادية. 
وقــال الرئيــس التنفيذي لشــركة “إن جي 
إن” الدولية، يعقوب العوضي “يسعدنا أن 

نوفر مركز )إن جي إن َســوك( الذي يعمل 
على خدمة الجهات الحكومية والخاصة 
فــي البحرين على مدار 24 ســاعة طوال 
أيــام األســبوع بدعــم مــن مجموعــة “آي 
حلــول  بتقديــم  عالميــا  المعروفــة  بــي” 
األمــن الســيبراني”، مضيفــا “يأتي إطالق 
هــذا المركــز األول مــن نوعــه فــي وقــت 
لقراصنــة  متزايــًدا  نشــاًطا  فيــه  نشــهد 
وتســريبات  المنطقــة  فــي  المعلومــات 
ســيبرانية  وهجمــات  للبيانــات  متكــررة 
تستهدف المؤسسات المالية والقطاعات 
الحيويــة مثــل الصحة والطاقــة والماء”، 

مؤكــدا أن “المؤسســات الحكوميــة التــي 
التحتيــة  البنيــة  قطــاع  علــى  تشــرف 
والخدمــات العامــة، إضافــة إلــى البنــوك 
والمؤسســات الماليــة هــي القــوة الدافعة 
فــي  التنمويــة واالقتصاديــة  للنجاحــات 
البحريــن، لذلــك فــإن األمــن المعلوماتــي 
لتلك الجهات واســتقرار أدائها مهم جدا، 
“يقظــة  بـــ  تســميته  يمكــن  مــا  ويتطلــب 
ســيبرانية”، خصوصــا مــع تســارع وتيــرة 

التحول الرقمي في البحرين.
وأوضــح العوضي أن واحــدة من الفوائد 
األساســية العتماد خدمات مركز إن جي 

إن َســوك هــي أنهــا مدعومــة بالمنتجــات 
التي تقدمها فرق التحليل والتقصي لدى 
مجموعــة “آي بــي”، مثــل نظــام الكشــف 
الــذي   )TDS( التهديــدات  عــن  المبكــر 

اختبــارات  يتطلــب  وال  بسالســة  يعمــل 
معقــدة لمنع حــوادث مراقبة حركة مرور 
المعلومات عبر الشــبكة وتحليل الملفات 
)مثل رســائل البريد اإللكتروني( في بيئة 

ســيتلقى  ذلــك،  علــى  وعــالوة  معزولــة، 
عمــالء المركــز إخطــارات بانتظــام حــول 
الســتهداف  يســتعدون  الذيــن  أولئــك 
مؤسســاتهم عبر هجمات إلكترونية، إلى 
جانــب توصيــات حــول كيفيــة الحمايــة 

ضد أكثر الجهات الناشطة تهديًدا. 
 من جانبه، قال نائب رئيس قسم األعمال 
الدوليــة فــي مجموعة “آي بي” نيكوالس 
بالمــر “نحــن ســعداء بتعزيــز تحالفنــا مــع 
)إن جــي إن( الدوليــة، واســتثمار مزيــج 
خبراتنــا المتراكــم لســنوات مــن النجــاح 
فــي مراقبــة التهديــدات ومنــع الهجمــات 
وثــروة المعرفــة لدينــا حــول التهديــدات 
“يعــد  وأضــاف  والمنطقــة”.  المحليــة 
افتتــاح مركــز )إن جــي إن َســوك( األول 
مــن نوعــه فــي المنطقــة خطــوة واســعة 
جــدا علــى طريــق تعزيــز هــذا التحالــف، 
وتقديــم خدمــات أمن ســيبراني مصممة 
خصيصا للمؤسســات الحكومية والبنوك 

والشركات الخاصة في البحرين.

المنامة - إن جي إن

إطالق أول مركز لخدمات األمن السيبراني بالبحرين
ــادي ــ ــص ــ ــت ــ ــز الـــنـــمـــو االق ــ ــزي ــ ــع ــ تـــشـــجـــيـــع جــــــذب االســــتــــثــــمــــارات وت

أثناء اإلعالن عن إطالق “إن جي إن سوك”

“دار القرار” يناقش التحكيم في االستثمار األجنبي
الــمــقــبــل فـــي صــالــة ــس  ــط ــس ــوي يــنــطــلــق 21 أغ ــن ــس ال ــر  ــم ــؤت ــم ال

يســتعد مركــز التحكيــم التجاري لــدول مجلــس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة “دار القــرار” وبالتعــاون مع غرفة 
تجــارة وصناعــة عمــان )فــرع محافظــة ظفــار( لتنظيــم 
مؤتمــره الســنوي بصاللــة في نســخته الـ 24 تحت شــعار 
“التحكيم في مجاالت االســتثمار األجنبي بدول مجلس 
التعــاون” فــي الفتــرة 21 - 22 أغســطس 2019 بفنــدق 
كــراون بالزا صاللة، برعاية وزير الدولة ومحافظ ظفار 

الُعمانية، محمد بن سلطان البوسعيدي.

وقــال األميــن العــام لـــ “دار القــرار” أحمد نجــم “تعد فكرة 
الحمايــة القانونيــة والضمــان الــذي يتحقــق عبرهــا، أحــد 
أبرز األســباب التي تدفع بالمســتثمر األجنبي أن يقرر أين 
ســتكون وجهة اســتثماراته فــي دول العالــم النامية التي 
تمنــح بعــض الحوافــز واإلعفــاءات. هــذه الفكــرة تتمثــل 
فــي منــح المســتثمر األجنبــي ضمانــات ضــد أي مخاطــر 
قد يتعرض لها مشــروعه االســتثماري في البلد المضيف، 
ضمانــات يتحقــق فيهــا معنــى الحمايــة مــن أي خطــر ال 
يتعلــق بالتعامــل التجــاري. فضمــان هــذه المخاطر يجعل 

المســتثمر بمنــأى عنهــا، ويحقــق لــه األمــان القانونــي فــي 
حال تحققها، ويجعل المشــروع االســتثماري على شاطئ 

األمان”.
مجلــس  دول  بيــن  االقتصاديــة  “االتفاقيــة  وأضــاف 
التعاون تنص على تنمية االســتثمارات المحلية والبينية 

والخارجيــة فيمــا بينهــا، وتوفيــر بيئــة اســتثمارية تتســم 
وأنظمتهــا  قوانينهــا  وتوحيــد  واالســتقرار،  بالشــفافية 
المملوكــة  االســتثمارات  ومعاملــة  باالســتثمار،  المتعلقــة 
لمواطني دول المجلس الطبيعيين واالعتباريين المعاملة 
الوطنيــة. كمــا أن الدول األعضــاء دأبت على أعمال فكرة 
الحمايــة القانونيــة فــي ضمــان االســتثمار األجنبــي فــي 
التشــريعات الداخليــة ومــا تحويــه قوانين االســتثمار، أو 
المتبادلــة  اتفاقــات تشــجيع وحمايــة االســتثمارات  فــي 
الثنائيــة وفــي المعاهــدات الدوليــة؛ لتعطــي ضمانــة أكبــر 
أو  للتأميــم  لــن تخضــع  بــأن أموالــه  للمســتثمر األجنبــي 
المصــادرة أو االســتيالء ولــه حريــة تحويــل االســتثمار 
وعائداتــه، وحــق إيــكال مهمــة الفصل في أي نزاع ناشــئ 

عن االستثمار لحلة بواسطة التحكيم الدولي”.
وأشــار نجــم إلــى أن المؤتمــر هــذا العــام يشــهد تدشــين 
البحريــن لخطــوط طيــران مباشــرة إلى صاللــة كما دأبت 
علــى توفيرهــا عــدد من دول مجلــس التعاون مــن دولها، 
وهو مما سيسهم في تيسير وتسهيل المشاركة للمهتمين 

والمعنيين في المؤتمر.

أحمد نجم

المنامة - دار القرار

القاهرة - مباشر

أعلــن البنــك الدولــي تخصيص 25 مليار دوالر لالســتثمار في مبادرة التحول الرقمي في 
إفريقيا على مدار السنوات العشر المقبلة.

والتعــاون  االســتثمار  لــوزارة  بيــان  وأفــاد 
الدولــي المصرية، أمس الســبت، بــأن البنك 
الدولــي خصص أيًضا 57 مليار دوالر أخرى 
لمشــروعات البنيــة األساســية بالقــارة علــى 
مــدار الســنوات الثالث المقبلــة. وقال نائب 
رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية 
مختــار ديوب، إن البنك سيســتثمر نحو 25 
الرقمــي علــى  التحــول  لدعــم  مليــار دوالر 
مــدار الســنوات العشــر المقبلــة بالتعاون مع 
القطاع الخاص. جاء ذلك خالل جلسة عن 
“اقتصــاد افريقيــا الرقمــي” ضمــن فعاليــات 
اجتماعــات الربيع للبنك الدولي بواشــنطن، 
للبنــك  اإلداريــة  المديــرة  افتتحهــا  والتــي 
بحضــور  جورجيفــا،  كريســتالينا  الدولــي 
مفوضــة البنية التحتيــة باالتحاد اإلفريقي 
أمانــي أبــو زيــد، وســكرتير مجلــس الوزراء 
واالتصــاالت  المعلومــات  لتكنولوجيــا 
وزيــرة  و  موشــيرو،  جوزيــف  كينيــا  فــي 

بــوال  روانــدا  فــي  المعلومــات  تكنولوجيــا 
انغابير. وأكدت وزيرة االســتثمار والتعاون 
أول  هــي  مصــر  أن  نصــر  ســحر  الدولــي 
دولــة فــي الشــرق األوســط وإفريقيــا لديها 
والتجــارة  الرقمــي  للتحــول  إســتراتيجية 
المكونــات  مــن  تعــد  والتــي  اإللكترونيــة 
للتنميــة.  الدولــة  إلســتراتيجية  الرئيســة 
وذكــرت نصــر أن مصــر تعمــل علــى جــذب 
تكنولوجيــا  فــي  األجنبيــة  االســتثمارات 
المعلومات واالتصاالت، وتحفيز االستثمار 
فــي الشــركات الناشــئة، معربــة عــن تطلعها 
لزيادة االســتثمارات األجنبيــة بإفريقيا في 

مجال التحول الرقمي.

82 مليار دوالر للتحول الرقمي  بإفريقيا

أظهــر تقريــر تنظيمــي أن التعويــض المالــي 
الذي حصل عليه مؤســس شــركة “فيســبوك” 
ورئيســها التنفيــذي مــارك زوكربيــرغ، للعــام 
2018 قــد زاد بأكثــر مــن الضعــف إلــى نحــو 

22.6 مليون دوالر.
وعلــى الرغــم مــن أن زوكربيــرغ كان يحصل 
على راتب أســاس من “فيسبوك” قدره دوالر 
الثــالث  الســنوات  مــدار  علــى  فقــط  واحــد 
الماضيــة، إال أن التعويضــات األخــرى التــي 
 22.6 بلغــت  الشــركة قــد  حصــل عليهــا مــن 
مليــون دوالر، كان نصفهــا تقريًبــا مخصًصــا 

ألمنه الشخصي.
األمــن  علــى  اإلنفــاق  فــي  الزيــادة  وُتعــزا 
الشــخصي لزوكربيــرغ إلــى الوضــع الصعــب 
التــي تعيشــه “فيســبوك”، التــي أمضــت العام 
“كامبريــدج  فضيحــة  مــن  تترنــح  الماضــي 
التــي  العامــة  الغضــب  وموجــة  أناليتيــكا” 
تلتهــا، لذا كان عليها أيًضا التعامل مع العداء 

المتزايد تجاه مؤسسها.
وأظهــر التقريــر التنظيمــي أيًضــا أن مديــرة 
العمليــات شــيريل ســاندبرغ، حصلــت علــى 
مقارنــة   2018 بالعــام  دوالر  مليــون   23.7

وكان  الماضــي.  العــام  مليــون دوالر  بـــ25.2 
نحــو 2.6 مليون دوالر مــن التعويضات التي 
حصــل عليهــا زوكربيــرغ تعويًضــا عن الســفر 
الشــخصي على متن طائرة خاصة، أما باقي 
المبلغ فهو مرتبط بتكاليف األمن الشخصي.

كذلــك ورد في التقرير “نظًرا للوضوح العالي 
لشــركتنا، أذنت لجنــة التعويضات والحوكمة 
لزوكربيــرغ  شــامل  أمــان  ببرنامــج  لدينــا 
لمعالجــة مخــاوف تتعلــق بالســالمة؛ بســبب 
تهديدات محددة على سالمته تنشأ مباشرة 
والرئيــس  لنــا،  كمؤســس  لموقعــه  نتيجــة 

التنفيذي، ورئيس مجلس اإلدارة، والمساهم 
المسيطر”.

يذكر أن الكشف عن التعويضات التي حصل 
عليها زوكربيرغ تأتي بعد نحو شهر من نشر 
تقريــر إخبــاري أفــاد بــأن الرئيــس التنفيــذي 
لشــركة فيســبوك يملــك ممــًرا ســرًيا للهــروب 
تحــت قاعــة المؤتمــرات فــي مقــر الشــركة؛ 
الســتخدامه في حاالت الطــوارئ، وذلك بعد 
أن أدرك أنــه أصبــح بســبب شــركته، يواجــه 

خطر التعرض للكثير من الكارهين.
كمــا لفــت التقريــر، الذي نشــره موقــع “بزنس 

يــدرك  إلــى أن زوكربيــرغ كان ال  إنســايدر”، 
أهميــة الحمايــة ويصــر على التجــوال وحده 
فــي بــادئ األمــر وذلــك مطلــع العقــد الحالي، 
ليــؤدوا  تــارًكا موظفيــه األمنييــن يهرعــون؛ 

مهمة حمايته.
ونقل التقرير عن موظفي “فيسبوك” أن فريق 
الحمايــة يتكــون 70 شــخًصا بقيــادة العميــل 
الســابق في الخدمة السرية األميركية، جيل 
ليفنــز جونــز. وفــي يوليــو الماضــي، وافقــت 
إدارة “فيســبوك” علــى تخصيــص 10 ماليين 

دوالر لحماية زوكربيرغ وعائلته لمدة عام.

22 مليون دوالر تعويض لمؤسس “فيسبوك” 2018

فــي العالــم الضبابــي لتــداول الديون المتعثرة أثارت اإلطاحة بالرئيس عمر البشــير الذي حكم الســودان 30 عاما 
اهتمامــا جديــدا بيــن المتعامليــن والحائزيــن لديون الســودان التــي تخلف عن ســدادها منذ وقت طويــل. وديون 
الســودان، المجمــدة فــي معظــم 4 عقــود، هــي جــزء من ســوق غامضــة لميــراث ديــون دول معزولة عــن المجتمع 

الدولي، مثل ديون كوبا التي ترجع إلى ما قبل فيدل كاسترو أو القروض التي أصدرتها كوريا الشمالية.

ســداد  عــن  تخلفــه  عــن  وفضــال 
أوائــل  منــذ  الديــون  مدفوعــات 
أيضــا  الســودان  خضــع  الثمانينــات، 
لعقوبــات أميركية مرتبطــة بالصراع 
فــي دارفــور لحوالــي عقديــن حتــى 

.2017
التــي  الديــون  حائــزي  أحــد  وقــال 
ســدادها،  عــن  الســودان  تخلــف 
متحدثــا شــريطة عــدم الكشــف عــن 
هويتــه “هــذه لحظــة حاســمة للبالد. 
نحتاج اآلن إلى معرفة ما ســيحدث 
بعــد ذلــك، أي نــوع مــن الحكومــة أو 

أي زعيــم ســيأتي، وكيــف ســيتطور 
الوضع”.

لتغييــر  إمــكان  “هنــاك  وأضــاف 
دائمــا  ليــس  التغييــر  لكــن  حقيقــي، 
لألفضــل وقــد يســتغرق األمــر وقتــا 

طويال جدا حتى تتحسن األمور”.
وتتركــز معظم التعامــالت في ديون 
الســودان التــي تخلــف عــن ســدادها 
الدولــة  مــن  مضمــون  قــرض  حــول 
صــدر فــي 1981 فــي إطــار اتفاقيــة 
إلعــادة هيكلــة ديــن قيمتــه األصلية 
1.64 مليــار فرنــك سويســري )1.64 

فتــرة قصيــرة،  وبعــد  دوالر(.  مليــار 
تخلفت الحكومة الســودانية مجددا 

عن سداد التزاماتها بشأن القرض.
المبلــغ  اآلن  محللــون  ويقــدر 
المســتحق، بمــا فــي ذلــك حوالــي 4 
عقــود مــن الفوائــد غيــر المدفوعــة، 
8 مليــارات فرنــك سويســري  بنحــو 

)7.99 مليار دوالر(.

عزلة عن األسواق

ورفعــت الحكومــة األميركية معظم 
عقوباتهــا عــن الســودان فــي فبرايــر 

2017، لكنهــا أبقت البالد في قائمتها 
للدول الراعية لإلرهاب.

مخنوقــا  االقتصــاد  يبقــي  وهــذا 
المســتحيل  شــبه  مــن  ويجعــل 
صفقــات  فــي  تعمــل  أن  للشــركات 
دوالريــة، ويقطع أي ســبيل للوصول 
الدوليــة  المــال  رأس  أســواق  إلــى 
والكثيــر من مصادر التمويل األخرى 

للحكومة.
وباســتثناء الصومال، فإن الســودان 
العالــم  فــي  الوحيــد  البلــد  اآلن  هــو 
الــذي عليه متأخــرات لصندوق النقد 
الدولــي، تشــكل أكثــر مــن 80 % من 
إجمالي المتأخرات المســتحقة لتلك 

المؤسسة المالية الدولية.
وقال رئيس أبحاث الديون السيادية 
مؤسســة  فــي  الثابــت  والدخــل 
إكســوتكس ســتوارت كالفيرهاوس، 
مشــيرا إلــى بيانــات لصنــدوق النقــد 
الدولي ترجع للعام 2016، إن “الدين 
العام الخارجي يبلغ حوالي 51 مليار 
دوالر... هذا يشكل 88 % من الناتج 
المحلــي اإلجمالــي. مــن المرجــح أن 
ضعــف  بســبب  اآلن  أعلــى  النســبة 

العملة المحلية”.
الســودان  إن  النقــد  صنــدوق  وقــال 

كان مؤهــال إلعفــاء للديــون في ظل 
خطة الدول الفقيرة األكثر مديونية، 
وهــي مبادرة لصنــدوق النقد والبنك 
الدولــي أطلقت في 1996 لمســاعدة 
البلــدان الفقيــرة التــي تجــد صعوبــة 
فــي  الخارجيــة  ديونهــا  ســداد  فــي 

الحصول على تخفيف للديون.
وقال تقرير صندوق النقد “األوضاع 
الســودان شــديدة  فــي  االقتصاديــة 
جنــوب  انفصــال  منــذ  الصعوبــة 
الســودان في 2011 وخسارة غالبية 
مــا  وهــو  النفــط،  وصــادرات  إنتــاج 

فاقم البيئة الخارجية الصعبة”.
وفــي حــال قــام بلــد بإصــالح عــبء 
الثنائييــن  المقرضيــن  مــع  ديونــه 
يتعيــن  فإنــه  األطــراف،  ومتعــددي 
عليــه أن يتوصــل إلــى اتفاقيــة مــع 

المقرضين من القطاع الخاص.

لندن - رويترز

بعد اإلطاحة بالبشير... كيف ينظر العالم لديون السودان؟

دبي - العربية.نت

مارك زوكربيرغ

الدين العام 
الخارجي يبلغ 
نحو 51 مليار 

دوالر
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عرض وطلب

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم  إليها 
الس���يد محم���د علي عب���دهللا القالف لمالك لمؤسس���ة ب���رادات القالف  والمس���جلة 
بموجب القيد رقم 3403  طالبا تحويل الفرع 4 المس���مى مملكة القالف التجارية 
للمؤسس���ة الفردية المذكورة اعاله إلي ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال 
وقدره 20٫000 عش���رون ألف دينار بحريني، لتصبح الش���ركة مملوكة من الس���ادة 

التالية اسمائهم :
1. محمد علي عبدهللا عيسى محمد القالف
2. عيسى محمد علي عبدهللا محمد القالف
3. فاضل محمد علي عبدهللا عيسى القالف

5. يوسف محمد علي عبدهللا عيسى القالف

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم  إليها 
الس���يدة نادي���ة راش���د احم���د راش���د مجي���ران المالك ل���� ايس اي���ر لقط���ع المكيفات 
والثالج���ات )مؤسس���ة فردية(  والمس���جلة بموج���ب القيد رق���م 60667  الفروع 1 
و2 طالبا تحويل المؤسس���ة الفردية إلي ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأسمال 

وقدره 5000، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم :
1. نادية راشد احمد راشد مجيران

SHAJAN VERGHESE P C VERGHESE .2
BONIFACE LOBO .3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )111( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات 
مسئولية محدودة

القيد: 3403 

 تاريخ: 10/4/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )9999( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات 
مسئولية محدودة

القيد: 60667 

 تاريخ: 7/4/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )42034( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لمصنع الزامل لأللمنيوم المعدني

القيد: 50357

التاريخ: 4/2/2019

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 

إليها السادة اصحاب مصنع الزامل لأللمنيوم المعدني  المسجلة بموجب 

القي���د رق���م 3-50357، طالبين تغيير االس���م التجاري م���ن مصنع الزامل 

لأللمني���وم المعدني إلى زامل لوجس���تيكس فعل���ى كل من لديه اعتراض 

التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر 

يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة شركة كاتيشاري للدراجات الهوائية ذ.م.م 
سجل تجاري رقم 87374

بن���اء على قرار الش���ركاء في ش���ركة ش���ركة كاتيش���اري للدراج���ات الهوائي���ة ذ.م.م  
المس���جلة بموج���ب القيد رقم 87374، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���ادة/ 

ASHRAF KATTISSERI مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
ASHRAF KATTISSERI :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 33331490 )973+( 
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تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم  إليها 
عبدهللا عبدالوهاب عبدهللا سليس صاحب ورشة العامر للنجارة )مؤسسة فردية(  
والمس���جلة بموجب القيد رقم 6337  طالبا تحويل المؤسس���ة الفردية إلي ش���ركة 
ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وقدره BD 5٫000 خمس���ة االف دينار بحريني، 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم :
1. عبدهللا عبدالوهاب عبدهللا سليس
2. محمد عبدالوهاب عبدهللا سليس

3. نجية محمد عبدهللا العشار
4. أنوار عبدالوهاب عبدهللا سليس

5. انتصار عبدالوهاب عبدهللا سليس
6. اماني عبدالوهاب عبدهللا سليس

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )0000( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات 
مسئولية محدودة

القيد: 6337 

 تاريخ: 7/4/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
) CR2019 - 42291( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: نسرين محمد عبدالحميد عبدالرحمن

االسم التجاري الحالي: نسيم الفجر للترويج
االسم التجاري الجديد: نسيم الفجر كول سنتر

قيد رقم: 32626-15

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة منامة ايرون للبيع والتجارة ذ.م.م 
تجاري رقم 1-109944

بن���اء على قرار الش���ركاء في ش���ركة منامة اي���رون للبيع والتجارة ذ.م.م المس���جلة 
بموجب القيد رقم 109944-1، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/ عيس���ى 

عبدالحسين احمد جعفر مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: عيسى عبدالحسين احمد جعفر

رقم الموبايل: 33660791 )973+( 
azizbr@gmail.com :البريد االلكتروني
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“داعش”يتبنى 
هجوم جنوب سيناء

أعلن تنظيم داعش، أمس السبت، 
مسؤوليته عن هجوم وقع في 

محافظة جنوب سيناء.
ووقع الهجوم في ساعة مبكرة 

من صباح الجمعة. وقالت وزارة 
الداخلية إنه استهدف كمين عيون 

موسى، وهو نقطة تفتيش للشرطة، 
مضيفة أن اثنين من بين 5 نفذوا 

الهجوم قتال بينما الذ الثالثة الباقون 
بالفرار. وتابعت أن الشرطة عثرت 
على حزام ناسف مع أحد القتيلين 

تمكنت من إبطال مفعوله.
وذكرت مصادر أمنية إن 3 من أفراد 

قوة نقطة التفتيش أصيبوا لكن 
حالة كل منهم مستقرة.

هادي يحضر الجلسة األولى للبرلمان اليمني بعد توقف 4 أعوام

البركاني: مصممون على هزيمة الحوثيين

أعلن رئيس البرلمان اليمني المنتخب، سلطان البركاني، أن إيران تسعى عبر المشروع الحوثي لتثبيت نفوذها من اليمن إلى لبنان. وقال البركاني، في أول اجتماع 
لمجلس النواب منذ االنقالب في مدينة سيئون، أمس السبت، إن “اجتماع البرلمان في سيئون يأتي متوافقًا مع مواد الدستور”، مشددًا: “نحن مصممون على هزيمة 

انقالب الحوثيين ليستعيد الشعب اليمني دولته”.

كمــا أشــاد بــدور تحالــف دعم الشــرعية 
فــي وجــه االنقــالب، مشــددًا علــى أن 
االنقالبييــن يعملون على تنفيذ برنامج 
فارســي وينفــذون مخططــًا يســتهدف 

اليمن وجيرانه.
وندعــم  للســالم  أيدينــا  “نمــد  وتابــع: 

دولــي  أو  إقليمــي  أو  أي جهــد محلــي 
لتحقيقه، كما ندعــو الحوثيين للجنوح 
للقــرارات  وفقــًا  العنــف  ونبــذ  للســلم 

الدولية”.
المكونــات  كل  “ندعــو  وأضــاف: 
االنفصاليــة  المشــاريع  لنبــذ  السياســية 

فــي اليمــن، ونطالب مســؤولي األجهزة 
لممارســة  لعــدن  باالنتقــال  الحكوميــة 
الســبت،  وانطلقــت،  أعمالهــم”.  مهــام 
الجلســة األولــى للبرلمــان اليمنــي فــي 
مدينــة ســيئون بمحافظــة حضرمــوت، 
منصــور  عبدربــه  الرئيــس  بحضــور 

هــادي، بعــد توقــف ألكثــر مــن 4 أعــوام 
منــذ انقــالب ميليشــيات الحوثــي على 
الشــرعية. وبدأت عمليــة انتخاب هيئة 
الرئاســة البرلمانية بمشــاركة 141 نائبًا، 
البركانــي  ســلطان  اختيــار  تــم  حيــث 

رئيسًا للبرلمان باإلجماع.

دبي - العربية.نت

القاهرة - رويترز

جانب من أول اجتماع لمجلس النواب منذ االنقالب في مدينة سيئون أمس

تظاهرات جديدة “للسترات الصفراء”
تولوز - أ ف ب

تظاهر آالف من “الســترات الصفراء” من جديد في فرنســا، أمس 
الســبت، خصوصــا فــي تولــوز قبــل مــا سيكشــف عنــه فــي األيام 
المقبلة الرئيس إيمانويل ماكرون من خالصات من المفترض أن 

تنهي أزمة مستمرة منذ 5 أشهر.
والتراُجع في التحرك الذي لوحظ األســبوع الماضي، يتأكد على 
مــا يبــدو، خصوصــا فــي باريــس مــن خالل مســيرة ضمــت مئات 
االشــخاص. وكتــب علــى الالفتات التــي رفعهــا المتظاهرون في 
العاصمــة “النقــاش الكبيــر، هبــاء كبيــر”، “ماكــرون، ال ننتظر شــيئا 

مما ستعلنه”.
وهــذا هــو الســبت الثاني والعشــرون علــى التوالي مــن تظاهرات 
أصحاب السترات الصفراء، الذين شهد تحركهم تراجعا األسبوع 

الماضي.
وفي تولوز، “العاصمة” المعلنة للتحرك الوطني، بدأ أكثر من ألف 

محتج بالتظاهر ظهرا.
وهذا يترك للحكم “مزيدا من حرية القيام بكل شيء وأي شيء” 
ضــد التحــرك، كما أعربت عن أســفها في بداية الموكب، بريســيال 

لودسكي.
ورفــع جان-باتيســت، أحــد اركان التحــرك، فــي باريــس ووصــل 
إلــى تولــوز، الفتة ُكتب عليها “هذان هما الســفاحان” مع صورتي 

ماكرون ووزير الداخلية كريستوف كاستانير.

أعلن رئيس المجلس االنتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، أمس السبت، أنه سيتم تشكيل 
حكومــة مدنيــة متفــق عليهــا. وأضــاف البرهــان، خــالل أول خطاب بثــه التلفزيــون الســوداني، أن الفترة 
االنتقاليــة مدتهــا عامــان. وحيــا “الشــباب والمــرأة الســودانية علــى ســلمية الثــورة”، داعيــًا إلــى حــوار مع 
جميــع المكونــات الســودانية. كما أعلــن البرهان إلغاء حظر التجول وإطالق ســراح المحكوم عليهم بقرار 
الطوارئ، وتفكيك كل الواجهات الحكومية وغير الحكومية الحزبية، واعدًا بمحاكمة كل من ثبت تورطه 
في مقتل المتظاهرين. وقال: نعمل على توفير الخدمات التي تعين المواطنين على أعباء الحياة، طالبًا 

من السودانيين مواطنين وأحزابًا العودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية.
وتعهد المجلس العسكري االنتقالي السوداني بـ”اجتثاث” نظام عمر البشير السابق ورموزه.

الخرطوم - وكاالت

انتقاليــة مدتهــا عامــان وفتــرة  البرهــان: حكومــة مدنيــة 

“اجتثاث” نظام البشير ورموزه

لندن - أ ف بدبي - العربية.نتبنغازي/طرابلس - وكاالت

شــّن الجيش الليبي، أمس الســبت، غارة جّوية على مواقع الجماعات اإلرهابية في منطقة 
وادي الربيــع، جنــوب العاصمة طرابلس، في الوقت الذي تســتمر فيه المواجهات بين قوات 
الجيــش والميليشــيات المواليــة لحكومــة الوفــاق، علــى مشــارف العاصمــة. وقالــت شــعبة 
اإلعــالم الحربــي التابعــة للقيــادة العامــة للجيــش الليبــي، إن ســالح الجو نفذ غــارة ناجحة، 
على أحد مخازن األسلحة والذخائر الخاصة بالجماعات اإلرهابية، في منطقة وادي الربيع 
ومحيطهــا. قــال مصــدر ميدانــي، إنــه جــرى ســماع دّوي انفجــارات قوية منذ صبــاح أمس، 
وتحــدث عــن غارات جوية أخرى في منطقة العزيزيــة ومدينة زوارة الواقعة قرب الحدود 
التونســية، لم يعرف بعد تبعية الطيران التي نفّذها. وأضاف المصدر نفســه أن هناك معارك 
عنيفــة يخوضهــا الجيــش الليبــي ضــد الميليشــيات الموالية لحكومــة الوفاق على مشــارف 
العاصمــة، وبالتحديــد في مناطــق العزيزية ووادي الربيع وقصف متبــادل من الجانبين في 

منطقة السواني، تم على إثره إخالء العائالت من منازلها، من قبل منظمة الهالل األحمر.

الذيــن يحملــون  األفــراد  أو  البريطانيــة مواطنيهــا  الخارجيــة  حــذرت وزارة 
الجنسية البريطانية من السفر إلى إيران، ما لم يكن ذلك ضرورًيا.

ووفقــًا لبيان نشــر عبــر الموقــع اإللكتروني 
لــوزارة الخارجية البريطانية، الجمعة، فقد 
صــدر تحديــث لشــروط الســفر إلــى إيــران 

للمواطنين البريطانيين.
علــى  يتعيــن  التعليمــات،  لهــذه  وفًقــا 
البريطانييــن   - اإليرانييــن  المواطنيــن 
مزدوجي الجنسية االمتناع عن السفر إلى 

إيران، ما لم يكن ذلك ضرورًيا.
البريطانييــن  المواطنيــن  مــن  ُطلــب  كمــا 
الذيــن يخططــون للســفر إلــى إيــران عــدم 
إلــى محافظــة بلوشســتان، علــى  الذهــاب 
بعــد 100 كيلومتــر مــن الحــدود اإليرانية-

األفغانيــة وكذلــك بمســافة 10 كيلومترات 
عن الحدود بين إيران والعراق.

النظــام  إن  حقوقيــة  منظمــات  وتقــول 
المعتقليــن  قضيــة  يســتخدم  اإليرانــي 
كورقــة  الجنســية  ومزدوجــي  األجانــب 

ضغط لكسب امتيازات من الدول الغربية.
وال تــزال نازنين زاغري راتكليف، اإليرانية 
- البريطانيــة التــي اعتقلها الحرس الثوري 
قبــل عاميــن، لــدى عودتهــا مــن إيــران فــي 
مطــار الخمينــي الدولي، بتهمة التجســس، 
ومــن ثــم حكــم عليهــا بالســجن 5 ســنوات، 

تثير خالفات بين لندن وطهران.
وكان وزيــر الخارجيــة البريطاني، جيرمي 
هانــت، حــذر إيــران مــن التعــرض لعقوبات 
جديدة إذا ما استمرت باعتقال المواطنين 

من مزدوجي الجنسية.
الضغــط  إلــى  مــن خاللهــا  إيــران  وتســعى 
علــى بريطانيا لتقديم تنازالت، فيما يتعلق 
البنــوك  فــي  المجمــدة  وأموالهــا  بأصولهــا 
المفروضــة  العقوبــات  وكذلــك  األوروبيــة، 

عليها.

أطلقت الشــرطة البريطانية النار أمام ســفارة أوكرانيا في لندن، أمس الســبت، 
بعــد أن صدمــت احــدى الســيارات وبشــكل متكــرر ســيارة الســفير التــي كانــت 

متوقفة، وبعد ذلك توجهت نحو الضباط الذين تم استدعاؤهم إلى الموقع.

ولــم يصب أي موظف دبلوماســي في 
الحادثة، ولم يصب كذلك المشــتبه به 
وهو في االربعينات من العمر، ولكن تم 
نقله إلى المستشــفى كإجراء احترازي 

بعد اعتقاله، بحسب الشرطة.
ووقع الحادث صباح أمس في منطقة 
هوالنــد بارك الراقيــة، وال يتعامل معه 

الشرطة على أنه حادث ارهابي. 
“الســيارة  أن  للســفارة  بيــان  وأفــاد 
الرســمية لســفير أوكرانيا لدى المملكة 
بشــكل  للصــدم  تعرضــت  المتحــدة 
الســفارة  أمــام  توقفهــا  اثنــاء  متعمــد 

األوكرانية”.
وقالت إنه تم اســتدعاء الشرطة التي 
ســارعت إلى محاصرة سيارة المشتبه 

به الذي صدم سيارة السفير مجددا.

ذلــك  علــى  “ردا  أنــه  البيــان  وأضــاف 
النــار  إطــالق  إلــى  الشــرطة  اضطــرت 

على سيارة الجاني”. 
وتابــع لــم يصــب أي موظف بالســفارة 

بجروح”.
وفــي وقــت الحق، أكدت شــرطة لندن 
أن ســيارة صدمت عددا من السيارات 
الســفارة  مــن  بالقــرب  المتوقفــة 

األوكرانية. 
وقالــت فــي بيــان إنــه “عنــد الوصــول 
إلــى الموقــع، قاد المشــتبه به الســيارة 

باتجاه عناصر الشرطة”. 
واضافــت “تم وقف الســيارة واعتقال 

رجل في االربعينيات من العمر”. 
وأكدت أنه “ال يتم التعامل مع الحادث 

على أنه ارهابي”.

شرطة لندن تطلق النار إثر صدم سيارة سفير أوكرانيابريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى إيرانغارات جوية على مواقع اإلرهابيين في طرابلس
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أدت الحكومــة الفلســطينية الجديــدة برئاســة محمد إشــتية القيادي فــي حركة فتح، 
أمس السبت، اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

واحتفــظ وزراء الخارجيــة والماليــة والســياحة فــي الحكومة الســابقة بمنصابهم في 
الحكومة الحالية فيما شهدت باقي الوزارات أسماء جديدة.

وتأتــي حكومــة إشــتية وهو عضو فــي مركزية فتح وخبير اقتصــادي خلفا للحكومة 
الســابقة برئاســة رامي الحمد هللا التي تشــكلت في العام 2014 بتوافق بين حركتي 
فتح وحماس. ورفضت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين المشاركة 
فــي الحكومــة فيمــا انضمت إليها باقي فصائــل منظمة التحرير الفلســطينية في ظل 

مقاطعة حركتي حماس والجهاد اإلسالمي لها.

أعلــن نــادي قضــاة الجزائــر، أمــس الســبت، أنــه لن يشــرف علــى االنتخابات الرئاســية 
تمهيــدا  الســلطات  تتخذهــا  التــي  لإلجــراءات  رفضــا  تعكــس  فــي خطــوة  المقبلــة، 
لالنتخابــات، وأبرزهــا تعييــن رئيس مجلس األمة، عبد القادر بن صالح، رئيســا مؤقتا 

للبالد.
وحــدد بــن صالح الرابع من يوليو موعدا لالنتخابات الرئاســية، التي كانت مقررة في 
وقــت ســابق فــي 28 أبريــل. وتأتــي هــذه التطورات، بعــد يوم مــن “الجمعــة الثامنة”، 
التــي شــهدت احتجاجــات شــعبية عارمــة، اعتقلــت خاللهــا الســلطات مــا ال يقــل عــن 
100 شــخص. وقالــت الشــرطة الجزائريــة فــي بيان، إنهــا اعتقلت 108 أشــخاص بعد 

اشتباكات مع “مندسين”، أسفرت عن إصابة 27 شرطيا.

الحكومة الفلسطينية تؤدي اليمين القانونية

اعتبر السفير األميركي لدى اليمن، ماثيو تولر، أمس السبت، أن انعقاد  «نادي قضاة الجزائر يقاطع االنتخابات الرئاسية
البرلمان اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت يرمز إلى تقدم 

العملية السياسية في البالد.

وكتب في رسالة نشرتها السفارة األميركية باليمن في صفحتها على  «
“فيسبوك”، قائاًل: “أثني على الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة 

اليمنية باالفتتاح الناجح للدورة البرلمانية اليوم”.

وعّبر عن أمله في أن تؤدي اإلصالحات التي تم اإلعالن عنها إلى برلمان  «
أقوى وأكثر تمثياًل لجميع اليمنيين، وأن تلعب دوراً رئيسيًا في إعادة 

إعمار اليمن.

وأضاف: “ترمز هذه الجلسة البرلمانية إلى التقدم في العملية  «
السياسية التي ستقود الطريق نحو المصالحة الوطنية، والتي يمكن أن 

تنهي الصراع وتضمن مستقباًل أكثر إشراقًا لجميع اليمنيين”.

ُقتل مدنيان جراء قصف شنته ميليشيا الحوثي االنقالبية على قرية  «
تابعة لمديرية النادرة شرق محافظة إب، وسط اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن شابين من قرية وادي الردي بمخالف العود  «
)التابعة إداريًا لمديرية النادرة( ُقتال إثر سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون 

من مواقع تمركزهم في جبل ستر وحّدة ومرتفعات نوبة اللهبي 
المطلة على مناطق العود.

في سياق آخر، وبحسب مصادر محلية، قطعت ميليشيا الحوثي  «
خدمتي االتصاالت واإلنترنت عن قرى منطقة العود، شرقي محافظة 
إب. وأفادت المصادر أن خدمتي االتصاالت واإلنترنت انقطعت، مساء 

الجمعة، بشكل كلي عن عدد من قرى المنطقة التي تدور فيها معارك 
بين الجيش اليمني المسنود من رجال القبائل، واالنقالبيين الحوثيين 

منذ أسابيع.

قتلى مدنيون بقصف حوثي وقطع االتصاالت واإلنترنتواشنطن: انعقاد البرلمان اليمني تقدم للعملية السياسية
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أفاد التلفزيون السوداني، أمس، أن مدير جهاز األمن والمخابرات الوطني صالح قوش، قدم  «
استقالته.  وقد قِبل رئيس المجلس العسكري السوداني، عبد الفتاح البرهان، استقالة مدير 

األمن والمخابرات. وذكرت وكالة األنباء السودانية، على حسابها في تويتر: “صادق الفريق أول 
ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري االنتقالي على االستقالة التي 
تقدم بها الفريق أول مهندس صالح عبدالله محمد صالح قوش من منصبه كرئيس لجهاز 

األمن والمخابرات الوطني.

قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، السبت، إن قوات الجيش الوطني  «
الليبي ستواصل تقدمها نحو العاصمة طرابلس، وشدد على ضرورة التخلص 

من التنظيمات اإلرهابية المنتشرة في المدينة. وأضاف خالل جلسة لنواب 
البرلمان عقدت بمدينة بنغازي: “نطمئن أهالينا في طرابلس بأن عملية تحرير 
العاصمة محددة وال تهدف لتقييد الحريات إنما إعادة األمن ومحاربة اإلرهاب”. 

وتعهد بإجراء االنتخابات بعد إنهاء قوات الجيش الوطني لعملية طرابلس.

اجتمع المجلس العسكري االنتقالي في السودان، أمس، مع وفد من القوى السياسية.  «
وقال عضو الوفد عمر الدقير إن “رئيس المجلس االنتقالي السوداني أبلغنا بإلغاء القوانين 

المقيدة للحريات”، مضيفًا: “طالبنا المجلس العسكري السوداني بإعادة هيكلة جهاز األمن. 
كما طالبنا المجلس االنتقالي بحكومة مدنية بصالحيات تنفيذية كاملة. وطالبنا بمشاركة 

مدنيين في المجلس العسكري وغدا سنقدم قائمة لرئيس المجلس في هذا السياق”. 
من جهتهم، أكد ناشطون أن الحراك السوداني بانتظار بيان “تجمع المهنيين السودانيين” 

لتحديد وجهتهم التالية.

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم حزمة من  «
المساعدات اإلنسانية إلى السودان. وأكدت المملكة العربية السعودية تأييدها لما 
ارتآه الشعب السوداني حول مستقبله. كما أكدت المملكة دعمها للخطوات التي 

أعلنها المجلس العسكري االنتقالي السوداني.

استقالة مدير األمن والمخابرات صالح قوش

رئيس برلمان شرق ليبيا: الحملة مستمرة

المجلس العسكري يعد بإلغاء القوانين المقيدة للحريات

خادم الحرمين يوجه بتقديم مساعدات إنسانية للسودان
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نبراس القيادة
رجل دولة وقائد مسيرة بناء وتنمية ومؤسس قاعدة الوطن االقتصادية حينما 
يتكلم ويصرح ويوجه نحو كل ما يتعلق بشؤون الوطن والمواطن فإن توجيهه 
هــذا نابــع من قناعة ســموه بأن الوطن والمواطن يســتحقان الكثيــر، مهما كبر أو 
صغــر شــأن الموضوع، المهم اإلنجاز، ومن تابــع ويتابع خصوصا باآلونة األخيرة 
كل التوجيهات التي يوجهها ســموه لكل المســؤولين فيما يخص المواطن، يدرك 
أنه لوال خليفة بن سلمان حفظه هللا لتعطلت الكثير من المصالح واألمور، ولهذا 
اســتحق ســموه دائمــًا إشــادة الجميــع مــن جاللــة الملــك إلــى المنظمــات األمميــة 
والعالميــة مــرورًا بالصحافة ووســائل اإلعالم العربية وانتهــاء بالمواطنين الذين 
يلمســون على الطبيعة بصمات ســموه بحكمة عقله وســعة قلبه، جالت بخاطري 
الكلمــات مــن مشــاعر رافقت ســموه بــكل المنعطفــات والمواقــف والمراحل، منها 
أخطر مرحلة مر بها الوطن، كان شغفه بالبحرين وولعه باألرض هو الشالل الذي 

تدفقت خالله الكلمات ومعها تدفقت مشاعرنا عبر مواقف وطنية جليلة.
فالمبــادرات التــي يطلقهــا لالرتقــاء بالجهــاز الحكومــي تشــكل واحــدة مــن أهــم 
المبــادرات التــي دأب ســموه علــى إطالقهــا خــالل المراحــل التطويريــة بعمــل 
الحكومــة، حيــث أخــذ علــى عاتقــه منــذ بــدأ عهــده العمــل علــى إثــراء المســيرة 
التنموية باألفكار التي شــكلت أهم مكاســب ومنجزات هذا البلد وتجســدت في 

ريــادة البحريــن فــي الكثيــر من مظاهــر التنظيــم اإلداري والتنمية الشــاملة التي 
البــد أن ترافقهــا بعــض التجاوزات هنا وهناك من بعض األجهزة التي تحتاج إلى 
المتابعــة للتصويــب ومــا يرافــق هــذه المســيرة من أخطــاء قليلة مــا إن يعلم بها 
ســموه حتى يصوبها بما يريح ويحفز المواطن على الوالء والعطاء لهذا الوطن 
وهذا نبراس لمن يريد أن يعمل ويبذل من منطلق وطني وإحساس بالمسؤولية 

تجاه وطنه.
البحرين غنية بالكفاءات والخبرات المتميزة ودليل ذلك ما حققته عبر مراحلها 
المختلفــة بمســتوى القطاعيــن الخــاص والعــام ومــا أنجــز بالســنوات الماضيــة 
بالعديــد مــن المياديــن التــي ثبــت أن البحريني قــادر على االبتكار، الســؤال لماذا 
نــرى هــذه المواهب واإلبداعات واألفكار بالقطاع الخاص والتي تدير مشــاريعها 
لوحدها؟ وال نرى ذلك بقطاع الدولة التي يبدو أنها ال تجد سوى خمسة أو ستة 
أسماء تتداول المناصب والوظائف حيث تنتقل من مكان آلخر ومن مجال إلى 
غيره ويكاد بعضها يشغل أكثر من خمسين وظيفة بين مستشار وعضو منتدب 

ورئيس تنفيذي وعدد من مجالس اإلدارة و”كأن ما في البلد إال هالولد”.

تنويرة: المعاناة تزيدك ألمًا، لكنها تزيدك صالبة. «
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 البحرين تحذر العالم 
من اإلرهاب الذكي

مكافحــة اإلرهــاب تتطلب قدرا هائــال من العمل الجماعي المنظــم والتحرك على 
جميع المســتويات، الســيما أن نغمات اإلرهاب اليوم تزداد عنادا والتطرف مازال 
مســتيقظا فــي نفــوس الكثيرين، وهناك من البشــر من يتدثر بأغطيته مستســلما 

لندى صباحه وال يسمع إال همس أفكاره السوداء.
لقد حملت كلمة الفريق أول ركن معالي الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة وزير 
الداخلية، خالل حضوره منتدى السياسيين ورجال األعمال والمفكرين العالميين 
بالواليــات المتحــدة األميركيــة، تحــت عنــوان “التعــاون األميركــي فــي مكافحــة 
اإلرهــاب وإنفــاذ القانــون في الشــرق األوســط” تحليال وتمحيصا عميقــا لمحاربة 
اإلرهــاب والكيفيــة التــي يمكــن مــن خاللهــا القضــاء علــى التطــرف ومضاعفاته، 
وأشار إلى صيغة جديدة مهمة تستحق الوقوف عندها للضبط والقياس العلمي، 
وهــي )اإلرهــاب الذكي، حيث يمنح اإلرهاب الذكــي اإلرهابيين مجموعة جديدة 
من المزايا من خالل استخدام التكنولوجيا: يمكن تنفيذ العمليات عن بعد، بأقل 
قــدر مــن المخاطر الجســدية للمعتديــن؛ يمكن القيام بهجمــات متعددة في وقت 
واحــد مــن موقــع واحد؛ فــرص جذب وتنســيق أعمــال المجندين بفعاليــة، بدون 
الحاجــة لعقــد اجتماعــات؛ يواجه مطبقــو القانون صعوبات كبيــرة في مراقبة أو 

الكشــف عــن مثل هذه األنشــطة، لذلك فــإن تهديد اإلرهاب الذكــي يمثل خطورة 
فريــدة مــن خالل الجمع بيــن التكنولوجيا واإلرهاب، ويتطلــب بذل جهود دولية 

حقيقية لمواجهته(.
إنهــا خطــة بحــث موضوعيــة قدمتهــا البحريــن للعالــم واإلطــار النظــري الســليم 
المطلوب لمكافحة اإلرهاب والتطرف، الذي يقوم في المرحلة الراهنة باالستفادة 
من التكنولوجيا وجميع الجوانب العلمية، حيث نشطت الجماعات اإلرهابية في 
استخدام التكنولوجيا على نطاق واسع، وأساليب اإلرهاب أصبحت كالتخصص 
وهنــاك فصــل بين المهــام والهياكل التنظيمية، كما تنوعت األنشــطة التي يؤديها 
اإلرهابــي واختلفــت األســاليب واألفــكار، لهــذا يمكننــا القــول إن طريــق اإلرهاب 
أصبــح ذا ممريــن وليس ممرا واحدا كما في الســابق، وهذا يتطلب جهودا دولية 
حقيقيــة وتعاونــا واستشــارات ودراســات وتقنيات معروضة وقــدرة تكنولوجية 

متقدمة ومتميزة ورفع كفاءة األداء والتنظيم الموحد.

مملكة البحرين تحذر العالم من اإلرهاب الذكي وتدعو إلى بذل الجهود  «
وتبادل المعرفة للتصدي له.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

 جامعة البحرين 
ومزيد من التقدم

مــن أهــم األشــياء التي تجعلنا نشــعر باالطمئنــان والثقة في صنع مســتقبل 
زاهــر فــي البحرين، تلك األخبار الطيبة عن الصعــود الدائم والواثق للعملية 
التعليمية في البالد، فالتعليم من أهم ركائز بناء اإلنسان وصنع التقدم ألية 
أمــة مــن األمــم، ولو بحثنا في أســباب صعود وتفوق الــدول القوية والغنية 
في هذا العالم لوجدنا أن كلمة السر هي التعليم، وخصوصا التعليم العالي، 
ولــو بحثنــا أيضا في أســباب تأخر كثير من الــدول لوجدنا أن انهيار التعليم 

أو عدم وجود تعليم جيد من أهم أسباب هذا التأخر.
وجــاء التعليــم فــي مملكــة البحرين فــي قلب المشــروع اإلصالحــي لجاللة 
الملــك المفــدى حمد بن عيســى آل خليفة وكذلك ضمــن الرؤية االقتصادية 
٢٠٣٠ علــى اعتبــار أن التعليــم ركيــزة أساســية مــن ركائــز التنميــة الشــاملة 
التــي تطمــح إليهــا البحريــن من خالل هــذه الرؤية، وبين وقــت وآخر تأتينا 
مؤشــرات وبشــائر علــى أن التعليــم في بالدنــا يمضي في طريقــه الصحيح 

وأن رعاية جاللة الملك المفدى للتعليم أصبحت تؤتي ثمارها. 
وتعــد أحــدث البشــائر فــي هــذا الســياق أن جامعــة البحريــن نالــت موقعــا 
محترمــا ضمــن أعلــى ٥٠٠ جامعة على مســتوى العالم فــي التأثير وتحقيق 
أهــداف التنميــة المســتدامة، فقد جاءت األولى محليــا والـ ٢١٣ عالميا على 

مقياس تايمز للتعليم العالي. 
ومعنــى هــذا اإلنجــاز الــذي حققتــه جامعــة البحريــن والذي قررته مؤسســة 
التايمــز للتعليــم العالــي المتخصصة دوليا في مجال تصنيــف الجامعات أن 
جامعتنــا أصبحــت تنافــس كبريــات الجامعات على مســتوى المنطقة وعلى 
مستوى العالم، وال ننسى ما حققته جامعة البحرين قبل بضعة أشهر حيث 
تــم تصنيفهــا ضمــن أفضل ٥ بالمئة من جامعات العالــم من بين أكثر من ٢٥ 
ألف جامعة معروفة في كل أنحاء العالم وحصلت على المرتبة ٤١١ بمعيار 
ســمعة الخريج لدى أرباب العمل، هذه البشــائر الطيبة تعطينا الثقة واألمل 
فــي مســتقبل التعليــم الــذي هــو من دعائــم التنميــة المســتدامة، وتبث فينا 
المزيــد مــن الحماس علــى اعتبار أننا على الطريق الصحيح وأن عملية بناء 
اإلنسان تسير جيدا في العهد الميمون لجاللة الملك المفدى حمد بن عيسى 

آل خليفة راعي التعليم والتنمية في البالد. 

تهانينا لكل من ساهم في رفع شأن البحرين ووضع جامعة البحرين  «
في الموقع الالئق الذي يشرف كل بحريني.

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com
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يعلــم الجميع مؤازرتي المرأة في شــتى المجــاالت فال أنفك أرى إحداهن 
وقــد بذلــت فــي العطاء حتى أحاول أن أثني عليهــا ولو بكلمة طيبة، فأنا 
أعلم مدى حاجتنا نحن الســيدات لكلمات اإلطراء وأن لها مفعوال عجيبا 
خصوصــا إن كانــت نابعــة مــن القلب للقلــب، فالمرأة مخلــوق عجيب لين 
الطباع قوي المراس شديد المراوغة ذكي في أغلب النماذج الذي تحيط 
بنا وال دليل أشد وضوحا على ذلك مما نعيشه حاليا وسط تمكين حقيقي 

للمرأة وإنجازات حافلة سطرتها نساء البحرين في كل مكان. 
وألن عهــدة جمعيــة الصحافييــن أصبحــت حاليــا فــي يــد الزميلــة عهدية 
أحمــد التــي ال أزايــد علــى نجاحاتهــا المســتمرة، إال أننــي ألفــت النظــر هنا 
إلــى قفزاتهــا الســريعة الصحيحــة فــي تحريــك عــدد مــن الملفــات المهمة 
على الســاحة الخاصة بالصحافيين فــي المقام األول واإلعالميين تراتبا، 
فتبنيهــا ملــف الصحافييــن العاطلين عــن العمل ومحاولتها عقد شــراكات 
حقيقيــة مــع القطــاع الخــاص إلحيــاء وظائــف خاصــة بهم ويســتحقونها 
تفاعــال ومســاهمة  منــا  ويســتوجب  عليــه  تشــكر  لهــو مجهــود  بجــدارة 
فــي إنهــاء هــذا الملــف برضــا جميــع أطرافه، ناهيــك عن عقدهــا عددا من 

االتفاقات والفعاليات. 

ومضة: مثل عهدية بحاجة إلى مؤازرة حقيقية وتعاون مستمر  «
ونجاحها يعد نجاحا كامال محسوبا للوسط الصحافي واإلعالمي 

والنسوي أيضا، أعتقد أنه آن األوان أن نفكر في طموحات تشغلنا 
جميعا وتعمل على زيادة نجاحاتنا كنسيج ومكون واحد تشغله 

نفس القضايا وتراوده نفس األحالم.

جمعية الصحافيين في عهدها الجديد

سمر األبيوكي

في شهر سبتمبر من العام 2017، حققت مملكة البحرين إنجاًزا تاريخًيا عالمًيا 
كبيــًرا جعلهــا فــي مكانة مميزة علــى خارطة العالم، وذلك بمنح صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة، رئيــس الــوزراء الموقر حفظه هللا 
ورعــاه، درع االتحاد الدولي للســالم والمحبة، فمســيرة ســموه فــي تنفيذ رؤية 
بحرينيــة المنشــأ عالميــة االنتشــار إلرســاء وترســيخ أســس التعايش والســالم 
والمحبــة وحمايــة المجتمعات مــن المؤثرات والمخاطر، هــي رؤية منطلقة من 
الحكمة ونفاذ البصيرة ترجمها “خليفة بن سلمان” إلى مبادئ إنسانية حضارية.

ومن التجربة البحرينية في التنمية والتطوير والتقدم في بلد صغير المساحة 
وضع “اإلنســان كمحور رئيس للتنمية”، يمكن التأســيس على مرتكزات عديدة 
أوالها ســمو رئيس الوزراء مرتبًة عليا إلســهامات تخدم المجتمعات اإلنســانية 
ليعيــش بنــي البشــر فــي ســالم ورخــاء واســتقرار، بمــا فــي ذلــك دعــم أهــداف 
التعايش والتعددية، وانطلقت رؤية سموه من بحث وتحليل وفهم التحديات 
التــي تواجــه األوضــاع اإلنســانية فــي كل مكان، كضــرورة مهمة البتــكار الرؤى 
واالســتراتيجيات للتالقــي الحضــاري، ومــن أركانهــا تشــخيص ومعالجــة كل 
المهددات التي تؤثر على حاضر ومســتقبل البشــرية، ذلك أن سموه يؤكد دائًما 
أن النهــوض باألوضــاع اإلنســانية يبــدأ بإحالل الســالم وتوفير مســببات األمن 
واالستقرار لكل الدول، وأن يتكاتف المجتمع الدولي لتحقيق السالم المنشود.

الحــدث العالمــي الجديــد الــذي يضاف إلى مملكة البحرين هو ما حملته رســالة 
“خليفــة بن ســلمان” بمناســبة إطــالق اليوم العالمــي للضمير والذي تم تدشــينه 
تحــت رعايــة ســموه فــي احتفالية نظمتهــا البعثــة الدائمة لمملكــة البحرين في 
“فيينــا” بالتعــاون مع اتحاد الســالم والمحبة العالمي “فوبــال”، وكان صدى هذه 
الرســالة كبيــًرا لمضامينهــا التي أعــادت التأكيد علــى دور ومكانــة البحرين في 
تحقيــق اســتمرارية وديناميكيــة العمــل الداعــم للجهــود العالمية لنشــر الســالم 
والوقــوف إلــى جانــب القضايــا العادلــة وتحصيــن المجتمعــات مــن النزاعــات 
والتحــوالت التــي تنعكــس بشــكل معطــل للتنميــة والتقــدم الــذي تنشــده كل 

المجتمعات.

ال تزال األسرة الدولية تواجه الكثير من التحديات التي تتعاظم يوًما  «
بعد يوم، وهناك حاجة دائمة لمبادرات تتناغم في منظومة مترابطة ال 

تقتصر على الدول وحدودها الجغرافية بل تسير وفق متطلبات التالقي 
بين كل الشعوب، ويحق لنا أن نفخر كبحرينيين باإلشادة الكبيرة بمرئيات 
سمو رئيس الوزراء التي ميزت البحرين بمكانة مرموقة وإيمانها الراسخ 

بمجتمع كوني تسوده معاني التسامح واالحترام والتنوع والعيش 
الكريم.

رؤية خليفة بن سلمان للسالم العالمي

عادل عيسى المرزوق



برعايــة كريمــة مــن رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، أنــاب 
ســموه رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة ســمو 
الشــيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة لحضور 
نهائــي كأس خليفــة بن ســلمان لكرة الســلة، بحضور 
ســلمان  بــن  عيســى  وقــف  أمنــاء  مجلــس  رئيــس 
التعليمي الخيري ســمو الشــيخ عيسى بن سلمان بن 
حمد آل خليفة، وتوج ســمو الشــيخ عيســى بن علي 
آل خليفة نادي الرفاع بطال لكأس خليفة بن سلمان 
لكرة السلة. ونقل سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
تحيات ســمو رئيــس الوزراء وتهانيه لنــادي الرفاع بالفوز 
بكأس خليفة بن سلمان لكرة السلة، مشيدا سموه بأجواء 
المنافســة التــي شــهدتها مباريــات البطولــة والتــي تعكس 

المستوى المتقدم الذي وصلت له كرة السلة البحرينية. 
وأعرب سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عن تشرف 
ســموه بإنابة ســمو رئيــس الوزراء له لحضــور نهائي كأس 
خليفــة بــن ســلمان لكرة الســلة، مؤكــدا ســموه أن البطولة 
باتــت محطــة مهمــة في منافســات كــرة الســلة البحرينية 
بالالعبيــن  واالرتقــاء  اللعبــة  تطويــر  تســتهدف  التــي 
نــادي  البحرينييــن وتعزيــز مهاراتهــم، مضيفــا ســموه أن 
الرفــاع فــاز اليــوم بأغلــى كــؤوس الســلة واســتحق الفــوز 
بجــدارة واســتحقاق، متمنيــا ســموه لكل الفرق المشــاركة 

التوفيق في المسابقات القادمة.
وكان ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة قــد شــهد 
أمس، بحضور ســمو الشــيخ عيسى بن ســلمان آل خليفة، 
المباراة النهائية بين نادي المحرق ونادي الرفاع في صالة 
مدينــة خليفــة الرياضيــة لكــرة الســلة والتــي أســفرت عن 
فوز نادي الرفاع بنتيجة ٧٦ نقطة  مقابل ٦١ نقطة لنادي 

المحرق وذلك ضمن  كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة.
وأشــاد ســمو الشيخ عيسى بن ســلمان آل خليفة بالجهود 
التــي يبذلهــا االتحــاد البحريني لكرة الســلة برئاســة ســمو 
الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفة، وما يوليــه من اهتمام 

في تطوير لعبة كرة السلة.
الرفــاع  نــادي  رئيــس  ســموه  هنــأ  المناســبة،  وبهــذه 
النــادي،  بفــوز  خليفــة  آل  خالــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ 
مشــيدًا  والنجــاح،  التوفيــق  دوام  لــه  متمنيــًا 

أثنــاء  الفريقيــن  العبــو  قدمــه  الــذي  المميــز  بالمســتوى 
المبــاراة، متمنيًا ســموه للعبــة مزيدا من التطــور ولالتحاد 

البحريني لكرة السلة كل التوفيق والنجاح.

سلة الرفاع تدخل التاريخ 

ودخل الفريق األول لكرة الســلة التاريخ من أوسع أبوابه، 
بعــد أن تــّوج بطــال لــكأس خليفــة بــن ســلمان لكــرة الســلة 
للمرة األولى في تاريخه، مفتتحا ســّجل بطوالته في كرة 

السلة بالظفر باللقب األغلى.
واستحق السماوي الفوز بالبطولة عطفا على األداء الفني 
القــوي الــذي ظهــر عليــه الفريق فــي البطولــة عموما وفي 
المباراة النهائية خصوصا، وذلك بواسطة األداء الجماعي 
فــي الجانبيــن الدفاعــي والهجومــي، إضافة إلــى الصالبة 
الذهنيــة والتركيــز طيلة مجيرات المباراة، إذ انعكس ذلك 
علــى الســيطرة المطلقــة التي فرضهــا الفريق منــذ البداية 

وحتى النهاية.
فــي المقابــل، أخفــق المحــرق في اســتعادة اللقب، وخســر 
فــي النهائــي الثانــي علــى التوالــي بعــد أن وصــل الفريــق 
للمبــاراة الختاميــة للمــرة الثالثة توالًيــا، إذ لم يقدم الذيب 
المحرقــاوي مــا يشــفع له فــي تحقيق الفــوز، وتأثر العبوه 
باالســتعجال وغيــاب التركيــز الذهنــي عــن التصويبــات، 
الســيما الرميــات الثالثيــة غير المتقنة التــي كلفت الفريق 

خسارة البطولة.

الربع األول

وجاءت بداية المباراة متكافئة المستوى في األداء الفني 
من جانب الفريقين.

وعــّول الرفــاع منــذ الوهلــة األولــى علــى قــوة األميركــي 
أونواكــو تحــت الســلة؛ ليفتتــح التســجيل للســماوي تبعها 

يونــس كويــد بهجمــة مرتدة ســريعة عزز بها تقــدم فريقه 
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فــي المقابــل، اعتمــد المحرق بشــكل مبكر علــى تصويبات 
هاريس الثالثية؛ بهدف أخذ الفارق منذ البداية.

وتعادلــت النتيجــة فــي مناســبتين منتصــف الربــع األول 
آخرهــا 8/    8، قبــل أن تمنــح ثالثيــة محمــد بوعــالي التقدم 
حســن  بمحمــد  المحــرق  مــدرب  ودفــع  مجــدًدا.  للرفــاع 
لتنشــيط الفاعلية الهجومية للفريق بعد أن توقف الفريق 
عن التســجيل لبضع دقائق، وســط إصــرار على التصويب 

الثالثي غير المركز.

واحتفــظ الرفــاع بالتقــدم فــي النصــف الثانــي مــن الربــع؛ 
بفضــل الدفــاع القــوي الذي نجــح من خالله فــي الحد من 
خطــورة العبــي المحــرق، إضافة إلــى الهجوم المســتميت 
بقيادة أونواكو ومحمد بوعالي؛ ليحســم الســماوي الفترة 

متقدما بـ 22/    14.

الربع الثاني

وعمــد المحــرق مطلــع الربــع الثانــي علــى تنويــع الطلعــات 
فــي  مورفــي  األميركييــن  بقيــادة  المكثفــة  الهجوميــة 
بغيــة  الثالثــي،  التصويــب  فــي  وهاريــس  االختراقــات 

تقليص الفارق، غير أن غياب التوفيق في التصويبات عن 
االثنيــن، منــح الرفــاع فرصة كبيرة فــي االحتفاظ بالفارق 
وتعزيــز النتيجــة لمصلحته إلى 10 نقاط بواقع 28/    18، ما 

دفع مدرب الفريق التدخل بالوقت الفني األول.
ومنــح الدفــاع المحكــم للرفــاع علــى محترفــي المحــرق 
الفريــق  المشــددة،  الرقابــة  تحــت  بوضعهمــا  خصوصــا 
مواصلــة األفضليــة والحفــاظ علــى التقدم بالفارق نفســه، 
إلــى جانــب التألــق الهجومــي الكبيــر لمحمــد بوعــالي فــي 
التصويــب الثالثــي الــذي نجح بواســطته وعبــر ثالثيتين 
متقنتيــن مــن رفــع الفــارق للســماوي إلــى 36/    23؛ ليجبــر 

مدرب المحرق التدخل بالوقت الفني الثاني ســريًعا الذي 
لــم يتمكــن مــن خاللــه في إعــادة تموضــع فريقه؛ ليحســم 

الرفاع الشوط األول متقدما بنتيجة 40/    25.

الربع الثالث

الدفاعيــة  بالقوتيــن  الثانــي  الشــوط  الرفــاع  وبــدأ 
والهجوميــة نفســها، إذ واصــل الســماوي أداءه الدفاعــي 

القوي وهجومه المســتميت بــأداء جماعي منظم وبتألق 
األميركــي أونواكو والســنغالي منصــور، ومحمد بوعالي، 
علــى  لالعتمــاد  العــودة  المحــرق  حــاول  المقابــل،  وفــي 
التصويــب الثالثــي الســتعادة الفــارق، غيــر أنــه لــم يجــد 
الحلــول الهجوميــة وأضاعــت معظــم تصويبــات العبيــه 

طريقها نحو الحلق.
وتبادل الفريقين مع منتصف الربع الثالث سجال تسجيل 

النقاط مع أفضلية التقدم للرفاع، إذ وجد المحرق أخيرا 
طريق الحلق عبر التوفيق في التصويب الثالثي بقيادة 
مورفــي وهاريس ومحمد ناصر وبدر جاســم، إلى جانب 
االختراقــات الفّعالة تحت الســلة؛ ليقلــص الفارق إلى 10 
نقاط بواقع 55/    44. في المقابل، لم يعِط الرفاع منافسه 
فرصة أكبر لتقريب النتيجة وكان األقرب لحســم الفترة 

بـ 59/    46.

الربع األخير

الهجوميــة  المحــرق  محــاوالت  واســتمرت 
بدايــة الربــع األخيــر، عبر االجتهــادات الفردية 
افتتــح  الــذي  مورفــي  األميركــي  جانــب  مــن 
التسجيل لفريقه بثالثية أعاد بها فارق العشر 

نقاط.
ورغــم المحــاوالت المحرقاويــة، إال أن الرفــاع 

علــى  والســيطرة  األفضليــة  بســط  واصــل 
مجريات الفترة، محافظا على أدائه الفني في 

الشقين الدفاعي والهجومي.
اللقــاء عــن  ولــم تثمــر الدقائــق األخيــرة مــن 
عــودة محتملــة للمحرق، إذ اســتمر الرفاع في 
رفــع غلة النقاط عبر التنويع الهجومي وصوال 

لحسم المباراة وتحقيق فوز تاريخي.

سمو الشيخ عيسى بن علي يتوج الـــــــــرفاع بطال لكأس خليفة بن سلمان

محمد الدرازي )تصوير: رسول الحجيري(
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ــور الــنــهــائــي ــض ــح ــة ل ــل ــس ــاد ال ــو رئــيــس اتـــحـ ــم ــو رئــيــس الـــــــوزراء يــنــيــب س ــم ــدارةس ــج ــؤوس الــســلــة ب ــ ــاع ظــفــر بــأغــلــى ك ــرفـ ــي: الـ ــل ســمــو الــشــيــخ عــيــســى بـــن ع

أجواء تنافسية بالبطولة تعكس المستوى المتقدم للسلةكأس خليفة بن سلمان دعم المنافسة لالرتقاء بالالعبين
سمو الشيخ عيسى بن 

سلمان: سمو رئيس 
اتحاد السلة يولي 

اهتماما بتطوير اللعبة
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بتوجيهــات كريمــة مــن ممثــل جاللــة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
تنظــم لجنــة رياضــات المــوروث الشــعبي التابعــة للجنــة األولمبيــة البحرينيــة 
مهرجــان ناصــر بــن حمــد الرمضانــي الشــعبي.  
ويقــام المهرجــان فــي موســمه األول، إذ 
وإلكترونيــة  شــعبية  ألعــاب   7 يشــمل 
متنوعــة هــي الكيرم )فــردي وزوجي(، 
الدامــة، الشــطرنج، الدومنــة، الكوت 
)رباعــي وسداســي(، إضافــة إلــى 
األلعــاب اإللكترونيــة المتمثلــة 
في الببجي وكرة القدم )فيفا(.

رياضــات  لجنــة  رئيــس  وقــال  
للجنــة  التابعــة  الشــعبي  المــوروث 

القعــود،  خليفــة  البحرينيــة  األولمبيــة 
إنهــم يفتخــرون بهــذا التكليــف الجديد 
بــن حمــد آل  الشــيخ ناصــر  مــن ســمو 
خليفــة لتنظيــم هذا المهرجان الشــعبي 
الثقــة  بهــذه  األول مــن نوعــه، مشــيدا 
الغاليــة مــن قبــل ســموه والتــي تعكس 
لجنــة  حققتــه  الــذي  النجــاح  مــدى 
رياضــات الموروث الشــعبي في تنظيم 
مختلــف األحداث المتعلقــة بالرياضات 

التراثية والشعبية.
 وأضــاف القعــود “نعمــل علــى تشــكيل 
اللجنــة المنظمــة لهــذا المهرجــان، علــى 
المقبــل؛  األســبوع  اللجنــة  تجتمــع  أن 
لتحديــد اللوائح التنظيمية للمســابقات 
الســبع واإلعــان عــن اســتقبال طلبــات 
التســجيل فــي هــذه المســابقات، التــي 
تطبيقــا  إلكترونيــة؛  أيضــا  ســتكون 

للسياســة الخضراء الذي ينتهجها سمو 
الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة التي 
توصي بضرورة تقليل استخدام الورق 

للحفاظ على البيئة”.
وأكد القعود أن إقامة مهرجان ناصر بن 
حمــد الرمضاني الشــعبي تؤكــد اهتمام 
ســموه بالشباب البحريني، واحتضانهم 
فــي برامــج تنافســية وترفيهيــة خال 
شــهر رمضــان المبارك، موضحــا أن هذا 
يثــري  الشــعبي  الرمضانــي  المهرجــان 
والترفيهيــة  الرمضانيــة  الفعاليــات 

والتي تساهم في استقطاب الشباب.
وأشــار القعــود إلــى أن مهرجــان ناصــر 
يأتــي  الشــعبي  الرمضانــي  حمــد  بــن 
الحتضــان األلعــاب الشــعبية المعروفــة 
لــدى المجتمــع البحرينــي منــذ ســنوات 
وتنافســي  رســمي  إطــار  فــي  طويلــة، 

وهــذا مــا يســاهم فــي إشــغال الشــباب 
بفعاليــات ترفيهيــة مــن خــال التعرف 
التــي  الشــعبية  األلعــاب  هــذه  علــى 

يمارسها اآلباء واألجداد قديما.
ناصــر  مهرجــان  أن  القعــود  وأوضــح 
ســيقام  الشــعبي  الرمضانــي  حمــد  بــن 
مــن  بالقــرب  الرياضيــة  المدينــة  فــي 
اســتاد البحريــن الوطنــي خــال الفترة 

المسائية في الشهر الفضيل.

 سمو الشيخ ناصر بن حمد 

خليفة القعود

مهرجان رمضاني لأللعاب الشعبية
ــد ــم ــخ نــــاصــــر بـــــن ح ــ ــي ــ ــش ــ ــو ال ــ ــم ــ بـــتـــوجـــيـــهـــات مـــــن س

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

شــارك أكثــر مــن ١٠٠ طفــل من عمر ســنتين إلى ١٤ ســنة من الجنســين، فــي المخيم 
الرياضــي الــذي أقامــه نادي البحرين للتنــس بالتعاون مع مستشــفى رويال البحرين 

ونادي كينجز أللعاب القوى، عصر يوم الجمعة الماضي.

وكان في استقبال المشاركين رئيس نادي 
البحريــن للتنــس خميــس المقلــة ومديــر 
البحريــن  رويــال  بمستشــفى  التســويق 
باريتوش، والعضو المنتدب لنادي كينجز 
أللعــاب القــوى مايــكل بورســت، بحضــور 
نائــب رئيــس مجلــس ادارة النــادي ميرزا 
االجتماعيــة  اللجنــة  ورئيــس  الســماك، 
حســين المخرق، وعضــو المجلس فيصل 
غلــوم.  خالــد  اإلداري  والمديــر  شــرف، 
متنوعــة  محاضــرات  المخيــم  وشــمل 
ألوليــاء األمــور وأطفالهــم تركــزت علــى 
أهميــة الرياضــة وعــدد ســاعات ممارســة 
الرياضــة التــي يحتاجهــا الطفــل والكبير، 
وتــم تأكيــد عــدم اإلفــراط في اســتخدام 
الهواتــف  مثــل  اإللكترونيــة  األجهــزة 

وأجهــزة  اللوحيــة  والحواســيب  الذكيــة 
لــدى األطفــال؛ لتأثيرهــا  ألعــاب الفيديــو 
والبدنــي  العقلــي  النمــو  علــى  الشــديد 
ألطفالنــا، وحــرص منظمــو المخيــم علــى 
أن يكــون المخيم خاٍلًيا تماًما من وســائل 

التكنولوجيا المختلفة.
وفــي بدايــة المخيــم شــارك األطفــال في 
تدريبــات لياقــة بدنية وإحماء على أيدي 
مهــارات  علــى  تدربــوا  ثــم  متخصصيــن، 
تنــس  بإشــراف مدربيــن  التنــس  رياضــة 
لبعــض  إخضاعهــم  تــم  كمــا  محترفيــن، 

تدريبات اليوجا.
أعــرب  اإلعــام  لوســائل  تصريــح  وفــي 
خميــس  للتنــس  البحريــن  نــادي  رئيــس 
المقلــة عــن ســعادته بالمشــاركة الكبيــرة 

مــن األطفــال وأوليــاء أمورهــم فــي هــذه 
الفعاليــة التــي تدعم التواصــل بين األهل 
فــي  المشــاركة  خــال  مــن  وأطفالهــم 
فعاليــات عديــدة مثــل ممارســة رياضــة 
اليوجــا، والتنــس والعديد مــن الرياضات 
المميــزة األخــرى، كمــا أعرب عــن ترحيبه 
بالتعــاون مــع مستشــفى رويــال البحرين 
ونــادي كينجــز أللعــاب القــوى فــي تنظيم 

هــذه الفعاليــة، خصوصــا فــي عصرنا هذا 
الــذي يحتــاج األطفــال فيه لمــن يدعمهم 
األجهــزة  عــن  االبتعــاد  علــى  ويشــجعهم 
الرقميــة وقضــاء وقــت أكثــر فــي الهــواء 
الطلــق والــذي بدوره ســوف يعزز الصحة 
العقلية والبدنية لديهم، كما تقدم بالشكر 
إلــى الرئيــس التنفيذي لمستشــفى رويال 
كل  لتوفيــر  ســعدهللا؛  شــريف  البحريــن 

عوامــل النجــاح للمخيــم، وشــاركه الــرأي 
فــي أن أطفــال هــذا العصــر يســتخدمون 
مــن  بكثيــر  أكبــر  بشــكل  التكنولوجيــا 
المطلوب. فالنظر إلى الشاشــات بات أمًرا 
طبيعًيــا، ويجــب موازنــة هــذه العــادة مع 
األنشــطة األخرى مثل ممارســة الرياضة. 
تمتــع  فــي  مهًمــا  دوًرا  تلعــب  فالرياضــة 
األطفــال بصحــة جيدة، فهي تســاهم في 

تحســين عظــام وعضات الطفــل، وترفع 
من مســتوى اللياقــة البدنية، وتعمل على 
تحســين النــوم، وتعمــل أيًضا علــى تعزيز 

الثقة بالنفس ودعم الصحة النفسية.
وفــي ختام تصريحه أكــد المقلة مواصلة 
التوعويــة فــي مختلــف  النــادي حماتــه 
المجــاالت خصوصا في مجــال الخدمات 

المجتمعية والوطنية.

نادي البحرين للتنس

مخيم رياضي بنادي البحرين للتنس

صورة جماعية للمشاركين المقلة وباريتوش ومايكل

الرفاع - اتحاد الطاولة

بلغ فريق النجمة المباراة النهائية لدوري أندية الدرجة األولى لكرة اليد بعدما جدد فوزه على نظيره األهلي )23/26( في المباراة 
التي جمعتهما أمس بالدور قبل النهائي.

بالموســم وكان الشــوط األول قــد انتهــى بتقــدم الرهيــب النجمــاوي بفــارق هــدف )14/15(، وبذلــك وصــل للنهائــي  حــدث  كمــا 
الماضي وبخر حلم األهلي بالعودة لمنصة التتويج.

الدير وباربار 

ســيكون فريــق الديــر أمــام فرصــة أخيــرة لإلبقــاء علــى حظوظــه فــي التأهل 
لنهائي الدوري حينما يواجه باربار اليوم في تمام الساعة 7 مساء. 

والدير يدرك تماما أن نتيجة الفوز هي التي ستشفع له هذا المساء وجر 
المواجهة لمباراة ثالثة، وبخاف ذلك فإن باربار “حامل اللقب” سيضمن 

وجوده في النهائي. 
لقــاء مــن المفتــرض أن يقــدم فيه الدير نفســه بــكل قــوة والتغلب على 
الظــروف كافــة التي يواجهها؛ من أجل تحقيــق االنتصار وإظهار نواياه 
التنافســية، خصوصــا أن صفوفــه مدججــة بالنجــوم واألســماء البــارزة. 

وفــي المقابــل باربــار، يعلــم تماما أهمية تكــرار الفوز اليوم وحســم األمور 
بالوصــول للمباراة النهائية وذلك بمضاعفة الجهد والعطاء بأرضية الميدان 

وعــدم التهــاون والتراخــي الــذي قــد يطيح به ويدخلــه في غمــوض المواجهة 
الثالثة.

تنطلــق اليــوم األحــد منافســات بطولــة كأس االتحــاد المفتوحــة التاســعة لكــرة 
الطاولــة 2019 علــى صالــة االتحــاد بالرفــاع. وأجــرى االتحــاد قرعــة البطولة في 
وقــت ســابق، إ1 قــدم عضو مجلس اإلدارة رئيس لجنة المســابقات الســيد جعفر 
هادي شرحا مفصال عن البطولة. وتم توزيع الالعبين المشاركين على مجموعات 
فــي منافســات الفــردي والزوجــي فــي منافســات العمــوم والشــباب والناشــئين 

واألشبال.

وستشــهد صالــة االتحــاد بالرفــاع فــي 
تمــام الســاعة 5 من مســاء اليوم األحد 
انطــاق منافســات فــردي األشــبال، إذ 
للمجموعــات  التمهيــدي  الــدور  ســتقام 
من األولى إلى الخامسة، وعند الساعة 
6:30 ســتقام منافســات مــن المجموعة 

السادسة حتى العاشرة.
وأكــد رئيــس لجنــة المســابقات الســيد 
األشــبال  منافســات  أن  هــادي  جعفــر 
ســتقام أيــام األحــد واالثنيــن والثاثاء 
من هذا األســبوع، فيما ســينطلق فردي 
الناشــئين والشباب والعموم يوم األحد 

الجــاري،  أبريــل   21 الموافــق  المقبــل 
منافســات  إقامــة  سيشــهد  واالثنيــن 
فردي السيدات واألدوار النهائية والتي 
ستســتمر حتى يوم األربعــاء 23 أبريل 
الجــاري، وســيتخللها إقامــة المباريــات 

النهائية.
الطاولــة  اتحــاد  أن  هــادي  وأوضــح 
حريــص على تهيئــة األجواء المناســبة 
لاعبين المشــاركين بحســب توجيهات 
بنــت  حيــاة  الشــيخة  االتحــاد  رئيــس 
وجهــت  التــي  خليفــة  آل  عبدالعزيــز 
للاعبيــن  الدعــم  كامــل  بتقديــم 

االتحــاد  أن  إلــى  مشــيرًا  المشــاركين، 
حريــص علــى إخــراج البطولــة بأفضــل 
صــورة تنظيمية، ومتمنيــا كل التوفيق 

والنجاح للمشاركين.

السيد جعفر هادي

الديــر وفرصتــه األخيــرة أمام باربــار في المربــع الذهبي تقــام في نســختها التاســعة على صالــة اتحــاد اللعبة
النجمة يهزم األهلي ويبلغ نهائي الدوري انطالق كأس االتحاد المفتوحة لكرة الطاولة
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النجمة واألهلي يلتقيان بنصف نهائي كأس ولي العهد
الـــنـــهـــائـــي ــن  ــ مـ ــرب  ــتـ ــقـ ــيـ سـ والــــفــــائــــز   ”best of 3“ بـــنـــظـــام  ــام  ــ ــق ــ ي

الــدور  منافســات  األحــد  اليــوم  تنطلــق 
نصــف النهائــي لــكأس ســمو ولــي العهــد 
النجمــة  يلتقــي  عندمــا  الطائــرة  للكــرة 
واألهلي الســاعة 7:15 مســاء على صالة 
االتحــاد البحريني للكــرة الطائرة بمدينة 

عيسى الرياضية.
الفائــز فــي مواجهة اليوم ســيقطع نصف 
الطريق نحو بلوغ نهائي أغلى الكؤوس، 
النهائــي  نصــف  مباريــات  تقــام  حيــث 
بنظــام )best of 3(، حيــث إن الفائــز فــي 
ســيتأهل  ثــاث  أصــل  مــن  مواجهتيــن 
للمبــاراة النهائيــة، فيمــا يقــام النهائي من 

مباراة واحدة.
األهلــي حامــل اللقــب يتطلــع للمحافظــة 
علــى البطولــة وإنقاذ موســمه بعدما فقد 
المنافســة على لقــب الدوري، حيث يقود 

الفريق المدرب الوطني رضا علي والذي 
يعتمــد علــى جهود العب مركــز 2 محمد 
الهجوميــة،  بفاعليتــه  المعــروف  عنــان 
مــع المحتــرف الكولومبــي “بيــزا” بمركــز 
)4( مــع احتمــال مشــاركة علــي مرهــون 
بــذات المركز أو ســيد محمــد العبار، فيما 
يشــكل كل مــن علــي الصيرفــي وعبــاس 
الخباز ثقا كبيرا في الفريق بقوتهما في 
تشكيل حوائط الصد وتشكيل الضربات 
الليبــرو  الفريــق  يضــم  كمــا  الســريعة، 
أيمــن هرونــة، والذي يشــكل مصــدر قوة 
بتأمين اســتقبال الكرة األولى والتغطية 

الدفاعية.
وأمــا بالنســبة للنجمــة، فإنــه هــو اآلخــر 
دون  مــن  الموســم  إنهــاء  لعــدم  يســعى 
تحقيــق اي لقــب باعتبــاره أحــد اقطــاب 

اللعبــة فــي البحرين، حيث يقــود الفريق 
المــدرب الوطنــي مشــعل تركــي، والــذي 
يعتمــد على خدمات المحترف البرازيلي 
 2 مركــز  مــن  الهجومــن  فــي  ماثيــوس 
والمنطقــة الخلفيــة، مــع وجــود يوســف 
خالــد المعــروف بضرباتــه الهجوميــة من 
مركــز4 كمــا يضــم الفريــق ثاثــة العبــي 
ارتــكاز يمتلكــون إمكانــات عاليــة، وهــم 
حســن جعفــر وحســين الجشــي وحســن 
صــادق  الليبــرو  وجــود  مــع  الضاحــي 
فــي  المتمكــن  األلعــاب  وصانــع  هرونــة، 
اإلعــداد وحائــط الصــد واإلرســال عمــاد 

سلمان.
النجمــة  لقــاءات  تكتســي  مــا  ودائمــا 
القــوي،  التنافســي  بالطابــع  واألهلــي 

من لقاء سابق بين األهلي والنجمةويتطلع الفريقان للفوز اليوم.

حسن علي

علي مجيد



تــرأس النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية رئيس اتحاد دول غرب آســيا أللعاب القوى رئيس االتحاد البحريني أللعاب 
القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، االجتماع الخامس لمجلس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية، الذي عقد مساء أمس األول الجمعة الموافق 13 أبريل الجاري بمقر 
اللجنــة األولمبيــة بضاحيــة الســيف.وبدأ ســموه االجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، معربا ســموه عن اعتــزازه الكبير بثقة الجمعية العمومية بتزكيته رئيســا للجنة األولمبية 
البحرينية، مشيدا بالدور البارز والدعم الالمحدود لممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، وما حققه سموه من إنجازات ومكتسبات قاد خاللها اللجنة األولمبية إلى حقبة جديدة من التميز والنماء لتعيش اللجنة األولمبية عقدا ذهبيا ناصعا.وأضاف سموه 
“باسمي ونيابة عن جميع أعضاء مجلس اإلدارة أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على ما قدمه من دعم ورعاية فائقة للجنة األولمبية التي حققت خالل 
عهد سموه قفزات كبيرة على األصعدة والمستويات كافة، ونعاهد سموه بالمضي قدما نحو بذل كل ما من شأنه أن يقود إلى تحقيق المزيد من النجاحات إلعالء راية الوطن عالية خفاقة...”.

وأكــد ســموه أهمية البنــاء على المكتســبات 
الفتــرة  خــال  تحققــت  التــي  الكبيــرة 
الماضيــة والمضــي قدما نحو تعزيز مســيرة 
باالتحــادات  واالرتقــاء  األولمبيــة  اللجنــة 
الرياضيــة وتطويــر العمــل اإلداري والمالــي 
والفنــي وتبنــي مختلــف الخطــط والبرامــج 
واإلســتراتيجيات الرامية للنهوض بالحركة 

الرياضية.
مــن  المقبلــة  المرحلــة  “إن  ســموه  وأضــاف 
عمــر اللجنــة األولمبيــة تتطلب العمــل بروح 
طريــق  خارطــة  ورســم  الواحــدة  األســرة 
جديــدة تستشــرف المســتقبل وتقــوم علــى 
إيــرادات  وتعزيــز  اإلداريــة  البنيــة  تطويــر 

اللجنة األولمبية وفق منهجية علمية وعمل 
مؤسسي يتواكب مع تطلعات وآمال األسرة 

الرياضية والتحديات الراهنة...”.
وأطلق سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
مبادرة أعلن من خالها تكفل مؤسسة خالد 
بــن حمــد )khk( بمنــح بعثــات رياضيــة لـــ 5 
مواهب واعدة ســنويا وفق معايير وشروط 
محددة، كما وجه سموه إلى أهمية مساعدة 
بإرشــادهم  المعتزليــن  الرياضييــن  األبطــال 
لكيفيــة الترويــج ألنفســهم واالســتفادة مــن 

شهرتهم وقصص نجاحهم.
إلنشــاء  دراســة  بإعــداد  ســموه  وجــه  كمــا 
مختبــر معتمــد فــي مملكة البحريــن لفحص 

المنشــطات، واالســتعانة بأحد بيوت الخبرة 
كذلك الســتقطاب خبــراء فنيين من الخارج 

لعملية التقييم الفنية.
ألنشــطة  التســويق  أهميــة  ســموه  وأكــد 
وبرامج اللجنة األولمبية واستثمار األدوات 
التعــاون  آفــاق  وفتــح  المتاحــة  اإلعاميــة 
مــع مختلــف وســائل اإلعــام الرياضيــة؛ لما 
يشــكله اإلعــام مــن دور مهــم وفعــال فــي 
تســليط الضوء علــى اإلنجازات والنجاحات 

التي يحققها أبطال الرياضة البحرينية.
 ومــن جانبه، اســتعرض األميــن العام محمد 
الجديــدة  واإلســتراتيجية  الرؤيــة  النصــف 
للجنة األولمبية وخطة العمل المقبلة لتطوير 

العمــل اإلداري والمالــي والفنــي فــي اللجنــة 
والتــي  الرياضيــة،  واالتحــادات  األولمبيــة 
المؤسســي  االحترافــي  العمــل  علــى  تقــوم 
وااللتــزام بمبــدأ النزاهــة والشــفافية واتباع 
التــي  الخطــة  وتضمنــت  الحوكمــة.  نظــام 
هيكلــة  إعــادة  العــام  األميــن  اســتعرضها 
اللوائــح واألنظمــة والربــط بيــن االتحــادات 
إلكترونــي، ووضــع  بنظــام  ماليــا  الرياضيــة 
الموازنــات،  توزيــع  فــي  واضحــة  معاييــر 
والتوجــه نحو االســتثمار لتعزيــز اإليرادات، 
المبتكــرة،  المبــادرات  مــن  العديــد  وإطــاق 
العديــد مــن  وترتكــز الخطــة علــى تحقيــق 
خدمــات  تقديــم  فــي  المتمثلــة  األهــداف 

ذات جــودة عاليــة وإدارة العمليــات بشــكل 
احترافــي منظــم لتعزيز مخرجــات الرياضة 
البحرينية وصناعة أبطال رياضيين. واتخذ 
إذ  القــرارات،  مــن  العديــد  اإلدارة  مجلــس 
أصدر ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
خالــد  بنــت  الشــيخة حصــة  بتعييــن  قــرارًا 
اللجنــة  إدارة  بمجلــس  عضــوا  خليفــة  آل 
األولمبيــة البحرينيــة، وتعيين محمد شــاهد 
اإلدارة،  لمجلــس  مستشــارا  الديــن  شــمس 

المنصــوري  محمــد  إســماعيل  امــا  وتعييــن 
كمــا  والخدمــات.  للمــوارد  تنفيذيــا  مديــرا 
إذ  جديــدة،  لجانــا  اإلدارة  مجلــس  شــكل 
تقــرر تشــكيل لجنة لتطوير الطــب الرياضي 
فيصــل  وعضويــة  إســحاقي  علــي  برئاســة 
خالد كانو، وعبدهللا الجودر، وتشــكيل لجنة 
موازنــات  لتوزيــع  المعاييــر  ووضــع  تقييــم 
االتحادات برئاسة الشيخة حصة بنت خالد 

آل خليفة وعضوية راشد الزياني.

خالد بن حمد يشكر ناصر بن حمد وينّوه بجهوده
ــة ــيـ ــبـ ــمـ األولـ ــة  ــنـ ــجـ ــلـ الـ إدارة  ــلـــس  مـــجـ ــاع  ــ ــم ــ ــت ــ اج ــرأس  ــ ــتـ ــ يـ ــوه  ــ ــم ــ س
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سمو الشيخ خالد بن حمدسمو الشيخ خالد بن حمد يتوسط أعضاء مجلس اإلدارة

جانب من االجتماع

اختتمــت يــوم الجمعــة الماضــي الجولــة 16 مــن مســابقة دوري ناصر بن حمــد الممتاز لكرة القدم، والتي شــهدت إقامــة 3 مباريات من أصل 
5 مباريــات، بعــد إقامــة مباراتيــن مــن هذه الجولة في شــهر فبراير الماضي، األولــى جمعت فريق النجمة والشــباب والثانية جمعت المالكية 
والمنامة، وأسفرتا عن فوز النجمة والشباب. وبالعودة للقاءات المتبقية، شهدت الجولة سقوط فريق نادي الرفاع أمام فريق نادي الحالة 
الــذي نجــح فــي االســتفاقة مــن ســباته وتحقيق انتصــار معنوي منحــه التقدم المؤقــت للمركز التاســع في الترتيــب العام لفرق الــدوري. كما 
شــهدت الجولة صحوة من فريق نادي المحرق بتحقيق الفوز على حســاب فريق نادي الرفاع الشــرقي، وفي المقابل نجح فريق نادي الحد 

من مواصلة سكة االنتصارات من خالل عبوره مطب فريق نادي البديع.

ورغــم الخســارة التــي تلقاهــا الرفــاع، إال أنــه 
ال يــزال متصــدرا لفــرق المســابقة برصيد 31 
نقطــة، يليــه المنامــة برصيــد 31 نقطــة، ثــم 
النجمــة برصيــد 28 نقطــة، يليــه المحرق في 
الحــد  ثــم  نقطــة،   27 الرابــع برصيــد  المركــز 
فــي المركــز الخامــس برصيد 25 نقطــة، يليه 
الرفــاع الشــرقي في المركز الســادس برصيد 
الســابع  المركــز  فــي  الشــباب  ثــم  نقطــة،   16
برصيــد 16 نقطــة، يليــه البديــع فــي المركــز 
الثامــن برصيــد 15 نقطــة، يليــه الحالــة فــي 
المركز التاسع برصيد 15 نقطة والمالكية في 

المركز األخير برصيد 13 نقطة.

قدمنا أداء جيدا
قــال العــب فريــق نــادي المحــرق األول لكرة 
لــم  “الفريــق  األحمــدي  عبدالرحمــن  القــدم 
يقدم نفســه بالشــكل المطلوب في المباريات 
الماضيــة، علــى خــاف مــا  قدمه فــي مباراة 
الرفاع الشــرقي، إذ ظهر بمســتوى جيد نجح 
مــن خالــه بتحقيــق انتصــار معنــوي وثمين، 
مــن  تبقــى  فيمــا  األفضــل  لتقديــم  ونتطلــع 

منافسات المسابقة”.

نسعى لألفضل
قــال العــب فريــق نــادي المحــرق األول لكرة 
مبــاراة  الفريــق  “لعــب  الجبــن  حمــزة  القــدم 
جيــدة أمــام الرفاع الشــرقي، وســعى الفريق 
الجماهيــر  خــروج  لعــدم  المواجهــة؛  هــذه 

غيــر راضيــة، فنجــح فــي الظهــور بالمســتوى 
وحقــق النتيجــة. ويتطلــع الفريــق لمواصلــة 
تقديم العرض الذي يحقق من خاله الظهور 
األفضــل فــي المباريات المقبلــة، خصوصا أن 
الفريــق ســيبحث مــن خالهــا علــى تحقيــق 

االنتصارات”.

حققنا األهم
قــال العــب فريــق نــادي المحــرق األول لكرة 
القــدم وليــد الحيــام “الفريق نجــح في إحراز 
الشــرقي وخــرج  الرفــاع  مبــاراة  فــي  األهــم 
لســكة  مجــددا  أعادتــه  التــي  الفــوز  بنقــاط 
لاســتعداد  سيســعى  فالفــري  االنتصــارات. 
بالشكل المطلوب للمباريات القادمة، ويتطلع 

فيها لتحقيق نتيجة الفوز”.

الدوري رفاعي
قــال مــدرب فريــق نــادي الرفــاع األول لكــرة 

القــدم المــدرب الوطنــي علــي عاشــور “نبارك 
لفريــق الحالــة الذي قدم مبــاراة قوية، وحظا 
اللقــاء.  فهــذه كــرة  أوفــر لفريقنــا فــي هــذا 
القــدم ويجــب أن نكــون مؤمنين بمبــدأ الفوز 
والخســارة. فخــور بالفريــق والاعبيــن ومــا 
قدمــوه طيلــة المنافســات. ويجــب أال يدخل 
الشــك فينــا وأن نواصــل دعمنــا للفريــق الذي 
ال يزيــد عمــره عــن 8 شــهور، ويقــدم نفســه 
بالشــكل الفنــي الجيد. وبــإذن هللا جهودنا لن 
تذهب ســدى، والدوري إن شــاء هللا ســيكون 

رفاعيا”.

نقاط مهمة
قــال العــب فريــق نــادي الحالــة األول لكــرة 
القــدم عبــدهللا الجناحــي “إن الفريــق نجــح 
فــي اقتنــاص 3 نقــاط مهمة أمــام فريق نادي 
الرفــاع متصــدر مســابقة الدوري. فهــذا الفوز 
يمنــح الفريــق دفعــة معنويــة؛ ليكــون قــادرا 

علــى التحضير بالشــكل المطلــوب للمباراتين 
الفــوز  بإحــراز  الفريــق  يفكــر  إذ  المقبلتيــن، 
العــودة  القــدرة علــى  فيهمــا، فالفريــق لديــه 
ويســتطيع أن يحافــظ علــى بقائــه في دوري 

الكبار”.

مباراة صعبة
قــال حــارس فريــق نــادي الحالــة األول لكــرة 
القــدم حمــد الدوســري “بدايــة، أبــارك للفريق 
لفريــق  أوفــر  وحظــا  المهــم،  االنتصــار  هــذا 
الرفــاع. لعبنــا مبــاراة صعبــة أمام الرفــاع، إال 
أن فريقنــا نجــح فــي تحقيق انتصــار معنوي 
وثميــن يمنــح دفعــة معنويــة كبيــرة للفريــق. 
أعتقد أن فريقنا قادر على تحقيق األهم في 

المباراتيــن المقبلتيــن، خصوصــا بعدمــا نجح 
في تجاوز متصدر المسابقة”.

3 نقاط مهمة

أكــد العــب فريــق الحــد ســليم المزلينــي 
سها.وأشــار  يكــن  لــم  البديــع  لقــاء  أن 
المحتــرف التونســي إلــى أن فريقه تمكن من 
تحقيق عودة إيجابية في الشوط الثاني من 
المبــاراة، مشــيرا إلــى أن الفــوز جــاء بمجهود 
الجميــع مــن جهازيــن فنــي وإداري والعبيــن 

وجماهير.
انتصاراتــه  بسلســلة  الحــد  أن  إلــى  ولفــت 
المتتاليــة ســيتقدم إن شــاء هللا إلــى األمــام 

على سلم الترتيب.

مباراة صعبة
بدوره، قال العب فريق الحد سيد محمد 
عدنان إن الفريق دخل المباراة بثقة زائدة 
نوعــا مــا، خصوصــا بعــد الفــوز المســتحق 

على المحرق في الجولة الماضية.
وأشار عدنان إلى أن مباراة البديع لم تكن 
ســهلة علــى اإلطــاق، الســيما أنــه ينافس 
مــدرب  أن  مبينــا  الهبــوط،  مراكــز  علــى 
فريقه ســلمان شــريدة عالــج األخطاء في 
الشــوط الثانــي عــاوة على ثقــة الاعبين 
فــي القــدرة علــى الفــوز مكــن الحــد مــن 

تحقيق النقاط الثاث.
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ختام بطولة “االتحاد الملكي” لقفز الحواجز

أحــرز الفــارس البحريني الصاعد معيــوف عبدالعزيز الرميحي لقب المســابقة الكبرى في بطولة 
االتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة لقفز الحواجز، التي أقيمت بدعم شــركة عز الخيل 
على ميدان االتحاد الرياضي العســكري عن جدارة واســتحقاق وفي منافسات اتسمت بالتحدي 

والندية العالية. 

وكان الشــيخ خالــد بــن محمــد آل خليفة رئيس 
لجنــة قفــز الحواجــز قــد تــوج الفــارس المتميــز 
معيوف الرميحي بلقب المســابقة الكبرى ضمن 
للفروســية  الملكــي  االتحــاد  بطولــة  منافســات 
وســباقات القدرة لقفــز الحواجز، التي اختتمت 
االتحــاد  رئيــس  رعايــة  تحــت  الجمعــة  يــوم 
الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس 
المجلــس األعلــى للبيئــة ســمو الشــيخ فيصــل 
بــن راشــد آل خليفــة بميــدان االتحــاد الرياضي 
الخيــل  عــز  شــركة  بدعــم  بالرفــه  العســكري 
بمشــاركة نخبة من فرسان المملكة من مختلف 
االســطبالت، إذ لــم تخــل البطولــة مــن عنصــري 
والمنافســات  والمفاجــآت  واإلثــارة  التشــويق 
العاليــة خصوًصــا فــي المســابقة الكبــرى التــي 

حبست األنفاس في جولتيها. 

معيوف الرميحي يحلق بلقب 
المسابقة الكبرى 

معيــوف  الفــارس  عليــه  ظهــر  الــذي  التميــز 
الرميحي لم يتمكن أي فارس من اللحاق به، إذ 
إنه كسب لقب المسابقة الكبرى التي بلغ ارتفاع 
حواجزهــا 130 - 140 ســم وســرعة الملك 350 
متــرا/  دقيقة بعدمــا تأهل للمرحلــة الثانية منها 
التــي أنهاهــا لصالحــه بأســرع زمن وبلــغ 44.92 
ثانية ودون أي خطأ، مقدًما انسجاًما رائًعا بينه 
وبيــن جــواده ألفيــرا ومتعدًيــا جميــع الحواجــز 

دون إسقاط أي منها. 
وجــاء فــي المركــز الثاني الفارس صابر ســلمان 
فــرج مع الجــواد إلكارو فــان بابينقلــو بزمن بلغ 
41.22 ثانيــة مــع 4 أخطاء، وفــي المركز الثالث 
مرة أخرى الفارس معيوف الرميحي مع الجواد 
هوليوود بزمن 90.52 مع 4 أخطاء في الجولة 
األولــى، المركــز الرابــع المخضرم ســامي غزوان 
مع مس هبه بزمن بلغ 101.9 ثانية و4 أخطاء، 
المركــز الخامــس يحيــى أحمــد مــع جــواده آي 
تراســت يــو بزمن بلــغ 90.05 ثانيــة و8 أخطاء، 
والمركــز الســادس جــاء فيــه صابر ســلمان فرج 
مــع الجــواد مــاي بريشســز ثينقس تــو دو بزمن 

بلغ 93.97 ثانية و8 أخطاء. 

 حاجز المقدرة 

وبعــد نهايــة المســابقة الكبــرى التــي لــم تخــُل 
المقــدرة  حاجــز  مســابقة  أقيمــت  االثــارة، 
الرميحــي  3 فرســان، معيــوف  فيهــا  وشــارك 
بالجواديــن هوليــود وألفيرا، باســل الدوســري 
تشــيكا وتشــامبينغ، صابــر ســلمام  بجواديــن 
فرج بالجوادين ألكارو والتيكا، ســامي غزوان 
مــع مس هبــه، يحيى أحمد مع آي ترســت يو، 

إذ بــدأت المســابقة بارتفــاع 130 ســم، وصواًل 
الرتفــاع 170 الــذي تعــداه كل مــن المخضــرم 
سامي غزوان وصابر سلمان. ووصواًل الرتفاع 
180 ســم فــاز صابــر بالمســابقة؛ كونــه تعــدى 
الحاجز وأســقطه بينمــا امتنعت فرس غزوان 
الفارســان  بذلــك  ليســجل  القفــز مرتيــن؛  مــن 
ســامي وصابر اســمهما في أقصى االرتفاعات 
التي بلغت 170 ســم وســط حمــاس وتصفيق 

الجمهور. 

مستويات الفرسان تطورت كثيًرا 

أعرب نائب رئيس لجنة قفز الحواجز الشــيخ 
إعجابــه  عــن  خليفــة  آل  بــن محمــد  عبــدهللا 
الشــديد بالمســتوى الــذي ظهــر عليــه الفــارس 
الــذي  الجديــد  واإلنجــاز  الرميحــي  معيــوف 
أحرزه في مســابقات وبطــوالت قفز الحواجز 
وتحقيقه لأللقاب الستة والتنافس القوي الذي 
قدمه جميع الفرســان من مختلف اإلسطبالت 
المحليــة، مؤكــًدا أن بطــوالت ومســابقات قفز 
الحواجز تشهد طفرة كبيرة من خالل التطور 
الكبيــر للفرســان ومــا يقدمونه من مســتويات 
عاليــة، وأكــد أن المشــاركة الواســعة والجهود 
الكبيــرة التــي يبذلهــا الفرســان كانــت الســبب 
التنافســي  المســتوى  تطــور  وراء  الرئيــس 
التصاعــدي.  وأكــد أيًضــا أن االتحــاد الملكــي 
للفروســية وســباقات القــدرة وبرئاســة ســمو 
الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل خليفــة يســعى 
التنافســية  األجــواء  أفضــل  لخلــق  دائًمــا 
للفرســان، وهنــأ جميع الفرســان الذيــن حققوا 
لبقيــة  أوفــر  حــظ  ومتمنًيــا  األولــى،  المراكــز 
المشــاركين، مشــيدا فــي الوقــت نفســه بدعــم 
شركة عز الخيل لمستلزمات الفروسية وعلى 
رأســها صاحبــة الشــركة هدى جناحــي، مؤكًدا 
أن هــذا الدعم يســاهم مع االتحــاد في تطوير 
المســابقات ورفع مســتويات الفرســان ويطور 

هذه الرياضة. 

 جناحي: فخورون بالشراكة والنجاح 

مــن جهتــه أعربــت هــدى جناحــي عــن فخرهــا 
دعــم  فــي  الشــركة  تســاهم  بــأن  واعتزازهــا 
رياضــة قفز الحواجز البحرينية، رافعة شــكرها 
وامتنانهــا لممثل جاللــة الملك لألعمال الخيرية 
وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
الملكــي  لالتحــاد  الفخــري  الرئيــس  والرياضــة 
للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشيخ ناصر 
بــن حمد آل خليفــة، وإلى النائــب األول لرئيس 
رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
االتحــاد  رئيــس  البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة 
البحرينــي أللعــاب القوى ســمو الشــيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة، وإلــى نائــب رئيــس المجلــس 
األعلــى للبيئة رئيس االتحاد الملكي للفروســية 
وســباقات القدرة ســمو الشــيخ فيصل بن راشد 
آل خليفــة، وإلــى رئيــس لجنــة قفــز الحواجــز 
الشــيخ خالــد بن محمــد آل خليفة، مشــيرة إلى 
أنهم في شــركة عز الخيل يؤمنون بأهمية دعم 
مثــل هــذه البطــوالت الرياضيــة والذي يســاهم 
باالرتقــاء بالرياضــة البحرينيــة عموًمــا، معتبرة 
ســمو  توجيهــات  مــع  ينســجم  الدعــم  هــذا  أن 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة فــي مبادرته 

“استجابة”. 
بالمراكــز  الفائزيــن  الفرســان  جناحــي  وهنــأت 
األولى، مؤكدة أن ما ظهروا عليه في مسابقات 
الــذي  التطــور  ويترجــم  رائًعــا  كان  البطولــة 
تعيشــه هذه الرياضة بمملكتنا الحبيبة، مشيدة 
بالجهــود التي تبذلها اللجنة المنظمة والقائمون 

على المسابقات التنافسية. 

رودني تحلق بلقب أولى مسابقات 

الناشئين 

وضمــن نتائــج مســابقات فئــة الناشــئين وهــي 
الناشــيئن  فئــة  مســابقة  المســابقات  أولــى 
المستوى األول )مسابقة التأهل لمرحلة التمايز( 
ســرعة  ســم،   100  -  90 الحواجــز:  وارتفــاع 
المســلك 350 مترا/  دقيقة أحرزت المركز األول 
الفارســة غريس رودني مــع جوادها كابتين من 
إســطبل المهــا منهيــة المســلك بزمن بلــغ 32.94 
ثانيــة، المركــز الثاني الفارس ســلطان الرميحي 
مــع جــواده أرجنتيني من إســطبل عوالي بزمن 
بلغ 34.29. والمسابقة الخامسة فئة المتقدمين 
مرحلتيــن(  علــى  )مســابقة  الثالــث  المســتوى 
ســرعة  ســم،   130  -  120 حواجزهــا  وارتفــاع 
المســلك 350 مترا/  دقيقة، أحــرز المركز الثالث 
الفــارس حســين أصغــر مــن إســطبل صحــارى 
مــع جــواده R8 بزمــن بلــغ 45.62 ثانيــة، المركز 
الرابــع مــرة أخــرى حســين أصغــر مــع الجــواد 
كاتاليــا كافالــور بزمــن بلــغ 36.89 ثانيــة، المركز 
الخامــس لــوكاس واتســون مــع الجــواد ساتشــا 
مــن إســطبل ســار بزمــن بلــغ 37.18 ثانيــة وفي 
المركــز الســادس مــرة أخــرى ســلطان الرميحي 

مع الجواد بريسفول بزمن بلغ 38.22 ثانية. 

أصغر يسيطر على منافسات 

المسابقة الثانية 

المســابقة الثانية فئة الناشئين المستوى الثاني 
)مسابقة على مرحلتين( وارتفاع الحواجز 100 
- 110 ســم ســرعة المســلك 350 متــرا/  دقيقــة 

تمكــن الفــارس حســين أصغر مع جــواده كاتاليا 
كافالــور مــن تحقيق المركز األول منهًيا مســلك 
هــذه المســابقة بزمــن وقــدره 32.34 ثانية دون 
أخطــاء، فــي المركــز الثانــي جــاء الفــارس علي 
حســين العلوانــي مــن إســطبل صحــارى بزمــن 
بلــغ 30.83 ثانيــة وبـــ 4 أخطــاء، المركــز الثالــث 
لــوكاس واتســون مــع الجواد ساتشــا بزمــن بلغ 
31.32 ثانية وبـ 4 أخطاء، المركز الرابع الفارسة 
غريــس رودنــي مــع جوادهــا كابتيــن بزمــن بلــغ 
المركــز الخامــس  4 أخطــاء،  31.87 ثانيــة وبـــ 
الفارس ســلطان الرميحي مع الجواد بريسفول 
بزمن بلغ 31.98 ثانية وبـ 4 أخطاء وفي المركز 
الســادس الفارس معيــوف الرميحي مع الجواد 

غرانوس بزمن بلغ 39.10 ثانية وبـ 8 أخطاء. 

الرميحي بطًل “على مرحلتين” 

الثالثــة فئــة المبتدئيــن مــن العمــوم  المســابقة 
المستوى األول، وهي مفتوحة لجميع الفرسان 
)مســابقة علــى مرحلتيــن( وارتفــاع حواجزهــا 
100 - 110 ســم وســرعة المســلك 350 متــرا/ 
معيــوف  الفــارس  األول  المركــز  حقــق   دقيقــة 
الرميحــي مــع جــواده آيــرش بزمــن بلــغ 25.82 
ثانيــة، كمــا جــاء فــي المركــز الثانــي أيًضــا مــع 
جــواده كاتانــوس بزمــن بلــغ 27.82 ثانيــة، فــي 
المركــز الثالث الفــارس هاني اليابس مع جواده 
أجــزل بزمــن بلــغ 28.66 ثانيــة، المركــز الرابــع 
جورجيــا ســم مــع الجــواد الفينــو وبزمــن بلــغ 
33.76 ثانيــة، المركــز الخامــس الفــارس أحمــد 
الهاشــلي مــع الجــواد رافيســانتد إيلــي هــورس 
أخطــاء   4 وبـــ  ثانيــة   27.36 بلــغ  بزمــن  برايــد 

والمركــز الســادس الفارســة غريــس رودنــي مع 
الجــواد أيــر فــورس ون بزمــن بلــغ 30.35 ثانية 

وبـ 4 أخطاء. 

 إياد بطل السرعة ضد الزمن 

ضــد  )الســرعة  للمتقدميــن  الرابعــة  المســابقة 
ســم،   120  -  110 حواجزهــا  وارتفــاع  الزمــن( 
ســرعة المســلك 350 مترا/  دقيقة، أحرز المركز 
جــواده  مــع  أحمــد  فريــد  إيــاد  الفــارس  األول 
فــي  ثانيــة،   51.77 بلــغ  بزمــن  ســنت  ســيدورا 
المركــز الثانــي جــاء الفــارس ســيد محمد خلف 
مع الجواد كاندي بزمن بلغ 53.73 ثانية، المركز 
الثالث الفارس فاضل الحداد مع الجواد 71.97 
ثانيــة، المركــز الرابع الفارس محمــود عبدالقادر 
مع الجواد بحرين بي داي إف بزمن بلغ 66.36 
ثانيــة وبـــ 4 أخطــاء، المركــز الخامــس الفــارس 
أحمــد عيســى مع الجواد رومانــس زد بزمن بلغ 
68.73 ثانية وبـ 4 أخطاء وفي المركز السادس 
جاء الفارس صابر سلمان فرج مع الجواد ثاندر 
بولــت هــورس برايــد بزمن بلــغ 69.34 ثانية وبـ  

4 أخطاء. 

 إياد أحمد يفرض كلمته 

والمســابقة الخامســة فئة المتقدمين المســتوى 
وارتفــاع  مرحلتيــن(  علــى  )مســابقة  الثالــث 
المســلك  ســرعة  ســم،   130  -  120 حواجزهــا 
350 متــرا/  دقيقــة، واصل الفــارس المتألق إياد 
أحمــد فــرض ســيطرته وخطــف المركــز األول 
منهًيــا المســلك مــع جــواده باريلــو بأســرع زمــن 
وبلــغ 34.26 ثانيــة ومع 4 أخطاء، تــارًكا المركز 
الثانــي للفــارس ســلمان فــرج مــع جــواده مــاي 
بريشــز ثينقــس تودو بزمن بلــغ 34.55 ثانية وبـ 
8 أخطــاء، المركــز الثالــث جــاء الفــارس أحمــد 
عيســى مــع جواده كالرا بزمن بلــغ 39.27 ثانية 
و12 خطــأ، في المركز الرابع جاء الفارس أحمد 
أكــر مــع الجــواد إليســي بزمــن بلــغ 39.81 ثانية 
يحيــى  الفــارس  الخامــس  المركــز  خطــأ،  و12 
أحمــد مــع الجــواد آي ترســت يــو 43.26 ثانيــة 
و21 خطــأ وفــي المركــز الســادس جــاء الفارس 
معيــوف الرميحــي مــع ألفيــرا بزمن بلــغ 57.39 

وبـ  4 أخطاء.

اللجنة االعلمية

ــورة ــط ــت ــم ــم ال ــه ــات ــوي ــت ــس ــم ــوج الـــفـــائـــزيـــن ويــشــيــد ب ــتـ ــد يـ ــم ــح ــد بـــن م ــالـ خـ

وزير اإلعلم يهنئ خالد بن حمد

سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ حصة بنت خالد

البحرينية األولمبية  اللجنة  لرئاسة  سموه  بتزكية 

البحرينية األولــمــبــيــة  اللجنة  إدارة  مجلس  فــي  عــضــًوا  لتعيينها 

هنــأ وزيــر شــؤون اإلعــالم علــي الرميحي، النائــب األول 
رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس 
االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى رئيــس مجلــس إدارة 
بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة 
حمــد آل خليفــة؛ بمناســبة تزكيــة ســموه لرئاســة اللجنة 

األولمبية البحرينية.
لهــذا  خالــد  الشــيخ  ســمو  تولــي  “إن  الرميحــي  وقــال 
المنصب يعكس ما يحظى به ســموه من اعتزاز وتقدير 
مــن الجميــع على جهوده الواضحة، وإســهاماتها الكبيرة 
في دعم وتطوير القطاع الشــبابي والرياضي وما حققه 
هــذا القطــاع مــن منجــزات مهمــة علــى الصعيــد المحلي 

والدولي، في ظل ما يوليه حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى حفظه هللا 
ورعــاه للقطــاع الشــبابي والرياضــي، مــن اهتمــام وافــر 
ومباركــة لكافــة الخطط والبرامج التــي يعمل عليها هذا 
القطــاع بقيــادة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
ممثــل جاللــة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب 

رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة”.
وتمنــى وزيــر شــؤون اإلعــالم لســمو الشــيخ خالــد بــن 
حمــد آل خليفــة كل التوفيــق والنجــاح فــي تولــي مهــام 
رئاســة اللجنــة األولمبية البحرينية وتحقيــق المزيد من 

اإلنجازات على مختلف الصعد.

هنــأ رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة 
الســلة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة، 
رئيســة اللجنــة النســائية باالتحــاد البحرينــي لكــرة 
القدم الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة؛ بمناسبة 
األولمبيــة  اللجنــة  إدارة  بمجلــس  عضــوا  تعيينهــا 

البحرينية.

وأعــرب ســموه عــن بالــغ ســعادته بتعييــن الشــيخة 
حصــة بنــت خالــد عضــوا باللجنــة األولمبيــة، مؤكــدًا 
أن أعضــاء مجلــس إدارة اتحــاد كــرة الســلة ســعداء 
المتعــددة  اإلســهامات  يؤكــد  الــذي  التعييــن  بهــذا 
التــي قدمتهــا للرياضــة البحرينيــة على وجــه العموم 

والرياضة النسائية خصوصا. 
وتمنى ســموه كل التوفيق للشــيخة حصة بنت خالد 
آل خليفــة، مجــددا خالــص تهانيــه بمناســبة تعيينهــا 

عضوا بمجلس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية.

 سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

الشيخة حصة بنت خالدسمو الشيخ عيسى بن علي

المنامة - بنا

اتحاد السلة - المركز اإلعلمي

اتحاد الكرة - المركز اإلعلمي

إدارة  مجلــس  رئيــس  هنــأ 
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
القــدم الشــيخ علي بــن خليفة 
بــن أحمــد آل خليفــة، رئيســة 
باالتحــاد  النســائية  اللجنــة 
خالــد  بنــت  حصــة  الشــيخة 
تعيينهــا  بمناســبة  خليفــة؛  آل 
عضــوا بمجلــس إدارة اللجنــة 

األولمبية البحرينية.
إدارة   وقــدم رئيــس مجلــس 
االتحــاد البحرينــي لكرة القدم 
باســمه  والتبريــكات  التهانــي 
االتحــاد  أعضــاء  عــن  ونيابــة 
إلى الشــيخة حصة بنت خالد، 
للثقــة  أهــل  أنهــا  إلــى  مشــيرا 
التي أوليت لها من قبل النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى 
رئيــس  والرياضــة  للشــباب 
البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة 
البحرينــي  االتحــاد  رئيــس 
الشــيخ  ســمو  القــوى  أللعــاب 
خليفــة؛  آل  حمــد  بــن  خالــد 
لتكون بذلك عضوا في اللجنة 

األولمبية البحرينية.
بــن  علــي  الشــيخ  وأشــاد 
خليفــة  آل  أحمــد  بــن  خليفــة 
التــي  المتعــددة  باإلســهامات 
قدمتهــا الشــيخة حصــة بنــت 
للرياضــة  خليفــة  آل  خالــد 
فــي  خصوصــا  البحرينيــة، 
النســوية،  الرياضــة  مجــال 
الــذي  الكبيــر  بالــدور  منوهــا 
القــدم  لكــرة  خدمــة  تلعبــه 

النســائية وتطورهــا وارتقائهــا 
بفضل الجهود المســتمرة التي 

تبذلها.
وتمنــى رئيــس مجلــس إدارة 
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
للشــيخة  التوفيــق  كل  القــدم 
حصــة بنــت خالــد آل خليفــة، 
خالــص  عــن  إعرابــه  مجــددا 
تعيينهــا  بمناســبة  تهانيــه 
عضــوا بمجلــس إدارة اللجنــة 

األولمبية البحرينية. 

رئيس اتحاد الكرة يهنئ حصة بنت خالد

علي بن خليفة

لتعيينها عضًوا 
بمجلس إدارة 

اللجنة األولمبية 
البحرينية



ــة ــي ــاج ــت ــإن ل الــعــالــمــيــة  األكـــاديـــمـــيـــة  ــة  ــ ــال ــ زم وســــــام  نـــــال  عـــربـــي  أول 
 البداية المهنية

المناصــب  فــي  “تدرجــت  جعفــري  ويقــول 
الوظيفيــة مــن عامل بســيط في “ألبــا” إلى فني 
ثم إلى مهندس صناعي وبعد ذلك إلى مدير ثم 

مستشار لوزارة التنمية والصناعة.
ثــم أسســت شــركة استشــارات هــي “جفكــون 
لتحســين اإلنتاجيــة” التي أكملــت 30 عاًما منذ 
تأسيسها، وجميع العاملين فيها من البحرينيين 
فيهــا  وتدربــوا  كخريجيــن  توظفــوا  الذيــن 
ليصبحوا خبراء عالمين، يقدمون استشــاراتهم 
محلًيــا وبــدول الغــرب وأميركا، كما أن الشــركة 
أصبحت من الشركات الرائدة بمجال اإلنتاجية 
للخبــراء  يعــود  وذلــك  فقــط،  محلًيــا  ليــس 

البحرينيين.
كنــت ضمــن أول دفعــة التحقــت بكليــة الخليج 
الصناعيــة ودرســت الهندســة الكهربائيــة. وبعد 
افتتــاح مصهر “ألبا” لأللمنيــوم في العام 1974، 
الدراســة،  الســتكمال  لبريطانيــا  ابتعاثنــا  تــم 
وبعــد انتهائــي مــن دراســة الهندســة الكهربائية 
تخصصت في الهندســة الصناعية بإنجلترا في 

العام 1975، وتخرجت 1979.
الهندســة  مجــاالت  فــي  “ألبــا”  بشــركة  عملــت 
الصناعية، واالقتصاد والهندسة واإلدارة، كانت 
فتــرة ممتعة جدا وفيهــا تحديات كثيرة للمهنة 
وبالنسبة لشركة “ألبا”، حيث كانت كلفة اإلنتاج 
عاليــة جــًدا، وكان تخصص الهندســة الصناعية 
مــن التخصصــات التــي تســاهم فــي تخفيــض 

الكلفة. 
مــرت “ألبــا” بمرحلــة حرجة في فترة ما بســبب 
الكلفــة العاليــة، لكــن منــذ فتــرة الثمانينــات وما 
بعدها حدثت انفراجة نتيجة لبحرنة الوظائف.

 البحرنة عنصر مدر لألرباح

وجدت من األدلة العلمية وتجربتي الشــخصية 
أن بحرنــة الوظائــف عنصــر مدر لألربــاح، إذ إن 
العامل بحاجة لرفع أدائه وإنتاجيته واإلنتاجية 
تحتاج التدريب واالســتقرار الوظيفي، وهاتان 
الصفتــان أو العنصــران تتوفــران فــي العنصــر 
الوطنــي؛ نظــًرا ألن العنصر األجنبــي يأتي فترة 
زمنيــة محددة. وفي أحيــان كثيرة من تجاربنا 
أن األجانــب فــي أول 3 ســنوات مــن توظيفهــم 
ســنوات   3 وبعــد  متدنيــة  إنتاجيتهــم  تكــون 
يصل إلى المســتوى المطلــوب، وتعد هذه فترة 
حرجــة، إذ قــد يتــم االســتغناء عنــه أو قد يترك 
العمــل فيحــدث اختــال فــي موازنــات األداء 
واإلنتاجية ولذلك “ألبا” قررت بحرنة الوظائف.

كانت المؤشرات ممتازة لـ “ألبا” في العام 1984 
- 1985 وانخفضــت الكلفة بشــكل ملفت للنظر، 
لمســتويات  الســامة  حــوادث  انخفضــت  كمــا 
قياســية، واســتمر ســير العمليات واإلنتاج دون 
انقطــاع ألعلى مــن أي وقت، ووصلــت البحرنة 
إلى 93 %، وشكل هذا تحدًيا لنا كمجموعة من 

البحرينيين.

دعم اإلنتاجية واقتصاد العمليات

يــرى جعفــري أن “ألبــا” لجــأت لبحرنــة وظائفهــا 
لدعــم اإلنتاجية واقتصــاد العمليات، وليس من 
أجل البحرنة بحد ذاتها، )...( وجدنا أن البحرنة 
عمليــة مربحة جًدا ويجب االســتثمار فيها؛ من 
أجل اســتقرار العملية اإلنتاجية ودعم العناصر 
الوطنيــة للديمومــة فــي طــرح وتقديــم عناصر 

اإلنتاج بالمجتمع.
ويشــير إلــى أن الشــركات الكبيــرة العاملــة فــي 
البحرين بســبب وعيهم اإلنتاجــي واالقتصادي 
تركــز على البحرنــة، لكن بعض الشــركات األقل 
تقــاوم  فإنهــا  بإدارتهــا،  وتعقيــًدا  تكنولوجًيــا 
وتعرقل البحرنة، إال أن ذلك ليس بصالحهم، إذ 

تفتقر إلى الحنكة اإلدارية.
أن  يعتقــدون  الذيــن  األشــخاص  أن  ويؤكــد 

البحرنة تؤدي إلــى انخفاض اإلنتاجية وعرقلة 
الربحيــة، بأنهم غير مدركيــن لمجريات العملية 
اإلنتاجيــة. ومــن الجانــب اآلخــر، فــإن البحرنــة 
ليســت بالعمليــة الســهلة؛ نظــًرا لمقاومتهــا مــن 

األجانب في بادئ األمر.
متمركــزة  “ألبــا”  فــي  المرتفعــة  الكلفــة  كانــت 
بالعمالــة األجنبيــة )األوروبية الغربيــة(، لذا كان 
تركيزنــا علــى البحرنة فــي هذه الفئــة كأولوية، 
إال أنــه كانــت هنالــك محــاوالت يوميــة لعرقلــة 
البحرنــة فــي الشــركة، لكــن مــع تصميــم اإلدارة 

على البحرنة، فقد مكننا من تحقيق النجاح.
تخريــج  مــن  تمكنــت  “ألبــا”  بــأن  نعتــز  فنحــن 
خبــراء بحرينييــن يعتبرون مــن أفضل الخبراء 
العالمييــن ليــس فقط فــي المنطقــة، وإنما على 
مستوى أوروبا الغربية، ويتم االستعانة بهم في 
المصاهــر عالمًيــا، إذ ســاهموا في إنشــاء مصهر 
في آيسلندا، كما كانوا من الرواد الذين ساهموا 
فــي تشــغيل مصهــر دبــي، ومصهــر صّحــار فــي 
ســلطنة عمــان، وحالًيا يســاهمون فــي المصاهر 

في منطقتي الجبيل وينبع بالسعودية.

تكثيف التدريب بالبحرين

يرى جعفري ضرورة تكثيف التدريب التطبيقي 
في البحرين، خصوًصا أنه شهد نكبة خال آخر 
الـ 15 إلى 20 عاًما الماضية؛ نظًرا إلغاق الكثير 
مــن الشــركات مراكــز تدريبها، إذ بــدأت تحصل 
على الموارد البشــرية مــن مخرجات الجامعات 
والمعاهــد الموجــودة، لكــن هذا ال يســد الحاجة 

تماًمــا؛ ألننــا نريــد التدريــب التطبيقــي المكمــل 
للدراسات العليا.

ويؤكــد أن الــدول التــي تمتلــك مراكــز للعلــوم 
مــن  التطبيقــي تمكنــت  التطبيقيــة والتدريــب 
القضاء على الفقر والمشــاكل االقتصادية، مثل 
كوريا الجنوبية وســنغافورة وماليزيا والســويد 
والنرويــج وفنلنــدا وإيرلنــدا، خصوًصــا أن هذه 
الــدول اســتثمرت بشــكل مكثــف فــي التدريــب 
بحاجــة  نحــن  مــا  وهــو  التطبيقــي،  والتعليــم 
اليــه إلحيائــه، إذ كانــت البحريــن تمتلــك مراكز 
للتدريب التطبيقي في الســتينات والســبعينات 
بشــركة نفــط البحريــن “بابكــو” و”ألبــا” وبعــض 
الشــركات األخــرى، ويــرى ضــرورة أن يتــوازى 
مــع  ويتزامــن  التطبيقــي  والتعليــم  التدريــب 

التعليم العالي.

الشباب.. معرفة هائلة و”كفاءة” محدودة

البحريــن  معهــد  عــودة  فــي  جعفــري  يأمــل 
للتدريب إلى هدفه األســاس الذي تم تأسيســه 
مــن أجلــه )ضيفنــا كان ضمــن اللجنــة التنفيذية 
لتأســيس المعهــد وعضــًوا في المجلــس األعلى 
وهــو  أال  الثمانينــات(،  فــي  المهنــي  للتدريــب 
نشــر ثقافــة التدريــب المهنــي علــى هيئــة نظام 
التدريب المهني في شــركة النفط التي خرجت 
عناصر متميزة أصبحوا رؤســاء شركات وبنوك 
ووزراء، لــذا فإنــه يتمنــى عــودة هــذه المراكــز 
بتكنولوجيات متقدمة مثل الذكاء االصطناعي 

والبرمجيات االرتباطية، ومناهج متطورة.

ويعتقــد أننــا بحاجــة لتكنولوجيــات تطبيقيــة، 
أن  خصوًصــا  الصفــوف،  فــي  نظريــة  وليســت 
لدينــا عــددا كبيــرا مــن الشــباب البحرينيين من 
الجنســين لديهــم كــم هائل مــن المعرفــة، إال أن 
الكفــاءة لديهــم محــدودة، وهــذه الكفــاءة هــي 
التي تترجم المعرفة إلى ســلعة أو خدمة قابلة 

لاستهاك، وهي الحلقة المفقودة.

 تنمية الموارد البشرية

يــرى جعفــري أن عمليــة تنمية الموارد البشــرية 
ســير  اســتقرار  فــي  وتســاهم  جــًدا،  مربحــة 

العمليات وتصاعد اإلنتاجية.
ويعتقد أن اإلدارة بشكلها الراهن أصبحت حالًيا 
منتهيــة الصاحيــة، فــاإلدارة بمبادئهــا المبنيــة 
علــى أدوات التحكــم والســيطرة مســتندة إلــى 
الخــوف والضعــف كانــت مناســبة إلــى منتصف 
فيجــب  حالًيــا،  اإلدارة  أمــا  الماضــي،  القــرن 
تحويلهــا إلــى القيادة؛ ألن الكثير من الموظفين 
يمتلكــون مهــارات أفضــل مــن رؤســائهم، وهــو 
المطلوب، فالرؤساء دورهم قيادًيا وليس فنًيا، 
مؤكــدا ضــرورة احتــرام الجانــب اإلنســاني، إذ 
مهمــا طبقــت األدوات اإلدارية الصارمة، فإنه ال 
ينتــج عنهــا النتائــج المرجوة وبالــذات في هذه 
الحقبــة، حيــث إن الموظفيــن يمتلكون مهارات 

عديدة ويمتازون بالذكاء ورقي اإلحساس.
ويرى أن المديرين الذين يتشبثون بأدوات إدارية 
عقيمــة ومنتهيــة الصاحيــة يضــرون بمخرجــات 
والتضييــق  التخويــف  إن  حيــث  مؤسســاتهم، 

والمضايقة ال تؤدي إلى أي نتيجة مرجوة.
علــى  المســؤول  يكــون  “عندمــا  والخاصــة 
مســتوى المنصب أو أعلــى منه تجده متواضًعا 
وعــادال ومنتًجــا، وعندمــا يكــون المنصــب أكبر 

من المسؤول تجده مغروًرا وظالًما وغافاً”.
ويــرى ضــرورة أن يحتــرم المديــرون الكفاءات 
بالمؤسســة، والتي تســاهم في نجاحهم ونجاح 

المؤسسة، وبالتالي يصبح الجميع ناجًحا.
وتطــرق جعفري بالنســبة التهــام البحريني بأنه 
غيــر مؤهــل للقيــام ببعــض األعمــال خصوًصــا 
األعمــال التــي علــى مســتوى عــاٍل بــاإلدارة أو 
ليــس هنالــك دليــل  بأنــه  الفنيــة  الشــؤون  فــي 
علمــي واحــد لتقديمــه بهــذا المجــال، إذ إن أي 
وتوظيــف  المناســبة  البيئــة  تهيئــة  يتــم  فــرد 
األســاليب اإلداريــة المتطــورة له، فإنه ســيتميز 
بــا أدنــى شــك. تمكــن البحريني في الشــركات 
الكبيرة مثل “جيبك” و”ألبا” و”بناغاز” وعشرات 
الشــركات األخــرى، وخــارج البحرين مــن يثبت 

أنه مؤهل ولديه الكفاءة الازمة.

إدارة مكامن الثروة االقتصادية

محلًيــا  االقتصــادي  للنمــو  التوقعــات  وعــن 
فــي العــام 2019، يــرى محدثنــا أن التوقعــات 
بأننــا ســنواجه نمــًوا مركًبــا مــن 3 عناصــر أولهــا 
والعنصــر  التقليــدي(  )النمــو  اإلنتاجيــة  زيــادة 
الثانــي جنــي الثمــار االقتصاديــة مــن االقتصاد 
وقــد دخلنــا  اآلن،  بصــدده  نحــن  الــذي  الذكــي 
هــذه المرحلــة بشــهادة منتــدى دافــوس 2017 
والعنصــر الثالث االكتشــافات النفطية الجديدة 
التــي ســتعطي دفعــة قويــة جدا وبمــدة طويلة 
وهذه الدفعة ستقدم لنا توسعات في االقتصاد 
اإلبداعي وزيادة اســتغال الــذكاء االصطناعي 
بأرقــام  التكهــن  الصعــب  االقتصــاد، ومــن  فــي 
محــددة وبالــذات فــي المرحلــة الصعبــة لكثيــر 

مــن الدول؛ ألن هنــاك ركــودا اقتصاديا وأزمات 
هــذه  للبحريــن وبســبب  وبالنســبة  اقتصاديــة. 
العناصــر هنالك تفــاؤل كبير مبنــي على عناصر 
ماديــة ملموســة، وأعتقــد أن النمــو ســيتخطى 
حاجــز الـــ 5 ٪   خال الســنوات الثاثة المقبة، 

لكن ال أستطيع أن أتكهن ماذا بعد ذلك.
ويوكــد أن التوجــه في النمو االقتصادي ســليم 
وواقعــي، وقــد بدأنــا فــي االقتصــاد اإلبداعــي 
الــذي يعتمد علــى إدارة مكامن الثــروة الذهنية 
أساًســا والمبنيــة علــى تمكين اإلنســان لارتقاء 
قيمــة  وذات  دقيقــة  مصــادر  إلــى  والوصــول 
عاليــة جــًدا، إال أنهــا غالًبــا غيــر ملموســة، مثــل 
الشــبكيات  وتكنولوجيــا  االصطناعــي  الــذكاء 
واألجهــزة الحديثــة فــي علــم الطــب وأجهــزة 
التواصــل واالقتصاد التشــاركي، وهذه جميعها 
تــؤدي إلى االرتقاء بإنتاجية االقتصاد. وأصبح 
االقتصــاد التشــاركي حتمــي اآلن، وعلينا تقبله 
ولدينــا قنــوات للتواصــل وتوصيــل المعلومــات 
فــي الحكومــة والقيــادة وفــي غالبيــة األحيــان 
يتــم تصحيــح المســار عندمــا يكــون ضرورًيــا 
أو يتــم االرتقــاء بعناصــر أخــرى تحتــاج دفعــة 
أقوى. ويجب علينا االســتمرار في هذا االتجاه 
وتحويــل هــذه الثقافــة إلــى األجيــال القادمــة؛ 
وهــذه  وعميقــة  دقيقــة  مكتســبات  هنــاك  ألن 

المكتسبات قد تواجه تهديدات في أي دولة.
ويــرى أن الثــروات موجــودة فــي العالــم ككل 
وليــس فــي البحريــن تحديــًدا، وتقــدر بـــ 320 
تريليــون دوالر، 50 % مــن هــذا المبلــغ فــي يــد 
1 % مــن البشــر، وهــؤالء الـــ 1 % مــن البشــر 
يعيشــون في خارج الحاضر إما بســبب التفكير 

في حسرة الماضي أو قلق المستقبل.
كمــا قــدر الثــروات الموجــودة فــي العالــم ككل 
وغير المستقلة بـ 5 كوادرايليون دوالر )يساوي 
والســماء  األرض  باطــن  فــي  مليــار(  مليــون 
وغيرهــا، إال أن مــا يتــم تداوله في يد البشــرية 
يتــم  ولــم  موجــود  هــو  ممــا   %  6.4 يســاوي 
اســتغاله، متســائا “لماذا اللهــث وراء المال؟”، 
ويرى أن أكثر من يشعر بالقلق هم الناس الذين 
يكنــزون هــذه الخيــرات، وهذا الكنــز دليل على 
الخــوف والقلــق غيــر المبــرر وهــو خــوف وقلق 

وهمي.

تنويع مصادر الدخل 

“البحريــن  بالقــول إن  اختتــم جعفــري حديثــه 
متجهــة إلــى التخلــي عــن النفــط كعامــل رئيس 
فــي الدخل الحكومي والميزانية، والنفط حالًيا 
ليس عاما رئيســا في االقتصاد إذ يشــكل نحو 
16 % من اعتماد االقتصاد ولكنه يشكل 80 % 
مــن دخــل الحكومــة، حيــث إن الحكومــة تعمل 
بشــكل مكثــف لتنويــع مصــادر دخلهــا، وهنالــك 

تفاؤل كبير بهذا االتجاه”.

أكبر جعفري خبير اإلدارة اإلنتاجية والمدير التنفيذي لمؤسسة جفكون  «
لتحسين اإلنتاجية:

 ولد في منطقة “بوصرة” بالقرب من سوق المنامة القديم، ثم انتقل مع  «
عائلته إلى منطقة المخارقة، وبعد ذلك انتقل إلى منطقة الرفاع منذ 36 

عاًما. وهو متزوج وأب البنين.

 درس الهندسة الكهربائية واإللكترونيات، وواصل دراسته في تخصص  «
الهندسة الصناعية، ثم درس اإلدارة، واإلدارة واالقتصاد، وتخرج في معهد 
لندن لالقتصاد وعلوم السياسة )LSE( في جامعة لندن حيث حصل على 

شهادة الدكتوراه.

 تمكن دكتور جعفري من تقديم استشارات لحوالي 663 مؤسسة عامة  «
وخاصة في البحرين وخارجها، والدول األوروبية وأميركا الشمالية.

 أول عربي يحصل على وسام األكاديمية العالمية للعلوم اإلنتاجية. «

أكبر جعفري في سطور

جعفري متحدًثا لـ “البالد”

خبيــر إدارة إنتاجيــة، ويمتلــك خبــرة 30 عاًمــا فــي هــذا المجــال، فعلــى 
الرغم من أنه بدأ حياته المهنية كعامل بسيط، فقد تتدرج في المناصب 
حتــى وصــل مديــرا فــي شــركة ألمنيــوم البحريــن” ألبــا”، ثــم مستشــاًرا 
لــوزارة التنميــة والصناعــة، وذلــك قبــل أن يؤســس شــركته الخاصة في 
مجــال تحســين اإلنتاجيــة. إنه الدكتــور أكبر جعفري ..مؤســس “جفكون 
لتحســين اإلنتاجية” ومديرها التنفيذي، وأول عربي يحصل على وســام 

األكاديمية العالمية للعلوم اإلنتاجية.

تمكــن جعفــري مــن تقديم استشــارات لنحو 663 مؤسســة عامة وخاصة 
في البحرين وخارجها، والدول األوروبية وأميركا الشمالية.

“البالد” كان لها الحوار التالي معه:

أجرى اللقاء: أمل الحامد | تصوير: خليل إبراهيم
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 أول الملتحقين 
بكلية الخليج 

الصناعية

بحرنة الوظائف 
بـ “ألبا” كانت 

انفراجة للشركة

تنمية الموارد 
البشرية ترفع 

اإلنتاجية أكبر جعفري

الهندسة 
الصناعية تساهم 

في تخفيض 
الكلفة

المسؤول 
يجب أن يكون 

متواضًعا 
وعادال

ألبا” خرجت خبراء 
بحرينيين هم 

األفضل عالميا
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جاءت أودي في المركز 
األول حسب استطالع آراء 

القراء الذي أجرته مجلة 
أوتو بيلد بعنوان “أفضل 

العالمات التجارية في 
جميع الفئات”. وقد حصدت 

سبعة انتصارات منفصلة 
ضمن تقييم الجودة، 

وحققت بذلك فوزا كاسحا 
وسهال.

tariq.albahar
@albiladpress.com

تمتاز نســخ ســيارات مرسيدس AMG دوما بكونها األغلى واألعلى 
مــن حيــث األداء، وذلــك فيمــا يتعلــق بقدراتهــا الحصانيــة وقدرتها 
علــى التســارع وحتــى ســرعتها القصــوى أحيانــا، حيث يزين شــعار 
AMG هذه الســيارات بشــكل بســيط للغاية من الخلف وفي أجزاء 

عدة داخل المقصورة.

عاليــة  العالمــة  شــعار  يتكــون 
 Gو  Mو  A حــروف  مــن  األداء 
بشــكل متصــل؛ تعبيــرا عــن اســم 
أول  يعــد  الــذي  ذاتهــا  العالمــة 
حرف من اسم المؤسسين فيرنر 
وارهــارد ميلشــر   )A( اوفريخــت 
 )G( حــرف  كان  حيــن  فــي   ،)M(
يرمــز لبلــدة جروساســباخ التــي 

كانت أول مقر للشركة.
وبجانــب الحــروف الثالثــة، نجد 
عــادة 5 خطــوط مائلة تعبر دوما 
فــي عالــم الســيارات عــن األداء 
إنهــا  حيــث  والســباقات،  العالــي 
الفخامــة  لتــدل علــى  تأتــي هنــا 
واحــد،  آن  فــي  العالــي  واألداء 
إضافة للقدرة على التفوق دائما.

معنى شعار AMG عالية األداء
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أبرز ما يميز هيونداي سانتافي 2019 هو النقلة النوعية في التصميم الخارجي، 
حيــث ال تشــبه ســانتافي أي ســيارة أخــرى مــن شــقيقاتها، وهــو أمــر يتميــز عن 

السيارات الباقية في أسطول هيونداي التي تميل إلى التشابه فيما بينها. 

تشــهد مقدمة ســانتافي 2019 انعكاسا 
المصابيــح  تظهــر  حيــث  للمفاهيــم، 
مقارنــة  صغيــر  بحجــم  األساســية 
بمصابيــح الضبــاب واالنعطاف أســفلها 
بحجــم أكبــر، مــع الشــبك الجديــد فــي 

المنتصف. 
 2019 مــن الجانبيــن تتســم ســانتافي 

الهويــة،  علــى  الحفــاظ  مــع  بالبســاطة 
وأخيــرا تظهر المؤخرة بتصميم يحمل 
بعض التموجــات والمصابيح الجديدة 

في الخلف.
اســتخدام  هيونــداي  قللــت  داخليــا، 
البالســتيك وإضافــة الخشــب والجلود 

في جميع أنحاء الداخلية.

يعــد طــراز الـــ “هايبــِرد” مــن تويوتــا فــي موديلهــا راف فــور 2019 إحــدى أبــرز 
اإلضافتيــن الرئيســيتين إلــى المركبة الجديدة كليا، حيــث يجمع بين مصدرين 
للطاقــة يتمثــان في محــرك يعمل على البنزيــن وموتوريــن كهربائيين. ويتمتع 

هذا الطراز الرائد بكفاءة استثنائية في استهاك الوقود تبلغ 22.2 كلم/لتر. 

يجمــع  الكهربائــي  الهايبــِرد  نظــام 
مــن  ويتألــف  للطاقــة،  مصدريــن  بيــن 
محــرك بنزيــن يولــد قــوة 176 حصانــا، 
قــوة  يولــدان  كهربائييــن  وموتوريــن 
118 حصانا، مع قوة إجمالية تبلغ 218 

حصانــا، وعزم دوران يبلــغ 221 و121 
نيوتن- متر على التوالي. ويقترن هذا 
النظام بناقل الحركة المتغير المســتمر 
CVT بخاصيــة التبديــل المباشــر، الذي 

هيونداي سانتافي 2019 الجديدةيحقق كفاءة في استهالك الوقود.

راف فور“هايبِرد” 2019

التحديثات التي نالتها نيسان باترول 2019 محدودة مع ألوان خارجية جديدة، لمسات محدودة من الخارج والداخل ومجموعة من التقنيات 
واألنظمــة الجديــدة، إال أنهــا ومــن دون شــك أكثــر مــن كافيــة لبقــاء باترول فــي القمة ضمن أفضــل طرازات الـــ SUV الضخمة رغم مــرور ثماني 

سنوات على ظهور الجيل الراهن.

باتــرول  اليــوم، نجحــت  إلــى  8 ســنوات  منــذ 
النجاحــات  األلقــاب،  مــن  الكثيــر  حصــد  فــي 
لنفســها  تأســس  أن  واســتطاعت  والمبيعــات، 
كونهــا  العائــالت؛  أربــاب  بيــن  خاصــة  مكانــة 
مــن  واحــد،  ســقف  تحــت  شــيء  كل  تقــدم 
مركبــة رحبــة عائليــة، مريحة للحيــاة اليومية، 
ومالئمــة ألنــواع الرحــالت والمغامــرات كافــة. 
جــرى توفير لونين جديدين في موديل 2019 
همــا األزرق والنحاســي البنــي الــذي صبــغ لون 
ســيارة التجربة، وحصلت أيضا على مجموعة 
مــن اللمســات المحــدودة كاللــون الرمــادي إلى 
الفضــي الــذي يزين أســفل الصادميــن األمامي 
والخلفــي مع مخارج عادم جديدة في الخلف، 
كمــا تــم تركيب ســكك تحميــل علويــة جديدة 
المرايــا  فــي  مدمجــة  انعطــاف  ومؤشــرات 

الجانبية.

كمــا  تصــدق  ال  بدرجــة  رحبــة  المقصــورة 
كانــت مــع ســيطرة شــبه مطلقــة للجلــد الفاخر 
والخشــب علــى كل شــيء بمــا يعزز من شــعور 
الفخامة لخمســة ركاب بالغيــن وثالثة أطفال. 
وبقــي المحــرك القديــم العتيد أيضــا على حاله 
بأســطواناته الثمانية ســعة 5.6 ليتر وأحصنته 

الـــ 400 مــع أداء ســلس وجبار كما هــو معهود. 
ويمكــن عبر نظــام الدفع الرباعي اجتياز جميع 
بيــن  االختيــار  إمــكان  مــع  التضاريــس  أنــواع 
ثلــوج أو صخــور. وتســتفيد  رمــال، طرقــات، 
باترول 2019 من نظام تعليق مســتقل بتحكم 

هيدروليكي لحركة الجسم.

مزودة بحزمة األمان الذكي بمقصورة رحبة بدرجة ال تصدق

نيسان باترول 2019: تألق مستمر

أكاديا 2019 ســيارة كروس أوفر يقدمها جي أم ســي، المتخصص في إنتاج الســيارات كبيرة الحجم والمتوســطة، وتمكنت الســيارة من 
الدمج ما بين العملية والقوة، وأن تكون سيارة العائلة بامتياز.

الحجــم،  وضخامــة  والشراســة  بالقــوة  متســم  الســيارة  تصميــم  جــاء 
والمقصــورة الداخليــة رحبــة، فاخــرة، هادئــة، مريحــة وعصريــة، أكثــر ما 
يميــز مقصورتهــا الداخليــة الخامات ذات الجــودة العاليــة، والتكنولوجيا 
واألضــواء الداخليــة لها، والتي تضيف إليهــا طابع حديث متطور. محرك 
جي إم سي أكاديا 2019 ذو 6 أسطوانات على شكل حرف “I” بسعة 3.6 
لتــر بقــوة 288 حصان، والســرعة قصوى تقــدر بـ 285 كيلومتر / الســاعة، 
وتــم تزويــد الســيارة بناقــل حركــة أوتوماتيكــي التحكــم ذو 6 ســرعات، 

يقوم بنقل قوة وعزم المحرك إلى العجالت األربعة.

عوامل األمان في جي إم سي أكاديا 2019

نظــام االنتبــاه األوتوماتيكي إلــى المارة، نظام المكابــح المانعة لالنغالق، 
مســاند رأس نشــطة، 7 وســائد هوائيــة، إنــذار ضد الســرقة، إتمــام إغالق 
األبواب أوتوماتيكيا، مســاعد الفرامل، نظام مســاعدة الســائق من حيث 
النقاط العمياء، إنذار االصطدام الوشــيك، نظام التوزيع اإللكتروني لقوة 
الفرملة، نظام مساعد التسلق، نظام مانع الحركة، مثبتات مقاعد األطفال، 
نظام الحفاظ على السير داخل خطي الحارة المرورية، حساسات الركن، 

كاميرا خلفية، مشد أحزمة األمان، حساسات اإلطارات.

كماليات جي إم سي أكاديا

إضــاءة فــي مســاحة التخزيــن الخلفيــة، قفــل مركــزي لألبــواب، 
فتحة ســقف يتم التحكم بها كهربائيا، مقاعد خلفية قابلة للطي، 
مصابيــح أرضية، تبريد وتدفئة المقاعد، مكبرات صوت، شاشــة 
تعمل باللمس، بلوتوث،USB، مشــغل أســطوانات، راديو، مفتاح 
ذكــي، منفــذ شــاحن 12 فولــت، مثبت ســرعة، مقاعد مــن الجلد، 

عجلة قيادة كهربائية.

عوامــل أمــان كثيــرة وكماليــات جماليــة وتقنيــة رائعة

مواصفات جي إم سي أكاديا 2019

األكثــر تقدما وكفاءة لضمــان طاقة قوية واســتهالك منخفض للوقود

GA8 من الصينية GAC إلى عالم الفخامة

تناســب ســيارة جــي أيــه 8 رجــال األعمــال والباحثيــن عــن الراحة والفخامة فــي آن واحد، حيث تواكــب GAC موتور ريــادة العصر لتجربة قيــادة جديدة مع أعلى 
معايير الجودة، فالهيئة األمامية والخلفية عالمية وفاخرة، مع نظام تعليق مستقل رباعي العجات يشتمل على توجيه استشعاري وتحديد دقيق مما يجعله قادرا 
على عزل االهتزازات الناتجة عن الطريق، كذلك تقنية الشاصيه الممتد بمرونة والمستخدمة في السيارات الفاخرة المنافسة توفر راحة من الدرجة األولى أثناء 

القيادة.

ويعتبــر نظــام الطاقــة فــي GA8 األكثر 
العالــم  مســتوى  علــى  وكفــاءة  تقدمــا 
لضمان طاقة قوية واستهالك منخفض 
عاليتيــن،  وســالمة  وجــودة  للوقــود 
كمــا أن ناقــل الحركــة فيهــا متقدم ب6 
مــن  ويــدوي  أوتوماتيكــي  ســرعات 

“إيسين”.
 GA8 يعتبــر نظــام الطاقــة فــي ســيارة
مســتوى  علــى  وكفــاءة  تقدمــا  األكثــر 
العالــم لضمــان طاقــة قويــة واســتهالك 
وســالمة  وجــودة  للوقــود  منخفــض 
عاليتيــن، وناقــل الحركــة ب6 ســرعات 
شــركة  مــن  ويــدوي  أوتوماتيكــي 
فــي  مميــزة  سالســة  يحقــق  “إيســين” 
نظــام  يجعــل  مــا  التــروس  انتقــال 
مجموعــة الطاقــة مثاليــا، أمــا المحــرك 
نيوتــن   300 عــزم  قــوة  فينتــج   230T
فــي  لفــة  و4500   1500 بيــن  متــر   -

الدقيقة.
كمــا توفــر ســيارة جــي أيــه 8 مســاحة 
األعمــال  لرجــال  وفريــدة  فخمــة 
والباحثين عن التفرد، بفضل مســاحتها 
ودرع  والهادئــة،  الواســعة  الداخليــة 
الشاصيه المزدوج والمزود بقطن عازل 
عاليــة  الداخليــة  وبموادهــا  للصــوت، 
الجــودة والصديقــة للبيئــة، مــع ســتارة 
كهربائيــة للنوافذ، وفيهــا ثالجة خاصة 

مع كمبريسر مستقل وعالي الجودة.
مــزود  فهــو  الســائق  لمقعــد  بالنســبة 
ومقاعــد  وضعيــات،  بعشــر  بذاكــرة 
مــع  الخلفــي مريحــة وواســعة  الصــف 
بطانــة داخليــة تمنــح الراحة والشــعور 
بالفخامــة، والمقصورة متكاملة الروعة 
حرارتهــا  بدرجــة  التحكــم  يمكــن  اذ 
ومجهــزة بمانــع انزالق يعمــل بالكهرباء 
اتــكاء  وجهــاز تهويــة وتدفئــة وجهــاز 

الــرأس  مســند  أن  كمــا  التعــب،  يزيــل 
ثالثي األبعاد على شــكل فراشــة لتلبية 
متطلبــات بيئــة العمــل، وتــم اســتخدام 
أفخــر أنــواع جلــد نابــا الطبيعــي تلبيــة 
تقنيــة  تبنــي  مــع  الصالبــة  لمتطلبــات 
التبطيــن إلظهار األناقــة والفخامة، كما 
أن الجلــد أيضــا يغطــي البــاب إلضفــاء 
بتفاصيلهــا  الجماليــة  العناصــر  بقيــة 
الدقيقــة، وفيهــا أحدث تقنيــات اإلنارة 
مــن إل إي دي وغيرهــا فــي األضــواء 

األمامية والخلفية، مع شــعارات بشكل 
حرف G على جانبي السيارة.

مالحــة  بنظــام  مــزودة   GA8 وســيارة 
مــزدوج النمــط ثالثي األبعــاد الصوتي، 
ونظــام GBS لتحديــد المواقــع بدقــة، 
وخاصية توصيل الهواتف الذكية على 

أنواعها وكذلك التطبيقات.
وتتمتــع الســيارة بعــدة مزايــا إضافيــة 
األمامــي  االصطــدام  مــن  كالتحذيــر 
والتــي يتــم تفعيلهــا تلقائيــا والتحذيــر 

الخطــورة  درجــات  علــى  اعتمــادا 
االنحــراف  مــن  والتحذيــر  المختلفــة، 
عن المســار، والذي يعمل بشــكل تلقائي 
عندما تصل الســيارة الى ســرعة معينة 
بالتحذيــر عبر الصوت والصورة، وفيها 
أيضــا فرامــل ذاتيــة لحــاالت الطــوارئ، 
ونظام تثبيت الســرعة بذكاء والحفاظ 
علــى مســافة آمنــة بيــن المركبــات، أمــا 
للوقــوف  البانوراميــة  الصــورة  نظــام 
األبعــاد  بجميــع  فيعــرض  درجــة   360
جميــع النقــاط العميــاء، وهنــاك شاشــة 
تحكــم مركزيــة تعرض صورة مباشــرة 
الخفــي  الجانــب  فــي  العميــاء  للنقــاط 
بخــط متغيــر ومتضاعــف أثنــاء الســير 
المضاعفــة  لتحقيــق  عاليــة  بســرعات 
اآلمنــة، مــع نظــام رؤيــة يســاعدك على 
االنطــالق والقــوة إلدراك العالــم بعمــق 
وامتالك الشــجاعة والرؤية الثاقبة في 

جميع المواقف.
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أعلنــت “فولفــو للســيارات”، صانع الســيارات االفاخرة، أنها تلقــت أكثر من 80 ألف 
طلــب شــراء لســيارتها الجديــدة الرياضيــة المتعــددة االســتخامدات المتوســطة 
الحجم “XC40” الحائزة على العديد من الجوائز، وهو ما دفعها إلى زيادة إنتاجها 

لتلبية الطلب المتزايد عليها.

 ”XC40“ إطــالق  تــم  أنــه  إلــى  ويشــار   
فــي أوخــر العالــم 2017، حيــث حظيت 
بأصــداء عالميــة إيجابيــة جــدا، وكانــت 
أول ســيارة مــن “فولفــو” علــى اإلطــالق 
تفــوز بلقــب “ســيارة العــام فــي أوروبــا” 

فــي مــارس مــن العــام الماضــي. ويعــد 
فــي  األول  الطــراز  الجديــدة،   ”XC40“
هندســة مركبــات “فولفــو” القائمــة علــى 
نمــوذج “الوحــدة الهندســية المدمجــة”. 

وبالتعاون مع “جيلي هولدينغ”.

نجاح “فولفو XC40” حول العالم



تعرضت الممثلة األميركية سكارليت جوهانسون لهجوم من قبل  «
 Jimmy مصوري الباباراتزي يالحقونها بشدة بعد ظهورها في برنامج

.Kimmel Live

وفي التفاصيل، في حين كانت تغادر استديو جيمي كيميل تجّمع  «
حولها مجموعة من المصورين استطاعوا ان يتخطوا الحرس الخاص 
بها لدرجة جعلتها تلجأ لشرطة لوس أنجلوس؛ لحمايتها ألنها شعرت 

بالخوف والذعر.

األحد
14 أبريل 2019 
9 شعبان 1440
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مذيع كسب حب األطفال قبل الكبار، ويقدم أشياء جميلة وطريفة تخدمة في مجالة 
اإلبداعي، وســاهم في إداره الكثير من قضايا التي تمس وتخدم المواطن البحريني. 
إنــه المذيــع البحرينــي المتألــق فايــز صالــح الســادة يحمل شــهادة بكالوريــوس إعالم 
وعالقات عامة وماجســتير إدارة أعمال يتعامل مع المايكرفون بحزم وطيبة كطيبة 
أهــل البحريــن، فهو يعشــق كل مــا هو بحريني. في هذا اللقاء الشــائق تحدث معنا عن 

ذلك وأمور أخرى:

من اكتشف موهبة اإللقاء عند  «
فايز السادة؟

ــل الــمــجــال  ــم يــومــا أن أدخــ لـــم أكـــن أحــل
ــدادي  ــ ــكــن فـــي مــرحــلــة اإلعـ اإلذاعــــــي، ول
كاميرا  لديه  عيسى  أخــي  كــان  والثانوية 
فــيــديــو مــحــتــرفــة، ونــعــمــل مــســلــســات 
ــا ياسين  ــاب ب ــد  ويــصــورونــهــا، وكــنــت أقــل
ــغــتــرة. ال أعــلــم هــل هـــذه هي  ــدي ال ــ وارتـ
نلعب، ولكن  كنا  الطفولة  أو بحكم  بــوادر 
كان  البحرين  جامعة  في  طالبا  كنت  لما 
ــدي مــقــررعــاقــات عــامــة، وكــنــت أحــب  لـ
ــأن أتــمــيــز فـــي مــشــاريــعــي الــجــامــعــيــة،  ــ ب
بين قسم  مقارنة  به  يوجد  فيديو  عملت 
ــوزارات وبين  ال عاقات عامة في إحدى 
الشركة  مديرة  ذاك  الوقت  وفــي  شركة، 
أمــيــركــيــة الــجــنــســيــة، وكــنــت أركـــب على 
صــوتــهــا تــرجــمــة الــكــام وســاعــدتــنــي في 
وذات  خليفة،  آل  خلدية  المشروع  هــذا 
وكان  الـــذوادي،  وليد  المعد  التقيت  مــرة، 
معه الصحفي هشام الزياني، وهو صديق 
وهو من عرفني على وليد الذي شجعني 
يتواصل  وكان  المجال،  هذا  دخول  بقوة 
مستبعد  ولكنني  باإلذاعة،  ليقنعني  معي 
مقرر  عندي  كان  سنة  وبعد  الفكرة،  هذه 
إنتاج إذاعي وتلفزيوني نصف المقرر كأنه 
هاشم،  وعــوض  الـــذوادي  بسام  يدرسني 

وكان الدكتور هو مذيع إذاعة البحرين. 
وقــال  هاشم  عــوض  الـــذوادي  وليد  قابل 
إذاعي،  لبرنامج  الطاب  بعض  أحتاج  له 
ــارات،  ــ ــ ــع مـــن اإلم وســــوف يــتــواجــد مــذي
وهناك مقعدان لطلبة من جامعة البحرين، 
الطلبة،  اخــتــيــاري مــن ضمن هـــؤالء  وتــم 
وأجروا الطاب تدريباتهم وأنا لم أحضر 
ــت الــبــرنــامــج  ــى وقــ ــ ــاص، وأتـ ــ لـــظـــرف خـ
وأتى   ،2000 7 سنة  الــذي سينطلق شهر 
ــب مــنــي أن أدخـــل  ــيــد الــــــذوادي وطــل ول

“آنه راسي  له  البرنامج أول حلقة، وقلت 
األستوديو  ودخلت  شيء”  في  ما  أبيض 

ــان االتــــفــــاق بـــأن  ــ ــ وك
كــــل أســــبــــوع يــتــغــيــر 
طلب  ولكن  الطالبان، 
ــذوادي  ــ ــيــد الـ مــنــي ول
أن أظل بالبرنامج مع 
عبدهللا،  عماد  المذيع 
إلى  وهكذا استمررت 

اليوم.

ما أحب  «
الهوايات التي 
مارستها في 

الطفولتك؟

توجد  ال  الوقت  ذاك  في  ألنه  القدم؛  كرة 
لدينا األلعاب الحالية، وهي البايستيشن 
منهم  البعض  ولكن  المجمعات،  وألــعــاب 
القدم  فــكــرة  )أتــــاري(،  تسمى  لعبة  يملك 
إلــى  إضــافــة  لــنــا،  الــوحــيــد  المتنفس  هــي 
هواية “الحبال”، وهي صيد طيور “الفلى” 
“اعتله”  فيه  الــوضــع  يتم  فــخ  عــن  عــبــارة 
تتحرك يشاهدها الطير، ويتم اصطيادهم 
إبراهيم  اســمــه  شخص  عند  وتجميعهم 
الرميحي، وبعدها عندما تكون كثيرة يتم 

طبخها.

ما البرامج التي قدمتها بعد  «
التجربة األولى؟

 برنامج اسمه Etiquette كان كل ثاثاء، 
وأيضا أول برنامج أغاٍن ظهر في بحرين 
بداية   هي  وهــذه   ،Weekend اسمه   FM

انطاقتي.

من له الفضل على المذيع فايز  «
السادة بالوقوف أمام المايك؟

بعد هللا، أوال وليد الذوادي، وإذا جائز أن 
هذا  ناجح  مذيع  بأنني  اآلن  عليَّ  يطلق 

الذي  أنــور  أحمد  الفنان  وبفضل  بفضله، 
تعلمت على يده الكثير من األشياء.

هل أتاحت لك فرص عمل أخرى غير  «
اإلذاعة؟

انتقلت إلى أكثر من وظيفة، وفي بداية 
حياتي اشتغلت في جهه حكومية بعدها 
رئــيــس  وكــنــت  االنــتــخــابــات،  إدارة  إلـــى 
قسم االنــتــخــاب والــتــطــويــر وبــعــدهــا إلى 
الــجــودة،  رئيس  وكنت  الــمــركــزي،  الجهاز 
ورغم عملي خارج اإلذاعة، إال أنني كنت 
متعاونا مع طاقم العمل، وفي العام 2016 
البحرين، وعينت كرئيس  تفرغت إلذاعة 

التقديم وشراء البرامج اإلذاعية.

ما نقطه التحول في حياتك؟ «

بسبب  ويمكن  الصغر،  منذ  األب  يتيم  أنا 
بفقدانه،  أشعر  لم  وأنــا صغير  األب  وفــاة 
هل من الممكن بسبب وجود أمي وأخي 
عدم شعوري  على  في حياتي وحرصهم 
شعرت  كبرت  بعدما  ولكن  األب،  بفقدان 
بفقدان األب واآلن وأنا أب ولديَّ أطفال 
ــده أشــعــر  ــ ويـــأتـــي أحـــد ويــتــكــلــم عـــن والـ

بحرقة وحزن بداخلي، وكذلك كلما يزيد 
أتمنى وجــوده في حياتي،  نجاحي كنت 
أتــغــلــب كل  الـــذي جعلني  ــشــيء  ال وهـــذا 

الصعاب التي مررت بها وتخطيتها.

ما البرنامج الذي حصل على صدى كبير؟
على  حصلت  كثيرة  بــرامــج  هــي  لألمانة 
بأنني  العالمين  رب  بفضل  كبير،  صــدى 
ألحــد،  مجاملة  فيه  بــرنــامــج  أي  أقـــدم  ال 
قناعة  عــلــى  يــحــصــل  لــم  الــبــرنــامــج  وإذا 
التي  البرامج  ومن  أستبعده  فإنني  مني، 
“خلنا  برنامج  هــو  ذاكــرتــي  فــي  محفورة 
قضايا  يناقش  برنامج  وهــو  بــالــك”،  على 

 3 مـــدار  على  واســتــمــر  كثيرة  اجتماعية 
سنوات.

ما البرامج الحالية التي تقدمها؟ «

يوم  كل  بصمة”  “لهم  اسمه  برنامج  لــديَّ 
FM، وحين  بــحــريــن  ــة  إثــنــيــن عــلــى إذاعــ
شيئا  أقــدم  وبأنني  أشعر  البرنامج  أقــدم 
يكرم  الــبــرنــامــج  كـــون  للمجتمع؛  مــفــيــدا 
مجموعة من الرواد الذين لهم بصمه في 
لحصولة  البرنامج  وتــوجــه  معين  مجال 
على الجائزة الذهبيية في برنامج اإلذاعة 

والتلفزيون الخليجي في البحرين.

ما سبب نجاح المقولة “فايز السادة  «

سكر زيادة”؟

يروني  حين  األطــفــال  كــان  المقولة  هــذه 
ــيَّ بــســبــب بــرنــامــج  يـــرددونـــهـــا لـــي حــبــا فـ
األطفال الذي أقدمه صباحا على البحرين 
FM، وفي يوم من األيام اتصل بي طفل، 
ــهــوا مــبــاشــرة، وأصــبــحــت  وقــالــهــا عــلــى ال

حديث الجميع خصوصا األطفال.

هل فكرت في خوض تجربة  «
التمثيل؟

نعم خضت تجربة التمثيل، ولكن التمثيل 
التمثيل  مــن  أداء  هــو األصــعــب  اإلذاعـــي 
الــتــلــفــزيــونــي، حــيــث يــجــب عــلــيَّ إظــهــار 
المشاعر واألحاسيس من صوت فقط من 

دون صور تساعد على فهم المشاعر. 

ما عالقة الشعر بالمذيع فايز؟ «

كـــان رغـــم الــمــشــاغــل كــنــت أكــتــب بعض 
الكتابة حتى  فــي  واســتــمــررت  الــخــواطــر 

أصبحت جزءا مني في فرحي وحزني.

فايز السادة: لم أحلم يوما أن أكون مذيعا
التلفزيــون فــي  نفســي  أجــد  وال  ذاكرتــي  فــي  محفــور  بالــك”  علــى  “خلنــا 

لقاء الطالبة شيخة حسن الذوداي

جامعة البحرين

دافــي وفلبراتشــي ودي جي اوتلو وليــل إيزي في مهرجــان ربيع الثقافة

أحـــيـــا نـــجـــوم مـــوســـيـــقـــى الـــهـــيـــب هـــوب 
وفلبراتشي،  دافـــي  الــثــنــائــي  الخليجيين 
على  إيـــزي حفلهم  ولــيــل  ــو  أوتــل جــي  دي 
خــشــبــة مـــســـرح خــلــيــج الــبــحــريــن وذلـــك 
بعنوان “صارت اليف” ضمن مهرجان ربيع 
المتميز  الثنائي  أغاني  وخاطبت  الثقافة. 
الجمهور العربي والعالمي من خال جمعها 
واإليــقــاعــات  هــوب،  الهيب  موسيقى  بين 
مزيج  فــي  العربية  ــحــان  واألل الخليجية، 
يدمج أغاني الراب، والهيب الهوب الساخر، 
المرحة  واإليــقــاعــات  المنفردة،  واألغــانــي 
مهرجان  ويحظى  الواسعة.  الشعبية  ذات 
ــعــام بــرعــايــة ذهبية  ربــيــع الــثــقــافــة هـــذا ال

السلكية  لــاتــصــاالت  البحرين  شــركــة  مــن 
إف  “جي  ومجموعة  “بتلكو”،  والاسلكية 
الوطني،  البحرين  وبــنــك  الــمــالــيــة،  إتـــش” 
الفضيون،  المهرجان  رعــاة  أمــا  و”تمكين”. 
فهم شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، وشركة 

الــحــرة،  البحرين  وســـوق  البحرين،  مــطــار 
وبنك البحرين والكويت، وشركة “هواوي”، 
للمملكة شركة  الناقلة الوطنية  وبدعم من 

طيران الخليج. 
الثقافة  ربيع  مهرجان  تنظيم  على  ويقوم 

ــاديـــة، وهــيــئــة  ــتـــصـ مــجــلــس الــتــنــمــيــة االقـ
الشيخ  ومــركــز  ــار،  ــ واآلث للثقافة  البحرين 
للثقافة  خــلــيــفــة  آل  مــحــمــد  بـــن  إبــراهــيــم 
التشكيلية،  للفنون  والـــبـــارح  ــبــحــوث،  وال

ومركز الفونتين للفن المعاصر.
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ألمانية تخوض االنتخابات وعمرها 100 عام
الرياضيــات  معلمــة  هايســه،  ليــزل  قــررت 
عــام،   100 العمــر  مــن  تبلــغ  التــي  الســابقة، 
الترشــح النتخابــات المجلــس المحلــي فــي 

بلدة كيرشهايمبوالندن األلمانية.
فتــح  إعــادة  علــى  حملتهــا  هايســه  وتركــز 
والــذي  بالبلــدة،  الخــاص  الســباحة  حــوض 
أغلــق فــي عــام 2011، حيــث ســاهمت فــي 
جهــود إعــادة فتــح الحــوض، وعبــرت عــن 
اســتيائها لنقلــه إلــى أطــراف البلــدة، لكنهــا 
اكتشــفت أن آراءها يتم تجاهلها عادة ألنها 

امرأة مسنة، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
وقالت هايســه “كانوا يغلقــون مكبر الصوت 
حــوض  عــن  الحديــث  أبــدأ  عندمــا  عــادة 
الســباحة وعندها تتوقف بالطبع عن الكالم. 

ال يوجد معنى لالستمرار”.
وأضافــت: “اآلن وقــد بلغــت المئــة اختلــف 
موقفــي تمامــا. اآلن أملــك فرصــة الحديــث 

وقول أي شيء”.
وتجــرى االنتخابــات فــي يوم 26 مايــو أيار 
فــي بلــدة كيرشــهايمبوالندن التــي يقطنهــا 
راينلنــد- واليــة  فــي  نســمة  آالف   8 نحــو 

وبــدأ  البــالد  غــرب  جنــوب  فــي  باالتينــات 
الناخبون يستمعون لما تقوله هايسه.

علــى  محليــا  المعروفــة  هايســه  وتترشــح 
نطاق واســع عن جماعة شــعبية تحمل اسم 
“فيــر فــور كيبــو” )نحــن كيرشــهايمبوالندن( 
وهي معنية بالدفاع عن التنمية المســتدامة 

والمزيد من المشاركة المدنية.
أما بالنســبة آلرائها السياسية تقول هايسه: 
“لــم يكــن يتعين الســماح بانفصــال بريطانيا 
عــن االتحــاد األوروبــي. وأرى أنه مــن الرائع 

التغيــر  الشــباب حــل مشــكالت  أن يحــاول 
هــذا  فــي  النجــاح  لهــم  أتمنــى  المناخــي. 

المسعى”.
وقدمت هايسه نصائحها لمن يريد أن يسير 
علــى دربهــا وقالــت: “لكــي تبلــغ المئــة عــش 
حيــاة صحية في شــبابك، مارس الكثير من 
الرياضة، تناول طعاما جيدا ودرب عقلك”.

وفيما يرى معظم الناس أن بلوغ المئة سبب 
كاف لالبتعــاد عــن الحيــاة العامــة والراحــة 

لكن ليزل هايسه كان لديها رأي آخر.

أعلنــت مجموعــة “ماتيــل” األميركيــة 
مليــون كرســي   4.7 اســترجاعها  عــن 
أطفــال مــن ماركة “فيشــر برايس” من 
أنحاء العالم بعد تحذير من السلطات 
األميركيــة إثــر وفــاة 30 رضيعا خالل 

10 سنوات.
منتجهــا  أن  برايــس”  “فيشــر  وأكــدت 
آمن، لكنها قررت “طوعا استرجاع كل 
نمــاذج كرســي “روك أن بــالي ســليبر”، 
وفــق مــا كتبــت الشــركة عبــر “تويتر”، 
الفتــًة إلــى أن هــذا االســترجاع حصل 
“بالشــراكة” مع هيئة سالمة المنتجات 

االستهالكية األميركية.
الهيئــة  أصــدرت  أبريــل،   5 وفــي 
األميركيــة تحذيرًا بشــأن هــذا المنتج 
بعــد وفــاة 10 أطفال منــذ العام 2015 
“بعــد انقالبهــم منهــا دون أن يكونــوا 

مربوطين” بأحزمة األمان.
“فيشــر  مــع  باالتفــاق  الهيئــة  ودعــت 
برايس” المســتهلكين إلى التوقف عن 
وضــع األطفــال الذين تفــوق أعمارهم 

الثالثة أشهر في هذا الكرسي.

كرسي يتسبب 
بوفاة 30 رضيعًا

طالب ومعلمو إحدى المدارس الهندية يشكلون رقم 100 تخليدا 
للذكرى المئوية لمذبحة “جاليانواال باغ” بمدينة أمريتسار، حيث 
فتح جنود جيش الهند البريطاني النار في 13 أبريل سنة 1919 

على تجمع أعزل مما أسفر عن مقتل 379 رجاًل وامرأة وطفال 
على األقل، وفقا للسجالت الرسمية )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

خلصــت دراســة جديــدة إلــى تحديــد 
المنــزل الــذي كان شكســبير يقيــم فيه 
فــي لنــدن بينمــا كان يكتــب “روميــو 

وجولييت”.
أن  الســابق  فــي  المعــروف  مــن  وكان 
موقــع  بالقــرب  يقيــم  كان  شكســبير 
شــرقي  ســتريت،  ليفربــول  محطــة 

لندن، بين 1597 و1598.
جيفــري  المســرحي  المــؤرخ  ولكــن 
مــارش اطلــع على العديد مــن الوثائق 
إلــى  للتوصــل  التاريخيــة  الرســمية 

الموقع بالتحديد.
وتشــير األدلــة إلــى أن شكســبير كان 
يقيــم فــي مــا يعــرف حاليــا برقــم 35 
شــارع غريت سانت هيلين، وهو اآلن 
مبنى يضم مكاتب بالقرب من كنيسة 

سانت هيلين، شرقي لندن.
البحــث،  مــن  أعــوام   10 نحــو  وبعــد 
فــي تســعينيات  أنــه  اكتشــف مــارش 
كان شكســبير  الســادس عشــر  القــرن 
“شــركة  تملكــه  عقــار  فــي  مســتأجرا 

بائعي الجلود”.

الــذي  الزلــزال  مــن  ناجــون  يرفــض 
ضرب الجمعة قبالة الســاحل الشرقي 
لجزيرة سوالويســي وأدى إلى إطالق 
تحذيــر من حصول مــد بحري، العودة 
إلــى منازلهــم متخّوفين مــن تداعيات 
وكالــة  أوردت  مــا  بحســب  جديــدة، 

إدارة الكوارث أمس السبت.
الســاحل  ارتداديــة  هــزات  وضربــت 

الشرقي لجزيرة سوالويسي.
وســارع المســؤولون لتقييــم األضــرار 
وللحصــول علــى أي معلومــات بشــأن 

وقوع خسائر بشرية.
 1300 نحــو  عــودة  الوكالــة  وأعلنــت 
عائلــة إلــى منازلهــا، مضيفــة أن بعضــا 
مــن ســكان جزيــرة أخــرى قريبــة مــن 
مركز زلــزال الجمعة يرفضــون العودة 
تحــدد  لــم  لكّنهــا  المرتفعــات،  مــن 

عددهم.
الماضــي  العــام  إندونيســيا  وشــهدت 
زالزل  بيــن  كارثــة   2500 مــن  أكثــر 
جارفــة  أرضيــة  وانزالقــات  مدّمــرة 

وانفجارات بركانية.

مؤرخ يكتشف بيت 
شكسبير في لندن

ناجون من الزلزال يرفضون 
العودة لمنازلهم

أثبتت نتائج تحاليل الحمض النووي أن طبيبا هولنديا متخصصا في عمليات التخصيب 
هــو األب الفعلــي لـــ 49 طفال بعد أن لقح أمهاتهم بســائله المنــوي أثناء تلقيهن العالج دون 
موافقتهن. وكشف تحليل الحمض النووي أن يان كربات، الذي توفي منذ عامين، خصب 
بســائله المنــوي أمهــات هــؤالء األطفــال فــي عيادتــه الخاصــة فــي بيجــدروب بالقرب من 
مدينة روتردام. وتأكدت النتائج االثنين الماضي بعد أن أمر قضاة محكمة بكشف النتائج 
علنــا أمــام العامــة. وقــال أحد هــؤالء األطفال: “أخيــرا انتهى هذا الفصــل، واآلن أعرف أن 
كربات هو أبي”. وقال تيم بيوترز، المحامي الذي مثل 49 طفال، إنه سعيد بما توصل إليه 

من نتائج بعد سنوات من الشك والغموض.

طبيب ينجب 49 طفال بتخصيب 
أمهات دون علمهن

تجمع آالف الباكستانيين الذين ارتدوا األبيض في جانغ )وسط باكستان( 
لتشكيل صورة عمالقة لمسجد النور في كرايستشرتش في نيوزيلندا، 

حيث قتل إرهابي عشرات المصلين في مارس.

وتظهر مشاهد صورت بطائرة مسّيرة رجااًل يلبسون الرداء التقليدي 
ويقفون في حقل أخضر فيما كتبت مجموعة أخرى بأجسادها عبارة 

“اإلسالم سالم”. ووضع علمان ضخمان لباكستان ونيوزيلندا على العشب 
على مسافة أمتار قليلة من المشاركين. وعلى الفتة طويلة كتب “تضامن 
من باكستان مع شهداء كرايستشرتش”. وقال شهيب زاده سلطان أحمد 
علي رئيس المعهد اإلسالمي وهو المنظمة غير الحكومية وراء المبادرة 

“يحمل المشاركون في التجمع اليوم رسالة إلى العالم بأسره بأن اإلسالم 
هو دين سالم”.

وأوضحت هذه المنظمة أن 20 ألف شخص شاركوا في النشاط.
تزايدت شكوك لدى اآلباء عندما لمسوا تشابها كبيرا بين األطفال
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وأتتك سادات الهواشم
ــُل ــح ــرت م ــَر  ــسـ ــُعـ الـ أّن  ــَة  ــف ــي ــل خ أبـــلـــغ 

ــُل ــ ــه األج ــَح الـــيـــســـُر ُمــــزداًنــــا بـ ــ ــب ــ وأص
ــت ــزن ــد َح ــقـــوم قـ ــا ســيــدي ووجـــــوه الـ يـ

ــُل ــِج ع وذا  ــاٍد  ــ غـ ــذا  ــ ف الـــُمـــصـــاب  ــد  ــن ع
ــَمــٍة مــكــَل ــوَب  ــ ص ــاؤوا  ــ جـ الــُمــعــّزيــَن  إّن 

ــار تــشــتــعــُل ــ ــي ــ ــي األخ ــن ــوُب ب ــلـ ــا قـ ــه ب
ــرت ــا س ــم ــالم ف ــظ ــل ــا ل ــًس ــي ــم أضـــحـــى خ

ُزَحـــــُل بــــِه  ــو  ــزهـ يـ وال  الـــنـــجـــوم  فــيــه 
ــٍة  ــادثـ حـ عــنــد  لــتــدمــى  ــوَب  ــلـ ــقـ الـ إن 

ــن بــــاألحــــزان تــبــتــهــُل ــي ــع وصــــــارت ال
يــهــرعــون كما ــاؤوا  ــ ــ ج ــل  ــائ ــب ــق ال ــو  ــن ب

ــل ــُب ــُس ال بـــِه  ــت  ــاض ف إذا  ــر  ــدي ــغ ال ــُق  ــ دف
ــى إل ــَك  ــتـ أتـ ســــــاداٌت  ــُم  ــواشـ ــهـ الـ وذي 

َمـــطـــُل وال  ــٌي  ــ عـ ــال  ــ ف ــاِع  ــ ــرفـ ــ الـ ــِر  ــصـ قـ
ــدِي يــأســرهــم  ــهـ ــيــن صـــفـــاِت الـ ــحــامــل ال

ُعــِذلــوا وإن  ــوا  ــاق ــت اش إذا  ــم  ــي ــزع ال حــب 
ــًة  ــب ــاط ــوُع الـــشـــعـــِب ق ــمـ ــم جـ ــهـ ــدتـ وأّيـ

ــِن والـــُمـــَقـــُل ــي ــع ــم دمـــــوُع ال ــه ــرت ــاص ون
مــحــمــدًة  إاّلَك  لـــهـــم  تـــــــراءى  فـــمـــا 

اأَلَمـــــُل ــُر  ــص ــق ي إذ  ــم  ــه ب ــمـــوَت  سـ ــا  ــم ك
ــى فـــال عــجــٌب ــأس هـــذا الـــُمـــصـــاُب فـــإن ت

ــُل ــَب ــَج ــُد ال ــاق ــف ــَت الــُمــعــّزى وأنــــَت ال ــ أن
حكمتكم  صــــوَب  ــو  ــرن ــت ل الــقــلــوَب  إّن 

الـــَوَجـــُل يــنــتــهــي  إذ  قـــائـــُدهـــا  فــأنــت 
ــأتـــي بــــبــــادرٍة ُفـــضـــلـــى، وبــــــــادرٍة.. تـ

ــوا ــدل ع إذ  األقــــــوام  ــُرُه  ــ ــذُك ــ ي ــل  ــض ــف وال
ــاًل  ــ ــا جـــفـــوت بـــــــالًدا تـــرتـــجـــي أم فـــمـ

ُدَوُل ــه  ــ بـ أزرت  بـــســـّيـــدهـــا  وال 
إذا الــعــالــمــيــَن  فـــي  ســـّيـــدهـــا  ــأنـــت  فـ

ــوا ــزل ن إذا  أشـــتـــاًتـــا  الـــنـــاس  صــــارت  مـــا 
ــُه ــَم ــل ــت تـــحـــرُس ِس ــن أنـــِعـــم بـــيـــوٍم ك

ــُل ــرُُّسـ ــي بـــه الـ ــأت مـــن الــخــطــوِب ومـــا ت
ــا يــخــفــي حــمــاقــَتــُه  ــم ــى الـــعـــذوُل ف ــأب ي

ــِذُل ــ َجـ ــٌم  ــ ــ واه لـــِصـــلـــٌف  ــذوَل  ــ ــع ــ ال إّن 
ُمـــَقـــٌل ــت  ــج ــّي ه ــا  مـ إذا  ــت  ــ أن فــالــحــّب 

الــُقــبــُل ــِت  ــابـ ارتـ مــا  إذا  ــَت  ــ أن ــُق  ــش ــع وال
تــأســرنــي ــِن  ــعــي ال ولـــحـــاُظ  إال  ــم  ــك زرت ــا  م

ــق مــعــتــقــُل ــش ــع ــل فـــفـــي مـــحـــاجـــرهـــا ل
هــيــهــاَت هــيــهــاَت أنـــت الـــطـــوُد واألمـــُل 

ــُل هــيــهــاَت هــيــهــاَت أنــت الــِبــيــُض واألسـ

شعر: غازي عبدالمحسن

قصيدة مرفوعة لسيدي 
حضرة صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

في وفاة المغفور لها شقيقته رحمها اهلل

  ليزل هايسه ترشحت النتخابات المجلس المحلي في كيرشهايمبوالندن
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