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أبلــغ  “البــاد”،  نشــرته  مــا  مــع  تفاعــا 
محــرر  الدمســتاني  أحمــد  النائــب 
لشــركة  قــرار  صــدور  عــن  الصحيفــة 
دلمــون للدواجــن بوقف عمليات حرق 
مخلفــات الدواجــن، بعــد شــكاوى مــن 

انبعاث روائح كريهة منها.
وقال الدمستاني لـ “الباد” إنه تم عقد 
اجتمــاع ثاثــي بمقــر الشــركة، وضــم 
مسؤولين من وزارة األشغال وشؤون 

البلديات والتخطيط العمراني، ومدير 
عــام الشــركة، وبحضــوري مــع البلدية 
مســؤولي  أن  وذكــر  جاســم.  زينــة 
الــوزارة أبلغــوا إدارة الشــركة بصــدور 
قــرار فــوري مــن الوزيــر عصــام خلــف 
بوقــف حرق مخلفــات الدواجن لحين 
وتحســين  الشــركة  منشــآت  تطويــر 
أدائهــا وكفاءتهــا وضمــان عــدم تجدد 

الشكوى.

“البلديات” تأمر “الدواجن” بوقف حرق مخلفاتها

عواصم - وكاالت

األميركــي دونالــد  الرئيــس  قــال 
ســيفرض  إنــه  أمــس،  ترامــب، 
إيــران،  علــى  إضافيــة  عقوبــات 
وإن العمــل العســكري ضــد إيران 
ال يــزال مطروحــا علــى الطاولــة. 
العقوبــات  أن  ترامــب  وأوضــح 

اإلضافيــة علــى إيــران تهدف إلــى منعها من الحصول على أســلحة 
نوويــة، مشــيرا إلى أنه ســيتوجه إلــى منتجع كامــب ديفيد إلجراء 
مشــاورات حــول إيــران. وأردف الرئيــس األميركي: آمــل أن يتمتع 

النظام اإليراني بالذكاء الكافي لمراعاة مصالح شعبه.

ســمو الشيخة زين: خلق جيل من الشــباب قادر على إحداث فرق في المجتمع

بدء التسجيل لمنحة سمو الشيخة موزة للطب

عــن  الخليفيــة  المبــرة  مؤسســة  أعلنــت 
لمنحــة ســمو  اإللكترونــي  التســجيل  بــدء 
الشــيخة موزة بنت حمد آل خليفة لدرجة 
بكالوريوس للطب، والتي وقعت شــراكتها 
والحصــول عليهــا ســمو الشــيخة زين بنت 
خالــد فــي مقــر الكليــة الملكيــة للجراحيــن 
قبل 3 سنوات، وعلى أثرها قدمت المنحة 
بالتعاون مــع الكلية الملكية للجراحين في 
أيرلنــدا - جامعــة البحريــن الطبيــة وللعــام 

الثالث على التوالي.
وتؤكد ســمو الشــيخة زين فــي تصريحات 
صحافيــة أن رؤيتنــا ورســالتنا تهــدف إلى 
خلــق جيــل مــن الشــباب البحرينــي المبادر 
والفعــال والقادر على أحداث فرق إيجابي 

في المجتمع.
وتغطــي منحــة ســمو الشــيخة مــوزة بنــت 
حمــد آل خليفة لدرجــة بكالوريوس الطب 
البشــري والتي تســتمر فترة التقديم للفوز 
بها خال الفترة 30 يونيو وحتى 13 يوليو 

2019 عبــر الموقــع المؤسســة اإللكترونــي 
وتقــدم  الدراســية  المصاريــف  جميــع 
المميزات ذاتها التي يوفرها برنامج رايات 

للمنح الدراسية. 
وفــق  المترشــحين  اختيــار  ويخضــع 

مجموعة من الشــروط والمعايير، وهي أن 
يكــون الطالــب المتقدم بحريني الجنســية 
معــدل  علــى  وحاصــاً  التخــرج  وحديــث 
98 % فمــا فــوق فــي الثانويــة العامــة فــي 

التخصص العلمي.

بدء التسجيل اإللكتروني لمنحة سمو الشيخة موزة بنت حمد لدرجة بكالوريوس للطب

هل أدركت األندية مكتسبات وفاعلية قانون “تحت 21”؟“سكوبا اليف”... السياحة البحرية على أصولهاأميركا تنفي إجالء جنودها من “بلد”المناعي: طلبات اإلسكان بحاجة لمطور ذكيمصر واألردن يشاركان في ورشة “السالم”
أعلنت مصر أن وفًدا مصرًيا  «

سيشارك في ورشة عمل 
“السالم من أجل االزدهار” التي 

تستضيفها البحرين 25 و26 
يونيو الجاري. كما أعلن األردن 

أمس عن مشاركته في الورشة. 

أكدت نائب الرئيس للتسويق  «
والمبيعات في شركة “غولدن غيت”، 

إيمان المناعي، أن الطلبات اإلسكانية 
في البحرين أكثر من 40 ألف طلب، 

وهي تحتاج إلى مطور ذكي ينشئ 
وحدات تلبي احتياجات ورغبات 

المواطنين.

أعلن أحد كبار قادة القوات  «
الجوية العراقية تعزيز اإلجراءات 

األمنية في قاعدة بلد الجوية 
وهي من أكبر القواعد الجوية 
في البالد، التي تضم مدربين 
أميركيين، في أعقاب هجوم 

األسبوع الماضي.

محمد الجاسم هاو للبحر، كان  «
يعمل رئيسا تنفيذيا لالستثمار في 

مصرف إبدار، وبعد دراسة للسوق 
ووجود نقص وفجوة في الشركات 
المتخصصة في السياحة البحرية 

قرر إنشاء شركة “سكوبا اليف”، التي 
بدأت أعمالها في العام 2015.

تأتي حركة االنتقاالت الصيفية في سوق األندية  «
البحرينية لكرة القدم، لتعطي انطباعا أكيدا 

ومؤشرا قويا على التوجه الالفت لألندية نحو 
الالعبين تحت 21 عاما. ولعل تهافت األندية 

للظفر بتوقيع مع العب أو أكثر من هذا 
العمر يعطي انعكاسا إلدراكها بأهمية 

تطبيق قانون “تحت 21”.
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سمو الشيخ عيسى بن علي: االرتقاء 
بالعمل التطوعي في المجتمع
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االســتمالكات تجاوزت 82 مليــون دينار... واالنتهــاء في نوفمبر

1261 بيًتا و3240 شقة بـ “ضاحية الرملي”

من المؤمل أن يتم االنتهاء من أعمال البنية التحتية لمشروع ضاحية اإلسكاني في نوفمبر المقبل، ويتكون المشروع من 1216 بيًتا 
و3240 شــقة ســكنية، وصمم على هيئة مجموعة من األحياء الســكنية على مســاحة 100 هكتار وبكلفة تزيد على 82 مليون دينار، 

ويعد أحد المشروعات الكبرى ضمن استراتيجية الدولة لتوفير الخدمة اإلسكانية للمواطنين.

وتحــدث عــدد مــن المســؤولين بوزارة 
اإلســكان لـــ “البــاد” عــن المشــروع في 

جولة ميدانية.
وذكــر رئيــس قســم امتــدادات القــرى 
العقــارات  عــدد  أن  األدرج  رضــا 
المســتملكة للمشــروع بلغــت 148 فيما 
لاســتماك  النهائيــة  النســبة  بلغــت 
دينــاًرا،  و250  ألًفــا  و239  مليوًنــا   82
ونســقت الــوزارة مــع الجهــات المعنــي 
الواقعــة  الوقفيــة  لألراضــي  بالنســبة 
فــي منطقــة المشــروع، ومــن المؤمــل 
االنتهــاء من أعمــال البنية التحتية مع 
نهايــة شــهر نوفمبــر مــن العــام الجاري 
2019، حيث وصلت نسبة اإلنجاز إلى 

ما يزيد على 85 %.

نواف بن إبراهيم: 88 % البحرنة بالهيئة وكل القيادات بحرينية

قــال الرئيــس التنفيذي لهيئــة الكهرباء 
إبراهيــم  بــن  نــواف  الشــيخ  والمــاء 
اســتعداد  علــى  الهيئــة  إن  خليفــة  آل 
تــام لتغطيــة احتياجــات المملكــة مــن 
الكهربــاء والماء المســتقبلية، خصوصا 
مع إقبال موسم الصيف الحار، موضحا 
أن “هناك قرابة 500 ميغاوات موجودة 

كطاقة متاحة ألي طارئ”.
حديثــه  فــي  نــواف  الشــيخ  وأوضــح 
الموســع مــع “البــاد” أن أعلى اســتهاك 
للطاقــة الكهربائية كان في شــهر يونيو 
مــن العــام الماضي، بنســبة بلغت 3437 
أن  المتوقــع  “مــن  مضيفــا  ميجــاوات، 
يصــل إلــى 3650 ميجــاوات في صيف 

هذا العام بزيادة قدرها نحو 6 %”.
وذكــر أن 88 % بالمجمــوع العــام مــن 
موظفي الهيئة بحرينيون. أما بالنســبة 

للقيــادات فالنســبة 100 %، والبحرنــة 
االختيــاري  التقاعــد  أن  وأكــد  مهمــة”. 
لــم يؤثــر علــى أداء العمــل وال جــودة 

الخدمات في الهيئة.

محطــة  تدشــين  ســيتم  إنــه  وقــال 
جديــدة )الدور 2( العــام المقبل، ويؤمل 
فــي  البحريــن  احتياجــات  تغطــي  أن 

المستقبل حتى العام 2025.

الشيخ نواف بن إبراهيم متحدثا إلى “البالد”

توقع زيادة حمل الكهرباء 6 % بالصيف

إبراهيم النهام | تصوير رسول الحجيري
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 راشد الغائب

المنامة - بنا

اإلســامية  والشــؤون  العــدل  وزيــر  قــال 
واألوقــاف الشــيخ خالــد بــن علــي آل خليفــة 
إن الــوزارة أعــدت إســتراتيجية لتجديد لغة 
لمبــادرات  تفعيــا  وذلــك  الدينــي،  الخطــاب 
الوطنــي  االنتمــاء  لتعزيــز  الوطنيــة  الخطــة 

وترسيخ قيم المواطنة.

وزير العدل: إستراتيجية 
لتجديد لغة الخطاب الديني

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

وقــع الرئيــس التنفيــذي لهيئــة تنظيم ســوق 
لمكافحــة  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  العمــل 
االتجار باألشــخاص أسامة العبسي مع مدير 
بمكافحــة  المعنــي  المتحــدة  األمــم  مكتــب 
مجلــس  دول  فــي  والجريمــة  المخــدرات 
التعــاون حاتــم علــي مذكــرة تفاهــم إلنشــاء 
مجــال  فــي  إقليمــي  وتدريــب  خبــرة  مركــز 

مكافحة االتجار باألشخاص.

تأسيس مركز إقليمي 
لمكافحة االتجار باألشخاص
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سعيد محمد من ضاحية الرملي

مندوب “البالد” في جولة مع مهندسي المشروع

سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة يفتتح المبنى الجديد
 لجمعية الكلمة الطيبة ودار المحرق لرعاية الوالدين
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الــهــجــوم  بــشــدة  ــخــارجــيــة  ال وزارة  أدانـــــت 
ــذي اســتــهــدف مــبــنــى حــكــومــًيــا  ــ اإلرهـــابـــي ال
بــالــقــرب مــن مــطــار الــعــريــش فــي محافظة 
سيناء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ما 
أدى إلى مقتل وإصابة عدد من األشخاص، 
معربة عن خالص التعازي والمواساة ألهالي 
العاجل  الشفاء  وتمنياتها  الضحايا  وذوي 
الــعــمــل اإلرهـــابـــي.  الــمــصــابــيــن جـــراء  لجميع 
وأكــــدت الــــــوزارة، فــي بــيــان أمــــس، وقــوف 
المملكة التام بجانب جمهورية مصر العربية 
األمن  لتعزيز  الحثيثة  في جهودها  الشقيقة 
الــثــابــت فــي مساعيها  واالســتــقــرار ودعــمــهــا 
المتواصلة لمكافحة اإلرهاب على الصعيدين 
البحرين  موقف  مجددة  والدولي،  اإلقليمي 
والتطرف  العنف  أشــكــال  لجميع  المناهض 

واإلرهاب ومهما كانت أسبابه ودوافعه.

المنامة - وزارة الخارجية

“الخارجية” تدين 
02هجوم سيناء اإلرهابي

افتتــح رئيــس االتحاد البحريني لكرة الســلة الرئيس الفخــري لجمعية الكلمة الطيبة 
ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة أمس المبنى الجديد لجمعية الكلمة الطيبة 
ودار المحــرق لرعايــة الوالديــن بحضــور وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميــل 

حميدان، وعدد من المسؤولين.

وبعــد أن تفضــل ســمو الشــيخ عيســى بن 
إيذانــا  الشــريط  بقــص  خليفــة  آل  علــي 
بافتتــاح المبنــى الجديــد للجمعيــة، قــام 
ســموه بجولــة اطلــع خاللها علــى ما ضمه 
المجتمعــي  الــدور  تســهل  مرافــق  مــن 
الخيــري  العمــل  خدمــة  فــي  للجمعيــة 
والتطوعــي، وقــال “إننــا إذ نؤكــد دعمنــا 
وإسنادنا لكل ما من شأنه االرتقاء بالعمل 
التطوعــي فــي المجتمــع من خــالل تهيئة 
الــالزم  واإلســناد  المواتيــة  العمــل  بيئــة 
اإلنســاني  الميــدان  هــذا  فــي  للعامليــن 
وعرفــان  شــكر  كلمــة  لنســجل  الســامي، 
لمبرة عائشــة أحمد المؤيد وخص ســموه 
الوجيــه فــاروق المؤيد على دعم وإســناد 
مــا  وكل  والتطوعيــة  الخيريــة  األعمــال 

يعززها في المجتمع”.
الكلمــة  جمعيــة  منتســبي  ســموه  وهنــأ 
الطيبــة بافتتــاح المبنــى الجديــد، منوهــا 
بإســهامات الجمعية فــي العمل التطوعي 
محليــا  المشــرفة  نماذجــه  إبــراز  وفــي 
لبــذل  وإقليميــا وعربيــا، وحثهــم ســموه 
العمــل التطوعــي،  المزيــد لتعزيــز ثقافــة 
الشــراكة  تعزيــز  ضــرورة  ســموه  مؤكــدا 
التنمويــة فكالهمــا يشــتركان  التطوعيــة 

في البناء واالهتمام بالعنصر البشري.
وبهــذه المناســبة، أشــاد الوزيــر حميــدان 
الكلمــة  الفخــري لجمعيــة  الرئيــس  بــدور 
الطيبــة ســمو الشــيخ عيســى بــن علي بن 
وتشــجيع  دعــم  فــي  خليفــة،  آل  خليفــة 
مشــاريع العمــل الخيــري والتطوعــي فــي 
ســموه  بجهــود  منوهــا  البحريــن،  مملكــة 

في تعزيز وإرســاء مبــدأ العمل التطوعي 
وثقافــة البــذل والعطــاء تحقيًقــا لمجتمع 

تكاملي.
حميــدان  نــوه  متصــل،  ســياق  وفــي 
ومنهــا  البحرينيــة،  األســر  بإســهامات 
أســرة المؤيــد الكــرام، في تحقيــق مبادئ 
العديــد  دعــم  عبــر  المجتمعيــة  الشــراكة 
تســهم  التــي  الخيريــة  المشــروعات  مــن 
المختلفــة،  المجتمــع  فئــات  خدمــة  فــي 
ومنهــا فئــة كبــار الســن، التــي كان آخرهــا 
دار المحــرق لرعايــة الوالدين، من منطلق 
المجتمعيــة  بالمســؤولية  اإلحســاس 
والواجــب األصيــل فــي رد الجميل لآلباء 

في هذا الوطن المعطاء.
وفي هذا اإلطار، هنأ وزير العمل والتنمية 
االجتماعيــة، مجلس إدارة جمعية الكلمة 
الجديــد  المقــر  افتتــاح  علــى  الطيبــة 
للجمعيــة، منوهــا بدورهــم فــي اإلســهام 
الخيريــة  المشــروعات  مــن  العديــد  فــي 
والتطوعيــة التــي تحقــق مبــادئ التكامل 

مع القطاع الرسمي والقطاع الخاص.

المنامة - بنا

سمو الشيخ عيسى بن علي يفتتح مبنى “الكلمة الطيبة”
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شــرف محافــظ الجنوبيــة ســمو 
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
االتحــاد  ورئيــس  خليفــة،  آل 
ســمو  الســلة  لكــرة  البحرينــي 
الشيخ عيسى بن علي بن خليفة 
آل خليفــة أفــراح عائلــة عبدهللا 
ياســر،  نجلــه  بــزواج  الحــواج 
حيث هنأ سموهما عائلة الحواج 
بالــزواج الميمــون الــذي حضــره 
عــدد مــن أفــراد العائلــة المالكــة 
وجمــوع  والمســؤولين  الكريمــة 
متمنييــن  المواطنيــن،  مــن 
سموهما له حياة زوجية سعيدة 

مليئة بالفرح والسعادة.

بحضـــور عـــدد مـــن أفـــراد العائلـــة المالكـــة والمســـؤولين وجمـــوع مـــن المواطنيـــن

سمو الشيخ خليفة بن علي وسمو الشيخ عيسى بن علي يشرفان زواج ياسر الحواج

الرئيس الفخري: 
تعزيز الشراكة 

التطوعية التنموية 
واالهتمام بالعنصر 

البشري

تصوير رسول الحجيري



03 local@albiladpress.com

تفاعــا مــع مــا نشــرته “البــاد”، أبلــغ النائب 
عــن  الصحيفــة  محــرر  الدمســتاني  أحمــد 
صــدور قرار لشــركة دلمون للدواجن بوقف 
بعــد  الدواجــن،  مخلفــات  حــرق  عمليــات 

شكاوى من انبعاث روائح كريهة منها.
وقــال الدمســتاني لـــ “البــاد” إنــه تــم عقــد 
وضــم  الشــركة،  بمقــر  ثاثــي  اجتمــاع 
وشــؤون  األشــغال  وزارة  مــن  مســؤولين 
ومديــر  العمرانــي،  والتخطيــط  البلديــات 
عــام الشــركة، وبحضــوري مع البلديــة زينة 

جاسم.
إدارة  أبلغــوا  الــوزارة  مســؤولي  أن  وذكــر 
الوزيــر  مــن  فــوري  قــرار  بصــدور  الشــركة 
عصام خلف بوقف حرق مخلفات الدواجن 
لحيــن تطويــر منشــآت الشــركة وتحســين 
أدائها وكفاءتها وضمان عدم تجدد شكوى 

انبعاث الروائح الكريهة. وقدم الدمســتاني 
شكره للوزير عصام خلف لسرعة استجابته 
للشــكوى المرفوعة. وأكــد أن الوزير تفاعل 
مــع اتصالــه ومــا نشــرته “البــاد”، ومشــيرا 
إلــى أن ذلك يعكس حرصــا على االطمئنان 

لسامة البيئة والسكان.
وكان عــدد مــن األهالــي بمنطقــة دمســتان 
قــد تقدمــوا بشــكوى بمركــز الشــرطة ضــد 

الشركة.

“البلديات” تأمر “الدواجن” بوقف حرق مخلفاتها

خلف: إنشاء أول طريق باستخدام مواد مخلفات البناء
2030 ــول  ــحــل ب  %  50 لــتــقــل  ــا  ــوي ســن  %  5 ــات  ــاي ــف ــن ال نــســبــة  خــفــض  ــح:  ــت ــف ــوال أب

كشــف وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني عصــام خلف عن البدء في اســتخدام مــواد التدوير في إنشــاء أول 
طريق في البحرين، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي ضمن تطبيق مبادرات اإلستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات وإعادة التدوير.

وأكــد خلــف أن المــواد التي تم اســتخدامها في 
إنشــاء الطــرق والــذي يمتــد طوله على مســافة 
250 متــرا فــي االتجاهيــن قد مــرت باختبارات 
وإدارة  المــواد  هندســة  إدارة  قبــل  مــن  عــدة 
مشــاريع وصيانــة الطــرق بشــؤون األشــغال، إذ 
تــم التأكــد من تطابــق مواصفاتهــا ضمن أفضل 
المعاييــر المعتمــدة والمعمــول بهــا لــدى الوزارة 

في عملية إنشاء الطرق.
اإلدارتيــن شــكلتا فريــق عمــل  أن  إلــى  وأشــار 
لتطبيــق المشــروع وإجراء تجربــة أولية، إذ إن 
اســتخدام المــواد المعــاد تدويرهــا مــن أنقــاض 
البنــاء تســتخدم للطبقــات الترابيــة األساســية 
التجربــة  وتحتــاج  األســفلت،  طبقــة  قبــل  لمــا 
مــدة أســبوع لقياس النتائــج األولية، بعد نجاح 

العينات المختبرية.

وتابــع “إن مهمــة فريــق العمــل هــي التأكــد مــن 
أن هــذه المــواد ذات مطابقــة للمــواد الطبيعيــة 
التي تســتخدم عادة في عمليات إنشــاء الطرق 
للــوزارة  مفصــل  تقريــر  يرفــع  أن  علــى  لدينــا، 
بجميع الماحظات الميدانية والمختبرية لعمل 
المواصفــات المعتمــدة لــدى الوزارة الســتخدام 
المــواد المعــاد تدويرهــا ومــن ثــم تعميمهــا على 
الشــركات التــي تقــوم بعمليــات إنشــاء ورصف 

وصيانة الشوارع”.
وقــال “يتعــاون فــي هذا الشــأن كل من شــؤون 
األشــغال وشــؤون البلديــات البتداع األســاليب 
التي تمكن من االستفادة القصوى من مخلفات 

البناء والهدم المعالجة”.
وذكــر أن “إدارة هندســة المواد وإدارة مشــاريع 
قامــت  األشــغال  بشــؤون  الطــرق  وصيانــة 

معمليــة  باختبــارات  المقــاول  مــع  بالتعــاون 
المســتخلصة  المــواد  مكونــات  علــى  للتعــرف 

وموائمتها لمواصفات الوزارة للطرق”.
وأكــد أنــه “وباكتمال االختبــارات المعملية التي 
أثبتــت فعالية االســتخدامات المقترحة، انطلق 
العمل هذا األســبوع للقيام بالتطبيقات العملية، 

إذ بدأ العمل بمشروع بناء طرق جديدة”.
وقــال “إن النجــاح الــذي صاحــب تطبيق تدوير 
فــي  واســتخدامها  والهــدم  البنــاء  مخلفــات 
رصف الطرق ســوف يســهم في اســتيفاء جزء 
المــادة  هــذه  مــن  المقاوليــن  احتياجــات  مــن 
اإلســتراتيجية التــي بدأت في النضــوب محليا 
وأيضــا يحــد مــن التعامــل معهــا كنفايــات يتــم 
المحــدودة  النفايــات  بمكبــات  منهــا  التخلــص 

السعة”.

مــن جهته قــال وكيل الوزارة لشــؤون البلديات 
الوطنيــة  “اإلســتراتيجية  إن  أبوالفتــح  نبيــل 
إلدارة النفايــات التــي وضعتهــا وزارة األشــغال 
وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي، تركز 
علــى خفــض نســبة النفايــات والمخلفــات التــي 
تصل إلى المدفن إلى نســبة 5 % ســنويا، لتقل 

بنسبة 50 % بحلول العام 2030”.
وقــال “إن المخرجــات الرئيســة لإلســتراتيجية 
تتمثــل في تحديد السياســات وأهــداف األداء، 
والتي ســيتم تقديمها من خال خطة التنفيذ”، 
إعــادة تدويــر  مــن ضمــن األهــداف  أنــه  مبينــا 
مخلفات البناء والتي تشــكل النســبة األكبر من 

المخلفات.
وأوضــح أبوالفتــح أن “مخلفــات البنــاء احتلت 
النسبة األكبر من المخلفات المرفوعة في العام 
2017، إذ بلغــت نســبتها  %38، فــي حين بلغت 

نسبة المخلفات المنزلية 33 %”.
ولفت إلى أن المخلفات الصناعية بلغت نسبتها 
22 % فــي حيــن أن مخلفــات الحدائــق بلغــت 

نسبتها 7 %.
وقــال إنــه فــي العــام الماضــي طرحــت الــوزارة 
والبنــاء  الهــدم  مخلفــات  الســتخدام  مزايــدة 
مناقصــة  ترســية  وتــم  محليــة،  شــركات  علــى 
علــى شــركة نــاس للمقــاوالت لمدة 10 ســنوات 
بدءا من يناير 2019، وحتى ديســمبر من العام 
أن  المتوقــع  ومــن  عســكر،  مدفــن  فــي   ،2028
يســتوعب الموقــع الجديــد مــا ال يقــل عــن 600 
ألف طن من مخلفات الهدم والبناء التي تتألف 

عادة من خليط من المواد.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

بيل أبو الفتحعصام خلف

راشد الغائب
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غداء عمل.. وقمة دول “اآلسيان”
Û  أتيحــت لــي فــي األســبوع الماضــي فرصــة التحــدث

 Don  /والجلوس بجانب وزير خارجية تايلند الســيد
Pramudwina على طاولة مأدبة الغداء التي أقيمت 
علــى شــرف صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة، رئيــس الــوزراء الموقــر؛ بمناســبة 
زيارتــه تايلنــد، وحضرهــا عــدد مــن كبار المســؤولين 
Surayud Chula�  التايلندييــن على رأســهم الجنرال
non رئيــس الــوزراء األســبق وكبيــر مستشــاري ملك 

تايلند.
Û  تكريــم علــى  التايلنديــة  الحكومــة  حرصــت  وقــد 

ســموه، علــى الرغــم مــن أن الزيــارة التــي يقــوم بهــا 
هــي زيــارة خاصــة، وعلــى الرغم مــن أن المســؤولين 
فيهــا منشــغلون مــن قمــة الــرأس إلــى أخمــص القدم 
فــي مشــاورات ومناورات تشــكيل حكومــة ائتافية 
جديدة، ومنهمكون في ترتيب انعقاد الدورة الرابعة 
والثاثيــن لقمــة دول اآلســيان ASEAN )رابطة دول 
جنوب شرق آسيا( التي انعقدت الحًقا برئاسة تايلند 
في بانكوك في الفترة من 20 إلى 23 من هذا الشهر، 
وكذلــك انشــغالهم باإلعداد لمشــاركة تايلنــد في قمة 
مجموعــة العشــرين )G20( التــي ســتعقد فــي مدينــة 
أوســاكا اليابانيــة فــي الفتــرة 28 و29 من هذا الشــهر 
أيًضــا، وتضــم “مجموعة العشــرين” الــدول المتقدمة 
وأكبــر الــدول الناميــة والناشــئة على مســتوى العالم، 
وتتكــون مـــن 19 دولــة، إضافــة إلــى رئاســة االتحــاد 
األوروبي ليصبح عدد األعضاء 20، والمملكة العربية 
الســعودية هــي الدولــة العربيــة الوحيــدة العضو في 
هــذه المجموعة التــي تمثل ثلثي التجــارة في العالم 

وأكثر من 90 بالمئة من الناتج العالمي الخام.
Û  أقيمــت مأدبــة الغداء المذكورة قبــل ثاثة أيام فقط

من انعقاد قمة اآلســيان في بانكوك. وبالنتيجة، فإن 
جــدول أعمــال القمــة كان علــى رأس المواضيع التي 

تمت مناقشــتها بعــد أن أكد المســؤولون التايلنديون 
تطويــر  فــي  االســتمرار  علــى  وعزمهــم  اهتمامهــم 

العاقات البحرينية التايلندية.
Û  أنشــئت التــي  والمبــادئ  األهــداف  أهــم  أن  وبمــا 

مجموعة اآلسيان على أساسها تشمل احترام حقوق 
اإلنســان وحمايــة االســتقرار اإلقليمــي والتعاون؛ من 
أجــل التصــدي للقضايــا التــي تعــوق تحقيــق الســام 
واالزدهــار فــي المنطقــة، فــإن أزمة أو مأســاة الجئي 
الروهينغــا المســلمين تصــدرت جــدول أعمــال القمة، 
إلــى  إلــى عودتهــم اآلمنــة  الســعي اآلن  يتــم  حيــث 
مناطقهــم التــي فــروا منهــا فــي ماينمــار، مــع ضمــان 
أمنهــم وســامتهم وكرامتهــم بعــد ما تعرضــوا له من 
وتطهيــر  وحشــية  ومجــازر  مفــرط  وقمــع  اضطهــاد 
عرقــي، وهي جرائم أســفرت عن مقتل اآلالف وفرار 
قرابــة مليــون منهــم إلــى بنغــادش فــي العــام 2017 
وفق تقارير األمم المتحدة، التي وصفتهم بـ “األقلية 

األكثر اضطهادا في العالم”.
Û  وقــد شــاركت الســيدة أون ســان ســو تشــي رئيســة

وزراء ماينمــار فــي أعمال المؤتمــر في بانكوك، وهي 
تواجــه انتقادات حادة ومتزايدة من جانب المجتمع 
الدولي بسبب قبولها وسكوتها عن المجازر والفظائع 
التــي ارتكبهــا جيــش ماينمــار ومليشــيات بوذية في 
حــق األقلية المســلمة فــي بادها فــي تناقض صارخ 

مع كفاحها السابق من أجل الحرية والعدالة. 
Û 
Û  أون ســان ســو تشــي قد ُمنحــت جائزة نوبل للســام

في العام 1991 لنضالها السلمي غير العنيف من أجل 
حقوق اإلنســان والحرية والديمقراطية في ميانمار، 
بحيــث أصبحت في ذلك الوقت تعتبر على مســتوى 
العالــم مدافعــة عــن الحريــة عندمــا وقفت فــي وجه 
الدكتاتوريــة العســكرية فــي بادها وقضــت 15 عاما 

في اإلقامة الجبرية.
Û  إال أن قبــول أون ســان تشــي وصمتهــا عمــا حــدث

وعــدم تدخلهــا لوقف العنــف، أدى إلى ارتفــاع وتيرة 
التــي  العالميــة والمناشــدات والعرائــض  االنتقــادات 
تطالب اللجنة المنظمة لجائزة نوبل بســحب الجائزة 
منهــا، بمــا فــي ذلــك الدعــوة التــي رفعتهــا المنظمــة 
اإلســامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة لســحب هــذه 
تشــي  ســان  أون  قبــول  أن  أســاس  علــى  الجائــزة 
وسكوتها عمل يتعارض ويتناقض مع أهداف جائزة 
نوبــل ومــع القانــون الدولــي وحقــوق اإلنســان ممــا 
أفقدهــا األهليــة لتقلــد الجائــزة، إال أن نظــام جائــزة 
نوبل ال يســمح بســحبها من أي شــخص تسلمها، وأن 
لجنة الجائزة غير مسؤولة عن أفعال أي شخص بعد 

استامه للجائزة.
Û  ولألســباب ذاتهــا، فقــد قامــت منظمــة العفــو الدولية

بتجريــد أون مــن جائزة “ســفيرة الضمير” التي كانت 
قــد منحتهــا لها فــي العام 2009 عندمــا كانت تخضع 

لإلقامة الجبرية.
Û  ”كمــا ُســحبت منهــا جائــزة “حريــة مدينــة أكســفورد

التــي حصلــت عليهــا تقديــًرا لنشــاطاتها الســابقة في 
مجــال حقــوق اإلنســان. وُجــردت ســو تشــي كذلــك 
من جنســيتها الكندية الفخرية، وخســرت العديد من 
الجوائــز التــي كانــت قــد منحت لها من قبــل عدد من 

المنظمات والجامعات والحكومات.
Û  ومــع أهميــة وخطــورة مأســاة أو قضيــة المســلمين

الروهينغــا فــي ماينمــار وعاقتها باألمن واالســتقرار 
فــي منطقــة جنــوب شــرق آســيا، وخصوًصا بالنســبة 
لثاث دول إســامية أعضاء في مجموعة اآلســيان، 
وهــي إندونيســيا وماليزيــا وبرونــاي، إال أن سياســة 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب وحربــه التجاريــة 
ضــد الصين، وغيرها من الدول جعلت العالم بأســره، 

بمــا في ذلك دول اآلســيان، يتهيأ فــي الفترة الراهنة 
الجتيــاز تحــوالت عميقــة فــي بنيــة النظــام العالمــي 
ممــا قــد يتطلــب إعــادة صياغــة الكثيــر مــن الــرؤى 
والمفاهيــم التــي تحكم العاقات الدولية، والتمســك 
والتكتــات  اإلقليميــة  التجمعــات  وأهــداف  بقيــم 
االقتصادية الكبرى وتفعيل دورها وهياكلها لتتوافق 
ومقتضيات التغيرات الجارية على الساحة الدولية.

Û  وعلــى ضــوء ذلــك، فــإن توتــر العاقــات االقتصادية
بيــن الصيــن والواليــات المتحــدة خصوصــا جعلــت 
هــذه الدورة لقمة مجموعة اآلســيان تكتســب أهمية 
خاصــة ومضاعفــة، حيــث إن قــادة هــذه الــدول على 
إدراك تام بحجم وخطورة التبعات والتداعيات التي 
بيــن  والتكنولوجيــة  التجاريــة  المواجهــة  ســتفرزها 
الصين والواليات المتحدة على أوضاعهم وخططهم 
االقتصادية والتنموية، وال يترك أمامهم أي خيار آخر 
ســوى المبادرة باســتغال هذه التطــورات واعتبارها 
فرصة قيمة وسانحة وحافزا ودافعا إلعادة تمركزها 
ومراجعــة منظومــة عاقاتهــا مــع بعضهــا البعض مما 
يؤدي إلى تصفية الرواسب والخافات القائمة بينها 
األعضــاء  بيــن  التعــاون  وتكثيــف  األجــواء  وتنقيــة 
وتطويــر صيغــة لتعــاون هذه الكتلة مــع االقتصادات 
الكبــرى فــي المنطقــة، وهــي الصيــن والهنــد واليابان 
وكوريــا الجنوبيــة وأســتراليا ونيوزيلنــدا فــي إطــار 
برنامج أو خطة تبنتها تايلند تحت عنوان “الشــراكة 
اإلقليميــة للتكامل االقتصادي”، والتي يتوقع أن يتم 
التوصل اليها خال هذا العام كما ذكر وزير الخارجية 
التايلنــدي، والتــي فــي حــال تطبيقها ســتبرز للوجود 
أقــوى وأغنى تجمع اقتصادي في العالم كفيل وقادر 
علــى مواجهــة التحديــات والتهديــدات ومحــاوالت 
االبتــزاز ومتمكــن مــن المســاهمة اإليجابيــة والفعالة 
في بناء مستقبل مشرق لجميع شعوب ودول العالم.

عبدالنبي الشعلة

اجتماع ثالثي 
تفاعال مع تصريح 
الدمستاني        

لـ “البالد”



مع تدشين النسخة الثالثة من برنامج “حقوقي”، شارك المجلس األعلى للمرأة بتقديم 
محاضرة تعريفية للمشاركين في البرنامج، الذي ينظمه كل من معهد البحرين للتنمية 
السياســية والمجلــس األعلــى للمــرأة، والمؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، ومعهــد 

الدراسات القضائية والقانونية، للسنة الثالثة على التوالي.

وقــدم مديــر عام الشــؤون اإلداريــة واإلعالمية 
بالمجلس األعلى للمرأة  عز الدين المؤيد، عرضا 
تمهيديا فــي افتتاحية البرنامج حول المجلس 
األعلــى للمــرأة منــذ نشــأته وحتــى اليــوم، ركــز 
خاللــه علــى ما يتواله المجلس من مســؤوليات 
علــى المســتوى الوطنــي وذلك من خــالل إلقاء 
والمبــادرات  البرامــج  مــن  عــدد  علــى  الضــوء 
النوعيــة ذات الصلــة بالخطــة الوطنيــة لنهوض 
المــرأة البحرينيــة، موضحــا في هذا الســياق ما 
وصلــت لــه البحريــن مــن مســتوى متقــدم فــي 
ادمــاج احتياجــات المــرأة فــي برامــج التنميــة 
تفعيال ألحد أهم الضمانات الدســتورية لتثبيت 

مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.
وتحــدث المؤيــد خــالل المحاضرة عــن اآلليات 
الخطــة  إطــار  فــي  المجلــس  اعتمدهــا  التــي 
الوطنية لتقدم مشاركة المرأة وتبؤها المناصب 
القياديــة ومواقــع صنــع القــرار، وفــي مقدمتها، 
النمــوذج الوطني إلدمــاج احتياجات المرأة في 
برنامــج عمــل الحكومــة واإلطار العــام لبرنامج 
المشــاركة السياســية للمــرأة، وجائــزة صاحبــة 
الســمو الملكــي االميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم 
آل خليفــة لتقــدم المــرأة البحرينيــة، الفتــا إلــى 
أن المــرأة البحرينيــة نجحــت فــي تحقيق عدة 
تولــي  فــي  تمثــل  أخيرهــا  تطــورات جوهريــة 

المرأة لرئاسة مجلس النواب.
كمــا تــم خــالل المحاضــرة عــرض فيلــم حــول 
جائــزة صاحبــة الســمو الملكــي األميرة ســبيكة 
بنت ابراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، 
السادســة  دورتهــا  أعمــال  بــدء  عــن  ُأعلــن  إذ 
مؤخــرا، وتمنــح كل ســنتين ألفضــل الــوزارات 
المتميــزة  والخاصــة  الحكوميــة  والمؤسســات 
المــرأة البحرينيــة العاملــة  فــي مجــاالت دعــم 
وتبنــي منهجيــات إدماج احتياجــات المرأة في 

التنميــة وتكافؤ الفرص، إضافة الى مؤسســات 
برنامــج  ويركــز  واألفــراد.  المدنــي  المجتمــع 
“حقوقــي” فــي نســخته الثالثــة علــى موضــوع 
“الثقافـــة البرلمانيــة” بما ينســجم مــع بدء فصل 
تشــريعي جديــد، وأهميــة تعزيــز هــذه الثقافــة 
للتوعيــة والتثقيــف بالــدور المنــوط بالمجلــس 
الوطنــي بغرفتيه، وتعريـــف الكــوادر الحكومية 
بحقوقهــم  المـــدني  المجتمــع  ومنظمــات 

وواجباتهم تجاه المؤسسة التشريعية.
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مســاء  التطبيقيــة  العلــوم  جامعــة  احتفلــت 
يــوم األربعــاء الماضــي بتخرج الفــوج الثاني 
أقيــم  فــي حفــل ضخــم  مــن طلبتهــا،  عشــر 
بفنــدق الخليــج، تحــت رعايــة رئيس مجلس 
نخبــة  وضــم  نــاس،  ســمير  الوجيــه  اإلدارة 
درجتــي  علــى  الحاصليــن  الخريجيــن  مــن 

البكالوريوس والماجستير.
بنــاس  وعبــر رئيــس مجلــس اإلدارة ســمير 
عــن ســعادته بتخريــج الفــوج الثانــي عشــر 
مــن طلبــة جامعة العلــوِم التطبيقية، مشــيرا 

فــي  اإلدارة يواصــل دوره  إلــى أن مجلــس 
تشــجيع وتقديم كافة الدعم إلدارة الجامعة 
لتمكينها من االســتمرار في تحقيق رسالتها، 
واألهــداف التــي ُأنشــَئت مــن أجلهــا لتكــون 

منارة للمعرفِة.
األمنــاء  مجلــس  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
وهيــب الخاجــة أن مجلــس األمنــاء ال يدخــر 
ليدخلــوا  الطلبــة  خدمــة  ســبيل  فــي  جهــدًا 
معتــرك الحيــاة متســلحين بالعلــم والمعرفــة، 
منوهــًا بــأن الجامعــة ســعت وبشــكل دؤوب 
ومســتمر إلى أن تخطو خطواتها نحو التميز 

والتقــدم، من خالل الحــرص على تلبية كافة 
والعلميــة،  اأَلكاديِميــة  الطلبــة،  احتَياجــات 
والالمنهجيــة، حيث بدأت العمل على إنشــاء 
عــدد مــن المشــاريع المســتقبلية التــي تثــري 
الحيــاة الطالبية منها مْشــُروع إنشــاء الصالة 
الِرياضيــة متعــددة األغــراض والتــي تحتوي 
علــى مالعــب ومرافــق رياضيــة تلبــي حاجة 
الطلبــة وتســاعدهم علــى ممارســة األنشــطة 
طاقاتهــم،  وتفريــغ  المختلفــة  الرياضيــة 
مشــروع  إلــى  إضافــة  هواياتهــم،  وممارســة 
ِإْنَشــاِء  وَمْشــُروُع  الطالبــي  الســكن  إنشــاء 

اَراِت متعددة الطوابق يَّ َمَواِقِف السَّ
بدوره، أوضح رئيس الجامعة غسان عواد أن 
الجامعــة نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة 
ومهمــة علــى المســتوى العلمــي واألكاديمــي 
أهمها الحصول على االعتماد المؤسســي من 
مجلــس التعليــم العالي، إضافــة إلى تصنيف 
عربيــة  جامعــة   50 أفضــل  ضمــن  الجامعــة 
األولــى محليــًا بحســب  الخاصــة  والجامعــة 
الــ QS العالمــي، لتكــون بذلــك أول  تصنيــف 
جامعــة خاصــة فــي البحريــن تصنــف ضمــن 
أفضل 50 جامعة عربية، إضافة إلى حصول 

الجامعة على المرتبة 25 عربيًا واألولى على 
مســتوى الجامعات الخاصــة محليًا بتصنيف 
الجرين ماتريك العالمي للجامعات الخضراء، 
كمــا ظهــرت الجامعــة فــي الترتيــب  )+301( 
فــي تصنيــف التايمــز العالمي للتعليــم العالي 
ألفضــل 500 جامعــة فــي العالــم فــي التأثيــر 
كمــا  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  وتحقيــق 
جددت الجامعة حصولها على شــهادة اآليزو 
مــع  تعاونهــا  وتوجــت  اإلداري،  العمــل  فــي 
أكاديميــة التعليــم العالــي البريطانية باعتماد 
الجامعــة كمركز تدريبي معتمد، حيث حصل 

عــدد كبيــر من أســاتذة الجامعة على شــهادة 
الزمالــة مــن األكاديميــة. “ وأردف عواد قائال 
حصــد  فــي  نجحنــا  الطلبــة،  مســتوى  “علــى 
لقــب دوري الجامعــات الوطنــي لكــرة القــدم 
بنســخته األولى كمــا حقق فريق كرة الطائرة 
المركــز الثاني في منافســات الــدوري، ونجح 
أفضــل  جائــزة  حصــد  فــي  الجامعــة  طلبــة 
شــركة لفئــة الجامعــات 2019 عــن تطبيقهــم 
الذكي )الفزعةFAZAA) AL - (، في المســابقة 
الســنوية للشــباب رائدي األعمال 2019، التي 
أقيمت بتنظيم من مؤسسة إنجاز البحرين”.

المنامة - جامعة العلوم التطبيقية

“العلوم التطبيقية” تحتفل بتخريج الفوج الـ12 من طلبتها
نـــاس: نواصـــل تشـــجيع ودعـــم إدارة الجامعـــة.. الخاجـــة: إعـــداد جيـــل واٍع مثقـــف
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Û  لــم تكــن الزيــارة خاضعــة بروتوكوليــا لمراســم اســتقبال فــي مجلــس محافــظ
المحافظة الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي وفقه هللا، لكنها كانت لتســليم 
ســموه دعــوة شــخصية لتشــريف حفــل زفــاف نجلــي ياســر، رغــم ذلــك كانــت 
حفــاوة االســتقبال وكــرم الضيافة يدلالن علــى ذلك االمتــداد الطبيعي لمجلس 
الجــد القائــد خليفــة بــن ســلمان أعــاده هللا إلــى بــالده غانما ســالما بإذنــه تعالى. 
كان مجلس ســمو الشــيخ خليفة بن علي مكتظا بالحضور، وعلى رأســهم ســمو 
الشــيخ عيســى بــن علي يحفظــه هللا، المناقشــات، وتبــادل اآلراء واألطروحات 
اإلنســانية ذكرتنــي بمجلــس الرئيــس، وكيــف أن مجلــس الحفيــد اســتطاع فــي 
زمــن قصيــر اســتلهام أدق وأبلــغ العبــر والصفــات من مجلــس الجد الكريــم، إنها 
حالــة خاصــة مــن توارد الموروث القيم ونقلــة من جيل إلى آخر، ومن عصر إلى 
عصــور أخــرى قادمة، هو االســتلهام اإلنســاني فــي أهم مفترقاتــه عندما يصبح 
العلم والتعلم فعل جيني خالص واســتجابة وجودية من حقب متتالية تربطها 

العراقة واألصالة وقوة اإلثبات. 
Û  يقــال: إن المآثــر كالمــواد ال تفنــى وال تخلــق مــن العــدم، وإن الخلــود شــأنه فــي

ذلــك شــأن طبائع األشــياء، لبصمته رونــق وبقاء، مضمون ورداء، وســيرة ذاتية 
ال تخطئها األبصار. 

Û  مجلــس ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي يذكرني بمجلــس صاحب الســمو الملكي
األميــر خليفــة بــن ســلمان، انفتــاح بحرية، إحســاس باآلخــر واحترام لــه، إيمان 

باالختالف وتاكيد. تداوله، تثبيت الثوابت وعدم المساس بها. 
Û  ،مجلس محافظ الجنوبية فرع لجامعة أممية اســمها مجلس خليفة بن ســلمان

مدرســة جديدة في خصال الماضي وعلوم المســتقبل، عبق ال ينســى، ودفئا ال 
يحــد، إنــه الكــرم التلقائــي من صاحب دار، فيشــعر الضيف وكأنــه صاحب الدار، 
ملحمة تواصل من األجداد إلى اآلباء إلى األحفاد، مسيرة عطاء ال يحدها قيد، 

وال يقيدها ظرف، وال يجور عليها بإذن هللا زمن.
Û  خليفــة بــن ســلمان فــي تايلنــد، لكن قلبــه معنا، روحــه وعقله يتعلقان بكل شــبر 

فــي الوطــن، يســهران مــع كل مواطن حتــى يهدا قلبه وتســتريح نفســه. وتأمن 
سريرته. 

Û  خليفــة بــن ســلمان فــي تايلنــد، نعــم لكنــه معنــا بــكل جوارحــه، بأيامــه وأحالمه
الممارســات  وأصــدق  اإلنســانية،  األدوار  بأهــم  يقومــون  أحفــاده  وجوانحــه، 

الوطنية . 
Û  نحــن نعــرف أن عالقــات مملكتــي البحريــن وتايلنــد تكتســب أهمية بالغــة، وأن

األب الرئيــس هــو الــذي دشــن حجر األســاس لهذه العالقــة المتميزة مع الشــرق 
البعيــد، منتهجــا سياســة “إلــى األبعد” بعــد أن نجحت سياســته الحكيمة الملقبة 

بـ “جوار الجوار”.
Û  ،كم تمنيت وأســرتي أن يبارك األب الغالي خليفة بن ســلمان حفل زفاف نجلي 

لكنــه القلــب الكبيــر الــذي بمــد جســور المحبــة لنــا أينمــا كان وكيفما أصبــح، إنها 
مشــاعر الكبــار عندمــا تعبر الحدود وتقتل المســافات، وتجعل مــن الزمن مجرد 
وســيلة للوصــول إلــى األحبة وااللتقاء بشــوق بالغ معهم. العالقــات مع “األبعد”، 
اســتقبال ســمو الشــيخ خليفة بن علي لنا في مجلســه العامر بإذن هللا، مناســك 
الحفاوة، وحسن االستقبال، الرابط األزلي الوثيق “بين المجلسين”، جد يؤسس 
ويطــور ويمضــي على دروب األولين، ونجل باإلخالص كله والوفاء كله يمشــي 
علــى هــدى الوالــد الكبيــر، وحفيــد يفهــم في أصــول الوفــادة. ويهضــم التعاليم، 
ويمشي فوق السجاد األحمر بخطى واثقة إلى نهاية الطريق بعون هللا وحفظه، 
كل ذلــك لــم يفــارق خاطــري وأنــا فــي طريق العــودة مــن الرفاع، حيــث مجلس 
محافــظ المحافظــة الجنوبيــة متجها نحــو الحرم الجامعة األهليــة في الحورة، 
حيث كل شيء يذكرني بمجلس الرئيس، وكل شيء يقودني إلى حيث بدأت.

بين المجلسين

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

“المبرة الخليفية” تطلق منحة سمو الشيخة موزة بنت حمد للطب
سمو الشيخة زين: خلق جيل من الشباب قادر على إحداث فرق في المجتمع

تتواصــل جهــود رئيــس مجلــس أمنــاء المبــرة الخليفيــة، ســمو الشــيخة زيــن بنــت خالــد آل 
خليفــة، وتتكاتــف مــع أعضاء مجلــس اإلدارة، وبدعم ومتابعة شــخصية من ســموها وفي 
كل المحافــل، لتأكيــد أن المبرة اســتطاعت منذ انطالق عملها في البحرين أن تحقق هدفها 

كمؤسسة غير ربحية مسجلة ومرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية. 

 2011 العــام  الخليفيــة  المبــرة  تأسســت 
مــن أجــل هدفهــا الــذي حققتــه علــى مســار 
أكثــر  براعمــه منــذ  عملهــا، ومنــذ أن زرعــت 
مــن 8 ســنوات، وأثمــرت وروده حاليــا وهــو 
إحــداث أثــر اجتماعــي إيجابــي فــي مجــال 
التعليم، وتمكين الشــباب البحريني للوصول 

بقدراتهم إلى أفضل المستويات. 
المعــارف  تقديــم  خــالل  مــن  ذلــك  وتــم 
علــى  ســيعود  مــا  والخبــرات،  والمهــارات 
الشــباب وعلى وطنهم بأفضل النتائج، ولعل 
270 منحــة مجانيــة تقدمهــا المبــرة للشــباب 
البحرينــي المتفوق دراســيا، لتدعم جيل من 
المتفوقيــن مــن شــبابنا الدراســيين، هو دليل 
واقعــي على مــدى الجهد والعمــل الذي تقوم 
به الشيخة زين لدعم مزيد من المنح للشباب 
البحريني من خالل شراكة مجتمعية ناجحة 
وفرتهــا المؤسســة لحــد آالن مــع العديــد مــن 
المؤسســات المتعاونــة مــع المبــرة وبرامجها، 
خصوصــا برامــج المنــح الدراســية المجانية، 
وبعضهــا كان بعيــدا عــن المنــال، ولكــن عمــل 
ســموها المتواصــل وفريــق المبــرة الخليفيــة 
اســتطاع اقتنــاص العديــد مــن المنــح ألجــل 
الشــباب البحريني، كانت وحتى وقت قريب 
بعيدة المنال، والزالت قافلة النجاح مستمرة 
ألنهــا تضــع الكثيــر مــن اآلمــال فــي جعبتهــا. 

وتؤكــد ســمو الشــيخة زيــن فــي تصريحــات 
صحافية أن رؤيتنا ورسالتنا تهدف إلى خلق 
جيــل من الشــباب البحريني المبــادر والفعال 
فــي  إيجابــي  فــرق  أحــداث  علــى  والقــادر 
المجتمــع، ومن خالل عملنــا المتواصل لدعم 
وتمكيــن الشــباب وتنميــة مهاراتهــم العلميــة 
والعمليــة وهــو العمل الذي نقــوم به ونواصل 
القيــام بــه، والــذي تحــرص مؤسســة المبــرة 
الخليفيــة علــى أن يكــون أحــد مســؤولياتها 
المجتمعيــة فــي إثــراء التعليــم فــي البحرين 
الممكنــة  األدوات  اســتخدام كل  مــن خــالل 
فــي هذا المجال، ومن خالل منظومة برامج 
متخصصــة وشــاملة وموجهــة لــكل الشــباب 
البحريني تماشــيا مــع رؤيــة البحرين 2030. 
وإلتاحة الكثير من الفرص ممن انقطعت بهم 
سبل إكمال التعليم الجامعي، وفي عمل جاد 
للمبــرة الخليفيــة لتوفيــر المزيــد مــن الفرص 
البحريــن  فــي  المتفوقيــن  للطلبــة  المتاحــة 
ودعمهم لتحقيق أهدافهم الدراســية، أعلنت 
مؤسســة المبرة الخليفية عن بدء التســجيل 
اإللكترونــي لمنحة ســمو الشــيخة موزة بنت 
حمــد آل خليفــة لدرجــة بكالوريــوس للطــب، 
عليهــا  والحصــول  شــراكتها  وقعــت  والتــي 
ســمو الشــيخة زين بنت خالد في مقر الكلية 
3 ســنوات، وعلــى  الملكيــة للجراحيــن قبــل 

أثرهــا قدمــت المنحــة بالتعــاون مــع الكليــة 
جامعــة   - أيرلنــدا  فــي  للجراحيــن  الملكيــة 
البحرين الطبية وللعام الثالث على التوالي.

وتغطي منحة ســمو الشيخة موزة بنت حمد 
آل خليفة لدرجة بكالوريوس الطب البشــري 
والتي تســتمر فتــرة التقديم للفــوز بها خالل 
 2019 يوليــو   13 وحتــى  يونيــو   30 الفتــرة 
جميــع  اإللكترونــي  المؤسســة  الموقــع  عبــر 
المصاريف الدراســية وتقــدم المميزات ذاتها 
التي يوفرها برنامج رايات للمنح الدراسية. 
ويخضــع اختيار المترشــحين وفق مجموعة 
يكــون  أن  وهــي  والمعاييــر،  الشــروط  مــن 
الطالــب المتقدم بحريني الجنســية وحديث 
فمــا   % 98 معــدل  علــى  وحاصــالً  التخــرج 
التخصــص  فــي  العامــة  الثانويــة  فــي  فــوق 
العلمــي، كذلك ُيشــترط الحصــول على قبول 
 - أيرلنــدا  فــي  للجراحيــن  الملكيــة  الكليــة 
جامعــة البحريــن الطبيــة، كما يجــب التقديم 

لمؤسســة  اإللكترونــي  الموقــع  عبــر  مرتيــن 
المبــرة الخليفيــة والكلية الملكيــة للجراحين 
فــي إيرلنــدا- جامعــة البحرين الطبيــة، ويتم 
اختيــار الطلبــة بعــد تعبئــة اســتمارة التقديم 
عبر موقع المؤسسة اإللكتروني واستيفائهم 
لمعاييــر االســتحقاق التــي تشــمل التحصيل 
واألعمــال  الشــخصية  والمقابلــة  األكاديمــي 

التطوعية.
انطالقهــا،  ومنــذ  الخليفيــة  المبــرة  وتقــدم 
برنامج رايات الذي تم تدشــينه العام 2011، 
هــو برنامــج شــامل يمكــن الطلبــة مــن خالله 
االلتحــاق بإحــدى الجامعــات المعتمــدة فــي 
البحرين، إلى جانب تقديم العديد من المزايا 
وفــرص  عمــل  وورش  ماليــة  حوافــز  منهــا 
تدريــب فــي القطاعيــن الحكومــي والخاص، 
فضــالً عــن العديــد مــن األنشــطة التــي تعــزز 
ثقافة “المســؤولية المجتمعية والتطوع لدى 

الشباب في بيئة داعمة ومشجعة.

محرر الشؤون المحلية

“األعلى للمرأة” يقدم أولى محاضراته ضمن “حقوقي 3”
ــة ــات البحرينيـ ــاج احتياجـ ــأن إدمـ ــا بشـ ــتوى متقدمـ ــت مسـ ــة بلغـ المملكـ

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة



ال شفافية في قرار إلغاء شرط الخبرة لألكاديميين
البحرين جامعة  رد  بشأن  مهمة  مالحظات  يبدي  النفيعي   ...”^“ نشرته  ما  مع  تفاعال 

اســتغرب رئيــس لجنة التحقيق البرلمانية بشــأن عدم قيــام الجهات المختصة 
ببحرنــة الوظائــف فــي القطاعين العام والخــاص النائب إبراهيــم النفيعي من 
الردود التي جاءت من رئاسة جامعة البحرين، والتي نشرتها صحيفة “البالد” 
أخيــرا، وكشــفت فيها الجامعــة عن خطتها إلحالل خبــرات أكاديمية بحرينية 
واســتقطابها من خالل إزالة شــرط الخبرة المســبق لتعيين البحريني الحاصل 

على درجة الدكتوراه، بعد أن كان الشرط متبًعا منذ إنشاء الجامعة.

وأورد النفيعي المالحظات التالية على 
ردود الجامعة على الصحيفة:

1. ال يمكــن القبــول بــأن يســتمر عميــد 
كليــة إدارة األعمــال أو غيــره في مكانه 
التــي  القانونيــة  المــدة  تجــاوزه  رغــم 
حددهــا القانــون وهي 3 ســنوات تجدد 
لـــ 3 ســنوات فقط بعالوة شــهرية تصل 
أن  المفتــرض  فمــن  دينــارا،   750 إلــى 
جامعة البحرين تذخر بكفاءات وطنية 
يمكنهــا دائمــا أن تكــون فــي المناصــب 
العليــا، وبالتالــي كان مــن المفتــرض أن 
يهيــأ عميد آخر مكان مــن انتهت مدته، 
ال أن يســتمر كما هو الحال بشــان وضع 
عميــد إدارة األعمــال الحالي الذي دخل 

سنته التاسعة. 
كليــة  عميــد  يســتمر  أن  يمكــن  ال   .2
الحقــوق قائما بأعمال الكلية حاليا رغم 
تقاعــده، خصوصا أن إجراءات التقاعد 
ليســت فجائيــة بــل متوقعــة وكان مــن 
األحــوط تعييــن بديــل لــه عندمــا تقدم 

بطلب التقاعد. 
3. لم نسمع ولم نقرأ أن رئاسة الجامعة 
شــكلت لجنــة تحقيــق فــي شــبهة قيــام 
بالســرقة  الحقــوق  كليــة  أســاتذة  أحــد 
العلميــة من أطروحة ماجســتير لطالب 
بــرد  الجامعــة  واكتفــت  عليــه،  أشــرف 

عــام مطاطي. ونطالب رئاســة الجامعة 
بتشــكيل لجنــة تحقيق في كل شــبهات 
الســرقة العلميــة، خصوصــا أن مــا ورد 
لعلمنــا أن ذات األســتاذ بكليــة الحقــوق 
كلــف طالبة بكتابة بحث على أن ينشــر 
أن  بعــد  وبينــه  بينهــا  مشــترك  كبحــث 
يكتــب جانبــه من البحث، إال أنه بعد أن 
انتهــت الطالبــة من جزئهــا تفاجأت بأن 
األســتاذ يرفض النشــر المشترك ويأخذ 
وتقدمــت  باســمه  لينشــره  مجهودهــا 
بشــكوى بهذا الشــأن ولم يتــم اتخاذ أي 

إجراء. 
4. ليــس مــن المقبــول أن يعــرض فــي 
كليــة  عميــد  طلــب  الجامعــة  مجلــس 
الهندســة بتعييــن أســاتذة مــن جامعــة 
قطــر، وكان مــن المفتــرض مــن رئاســة 
فــي  الطلــب  هــذا  تــدرج  أال  الجامعــة 
جدول األعمال مراعاة للسياسة العامة 
الجامعــة  رد  فــإن  وبالتالــي  للدولــة، 
العــام بــأن إجــراءات التعييــن دقيقــة ال 
يشــفع لهــا، بل كان مــن المفترض رفض 
هــذا الطلــب وعــدم إدراجــه حتــى فــي 
جــدول األعمــال، فعميــد كلية الهندســة 
مــن المفتــرض، ووفقــا لإلجــراءات، أال 
موافقــة  بعــد  إال  الطلــب  هــذا  يعــرض 
مجلــس القســم ومجلــس الكليــة، وهذا 

أمر مســتغرب وغيــر واضح. إال إذا كان 
العمــداء يرفعــون أســماء للتعييــن دون 

المرور بالكلية.
5. بخصــوص أن الجامعــة ألغــت شــرط 
وجــود خبــرة 3 ســنوات بعــد الدكتوراه 
مســاعد،  أســتاذ  فــي وظيفــة  للتعييــن 
الحظنــا أن هــذا الــرد مــن الجامعة جاء 
األكاديمييــن  مــن  كبيــر  لعــدد  صادمــا 
البحرينيين الذين يعملون في الجامعة، 
إذ إنه لم يرد لعلمهم هذا األمر، ما يعني 
عدم وجود تواصل بين رئاسة الجامعة 
واألكاديمييــن وعــدم تعميم هــذا القرار 
ذات  وهــو  والكليــات،  األقســام  علــى 
األمــر فــي موضــوع مكافــأة اإلشــراف 
على الرســائل العلمية، فرئاسة الجامعة 
تقول إنها لم توقف واألكاديميين بلغوا 
بإيقافهــا، وهــو ما يتطلب شــفافية أكبر 
ومــن  والكليــات  الجامعــة  رئاســة  بيــن 
فيهــا مــن أســاتذة؛ ألن تغييــب قــرارات 
خصوصــا  الجامعــة  مجلــس  وأعمــال 
فيما يمس الحقوق الوظيفية ليس مما 

يصب في المصلحة العام. 
6. أن جميــع الــدول تتجه اآلن لتوطين 
الوظيفــة األكاديميــة، لذلــك وجب على 

رئاســة الجامعــة العمــل الــدؤوب علــى 
األجانــب،  محــل  المواطنيــن  إحــالل 
خصوصــا أن العمــل فــي الجامعــات ذو 
مــردود مــادي يعتبر من أعلــى الرواتب 
والمواطنــون أحــق بذلــك مــن غيرهــم، 
مــا لم يكــن التخصص العلمــي نادرا وال 
يوجــد مواطــن متخصــص فيــه، وهنــا 
مــن المنطقي والقانوني اللجوء لتعيين 

األجانب. 
إن األهميــة القصــوى لجامعــة البحريــن 
كونهــا منبــع البحــث العلمــي والتطويــر 
الواعــي  المجتمــع  وبنــاء  المســتقبلي 
المتطــور يتطلــب دائمــا التركيــز عليهــا 
مــن الســلطة التشــريعية، وبالتالــي فإن 
الموظفيــن  أو  الجامعــة  أســاتذة  قيــام 
اإلدارييــن والطلبــة ببيــان آرائهم بشــأن 
ومخالفــات  مشــكالت  مــن  يرونــه  مــا 
إداريــة يعــد من أصغــر حقوقهــم؛ لكون 
البحريــن  مجتمــع  تمثــل  الجامعــة 
أن  الطبيعــي  فمــن  وبالتالــي  المصغــر، 
تكــون مســائل الجامعــة معروضــة فــي 
الصحافــة والبرلمان ألهمية هذا الصرح 

الوطني الكبير.

البالد - محرر الشؤون المحلية
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إيران تمول الخاليا اإلرهابية وتمدها باألسلحة والمتفجرات
وزيـــر الداخليـــة يبحـــث الموضوعـــات األمنيـــة مـــع وفـــد “األطلســـي األميركـــي”

استقبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، أمس وفدا من 
المجلــس األطلســي بالواليــات المتحــدة األميركية برئاســة وليام وكســلر مدير برنامج 
الشــرق األوســط، ومديــر مركــز رفيــق الحريــري للشــرق األوســط فــي المجلــس، وذلك 

بحضور رئيس األمن العام اللواء طارق الحسن.

المجلــس  وفــد  بزيــارة  الوزيــر  رحــب  وقــد 
األطلسي، مشيدا بدور المجلس وما يقدمه من 
دراســات وتحليالت في مجاالت األمن القومي 
تبــادل  شــأنه  مــن  بمــا  الخارجيــة،  والسياســة 
فــي مجــال حفــظ  التعــاون  وتعزيــز  الخبــرات 
األمــن والســلم الدولييــن، حيث يضــم المجلس 
مسؤولي المؤسسات الفكرية والبحثية ودوائر 
صنــع القرار بالواليات المتحدة، ويعد مؤسســة 
بحثيــة مؤثــرة فــي الشــؤون الدوليــة وبمثابــة 
منتدى للسياســيين ورجال األعمال والمفكرين 

العالميين.
وأشار الوزير، إلى أهمية هذه الزيارة في تبادل 
والتنســيق  التواصــل  وتعزيــز  النظــر  وجهــات 
بشــأن الجهود المبذولة لتعزيــز التعاون الدولي 
فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب وتحقيــق األمــن 
واالســتقرار اإلقليمــي، منوهــا إلــى أن الزيــارة 
أبريــل  فــي  المتحــدة  للواليــات  بهــا  قــام  التــي 
العالقــات  ظــل  فــي  إيجابيــة  كانــت  الماضــي، 

الوثيقة التي تجمع البلدين والحرص المشــترك 
على تطويرها وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

وأكــد الوزيــر أن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
أرســى  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
قواعــد الحيــاة الديمقراطيــة التــي تتمتــع بهــا 
مملكــة البحريــن، األمــر الــذي ســاهم فــي دعــم 
الجهــود المبذولــة لمواجهــة التحديــات والعمل 
علــى تعزيــز المواطنــة الصالحــة وتفعيــل قيــم 
الــوالء واالنتمــاء الوطنــي، الفتا إلــى أن مملكة 
البحريــن، ماضيــة نحو مســتقبل مشــرق وآمن، 
تنعــم به كافــة أطياف المجتمع، وذلك في إطار 
اإلصــالح  نهــج  ترســيخ  علــى  المســتمر  العمــل 

والعدالة.
التحديــات  اللقــاء،  الوزيــر، خــالل  واســتعرض 
المنطقــة وآليــات  فــي  األمنيــة وبــؤر اإلرهــاب 
إلــى  الشــأن  هــذا  فــي  مشــيرا  معهــا،  التعامــل 
الداخليــة  الشــؤون  فــي  اإليرانيــة  التدخــالت 
لــدول المنطقــة، بمــا فيهــا مملكــة البحريــن، من 

خالل تمويل ودعم الخاليا اإلرهابية وإمدادها 
العناصــر  وإيــواء  والمتفجــرات  باألســلحة 
تابعــة  معســكرات  فــي  وتدريبهــا  اإلرهابيــة 

للحرس الثوري اإليراني.
وأشــاد الوزيــر بالتعــاون والتنســيق األمني بين 
مملكــة البحريــن والواليــات المتحــدة والعمــل 
والــذي  الخبــرات  تبــادل  فــي مجــال  المشــترك 
وصــل إلــى مســتويات متقدمة، منوهــا في هذا 
الشــأن إلــى التعــاون القائــم بين خفر الســواحل 

في البلدين. 
كمــا تطــرق الوزير إلى اإلجــراءات العملية التي 

قامــت بهــا وزارة الداخليــة لتحديــث األجهــزة 
وتبــادل  األمنــي  التعــاون  وتعزيــز  األمنيــة، 
ومكافحــة  التدريــب  مجــاالت  فــي  الخبــرات 
اإلرهــاب وتحقيق األمــن اإللكتروني ومواصلة 
التنسيق لمواجهة األنماط الجديدة من الجرائم 
مبتكــرة  بأســاليب  للحــدود  العابــرة  المنظمــة 
إطــار  توســيع  يتطلــب  ممــا  عاليــة،  وتقنيــات 

التعاون الدولي لمواجهة الجريمة ومرتكبيها.
مــن  عــدد  بحــث  اللقــاء،  خــالل  تــم  وقــد 
الموضوعــات والمســائل األمنيــة ذات االهتمــام 

المشترك والتطورات على الساحة اإلقليمية.

وزير الداخلية مستقبال وفدا من المجلس األطلسي بالواليات المتحدة األميركية

المنامة - بنا

جماعات إرهابية مدعومة من إيران تستهدف البحرين
سفير البحرين بواشنطن: تبادل المعلومات والخبرات األمنية السبيل الفعال لمكافحة اإلرهاب

شارك سفير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة األميركية الشيخ عبدهللا بن راشد 
آل خليفــة، فــي أعمــال النســخة الرابعــة عشــرة للمنتــدى البرلمانــي الدولــي للمخابرات 
واألمــن، والتــي عقــدت فــي العاصمــة الفرنســية )باريــس(، بمشــاركة عــدد مــن كبــار 
المسؤولين والخبراء والمستشارين األمنيين وأعضاء برلمانيين، باإلضافة إلى ممثلي 
عدد من الجهات والشــركات األمنية بكافة دول العالم، حيث تم اســتعراض جملة من 

الخبرات والتجارب الدولية في مجاالت األمن ومكافحة اإلرهاب.

وألقــى الســفير كلمــة أكــد في مســتهلها أن 
البــالد صاحــب  لعاهــل  اإلصالحــي  النهــج 
الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، 
يضمن توفير كافة ســبل األمن واالستقرار 
االقتصاديــة  التنميــة  وتحقيــق  للبــالد 
واالزدهــار للجميع، منوًهــا في الوقت ذاته 
إلــى الرؤيــة االقتصاديــة لمملكــة البحريــن 
الســمو  صاحــب  أطلقهــا  والتــي   2030
الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة، 
النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي 
األول لرئيــس مجلس الــوزراء، قائمة على 
واالرتقــاء  المعيشــي  المســتوى  تحســين 

بجودة الحياة لكل المواطنين.
التحديــات  خطــورة  الســفير،  واســتعرض 
البحريــن،  مملكــة  تواجههــا  التــي  األمنيــة 
المنظومــة  فــي  فاعــالً  عضــًوا  باعتبارهــا 
اإلرهــاب،  لمكافحــة  والدوليــة  اإلقليميــة 
موضًحــا أن مــن بيــن هــذه التحديــات تلك 
الجماعــات اإلرهابيــة المدعومــة من إيران 
والتي تســتهدف زعزعة األمن واالســتقرار 

مــن خــالل جرائمهــا اإلرهابيــة التــي تهــدد 
األرواح والممتلكات.

وأكــد أن تعزيز التعاون والتنســيق الدولي 
فــي مجــال تبــادل المعلومــات والخبــرات 
لمكافحــة  الفعــال  الســبيل  يعــد  األمنيــة، 
اإلرهــاب والحــد مــن آثــاره الســلبية التــي 
طالــت معظــم دول العالــم، منوًهــا إلــى أن 
وزيــر الداخليــة الفريــق أول الشــيخ راشــد 
بــن عبــدهللا آل خليفــة، حــذر أثنــاء زيارته 
 2019 أبريــل  فــي  المتحــدة  للواليــات 
فــي  التكنولوجيــا  توظيــف  خطــورة  مــن 
تنفيــذ األعمــال اإلرهابيــة وأنــه عندما يتم 
الجمــع بين الفكــر المتطــرف والتكنولوجيا 
مثــل  والمتوفــرة،  المتطــورة  الجديــدة 
المشــفرة  واالتصــاالت  الذكيــة  األســلحة 
النتيجــة  ســتكون  االصطناعــي،  والــذكاء 
النهائية مســتوى جديدا تماًما من التحدي 
والتهديــد الــذي ســنتعرض لــه جميًعــا فــي 
الســنوات القادمــة وهو ما يجــب أن يطلق 
يمنــح  والــذي  الذكــي”  “اإلرهــاب  عليــه 

اإلرهابييــن، مجموعــة جديــدة مــن المزايا 
مــن خــالل اســتخدام التكنولوجيــا، حيــث 
يمكــن تنفيــذ العمليــات عــن بعد بأقــل قدر 
مــن المخاطر الجســدية للمعتديــن والقيام 
مــن  واحــد  وقــت  فــي  متعــددة  بهجمــات 

موقع واحد.
وأشاد سفير مملكة البحرين لدى الواليات 
المتحــدة األميركيــة، فــي كلمتــه بالمنتــدى 

باريــس،  فــي  للمخابــرات واألمــن  الدولــي 
بالخطــة الوطنيــة لتعزيز االنتمــاء الوطني 
وترســيخ قيم المواطنة والتــي تتضمن ما 
يزيد عن ســبعين مبــادرة تهدف إلى إعالء 
قيــم المواطنة الصالحــة، وتجعل المواطن 
عضــًوا فاعاًل وأساســًيا في مجــال محاربة 
الجريمــة بشــكل عــام والتصــدي لإلرهــاب 

بشكل خاص.

باريس - بنا

Û  يقــول قيــس بــن الملــوح فــي ليلى )َوِإّنــي أَلَهوى الَنوَم فــي َغيِر حيِنــِه ... َلَعلَّ ِلقاًء فــي الَمناِم
َيكوُن(. والفيلســوف الفرنســي، بليز باســكال يختصر العشــق بكلمات: )للقلب أســبابه التي ال 
يدري بها المنطق(. إن التعلق باألشــياء إلى حد الهوس ضرب من الجنون، وهو عالقة أبدية 
بالجحيم، ولو كان اإلطار على شــكل فردوس. المهووس بالسوشــل ميديا أو الفاشينيســتا أو 
بكــرة قــدم أو المنصــب أو المال هــو يعاني اضطراًبا ســيكولوجًيا؛ ألن التعلق باألشــياء يعني 
أن هنــاك فراغــا داخليــا كبيــرا، وخلــال فــي نفســية هــذا المتعلق، يســعى للتحايل علــى وجعه 
وجفافــه وتورمــه الداخلــي بالتشــبث بأمــور غيــر دائمــة، وهــي مثــل )البنــج( الــذي ســينتهي 
مفعولــه فــي لحظــة مــن اللحظات. أكثر النســاء المهووســات بالتســوق والموالت هــن يعانين 
عــن جفــاف عاطفــي فــي عالقــة زواج أو حــب، فيعوضــن عــن كل كلمــة رومانســية بقطعــة 
ثيــاب. إن تعليــق المــاركات علــى العاطفــة المتقرحــة ال يعني شــفاءها. الكثير مــن المتعلقات 
بالسوشــل ميديــا، وإن اشــتهرن، فإنهــن يعانيــن مــن وحــدة قاتلة يعوضنهــا بكثــرة المتابعين 
أو بتصويــر الطعــام إليهــام الــذات الكئيبة، والوحــدة المخفية خلف المالبس األنيقة بإرســال 
مسج عكسي للناس: )أنا بخير(، )أنا لست وحيدة(. هل تعلمون أن اللجوء إلى هللا هو العالج 
الحقيقــي لــكل مشــاكل اإلدمان، والتعلق باألشــياء. أول خطوة لعالج برنامــج العالج العالمي 
ذي االثنتــي عشــرة خطــوة للتوقــف عن إدمان المخــدرات أو الخمر هو االرتبــاط بالله، والتي 
تقول: )-1توصلنا إلى اإليمان بأن قوة أعظم من أنفسنا باستطاعتها أن تعيدنا إلى الصواب(، 
برنامج زمالة المدمنين المجهولين نشأ عام 1935 في الواليات المتحدة األميركية بين رجل 
أعمال وطبيب جراح؛ ألنهما كانا مدمني خمر. يقول الفيلسوف الفرنسي لوك فيري في كناب 
مفارقات السعادة:  )إن كل ما من شأنه أن يجعلنا أكثر سعادة بإمكانه أن يجعلنا أكثر تعاسة(. 
لعل تعاستك تأتي مما تظنه سعادتك، كما يقول الفالسفة: قد ما تجده الحل هو المشكلة. إن 
فك االرتباط والتعلق باألشــياء يجعلها أســيرة بين يديك، بل تأتي لك على اســتحياء لتكون 
طفلها المدلل. وهذا مفهوم دعت له البوذية والمتصوفون وكل األديان. يقول اإلمام علي “ع” 
عــن الدنيــا )ال ُتنــال منهــا نعمة إال بفراق أخرى(. كلما خففت من أهمية شــيء جاء إليك حتى 
في الحب، المرأة العنيدة محبوبة أكثر من الســاذجة. يقول نزار قباني )دعوت امرأتين على 
العشاء إحداهما جاءت واألخرى لم تأت. لم أسأل عن المرأة التي أتت، وإنما سألت عن التي 
لم تأت. إني أحب المرأة العنيدة، وأكره المرأة الغبية. ويقول في قصيدته )يجوز أن تكوني 

Û  ..واحدًة من أجمل النساء
Û  ..دافئًة
Û  ..كالفحم في مواقد الشتاء
Û  ..وحشيًة
Û  ..كقطٍة تموء في العراء
Û  يجوز أن تكوني
Û  .سمراء.. إفريقية العيون
Û  ..عنيدًة
Û  ..كالفرس الحرون
Û  ..عنيفًة
Û .)كالنار، كالزلزال، كالجنون
Û  إن منهجيــة اإلمــام علــي “ع” في نهج البالغة قائمة على كســر عبودية األشــياء، وعالج الرق

الســيكولوجي، وتســفيه األســر بأي شــيء، فان نهج البالغة متوازن يدعو إلى ثقافة الحياة، 
ويــذم الفقــر، ويركــز على الحب، لكن بشــرط عــدم التعلق الجنوني؛ ألن األمــام علي “ع” يعلم 
أن التعلق يقود إلى عبودية نفســية تنتهي بأمراض ســيكولوجية من نرجســية أو بارانويا او 
سايكوباث أو سادية... إلخ. في هذه الرواية نلحظ  فلسفة اإلمام في تخفيض أهمية وبريق 
األشــياء فــي عيــن الشــخصية المتوازنة )رأى جابر بن عبد هللا - رضــي هللا عنه - وقد تنفس 

الصعداء، فقال )ع(: يا جابر عالَم تنفسك، أعلى الدنيا؟!..فقال جابر: نعم ، فقال له: 
Û  يــا جابــر!.. مــالّذ )متــع( الدنيــا ســبعة: المأكــول والمشــروب والملبــوس والمنكــوح والمركــوب

والمشموم والمسموع: 
Û  .فألذ المأكوالت العسل، وهو بصق من ذبابه
Û  .وأحلى المشروبات الماء، وكفى بإباحته وسباحته على وجه األرض
Û  .وأعلى الملبوسات الديباج، وهو لعاب دودة
Û  وأعلى المنكوحات النساء، وهو مبال في مبال، ومثال لمثال، وإنما ُيراد أحسن ما في المرأة

ألقبح ما فيها. 
Û  .وأعلى المركوبات الخيل، وهم قواتل
Û ،وأجّل المشمومات المسك، وهو دم من سّرة دابة
Û  فمــا هــذه صفتــه لــم يتنفــس عليــه عاقل(. اإللحــاح والعبوديــة واإلصــرار على التعلق بشــيء

يقــودك إلــى خنــق ذاتــك، وخنق هذا الشــيء، ولــو كان حجرا أو جــدارا. وكي تفــك العبودية، 
ابحث عن بدائل عبر )كوكتيل الحياة(. تقول مســتغانمي )ال تســتنزفي نفســك باألسئلة كوني 
قدرية، ال تطاردي نجما هاربا، فالسماء ال تخلو من النجوم، ثم ما أدراك ربما في الحب القادم 
كان نصيبك القمر. ما قد يبدو لك خسارة قد يكون هو بالتحديد الشيء الذي سيصبح فيما 

بعد مسؤوال عن إتمام أعظم إنجازات حياتك..(.

التحايل 
على الجوع 

العاطفي 
سيد ضياء الموسويبالماركات

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

سفير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة يشارك في المؤتمر البرلماني الدولي للمخابرات واألمن في باريس



تحيطك مشــاهد نشــطة من العمل.. منذ الصباح الباكر حتى المســاء.. المهندسون يتجولون من موقع إلى آخر.. الشاحنات واآلليات 
والمركبــات فــي حركــة نشــطة.. مجموعات من العمال ينتشــرون هنا وهنــاك للعمل داخل الوحدات الســكنية وخارجها وفي المرافق 
والطرقات.. فهنا، مشــروع “الرملي اإلســكاني”، الذي يتم تنفيذه على أرض مســتملكة على مســاحة 100 هكتار وبكلفة تزيد على 82 

مليون دينار، ويعد أحد المشروعات الكبرى ضمن إستراتيجية الدولة لتوفير الخدمة اإلسكانية للمواطنين.

“البــاد”  بهــا  قامــت  التــي  الجولــة  هــذه  فــي 
للمشــروع، تحــدث عــدد من المســؤولين بوزارة 
اإلســكان وهــم: رئيــس قســم امتــدادات القــرى 
علــي  للمشــروع  األول  والمديــر  األدرج،  رضــا 
كاشف الغطاء، وعضو فريق مهندسي المشروع 
محمــد أبو غزلــة، للوقوف علــى تفاصيل مهمة، 
إذ يصــف األدرج المشــروع بأنــه أحــد مشــاريع 
المــدن اإلســكانية التي تقوم الــوزارة بتنفيذها؛ 
بهــدف المســاهمة بصورة فاعلــة في حل الملف 
توجيهــات  تحقيــق  علــى  والعمــل  اإلســكاني، 
عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة ببنــاء 40 ألف وحدة ســكنية 
ألــف   25 بتنفيــذ  الحكومــة  برنامــج  وتحقيــق 
وحــدة ســكنية، فالمشــروع يتكــون مــن 1261 
المواطنيــن  طلبــات  ســتغطي  ســكنية،  وحــدة 
ســواء مــن أهالي المناطــق المجاورة للمشــروع 
أو أصحــاب الطلبــات المســتحقة مــن مختلــف 

المحافظات وفق الموازنة في التوزيع.

موقع جغرافي حيوي مهم

يتميــز موقــع المشــروع - والحديــث لــأدرج - 
بــأن جغرافيته وســط البحريــن، حيث يقع على 
فــي مقدمتهــا  شــوارع رئيســة ومهمــة ويأتــي 
شارع الشيخ عيسى بن سلمان من جهة الشرق، 
بــن ســلمان مــن جهــة  الشــيخ خليفــة  وشــارع 
الغــرب وشــارع الشــيخ زايــد من جهــة الجنوب 
إضافــة إلــى شــارع ســلماباد الــذي يفصــل بيــن 

مشروع الرملي ومشروع سلماباد اإلسكاني.
وألجــل تحديــد الموقع، تم التنســيق الكامل مع 
اإلدارة العامــة للتخطيــط العمرانــي، إذ تم عمل 
مخطــط عــام للمنطقــة، وتــم تحديــد المداخــل 
والمخــارج للمشــروع ومــن ثــم تخطيط ورســم 
حــدود الموقــع بمســاحة تصل إلــى 100 هكتار، 
جيــًدا  حــًا  يمثــل  المشــروع  إن  نقــول  وهنــا 
إلعــادة تخطيــط األراضي المتداخلــة، والتي ال 
يمكــن ألصحابهــا اســتغالها واالســتفادة منهــا، 
حيــث كان الموقــع عبــارة عــن منطقــة حظائــر 
واســطبات خيــول و “ســكراب” للســيارات كمــا 
ناحــظ أن مــن مظاهــر اهتمــام الحكومــة بهذه 
المنطقــة هــو تنامــي أعمــال البنيــة التحتية بها 
بشــكل واضــح، لتتحــول المنطقــة إلــى منطقــة 
حضرية تتوافر فيها جميع الخدمات، وتحولت 
إليهــا أنظــار المســتثمرين حالًيــا، حيــث تشــهد 

أطراف المشروع حركة عمرانية ملحوظة.

العقارات المستملكة 148 عقاًرا

بعد تحديد موقع المشــروع، تم حصر العقارات 
التكلفــة  وتحديــد  التطويــر  فــي  الداخلــة 
الموازنــات  إذ وضعــت  لاســتماك،  التقديريــة 
الازمة، كما تم إصدار قرارات االستماك ونشر 
أول قرار في الجريدة الرسمية في شهر أكتوبر 

 148 المســتملكة  العقــارات  عــدد  وبلــغ   ،2012
عقاًرا فيما بلغت النســبة النهائية لاستماك 82 
مليوًنــا و239 ألًفــا و250 ديناًرا، ونســقت وزارة 
اإلســكان مع كل من إدارتي األوقاف الجعفرية 
والســنية بالنسبة لأراضي الوقفية الواقعة في 
منطقــة المشــروع، إذ تــم التعامــل مــع األراضي 
الوقفيــة بالطريقــة التــي تحافــظ علــى الوقــف 
ســواء بالتعويــض المادي المجــزي أو التعويض 

بأراض في موقع المشروع.
ويــرى األدرج أن وزارة اإلســكان ســعت لحــل 
مشــكلة تداخــل األراضــي وهــي مشــكلة قائمــة 
أن  إلــى  اإلشــارة  مــن  والبــد  الســبعينات،  منــذ 
عمليــة إيجــاد الحلــول كانــت صعبة في ســبيل 
استماك األراضي وتحويل المناطق العشوائية 
إلــى مناطــق حضريــة، وليس ذلك فحســب، بل 
مــع تنفيــذ المشــروع، شــهدت المنطقــة عمراًنــا 
فــي إســكان  ليســت  التجربــة  ونشــاًطا، وهــذه 
الرملــي فقــط بــل فــي مناطــق عــدة بمشــاريع 
إسكانية في سترة، الشاخورة، دار كليب، هورة 

سند، وأثبتت نجاحها.

مراحل اإلخالء والتصميم والتنفيذ

المراحــل  علــى  المهندســين  فريــق  يطلعنــا 
المهمــة والتــي بــدأت بمرحلــة اإلخــاء، فقــد 
مجموعــة  عــن  عبــارة  المشــروع  موقــع  كان 

مــن األراضــي المتداخلــة والمؤجــرة بصــورة 
عشوائية، وتحتوي على أنشطة مختلفة وغير 
متجانســة مثــل حظائــر الحيوانــات والطيــور 
واســطبات الخيول ومخازن مختلفة وورش 
وغيرهــا،  واســتراحات  المختلفــة  بأنواعهــا 
حيــث تعاملــت الــوزارة مع كل هذه األنشــطة؛ 
من أجل إخاء الموقع، خصوصا أن معظمهم 
امتنــع بطريقــة أو بأخــرى عــن إخــاء الموقع، 
وشــكلت الــوزارة لجنــة خاصــة لإلخــاء فــي 
الــوزارة  وكيــل  برئاســة   2013 نوفمبــر  شــهر 
الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة، وقامت 
اللجنــة باتخــاذ إجــراءات عديــدة مــن إبــاغ 
اللوحــات  طريــق  عــن  ســواء  المســتأجرين 
اإلعانيــة الكبيــرة فــي الموقــع أو الملصقــات 
علــى المنشــآت وكذلــك الرســائل الخاصة لكل 
مســتأجر، ومــن ثــم، بــدأت عمليــة التفــاوض 
مــع المســتأجرين، إذ تمكنت الــوزارة - وبعد 3 
ســنوات - من إخاء الموقــع، واكتملت عملية 
اإلخــاء مع نهاية شــهر أكتوبر من العام 201؛ 
ليصبح متاًحا ألعمال التنفيذ، علًما أن الوزارة 
بصــورة  األرض  تســوية  أعمــال  فــي  بــدأت 

متوازية مع أعمال اإلخاء.

اعتماًدا على كوادر “اإلسكان”

أمــا مرحلــة التصميــم فبــدأت بعــد االســتماك 
مباشــرة وأثناء أعمال اإلخاء، إذ تمت جميع 
أعمــال التصميــم مــن البدايــة إلــى النهاية عن 
علــى  ســواء  اإلســكان،  وزارة  كــوادر  طريــق 
الوحــدات  تصميــم  أو  المخططــات  مســتوى 
السكنية والعمارات، كما تم التنسيق مع جميع 
الجهــات الحكوميــة فــي الــوزارات المختلفــة، 
التحتيــة؛  بالبنــى  المتعلقــة  تلــك  خصوصــا 
ألخــذ موافقاتهــا ولتعمــل بالتوازي مــع أعمال 
التنفيــذ التــي تقــوم بهــا وزارة اإلســكان؛ ليتم 
ربط المشــروع بالشبكات العامة سواء الطرق 
أو الكهربــاء أو الميــاه أو المجــاري بــكل يســر 

وسهولة.
وانقســمت مرحلة التنفيذ إلى قســمين، األول 
شــمل مرحلة بناء الوحدات الســكنية والثاني 
هــو مرحلــة أعمــال البنــى التحتيــة، وبالنســبة 
لمرحلــة بنــاء الوحدات الســكنية فقد قســمت 
الــوزارة المشــروع إلــى 4 مناطــق وتم ترســية 
كل منطقــة علــى أحد المقاوليــن فلكل مقاول 
خلــق  بهــدف  وحــدة؛   300 مــن  يقــارب  مــا 
التنافــس بين المقاولين على مســتوى اإلنجاز 
والجــودة فــي العمــل، وكذلــك علــى مســتوى 
إذ  للمشــروع،  المتابعيــن  الــوزارة  مهندســي 
أثبتــت التجربــة نجاحها وتم تنفيذ المشــروع 
وفــق الخطــط الموضوعة بجــودة عالية، وتم 
فــي  الســكنية  الوحــدات  بنــاء  مــن  االنتهــاء 

أغسطس 2018.

الشركات المشرفة على المشروع

 4 توظيــف  علــى  اإلســكان  وزارة  حرصــت 
وحــدات  لتنفيــذ  المحليــة  المقــاوالت  شــركات 
مشــروع الرملــي؛ بهــدف إنجــاز المشــروع فــي 
أســرع وقــت ممكن، وإيجــاد الحافز والمنافســة 
بيــن الشــركات لتحقيــق هــذا الهــدف، وتمكنــت 
الشــركات مــن إنجاز الوحدات في زمن قياســي 
ووفــق المواعيــد المحددة لانتهــاء من األعمال 
اإلنشائية. ويذكر علي كاشف الغطاء هنا أن “كل 

الوحــدات الســكنية أنجــزت وعددهــا 1261، أما 
أعمــال البنــى التحتية فهي تســير ضمن الخطة، 
ولــم نواجــه أي تأخيــر، إنمــا هنــاك تركيــز علــى 
نوعيــة المــواد وجودتهــا أثنــاء مرحلــة التنفيــذ، 
ونحن بعد تقسيم المشروع إلى 4 مناطق جرى 
التأكــد من مواصفات الجودة القياســية، وحتى 
المقاولــون تعاونوا، معنا فالســوق مفتوحة وإذا 
لــم تكن رقيًبا علــى عملك، فهناك خيارات أخرى 
بالتأكيــد تتوافق مع مســتوى الجــودة المطلوبة 

فــي العمــل. والجانــب الــذي نفخر به ســواء في 

مرحلــة التصميــم أو التنفيــذ أنــه تــم علــى يــد 

كــوادر الــوزارة، وســاهمت كل الفــرق فــي إنجاز 

المشــروع وفــق خطته ألهميتــه، حتى أن العمل 

ســاعات  حتــى  يتواصــل  األوقــات  بعــض  فــي 

متأخــرة مــن الليل، كما يتواصــل أعضاء الفريق 

مــع بعضهم البعــض للوقوف على أيــة متطلبات 

والتعامل مع أية مشكلة مهما كانت محدودة”.

جانب من لقاء “البالد” مع مهندسي المشروع

ــي ــان ــك اإلس ــي”  ــلـ ــرمـ الـ “ضـــاحـــيـــة  بـــمـــشـــروع  ــة  ــي ــدان ــي ــم ال  ”^“ جـــولـــة  ــي  فـ

مرحلة أعمال البنى التحتية تنتهي في نوفمبر 2019

النمــــــــــــوذج المســـتخـــــــدم فـــــــي الوحــــــــدات 

 5 بعــد  التحتيــة  البنــى  أعمــال  بــدأت 
الوحــدات  بنــاء  فــي  البــدء  مــن  أشــهر 
التداخــل  مــن  الهــدف  وكان  الســكنية، 
بيــن تنفيــذ الوحــدات الســكنية وأعمــال 
البنــى التحتيــة ضغــط برنامج المشــروع 
واالنتهــاء مــن أعمــال البنــى التحتية في 
أسرع وقت ممكن، ومن المؤمل االنتهاء 
منهــا فــي نهاية نوفمبر مــن العام الجاري 
2019، إذ وصلــت نســبة اإلنجــاز إلــى مــا 
يزيــد علــى 85 %، وأشــرف علــى أعمــال 

البنــى التحتيــة شــركة الــدور للحفريــات 
والبنــاء بــدًءا مــن 8 يوليــو 2017 ومــن 
المتوقــع االنتهــاء منهــا فــي شــهر نوفمبر 

من العام الجاري.
ويتكون المشروع من 1216 بيتا و3240 
شقة سكنية، وصمم على هيئة مجموعة 
من األحياء الســكنية، كل حي ســكني له 
خدماته الخاصة به من مســجد وحديقة 
ومحــات تجاريــة، إضافــة إلــى منطقــة 
أســاس  علــى  صممــت  التــي  العمــارات 

ترابــط كل 4 عمــارات مــع بعضهــا البعض 
لتشــكل تجمًعا سكنًيا متكامل الخدمات، 
ويرتبط بالتجمع اآلخر على شكل سلسلة 
متواصلــة مــع بعضهــا البعض، تتوســطها 
التنقــل  للســكان  تتيــح  متصلــة  حدائــق 
بحرية بعيًدا عن حر السيارات، ويحتوي 
المشــروع على العديد من الخدمات مثل 
المــدارس، مجمــع تجاري، ســوق شــعبية 
وغيرهــا وبمــا يوفــر الخدمات األساســية 

للساكنين في المنطقة.

أنــواع  أحــد  هــي   D11 الســكنية  الوحــدة 
الوحــدات الســكنية األساســية التــي طورتها 
الــوزارة وتــم بناؤها فــي العديد مــن المواقع 
مــن  الوحــد  تتكــون  مختلفــة،  وبواجهــات 
دورين، الدور األرضي يشمل مجلس وصالة 
كبيــرة ومطبــخ إضافــة إلــى مخــزن وحمــام 
ويوجــد بــه حديقــة خليقيــة تشــكل امتــداًدا 
بصرًيا جيًدا للصالة، أما الدور األول فيتكون 
من 4 غرف نوم: غرفتين مع دورة مياه لكل 
غرفــة وغرفتيــن مع دورة مياه مشــتركة مع 
إمكان التوســع المستقبلي عن طريق إضافة 
الســكنية مصممــة  الوحــدة  إذ إن  ثــان،  دور 

لتحمل بناء 3 أدوار.

06local@albiladpress.com
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سعيد محمد من ضاحية الرملي
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ناجًحا في إعادة 

تخطيط المناطق غير 
المخططة

توفير متطلبات الهدف 
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بشأن بناء مدن 
ومجتمعات مستدامة
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توفر فرًصا للعمل

شراكة فاعلة مع 
بنك اإلسكان لتنفيذ 
العمارات بالمشروع 

بالتعاون مع “الخاص”

تقسم المشروع إلى 4 
مناطق وترسية كل منطقة 

على شركة مقاوالت 
بإشراف مهندسي الوزارة

تصميم المشروع على 
هيئة أحياء سكنية 

بخدمات أساسية متكاملة
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1261 بيًتا و3240 شقة 
على مساحة 100 هكتار بكلفة استمالك تجاوزت 82 مليون دينار

فريق المهندسين في أحد مواقع المشروع

االطالع على إحدى الوحدات السكنية للمشروع



قــال الرئيــس التنفيــذي لهيئــة الكهربــاء والمــاء الشــيخ نواف بــن إبراهيم آل خليفــة بأن الهيئة على اســتعداد تــام لتغطية احتياجــات المملكة من 
الكهرباء والماء المستقبلية، خصوصا مع إقبال موسم الصيف الحار، موضحا بأن “هنالك قرابة 500 ميغاوات موجودة كطاقة متاحة ألي طارئ”. 
وأوضح الشيخ نواف في حديثه الموسع مع “اعتمادية الهيئة على التخطيط المسبق لكل شيء، وعمل اإلجراءات الوقائية، والتحسين المستمر 

للشبكات طوال الوقت، وتدوين األعطال، ووضع الحلول الالزمة لعدم تكرارها مستقبال.

وأكــد أن 80 % مــن الكهربــاء المســتهلكة ينتجهــا 
القطاع الخاص، موضحا أن أعلى استهالك للطاقة 
الكهربائيــة كان في شــهر يونيو من العام الماضي، 
بنسبة بلغت 3437 ميجاوات، مضيفا “من المتوقع 
ان يصل الى 3650 ميجاوات في صيف هذا العام 
بزيادة قدرها نحو 6 %”. وفيما يلي نص الحوار:

بداية، هل لكم أن تقدم لنا فكرة عن  «
القدرة اإلنتاجية للطاقة الكهربائية في 

المملكة؟

تبلغ القدرة اإلنتاجية للطاقة الكهربائية اإلجمالية 
مــن  إنتاجهــا  ويتــم  ميجــاوات،   3920 المتوفــرة 
الكهربائيــة  الطاقــة  إنتــاج  محطــات  مجمــوع 
بالمملكــة، منهــا 825 ميجاوات تنتــج من محطات 
إنتــاج الكهربــاء التابعــة للهيئــة، و3095 ميجاوات 
للقطــاع  التابعــة  الخاصــة  اإلنتــاج  محطــات  مــن 

الخاص.

كم النسبة االحتياطية من القدرة  «
الكهربائية المتوافرة للهيئة؟

- 500 ميغــاوات موجودة كقــدرة كهربائية متاحة 
غيــر مســتغلة، وهــي احتياطيــة وتصنــف بالرقــم 

الكبير، وتعادل نصف محطة.

 يالحظ أن هناك انخفاضا واضحا في نسبة  «
الشكاوى بوسائل اإلعالم، أو حتى على 

صعيد األحاديث المتداولة بين الناس فيما 
يخص انقطاعات الكهرباء والمياه، بخالف 

الماضي، كيف تفسر ذلك؟

ال توجد هناك نتائج تحدث بالصدفة، بل هي ثمرة 
وحصــاد عمــل دءوب من جانب فريــق عمل كامل 
بهيئــة الكهربــاء والمــاء بنــاء علــى رؤيــة واضحــة 
للهيئــة والعمــل بكفــاءة عاليــة للوصــول إلــى رضــا 
المشــترك، والتخطيــط المســبق لكل شــيء، وعمل 
اإلجراءات الوقائية، والتحســين المســتمر للشبكة 
على طول الوقت، ناهيك عن أي أعطال أو أخطاء 
تذكــر، يتــم تدوينهــا ووضــع الحلــول الالزمة لعدم 

تكرارها مستقبال.

هل هناك محطات كهربائية جديدة في  «
الطريق؟

بــكل تأكيــد، حيــث ستدشــن العــام المقبــل محطة 
تغطــي  أن  ويؤمــل   ،”2 “الــدور  هــي  جديــدة 
احتياجــات البحريــن فــي المســتقبل حتــى العــام 
فــي  مســتمرة  اســتباقية  لدينــا  إن  حيــث   ،2025

األحمال، واالستعداد لها.

يشكو بعض المواطنين من وجود بعض  «
محوالت الكهرباء أمام مواقف سيارات 

منازلهم، أو بأنها تعترض أمالكهم بشكل 
مزعج، كيف تنظر لإلشكال؟

المحوالت الصغيرة الموزعة في المناطق السكنية 
المختلفــة تغطــي دائرة بمســاحة 200 متر في كل 
اتجــاه مــن مركــز المحول نفســه، وتحريكــه لمكان 
آخر ســيؤدي إلى أضعاف القوة الكهربائية للبيوت 
وربمــا تلــف المكيفات وبعــض األجهــزة الكهربائية 

األخرى.
لــذا تطلــب الهيئــة مــن جانــب المــالك توقيــع تعهد 
بتحمل مســؤولية أي تلفيات يمكن لها أن تحدث، 
وغالبــا ما يتراجعون عن طلب نقل المحول لمكان 

آخر.

كم يبلغ عدد هذه المحوالت في البحرين  «
ككل؟

9000 محول تعمل جميعها بكفاءة عالية.

ما قدرة الهيئة في تلبية طلبات  «
المشتركين، سواء في القطاعات الصناعية 

والتجارية واالستثمارية أو الفردية، 
لخدمات الكهرباء والماء؟

لدينــا المقــدرة التامــة لتلبية الطلبات بــكل مناطق 
فنحــن  وعليــه  لألحمــال،  قــدر  وبــأي  البحريــن، 
داعمــون وقــادرون علــى تلبيــة أي طلبــات وبــأي 
حمل كان، ولكننا نطلب بأن يتم التنسيق معنا ألي 
مشــروع مســبقا، خصوصا مع المشــاريع الجديدة، 
حيــث نمــد شــبكات الكهربــاء والالزمــة - بشــكل 
متزامن - مع بناء المشــروع نفســه، منها المشــاريع 

اإلسكانية.

كيف تقرأ هذه النجاحات للهيئة؟ «

بمواكبــة التطــورات والمتغيــرات العالمية في هذا 
المجــال، وفــي التحديــث المســتمر فــي كل أســس 
تحديــث  منهــا  والتــي  لدينــا،  العمــل  ومقومــات 
الكابــالت الكهربائيــة، والتــي ال تقتصــر علــى العمر 
بــل علــى الحاجــة وحالــة  لهــا فقــط،  االفتراضــي 
الكابــل نفســه، والــذي يتــم رصــد وضعــه بالكامــل 
مــن خــالل كاميرات متخصصة، تكشــف معه حال 

)الوصالت( أيضا، وهو أمر مهم.
واســمح لــي أن أستشــهد لــك هنــا بمحطــة الحورة 
الكهربائية، والتي أنشئت العام 1962 وتغطي )30 
ميغــاوات(، وتعمــل حتــى اللحظــة بكفــاءة عاليــة، 

ووافية.

ما الذي يؤدي -بالغالب- إلجهاد  «
المحطات الكهربائية أو “الكيابل” وتقليل 

عمرها االفتراضي؟

وارتفــاع  عليهــا،  المرخصــة  غيــر  األحمــال  زيــادة 
درجة الحرارة.

متى كان أعلى استهالك للطاقة  «
الكهربائية أخيرا، وما النسبة؟ 

بلــغ اعلــى اســتهالك للطاقــة الكهربائيــة فــي شــهر 
يونيــو من العــام الماضي بنســبة 3437 ميجاوات، 
ميجــاوات   3650 إلــى  تصــل  أن  المتوقــع  ومــن 

بصيف هذا العام، بزيادة قدرها نحو 6 %.

كيف تقرأ استعدادات الهيئة للصيف  «
الجاري، الذي يصنف بالحار جدا؟

انتهــت محطــات إنتــاج الكهربــاء والمــاء التابعــة 
بالصيانــة  المتعلقــة  األعمــال  جميــع  مــن  للهيئــة 
ضمنهــا  ومــن  اإلنتــاج  وحــدات  لجميــع  الدوريــة 
اســتكمال مشــروع اســتبدال محــوالت المولــدات 

للمرحلة الثانية بمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء.
إنهاءهــا  الخاصــة  المحطــات  لنــا  أكــدت  وكذلــك 
األعمال المتعلقة بالصيانة الشاملة لجميع وحدات 
اإلنتــاج فــي فتــرة الصيانــة الدورية؛ لضمــان عمل 

الوحدات باعتمادية في أشهر الصيف. 

وماذا عن استعدادات مجموعة الصيانة  «
ألي طارئ؟

االستعداد متكامل، حيث أنشئت 4 مراكز للصيانة 
الطارئــة فــي مختلف محافظــات المملكة، بدال من 
بــدءًا  المنامــة،  فــي منطقــة  مركــز صيانــة واحــد 
مــن ســنة 2011 والســنوات التاليــة، وذلــك ضمانــا 
لســرعة وصــول فــرق العمــل لمواقــع االنقطاعــات 
وإلعــادة التيــار الكهربائــي للمشــتركين المتأثريــن 

باالنقطاعات في وقت قياسي. 
وتقــوم مراكــز الصيانــة )المنامــة، المحــرق، الرفاع 
المجدولــة  الصيانــة  أعمــال  بتنفيــذ  والبديــع( 
والطارئة، بواســطة فــرق الصيانة، والتي تضم 64 
مهندســا و355 فنيــا، يعملــون علــى مــدار الســاعة 
علــى  المعتمديــن  المقاوليــن  مــن  مجموعــة  مــع 
متابعــة جميــع األعطال في الشــبكة وإعــادة التيار 
للمشــتركين ضمــن زمــن قياســي )ال تتجــاوز فتــرة 
االنقطــاع عــن ســاعتين بحســب الزمــن القياســي 

المعتمد(.

ما القدرة اإلنتاجية للمياه في العام  «
الجاري؟

تبلــغ القــدرة اإلنتاجيــة للميــاه المحــالة والمتوفرة 
حاليــا من جميع محطات اإلنتاج نحو 186 مليون 
جالــون يوميــا، حيــث تنتج محطتي ســترة إلنتاج 
الكهرباء والماء ومحطة )أبوجرجور( إلنتاج المياه 
التابعتيــن للهيئــة نحــو 41 مليــون جالــون يوميــا، 
إضافــة إلــى إنتــاج 145 مليــون جالــون يوميــا من 
محطــات اإلنتاج الخاصــة التابعة للقطاع الخاص، 
إذ تنتــج شــركة الحــد إلنتــاج الكهربــاء والمــاء 90 
مليــون جالــون يوميــا و48 مليــون جالــون يوميــا 
تنتــج مــن محطة الــدور الخاصــة إلنتــاج الكهرباء 
والمــاء، إضافة إلى معــدل 7 ماليين جالون يوميا 

يتم إنتاجها من محطة ألبا.

كنتم قد أعلنتم مسبقا عما يسمى  «
بالمركبات الذكية، والتي تدعم فرق 

الصيانة المتوزعة في مختلف المناطق، 
ما الجديد بذلك؟ 

مــزودة  مركبــة   18 الذكيــة  المركبــات  عــدد  يبلــغ 
بالحاســوب  تعمــل  متطــورة  فنيــة  بمعــدات 
اآللــي، وتســتخدم لتحديــد أعطــال شــبكة توزيــع 
الكهربــاء األرضيــة، واســتخدام تطبيقــات برنامج 
المعلومــات  إدارة االنقطاعــات، والمرتبــط بنظــام 
الجغرافية، مما يساعد في تقليل فترات االنقطاع.

كذلــك، ســاهم برنامــج صيانــة واســتبدال أجهــزة 
كشــف األعطــال األرضــي الموجودة فــي محطات 
التوزيــع، والــذي ابتــدأ فــي 2015 ووصلــت نســبة 
اإلنجــاز مــن خالله إلــى نحو 98.7 %، في تســريع 
عمليــة التحديــد المبدئــي لألجــزاء المعطوبــة مــن 

الكابالت، وبالتالي في تقليل زمن االنقطاعات.
أثنــاء  الكهربائيــة  الطاقــة  توفــر  تعزيــز  يتــم  كمــا 
تصليــح األعطــال، وتجنــب فتــرات انقطــاع تزيــد 
عن ساعتين من خالل توفير مولدات متنقلة يبلغ 
عددهــا 304 مولــدات وبقــدرات مختلفــة تتــراوح 
فولــت  كيلــو  أمبيــر و1,500  كيلوفولــت   50 بيــن 

أمبير.

ما تقدير متوسط االستهالك اليومي  «
للمياه بالصيف الحالي؟

 نحو 167 مليون جالون.

وماذا عن بناء المحطات الجديدة ومد  «
شبكات األرضية الحديثة؟ 

النقــل  محطــات  مــن  عــدد  تدشــين  بالفعــل  تــم 
الشــبكة،  اعتماديــة  لرفــع  األرضيــة؛  والكابــالت 
 3 الكهربــاء، منهــا  المتزايــد علــى  الطلــب  وتلبيــة 
محطــات جهــد 400 كيلــو فولــت، وهــي )محطــة 

الرفاع وام الحصم والحد(.
وعنــد اســتكمال مشــروع شــبكة 400 كيلــو فولت 
ستســاهم المحطــات والخطــوط الجديــدة بشــكل 
فّعــال فــي تقليل مســتويات تيــار الخلل بالشــبكة، 
كمــا ســيكون لهــا األثر في توســعة وتطوير شــبكة 
األمــن  زيــادة  فــي  سيســاهم  ممــا  الكهربــاء  نقــل 
نقــل  تكاليــف  وتقليــل  الشــبكة  فــي  واالعتماديــة 
الطاقة. كما تم توصيل 7 كيلومترات من الكابالت 
 4 وتدشــين  فولــت،  كيلــو   220 جهــد  األرضيــة 
محطــات لنقل الكهربــاء جهد 66 كيلوفولت، وهي 
)محطــة نــون وغــرب ســلماباد وإســكان الحجيات 
مــن  كيلومتــرا   46 وتوصيــل  دلمونيــا(،  وجنــوب 

الكابالت األرضية.

 فيما يخص المياه، يالحظ أن هناك حركة  «
نشطة فيما يخص تحديثات شبكات المياه، 

كيف تنظر لألمر؟

هــذا صحيــح، لقــد أنجزنــا جميــع أعمــال الصيانــة 
العمــل  خطــة  حســب  والروتينيــة  الوقائيــة 
المضخــات  لضمــان جاهزيــة  الموضوعــة مســبقا؛ 
والخزانــات األرضيــة والعلويــة البالــغ عددهــا 256 

مضخة، و 162 خزانا بسعة 635 مليون جالون.
يضــاف لذلــك، صيانــة شــاملة لشــبكة أنابيــب نقل 
495 كيلومتــرا، وكذلــك  الميــاه والممتــدة بطــول 

الصمامــات التابعــة لهــا والمرتبطــة بمحطــات نقــل 
الميــاه والبالغــة عددهــا 63 محطــة فــي مختلــف 
مناطــق المملكــة. كمــا أعــدت اإلدارة خطــة لمدة 3 
ســنوات الســتبدال خطــوط النقــل القديمــة، وتــم 
البــدء بهــا مــع نهايــة العــام 2017 ومــازال العمــل 

جاريا حسب الخطة.

ما أهم االستعدادات لمواجهة انقطاعات  «
المياه بالصيف؟

ضمن اســتعدادات الهيئــة لصيف 2019 ولمواجهة 
انقطاعــات الميــاه أو النقص فــي التزويد ولضمان 
ســالمة  وبالتالــي  الميــاه،  توزيــع  شــبكة  ســالمة 
التزويد بالمياه لجميع المشــتركين بصورة مناسبة 
ومتكافئــة وبنوعيــه جيــدة اتخــذت الهيئــة عــدة 
إجــراءات وقائيــة ومنها، مســح الشــبكات وإجراء 
الفحــوص الهيدروليكيــة وموازنة الشــبكة، صيانة 
صمامــات شــبكة توزيــع الميــاه وفوهــات الحريق، 

صيانة المحطات التعزيزية.

فيما يتعلق بتحديد المناطق المتوقع  «
حدوث انقطاعات أو نقص في التزويد 

بها، هل لك أن تقدم لنا مزيدا من 
التوضيح؟ 

 تقــوم الهيئــة عبر فــرق متخصصــة بتحديد جميع 
نقــص  أو  انقطاعــات  حــدوث  المتوقــع  المناطــق 
وبالتالــي  أســبابها،  وتحديــد  فيهــا  التزويــد  فــي 
وضــع الحلــول المناســبة قصيــرة المــدى وطويلــة 
المــدى لتفــادي أي نقــص محتمل فــي التزويد ومن 

اإلجراءات التي اتخذت لمثل هذه الحاالت.
ومــن الخطــوات، تقويــة خطــوط الشــبكة عبــر مــد 
أنابيب رئيســة وفرعية دائمة أو مؤقتة واســتبدال 
األنابيــب متكــررة التســرب بأنابيب جديــدة، زيادة 
معــدل ضغــط الميــاه فــي الشــبكة لبعــض المناطق، 
زيــادة أحجام بعض العدادات الرئيســة أو صيانتها 
في بعض المناطق؛ لزيادة عدد المشتركين وموازنة 
الشــبكة للتأكــد مــن توفــر معــدل ضغــط مناســب 
لتصــل المياه لجميع نقاط التغذيــة. وللحفاظ على 
المخــزون مــن الميــاه لمواجهــة الحــاالت الطارئــة 
وضمــان ســالمة التزويــد للمشــتركين علــى مــدار 
الســاعة تدرس الهيئة من وقــت آلخر وتعيد النظر 
فــي نظــام التزويــد وتعديله بما يتــالءم مع اإلنتاج 
واالستهالك؛ بهدف ضمان استمرارية التزويد دون 

التأثير على سالمة الشبكة.

فيما يخص األعطال الكهربائية، ما  «
اإلحصاءات الخاصة بذلك؟ وفي أي قطاع 

تتركز بكثافة تحديدا؟

الحــاالت  عــن  الناتجــة  األعطــال  نســبة  تشــكل 
الفردية ما يقارب من 65 % من مجموع البالغات 

المستلمة والخاصة بانقطاعات الكهرباء.
وســجلت المؤشــرات الخاصــة بحســاب متوســط 
ملموســا  انخفاضــا  للمشــترك  االنقطاعــات  عــدد 
مقارنتــه  عنــد   2018 صيــف  فــي   %  81 بمقــدار 
بصيــف 2014، كمــا ســجلت المؤشــرات الخاصــة 
بحساب فترات االنقطاع انخفاضا مشهودا بمقدار 
71.8 % فــي صيــف 2018 عنــد مقارنتــه بصيــف 
2014، مــع إعــادة التيــار لـــ 85 % مــن االنقطاعات 
خــالل ســاعة واحــدة. هــذا التحســن يأتــي نتيجة 
مباشرة إلدارة أعمال الصيانة والتوزيع الجغرافي 

الجديد لمراكز الصيانة.

ما الجهود التي تبذلها الهيئة فيما  «
يتعلق بترشيد استخدام الكهرباء والماء؟ 

وكيف تنظر لنتائجها؟

اســتكملت الهيئــة اســتعداداتها للصيف بالتنســيق 

مع كبار المشــتركين؛ للحــد من أحمالهم الكهربائية 
أثناء فترات الذروة، وتم تقســيم كبار المشــتركين 
وتــم  رئيســين، صناعــي وتجــاري،  إلــى قطاعيــن 
تتــالءم  مــع كل منهمــا بصــورة منفــردة  التعامــل 

وطبيعة نمطه االستهالكي. 
وعليــه، حــددت الهيئــة أهــم اإلجــراءات المطلوبة 
من المشتركين في كل قطاع ومخاطبتهم بصورة 
مباشــرة؛ لتحديــد منســقين فنييــن يتــم التواصــل 
فتــرات  خــالل  بصــورة حثيثــة، خصوصــا  معهــم 

الذروة؛ لضمان تنفيذ اإلجراءات المطلوبة. 
شــبكات  فــي  المائيــة  التســربات  مجــال  وفــي 
المشــتركين الداخليــة، تقــوم الهيئــة حاليــا بجهود 
كبيرة لرصد التسربات الداخلية وتحديد مواقعها 
وإخطار المشتركين بضرورة معالجتها وإصالحها 

في أوقات قياسية لتجنب هدر المياه. 
وتســعى الهيئــة حاليــا إلــى تأهيل بعض الشــركات 
الخاصــة للقيــام بمهــام كشــف وإصالح التســربات 
كمــا  للمشــتركين،  خدمــة  ويســر  بكفــاءة  المائيــة 
قامــت الهيئــة بمخاطبــة كبــار المشــتركين؛ لحثهم 
هــذا  فــي  معهــم  والتنســيق  الميــاه  ترشــيد  علــى 
الجانب من خالل تحديد إجراءات فنية للترشيد.

المشــتركين،  وعالقــات  اإلعــالم  مجــال  وفــي 
تواصلــت الهيئــة مــع الجهــات المؤثــرة علــى بعض 
المشتركين، والتي منها خطباء المساجد، وممثلي 
مؤسســات المجتمــع المدنــي واألنديــة الرياضيــة 
واالجتماعية، كما اســتمرت أيضا في التنســيق مع 
قطــاع الفنــادق في المملكــة لتحســين كفاءته في 

استهالك الكهرباء والماء.

كم تبلغ نسبة البحرنة في الهيئة؟ «

الهيئــة  موظفــي  مــن  العــام  بالمجمــوع   %  88
بحرينيــون. أمــا بالنســبة للقيــادات فالنســبة مئــة 
بالمئــة، والبحرنــة مهمــة، لكن الحفاظ علــى األداء 
وعلــى الكفاءات الموجودة والخبرات مهمة أيضا، 
خصوصا في مجاالت المخاطر واألمن والسالمة.

هل يرتبط زيادة عدد موظفي الهيئة في  «
جودة اإلنتاج وتقديم الخدمات؟

وفــي  الكفــاءات،  انتقــاء  فــي  وإنمــا  طبعــا،  ال، 
اإلنتاجيــة واإلدارة الذكيــة، وأســمح لــي بأن أقدم 
لــك مثــاال علــى ذلــك، ففــي العــام 1999 كان عــدد 
موظفــي الهيئة 3400 شــخص، وعدد المشــتركين 
140 ألــف مشــترك، فــي حين يبلغ عــدد الموظفين 
اليوم 3200 شخص في خدمة 380 ألف مشترك.

إلى ذلك، بلغت الطاقة القصوى في العام 1999 ما 
يقارب 1200 ميغاوات، في حين تبلغ اليوم 3600 
ميغــاوات، أي أن الطاقــة تضاعفــت ثــالث مــرات 

وعدد المشتركين أيضا.
تكــون  أحيانــا  بالموظفيــن  الزيــادة  فــإن  وعليــه، 
كالنقصــان، فالــدور الذي يســتطيع القطاع الخاص 
أن يؤديــه، هــو كفيل به، ناهيــك أن هناك تكليفات 
عمــل ليســت فــي صميم عمــل الكهربــاء والماء تم 
إســنادها إلى القطاع الخاص، منها مركز اســتقبال 
أن  شــريطة  المســتهلكين،  ومالحظــات  شــكاوى 
وبدقــة  الهيئــة،  وضوابــط  معاييــر  وفــق  تكــون 

متناهية.

هل العدادات الذكية ستنهي القراءات  «
التقديرية؟

لدينــا حاليــا 10 مســارات ال يزورهــا قــارئ عــداد 
الكهربــاء نهائيــا، بــكل مســار منهــا 250 مشــتركا، 
وبجمــوع )2500( عــداد للمســارات العشــرة، ولــي 
أن أشــير بــأن هنــاك مســارات أخــرى شــبه جاهــزة 
العــدادات  بعــض  90 %، ولكــن ينقصهــا  وبنســبة 

فــي  مســتمرون  فنحــن  وعليــه  لالكتمــال،  فقــط 
التغيير والتحديث.

إننــا كنــا مهتميــن ألن نضــع الحــل المــوازي لعــداد 
الماء أيضا؛ ألن بقاء الوضع كما هو عليه، ســيدفع 
قــارئ عــداد المــاء للحضــور وأخــذ القــراءة وهــو 
أمــر غيــر مجــٍد )كحــل(؛ لذا ربطنــا تغييــر العدادين 
)الكهربــاء والمــاء( بوقت واحد، بهــدوء ومن دون 

أن يشعر المستهلك بذلك.

ما مزايا العدادات الذكية؟ «

أدق في القراءة، وتقرأ من ُبعد على مدار الساعة، 
وبذلــك تســهيل علــى الهيئة والمســتهلك معــا، كما 
تســاعدنا علــى معرفة مواطن االســتهالك والحمل 
الزائــد. كمــا تســاعد العــدادات الذكيــة بإصــدار او 
تســجيل إشارات الطاقة اإلضافية المستهلكة غير 
المرخصــة، والتي قــد تحدث الضرر للمســتهلك أو 

حتى لجاره.

كان البعض في السابق يستخدم  «
“المشابك” وقطعا حديدية وبالستيكية 

ومغناطيسية معينة للتالعب في 
العدادات واستهالك الكهرباء أو الماء 
بشكل مجاني، ما الذي يقدمه العداد 

الذكي في مقابل هذه الحاالت غير 
المشروعة؟

العــداد الذكــي يوصــل لنا إشــارات لمجــرد محاولة 
حــال  وهــي  تلقائــي،  بشــكل  ويقفــل  بــه،  العبــث 
تســتلزم حضور الموظف الُمختــص؛ وهذا لمنع أي 

تالعب من جانب البعض.

 كم بلغت عدد إصابات العمل خالل العام  «
الماضي 2018؟

6 إصابــات بســيطة، وهــو رقــم ال يكاد ُيذكــر قبالة 
حجــم العمــل العمــالق الــذي يؤديه موظفــو الهيئة 

في شتى مناطق العمل.

التقاعد االختياري، هل أثر على أداء  «
الهيئة؟

ثروتنــا الحقيقيــة هــي البشــر. أمــا المعــدات، فهــي 
قابلــة للشــراء والتغييــر، وعليــه، فيجــب أن نقــدر 
ترتبــط  ألنهــا  ورغباتهــم؛  الموظفيــن  اختيــارات 

بصميم مستوى األداء والقناعة في العمل.
 إن من واجبنا االحتراز من أن تكون كل القرارات 
جــودة  مســتويات  تنامــي  ســياق  فــي  المتخــذة 
العمــل، وأؤكــد لــك أن الموظفيــن الذيــن خرجــوا 
بنظــام التقاعــد االختيــاري لــم يؤثروا علــى العمل 
ومخرجاتــه، مــع اســتفادتنا مــن بعــض المتدربيــن 
الشــباب، وإســناد بعــض العمليات للقطــاع الخاص 
لمقدرتهم على إدارتها بشــكل أفضل، وبكلفة أقل، 
وهــي منظومــة عمــل قائمــة بمناطــق كثيــرة فــي 

العالم، منها على سبيل المثال )الكول سنتر(.

 كم عدد الموظفين الذين خرجوا بنظام  «
التقاعد االختياري؟

485 موظفا وموظفة.

من المحاسن للهيئة ولحكومة البحرين،  «
إلغاء الكيابل الكهربائية العلوية بشكل 
نهائي، واعتماد نهج الكيابل األرضية، 

بخالف دول كثيرة متقدمة في المنطقة 
والعالم، كيف تقرأ قصة النجاح هذه؟

هــذا صحيــح، فعــالوة علــى الكلفــة العاليــة لذلــك، 
إال أنهــا تســاعد علــى االســتدامة، واالســتفادة مــن 
المســاحات العلويــة المفتوحــة، ناهيــك أنهــا آمنــة، 
خصوصــا فــي مواســم األمطــار، وتمثــل أكبــر نقلة 

نوعية لهيئة الكهرباء والماء.

 تدشين محطة “الدور 2” العام المقبل وتغطي االحتياجات حتى 2025
نواف بن إبراهيم لـ “^”: انخفاض متوسط انقطاعات الكهرباء للمشترك 81 % في الصيف الماضي

الشيخ نواف بن إبراهيم متحدثا إلى “البالد”

لدينا 500 
ميغاوات كطاقة 

كهربائية احتياطية 
ألي طارئ

167 مليون 
جالون متوسط 

االستهالك 
اليومي من المياه

 التقاعد االختياري 
لم يؤثر على أداء 
العمل وال جودة 

الخدمات

 مستعدون 
لتلبيــة االحتياجات 

المستقبلية 
للكهرباء والماء

9000 محول 
كهربائي موزعه 
بكافة المناطق 

تعمل بكفاءة

6 إصابات عمل 
بسيطة فقط في 

2018
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تحيه لعراب الدراما الخليجية
عندما تكشف في قاموس اللغة العربية عن معنى كلمة “عراب” تجد أن جميع التفسيرات 
رغم تعددها تشير أن المعنى الحقيقي للكلمة هو “الكفيل المعتمد ومن يتحمل مسؤولية 
رمزية تجاه شــخص معين”.. وفي قاموس الفن الخليجي والجمهور الخليجي تدل هذه 

الكلمة على شخص معين وهو الفنان والمنتج المعروف باسم عبداألمير.. 

حقيقة ومن دون مجاملة السيد باسم شخصية 
لبقة وإنســان ذهب المعدن وأتشــرف أن يكتب 
قلمــي عنه، فهــو فنان حقيقي متعــدد المواهب 
ذو أخالق حسنة ونجم المع لفت أداءه األنظار 
منــذ أيــام الثمانينات وســطع نجمه فــي ظهوره 
بمسلســل “علــى الدنيا الســالم”، أضــف إلى ذلك 
أنــه منتــج ينتج العديــد من األعمــال الخليجية 
تنفذهــا  التــي  األعمــال  يتابــع  ومــن  الهادفــة، 
الفنــي(  لإلنتــاج  الفنيــة  )المجموعــة  مؤسســته 

يدرك حقيقة ما أقول..
اإلنتــاج  ثريــة وســخية  أعمــاال  نشــاهد  فدائًمــا 
والمضمــون والهــدف والرســالة.. والجميــل في 
باســم أنــه ال تمتلكــه النرجســية اإلنتاجية، فهو 
بخالف بعض الفنانين الذين ينتجون ألنفســهم 
ويتوجــون أنفســهم بأدوار البطولــة وحتى وإن 

كانت ال تناسبهم.. 
فنشــاهد ظهور باســم في أدوار تليق به وحتى 
لــو كان ضيــف شــرف، رغــم أنــه المنتــج، وهــذا 
يدل على أنه فنان حقيقي هدفه الكيف وليس 

الكم.. 
والجميل كذلك أننا نشاهد السيد باسم مكتشفا 
ومعتنيا بالعديد من الطاقات الشبابية في شتى 
المجاالت سواء اإلخراج أو التمثيل أو التأليف، 
فســعادته فجــر العديــد مــن الطاقــات التــي لهــا 
نجمها الالمع في الوسط حالًيا وثقلها.. علًما أن 
اهتمامه بالدراما ليس مقتصرا على إقليم دولة 
الكويــت الشــقيقة، فحســب بل امتــد إلى نطاق 
الخليــج العربــي كلــه واهتم بفنانيــه ومخرجيه 
ومؤلفيه وأهداهم العديد من الفرص الذهبية.. 
ومن هذا المنبر ال يفوتني أن أبارك للسيد باسم 

نفذتهــا  التــي  عبداألميــر علــى نجــاح األعمــال 
رمضــان  لشــهر  الفنيــة  المجموعــة  وأنتجتهــا 
المبــارك.. فأمتعتنــا الفنانــة القديرة حيــاة الفهد 
في مسلســل “حدود الشــر” وعشــنا معهــا الزمن 
الجميــل فــي الخليــج وســط مفارقــات دراميــة 
األصيلــة..  الخليجيــة  بالمفــردات  مســتمتعين 

وكذلك عشنا قصة بوليسية درامية اجتماع 
ية مشــوقة مع مسلسل “عذراء”، ومن الزمن 
الجميــل فــي الخليــج عشــنا الزمــن الجميــل 
“دفعــة  مسلســل  مــع  العربــي  الوطــن  فــي 
القاهــرة” إذ رجعنــا للزمن الجميل الحقيقي.. 
وفــي إطــار األمومــة عشــنا المشــاعر مع األم 
ومــع خطــوط دراميــة بمسلســل “ومــا أدراك 
المجموعــة  أن  بالذكــر  والجديــر  أمــي”..  يــا 
عريقــة  مؤسســة  عبداألميــر  لباســم  الفنيــة 
ولهــا بــاع طويل فــي إنعــاش الحركــة الفنية 
فــي الخليــج وقدمــت سلســلة مــن األعمــال 
الدراميــة واالجتماعيــة والكوميديــة ومنهــا 
أعمــال خالــدة ال تغيــب عن ذهن أي مشــاهد 
خليجــي مثــل “اللقيطــة” و “الدنيــا لحظــة”.. 
وفــي األخيــر أتمنــى للفنان باســم عبداألمير 
دوام النجــاح والتفــوق والعطــاء.. و “عشــت 

يا العراب”.

خالد خليل جناحي

باسم عبداألمير

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

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

إن اليوغا في العصر الحاضر تتمتع بشعبية في عدد من دول العالم. ومن المؤكد أن إفادة تمرينات اليوغا جعلت هيئة األمم 
المتحدة تعترف بها كرياضة بدنية مقيدة، وقبلت باحتفال اليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو كل عام كيوم اليوغا. 

إن ممارســة اليوغــا تــدرب الجســم والعقــل 
والــروح والعاطفــة والوجــدان علــى التركيــز 

والتأمل. 
تهدف اليوغا إلى تحقيق الوحدة بين العقل 
وتحقيــق  والعمــل،  الفكــر  وبيــن  والجســم، 
التوازن بين االنضباط واإلشباع، واالنسجام 

بين اإلنسان والطبيعة. 
تعلم اليوغا اإلنسان الوعي الذاتي الحقيقي 
ما وراء الجسد والعقل. فإن العقل من نواح 
عديــدة مثــل جســد اإلنســان ينتقل مــن فكر 

إلى فكر ويتبع األفكار والعواطف.
تعمل اليوغا في جسد اإلنسان على مستوى 
الجســد والعقــل والمشــاعر والعاطفــة. وقــد 
أدى هذا األمر إلى ظهور 4 تصنيفات رئيسة 
لليوغــا وهــي: كارمــا يوغــا التــي تعمــل على 
االرتقــاء بالنواحي البدنية، وجانا يوغا التي 
تعمــل على االتقاء بالجانب الذهني والعقلي 

التــي تعمــل علــى االرتقــاء  وبهاكتــي يوغــا 
بجانب المشاعر، وكاريا يوغا التي تعمل في 
األســاس علــى الجوانــب المتعلقــة بالطاقــة، 
التــي  اليوغــا  تدريبــات  مــن  تدريــب  وكل 
يمارســها المــرء يأتي في إطــار مجموعة من 

هذه المجموعات األربعة. 
وكل مجموعــة مــن هــذه المجموعــات األربع 
لهــا تدريبــات وممارســات مميــزة ومتفــردة 
خاصــة بها. وال يســتطيع ســوى ُمعلــم اليوغا 
فقــط أن ُيرشــد المتدرب إلى أفضــل تركيبة 
مــن التدريبــات مــن بيــن تلــك المجموعــات 
األربــع التــي يمكــن ممارســتها ســويا حســب 

متطلبات كل حالة. 
تعــرض اليوغــا مبــادئ لهــا بصيــرة نافذة في 
والفكريــة  الجســدية  الحيــاة  جوانــب  كل 
والعقليــة والروحيــة والعاطفيــة. إن اليوغــا 
هــي مــن أفضــل وأهــم أنــواع الرياضــة التي 

الصحــة  مــن  للتحســين  ممارســتها  يمكــن 
الجســدية والنفســية والعقليــة ومنهــا عملية 

التنفس والعملية التركيز وعملية التأمل. 
التنفــس  عمليــة  تحتــل  التنفــس:  عمليــة   •
بــارزا فــي رياضــة اليوغــا، إذ تدخــل  مكانــا 
كان  ســواء  اإلنســان  جســم  فــي  األنفــاس 
فــي حالــة اليقظــة أو فــي النــوم، وتدير هذه 
عمليــة التنفــس جميــع النشــاطات الحيويــة 
في حياة اإلنســان. إن اإلنســان يولد بالنفس 
األول ويمــوت بآخــر نفــس، وهــذا يعنــي أن 
النفس هو أســاس الحياة، ومن يسيطر على 
التنفس، فإنه يســيطر على الحياة وأنماطها، 
لــذا تهــدف بعــض النظــم فــي رياضــة اليوغا 
إلى ســيطرة على التنفس. وإذا كان للتنفس 
ينشــط الجســم المــادي، فــإن نوعــا مــن تيــار 
كهربائ لطيف ينشط الفكر والروح والعقل.

يســتهدف  علــم  اليوغــا  التــوازن:  عمليــة   •

إعــادة التــوازن الكامــل لإلنســان في الجســد 
ممارســة  إن  والعقــل.  والفكــر  والــروح 
اليوغــا بشــكل منتظــم تســاعد اإلنســان على 
تحقيــق التوازن العقلي والفكري والجســمي 
والروحي. تشــتمل هذه الممارسة على نظام 
علمي قديم دونه العلماء الهنود عبر العصور 
والتاريــخ. هكــذا تثيــر ممارســة اليوغــا فــي 
اإلنســان القــدرات الكامنــة فــي كونــه إنســانا 
آالم  فــوق  ليســمو  تدريجيــا؛  يرتقــي  وكــي 

الجسد والقلق والفراغ الروحي والعقلي. 
اليوغــا  ممارســة  تمّكــن  التركيــز:  عمليــة   •
اإلنســان من أن يركز علــى نقطة معنية دون 
أن تشتت أفكاره، ما يؤدي في مرحلة مقبلة 

إلــى تحريــر الفكــر مــن تأثيــرات الجســم، ثم 
تحريــر الروح مــن تأثيرات الفكــر، وإن هناك 
رغبــات وشــهوات تمنع اإلنســان مــن التركيز 
علــى المبــادئ الســامية وتمنعــه مــن التفــوق 
على الجسد، واألفكار تنشأ في ذهن اإلنسان 
كنشــأة األمــواج فــي البحــر، فــإذا زادت قوة 
اإلنسان في التركيز فقدت الحواس الخمس 
والشهوات والرغبات سيطرتها عليه، وتحرر 
مــارس  فــإذا  الجســد،  مــن  والــروح  الفكــر 
اإلنســان التأمــل والتدبــر لوقــت فإنــه يشــعر 

بنوع من البهجة والسرور والطمأنية. 
• عمليــة التأمــل: إن عملية التأمل لها أهمية 
كبيــر فــي رياضــة اليوغــا. وال تعتمــد عمليــة 
التأمل على الجسم والنفس والعقل، بل على 
الوجدان والعاطفة التي تقف وراءه وتتفتح 
أمانه آفاق الروح عند تنتهي قدرات الجسم 
والنفــس والعقل. وليســت رياضــة التأمل أو 
ممارســة اليوغا تســتغرق ســاعة أو ساعتين 
صباحا ومســاء، بل إنها أســلوب حياة شامل 
الجســم  بيــن  التــوازن  تحقيــق  إلــى  يهــدف 
والــروح، وبيــن الفكر والعقــل وبين الوجدان 

والعاطفة. 
بيــن  تــوازن  تحقيــق  علــى  تســاعد  اليوغــا 
الجســم والــروح وبيــن العقــل والفكــر، ومــن 

خاللهــا تبرهــن خلــو الجســم مــن األمــراض 
الجســمية والنفســية، بــل هــي تســمح للفــرد 
بالوصــول إلى حالــة التوازن الفعــال للصحة 
والفكر. إن بعض أنواع التمرينات في اليوغا 
خصوصا الهاتا يوغا تعني التوازن بين الفكر 
والجســد، وهذا النوع من اليوغا يمثل الفكر 
المركزيــة علــى الترابــط بين الجســم والعقل 

والروح والعاطفة والوجدان. 
اليوغــا توفر التــوازن والتنســيق الكامل بين 
والعقليــة  البدنيــة  اإلنســان  قابليــات  جميــع 
تفــوق  الروحيــة  الحقائــق  إن  والروحيــة. 
الحــواس والنفــس والعقــل والمشــاعر كلهــا، 
وإنها تصل باإلنسان إلى المرحلة األولى من 

مراحل التقدم الروحي والفكري والعقلي. 
تجمع اليوغا بين األساليب البدنية والذهنية 
تحقيــق  إلــى  وتهــدف  والعقليــة،  والفكريــة 
الوحــدة بيــن العقــل والجســم، وبيــن الفكــر 
بيــن االنضبــاط  التــوازن  والعمــل، وتحقيــق 
واإلشباع واالنسجام بين اإلنسان والطبيعة. 

معراج أحمد معراج الندوي
األستاذ المساعد، قسم اللغة العربية وآدابها

جامعة عالية، كولكاتا - الهند 
merajjnu@gmail.com

اليـوغـا... رياضـة الفكـر والعقـل

مناشدة وزير اإلسكان... السالمة أواًل
يسعدني أن أقدم هذه المقالة التي من خاللها أرفع أهم االقتراحات متمنيا االهتمام بها، وهي تخص سالمة المواطنين 

وسكان هذه الشقق السكنية. أناشد بهذه المقالة وزير اإلسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر .

كما لألســف نسمع تلك األخبار التي 

تقــع  التــي  الحرائــق  مثــل  تحــدث 

أتيــت  لذلــك  الشــقق،  أو  بالمنــازل 

عليــه.  االطــالع  أتمنــى  باقتــراح 

بـــ  يســمى  مــا  وضــع  يتــم  أن  أواًل، 

“طفايــات الحريق” وأجهــزة اإلنذار 

بشــقق اإلســكان المؤقتــة الحاليــة، 

إذ كمــا نعلــم أن األجهــزة المتوافرة 

اســتخدمها  يتــم  والتــي  بمنازلنــا 

بفصــل  ونحــن  خصوًصــا  يومًيــا 

الصيــف، قد تكون خطرة جًدا مثل 

الـ “مايكروويف”، التكيف وغيرها.

الســكان  تدريــب  يتــم  أن  ويجــب 

علــى كيفيــة اســتخدام الطفايــات، 

المختلفــة  األنــواع  عــن  وتعليمهــم 

وكل  بالطفايــات؛  تتوافــر  التــي 

الســكان  ســالمة  أجــل  مــن  ذلــك 

والمواطنيــن؛ لتجنــب تلك الحرائق 

بتنسيق مع وزارة الداخلية الكرام.

مــع  التنســيق  يتــم  أتمنــى  ثانًيــا، 

المدنــي  للدفــاع  العامــة  اإلدارة 

بــدورات  يقومــوا  كــي  األعــزاء 

تعليــم  يتــم  خاللهــا  مــن  تدريبيــة 

كيفيــة  علــى  الســكان  المواطنيــن 

والحــاالت  الحريــق  مــع  التعامــل 

الطارئة، وماذا يجب على المواطن 

فعلــه فترة االنتظــار لوصول الجهة 

الحريــق  إخمــاد  وكيفيــة  المعنيــة، 

بطريقة أســرع، ومــا الطرق الالزمة 

هللا،  قــدر  ال  االختنــاق  حــال  فــي 

وغيرهــا من التعليمــات التي يجب 

توفيرها؛ من أجل ســالمة المواطن 

ومن أجل حمايتهم أمنًيا.

منكــم  أتمنــى  عليكــم،  أطيــل  لــن 

متابعــة هــذه المقالــة وأخذها بعين 
االعتبــار مــن أجــل التصــدي لتلــك 

األحداث.
 أســال المولــى أن يحفظنــا وإياكــم 
ويحمــي هــذا البلــد العزيــز مــن كل 

شر.

عبدالرحمن جليل الشيخ

الخطيب 
الطائفي 

العنصري 
الفاشل!

saeed.mohamed
@albiladpress.com

سعيد محمد

Û  منطقًيــا، ال يمكــن أن “ينضبط” الخطيب الطائفــي العنصري التكفيري
المتشــدد الفاشــل أًيا كان انتمــاؤه المذهبي! والصحيــح، عدم تضييع 

الوقت في “محاوالت ترشيد وتقويم هذا النوع من الخطباء”.. 
Û .الصحيح هو أال يرتقوا منبر الخطابة ليبثوا سمومهم في المجتمع
Û  العــدل لوزيــر  مهــم  تصريــح  وأمامنــا   ،2019 العــام  فــي  اآلن  نحــن 

والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف ســعادة الشــيخ خالــد بــن علــي آل 
خليفــة فــي شــأن تجديــد لغــة الخطاب الدينــي؛ والذي - كمــا ورد في 
التصريــح - “يأتــي انعكاســا لمــا ُجِبــل عليه أهل البحرين من وســطية 
واعتــدال، وهــو ما ُتترجمه رؤية جاللة الملــك المفدى بالتأكيد الدائم 
علــى ترســيخ قيــم االعتــدال والوســطية، وتفعيــاًل لمبــادرات الخطــة 
الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطنــي وترســيخ قيــم المواطنــة، ومــن 
بينها المبادرة المنوطة بوزارة العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف 
والمتعلقة بترشــيد الخطاب الديني ونشــر القيم الوطنية في مختلف 
دور العبــادة والمؤسســات الدينية والحد مــن اتجاهات التطرف ونبذ 

اآلخر”.
Û  تصريــح الوزيــر تطــرق إلــى “دور مملكــة البحريــن الريــادي فــي نشــر

بتطويــر  االهتمــام  ضــرورة  يؤكــد  مــا  وهــو  والتعايــش”،  التســامح 
الخطاب الديني والمحافظة على انفتاحه ووسطيته، بعيًدا عن الغلو 
والتطرف، الفًتا إلى أهمية دور األسرة واإلعالم والتعليم في التربية 
على القيم وغرس حب الوطن في نفوس األجيال، وكالم الوزير هنا 

“موضع اتفاق وتأييد”، من جانب كل حريص على الوطن.
Û  ســأعود إلــى العــام 2009، ففــي ذلــك العــام، اقتــرح وكيــل الشــؤون

العــدل والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف فضيلــة  بــوزارة  اإلســالمية 
الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح مرئيات للنهوض بمشــروع إســالمي 
وســطي يهــدف إلــى تنقيــة الخطــاب الديني مــن األمــور ذات النتائج 
الضغائــن  تثيــر  التــي  المتشــددة  تلــك  والســيما  العكســية،  الســلبية 
واألحقــاد والعــداوات والفتــن بيــن أهــل البلــد، ولم تكن تلــك المبادرة 
أو المــرة األولــى للشــيخ المفتــاح، فهــو كان وال يــزال، صاحب خطاب 
دينــي، ثقافــي، اجتماعي، إنســاني، فكــري معتدل، لكن بيــت القصيد، 
أنــه خــالل الســنوات العشــر الماضيــة، كانــت الخطــاب “الســيئ” مــن 
أطــراف عــدة، يظهــر بيــن حين وآخــر، والمــراد: إما أن يكــون التوجه 
نحــو ضبــط الخطــاب الدينــي صارًمــا ووفــق القوانيــن، أو ســتذهب 
الجهــود ســدى وســيبقى الحديــث فقــط حبًرا علــى ورق، ولــن تنجح 
مثل هذه الخطوات، وكالمي هذا ليس إثارة للتشاؤم، ولكن ألن البلد 
فــي حاجــة إلــى تطبيــق القانون علــى الجميع... المشــكلة ليســت في 
إصــدار التشــريعات والقوانيــن، إنمــا فــي تطبيقها علــى كل من يثبت 

عليه تجاوز القانون.

ال تجامل
كامل  المخاليق  حــزن  كن  اليوم  ذا 

شلته وسط قلبك وفي عينك تشيل 

حامل اليوم  ظهرك  في  طعنة  كم 
السيل مثلما  ينهمر  اللي  طيبك  من 

واألرامـــل اليتم  أهــل  ضيق  عديت 
المواويل  ــراق  ع يشبه  ألــم  صوتك 

هامل  لألقوال  وانته  لك  قلت  كم 
األقــاويــل قــديــم  بستذكر  ــوم  ــي وال

وتجامل الكثير  بــوجــه  تخجل  ال 
والغرابيل العنا  يحملك  طبعك 

عامل ويفيد  يرضيك  بما  عــامــل 
الرياجيل سمات  أسمى  من  والحزم 

األنامل  بعشر  الطيب  على  ابصم 
تأجيل دون  أرفضه  يضرك  واللي 

محمد الجلواح



القاهرة، عّمان - بنا المنامة - هيئة شؤون الكهرباء والماء

الخارجيــة  باســم  المتحــدث  أعلــن 
المصريــة أمــس أن وفــًدا مصرًيا ســوف 
يشــارك فــي ورشــة “الســام مــن أجــل 
مملكــة  تســتضيفها  التــي  االزدهــار” 
البحرين يومي 25 و26 يونيو الجاري.

ونقلت وكالة أنباء الشــرق األوســط عن 
المصريــة  الخارجيــة  باســم  المتحــدث 
أحمــد حافــظ قولــه: في إطــار االهتمام 
المصــري الدائم بأية محــاوالت للتعامل 
التــي  االقتصاديــة  التحديــات  مــع 
يواجهها الشــعب الفلســطيني، وااللتزام 
آمالــه  تحقيــق  علــى  بالعمــل  الثابــت 
حقوقــه  علــى  والحصــول  المشــروعة 
كافــة، وعلــى رأســها الحــق فــي إقامــة 
علــى  المســتقلة  الفلســطينية  الدولــة 
حدود 4 يونيو بالعام 1967، وعاصمتها 
القدس الشــرقية، وبما يــؤدي إلى إنهاء 
الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي علــى 

أســاس حــل الدولتيــن، ووفًقــا لمقررات 
العربيــة  والمبــادرة  الدوليــة  الشــرعية 
للســام، سيشــارك وفــد مصري برئاســة 
نائــب وزيــر الماليــة فــي ورشــة العمــل 
المقــرر عقدها فــي المنامة تحت عنوان 
“الســام مــن أجــل االزدهــار” يومــي 25 
و26 يونيــو الجاري.بينمــا أعلنــت المملكة 
األردنيــة أمــس عــن مشــاركتها فــي ورشــة 
التــي  االزدهــار”  أجــل  مــن  “الســام  عمــل 
 25 يومــي  البحريــن  مملكــة  تســتضيفها 
و26 يونيــو الجــاري. ونقلــت وكالــة األنبــاء 
األردنيــة عــن الناطــق الرســمي باســم وزارة 
قولــه  القضــاة  ســفيان  األردنيــة  الخارجيــة 
أمــس إن حــل الدولتيــن الــذي يضمــن قيــام 
الدولــة الفلســطينية المســتقلة على خطوط 
الرابــع مــن يونيــو 1967 وعاصمتهــا القدس 
الشــرقية، هو الســبيل الوحيد لحــل الصراع 
وتحقيق األمن واالســتقرار والسام الشامل 
أن  قــرر  األردن  أن  وأضــاف  المنطقــة.  فــي 
يشــارك فــي ورشــة العمــل االقتصادية، على 

مســتوى أمين عام وزارة المالية؛ لاســتماع 
لمــا ســيطرح والتعامــل معــه وفــق مبادئــه 
الثابتــة، وهــي أن القضيــة الفلســطينية هــي 
المركزية األولى، وأن ال بديل لحل الدولتين 
المشــروعة  الحقــوق  جميــع  يضمــن  الــذي 
حقــه  مقدمهــا  وِفــي  الفلســطيني  للشــعب 
فــي الحريــة والدولــة علــى ترابــه الوطنــي 
ومبــادرة  الدوليــة  الشــرعية  قــرارات  وفــق 
الســام العربية. وأكد موقف األردن الراسخ 
والواضــح أن ال طــرح اقتصاديــًا يمكــن أن 
يكــون بديــاً لحــل سياســي ينهــي االحتال 
ويلبــي جميــع الحقــوق المشــروعة للشــعب 
الفلســطيني.  وأكــد أن األردن ســيتعامل 
مع أي طرح اقتصادي أو سياســي وفق 
مواقفه الراسخة فيقبل ما ينسجم معها 
ويرفض أي طرح ال ينســجم مع ثوابته، 
مــع  والتواصــل  العمــل  فــي  وسيســتمر 
المجتمــع الدولي وتكريــس كل عاقاته 
وإمكاناته لحشد الدعم لمواقفه ولدعم 

الحق الفلسطيني.

الكهربــاء  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  قــام 
والماء الشــيخ نــواف بن إبراهيــم آل خليفة 
بزيارة لمحطة شــركة الــدور إلنتاج الكهرباء 
والماء لتفقد مواقع شبكة الكهرباء الرئيسة 

ومحطات إنتاج الكهرباء والماء الخاصة.
هيئــة  اســتعدادات  ضمــن  الزيــارة  وتأتــي 
الكهربــاء والماء ومحطــات اإلنتاج الخاصة 
الطاقــة  علــى  المتنامــي  الطلــب  لمواجهــة 
نتيجــة  الصيــف  فتــرة  خــال  الكهربائيــة 
ارتفــاع الحــرارة، إذ تأكــد الرئيــس التنفيذي 
اإلنتــاج  ومحطــات  الشــبكة  جهوزيــة  مــن 
لتغطيــة الطلــب علــى الطاقة والميــاه خال 
فتــرة الصيــف. وخال اللقــاء، أكدت محطة 
علــى  الطلــب  لمواجهــة  جهوزيتهــا  الــدور 
الكهربــاء والمــاء خــال صيــف 2019 وفــي 
ذات الوقــت اطلــع الرئيــس التنفيــذي علــى 
عمليات التشغيل والصيانة لوحدات اإلنتاج 
اتخذتهــا  التــي  واالســتعدادات  بالمحطــة 

الشــركة لإليفــاء بمتطلبــات المشــتركين من 
الطاقة الكهربائية والمياه.

ضــرورة  إبراهيــم  بــن  نــواف  الشــيخ  وأكــد 
لخدمــة  الشــركة  واعتماديــة  جهوزيــة 
الســّيما  للمملكــة  الرئيســة  الكهربــاء  شــبكة 
فــي فتــرات الصيــف وفــق اتفاقيــات شــراء 
الطاقــة والميــاه المبرمــة بيــن الطرفيــن، كما 
أهميــة  علــى  مشــدًدا  المحطــة  أداء  ناقــش 
لتقديــم  الازمــة  اإلجــراءات  جميــع  اتخــاذ 
الخدمة المطلوبة في إنتاج الكهرباء لجميع 

المشتركين وبكفاءة عالية.
يذكر أن القدرة اإلجمالية لمحطات شــركات 

إنتــاج الكهربــاء والمــاء فــي المملكــة تمثــل 
نســبة 80 % مــن قدرة التوليــد في المملكة، 
إذ يبلــغ إجمالــي قــدرة إنتاج هذه الشــركات 
مــن الكهربــاء 3096 ميجاوات و138 مليون 
جالون في اليوم من المياه المحاة. ويهدف 
تحقيــق  إلــى  الشــركات  هــذه  مــع  التعاقــد 
مســتوى عــاٍل مــن الجهوزيــة واألداء، وذلك 
بضمــان االلتزام بمعايير إنتــاج الكهرباء في 
إطــار المواصفــات العالمية فــي هذا المجال، 
إذ يجــب أن يشــمل ذلــك إجــراءات صيانــة 
آمنــة  تشــغيل  وعمليــات  الكفــاءة  عاليــة 

واقتصادية.

الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء في زيارة لمحطة شركة الدور إلنتاج الكهرباء والماء

مصر واألردن يشاركان في ورشة “السالم” محطة الدور تؤكد جهوزيتها لصيف 2019

المنامة - وزارة الداخلية

بــن  أحمــد  الشــيخ  الجمــارك  رئيــس  اســتقبل 
حمــد آل خليفــة وفــدا من شــركة DHL برئاســة 
الرئيــس التنفيــذي امادو ديالــو، وبحضور مدير 
أول الصناعــة والنقــل والخدمــات اللوجســتية 
وتطويــر األعمال بمجلــس التنمية االقتصادية.

وأوضــح رئيــس الجمــارك أن شــؤون الجمــارك 
تتطلع نحو تعزيز نمو عمليات التوزيع اإلقليمي 

البحريــن  مملكــة  فــي  اللوجســتية  والخدمــات 
 ،DHL بزيــادة فرص التعاون والنماء مع شــركة
وأنهــا تحــرص على زيادة اإليــرادات عن طريق 
مــع  والتعــاون  بالتشــاور  العمليــات  مواءمــة 
الشــركاء والعماء، وتعزيز الشراكة مع الهيئات 
التجــارة  حركــة  لتبســيط  األخــرى  الحكوميــة 

والسفر.

”DHL”زيادة فرص التعاون بين “الجمارك و

المنامة - وزارة الداخلية

للمــرور  العامــة  اإلدارة  أعلنــت 
تخصيص جائزة أسبوعية قيمتها 50 
دينــارا، بــدًءا من يوليــو المقبل ولمدة 
تســهيات  شــركة  مــن  بدعــم  عــام، 
لمســتخدمي   ،“ “امتيــاز  البحريــن 
الخدمــات المروريــة اإللكترونيــة عــن 
 )Bahrain.bh( طريق البوابة الوطنية
 )eTraffic( أو تطبيــق خدمات المــرور
Bah� (المتوافــر لألجهزة الذكيــة عبر 
apps /rain.bh( أو منصــات الحكومة 
اإلدارة  فــي  الموجــودة  اإللكترونيــة 
األماكــن  ومختلــف  للمــرور،  العامــة 
العامة والجهات الحكومية بالمملكة.

وتأتي هــذه الخطوة إلنجاز أكبر عدد 
من المعامــات اإللكترونية للخدمات 
حضــورا  تتطلــب  ال  التــي  المروريــة 
شــخصيا بأســرع وقــت، ويتــم توفير 
هيئــة  مــع  بالتعــاون  الخدمــات  هــذه 
اإللكترونيــة،  والحكومــة  المعلومــات 

وتحّدث بشكل مستمر.

للمــرور  العامــة  اإلدارة  وأشــارت 
يأتــي  الجائــزة  تخصيــص  أن  إلــى 
الخدمــات  لتطويــر  اســتمرارا 
المروريــة للجمهــور والتشــجيع على 
استخدام التكنولوجيا التي تختصر 
زمــن إنجــاز المعاملــة وتوفرهــا على 
مدار الســاعة، عبر إجراءات ميســرة 
وبكفــاءة عاليــة، مــا يعكــس الجهود 
الرامية لارتقاء بمســتوى الخدمات 
اســتفادة  وتســهيل  الحكوميــة 

المتعاملين منها.
المتوافــرة  الخدمــات  أن  إلــى  يشــار 
رخصــة  تجديــد  تتضمــن  إلكترونيــا، 
الســياقة، تجديــد تســجيل المركبــة(، 
االحتفــاظ برقــم لوحــة المركبــة، دفع 
المخالفــات المروريــة، إصــدار رخصة 
إلــى  إضافــة  تالــف،  أو  فاقــد  بــدل 
تحديــث بيانــات االتصــال؛ مــن أجــل 
تلقي اإلشــعارات، كمــا يمكن للجمهور 
االستعام عن سجل حوادث المركبة.

“المرور” تعلن عن جائزة أسبوعية

إستراتيجية لتجديد لغة الخطاب الديني
ــز مــســيــرة الـــوحـــدة اإلســامــيــة ــعــزي ــر الـــعـــدل: نــشــر الــوســطــيــة وت ــ وزي

اإلســامية  والشــؤون  العــدل  وزيــر  قــال 
واألوقــاف الشــيخ خالــد بــن علــي آل خليفــة 
يأتــي  الدينــي  الخطــاب  لغــة  تجديــد  “إن 
انعكاســا لمــا ُجِبــل عليــه أهــل البحريــن مــن 
وســطية واعتــدال، وهــو مــا ُتترجمــه رؤيــة 
جالــة الملــك بالتأكيــد الدائــم علــى ترســيخ 
قيم االعتدال والوســطية، وتفعيا لمبادرات 
الوطنــي  االنتمــاء  لتعزيــز  الوطنيــة  الخطــة 
وترســيخ قيم المواطنة، ومــن بينها المبادرة 
المنوطة بوزارة العدل والشــؤون اإلســامية 
الخطــاب  بترشــيد  والمتعلقــة  واألوقــاف 
الدينــي ونشــر القيــم الوطنيــة فــي مختلــف 

دور العبــادة والمؤسســات الدينية والحد من 
اتجاهات التطرف ونبذ اآلخر”.

وذكر وزير العدل أن “مملكة البحرين صاحبة 
دور ريــادي فــي نشــر التســامح والتعايــش، 
بتطويــر  االهتمــام  ضــرورة  يؤكــد  مــا  وهــو 
الخطــاب الدينــي والمحافظــة علــى انفتاحه 
ووســطيته، بعيًدا عــن الغلو والتطرف”، الفًتا 
إلى أهمية دور األسرة واإلعام والتعليم في 
التربيــة علــى القيــم وغرس حــب الوطن في 

نفوس األجيال.
وأشــار إلــى “أن الــوزارة أعــدت إســتراتيجية 
إن  حيــث  الدينــي،  الخطــاب  لغــة  لتجديــد 
األعلــى  المجلــس  مــع  وبالتنســيق  الــوزارة 

األوقــاف  وإدارتــي  اإلســامية،  للشــؤون 
تطويــر  فــي  مســتمرة  والجعفريــة،  الســنية 
وتدريــب الخطبــاء والدعــاة وقطعت شــوًطا 

كبيًرا في هذا الشأن”.
وأضــاف الوزيــر “أن هــذه البرامــج التدريبية 
نشــر  إلــى  تهــدف  المتخصصــة،  والــدورات 
الوسطية وتعزيز مســيرة الوحدة اإلسامية 
يصــب  ذلــك  وكل  والخــاف،  الفرقــة  ونبــذ 
فــي تعزيــز مســيرة تجديد الخطــاب الديني، 
إضافــة للمطبوعــات التــي تصدرهــا الــوزارة 
من كتب وخطب ومؤلفاٍت شرعية ووعظية 
لصقــل  والخطيــب  الواعــظ  منهــا  يســتفيد 

الشيخ خالد بن عليموهبته ووظيفته”.

المنامة - بنا
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اإلعالم: بحث قانون “عصري ومستنير” للصحافة قريبا
%  90 بـــنـــســـبـــة  الـــمـــؤقـــتـــة  ــود  ــ ــق ــ ــع ــ ال مـــلـــف  حـــلـــحـــلـــة 

أكدت وزارة شؤون اإلعام بأن الحكومة 
الصحافــة،  قانــون  إعــداد  مــن  انتهــت 
وســتقوم بإحالته للســلطة التشريعية في 
الفترة المقبلة لدراســته وإقراره.وأشارت 
مــن  تعانــي  ال  البحريــن  أن  إلــى  الــوزارة 
فــراغ تشــريعي فــي مجــال اإلعــام، بــل 
أن القانــون الجديــد سيســهم فــي حمايــة 
الصحافــي ومؤسســته اإلعامية، ويدعم 
حريــة الــرأي والتعبير المســؤولة، وتعزيز 
إضافــة  تمــت  كمــا  الوطنيــة،  الثوابــت 
فــي  اإللكترونــي  باإلعــام  خــاص  فصــل 
بجهــود  الــوزارة  الجديد.وأشــادت  القانــون 
فــي  زينــل،  فوزيــة  النــواب  مجلــس  رئيســة 
دعــم قطــاع اإلعــام والصحافــة فــي المملكة، 
ومــا تقدمــت بــه مــن ســؤال برلمانــي فــي دور 
االنعقاد األول من الفصل التشــريعي الخامس 
الــوزارة  اتخذتهــا  التــي  اإلجــراءات  “عــن 
فــي  الســامية  الملكيــة  التوجيهــات  لتنفيــذ 

مختلــف المناســبات والفعاليات، خصوصا في 
رســالة جالــة العاهــل بمناســبة اليــوم العالمي 
للصحافة، ويــوم الصحافة البحرينية، في كل 
عــام، بشــأن إصــدار قانــون عصــري ومســتنير 
يعــزز مــن الحريــات المســئولة فــي الصحافــة 
واإلعام، ويواكب التطورات الهائلة في تقنية 
المعلومات واالتصــاالت والمجال اإللكتروني، 
وعــن الوقــت المتوقع إلحالة مشــروع القانون 

إلى السلطة التشريعية”.
وتجاوبــا مــع مقتــرح رئيســة مجلــس النــواب 
بخصــوص تثبيــت موظفــي العقــود المؤقتــة 
بــوزارة شــؤون اإلعــام، كشــفت الــوزارة عــن 
أن أكثــر من 90 % مــن ملفات العقود المؤقتة 
بالوزارة تم حلها بالتنســيق مع ديوان الخدمة 
المدنيــة، وأنها فــي طور اســتكمال البقية، من 
خــال اإلجــراءات القانونية، وما يتناســب مع 

ضرورة وحاجة وطبيعة العمل اإلعامي.
وأضافــت أنــه ضمــن توجيهــات وزيــر شــؤون 

اإلعــام دربت الوزارة أكثر من 100 شــاب من 
خال برنامج مشترك مع هيئة صندوق العمل 
األســاس  المــورد  سيشــكل  والــذي  “تمكيــن”، 
لــوزارة اإلعــام من الكــوادر البشــرية المؤهلة 

والمدربة بشكل متطور وتخصصي.
رئيســة  بــه  تقدمــت  الــذي  االقتــراح  وبشــأن 
مجلــس النــواب مــع عــدد مــن النــواب بشــأن 
زيادة عدد الساعات المخصصة لبث الجلسات 

والبرامج المتعلقة بأعمال ونشــاطات السلطة 
التشــريعية، أشــارت الوزارة إلى إمــكان زيادة 
الجلســات  لبــث  المخصصــة  الســاعات  عــدد 
والبرامــج المتعلقــة بالشــؤون البرلمانية ضمن 
القائمــة،  الفضائيــة  التلفزيونيــة  القنــوات 
بالتعاقــد مع إحدى شــركات اإلنتــاج اإلعامي 

والفني الخاصة.

فوزية زينلعلي الرميحي

المنامة - بنا

Û  اللقــاء الموســع الــذي تنفــرد بــه صحيفــة “البــاد” بعددهــا الصــادر اليــوم، مع
الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء ســعادة الشــيخ نواف بن إبراهيم آل 
خليفــة، يحمــل بين ســطوره دالالت تتخطى الحديث عــن خدمات الكهرباء 

والماء، كيف هي وإلى أين تتجه؟ لما هو أبعد من ذلك.
Û  فالشــيخ نــواف، والــذي كان متجاوبــا مع أســئلتي المتعددة، لفتــرة تجاوزت

الساعات الثاث بوضوح وشفافية توجز مقومات القائد الحكومي الناجح، 
الذي يقف بثبات على أرضية صلبة من النجاح، والتطوير، واإلنجاز، يشاركه 

بها جميع موظفي الهيئة.
Û  وألن رأس الهــرم فــي الهيئــة كذلــك، وألن أبــواب مكتبــه مفتوحــة لجميــع

العمــل  تقاريــر  ويتابــع  التشــغيل،  لمواقــع  بنفســه  ينــزل  وألنــه  الموظفيــن، 
والشــكاوى علــى مســافة واحدة من االهتمام، أضحت األمــور كلها على خير 
ما يرام، بدءا من مخرجات العمل ونتائجها، ووصوال لرضا المستهلك نفسه.

Û  واســتوقفني بســياق حديثه ســعادته، تأكيده المتكرر على أهمية استقطاب
الكفــاءات الوطنيــة، كنهــج أساســي لنجــاح وتطــور عمــل الهيئــة، يوازيهــا 
الحفــاظ علــى ذوي الخبــرة والمعرفــة، وبأن المعــدات واآلالت قابلــة للتغيير 

واالستغناء، بخاف البشر.
Û  واســتوقفني ايضــا وجــود شاشــة إلكترونية مثبته على جــدار مكتبه، تحدد

علــى مدار الســاعة، اســتهاك مملكــة البحرين من الكهربــاء، وعلى ذلك علق 
مبتسما )عيني ال تفارقها لحظة(.

Û  ،هــذا الفكر الُمتحضر، والمتطور، هــو خاصة صناعة القائد الحكومي القوي
الــذي يهتــم خــال )ســويعات( العمــل وخارجهــا، بأن ينــال كل ذي حــق حقه، 
فشــكرا لســعادته، وشــكرا ألبطــال هيئــة الكهربــاء والمــاء، والذيــن يقدمــون 

بإخاصهم لنا الراحة واالستقرار والطمأنينة.

صناعة القادة 
بـ “الجهاز 
الحكومي”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

وضع لبنة مركز إقليمي لمكافحة االتجار باألشخاص
البحرين لمبادرة  دعما  واألكاديمية  الفنية  خبراتها  تقدم  المتحدة”  “األمم 

ســوق  تنظيــم  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــع 
العمــل رئيس اللجنــة الوطنية لمكافحة االتجار 
باألشــخاص أســامة العبســي مــع مديــر مكتــب 
المخــدرات  بمكافحــة  المعنــي  المتحــدة  األمــم 
والجريمة في دول مجلس التعاون حاتم علي، 
تفاهــم إلنشــاء مركــز خبــرة وتدريــب  مذكــرة 
إقليمي في مجال مكافحة االتجار باألشخاص 
يعمــل علــى وضــع المعاييــر وتدريــب المدربين 
وتخريــج الخبــراء فــي مجال مكافحــة االتجار 
باألشخاص على أن تقدم األمم المتحدة الدعم 
الفني للمركز.وقال العبسي، على هامش توقيع 
االتفاقيــة فــي أبوظبــي 20 يونيــو الجــاري، إن 
البحرين حققت مجموعة من الخطوات المهمة 
فــي مجال تعزيز بيئــة العمل ومكافحة االتجار 
باألشــخاص؛ انطاًقا من قناعة راسخة وأسس 
دستورية وقانونية واجتماعية متجذرة بصون 

حقوق كافة أطراف العمل.
وقــال إن الريــادة اإلقليميــة فــي هــذا المجــال 
ممثلــة بالتصنيف في الفئــة األولى للعام الثاني 
علــى التوالــي فــي تقريــر الخارجيــة األميركية، 
اســتثمارها  يجــب  المتحــدة،  األمــم  وتقاريــر 
فــي تأســيس مركز خبــرة إقليمي يضــع معايير 

مكافحــة االتجار باألشــخاص ورعايــة الضحايا 
األوســط  الشــرق  لمنطقــة  عليهمــا  والتدريــب 
األمــم  مكتــب  مــع  بالتعــاون  إفريقيــا  وشــمال 

المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.
األولــى  للفئــة  البحريــن  ارتقــاء  منــذ  وأضــاف 
العــام الماضــي قامــت وفــود عــدة مــن المنطقة 
بزيــارة البحريــن لاطــاع علــى تجربتهــا، وتــم 
البحرينييــن  والخبــراء  المســؤولين  دعــوة 
المعتمديــن لزيــارة دول أخــرى لتقديــم الدعــم 
وصــوالً  المنطقــة  دول  فــي  والمشــورة  الفنــي 
للمغــرب العربــي، األمــر الذي يدل علــى الحاجة 
الخبــرات،  ويطــور  يحتضــن  لمركــز  اإلقليميــة 
ويضع المعايير وأدلة العمل االسترشــادية ذات 
العاقــة بالوضع القائم علــى األرض في منطقة 

الشرق األوسط. 
وتابــع: تمكنــا من تدريب مجموعــة من الكوادر 
فــي مختلــف الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة 
بقضيــة االتجــار ومنحهــم المهــارات األساســية 
للتعــرف علــى الضحايــا وطــرق التعامــل معهــا، 
بحرينييــن  تدريــب خبــراء  علــى  كمــا حرصنــا 
يقدمــون خاصــة التجــارب العالميــة لمكافحــة 
عمــل  ورش  خــال  مــن  باألشــخاص  االتجــار 

محلية وإقليمية، مضيًفا “إننا اليوم ومن خال 
توقيع مذكرة التفاهم مع مكتب األمم المتحدة 
المعنــي بمكافحــة الجريمــة والمخــدرات بــدول 
التعــاون نضــع اللبنــة األســاس لتأســيس مركــز 
إقليمــي للخبــرة والتدريب في مجــال مكافحة 

االتجار باألشخاص”.
وأضــاف أنــه بموجــب االتفاقية ســيقوم مكتب 
لمركــز  الفنــي  الدعــم  بتقديــم  المتحــدة  األمــم 
التدريب الذي سيكون مقره ضمن مركز حماية 
ســوق  تنظيــم  بهيئــة  الوافــدة  العمالــة  ودعــم 

العمــل، قــادر علــى تدريــب الكــوادر والخبــراء 
محلًيــا وإقليمًيــا، مضيًفــا “نأمل أن يكــون لدينا 
أشــخاص  صلــة  ذو  حكومــي  جهــاز  كل  فــي 

ممارسين برتبة مدرب معتمد”.
مــن جانبــه، قــال علــي “باعتبارنا األمانــة العامة 
بمكافحــة  المتعلقــة  المتحــدة  األمــم  التفاقيــة 
الجريمــة وبرتوكولها الخــاص بمكافحة االتجار 
باألشــخاص والهجــرة غيــر الشــرعية، نعمــل مع 
المملكــة منــذ ســنوات عــدة فــي مجال ترســيخ 

مبدأ مكافحة االتجار باألشخاص”.

العبسي يوقع مذكرة تفاهم مع األمم المتحدة

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل
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2019 الــعــام  مــن  األول  ــع  ــرب ــال ب نفطية  غــيــر  ســلــع 

واردات البحرين من أبوظبي

أظهرت بيانات رسمية أن إمارة أبوظبي صدرت للبحرين سلعا غير نفطية بقيمة 142.6 
مليون دوالر خالل الربع األول من العام الجاري.

ودلت هذه األرقام على أن البحرين احتلت 
المركــز الثالــث بقيمــة الصــادرات الخارجــة 

من أبوظبي لدول الخليج األخرى.
وأشــارت البيانات نفســها أن اإلمارة أعادت 
تصديــر ســلع للمملكة خــال الربع األول من 

العام الجاري بلغت 241.6 مليون دوالر.
فــي  الخارجيــة  التجــارة  إجمالــي  وارتفــع 
العربــي  الخليــج  دول  مــع  أبوظبــي  إمــارة 
خال الربع األول من 2019، بنسبة 7.7 %، 

قياسا بالعام 2018، على أساس سنوي. 
تجــارة  بلغــت  رســمية،  بيانــات  وبحســب 
أبوظبــي الخليجيــة نحــو 4.96 مليــار دوالر 
فــي الفتــرة، مقابــل نحــو 4.6 مليــار دوالر 

خال فترة ذاتها من 2018.
وســجلت الصــادرات اإلجماليــة مــن اإلمارة 

لــدول الخليــج نحو 2.1 مليــار دوالر، مقابل 
1.78 مليــار دوالر بنفــس الفتــرة مــن العــام 
الماضــي، بزيــادة 18 %. كمــا زادت واردات 
أبوظبــي مــن الخليج بنفس النســبة 18 %، 
حتــى وصلــت إلــى 1.1 مليــار دوالر، مقابــل 
1.06 مليار دوالر للفترة المقابلة من 2018.

لــدول  تصديرهــا  المعــاد  الســلع  عــن  أمــا 
الخليج، فقد بلغت 1.72 مليار دوالر، مقابل 
1.73 مليــار دوالر بالفتــرة المقارنــة بالعــام 

الماضي، بانخفاض 0.6 % فقط.
إمــارة أبوظبــي صــدرت ســلعها  وتبيــن أن 
الســعودية  تصدرتهــا  خليجيــة  دول  ألربــع 
بقيمــة 1.6 مليــار دوالر، ثــم الكويــت بقيمة 
260.6 مليــون دوالر، فالبحريــن فــي المركز 
الثالــث بقيمة صادرات بلغت 142.6 مليون 

 92.2 بقيمــة  ُعمــان  ســلطنة  ورابعــا  دوالر، 
مليون دوالر. وأعادت أبوظبي تصدير سلع 
دوالر،  مليــار   1.02 بقيمــة  الســعودية  إلــى 
لتأتــي الكويــت فــي المرتبــة الثانيــة بقيمــة 
397.5 مليــون دوالر خــال الربــع األول من 
المعــاد  أبوظبــي  صــادرات  وبلغــت   .2019

مليــون   241.6 نحــو  للبحريــن  تصديرهــا 
دوالر، ثم ســلطنة ُعمان بقيمة 67.4 مليون 

دوالر بالمركز الثاني.
وجاءت سلطنة عمان بالمركز الثالث بقيمة 
ثــم  دوالر،  مليــون   91.02 بلغــت  واردات 

الكويت بقيمة 42.3 مليون دوالر.

“فيفا” تبرم شراكة مع 
“التجارية  للتطوير”

عقــدت فيفــا البحريــن شــراكة إســتراتيجية 
مــع الشــركة التجارية للتطويــر العقاري، التي 
تقوم بموجبها بتقديم البنية التحتية وحلول 
 تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت الحديثــة في 
التجاريــة  للشــركة  تطويــري  مشــروع  أول 
ســيمفوني.  بــرج  وهــو  بالبحريــن،  العقاريــة 
أهــداف  مــع  تماشــيًا  الشــراكة  هــذه  وتأتــي 
تطويــر  تشــمل  والتــي  األمــد  بعيــدة  “فيفــا” 
البنيــة التحتيــة لشــبكات االتصــاالت وتقنيــة 
المعلومــات. وســتقوم فيفا البحريــن بتجهيز 
برج سيمفوني المؤلف من 46 طابًقا بمحاذاة 
التغطيــة  بحلــول  الدبلوماســية  المنطقــة 
شــبكات  ذلــك  فــي  بمــا  للموبايــل  المتطــورة 
األليــاف الضوئيــة، مــا يتيــح لســاكني البــرج 
األكثــر  البرودبانــد  خدمــات  مــن  االســتفادة 

تقدما واألسرع في المملكة.

المنامة - فيفا البحرين

المنامة - زين البحرين

أعلنت زين البحرين عن شــراكة جديدة بينها وبين شــركة “تشــابو البحرين 
CHAPO Bahrain” مــن خــالل تزويــد األخيــرة بحلــول اتصــاالت مميــزة 
وحديثــة. بموجــب هــذه الشــراكة، ســتقدم شــركة زيــن البحريــن خدمــات 

اإلنترنت الثابت والهاتف المتنقل. 

وتــم توقيــع الشــراكة في مقر شــركة 
بمنطقــة  الرئيــس  البحريــن  تشــابو 
مديــر  زيتــون  يــزن  بيــن  عســكر 
الشركات والمؤسسات بزين البحرين 
وأيمــن العلــوي مدير تطويــر األعمال 
رئيــس  إلــى  إضافــة  البحريــن،  زيــن 
بشــركة  البشــرية  والمــوارد  اإلدارة 

تشابو البحرين، حسين الخرس. 
وقال يزن زيتون “يسر زين البحرين 
التعاون مع شــركة تشــابو ومثل هذه 
زيــن  شــركة  التــزام  تعــزز  الشــراكة 
اتصــاالت  حلــول  بتقديــم  البحريــن 
تقديــم  تؤكــد  كمــا  للعمــاء،  شــاملة 
خدمــة عمــاء مميــزة فــي المملكــة، 
وتركــز علــى تعزيــز التزامهــا بالتميــز 
واالبتــكار في تقديم خدمات اتصال 

عالية الجودة”. 
مــن جانبه، قال حســن الخرس “نحن 
خدمــات  علــى  لحصولنــا  ســعداء 
االتصــال مــن شــركة زيــن البحريــن، 

مــن  البحريــن  زيــن  تعــد  حيــث 
الشــركات التــي أضافت قيمة لســوق 
البحريــن عمومــا وســوق االتصــاالت 
بالتزامهــا  وُعرفــت  كمــا  خصوصــا. 
الخدمــات  أفضــل  وتقديــم  بالتميــز 
لشــركائها وعمائهــا”.   وتعــد شــركة 
تشــابو البحريــن من أنجح الشــركات 
فــي مجال الهندســة المدنيــة وعقود 
البناء، وتعقد نشــاطاتها في البحرين 

ودول الشرق األوسط.

“زين” توفر حلواًل  لـ “تشابو البحرين”

واشنطن - أ ف ب

األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  فرضــت 
تكنولوجيــة  شــركات   5 علــى  عقوبــات 
صينيــة، في إطار الحــرب التجارية التي 
والصيــن،  المتحــدة  الواليــات  تخوضهــا 
قبــل أيــام من لقاء بين الرئيســين دونالد 

ترامب وشي جينبينغ.
فقــد أدرجــت وزارة التجــارة األميركيــة، 
لإللكترونيــات،  الكبــرى  شــركة ســوغون 
و3 مــن فروعها لتصنيع الرقائق، ومعهدا 
معلوماتيــا تابعــا للجيــش الصينــي، فــي 
قائمــة الشــركات التــي يحظــر عليهــا بيع 

األدوات التكنولوجية.
 وتعتبــر إدارة ترامــب أن هذه الشــركات 
“تصرفــت ضــد األمن القومــي أو مصالح 

السياسة الخارجية للواليات المتحدة”.
وأثــرت التوتــرات التجاريــة الحــادة بين 
أكبــر قوتيــن اقتصاديتيــن علــى قطــاع 
واشــنطن  منعــت  أن  منــذ  التكنولوجيــا، 
في مايو الماضي حصول شــركة هواوي 

العماقــة - ثانــي أكبــر شــركة فــي العالــم 
التكنولوجيــا  علــى   - الذكيــة  للهواتــف 

األميركية ألسباب أمنية. 
وردا علــى ذلــك، أعلنت بكين عن إنشــاء 
قائمتها السوداء للشركات األجنبية “غير 

الموثوق بها”.
المتحــدة  الواليــات  قــررت  ذلــك،  ومــع 

أعلــى  علــى  الحــوار  اســتئناف  والصيــن 
مســتوى لمحاولــة وقــف هــذا التصعيــد 

التجاري الذي ال يمكن توقع نتائجه.
ومــن المقــرر أن يلتقي ترامــب والرئيس 
الصينــي شــي جينبينــغ األســبوع المقبل 
فــي  العشــرين  مجموعــة  قمــة  خــال 

اليابان.

ــن ــدي ــل ــب فـــي إطـــــار الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة بــيــن ال
واشنطن تعاقب 5 شركات صينية

142.6
دوالر مــلــيــون 

“ABC” و“العربي” و“جيبك” تدعم “مئوية المصارف”
الـــــــوزراء رئـــيـــس  ســـمـــو  ــة  ــ ــاي ــ رع تـــحـــت  ديــســمــبــر  ــق 11  ــل ــط ــن ت االحـــتـــفـــالـــيـــة 

أعلنــت جمعيــة مصــارف البحريــن عن تلقيهــا المزيد مــن الدعم والرعايــة الحتفالية 
البحريــن بمــرور 100 عــام علــى تأســيس القطــاع المصرفــي، والتي تقيمهــا الجمعية 
تحــت رعايــة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة، وقــد جــرى اإلعــالن عنها في أبريــل الماضــي، وتتضمن جملة مــن الفعاليات 
واإلصــدارات واللقــاءات، وصوال ليوم االحتفال الرســمي بهذه المناســبة بتاريخ 11 

ديسمبر المقبل.

وأعربــت الجمعيــة عــن شــكرها وتقديرها 
لــكل مــن بنــك ABC “المؤسســة العربيــة 
وشــركة  العربــي،  والبنــك  المصرفيــة”، 
الخليج لصناعة البتروكيماويات “جيبك”، 
علــى دعــم االحتفاليــة، وبمــا يســهم فــي 
تحقيــق األهــداف المنشــودة منهــا، وإبراز 
التنميــة  فــي  المصرفــي  القطــاع  دور 
االقتصادية المستدامة والترويج لمكانته 
إذ  وعالميــا،  وإقليميــا  محليــا  الرياديــة 
يشــغل هــذا القطــاع المرتبــة الثانيــة فــي 

القطاعــات المســاهمة فــي الناتــج المحلي 
اإلجمالــي بعد النفط، وتوظف مؤسســاته 
نحــو 14 ألفــا أكثــر مــن 65 % مــن بينهــم 

بحرينيون.
وأكــد الرئيــس التنفيــذي للجمعيــة وحيــد 
مــن  والرعايــة  الدعــم  هــذا  أن  القاســم 
المؤسســات والشــركات الوطنيــة الرائدة، 
من شــأنه مســاعدة الجمعية على تحقيق 
أهدافهــا في تعزيز الركائز المتينة للقطاع 

المصرفي في البحرين.

وقدم بنك ABC دعما الحتفالية الجمعية 
بمــرور 100 عــام علــى القطــاع المصرفي، 

وذلك كراعي ذهبي.
كمــا قــدم البنــك العربــي دعمــه للفعاليــات 
منضمــا بذلــك إلى قائمة الرعــاة الفضيين. 

وأكــد مديــر منطقــة البحريــن فــي البنــك 
العربــي، محمد عبدالخالــق أن “هذا الدعم 
بمســاندة  الراســخ  البنــك  التــزام  يجســد 
فــي  المصرفــي  القطــاع  تطويــر  جهــود 
البحرين واالقتصاد الوطني ككل ال ســيما 

وأن البنــك العربــي يعتبر من أوائل البنوك 
التــي تواجــدت فــي المملكــة، وذلــك فــي 
إطار مسيرة البنك الناجحة والممتدة منذ 

ما يقارب 9 عقود. 
وفــي اإلطار ذاتــه، قدمت شــركة “جيبك” 

دعمها راعيا برونزيا لهذه الفعالية.
لصناعــة  الخليــج  شــركة  رئيــس  وقــال 
البتروكيماويــات عبدالرحمن جواهري إن 
هــذه الرعاية تأتــي في إطار دعم “جيبك” 
لاقتصاد الوطني في البحرين، باعتبارها 
فاعلــة  بشــراكة  شــركة وطنيــة، وترتبــط 
وأساسّية مع القطاع المصرفي وغيره من 
القطاعــات االقتصاديــة فــي دعم مســيرة 
التنميــة الوطنيــة. وأضــاف أن االحتفــال 
بمئويــة القطــاع المصرفــي فــي البحريــن 
للترويــج  مواتيــة  فرصــة  ُيمثــل  إنمــا 
لاســتثمار فــي المملكة، وتحقيــق الفائدة 
والمصرفيــة  الماليــة  للمؤسســات  ليــس 
لجميــع  إنمــا  فحســب،  البحرينيــة 
الشــركات االقتصاديــة، صناعية وخدمية 
ولوجســتية وغيرها من الشــركات العاملة 

على دعم االقتصاد الوطني في المملكة.

المنامة - جمعية المصارف

محمد عبدالخالق وحيد القاسم عبدالرحمن جواهري

تقديم خدمات 
اإلنترنت الثابت 

والهاتف 
المتنقل

المحرر االقتصادي

 زينب العكري

23 يونيو 2019 األحد
20 شوال 1440

المناعي: الطلبات اإلسكانية بحاجة لمطور ذكي يلبي الرغبات
أكــدت نائــب الرئيــس للتســويق والمبيعــات فــي شــركة “غولدن غيــت” إيمــان المناعي أن 
التراجــع فــي إشــغال بعض المناطق بســبب التقديرات الخاطئة لبعــض المطورين الذين 
يســتثمرون فــي مناطــق مليئــة بالمشــاريع المتشــابهة ال تتميــز بــأي شــيء عــن المشــاريع 

األخرى، لذلك ال يحصلون على نسب اإلشغال التي كانوا يطمحون فيها.

ارتفــاع  علــى  اعتــاد  الســوق  أن  وأضافــت 
يحققــون  الذيــن  بينمــا  الســلبية  األصــوات 
أرباحا من العقار ال يتحدثون، كما أن نســبة 

السلبيين في السوق كبيرة.
فــي  اإلســكانية  الطلبــات  أن  وأوضحــت 
ألــف طلــب، وهــي   40 مــن  أكثــر  البحريــن 
تحتاج إلى مطور ذكي ينشئ وحدات تلبي 
احتياجــات المواطنيــن بمســاحات ممتــازة، 
وبشــراكة مــع بنــك اإلســكان، فإنــه ســيكون 
المطــور قــادًرا علــى البيــع، وتحقيــق نســب 
إشــغال عاليــة، ومــن الطبيعــي أن ال يتمكن 
المســتثمر من بيع مشــروعه المكرر إذ هناك 

تشبع في السوق من نفس فئة المشروع.

وقالــت إنــه البــد مــن مواجهــة الصعوبــات 
أســعار  ارتفــاع  ومــع  مبتكــرة،  بطريقــة 
الكهربــاء ينبغــي أن نبنــي منشــآت صديقــة 
للبيئــة تقلــل مــن اســتهاك الكهربــاء. وفــي 
ذات  الشــقق  بمشــاريع  المليئــة  المناطــق 
الغرفــة الواحــدة، يجب أن يتجه المســتثمر 
لمشاريع الشقق ذات الغرف الثاث، مؤكدة 
ً أن الصعوبــات التــي يواجهها المســتثمرون 
فــي بعض المناطــق ناتجة عن عدم قيامهم 

بدراسات مستفيضة للمشروعات.
ولفتــت المناعــي إلــى أن فــرض الحكومــة 
مــن  يزيــد  التحتيــة  البنيــة  علــى  رســوما 
كلفــة التطويــر لكــن الحل في ابتــكار حلول 

لتقليــل الكلفــة وليس في التذمــر، مبينة أن 
العمــل العقــاري يخلقــه المطورون أنفســهم، 
مشيرة إلى أن مشروع “غولدن غيت” حقق 
وللجهــود  لمزايــاه  نظــرا  قياســية  مبيعــات 

التسويقية النشطة فيه.
وأكــدت أن الســكن حاجــة أساســية لجميــع 

وتــزداد  تتنامــى  الحاجــة  وهــذه  النــاس 
النمــو الســكاني، وســيكون علــى  فــي ظــل 
المناطــق  بحســب  فــرص  المطوريــن خلــق 
للمعطيــات  وفًقــا  أصحابهــا  واحتياجــات 
الســوقية، وأن البنــاء انطاًقــا مــن التقليــد 
وبعيــًدا عــن دراســة الســوق ســينتهي إلــى 
صعوبــات تتعلق بنســب اإلشــغال أو ضعف 

الطلب.
الضمــان  حســاب  فــرض  تأثيــرات  وعــن 
تــزداد  أن  “أتوقــع  قالــت  المطوريــن،  علــى 
المشــروعات العقاريــة لكــن عــدد المطورين 
التنظيــم  اشــتراطات مؤسســة  ســيقل ألن 
العقاري تتطلب أن يكون المطور ذا ســيولة 
ماديــة، وخبــرة، وكفــاءة، ومــن لــم تتوافــر 
فيه هذه االشــتراطات سيخرج من السوق، 
وستساعد هذه الشروط على تقليل وإنهاء 

ظاهرة المشاريع المتعثرة والمتأخرة”.

إيمان المناعي

المحرق- طيران الخليج

اســتقبلت طيــران الخليــج أمــس طائرتهــا الثالثة من طراز أيربــاص 320 نيو، والتي ستشــغلها الناقلة لتســيير رحالتها إلى أحدث 
وجهاتها - ماليه في جزر المالديف. ويأتي استالم الطائرة المذكورة ضمن مشروع طيران الخليج لتطوير أسطول طائراتها الذي 

سيشهد بحلول نهاية العام 2023 استالم ما مجموعه 12 طائرة من طراز أيرباص 320 نيو.

الخليــج  لطيــران  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
كريشــمير كوتشكو “نحن سعداء بهذا التطور 
الجديد الذي يأتي ضمن وعد الناقلة بتوسيع 
أســطولها تماشــيا مع اتســاع شــبكة وجهاتها. 
بفضــل شــواطئها الهادئــة ومياههــا الصافيــة، 
تتســق جــزر المالديــف تماما مع إســتراتيجية 
)البوتيــك( الجديــدة الخاصة بنا، والتي نخدم 
مــن خالهــا المســافر المرفــه الــذي يبحث عن 

عطلة استوائية مفعمة بالرفاهية”.
وستســّير طيران الخليج 5 رحات أســبوعية 
مباشــرة مــن مطــار البحرين الدولــي تقلع في 
الســاعة 11:20 ليا لتحط في الساعة 06:25 
صباحا بالتوقيت المحلي، مع تكملة الرحات 
صباحــا   07:25 الســاعة  فــي  كولومبــو  إلــى 
لتحط في الساعة 09:25 صباحا. أما رحات 

العــودة، فســتبدأ مــن كولومبــو فــي الســاعة 
04:55 مســاء لتحــط فــي ماليــه فــي الســاعة 
05:55 مســاء، وتقلــع للبحريــن فــي الســاعة 
06:55 مســاء لتصل إليها في الســاعة 10:05 
ليــاً. وتعــد طائــرة أيربــاص 320 نيــو لطيران 

الخليج هي اإلصدار األكثر تطورا وتقدما في 
استهاك الوقود. تتميز هذه الطائرة الجديدة 
بأكبر مقصورة ممر فردي في الســوق وتتميز 
باســم  المعروفــة  الكبيــرة  الجنــاح  بأجهــزة 

شاركلتس. 

ستشغلها الناقلة إلى أحدث وجهاتها “ماليه بالمالديف”
“طيران الخليج” تستلم ثالث “أيرباص 320 نيو”
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كشــف الرئيس التنفيذي لشــركة “أمريكان إكســبريس” الشــرق األوســط، مازن خوري، عن وجود محادثات حالًيا مع شــركتين ناشــئتين إليجاد حلول ألمريكان إكســبريس 
بمجال التكنولوجيا الجديدة.

وأوضــح خــوري للصحافييــن أخيرا أن برنامج الشــركة 
األول مســرعة األعمال لدعم الشــركات الناشئة احتضن 
7 شــركات بعــد أن تقدمــت العديــد مــن الشــركات، وتــم 
جلــب هذه الشــركات إلى البحريــن، إذ عملوا في مكتب 
الشــركة ببــرج المؤيــد لمــدة 8 أســابيع تقريًبــا، حصلــوا 
وعملــوا  اكســبريس”،  “أمريــكان  لـــ  فــرص  علــى  فيهــا 
برامــج للشــركة، الفًتــا إلــى وجــود محادثــات حالًيــا مــع 
شــركات ناشــئة مــن المشــاركين فــي برنامــج مســرعة 
بمجــال  إكســبريس  األعمــال إليجــاد حلــول ألمريــكان 
التكنولوجيــا الجديــدة. ويهــدف برنامج الشــركة األول 
تواصــل  منصــة  خلــق  إلــى  الناشــئة  الشــركات  لدعــم 
بيــن الجيــل الجديــد مــن الشــركات الناشــئة والمشــاريع 
الصغيــرة والمتوســطة الحجــم مــن جميع أنحــاء العالم 
بالبحريــن وبالشــرق األوســط عمومــا. ويركــز البرنامــج 
علــى تقديم مجموعة مــن التقنيات المبتكرة في مجال 

خدمة العمالء المتميــزة، المدفوعات اآللية، والمنصات 
الفعليــة والرقميــة البديلــة. وعــن وجــود برامــج أخــرى 
لمسرعات األعمال، أكد خوري “إننا ال نزال في البرنامج 
األول، ووفًقــا لتقديراتنا لنجاحه ســيكون هنالك برامج 
أخــرى حســب الطلب”. وبخصــوص خطــوات “أمريكان 
إكســبريس” المســتقبلية مع التطور التكنولوجي وتعدد 
طــرق الدفــع، أوضــح خــوري أن “الجيــل الجديــد مــن 
إســتراتيجية  أولويــات  يمثــل  التكنولوجيــا  واالبتــكار 
بالنســبة لنــا في الشــركة، وأكبر دليل علــى ذلك أننا قمنا 
بعدة برامج داخل الشــركة  وخارجها لمســارعة وتسريع 
ببرنامــج  الجــاري  العــام  فــي  إذ قمنــا  االبتــكار،  عمليــة 
مســرع شركات وجلبنا شــركات ناشئة وشجعناهم على 
االبتكار، وبالفعل نحن نشجع الموظفين على خلق هذه 
البيئــة مــن االبتكار في الشــركة، )...( الجديــد هو كيفية 

العمل على خلق هذه البيئة أال وهي بيئة االبتكار”.

وتوقع خوري أن تساهم التكنولوجيا واألتمتة واالبتكار 
في إيجاد حلول ثانية تخفض التكاليف، مشيًرا إلى أنه 
فــي شــركة أمريــكان إكســبريس. ونظًرا لوجــود تطبيق 
علــى الموبايــل فــإن العميــل يســتطيع الحصــول علــى 
جميــع الخدمــات عــن طريق الموبايل بــدال عن االتصال 
بالشــركة ممــا يوفر وقتــا للعميل. وعــن توقعاته لمصير 
البطاقات مستقبال مع تعدد آليات الدفع، أكد خوري أن 
البطاقــات موجــودة؛ ألنهــا هي تمثل شــريحة كبيرة من 

المجتمع الذين يحتاجون إليها.

زيادة باستخدام بطاقات االئتمان واالعتماد 

وفيمــا يتعلــق بتوقعاتــه لنســب نمــو إنفــاق البحرينيين 
علــى الســلع والكماليــات الترفيهيــة، أوضــح خــوري أن 
النقطة المهمة هنا هي زيادة استخدام العميل لبطاقات 
االئتمــان واالعتمــاد، إذ إن هنالــك زيــادة معرفــة ووعي 

المجــاالت،  شــتى  فــي  البطاقــات  باســتخدام  للعمــالء 
مشــيًرا إلــى أن البحريــن تشــهد نمــًوا كبيــًرا الســتخدام 
البطاقــات االئتمانيــة واالعتمادية على شــبكة اإلنترنت 

للتسوق والمعامالت الحكومية والمعامالت األخرى.
وأكــد أن ســوق البحريــن مهمــة جــًدا بالنســبة للشــركة 
وكذلك دول الخليج األخرى، خصوًصا أن الشركة تعمل 

في منطقة الشرق األوسط والبحرين منذ 40 عاًما.
وأشار إلى أن البحرين سباقة في خدمات التكنولوجية 

مع التوجه الحكومة للرقمنة.

وبشــأن توقعاتــه بحــدوث تغيــرات بالســوق مــع ظهــور 
للشــركات  فــرص  لوجــود  خــوري  لفــت   ،”Z “الجيــل 
لالســتثمار لجــذب هذا الجيــل الجديد من المســتهلكين 
والموظفين، إذ يمثل الجيل )Z( شــريحة الشــباب الذين 
تقــل أعمارهــم عــن 24 عاًمــا وتبلــغ نســبتهم بيــن 50 % 
كبــار  ويعتقــد  األوســط،  الشــرق  ســكان  مــن   %  65 و 
المديريــن التنفيذييــن فــي المنطقــة أن شــركاتهم علــى 
أهبة االستعداد لهذا الجيل )Z( والتغيرات التكنولوجية 

واالقتصادية التي يجلبونها معهم.

“أمريكان إكسبريس”: محادثات مع شركتين ناشئتين للحلول التكنولوجية
البطاقات االئتمانية سوق كبيرة تزخر بفرص واعدة

خوري متحدًثا للصحافيين

“السالم”: فرصة السترداد 10 % من قيمة المعامالت
المسبق ــع  ــدف ال وبــطــاقــات  االئتمانية  ــزا”  ــي “ف بــطــاقــات  بــاســتــخــدام 

الترويجيــة  حملتــه  الســالم  مصــرف  أطلــق 
خــالل موســم الصيــف علــى مجموعــة بطاقــات 
إذ  المســبق،  الدفــع  وبطاقــات  االئتمانيــة  فيــزا 
تســتمر الحملــة فــي الفتــرة مــن 18 يونيــو حتى 
عميــال   12 ألكثــر  وتوفــر   ،2019 أغســطس   31
اســتخداما لبطاقاتهــم فرصــة مميــزة الســترداد 
10 % من إجمالي قيمة معامالتهم أثناء الســفر 
أو التســوق عبر اإلنترنت. كمــا يأتي هذا العرض 
الجديــد علــى ضوء النجــاح الهائل الــذي حققته 
حملــة موســم ما قبــل الصيف هــذا العــام، والتي 
مــن   %  5 باســترداد  عمــالء   10 فــوز  شــهدت 

إجمالي قيمة معامالتهم الدولية.
لألفــراد  المصرفيــة  الخدمــات  رئيــس  وقــال 
محمــد بوحجــي “لطالمــا حــرص مصرف الســالم 
- البحريــن علــى ابتــكار طــرق جديــدة ومتنوعة 
لمكافــأة والء عمالئه. وقد حظيت حملة موســم 
ما قبل الصيف باستجابة رائعة وإقبال كبير؛ لذا 
فقد قررنا مد العرض نفسه خالل موسم الصيف 

مــع جوائــز أكبــر. وممــا الشــك فيه أن اســتخدام 
وبطاقــات  االئتمانيــة  للبطاقــات  المســافرين 
الدفــع المســبق يعــد خيــارا أكثر راحــة وأمانا من 
حمــل األمــوال النقديــة. كمــا أن اختيــار الفائزين 
إلــى عــدد المعامــالت، وليــس قيمتهــا،  اســتنادا 
يســاهم في توســيع قاعدة الرابحين المحتملين 
بشــكل كبير، إذ ال ُيشترط أن يكون الفائزون هم 
العمــالء األكثــر إنفاقا، بل هــؤالء الذين يجعلون 

مجموعــة البطاقــات االئتمانيــة وبطاقــات الدفع 
المسبق الخاصة بنا جزءا ال يتجزأ من أنشطتهم 
اليوميــة أثنــاء الســفر. ومــن خالل هــذه الحملة، 
يمكــن للعمــالء الفــوز بمبالــغ كبيــرة تســاهم فــي 
تخفيــض تكاليــف عطالتهــم إلــى حــٍد كبيــر،؛ لذا 
فإننــا نحثهــم علــى المبــادرة باالســتفادة من هذا 

العرض قبل انتهائه”.
برنامــج  بمزايــا  أيضــا  العمــالء  وسيســتمتع 

المكافآت الخاصة، والذي يتيح لهم فرصة كسب 
أميــال مــع شــركة طيــران الخليــج عند التســوق 
باســتخدام بطاقــات مصرف الســالم، إذ يمكنهم 
اســتبدال هــذه األميال بعدد كبيــر من المكافآت، 
بمــا في ذلــك الرحــالت المجانيــة، وترقية درجة 
االســتراحات  ودخــول  العضويــة،  فئــات  الســفر 
الحصريــة فــي المطــارات، والحصــول على وزن 

إضافي مجاني لألمتعة وغير ذلك الكثير.

محمد بوحجي

المنامة - مصرف السالم

المنامة - منارة للتطوير

أفادت شركة منارة للتطوير أن أعمال الردم الستصالح المرحلة الثانية من المشروع 
العمــالق “بوابــة االســتثمار - البحريــن” قطعــت شــوطا مهمــا فــي ســبيل المضــي فــي 

المشروع بحسب الجدول الزمني المعلن عنه سابًقا.

منــه  االنتهــاء  تــم  مــا  إن  الشــركة  وقالــت 
حتى منتصف شــهر يونيو الجاري )2019( 
قــد بلغــت نســبته 26 % مــن أعمــال الــردم 
المســتهدفة للمرحلة الثانية من المشروع، 
إذ قــام مقــاول المشــروع بضــّخ أكثــر مــن 
2.7 مليــون متــر مكعــب مــن الرمــال فــي 
أعمال الردم، والتي ستســتغرق ما بين 18 
و21 شــهًرا مــن انطــالق األعمال، وســتليها 
المرحلــة التاليــة وهي مرحلة الشــروع في 
إنشــاء البنية التحتيــة والتي تصل قيمتها 
اإلجماليــة 100 مليــون دينــار تقريًبا.وفــي 
اإلنشــاءات  عمليــات  مــن  االنتهــاء  حــال 
فــي “بوابــة االســتثمار - البحريــن”، ســتبلغ 
مليــون   29 اإلجماليــة  المشــروع  مســاحة 
قــدم مربــع؛ ليصبــح بذلــك أكبــر مشــروع 
للصناعــات الخفيفة متاح للتملك الحر في 

البحرين.
للتطويــر  لمنــارة  المنتــدب  العضــو  وقــال 
حســن البســتكي “فخــورون بأننــا نحتضن 

أكبــر وأهــم مشــروع للصناعــات الخفيفــة 
وهــو  البحريــن،  فــي  الحــر  للتملــك  متــاح 
يترجم بدقة أحد أركان الرؤية االقتصادية 
للبحريــن 2030، والتــي ترمــي إلــى جعــل 
لالســتثمار  إســتراتيجًيا  خيــاًرا  المملكــة 
واألعمال اللوجســتية التي تتزايد أهميتها 

بشكل سريع”.

إنجاز 26 % من الردم بـ “بوابة االستثمار”

ذكرت مجموعة “جي إف إتش” المالية أنه تم حتى اآلن استكمال ما يقارب 60 % من أعمال البناء في مشروع “ذا هاربور رو” بالبحرين وفق أرقى معايير 
التصميم والتشــييد العالمية، وذلك بالتزامن مع التقدم الســريع في إنجاز األبراج الســكنية الشــرقية والغربية بالمشــروع، والتي تنطوي على 322 شقة، إلى 

جانب مجموعة متميزة من مراكز التجارة والتسوق النابضة بالحياة.

ووقعــت “جي إف إتش” المالية، اتفاقية مع مجموعة 
“إتــش” إلدارة الفنادق والمنتجعــات التابعة لمجموعة 
“أبوظبــي كابيتــال جــروب”، وذلــك لتشــغيل فندق “ذا 
إتــش آت هاربــور رو” مــن فئــة الخمــس نجــوم قيــد 
المتميــز،  رو”  هاربــور  “ذا  بمشــروع  حاليــا  التطويــر 

والواقع على الواجهة البحرية في قلب المنامة. 
الســوق  فــي  األول  الحضــور  الخطــوة  هــذه  وتمثــل 

البحرينيــة لـــ “إتــش هوســبيتاليتي”، التــي تتخــذ مــن 
أبوظبــي مقــرا لها، كمــا ُتعّد إضافة قّيمــة إلى محفظة 
العالمــة المتناميــة من الفنــادق والمنتجعــات الفاخرة 

حول العالم. 
وقــال الرئيــس التنفيــذي لـــ “جــي إف إتــش” ، هشــام 
الرّيس “يســرنا إبرام هذه االتفاقية مع فنادق “إتش”، 
مــن  الطــراز  عالميــة  محفظــة  ببنــاء  نجحــت  والتــي 

إضافــة  المرموقــة،  التجاريــة  والعالمــات  المنشــآت 
لتسطير سجل حافل باإلنجازات والتميز على امتداد 
األســواق الدوليــة، ويســعدنا أن يضــم “ذا هاربــور رو” 
الحضــور األول لفنــادق “إتش” في الســوق البحرينية، 
والــذي يأتي كثمرة نجاح وعامل دعم لرؤية البحرين 
الرامية للنهوض بمكانتها كواحدة من مراكز السياحة 

والترفيه الرائدة على مستوى المنطقة”. 

مــن جانبــه، قــال الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة “إتــش 
هوســبيتاليتي”، كالوديــو كاباســولي، “ُتمّثل شــراكتنا 
مع مجموعة “جي إف إتش” المالية إنجازا آخر ُيضاف 
لمســيرة نمــو عالمــة فنــادق “إتــش”، وإلســتراتيجيتنا 
الهادفــة إلــى نشــر مفهومنــا للفخامــة ضمــن مختلــف 

بقدرتنــا  نثــق  والتــي  والدوليــة،  اإلقليميــة  األســواق 
علــى توفيــر عــروض ال تضاهى ضمنهــا، ونتطلع قدما 
للتعاون مع مجموعة “جي إف إتش”؛ بغرض االرتقاء 
بالميــزات الفريــدة ضمــن مشــروع “ذا هاربــور رو” إلى 

مستويات غير مسبوقة”.

إنجاز 60 % من أعمال بناء “ذا هاربور رو” بالبحرين

انتشــرت تحذيــرات مــن مؤسســات عالميــة فــي الفتــرة األخيرة مــن بنوك الظل، والتي تشــكل خطــرا على االســتقرار المالي بســبب مناجاتها 
المحفوفــة بالمخاطــر، إال أن نشــاط تلــك البنــوك فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي لن يكلــل بالنجاح في ظل التشــريعات والرقابــة القوية 

للمصارف المركزية.

بــدول  المصرفــي  القطــاع  إن  خبــراء  وقــال 
الخليــج لــن يكون أرضا خصبة ألنشــطة بنوك 
الظــل التــي بــدأت تنتشــر عالميا وتحــذر منها 
المســتحيل  مــن  وأصبــح  دوليــة،  مؤسســات 

نشاط تلك البنوك بالمنطقة.
“بنــوك الظــل” هــي مجموعــة من المؤسســات 
واألفــراد غيــر المصرفييــن الذيــن يمارســون 
أنشــطة الوســاطة المالية والخدمــات البنكية 
المعتادة دون سيطرة ورقابة البنوك المركزية 
االقتــراض  تســتطيع  ال  يجعلهــا  ممــا  عليهــا، 
فــي حــال تحقيقهــا عجــزا ماليا، كمــا ال يتمتع 

عمالؤها بأي غطاء تأميني.
مــرة،  ألول  الظــل”  “بنــوك  كلمــة  وظهــرت 

االقتصــادي  مكولــي،  بــول  طريــق  عــن 
األميركــي الشــهير، وأحــد مديــري العموم في 
إدارة  عمــالق  “بيمكــو”،  بـــ  االســتثمار  قطــاع 
االســتثمارات واألصــول الشــهير، والذي يدير 

أصوال مالية تتعدى الـ 1.5 تريليون دوالر.

رقابة جيدة

وقــال الخبيــر االقتصــادي، محمــد مهــدي إن 
القطــاع المصرفــي الخليجــي يمتــاز بالرقابــة 
المســتمرة والدقيقــة علــى أنشــطة القطاعات 
المتوقــع  مــن  وذلــك  والتمويليــة  المصرفيــة 
أن تتراجــع بنــوك الظــل عن المشــهد في دول 

المنطقة.

وحســب تقريــر حديــث صــادر عــن مؤسســة 
مايــو  بنهايــة  االئتمانــي  للتصنيــف  فيتــش 
الماضــي، فإن “بنوك الظــل” تدير أصوال هائلة 
بنحــو 52 تريليــون دوالر، و و يمثــل تقريبــا 
نحــو 13.6 % مــن إجمالــي األصــول الماليــة 
بالعالــم فــي العــام 2017، بالمقارنــة بنحــو 30 

تريليون دوالر في 2010.
وعلى المســتوى العالمي، حذرت “فيتش” من 
تراكــم المخاطــر جــراء توســع أنشــطة الظــل 
التــي تعــد امتــدادا طبيعيا القتصــادات الظل 
فــي الكثيــر مــن الــدول الناشــئة التي شــهدت 
أكبــر معــدالت نمــو لتلــك البنوك خــالل الفترة 
مــن 2010 حتــى 2017 ، مثــل الصيــن التــي 

نمت فيها تلك النوعية من البنوك بنحو 58.1 
.%

المشكلة الصينية

ووفقــا لتقاريــر صحافيــة، تأتــي الصيــن فــي 
المرتبــة األولــى عالمًيا، من حيــث حجم بنوك 
الظــل، حيث تقــدر المعامــالت المالية للقطاع 
مــن ســت تريليونــات دوالر، أي نحــو  بأكثــر 

69 % مــن حجم االقتصــاد الصيني، ويتزايد 
حجم القطاع هناك باســتمرار، مما يؤدي لقلق 

الكثير من االقتصاديين العالميين.
وســمحت الصين، بشكل غير مباشر، بتضخم 
قطــاع الظــل المصرفــي، عندمــا ركــزت علــى 
البنكيــة  الودائــع  مــن  كبيــرة  نســبة  إقــراض 
للشــركات الحكومية، تاركة عشرات الماليين 
مــن األشــخاص، ســواء كانــوا أســًرا عاديــة أو 

شــركات صغيرة ومتوســطة، في مهب الريح، 
البديلــة  الظــل  مؤسســات  لظهــور  أدى  ممــا 
مســاحات  فــي  وتعاملهــا  بديهيــة،  كنتيجــة 
البنــوك  فيهــا  تتعامــل  ال  واســعة،  اقتصاديــة 

التقليدية.

الدول المحيطة

ووفقــا لتقريــر “فيتــش”، فــإن االرجنتيــن تلي 
الصين في تلك القائمة بنحو 47.9 %، مرورا 
للــدول  وصــوال   ،%  19.3 عنــد  بإندونيســيا 
المحيطة المنطقة العربية أمثال الهند وتركيا 

بنحو 15.8 %.
الــدول  بنــوك الظــل فــي  ورغــم ارتفــاع نمــو 
الناشــئة، إال أن الواليــات المتحــدة األميركيــة 
إذ  قيمــة،  األكبــر  علــى  تحتــوى  كعادتهــا 
تستوعب أكبر حجم أصول لبنوك الظل بنسة 
28.7 % مــن إجمالــي أصــول الظــل العالميــة 

تصل إلى نحو 14.9 تريليون دوالر.

دبي - مباشر

الخليج.. ليس أرضا خصبة ألنشطة بنوك الظل

دبي - جي إف إتش

أمل الحامد

الحضور في حفل توقيع االتفاقية

حسن البستكي
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 

تنطبق عليك شروط السكن اإلجتماعي
بس املشكلة عمرك أكثــر مــن 35 سنة !!

فلل راقية منفصلة جاهزة للتسليم مع الوثائق  ,, 
فلل راقية  بتشطيب عالي اجلودة 

مساحات خضراء وحديقة ترفيهية
جميع اخلدمات متوفرة 
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وألول مرة يف البحرين  ضمان
صيانة ملدة سنتني 

مــــــــــــع خـــــــــط طـــــــــوارئ بــــــإدارة واشـــــراف
مشاريع اململكة  أكبر مطور يف البحرين

Call.

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

متوافق
مع برنامج
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ضربات نوعية للتحالف 
تقتل 3 قيادات حوثية

أفاد مراسل “العربية” في اليمن بمقتل 
أبو جابر البكيلي، مسؤول كتيبة الموت 
في رازح وأبو منتضر الرزاحي مسؤول 

اإلمداد والعمليات الحربية بغارة لطيران 
التحالف. كما قتل القيادي الميداني 

الحوثي عبدهللا صالح ساري مع 8 من 
مرافقيه في غارة لتحالف دعم الشرعية 
في اليمن. ولقي 7 من عناصر ميليشيات 
الحوثي االنقالبية، بينهم 3 من القيادات، 

مصرعهم في مواجهات مع الجيش 
الوطني دارت صباح أمس شرقي تعز.

وأدت المواجهات إلى مقتل قائد 
الميليشيات في جبهة األمن المركزي 

المدعو “أبو علي”، ومقتل خبير 
المتفجرات أحمد الضلعي، و3 آخرين.

ــى إيـــران ــة عــل ــي ــاف ــات إض ــوب ــق ــفــرض ع ــب: ســن ــرامـ تـ

العمل العسكري مطروح على الطاولة

قــال الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، أمــس الســبت، إنه ســيفرض عقوبات 
إضافيــة علــى إيــران، وإن العمــل العســكري ضــد إيــران ال يــزال مطروحا على 

الطاولة.

العقوبــات  أن  ترامــب  وأوضــح 
اإلضافيــة علــى إيــران تهــدف إلــى 
منعهــا مــن الحصــول علــى أســلحة 
نوويــة، مشــيرا إلــى أنــه ســيتوجه 
إلــى منتجــع كامــب ديفيــد إلجــراء 

مشاورات حول إيران. 
قائــال:  األميركــي  الرئيــس  وأردف 
اإليرانــي  النظــام  يتمتــع  أن  آمــل 
مصالــح  لمراعــاة  الكافــي  بالــذكاء 

شعبه.
فــي وقــت  غــرد  قــد  ترامــب  وكان 
ســابق، أمــس الســبت، على حســابه 
بموقــع التواصــل االجتماعي تويتر 
النــووي الفظيــع  قائــال، إن االتفــاق 
الذي وقعه باراك أوباما أنقذ إيران.

النــووي منــح  وأضــاف أن االتفــاق 
وفتــح  دوالر،  مليــار   150 إيــران 
طريقها أمام إنتاج السالح النووي.

عواصم - وكاالت

دبي - العربية.نت

الرئيس األميركي يتحدث للصحافيين في البيت األبيض أمس )أ ف ب(

لندن - أ ف بواشنطن - أ ف بنواكشوط - أ ف ب

شــرع الموريتانيــون، أمس الســبت، في التوجه إلى صناديــق االقتراع النتخاب 
رئيس جديد للبالد خلفا للرئيس المنتهية واليته محمد ولد عبد العزيز. وسيلي 

هذا االقتراع أول انتقال للسطة من رئيس منتخب الى آخر في موريتانيا.

بشــكل  أبوابهــا  االقتــراع  مراكــز  وفتحــت 
عــام صبــاح أمــس، أمــام 1.5 مليــون ناخب 
مســجل مــن اصــل 4.5 مالييــن موريتانــي، 
مطلــع  النتائــج  أولــى  تعلــن  أن  ويتوقــع 
األســبوع المقبــل. ودعا ولــد عبدالعزيز إلى 
البــالد علــى “طريــق  اختيــار رئيــس يقــود 
األمن واالستقرار”. وحذر مرارا من “العودة 
إلــى الــوراء” إذا لم ينتخــب رفيق دربه ولد 
الســابق  الرئيــس  صــوت  وقــد  الغزوانــي. 
للحكومة االنتقالية )2005 - 2007( ســيدي 
محمــد ولــد بوبكر، الذي يعتبــر أبرز منافس 
لمرشــح الســلطة، في المدرســة نفسها التي 
المعــارض  هــو  آخــر  مرشــح  فيهــا  صــوت 

التاريخي محمد ولد مولود. 
يضــم  واســع  ائتــالف  بوبكــر  ولــد  ويدعــم 
اإلســالمي،  “تواصــل”  حــزب  خصوصــا 

باالضافــة إلــى رجــل األعمال النافــذ محمد 
ولد بوعماتو. ووقف الرجال والنســاء جنبا 
إلى جنب لكن في صفين منفصلين، وبدت 

صفوف الناخبات أقل عددا.
ويتنافس في انتخابات الرئاسة المورتانية 
6 مترشــحين. يشــار إلــى أنه ما لــم يحصل 
 %  50 مــن  أكثــر  علــى  المترشــحين  أحــد 
ثانيــة  جولــة  فســتجرى  األصــوات،  مــن 

لالنتخابات الشهر المقبل.

أعلن البيت األبيض الجمعة أّن الرئيس األميركي دونالد ترامب عّين مارك إسبر 
وزيرًا للدفاع وهو منصب كان الضابط السابق يتواله بالوكالة منذ الثالثاء.

ويأتــي تثبيت إســبر علــى رأس البنتاغون 
بعد ساعات من إعالن ترامب أّنه أمر بشّن 
ضربــة عســكرية على إيران ثــم ألغاها قبل 
دقائــق مــن تنفيذهــا، وذلــك بعــد إســقاط 

إيران الخميس لطائرة مسيرة أميركية.
ويخلف إســبر )55 عاما(، باتريك شــاناهان 
الــذي حــّل محــّل الوزيــر جيــم ماتيــس إثر 
اســتقالة األخيــر فــي ديســمبر علــى خلفية 
القــوات  ســحب  المفاجــئ  ترامــب  قــرار 

األميركية من سوريا.
وخالفــا لشــاناهان، يملــك إســبر الذي خدم 
حــرب  خــالل  األميركــي  الجيــش  فــي 
 101“ وحــدة  فــي   1991 فــي  الخليــج 

ايربورن”، خبرة. ولســبع ســنوات، كان 
مســؤوالً فــي اإلدارة التنفيذيــة 
في شــركة رايثيون للصناعات 
يعينــه  أن  قبــل  الدفاعيــة 

ترامــب وزيــرًا لســالح البــر. ووقــع اختيــار 
ترامب على إســبر بعد أن قّرر وزير الدفاع 
بالوكالة باتريك شــاناهان، التخّلي عن آلية 
المصادقة على تعيينه وزيرًا أصيالً للدفاع 
بسبب تساؤالت تحيط بماضيه الشخصي 

ومعلومات متعلقة بعنف منزلي.
وأتــى تعييــن إســبر وزيــرًا أصيــالً للدفــاع 
قبيل رحلته المقّررة إلى بروكســل لحضور 
األطلســي  الحلــف  دفــاع  وزراء  اجتمــاع 
يومــي 26 و27 يونيــو الجــاري. وهــو يأتي 
بيــن  يتصاعــد  التوتــر  فيمــا  أيضــًا 

الواليات المتحدة وإيران.
وإســبر هو ثالث شــخص يشغل 
هــذا المنصب في غضون ســتة 
أشهر فقط، وال يزال تعيينه 
يحتــاج إلى موافقة مجلس 

الشيوخ.

تلقت الشرطة بالًغا بوقوع “مشاجرة” بين المرشح األوفر حًظا لرئاسة وزراء بريطانيا 
بوريــس جونســون وشــريكته، وفــق مــا أفــادت تقاريــر إعالميــة أمس بعد ســاعات من 

انطالق الحملة االنتخابية للفوز بأصوات أعضاء الحزب المحافظ في أنحاء البالد.

أنــه  وكشــفت صحيفــة “ذي غارديــان” 
مبكــر  وقــت  فــي  الشــرطة  إبــالغ  تــم 
الجمعــة بعدمــا أفــاد أحد الجيــران عن 
وقوع مشادة كالمية رافقتها صرخات 
وأصــوات ارتطــام فــي الشــقة الواقعــة 
مــن  ســاعات  بعــد  لنــدن،  جنــوب  فــي 
الجولــة  فــي  موقــع  ضمــان جونســون 
منصــب  علــى  المنافســة  مــن  النهائيــة 
رئاســة الوزراء. وأكــد أحد الجيران أنه 
سمع “صرختين قويتين جدا” و”إغالق 

باب بعنف” أدى إلى اهتزاز المبنى.
باســم  الناطــق  وأوضــح 

أن  لنــدن  شــرطة 
توجهــوا  عناصرهــا 
بعــد  المــكان  إلــى 

بهــذا  اتصــاالً  تلقيهــم 

ســكان  “جميــع  أن  مؤكــدًا  الخصــوص 
جونســون،  ورفــض  بخيــر”.  الشــقة 
المرشــح األوفــر حًظــا إللحــاق هزيمــة 
جيريمــي  الخارجيــة  وزيــر  بمنافســه 
هانــت، اإلجابــة على األســئلة المرتبطة 
ضمــن  محطــة  أول  فــي  بالحادثــة 
جولتهمــا في أنحاء البالد التي تســتمر 
أعضــاء  أصــوات  لكســب  شــهر  لمــدة 
الحــزب المحافــظ الذيــن ســيبّتون أمــر 

اختيار رئيس الوزراء المقبل.
أنصــاره  مــن  حشــد  أمــام  وقــال 
فــي أول تجمــع انتخابــي حيــث 
يــرد المرشــحون على اســئلة 
أن  أعتقــد  “ال  الحضــور 
أن  فــي  يرغبــون  النــاس 

يسمعوا عن أمر كهذا”.

“مشاجرة” تّهز منزل مرشح رئاسة وزراء بريطانياترامب يعين مارك إسبر وزيرا للدفاعالموريتانيون يصوتون النتقال غير مسبوق للسلطة
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ووثائــق  أميركيــون  مســؤولون  قــال 
إدارة  خطــة  إن  “رويتــرز”،  راجعتهــا 
فــي  للســالم  ترامــب  دونالــد  الرئيــس 
مبــدأ  علــى  ستســتند  األوســط  الشــرق 
“االقتصاد أوال”. وتدعو الخطة الجديدة 
عالمــي  اســتثمار  صنــدوق  إنشــاء  إلــى 
لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول 
العربيــة المجــاورة، وبناء ممر يربط بين 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبــدوره قــال مستشــار البيــت األبيــض 
جاريــد كوشــنر، أمــس الســبت، إن أول 
مرحلــة لخطــة ترامــب للشــرق األوســط 
مليــار   50 قدرهــا  اســتثمارات  تقتــرح 
ومصــر  الفلســطينية  باألراضــي  دوالر 
واألردن ولبنان. وأضاف كوشــنر: “خطة 
بتكلفــة  طريــق  إقامــة  تقتــرح  ترامــب 
لربــط  إســرائيل  عبــر  دوالر  مليــارات   5

الضفة الغربية بقطاع غزة”.

حمــدان  أحمــد  أول  الفريــق  قــال 
نائــب  بـــ” حميدتــي”،  الشــهير  دقلــو 
رئيــس المجلــس العســكري الحاكــم 
فــي الســودان، أمــس، إن الســعودية 
واإلمارات ومصر قدمت مســاعدات 

للسودان دون التدخل في شؤونه.
المجلــس  رئيــس  نائــب  وأضــاف 
إلقــاء  خــالل  االنتقالــي  العســكري 
كلمتــه فــي مؤتمر شــعبي، إن قوات 
الســودانية تحــارب  الســريع  الدعــم 

اإلرهاب والهجرة غير الشرعية.
المجلــس  إن  حميدتــي  وقــال 
العسكري االنتقالي ال يسعى للسلطة 
فــي الســودان، مجــددا دعوتــه إلــى 
تشــكيل حكومة تسيير أعمال حتى 
إجراء االنتخابات وتســليم الســلطة 

إلى حكومة منتخبة.
العســكري  المجلــس  أن  وأضــاف 
االنتقالــي يســتمد قوتــه مــن التأييد 

الشعبي.

خطة ترامب للسالم... استثمارات بـ50 مليار دوالر

حميدتي: السعودية واإلمارات ومصر ساعدت السودان

نقلت وكالة “تسنيم” لألنباء عن  «
عباس موسوي، المتحدث باسم 
وزارة الخارجية اإليرانية قوله، إن 
إيران سترد بحزم على أي تهديد 

أميركي لها. ونسبت الوكالة 
إلى موسوي قوله: “لن نسمح 

بأي انتهاك لحدود إيران. وإيران 
ستواجه بحزم أي عدوان أو 

تهديد من قبل أميركا”. يأتي ذلك 
فيما نفت الخارجية األميركية، 

أمس، صحة التقارير التي 
تفيد بإرسال الرئيس األميركي 

دونالد ترامب، رسالة لإليرانيين 
عبر سلطنة ُعمان. الخارجية 

األميركية أضافت، على لسان 
المتحدثة مورغان أورتيغاس من 

خالل “تويتر”، أن هذه التقارير 
خاطئة تمامًا وهي إيرانية 

بامتياز، الفتة إلى أنها جزء من 
“البروباغندا اإليرانية”. وشددت 
الخارجية على أن رد إيران يجب 

أن يكون دبلوماسيًا للرد على 
الدبلوماسية األميركية.

قالت إيران، أمس، إن مجالها  «
الجوي آمن ومفتوح أمام رحالت 

جميع شركات الطيران، بحسب ما 
نقلت وكالة “تسنيم” لألنباء.

وكانت الهيئة العامة للطيران  «
المدني اإلماراتية وجهت، أمس، 
المشغلين الجويين المسجلين 

في الدولة بتقييم مناطق الطيران 
المتأثرة ووضع التدابير الالزمة، 
لتفادي التشغيل في المناطق 

التي قد تعرض عمليات الطيران 
المدني للخطر. وبحسب بيان 

صدر عن الهيئة، جاء القرار نظراً 

لألوضاع الراهنة التي تشهدها 
المنطقة، وحرصًا منها على أمن 

وسالمة الطيران وكإجراء احترازي. 
وكانت شركة طيران اإلمارات قالت، 

الجمعة، إن الشركة التي يوجد 
مقرها في دبي تحول مسار رحالتها 

بعيداً عن مناطق الصراع المحتملة 
بمنطقة الخليج.

جاء ذلك بالتزامن مع بدء شركات  «
طيران كبرى من جميع أنحاء 

العالم، الجمعة، في إعادة توجيه 
رحالتها لتجنب المناطق المحيطة 

بمضيق هرمز.

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية،  «
أمس، أن وزير الدولة لشؤون 

الشرق األوسط، أندرو موريسون، 
سيقوم بزيارة إليران اليوم األحد، 

في ظل تصاعد التوتر بين طهران 
وواشنطن بعد إسقاط طائرة 

أميركية مسيرة. وقالت الوزارة 
في بيان، إن الزيارة فرصة لمزيد 
من التواصل المنفتح والصريح 

والبناء مع الحكومة اإليرانية، 
مضيفة أن وزير الدولة سيعبر 

عن مخاوف بريطانيا والمخاوف 
الدولية إزاء سلوك إيران في 

المنطقة، وتهديدها بالكف عن 

االلتزام باالتفاق النووي. وقالت 
وزارة الخارجية البريطانية في بيان: 

“في هذا الوقت الذي يتصاعد 
فيه التوتر اإلقليمي وفي فترة 

حاسمة لمستقبل االتفاق النووي 
تمثل هذه الزيارة فرصة لمزيد من 
التواصل المنفتح والصريح والبناء 

مع الحكومة اإليرانية”. وأضاف 
البيان أن موريسون سيدعو إلى 

وقف عاجل للتصعيد في المنطقة، 
وسيعبر عن المخاوف إزاء “سلوك 

إيران في المنطقة وتهديدها بالكف 
عن االلتزام باالتفاق النووي الذي 

تبقى بريطانيا ملتزمة به بالكامل”.

أدان وزير الخارجية األميركي  «
استمرار الحكومة اإليرانية بقمع 

األقليات الدينية وانتهاك حقوقهم 
األساسية، وذلك لدى تقديمه، 
الجمعة، التقرير السنوي عن 

الحرية الدينية في العالم. وقال 
بومبيو خالل مؤتمر صحافي في 

وزارة الخارجية األميركية، إن “2018 
لم يكن مرغوبا فيه فيما يتعلق 
بالحرية الدينية في العالم، وإن 

الحكومات القمعية والجماعات 

العنيفة سلبت حرية الناس”.

وأثناء سرده قائمة البلدان التي  «
تقمع حرية األديان، أشار بومبيو 

إلى إيران قائال: “إن قمع البهائيين 
والمسيحيين واألقليات الدينية 

األخرى في إيران ما زال يؤلم 
الضمير”. وقال المبعوث األميركي 
الخاص للحرية الدينية في العالم 

سومر براون إن “إيران لديها واحدة 
من أسوأ السجالت في الحرية 

الدينية في جميع أنحاء العالم”.

الخارجية اإليرانية: سنرد على أي عدوان وتهديد أميركي

إيران: مجالنا الجوي آمن ومفتوح أمام رحالت الطيران

وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوسط يزور طهران اليوم

واشنطن تدين قمع إيران لألقليات الدينية
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أعلن أحد كبار قادة القوات الجوية العراقية تعزيز اإلجراءات األمنية في واحدة من أكبر القواعد الجوية في البالد، التي تضم 
مدربين أميركيين، في أعقاب هجوم األسبوع الماضي.

وتأتــي اإلجــراءات األمنيــة العراقية المشــددة 
فــي قاعدة بلد الجوية، شــمال العاصمة بغداد، 
التي تستضيف قوات أميركية، وسط توترات 
الواليــات  بيــن  األوســط  الشــرق  فــي  حــادة 

المتحدة وإيران.
إن  أمــس،  فــارس،  فــالح  الجنــرال  وقــال 
اإلجراءات تشمل حظر التجول ليال، مما يعزز 
األمــن داخــل القاعــدة وبالقــرب منهــا وكذلــك 

مراقبة المناطق القريبة.
ونقلــت “أسوشــيتد بــرس” عن فــارس قوله إن 
هــذه اإلجراءات تنفذ “بالتنســيق مــع الواليات 
المتحــدة”. وفــي وقت ســابق، الجمعــة، ذكرت 
مصادر عسكرية عراقية، أن القوات األميركية 
ُتعــد إلجــالء مئــات الموظفيــن العامليــن فــي 
مــن  غلوبــال”  و”ســاليبورت  مارتــن”  “لوكهيــد 
قاعــدة بلــد. وأوضحــت المصــادر أن نحو 400 

لمغــادرة  يســتعدون  الشــركتين  مــن  متعاقــد 
القاعدة بسبب “تهديدات أمنية محتملة”.

إلــى ذلــك، نفــى الجيــش األميركــي أي إجــالء 
مزمــع مــن قاعــدة بلــد مترامية األطــراف التي 
اســتهدفتها 3 قذائف مورتر األسبوع الماضي. 

ولــم تعلــن أي جهــة مســؤوليتها عــن الهجــوم. 
فــي  مارتــن  لوكهيــد  باســم  متحدثــة  وقالــت 
موظفــي  بإجــالء  نقــوم  ”ال  األوســط  الشــرق 
لوكهيــد مارتــن فــي الوقــت الراهن مــن قاعدة 

بلد الجوية“.

يعقد وزراء المالية العرب اجتماعا طارئا، اليوم األحد، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، لبحث سبل دعم موازنة السلطة 
الفلســطينية. ويبحــث الــوزراء خــالل االجتمــاع ســبل توفير شــبكة األمان المالي ودعم موازنة الســلطة الفلســطينية لمســاعدتها 
في ظل “األوضاع الصعبة التي تفرضها ســلطات االحتالل اإلســرائيلي عبر اســتقطاع المبالغ التي تدفع ألســر الشــهداء واألســرى 

الفلسطينيين من عوائد األموال الفلسطينية الخالصة بالمخالفة التفاق باريس للعام 1994 الذي ينظم هذه العالقة”.

للجامعــة  المســاعد  العــام  األميــن  وقــال 
العربيــة حســام زكــي: “إن هــذا االجتمــاع 
الطارئ لوزراء المالية العرب يعقد بدعوة 
من األمين العام للجامعة العربية بالتشاور 
والتنســيق مع الجانب الفلســطيني لبحث 
توفيــر شــبكة األمــان الماليــة لدعــم دولــة 
فلســطين”. وأضــاف زكــي أن “االجتمــاع 
يأتــي تنفيذا للقــرار الصادر عــن االجتماع 
الــذي  العــرب  الخارجيــة  لــوزراء  الطــارئ 
بالقاهــرة  الماضــي  أبريــل   21 يــوم  ُعقــد 
بحضــور رئيــس دولــة فلســطين محمــود 
المســاعد  العــام  األميــن  وأفــاد  عبــاس”. 
المالــي  الوضــع  بــأن  العربيــة،  للجامعــة 
للســلطة الفلســطينية يحتــاج إلــى تعزيــز 

بسبب االســتقطاعات اإلسرائيلية للعوائد 
الفلســطينية، ما تســبب في مشــكلة مالية 

كبيــرة لهــا، معربــا عــن أملــه في أن يســفر 
هذا االجتماع عن نتائج إيجابية.

  مدربون أميركيون بقاعدة بلد العراقية

  يأتي االجتماع تنفيذا لقرار وزراء الخارجية العرب في أبريل

الجيش األميركــي ينفي إجالء جنوده مــن القاعدة الجوية وزراء المالية العرب يعقدون اجتماعا طارئا في القاهرة اليوم
إجراءات أمنية مشددة في “بلد” العراقية بحث توفير شبكة مالية لدعم دولة فلسطين
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الكثيــر من الشــجر والقصــب يتألم وأصبــح يبكي على 
عطشه وشحت الماء ونضوب نهر الوعي، وبقي القليل 
ممــن يتأثر بدموع المــدن، فأصبحت مثل دموع المطر 
علــى نوافــذ العــوز، ورغــم كل هــذا نحــن نعشــق مدننــا 
ونعيــش هواية صناعة الحلم، ونقف كإعالم أمام مرآة 
الحقيقــة ونســتدعي ضمائرنــا كــي تحضــر لتقــول لنــا 
كيــف نعمــل ألننا بال شــك أخفقنا في نصــرة تلك المدن 
الحزينــة وإخفاقنا في حماية ذواتنا وحماية المجتمع، 
أطفالنــا حلــم  لحياتنــا وحيــاة  نوفــر  أن  نســتطع  ولــم 
السعادة وشجرة الميالد الجديدة وألوانها ومصابيحها 
التــي تضيء ســاحة الفــرح وبرغبة األطفــال وأمهاتهم 
وآبائهــم فــي حيــاة هادئة كريمة تخلو مــن الغدر، حياة 
الشــر،  ورصــاص  الشــظايا  مــن  البشــر  فيهــا  يمــوت  ال 

فكانــت قراءتــي عــن حلــم ألمــة ســيدها محمد رســول 
هللا )ص(، وهــي تريــد أن تتخلــص مــن غثيانهــا بســبب 
تلــك االســتهدافات، وأنــا صامــد أريد أن يكــون أطفالنا 
مــن  يســتريح  أن  ويريــد  ينزعــج  الــذي  الطفــل  مثــل 
ســعادته الطافحــة باأللعــاب وزينــة المفرقعــات النارية 
ويســعد بدورة سنة جديدة وفي غفلة من تلك النجمة 
)نيــكالوس( أو كمــا نحــب  المســتيقظة سينســل األب 
أن نســميه )بابــا نوئيــل( ليتســلق نوافــذ البــراءة لغــرف 
األطفــال، بقبعتــه وبدلتــه الحمــراء ولحيتــه البيضــاء 
يحمــل كيســا مليئا بالهدايا ويضعها قرب وســائد النوم 
وهــو يتمنــى لهــم ميــالدًا مجيــدًا ليــوم ولد فيه الســيد 
المســيح )ع(، فقــط لينثــر بــذرة الخير علــى األرض منذ 
ذلــك العهــد حتى وســادة ابنــي األصغر بســام كي يزرع 

بها وردة السالم.
وســائل  أخبــار  يتناقــل  كيــف  المجتمــع  نعاتــب  نحــن 
كل  ليــس  أن  نعلمــه  ولــم  نمنحــه  لــم  بينمــا  التواصــل 
النــاس وليــس كل الكتــاب والكتبة أبريــاء كبائعة اللبن 
الخاثــر على جســر )كاســترو( فــي اليونــان التي تهمس 
بأذنــي وتقــول ال أســتطيع أن أمنحــك قبلة ألنك لســت 
ابــن عمــي، فنحــن مــن ســمح للغريــب أن يحــرث أفكار 
شــبابنا ويعيــد زراعتهــا بشــعارات الخيانة ضــد بالدهم 
واســتقرارها، نحــن لــم نختر قادة إعالمييــن بل اخترنا 
إعالمــا قياديــا فأصبــح الشــر يقودنــا والخيــر يضللنــا، 
أصبحنــا ننتظــر الفعــل حتــى تكــون لدينا ردة فعــل، أنا 
أبحــث عــن وهــم مــن أيــام ســومر يكــون بريئــا بعــد أن 

هجره الزمان المتحاصص.

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «
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حديث الحرب وقطر...
أميركيــة، تصاعــد  بعــد إســقاط طائــرة مســيرة 
حديــث وطغــى علــى كل مــا عــداه مــن كالم، فال 
تلتفت الثنين حولك إال ويتجادالن في موضوع 
الحــرب، بيــن مــن يريدهــا ومــن يخشــاها، هنــاك 
التحليــل  فــي  خارقــة  موهبــة  اكتســب  فريــق 
واالســتنباط، هذا على الصعيد الشعبي، أما على 
صعيــد الفضائيــات والقنــوات الصوتيــة، فيبــدو 
أن ســوق التحليل والتنظيــر للحرب واحتماالتها 
أضحــت فرصــة لمجموعــة من العــرب واألجانب 
المماحكــة  القائمــة علــى  الســتعراض بضاعتهــم 
رؤيــة  يملكــون  الذيــن  أولئــك  وأمــا  والجــدل، 
حقيقيــة ودرايــة بخلفيــات الحــرب وتداعياتهــا 
إن وقعــت فــإن جهودهــم تضيــع وســط طوابيــر 
المحطــات  إقنــاع  فــي  برعــوا  الذيــن  المحلليــن 
الفضائيــة واإلذاعيــة بإيجــاد مادة لســد ســاعات 

البث الطويلة التي تحتاج لملئها الفضائيات.
أســوأ قنــاة تــروج للحــرب وتوتــر األوضــاع فــي 
القنــوات  ومعهــا  الجزيــرة  قنــاة  هــي  المنطقــة 

الفضائيــة الطائفيــة، خصوصــا تلــك التــي تمولها 
إيــران فــي العــراق ولبنــان، والمضحــك فــي كل 
هــذه المعمعــة أنــك تكتشــف أن ال فــرق بين قناة 
الجزيــرة والقنــوات الممولــة مــن إيــران، فيــكاد 
يكون الخطاب “كوبي بيســت” وهنا يقفز سؤال: 
هــل أضحــت قنــاة الجزيــرة إيرانيــة؟ وإذا كان 
الجــواب: ممكــن ذلك أو نعم فذلك يعني أن قطر 
أضحــت واليــة إيرانيــة، وإال كيــف يســتقيم أن 
يكــون صــوت دولــة خليجيــة مازالــت محســوبة 
رغــم كل مــا جــرى علــى دول مجلــس التعــاون 
وتحضــر اجتماعــات دول المجلــس وال تكتفــي 
بالخطــاب اإلعالمــي الداعــم إليــران بــل تضــرب 
الدعــم  بتقديــم  األخــرى  الخليــج  دول  مصالــح 
والتســهيالت إليــران، بــل تدعــم أذرع إيــران في 
المنطقة حتى بلغ األمر بالتآمر العلني المكشوف 
علــى البحريــن مــن خــالل دعــم خاليــا اإلرهــاب 

المقيمين بالخارج علنًا.
أال تخشى قطر الحرب وتداعياتها وهي تصطف 

إلــى جانــب إيــران؟ أال يســأل الشــعب القطــري 
الكريــم وهــو جــزء حســاس مــن مكــون الجســد 
الخليجــي إلــى أيــن يقــوده نظــام بالده؟ لــم أكن 
قطــر  تندفــع  أن  التوتــر  يــزداد  أن  قبــل  أصــدق 
بــكل وضــوح وجــالء وال حتى ســرًا بدعــم إيران 
وأذرعها بالمنطقة لمجرد كبرياء سياســي ال يرى 
حتــى مصلحة شــعبه؟ إلــى أين يقــود نظام قطر 
بلــده فــي هــذا الوقــت بالــذات الــذي تعلــب فيــه 
إيــران لعبــة حافــة الهاويــة وترقــص أميــركا هي 
األخــرى رقصــة الهاويــة، والمنطقــة برمتهــا على 
كــف عفريــت، فهنــاك برميل نفــط وبجانبــه علبة 

ثقاب تنتظر من يشعل فتيلها.
الحرب مخيفة ومدمرة وتداعياتها غير معروفة 
سلفًا وقد تقع بأية لحظة عندما ال يكون بد منها 
ولكن أين سيذهب القطار القطري وسط الزلزال 

القادم؟.

تنويرة: ال تكن شاهداً رغم أنفك! «
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كم مواطنا راح ضحية 
لإلهمال الطبي؟

هل ســيأتي علينا اليوم الذي نقول فيه بكل أســف 
الســلمانية  مستشــفى  فــي  الطبــي”  الطاقــم  “إن 
والمــوت  للســكونية  ويتعــرض  مصداقيتــه  فقــد 
بســبب تكــرار األخطاء الطبية واإلهمــال والقصور 
الطبيــة  فاألخطــاء  المســاءلة،  قانــون  وتذبــذب 
زادت فــي اآلونــة األخيــرة، وآخــر قصــة هي قصة 
المواطنــة التــي أجريــت لهــا عمليــة إلزالــة الرحــم 
بمستشــفى السلمانية، لكن نتيجة لإلهمال وصلت 
حالتهــا إلــى المــوت الســريري حســب مــا ذكــر أهل 

المريضة لـ “البالد”.
كــم مواطنا راح ضحيــة لإلهمال الطبي واألخطاء 
المتكــررة التــي ال تجــد رادعــا حقيقيــا، وتنــم عــن 
سوء اإلدارة واإلهمال والتغاضي والتستر، وبودنا 
لو تطلعنا وزارة الصحة على اإلحصاءات الرسمية 
لعــدد األخطــاء الطبيــة خــالل العاميــن الماضييــن 

فقــط واإلجــراءات التي اتخذت بحــق المقصرين، 
بدل أسلوب التستر وتكرار موقف البطل المكتمل 
“تشكيل لجنة” والتعاطي السلبي مع القضية، نريد 
مزيــدا من الخطــوات الجادة واألساســية وتوحيد 
أســلوب العمــل بصــورة كاملــة وإبعــاد أي شــخص 
مهما كان مركزه يتسبب في أخطاء طبية وتهديد 

حياة المرضى.
الحكومــة ال تألــو جهــدا فــي التطويــر والتحســين 
والعمــل بفعاليــة وفــق مســتوى عــال مــن الجــودة 
للمواطــن  الصحيــة  الخدمــات  أرقــى  وتقديــم 
والمقيــم وتأهيــل وتطويــر الكوادر، لكــن هناك من 
ال يشــعر بالمســؤولية ويعيــش فــي أغــالل الجهــل 
وبالتالــي  والضميــر،  الذمــة  وانعــدام  واإلهمــال 
الســير عكــس توجهــات الحكومــة، وأمثــال هؤالء 
المقصريــن أصحــاب الرؤيــة العقيمــة ال مــكان لهم 

فــي المستشــفيات، وال يمكن أبدا اســتئمانهم على 
حياة المواطنين والمقيمين.

والســؤال المهــم الــذي نــود طرحــه هــو... مــا دور 
جمعيــة األطبــاء البحرينيــة فــي رصــد وتســجيل 
مختلــف  فــي  تحصــل  التــي  الطبيــة  األخطــاء 
الشــكاوى  بتلقــي  تقــوم  وهــل  المستشــفيات، 
وتعريفهــم  المتضرريــن  وإنصــاف  ومتابعتهــا 
قضايــا  أم  والتشــريعات،  والواجبــات  بالحقــوق 
األخطــاء الطبيــة ال تدخــل ضمــن نطــاق عملها، مع 
أنه من الواجب أخالقيا ومهنيا أن تكون الجمعية 

أول المهتمين.
األخطــاء الطبيــة تحــدث فــي كل بقعة مــن العالم، 
لكــن  الخاصــة،  أو  الحكوميــة  المستشــفيات  فــي 
قلــة يعرفــون حقوقهــم القانونيــة، وربمــا هذه هي 

اإلشكالية الكبيرة التي يجب التوقف عندها.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

حتى الشجر والقصب 
فرات البساميبكي إعالمنا

قديمــًا قالــوا إنــك ال تســتطيع أن تهــزم عــدوًا ال تعرفــه، فمعرفتــه نصــف 
االنتصــار، فجــارة الســوء لمن قرأ تاريخهــا يعلم يقينــا أن طبخاتها تكون 
على نار هادئة، ال تكترث بسرعة النتائج بقدر ما تنشد بقاءها وديمومتها 
إلى أبعد وقت، فخططها تصل إلى 50 سنة، وإال من كان يعتقد أنها وهي 
حديثــة عهــد بثــورة وخارجــة مــن حــرب مدمرة، اســتطاعت خــالل فترة 
قليلــة بســط ســيطرتها على أربــع دول عربيــة، فضالً عن أذرعهــا الطويلة 

والقصيرة هنا وهناك.
إن خطتهم السرية تقول إذا لم نكن قادرين على تصدير ثورتنا إلى البالد 
اإلسالمية المجاورة فال شك أن ثقافة تلك البالد الممزوجة بثقافة الغرب 
ســتهاجمنا وتنتصــر علينا، وقد قامــت الدولة في إيران بعد قرون عديدة 
بناًء على إرشــادات زعمائهم، فهي حكومة مذهبية تجعل تصدير الثورة 
على رأس األولويات، لكن نظرًا للوضع العالمي الحالي والقوانين الدولية 
- كما اصُطلَح على تســميتها - ال يمكن تصدير الثورة بل ربما اقترن ذلك 

بأخطار جسيمة مدمرة.
إيــران ال تقــدم جيوشــها لمحاربة اآلخــر إال إذا تطلب ذلــك، فُجل حروبها 
بالوكالــة، إيــران تمكــر وهــي غيــر معنيــة بالديــن والمبــادئ والقيــم، لذا ال 
تتوانــى عــن وضــع يدهــا فــي يد أعــداء اإلســالم لحربهــا، وهــم يعترفون 
بذلــك دون خجــل، فقــد وضعــوا خطة خمســية تشــمل مراحــل، ومدة كل 
مرحلة عشر سنوات، لتصدير الثورة إلى جميع الدول المجاورة وتوحيد 
اإلســالم كمــا يزعمــون، فالخطــر الــذي يواجههم مــن المذاهب اإلســالمية 
كمــا يدعــون أكبــر بكثيــر مــن الخطر الــذي يواجههم مــن الشــرق والغرب؛ 
ألن هــؤالء يناهضــون حركتهم، وفي معتقداتهم أنهــم األعداء األصليون 

لوالية الفقيه.
ال نجد مناصًا من إبقاء أمر خطة الجمهورية اإليرانية حاضرة في أذهاننا، 
وعلى وجه الخصوص الناشــئة الذين قد تغيب أو تغيب عنهم مثل هذه 
المؤامــرات التــي تحــاك فــي مدينــة قــم. إيــران ال تجــدي معهــا الحــروب 

التقليدية، ويجب أن نفكر بطريقتهم، وقيل حارب عدوك بسالحه.

إيران... العمل على نار هادئة

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com

 5G فــي الوقت الذي يســتعد فيه العالم الســتقبال تقنيــة الجيل الخامس
هنــاك أصــوات بالمقابــل ترفض هــذه التقنية الحديثة مبــررة ذلك بأضرار 
علــى الصحــة العامــة مــن الممكــن أن تفتــك بنــا إن صــح التعبيــر، ويعلــل 
أصحاب األصوات المناهضة رفضهم الفكرة برمتها لعدد من األسباب منها 
أننــا لســنا بحاجــة حقيقيــة لهذا الجيل فشــبكة )G4( الحالية تقــوم بعملها 
علــى أكمــل وجــه فيما يتحــدث أصحــاب التخصص عن مخاطــر حقيقية 
تلمس صحة اإلنسان مباشرة خصوصا أن ترددات الشبكة من الممكن أن 
تخترق جلد اإلنســان وتعد ســببا مباشرا إلصابته بأكثر األمراض خطورة 

على اإلطالق مرض السرطان الفتاك.
شــركات االتصــاالت فــي المقابــل تروج بقوة لهذه الشــبكة التــي تعد نقلة 
نوعية حقيقية على إثرها سيتم استحداث إصدارات جديدة من الهاتف 
النقــال واألجهزة المســتخدمة في هذا النطــاق وترفض قطعيا ما وصلت 

إليه الجماعات المناهضة لمثل هذه الخدمة.
ووســط هــذا الســجال القــوي مــن قبــل الفريقيــن تبدو الصــورة لدينــا هنا 
غيــر واضحــة تماما أو مغيبة، تصــل لنا األخبار من الطرفين دون أصوات 
عميقــة تتحــدث فــي هذا الشــأن وتوضح للمســتهلك ما له ومــا عليه قبل 

حدوث ما ال يحمد عقباه.

ومضة: نحن بحاجة حقيقية إلى مراكز أبحاث تتحدث في جل ما  «
يهم المواطن من قضايا قد تكون بعيدة عن السياسة وقريبة نوعا ما 

من إنسانيته التي تستحق أن تبحث على كل األصعدة وفي جل ما 
يهمه من أمور بدءا بصحته ومرورا بكل احتياجاته.

الجيل الخامس وقصور المعرفة

سمر األبيوكي
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األسرة الرياضية تهنئ بإنجاز المهرة “داهية”
ــة لـــــرعـــــايـــــة جــــــالــــــة الـــمـــلـــك ــ ــمـ ــ ــرجـ ــ ــة تـ ــ ــرفـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــج ــ ــي ــ ــت ــ ــن ــ ال

هنــأ النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية ســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة، ممثل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس 
األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ بمناســبة اإلنجاز التاريخي الذي تحقق 
في ســباق “رويال اســكوت” البريطاني، بإحراز المهره “داهية” ملك ســموه، المركز األول في هذا الســباق 

العريق.

وأكــد ســموه أن مــا تحقق مــن نتيجة مشــرفة يعكس ما 
تحظى به رياضة الفروســية وســباقات الخيل من رعاية 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك  لــدن عاهــل  كريمــة مــن 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، والخطــوات الواضحة التي 
اتخذهــا ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة لتنفيــذ 
الرياضــة،  بهــذه  الملكيــة لالرتقــاء  الــرؤى والتوجيهــات 
والتــي كان لهــا انعكاســات إيجابيــة علــى مــا تحقــق مــن 
إنجازات، مؤكدا ســموه أن هذه النتيجة تضاف لسلســلة 
النتائج المتميزة التي أحرزتها هذه الرياضة في مختلف 
الســباقات القاريــة والدوليــة، متمنيــا ســموه فــي الوقــت 

ذاته مزيدا من النجاحات في المشاركات المقبلة.
  وهنــأ األميــن العــام للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة؛ بمناســبة فــوز المهــرة داهيــة )ملــك 
ســموه( بالمركــز األول في ســباق رويال اســكوت العريق 

ببريطانيا. 
وأكــد الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة أن اإلنجــاز 
رياضــة  بهــا  تحظــى  التــي  الرعايــة  يترجــم  المتميــز 
الفروســية فــي المملكــة من لدن عاهل البالد، كما يجســد 
جهــود ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة فــي تهيئة 
الخيــل  ســباقات  برياضــة  للنهــوض  المثاليــة  الظــروف 

وتحقيق نجاحات الفتة على مختلف األصعدة.
وأوضــح الشــيخ ســلمان بن إبراهيــم أن اإلنجــاز الجديد 
يضاف إلى سلســلة اإلنجــازات المتتالية لمملكة البحرين 
على ســاحة رياضة الفروســية الدولية بمختلف أشكالها، 
وهــو األمــر الــذي يعــزز مكانــة البحريــن علــى الخارطــة 
العالميــة متمنيــا لســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة 
دوام التوفيــق والســداد فــي قيادة الفروســية البحرينية 
نحــو المزيــد مــن النجاحــات واإلنجــازات المشــرفة فــي 

المحافل العالمية.
كما نوه الشــيخ ســلمان بن إبراهيم باإلنجاز المتميز الذي 
حققــه المهــر عالي ملك رئيس مجلــس إدارة هيئة رعاية 
شــؤون الخيــل الشــيخ دعيــج بــن ســلمان آل خليفــة في 
ســباق مضمــار اســكوت، مشــيدا بالجهــود الكبيــرة التــي 
بذلهــا الشــيخ دعيــج بــن ســلمان فــي ســبيل تهيئــة المهر 

والفارس للوصول إلى اإلنجاز الباهر.
كما هنأ مستشــار جاللة الملك لشــؤون الشباب والرياضة 
صالح بن هندي المناعي، ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة؛ بمناسبة اإلنجاز التاريخي الذي تحقق في سباق 
“رويال اســكوت” البريطاني، بإحراز المهرة “داهية” ملك 

سموه، المركز األول في هذا السباق العريق.

وأكــد بــن هنــدي أن مــا تحقــق مــن إنجــاز كبير ومشــرف 
للدعــم  طبيعيــة  نتيجــة  هــو  البحرينيــة  للفروســية 
واالهتمــام مــن قبــل جاللــة الملــك لرياضــة الخيــل فــي 
المملكــة ومتابعــة جاللتــه لمســيرتها التطويريــة، مشــيرا 
إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلها ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة وضعت رياضة الفروسية البحرينية على 
الطريــق الصحيح للتقدم واالزدهار وتحقيق اإلنجازات، 
التي كان آخرها حصول المهرة داهية ملك ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة على المركز األول في الســباق 

العالمي الكبير الذي يحظى بمتابعة عالمية واسعة.
مــن جهتــه، هنــأ األمين العام للجنــة األولمبيــة البحرينية 
محمــد النصــف، ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
باالنتصــار التاريخي الــذي حققته المهرة “داهية” بفوزها 
بالمركــز األول فــي ســباق رويــال اســكوت العريــق فــي 

بريطانيا.
وأكــد النصــف أن هذا اإلنجــاز التاريخي هو نتيجة لدعم 
صاحــب الجاللــة الملــك لرياضــة الخيل واهتمــام جاللته 
بهــذه الرياضة باعتبارهــا واحدة من الرياضات المرتبطة 

بتاريخ مملكة البحرين وتراثها العريق.
كمــا أكــد النصــف أن هــذا اإلنجــاز هو ثمرة الهتمام ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة برياضة الخيل والجهود 
الكبيرة التي بذلها سموه في االرتقاء بهذه الرياضة منذ 
ترؤس سموه االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة 
وتحقيق سموه العديد من النجاحات واإلنجازات فارسا 
وقائــدا مــن الطــراز الرفيع عــزز مكانة البحريــن بمختلف 

المشاركات الخارجية.
وأضــاف “يعتبــر ســباق رويــال اســكوت مــن الســباقات 
المهمــة والعريقــة علــى المســتوى العالمــي، ويشــارك فيه 
نخبــة مــن أبطــال العالــم ويتابعه العديد مــن محبي هذه 
اإلنجــاز  فــإن  ولــذا  العالمــي،  المســتوى  علــى  الرياضــة 
البحرينــي بهــذا الســباق للمهــرة )داهيــة( أمــر يبعــث على 
الفخــر واالعتزاز وهو انتصار لرياضــة الخيل البحرينية، 
التــي تحظــى بــكل الرعايــة واالهتمــام مــن جاللــة الملك 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  وســمو  ورعــاه  حفظــه هللا 

خليفة...”.
كمــا أشــاد النصــف بــدور الطاقــم الفنــي واإلداري وخبرة 
الفارس والمدرب، متمنيا المزيد من االنتصارات لرياضة 
الخيل في المحافل الخارجية المقبلة لرفع اســم المملكة 

عاليا.
البحرينــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  رفــع  بــدوره، 
لكــرة القــدم الشــيخ علــي بن خليفــة بن أحمــد آل خليفة 

أســمى آيات التهاني والتبريــكات إلى مقام جاللة الملك؛ 
بمناسبة اإلنجاز التاريخي الذي حققه سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، عبر تحقيق المهرة “داهية” ملك سمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد المركــز األول فــي ســباق رويــال 

اسكوت البريطاني.
وكانت المهرة “داهية” قد حققت المركز األول في سباق 
1200 متر للفئة الثالثة المخصصة لعمر الســنتين مهرات 

فقط.
وأكــد رئيس مجلس إدارة االتحــاد البحريني لكرة القدم 
أن اإلنجاز الكبير واالنتصار الالفت الذي تحقق انعكاس 
للرياضــة  الملــك  جاللــة  يوليهــا  التــي  الكريمــة  للرعايــة 
البحرينيــة عمومــا ورياضة الخيل خصوصــا، إضافة إلى 

اهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وقال الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة إن دعم 
جاللــة الملك قاد الرياضة البحرينيــة إلى تحقيق العديد 
من اإلنجازات، مشــيرا إلى أن اإلنجاز الجديد في ســباق 
رويــال اســكوت البريطانــي هــو نتــاج حقيقــي الهتمــام 

جاللته برياضة الخيل.

لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأشــاد 
القدم باالهتمام المتواصل الذي يوليه سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة لرياضــة الخيــل، والذي مكــن مملكة 
البحرين من تبوء أعلى المراتب في مختلف المسابقات 
والبطوالت، بما يتوافق مع رؤية عاهل البالد في تطوير 
وارتقــاء رياضــة الخيــل خصوصــا والرياضــة البحرينيــة 

عموما.
وأكد أن إنجاز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ليس 
بغريــب؛ كون ســموه عاشــقا للتحديات وتحقيــق المراكز 
األولى، مشيدا بما بذله سموه من عمل احترافي ومتقن 
في ســبيل تهيئــة المهرة “داهية”؛ الرتقــاء أعلى المراتب 

في السباقات العالمية.
ونوه الشــيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة باإلنجاز 
الكبيــر الــذي وضــع رياضــة الخيــل فــي مكانــة متميــزة 
عالميــا، مشــيرا فــي هــذا الصــدد إلى الــدور المميز لســمو 
الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة في االهتمــام بالرياضة 

واالرتقاء بها.
من جهته، هنأ مستشار شؤون المجتمع بوزارة الداخلية 

عبداللطيــف الســكران، ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفة؛ بمناسبة اإلنجاز التاريخي الذي تحقق في سباق 
“رويال اســكوت” البريطاني، بإحراز المهرة “داهية” ملك 

سموه، المركز األول في هذا السباق العريق.
وأشــار الســكران إلــى أن اإلنجــاز التاريخــي الــذي تحقق 
فــي ســباق رويال اســكوت يعتبر من اإلنجــازات الكبيرة 
للرياضة الفروســية البحرينية بفضل االهتمام الكبير من 
قبل صاحب الجاللة الملك الفارس األول والداعم الكبير 
لرياضــة الفروســية في المملكة، مشــيرا إلــى أن االنتصار 
الجديــد لســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة نتيجة 
للجهــود الكبيــرة التــي بذلهــا ســموه فــي إعــداد المهــرة 
والجهازيــن الفني واإلداري لتحقيــق االنتصار الكبير في 

السباق العالمي.
بــدوره، رفــع الناشــط االجتماعي أســامة الشــاعر، أســمى 
التهاني والتبريكات إلى جاللة الملك، والي ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، باالنتصــار التاريخــي الــذي 
حققتــه المهــرة “داهيــة” بفوزها بالمركز األول في ســباق 

رويال اسكوت العريق في بريطانيا.
كما رفع الشــاعر أســمى آيات الشــكر والتقدير واالمتنان 
إلــى األجهــزة التنفيذيــة والحكوميــة المختصــة، على ما 
قامــت بــه من جهــود متواصلة نحو تحقيق هــذا اإلنجاز 

برعاية سامية من جاللة الملك.
وقــال الشــاعر، إن هــذا اإلنجــاز الرياضــي العريــق يبعــث 
الفخــر واالعتــزاز في نفوس كل أهــل البحرين؛ لما يمثله 
مــن أهمية عالمية ومنافســات شــديدة بين المتســابقين، 
إذ حققت المهرة داهية المركز األول في السباق متفوقة 

على كل المتسابقين باقتدار. 
وأضــاف الشــاعر أن هــذا اإلنجاز العالمي هــو نتاج الدعم 
الملكــي الســامي مــن عاهــل البــالد لرياضــات الفروســية، 
وبجهــود ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة، والذي 
منذ أن ترأس سموه االتحاد الملكي للفروسية وسباقات 
القــدرة تحقــق إنجــازات متواليــة ومراكــز متقدمــة على 

مستوى العالم.
وأكــد الشــاعر أن ســباق رويــال اســكوت مــن الســباقات 
العريقــة التــي تشــهد حضــورا الفتــا مــن محبي وعشــاق 
رياضــة الفروســية علــى مســتوى العالــم، بما يؤكــد قيمة 
اإلنجــاز الــذي حققته المهرة داهية واكتســاحها الســباق، 
وتصدرهــا المركــز األول؛ لتســجل اســمها بحــروف مــن 
ذهــب في الســباق، وترفع راية البحرين في ســماء حلبة 

السباق بإنجلترا. 
ورفــع الشــاعر أســمى آيــات الشــكر والتقديــر واالمتنــان 
إلــى القائميــن على تدريب ورعاية المهرة داهية، وجميع 
المشــاركين فــي تلك الفعاليــة الرياضيــة العالمية، مؤكدا 
أن جهــود القيــادة الرشــيدة ســاهمت فــي تحقيــق هــذا 
اإلنجــاز بصــورة مباشــرة، ليصبــح حافــزا دائمــا لتحقيــق 

اإلنجازات العالمية في مختلف المنافسات الرياضية.
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رشــح االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم الحكــم الدولــي محمــد بونفــور والحكــم المســاعد الدولــي ســلمان طالســي؛ 
للمشاركة في إدارة مباريات بطولة اتحاد غرب آسيا السابعة للناشئين 2019. 

وســتقام منافســات البطولــة فــي العاصمــة 
 1 الفتــرة  خــال  وذلــك  )عّمــان(،  األردنيــة 

وحتى 11 يوليو المقبل. 
وسيشــارك الحكــم الدولــي محمــد بونفــور 
والحكــم المســاعد الدولي ســلمان طاســي 
فــي إدارة مباريــات البطولــة التــي تضــم 9 
منتخبات تم توزيعهم على 3 مجموعات. 

ويعتبــر الحكــم محمــد بونفــور مــن الحكام 

الصاعديــن، والذيــن حصلــوا علــى الشــارة 
الدوليــة فــي )2018(، وســبق لــه المشــاركة 
في إدارة مباريات بطولة اتحاد غرب آسيا 
السادســة للسيدات التي أقيمت في مملكة 
البحرين خال شهر يناير من العام الحالي. 
أمــا الحكــم المســاعد ســلمان طاســي فإنه 
العــام  فــي  الدوليــة  الشــارة  علــى  حاصــل 
الصاعديــن  الحــكام  مــن  وهــو   ،)2019(

الذيــن ينتظرهم مســتقبل واعد، وســبق له 
المشــاركة أيضا فــي إدارة مباريــات بطولة 
للســيدات  السادســة  آســيا  غــرب  اتحــاد 

 .)2019(
وتأتــي مشــاركة حكامنــا فــي بطولــة غرب 
المميــز  للحضــور  تأكيــدا  للناشــئين  آســيا 
للصافــرة البحرينيــة علــى جميــع األصعدة، 
وفقــا لمــا تحظــى بــه من ســمعة طيبــة عبر 

أدائهــا المميــزة وإدارتهــا المقتــدرة، والــذي 
المراتــب  أعلــى  إلــى  الوصــول  مــن  مكنهــا 
وأقوى البطوالت في مختلف المستويات.

بونفور وطالسي يشاركان في تحكيم بطولة غرب آسيا

تأتــي حركــة االنتقــاالت الصيفيــة في ســوق 
لتعطــي  القــدم،  لكــرة  البحرينيــة  األنديــة 
انطباعــا أكيــدا ومؤشــرا قويــا علــى التوجــه 
الافت لألندية نحو الاعبين تحت 21 عاما.

ولعــل تهافــت األنديــة وتســابقها نحــو الظفر 
والحصــول على توقيــع مع العب أو أكثر من 
أصحاب العمر تحت 21 عاما يعطي انعكاسا 
إلدراك األندية باألهمية التي اكتساها تطبيق 
قانــون “تحت 21”، والذي اســتحدثه االتحاد 
البحرينــي لكــرة القــدم فــي الموســم 2017 - 
2018، وواصــل فــي تطبيقــه خــال الموســم 
المنصــرم 2018 - 2019، وســيواصل تطبيقه 

في الموسم المقبل 2019 - 2020.
هــذا األمــر بخاف مــا حصل فــي األندية من 
رفــض كبيــر واعتــراض شــديد علــى القانون 
حينما أقره االتحاد البحريني لكرة القدم في 
المرة األولى، قبل أن تعود األندية مستدركة 
المميــزة  واالنعكاســات  اإليجابيــات  اآلثــار 
لتطبيق القانون على الواقع الكروي المحلي، 
بتطبيقــه  البحرينــي  االتحــاد  تمكــن  حينمــا 
للقانــون منح الفرصة لعدد كبير من الاعبين 
قدراتهــم  بانــت  وبالتالــي  للبــروز،  الشــباب 
إضافــة  شــك  بــا  تشــكل  التــي  وإمكاناتهــم 
نوعيــة للمنتخبــات أو األنديــة الوطنية، وهو 
مــا حصــل لعديــد مــن األنديــة خاصــة فــرق 
المقدمــة منهــا التــي تســابقت فــي الحصــول 
على توقيع العبين في السن األولمبي )تحت 

21 عاما(.
المكتســبات اإليجابية المتعــددة التي حققها 
للمنتخــب  ســواء  عامــا(   21 )تحــت  قانــون 

األولمبــي أو األنديــة الوطنيــة تعطي المجال 
بشكل واضح لتأكيد نجاح االتحاد البحريني 
منتخباتــه  لدعــم  توجهــه،  فــي  القــدم  لكــرة 
وأنديتــه، عبــر مــا منحــه القانــون مــن فرصة 
مثالية لمدربــي المنتخبات واألندية، لمتابعة 
الشــباب  الاعبيــن  مــن  ممكــن  عــدد  أكبــر 
والحفــاظ عليهــم بمنحهــم الفرصــة الكافيــة 
مــن يفوقهــم ســنا وخبــرة،  للعــب ومقارعــة 
حتــى بــات الاعبــون )تحــت 21( فــي مرصد 
مختلف األندية وفي مقدمتها فرق المقدمة.

الســوق  شــهدتها  التــي  الواســعة  الحركــة 
المحليــة في األنديــة الوطنية للحصول على 
الاعبيــن تحــت 21 عامــا أكــدت بمــا ال يدعو 
إلــى الشــك إلــى فاعليــة تطبيــق القــرار فــي 
الــدوري المحلــي، رغــم مــا لقيه مــن اعتراض 
واسع من قبل األجهزة اإلدارية والفنية، لكن 
اســتمراريته مــن موســم آلخــر أكــد مفعولــه 
واألنديــة  المنتخبــات  خدمــة  فــي  الافــت 
الوطنيــة بتزويدهــا باعبيــن مميزين تمكنوا 

الــذي  بالشــكل  وتركهــا  بصمتهــم  مــن وضــع 
يهيئ المجال لهم على مستويات مختلفة.

إلــى  وصلــوا  الشــباب  الاعبيــن  مــن  فعــدد 
االحتــراف الخارجي بما أبــرزوه من إمكانات 
عاليــة ومســتويات متميزة، كمــا تمكن اآلخر 
مــن الوصــول إلى قائمة المنتخبــات الوطنية 
بعد أن كان بعيدا عنها في الفترات الســابقة، 
الفنيــة فــي  معــززا بذلــك خيــارات األجهــزة 
أيضــا  الاعبيــن  منــح  مــا  وهــو  المنتخبــات، 
فرصــة االنتقال وخــوض تجارب جديدة في 

أنديــة محليــة غيــر أنديتهــم األم، فــي حيــن 
نجحــت بعــض األنديــة أيضــا فــي التجديــد 
لخدماتهــم محافظــة عليهم بعد أن التمســت 
تطــورا الفتــا فــي األداء ســواء باللعــب فــي 
المســابقات المحليــة أو حتــى الخارجية، كما 
أظهره بعض الاعبون من خال مشــاركاتهم 
الخارجيــة مــع أنديتهــم، عاوة علــى تقليص 
فرص ابتعاد الاعبين الشــباب عن الســنوات 
الســابقة بعــدم وجــود فرصــة كافيــة لتمثيــل 
القانــون  أوجــده  مــا  الفريــق األول، بخــاف 

مــن مســاحة مميــزة، لظهــور العبيــن جــددا 
وبإمكانات عالية أيضا.

االنعكاســات  تؤكــد  المعطيــات  هــذه  جميــع 
والمكتســبات اإليجابيــة التــي حققهــا قانــون 
األنديــة  تدركــه  وبــدأت  عامــا،   21 تحــت 
الذيــن  الشــباب  لاعبيــن  بوصلتهــا  موجهــة 
يعتبرون لبنة أساســية لخدمة فرقهم األولى 

ومنتخباتنا الوطنية في المستقبل.
وأعلــن نــادي الرفــاع حديثــا عن ضمــه العب 
المنتخــب األولمبــي ونادي المالكيــة المهاجم 
البارز ســيد هاشــم عيســى، كما ضــم المحرق 
3 صفقات من أبرز العبي المنتخب األولمبي 
صالــح،  أحمــد  عيســى  مدينــة  وهم:العــب 
العــب الشــباب حســين جميل والعب ســترة 
حســن الكراني، كما يضــم المنتخب األولمبي 
بالخــارج  محترفــان  تشــكيلته  فــي  حاليــا 
وهمــا العب بوهيميانزبراغ التشــيكي محمد 
مرهــون، ومحمــد الحردان الــذي مثل فريقي 
الدانماركــي،  وفايلــه  اليونانــي  ايغنياكــوس 

لعــب  الــذي  الشــروقي  أحمــد  إلــى  إضافــة 
الموسم الماضي في صفوف فريق بيركركارا 
المالطــي، وهو النادي الذي تعاقد مع حســين 
جميــل لمــدة 6 أشــهر فــي الموســم الماضــي 

أيضا.
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  أن  إلــى  يشــار 
 21 القــدم طبــق مشــاركة الاعبيــن تحــت 
عامــا فــي موســمين حتــى اآلن: األول فــي 
موســم 2017 - 2018، وكان القانون يشمل 
 162(  %  10 األول:  هما:المعيــار  معياريــن 
تحــت  العبيــن  مشــاركة  مجمــوع  دقيقــة( 
نهايــة  بعــد  الجنســية  بحرينيــي  عامــا   21
 % 50 الثانــي فهــو:  المعيــار  أمــا  الموســم، 
)810 دقائــق( مجموع مشــاركة العب تحت 
21 ســنة بحريني الجنســية. وجاء التطبيق 
في الثاني خال الموســم المنصرم 2018 - 
2019، وذلــك بمعيــار واحد فقــط تمثل في 
مشــاركة أي عدد من الاعبين بما مجموعه 

1000 دقيقة لكل ناد.

ــاب ــ ــب ــ ــش ــ ــن ال ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــاعـ ــ ــو الـ ــ ــحـ ــ ــة انــــــتــــــقــــــاالت واســـــــعـــــــة نـ ــ ــ ــرك ــ ــ ح

هل أدركت األندية مكتسبات وفاعلية قانون “تحت 21”؟

محمد الحردان لعب في الدوريين الدانماركي واليونانيأحمد الشروقي لعب في الدوري المالطي للمحترفين
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طلــب االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم إقامــة مبارياتــه فــي بطولة غرب آســيا 
التاســعة للرجــال فــي مدينــة أربيــل وليــس كربــالء، وذلــك خــالل االجتمــاع 
التنســيقي الــذي عقــد فــي العاصمــة األردنيــة عمــان مــع ممثلــي المنتخبــات 
المشــاركة فــي البطولــة التــي ســتنطلق مطلــع شــهر أغســطس المقبــل، دون 
الحصــول علــى تفاصيــل بشــأن أســباب الرغبــة البحرينيــة فــي اللعــب بمدينة 

أربيل.

ووفقــا لوســائل اإلعــام العراقيــة فإن 
وفــد اتحــاد غــرب آســيا، الــذي يضــم 
ومديــر  الســالم  خليــل  العــام  األميــن 
ومديــر  قطيشــات  أحمــد  البطولــة 
الشــؤون اإلداريــة عروبــة الحســيني، 
قــام بزيــارة إلــى مدينــة أربيــل التقــى 
خالهــا رئيــس االتحــاد العراقــي لكــرة 
ومديــر  مســعود  عبدالخالــق  القــدم 
عــام الرياضــة إلقليم كردســتان شــاكر 
أحمــد بحضور مندوب شــركة تضامن 

الراعية للبطولة رامي فواز.
ومنحــت الزيــارة انطباعــات ملموســة 
لــدى وفد اتحــاد غرب آســيا وتحديًدا 
علــى مســتوى التحســن الكبيــر الــذي 
طرأ على المنشآت، ما يؤكد جهوزيتها 
الكبيــر  والعمــل  الحــدث  الســتضافة 
الــذي بذلــه االتحاد العراقــي والجهات 
الرياضية الرسمية في إقليم كردستان 
أجــل  مــن  خصوصــا؛  أربيــل  ومدينــة 
التــي  للبطولــة  مثالــي  تنظيــم  تأميــن 

ستحظى بمشاركة واسعة تصل إلى 9 
منتخبات هي: العراق )البلد المضيف(، 
لبنــان،  فلســطين،  األردن،  الســعودية، 

سوريا، اليمن، الكويت والبحرين.

وينتظــر أن يواصــل اتحاد غرب آســيا 
سلســلة زيارتــه التفقديــة إلــى العــراق 
لاطمئنان على ســير التحضيرات في 

مدينة كرباء.

تأكيــد  االجتمــاع  فــي  وجــرى 
علــى  المشــاركة  المنتخبــات  تقســيم 
مدينــة  فــي  واحــدة  مجموعتيــن؛ 
كربــاء تضم 5 منتخبات وسيترأســها 

المنتخــب العراقــي باعتبــاره المنظــم، 
واألخــرى في مدينــة أربيل مكونة من 
المنتخــب  وسيترأســها  منتخبــات   4
النســخة  وصيــف  بصفتــه  األردنــي 
الدوحــة  فــي  أقيمــت  التــي  األخيــرة 
المنتخــب  بلقبهــا  وفــاز   ،2014 العــام 
القطري المضيف الذي اعتذر عن عدم 

المشاركة في النسخة المقبلة.

اتحاد الكرة يطلب إقامة مبارياته بأربيل
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شــارك حكمنا الدولي لكرة الصاالت أســامة إدريس في إدارة المباراة النهائية لكأس 
آسيا تحت 20 عاما للصاالت، والتي جمعت منتخبي أفغانستان واليابان، السبت 22 

يونيو الجاري في مدينة تبريز اإليرانية.  

الحكــم  القــدم  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  وكلــف 
الدولــي لكــرة الصاالت أســامة إدريس للمشــاركة 
فــي إدارة المبــاراة النهائيــة، وذلــك بصفتــه حكما 
خامســا.   وكان الحكــم أســامة إدريــس قــد كلــف 

تــم  إذ  البطولــة،  مباريــات  إدارة  فــي  للمشــاركة 
إســناد العديــد مــن المباريــات إليــه، وتميــز فــي 
إدارتهــا بشــكل الفــت، قبــل أن يكــون حاضرا في 

المباراة النهائية للبطولة.  

منتخبــي  مبــاراة  إدريــس  أســامة  وأدار 
طاجيكســتان واليابــان ضمــن دور المجموعــات، 
العراقــي  إلــى جانــب  أوال  وذلــك بصفتــه حكمــا 
رضــوان  والماليــزي محمــد  ثــان،  هــوكار كحكــم 
حكما ثالثا، والحكم الميقاتي هيلدي من ماليزيا.  
كمــا شــارك إدريــس فــي إدارة مبــاراة منتخبــي 
المجموعــات  فيتنــام وطاجيكســتان ضمــن دور 
أيضــا، وذلــك بصفته حكما ميقاتيا في لقاء أداره 
الحكمــان الماليزيــان رضــوان وهيلــدي، والحكــم 

الثالث العراقي هوكار.  

وشــارك إدريس في إدارة مبــاراة منتخبي تايلند 
ولبنــان بــدور المجموعات بصفتــه حكما ثالثا، مع 
الحكــم الكوري الجنوبي كيــم والياباني فوجاتي 

والحكم الميقاتي الماليزي هيلدي. 
كما شــارك فــي إدارة مبــاراة منتخبي أندونيســيا 
وذلــك  النهائــي،  ربــع  منافســات  ضمــن  وفيتنــام 
بصفته حكما ثالثا إلى جانب الحكمين اإليرانيين 
الميقاتــي  والحكــم  حفيظــي،  وعلــي  محمــود 

التركمنستاني آزاد.  
وأدار أســامة إدريــس مباراة منتخبي إندونيســيا 

النهائــي،  نصــف  منافســات  ضمــن  وأفغانســتان 
وذلــك بصفته حكما أوال إلى جانب الحكم الثاني 
الماليــزي هيلــدي والحكــم الثالــث التركمنســتاني 
آزاد، والحكــم الميقاتــي “ليو” مــن الصين، قبل أن 
يتم تكليفه للمشاركة في إدارة المباراة النهائية.  
ويعتبــر أســامة إدريــس مــن ضمــن قائمــة حــكام 
النخبــة اآلســيويين لكــرة الصاالت للعــام )2019(، 
مــن  العديــد  إدارة  فــي  المشــاركة  لــه  وســبق 
المباريــات علــى مســتوى مختلــف بطــوالت كــرة 

أسامة إدريسالصاالت.

إدريس يشارك في إدارة نهائي كأس آسيا تحت 20 عاًما
الناجحــة مشــاركته  يختتــم  الصــاالت  لكــرة  الدولــي  حكمنــا 

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

الالعبون األربعة الجدد في تشكيلة المحرق

أبرمــت إدارة نــادي المحرق 4 صفقات تدعيمــا لصفوف الفريق األول 
لكرة القدم بالنادي بدءا من الموسم الرياضي المقبل 2019 - 2020.

وأعلن نادي المحرق على حســابه 
بمواقــع التواصــل االجتماعي عن 
ضم الحارس أشرف وحيد؛ ليعود 
مجــددا إلــى تمثيــل ناديــه األول 
بعدمــا مثــل نــادي المنامــة خــال 

المواسم الماضية.
كمــا أعلــن نــادي المحــرق عن ضم 
3 العبين شباب وهم ضمن قائمة 
المنتخب األولمبي: العب الشباب 
مدينــة  العــب  جميــل،  حســين 
والعــب  صالــح،  أحمــد  عيســى 

سترة حسن الكراني.
المحرقاويــة  الصفقــات  وتأتــي 
فــي  الفريــق  لتشــكيلة  تدعيمــا 
بعــد  الجديــد، خصوصــا  الموســم 
إخفــاق الفريق في الحصول على 
أحــد لقبي الــدوري أو كأس الملك 

في الموسم الماضي.
تعزيــزا  األربعــة  انضمــام  ويعتبــر 
تحــت  المحــرق  لتشــكيلة  جيــدا 
قيــادة المــدرب البرازيلــي باكيتــا، 
لقيــادة  حديثــا  وصــل  والــذي 
برازيلــي،  طاقــم  رفقــة  “الذيــب” 
ومســاعد المــدرب الوطنــي خالــد 

تاج.
ويلعــب أحمــد صالــح فــي مركــز 
الجنــاح األيمــن، كما يجيــد اللعب 
فــي خــط المقدمــة، فــي حيــن أن 

إضافــة  ســيكون  جميــل  حســين 
وحســن  األيمــن،  الظهيــر  لمركــز 
الكرانــي الــذي يجيــد اللعــب فــي 
مركز الظهير األيسر وقلب الدفاع 

كذلك.
وســتكون مــدة العقد مــع الرباعي 
مــن  بــدءا  مواســم   5 الجديــد 

الموسم المقبل 2019 - 2020.
المحــرق  نــادي  أعلــن  ذلــك،  إلــى 
عــن تجديــد التعاقد مــع الاعبين 
جمعــة؛  وأحمــد  البنــاء  محمــد 
األحمــر  الفريــق  تمثيــل  ليواصــا 

خال الموسمين المقبلين.
ويلعــب محمــد البنــاء فــي مركــز 
 3 قبــل  وانتقــل  األيمــن  الظهيــر 
مواســم للمحــرق قادمــا مــن نادي 
الحالة، أما أحمد جمعة اللعب في 
صفــوف مركــزي الظهيري األيســر 
وقلــب الدفــاع، وهــو حاليــا ضمن 

قائمة المنتخب الوطني األول.
لنــادي  الرســمي  اإلعــام  ونقــل 
المحــرق شــكر إدارة النادي إلدارة 
علــى  وســترة  الشــباب  ناديــي 
حســين  انتقــال  عمليــة  تســهيل 
علــى  الكرانــي  وحســن  جميــل 
صفقتــا  جــاءت  فيمــا  التوالــي، 
أشــرف وحيــد وأحمــد صالــح عبر 

االنتقال الحر.

المالكية يجدد مع هاشم عدنانكرة المحرق تبرم 4 صفقات

“بحرين ون” يخوض سباق “نورواك”

ــور لـــتـــعـــزيـــز صـــفـــوفـــه ــ ــ ــاش ــ ــ ــع ع ــ ــ ــد م ــ ــاق ــ ــع ــ الــــــنــــــادي ت

ــة بــــرومــــود ــ ــئ ــ ــة الــــعــــالــــم ف ــ ــول ــ ــط ــ ــات ب ــ ــس ــ ــاف ــ ــن ــ ــن م ــ ــم ــ ض

مدافعــه  علــى  المالكيــة  نــادي  حافــظ 
سيد هاشم عدنان العب الفريق األول 
لكــرة القدم وجدد التعاقد معه لتمثيل 
صفــوف “فــارس الغربيــة” حتــى العــام 
ليواصــل عدنــان مســيرته مــع  2021؛ 
ناديــه األم الــذي ترعــرع فــي صفوفــه 

منذ نعومة أظافره.
ووقــع ســيد هاشــم عدنــان البالــغ مــن 
العمر 27 عاما عقد انتقاله مع المالكية 
لمدة موســمين بمقر النــادي يوم أمس 
األول بحضور عدد من مسؤولي جهاز 
النــادي،  إدارة  ومجلــس  القــدم  كــرة 
حيــث قــدم المالكيــة لاعــب القميــص 

رقم )5(.
كما وقع نادي المالكية مع الاعب علي 
عاشور لتدعيم صفوف المالكية خال 
الموســم المقبــل ليحافــظ علــى جهــود 

الاعب.
ويســعى المالكيــة، الذي يلعــب بدوري 
الدرجــة الثانيــة، مــن هــذه التعاقــدات 
إلــى تعزيــز صفوفــه بعــد هبوطــه فــي 
مجــددا  للصعــود  الفائــت،  الموســم 
لــدوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز لكــرة 

القدم في الموسم المقبل، خصوصا أن 
الفريق خسر جهود سيد هاشم عيسى 
الــذي انتقــل أخيــرا إلــى نــادي الرفــاع 
علــى ســبيل اإلعــارة؛ ليفقــد المالكيــة 

واحدا من أهم نجومه.
وكان المالكية وقع مع عدد من نجومه 

وهم نواف عبدهللا، محمد ميرزا، عمار 
يوســف،  أحمــد  جاســم،  علــي  حســن، 
لــم يعلــن  النــادي  البــري، لكــن  عيســى 
المــدرب  مــع  التعاقــد  تجديــد  رســميا 
الوطني أحمد صالح الدخيل الذي قاد 

الفريق في الموسم الماضي.

يخــوض فريــق “بحريــن ون” اليــوم األحــد 
بطولــة  منافســات  ضمــن  الثامنــة  جولتــه 
برومــود  فئــة  للســيارات   NHRA العالــم 
لموســم 2019، علــى حلبــة مدينــة نــورواك 
المتحــدة  بالواليــات  أوهايــو  واليــة  فــي 

األميركية.

ويواصل ســائق الفريق ســتيفي جاكســون 
بمجمــوع  البطولــة  لمنافســات  تصــدره 
583 نقطــة وبفــارق 112 نقطــة عــن أقــرب 
منافسيه، إذ يسعى جاكسون لقيادة فريقه 
نحو اســتعادة االنتصارات بعد سوء الحظ 
الذي الزم الفريق في الجولة الماضية على 

حلبة بريستول بوالية تينيسي األميركية، 
والعمــل للحفــاظ علــى الصدارة في ســباق 

اليوم.
وحافــظ زميلــه خالد البلوشــي على المركز 
العاشــر 260 نقطــة بعــد الجولــة األخيــرة، 
فيمــا تراجــع ريكي ســميث للمركــز الحادي 

عشر بمجموع 243 نقطة.
وتنتظر الفريق 4 جوالت قادمة بعد جولة 
اليــوم األحــد فــي مهمــة الفــوز باللقــب، إذ 
تقام السباقات في كل من إنديانابوليس 2 
سبتمبر، سانت لويس 29 سبتمبر، شارلوت 

13 أكتوبر، والس فيغاس 3 نوفمبر.
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النصف يشيد بدعم مصرف الطاقة األول للجنة األولمبية
ــن ــيـ ــرفـ ــطـ ــن الـ ــ ــي ــ أعـــــــــرب عـــــن اعـــــــتـــــــزازه بــــالــــشــــراكــــة الـــمـــتـــمـــيـــزة ب

أشــاد األمين العام للجنة األولمبية البحرينية محمد النصف بالدور المتميز لمصرف الطاقة األول في دعم الحركة الرياضية، الذي 
يعكس وعي المصرف بأهمية هذا القطاع الحيوي وما يشكله من شريحة واسعة من أبناء المجتمع. 

الرئيــس  اســتقباله  لــدى  ذلــك  جــاء 
التنفيــذي لمصــرف الطاقــة األول محمــد 
األولمبيــة  اللجنــة  بمقــر  غانــم  شــكري 

بضاحية السيف. 
وتقــدم النصــف بخالص شــكره وتقديره 
لمصــرف الطاقــة األول على دعمه للجنة 
األولمبيــة البحرينيــة، معربــا عن اعتزازه 
بالشــراكة المتميزة بيــن اللجنة األولمبية 
والمصرف، التي تهدف إلى دعم مختلف 
البرامــج الرياضيــة التي تنظمهــا اللجنة، 
مصــرف  يلعبــه  الــذي  بالــدور  مشــيدا 
الطاقة األول في دعم الشباب الرياضي؛ 
إيمانا منه بما تشكله تلك الفئة من ثروة 

وطنية.

وأكد النصف أن اللجنة األولمبية حريصة 
علــى التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز 
دوره شــريكا رئيســا في تحقيــق التنمية 
وفــق  المجــاالت  بمختلــف  الرياضيــة 
السياســة الجديــدة القائمــة علــى تطوير 
نظــام  والمالــي وتطبيــق  اإلداري  العمــل 
الحوكمة، والســعي نحو تعزيز اإليرادات 
الذاتيــة بمــا يمكــن اللجنــة األولمبيــة من 
تطبيق أنشطتها وبرامجها الموجهة نحو 

االتحادات الرياضية بالشكل األمثل.
التنفيــذي  الرئيــس  عبــر  جهتــه،  مــن 
شــكري  محمــد  األول  الطاقــة  لمصــرف 
الــذي  البــارز  غانــم عــن اعتــزازه بالــدور 
البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة  بــه  تقــوم 

برئاســة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
خليفــة فــي االرتقــاء بالحركــة الرياضية 
وما تزخر به من تاريخ ناصع باإلنجازات 
والمســتويات،  األصعــدة  مختلــف  علــى 
الطاقــة األول  مؤكــدا أن دعــم مصــرف 
يأتــي في إطار حرصه على دعم الحركة 
الرياضيــة إيمانا منه بمــا تقوم به اللجنة 
مــن دور فاعــل ومؤثر في خدمة شــباب 
الوطــن، والمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في 
النهــوض بالرياضــة البحرينيــة، متطلعــا 
لتحقيــق المزيــد مــن التعــاون بمــا يعــزز 
مــن مكانــة مملكة البحريــن على خارطة 

الرياضة العالمية.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

النصف لدى استقباله محمد شكري

سبورت

أحمد مهدي

حسن علي



بصعوبــة كبيــرة، خســر منتخبنــا الوطنــي لكرة الســلة للناشــئين أمام شــقيقه المنتخب 
الســعودي، بنتيجــة ٦٠/٦٥ فــي الوقــت اإلضافــي، بعــد انتهــاء الوقت األصلــي للمباراة 
بالتعــادل ٥٨/٥٨، فــي المبــاراة التــي جمعت بينهما مســاء أمس الســبت، ضمــن الجولة 
الخامســة من الدور التمهيدي للبطولة العربية الثامنة عشــر لكرة السلة تحت ١٦ سنة، 
التــي تحتضنهــا العاصمة المصرية القاهرة باســتضافة االتحاد المصري في الفترة من 
١٨ حتــى ٢٥ يونيــو الجــاري، بمشــاركة ٦ منتخبــات عربيــة هي: الجزائر، تونــس، لبنان، 

السعودية، إضافة إلى مصر المستضيف ومنتخبنا الوطني.

وهــذه هــي الخســارة الرابعة علــى التوالي 
لمنتخبنــا فــي البطولــة، ليصبــح رصيــده 4 
نقــاط فــي المركــز الســادس، فيمــا خطــف 
المنتخــب الســعودي نقطتيــن ثمينتين من 

منتخبنا رافعا بهما رصيده إلى 6 نقاط. 
وبــددت هــذه الخســارة آمــال منتخبنــا في 
المنافســة علــى التأهــل إلــى الــدور نصــف 

النهائي. 
فــي  لقاءاتــه  الناشــئين  أحمــر  وســيختتم 
المنتخــب  بمواجهــة  التمهيــدي  الــدور 
الجزائــري، فــي الســاعة الرابعــة من مســاء 
البحريــن،  مملكــة  بتوقيــت  األحــد  اليــوم 
فــوزه األول  إذ يســعى منتخبنــا لتحقيــق 
فــي البطولــة الــذي سيشــكل دافعــا معنويا 
التحضيــر  مرحلــة  لمواصلــة  للمنتخــب 

للمنافسات اآلسيوية.
عودة للمواجهة التي جاءت نتائج أشواط 
المبــاراة كاآلتــي: ٩/١٦ الســعودية، ١٣/١٧ 
البحرين، ٩/١٣ السعودية، ١٦/٢٣ البحرين 
و٢/٧ الســعودية، فإن منتخبنا قدم واحدة 
مــن أفضــل مبارياته في البطولــة، وكاد أن 

يحقق نتيجة الفوز لوال غياب التوفيق عن 
العبينا الســيما فــي اللحظــات األخيرة من 
المبــاراة التــي شــهدت عــودة قويــة لنجوم 
خاللهــا  مــن  اســتطاعوا  الصغــار،  األحمــر 
تقليــص الفارق وصوال لتعديل النتيجة مع 

نهاية الربع األخير. 
وفــي المبــاراة األولــى أمــس، حقــق لبنــان 
فوزا مســتحقا على حساب تونس بنتيجة 
فــي  نقــاط   ٧ إلــى  رافعــا رصيــده   ،٥٢/٧٣
المركــز الثاني خلفا للمتصدر منتخب مصر 

بـ٨ نقاط.
التأهــل  ولبنــان،  مصــر  منتخبــا  وضمــن 
ســتقام  الــذي  النهائــي  نصــف  الــدور  إلــى 
منافســاته يــوم غــٍد اإلثنيــن، فيمــا تصــارع 
منتخبات تونس، السعودية والجزائر على 

البطاقتين الثالثة والرابعة. 

“الفيديو” ُيجهز األحمر 

يحــرص الجهــاز الفنــي لمنتخبنــا الوطنــي 
  “Vanja Gusa”الصربــي المــدرب  بقيــادة 
القصير،علــى  أحمــد  المــدرب  ومســاعد    

تهيئــة الالعبيــن فنيــًا وتجهيزهــم بأفضــل 
صــورة للمباريات، إذ تــم عقد اجتماع فني 
يــوم أمــس لعرض بعــض لقطــات )الفيديو( 
الســعودي  المنتخــب  بمبــاراة  الخاصــة 
ونظيــره الجزائــري، إذ حــرص غوســا علــى 

توضيح بعض النقاط الفنية لالعبين.
والتحليــل  اإلحصــاء  أخصائــي  ويقــوم 
مــع  كبيــرة  بجهــود  أحمــد حمــزة  محمــود 
الجهاز الفني في تهيئة كافة اللقطات التي 

يطلبها المدرب الصرلي غوسا.

 متابعة مستمرة لرئيس البعثة

يحــرص نائــب رئيــس االتحــاد البحرينــي 
لكرة السلة، رئيس لجنة المنتخباتت رئيس 
وفــد منتخبنا الوطنــي، ناصر القصير، على 
متابعــة كافة أمور بعثة منتخبنا المشــاركة 
فــي البطولــة العربيــة؛ بهــدف توفيــر كافــة 
االحتياجــات والمتطلبــات الخاصة بالبعثة 
وبحــث األمور التنظيمية المتعلقة بمتابعة 
وتنظيم العمل اإلداري والفني واإلعالمي.

الــذي  اليومــي  العمــل  ضغــط  ظــل  وفــي 
يتطلــب متابعــة أكثر من نشــاط فــي اليوم 

الواحــد، يبــذل رئيس البعثة جهــوًدا كبيرة 
في ســبيل تأميــن كافة الظروف وتســخير 
كافــة اإلمكانــات المالئمــة لبعثــة منتخبنــا 
مــن  المنشــودة  األهــداف  تحقيــق  بهــدف 

المشاركة في البطولة.
وأكد ناصر القصير أن ســمو الشيخ عيسى 
بن علي آل خليفة رئيس االتحاد البحريني 
لكــرة الســلة علــى تواصــل دائــم مــع البعثة 
لتوفير مختلف أشكال الدعم والتسهيالت 
الالزمة إلنجاح مشاركة منتخبنا الوطني.

الشــيخ  ســمو  وحــرص  متابعــة  أن  وبيــن 
الشــخصي  خليفــة  آل  علــي  بــن  عيســى 
ســموه  اهتمــام  مــدى  علــى  تأكيــدا  تأتــي 
تكــون  أن  وضمــان  الوطنــي،  بالمنتخــب 

كل األجــواء مهيئــة بصــورة ســليمة ألفراد 
علــى  حصلــوا  الذيــن  البحرينيــة  البعثــة 
كافــة التســهيالت ومختلف أشــكال الدعم 

والرعاية من قبل سموه . 
وأوضــح القصير أن جميــع األمور اإلدارية 
تــم الترتيــب لهــا بالشــكل المطلــوب الــذي 
يهيــئ األجــواء المثاليــة للمنتخب، مشــيرا 
إلى التزام وانضباط الالعبين مع توجيهات 
الجهازيــن الفنــي واإلداري، مقدًمــا خالــص 
شــكره وتقديــره لكافة أفراد وفــد منتخبنا 

اإلداري والفني وجميع الالعبين.

صافرة متميزة للدولي عادل غلوم

غلــوم  عــادل  البحرينــي  الحكــم  واصــل 

ظهــوره المتميز فــي البطولــة العربية لكرة 
الســلة للناشــئين المقامــة حالًيــا بالعاصمــة 

المصرية القاهرة.
وقــاد غلــوم إدارة تحكيــم ٤ لقــاءات فــي 
الــدور التمهيــدي للبطولــة، إذ ظهــر خاللهــا 
حكمنــا الدولــي بمســتوى مميز وشــخصية 
قوية واســتطاع أن يخــرج المباريات التي 
أدارهــا لبــر األمــان مــن دون أي اعتراضات 

من المنتخبات . 
الوطنييــن  الحــكام  مــن  غلــوم  ويعتبــر 
إدارة  فــي  مشــاركته  وتأتــي  المميزيــن، 
مباريــات البطولــة، لمــا يمتلكــه مــن خبــرة 
واعتبــاره مــن الحــكام األكفــاء والجيديــن 

في دورينا.

القاهرة - اتحاد السلة

ــوم ــيـ ــام الــــــــدور الـــتـــمـــهـــيـــدي الـ ــ ــت ــ ــر فــــي خ ــ ــزائ ــ ــج ــ ــا يــــواجــــه ال ــن ــب ــخ ــت ــن م

أحمر الناشئين يخسر أمام السعودية في “عربية السلة”

تنطلــق اليــوم األحــد تحضيــرات الطواقم التحكيمية لكرة الســلة، اســتعداًدا 
للموسم الرياضي الجديد 2019 - 2020.

وأكد رئيس لجنة الحكام باالتحاد 
البحرينــي لكــرة الســلة عبدالرضــا 
علــى  وقفــت  اللجنــة  أن  قربــان، 
جاهزيــة جميــع الترتيبــات الالزمة 
الحــكام  تحضيــرات  لمراحــل 
الــذي  المقبــل،  الرياضــي  للموســم 
يأتــي ضمــن اهتمــام ودعــم اتحاد 
اللعبــة لقضــاة كــرة الســلة، مشــيًرا 
إلى أن الحكام ســيخضعون خالل 
فتــرة التحضيــرات إلــى تدريبــات 
بدنيــة لرفــع جهوزية الحــكام فنًيا 
االتحــاد  أن  إلــى  مشــيرا  وبدنًيــا، 

اتفــق مع مع المــدرب أحمد عباس 
اختصاصــي اللياقة البدنية لقيادة 

تدريبات الحكام البدنية.
وأضــاف أن تحضيرات قضاة كرة 
الســلة التي ســتمتد إلى نحو شــهر 
كامــل، ستشــتمل علــى محاضرات 
ســيقدمها  نظريــة  عمــل  وورش 
لجنــة  عضــو  الدولــي  المراقــب 
الحــكام فاضــل غلــوم طــوال فترة 
التحضيــرات  ومرحلــة  اإلعــداد، 
منهــا،  المرجــوة  الفوائــد  ســتحقق 
ودور لجنــة الحــكام فــي االتحــاد 

يكمــن في تقديم المزيد من الدعم 
للحكام.

وقــال “نمتلــك العديــد مــن الحكام 
الدولييــن الذيــن أداروا العديد من 
المباريــات القاريــة المهمــة، ونأمــل 
أن  التحضيــرات  هــذه  مــن خــالل 
نعــزز الجوانــب اإليجابيــة لديهــم، 
مرحلــة  تعــد  الحاليــة  والفتــرة 
تحضيرية مهمة للموسم الرياضي 
الحــكام  وتدريبــات  المقبــل، 
ستستمر بواقع 5 وحدات تدريبية 
انطالقــة  موعــد  حتــى  أســبوعًيا، 
الموســم، ولجنــة الحــكام باالتحاد 
البحريني لكرة السلة تحرص على 
بــدء اإلعــداد للحــكام بمــدة زمنية 
مناســبة قبــل انطالقة المســابقات 

المحلية للموســم الجديد؛ للوقوف 
الفنيــة  البدنيــة  الجهوزيــة  علــى 
بأحــدث  وتزويدهــم  للحــكام 
التغييــرات فــي النظــام التحكيمي 
لكــرة الســلة، األمــر الــذي يمهد إلى 
تحقيق فوائد عديدة ومرجوة في 
الــدوري وضمــان  نجــاح مباريــات 
إيصالهــا مــن قبــل الحــكام إلــى بــر 

األمان”.
ولفت قربــان إلى أن مجلس إدارة 
خاًصــا  اهتماًمــا  يولــي  االتحــاد 
بالحــكام، مثنًيا علــى الدعم الكبير 
الــذي تلقاه اللجنة من قبل مجلس 
اإلدارة برئاسة سمو الشيخ عيسى 
والمجلــس  خليفــة،  آل  علــي  بــن 
يضــع في ســلم أولوياتــه االهتمام 

بقطــاع الحــكام، وســموه حريــص 
الكفيلــة  الخطــط  وضــع  علــى 
بتطويرهــم وزيــادة عــدد الحــكام 
من خالل االهتمام بهم؛ باعتبارهم 
كــرة  تطويــر  فــي  رئيســا  عنصــًرا 
وشــريًكا  البحرينيــة  الســلة 
الحــكام  أن  فيهــا، مضيًفــا  أساســا 
البحرينييــن يثبتــون كفاءتهم في 
المســتوى  علــى  المباريــات  إدارة 
الخارجي ودائما ما يحصلون على 
اإلشــادة في هذه المشــاركات وهو 
مــا جعل الحكــم البحريني مطلوبا 
فــي مختلــف البطــوالت الخليجية 
واآلســيوية واكتسب سمعة طيبة 
علــى المســتوى الخارجــي نفتخــر 

بها جميعا.
عبدالرضا قربان

انطالق تدريبات حكام كرة السلة
قربــان: التحضيــرات تســتمر شــهرا واحــدا اســتعدادا للموســم الجديــد
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عقــدت لجنــة المدربيــن باالتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة، اجتماعهــا األول برئاســة 
رئيس اللجنة المدرب الوطني صالح الحداد. 

ترحيبيــة  بكلمــة  االجتمــاع  وبــدأ 
لرئيــس اللجنــة صالــح الحــداد، رحــب 
لهــم  متمنيــا  اللجنــة،  بأعضــاء  فيهــا 
كل التوفيــق والنجــاح فــي المســاهمة 
وكذلــك  اللجنــة،  عمــل  فــي  باالرتقــاء 
والتــي  الســابقة  للجنــة  شــكره  قــدم 

كان يترأســها ســلمان رمضــان ولبقيــة 
األعضاء.

ثــم قامــت اللجنة باختيــار حمد محمد 
إســماعيل نائبا لرئيس لجنــة المدربين 
مــن  كال  عضويتهــا  فــي  تضــم  التــي 
العنــزور  وعبدالكريــم  حبيــل  رؤوف 

ونورة الشيخ. 
صالــح  اللجنــة  رئيــس  قــام  بعدهــا 
الحــداد، بالتعريــف بآليــة عمــل اللجنــة 
التي من شأنها تطوير وتأهيل الكوادر 
الوطنيــة فــي هــذا المجــال، وناقشــت 

اللجنة مالمح خطتها لهذا العام. 
وتــم خــالل االجتمــاع تقييــم الدورات 
التدريبيــة التــي أقيمــت خــالل الفتــرة 
الســابقة ومناقشــة ســبل تطويرهــا بما 

المدربيــن  تطويــر  علــى  بالنفــع  يعــود 
مــن جميــع النواحــي، وكذلــك مناقشــة 

الدورات التدريبية المقبلة. 
علــى  العمــل  إلــى  االجتمــاع  وتطــرق 
المتقدمــة  الــدورة  إلقامــة  التنســيق 
العملــي  التنســيق  والعمــل  للمدربيــن 

لمدربي المستوى األول والثاني. 
بــدوره، أشــاد رئيــس لجنــة المدربيــن 
صالــح الحــداد، باهتمــام ورعاية ســمو 
خليفــة،  آل  علــي  بــن  عيســى  الشــيخ 
إلى الكــوادر التدريبية، مؤكدا أن دعم 
التوجهــات  فــي صالــح  ســموه يصــب 
الخاصــة فــي شــأن تطويــر المدربيــن 

والرقي بهم.
وتعتبــر لجنــة المدربين إحــدى اللجان 
اعتمدهــا  التــي  االتحــاد  فــي  العاملــة 

مجلس اإلدارة في اجتماعه األخير.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

لجنة المدربين باتحاد السلة تعقد اجتماعها األول

جانب من اجتماع لجنة المدربين

عادل غلوم خالل إدارته لمباريات البطولة

نائب رئيس اتحاد السلة يتابع أمور البعثة

من مباراة منتخبنا والسعودية
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بحضــور النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، انطلقت يوم الجمعة الموافق 21 يونيو نزاالت اليوم الثالث من ضمن منافسات النسخة الخامسة لبطولة أوروبا المفتوحة 
لفنــون القتــال المختلطــة للهــواة، والتي ينظمها االتحــاد الدولي لفنون القتــال المختلطــة IMMAF-WMMAA بالتعاون مع االتحاد 

 “ Pellicone Pala ”في الفترة 18 - 23 يونيو الجاري، على صالة مجمع FIGMMA اإليطالي لفنون القتال المختلطة

إشادة بالمستويات

آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  وأشــاد 
خليفــة بالمســتويات التــي يقدمهــا الالعبــون 
المشــاركون فــي هــذه البطولة، مؤكدا ســموه 
أن بطولــة أوروبــا المفتوحــة هــي مــن أقــوى 
الدولــي،  االتحــاد  ينظمهــا  التــي  البطــوالت 
فــي  األســماء  أبــرز  مشــاركة  تشــهد  والتــي 
رياضــة فنــون القتــال المختلطة بفئــة الهواة، 
المراكــز  إحــراز  علــى  بقــوة  تتنافــس  والتــي 
األولى، مضيفا سموه أن هذه البطولة تعكس 
بصــورة واضحــة مــدى جاهزيــة المنتخبــات 
المشاركة وما تتمتع به من قدرات وإمكانات، 
والمراحــل التــي قــد تســتطيع الوصــول إليها 

في منافسات هذا الحدث.

المحطة األبرز

وقــال ســموه “إن هذه البطولــة التي تقام في 
هــذا التوقيــت مــن العام تعــد المحطــة األبرز 
بطــوالت  مســتوى  علــى  المنتخبــات  لجميــع 
االتحاد الدولي، والتي تسبق المشاركة األكبر 
فــي بطولــة العالــم السادســة التــي تحتضنهــا 
مملكــة البحريــن فــي الفتــرة 9 - 16 نوفمبــر 
المقبــل ضمــن أســبوع بريــف الدولــي للقتال، 
والذي يعد أكبر حدث في قارة آســيا لرياضة 
أوروبــا  فبطولــة  المختلطــة.  القتــال  فنــون 
تمنــح الفرصــة للتعــرف على قــوة المنتخبات 
ومدى تحضيراتها لهذا الموســم والتي تسبق 

البطولة األبرز وهي عالمية الهواة”.

أداء قوي

آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  وتابــع 
خليفــة “إن المنتخــب الوطنــي قدم نفســه 
بشكل مميز في هذه النسخة من البطولة، 
يشــهدها  التــي  القويــة  المنافســة  فرغــم 
هــذا الحــدث، إال أن المنتخب اســتطاع أن 
يثبــت حضــوره في المنافســات، من خالل 
انطالقتــه المميــزة بتحقيقه الفــوز في 10 
العــب  وصــول  تبعهــا  والتــي  انتصــارات، 
فئــة الشــباب مــراد علــي لنهائــي وزن 77، 
ووجــود 6 العبيــن فــي الدور قبــل النهائي 

لفئة الكبار”.

نتطلع لألفضل

وختــم ســموه حديثــه قائــال “ثقتنــا كبيــرة 
والظهــور  األفضــل  لتقديــم  بالالعبيــن 

بمســتويات مشــرفة فيما تبقى من نزاالت 
فــي هذه البطولة؛ من أجل المنافســة على 
إحــراز نتيجــة متميــزة في هذه المشــاركة 
تضــاف لســجل المنتخــب الوطنــي لفنــون 
القتــال المختلطــة، الذي أثبــت قدرته على 

أن يكون في الطليعة”.

سموه يؤازر العبي المنتخب

آل  بــن حمــد  خالــد  الشــيخ  ســمو  حــرص 
خليفة على مرافقة جميع العبي المنتخب 
الوطنــي بــدءا مــن عملية اإلحمــاء وصوال 
إلــى النــزاالت. وأولى ســموه اهتماما كبيرا 
بمتابعــة المواجهــات مــن الموقــع الخــاص 

بالجهــاز الفني خلف حلبــة النزال، وحرص 
ســموه على مــؤازرة الالعبيــن وتوجيههم، 
كمــا ورافــق ســموه الالعبيــن أثنــاء فتــرة 

االستراحة بين جوالت النزال.

68 نزاال في اليوم الثالث

)الجمعــة(  األول  أمــس  يــوم  أجريــت 
بطولــة  مــن  الثمانيــة  دور  منافســات 
أوروبــا المفتوحــة الخامســة لفنــون القتال 
إقامــة  للهــواة، والتــي شــهدت  المختلطــة 
68 نزاال في أوزان فئة الســيدات والرجال 
في األوزان الريشــة والخفيف والمتوســط 

وفوق المتوسط والثقيل.

عمومية غير اعتيادية

شــارك عضــو اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة 
القتــال  لفنــون  البحرينــي  رئيــس االتحــاد 
اجتمــاع  فــي  الخيــاط  خالــد  المختلطــة 
االعتياديــة  غيــر  العموميــة  الجمعيــة 
لالتحــاد الدولــي لفنــون القتــال المختلطــة 

الذي ترأســه رئيس االتحاد الدولي كاريث 
براون وشهد حضور جميع األعضاء.

مراد إلى نهائي وزن 77 فئة الشباب

علــى  الوطنــي  المنتخــب  نتائــج  وجــاءت 
التالــي: ففــي فئــة الشــباب، تأهــل  النحــو 
الالعــب مراد علــي للنزال النهائي لوزن 77 
بفئة الشباب، بعد فوزه على اإليرلندي آدم 

درابي.

6 في دور قبل النهائي بفئة الكبار

وفــي فئــة الكبــار، تأهــل الالعــب عبــدهللا 
اليعقــوب لمنافســات دور قبــل النهائي في 
وزن 56، بعــد فوزه على الالعب اإليرلندي 
ياريــك كيلــي، فيمــا تأهل الالعــب إدريس 
محمــد للــدور قبــل النهائــي لــوزن 61، بعــد 
فوزه على حساب الالعب اإليطالي نيكوال 
عبدالمنــاف  الالعــب  تأهــل  بينمــا  ســينا. 
محمــدوف للــدور قبــل النهائي بمنافســات 
وزن 65 بعــد فــوزه على الالعب الســويدي 

دانيال شــمكالوف. وتأهل الالعب رمضان 
جيتنــوف للدور قبل النهائي لوزن 77، بعد 
فــوزه علــى الالعــب البلغاري ألكــس جيل. 
وتأهــل الالعــب شــاميل غــازي لمنافســات 
دور قبل النهائي بوزن 120، بعد فوزه على 
الالعب السويدي جوني أندرسون، لينضم 
الخماســي إلى الالعب باشــا خاراخشييف 
الذي تأهل بالقرعة للدور قبل النهائي بفئة 

وزن فوق الثقيل.

4 يتقلدون البرونز

وبحســب نظــام بطــوالت االتحــاد الدولــي 
الالعبيــن  فــإن  المختلطــة،  القتــال  لفنــون 
الذيــن يصلون للدور قبل النهائي يضمنون 
حالــة  فــي  البرونزيــة  الميداليــة  إحــراز 
الخســارة. إذ ضمــن كال مــن: 4 العبيــن من 
وهــم:  البرونزيــة  الميداليــة  الشــباب  فئــة 
وعلــي  علــي  وشــاميل  درويــش  إبراهيــم 
لتلــك  يعقــوب ويوســف ســيار. وبالعــودة 
إبراهيــم  الالعــب  خســر  فقــد  النــزاالت، 
درويــش نزالــه أمــام اإليطالــي كريســتيانو 
أونافياني؛ لعدم مشــاركته فــي هذا النزال 
بعد تعرضه لإلصابة في يده اليسرى جراء 
مشــاركته فــي نزالــه األول بــدور الثمانيــة 
في وزن 56. وخســر الالعب شــاميل علي 
أمــام الروســي أحمــد نتالخانــوف في وزن 
أمــام  يعقــوب  علــي  الالعــب  وخســر   ،56
اليابانــي ريــو يامــا جوتشــي فــي وزن 61 
وخســر الالعب يوسف سيار أمام الروسي 

سمور محمد خانوف في وزن 77.

الثالثي يودع المنافسات

وودع الالعبــون محمــد المعمــاري وحمــزة 
منافســات  خــان  عبــاس  ومحمــد  زريــره 
البطولة، بعد أن خســر المعماري نزاله أمام 
الالعــب األســباني رافييــل كالــدرون بوزن 
56 لفئــة الكبــار، فيما خســر الالعــب زريره 
نزاله أمام الالعب الروســي محمد روسول 
فــي منافســات دور الثمانيــة فــي وزن 61 
الكبــار، بينمــا خســر الالعــب محمــد  لفئــة 
عبــاس خــان نزالــه أمــام الالعــب الروســي 
الثمانيــة  دور  فــي  مــوروزوف  إيفجينــي 

بوزن 77 لفئة الكبار.

خالد بن حمد يشهد اليوم الثالث لبطولة أوروبا المفتوحة
MMA ــرة فـــي العــبــي مــنــتــخــب ــي ــب ــات: ثــقــتــنــا ك ــوي ــت ــس ــم ــال ــًدا ب ــي ــش ســمــوه م

روما - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

من النزاالت

سمو الشيخ خالد بن حمد يتابع المنافسات

الخياط يشارك في عمومية االتحاد الدولي

الخياط خالل متابعته البطولة 

سموه: من أقوى البطوالت وتجمع تحت 
سقفها أبرز األسماء

سموه: العبونا قدموا أداء قويا وأثبتوا 
قدراتهم على الظهور بالشكل المميز

الخياط يشارك في العمومية غير االعتيادية 
لالتحاد الدولي



ــة ــي ــائ ــات م ــ ــاضـ ــ ــاحـــب أكـــبـــر شـــركـــة ريـ ــر لـــصـ ــحـ ــن هــــــاوي بـ ــ الـــجـــاســـم م
أين ولد ونشأ محمد الجاسم؟ «

أنا من فريج “بوصرة” في المنامة، ولكن كون 
الوالــدة مــن المحــرق فأكثــر حياتــي عشــتها 

هناك.

هل كان أحد األقارب يعمل في البحر؟ «

والــد جــدي ألبــي كان يعمل في حبــال البحر. 
لــم  ولكــن  البحــر  يحــب  أيضــا  كان  الوالــد 
يعمــل فيــه. وأبنــاء عمــي غواصــون، وعموما 
الشــخص البحرينــي يحــب البحــر ومعــروف 
هــذا فــي تاريخنــا الماضــي، ورحــات البحث 
عــن المحار فــي تاريخ البحريــن الذي تميزت 

به المملكة.

ماذا عن الدراسة الجامعية؟ «

إحــدى  فــي  ســنوات   3 لمــدة  دراســة  بعــد 
الجامعــات البريطانيــة حصلــت علــى شــهادة 
تخصــص  فــي  بالتفــوق  البكالوريــوس 

المحاسبة.

ما أول وظيفة شغرتها؟ «

فــي البدايــة منــذ العــام 2000 كنــت موظفــا 
فــي  وبعدهــا  الخليجــي  التمويــل  بيــت  فــي 
بيــت إدارة المــال حتــى حــدث الدمــج مــع 3 
بنــوك ليصبح مصــرف إبدار، الــذي بقيت فيه 
3 ســنوات بعــد الدمــج وحتــى االســتقالة في 

العام 2015.

متى تأسست شركة “سكوبا اليف”؟ «

غــوص  كمركــز   2015 العــام  فــي  بدأنــا 
بحتــي فقــط، ومنــذ العــام األول الحظنــا أن 
الســوق  فــي  فقــط  بالغــوص  النشــاط  حصــر 
خاطــئ والبــد مــن تنويــع األنشــطة واألماكن 
والتســويق. وبعــد دراســة الســوق الحظنا أن 
معظــم العامليــن فــي البحــر هــم مــن الهــواة 
بحيــث يكــون موظفــا ومــن جانب آخــر لديه 
ســجل يعمــل عليه فــي اإلجازات األســبوعية 
بترتيــب رحــات قــوارب التجديــف وغيرهــا 
وكانــت هنــاك شــركات صغيــرة ولــكل شــركة 
نشــاط مختلــف. فرأينــا أن هنــاك نقصــا فــي 
الســوق علــى الســياحة البحريــة، لذلــك فــي 
2016 قمنــا بتغييــر االتجــاه  العــام  منتصــف 
وافتتحنا أول مركز لتأجير الدراجات المائية 

وعمل رحات الغوص واأللعاب البحرية.
وفي العام 2017 أصبح للشركة مركز تدريب 
للرياضــات البحريــة بعــد أن تم أخــذ الرخصة 
من بريطانيا؛ لنكون مركزا إلصدار الشــهادات 
ســواء كانــت للقباطنــة أو الهــواة وممارســي 
القــوارب الشــراعية، وكان المركــز األول فــي 
نــادي اليخــوت فــي ســترة مطلع العــام 2017 
وبعدهــا توســعنا أكثــر، وأصبح اليــوم لدينا 6 
مراكــز فــي نــادي اليخــوت فــي ســترة وآرت 
روتانــا في أمــواج ومنتجــع الجميــرا وأمواج 
مارينــا ومنتجــع الغــروف في أمــواج، ومطلع 
يوليــو 2019 ســنبدأ فــي منتجــع البنــدر فــي 

سترة.

كم مدة دورات التدريب في “سكوبا  «
اليف”؟

دورة التدريــب علــى الغــوص مدتهــا تتــراوح 
علــى  ذلــك  ويعتمــد  أيــام،  و5  يوميــن  بيــن 
الــدورة والشــهادة المعتمــدة الدوليــة، فقيادة 
القوارب مدتها يومان تقريبا )16 ساعة( ومن 
ثــم يســتلم المتــدرب شــهادة معتمــدة دوليــا 
واليخــوت  الطراريــد  تأجيــر  وباســتطاعته 
فــي أوروبا مع هذه الشــهادة، كمــا هناك دورة 
للتدريب على القوارب الشــراعية بمستويات 
وكل مســتوى يلزمــه يومان، تدريــب الغوص 
أيضــا علــى مســتويات حتــى يصل الشــخص 
لمرحلة بأن يكون مدرب، كما نصدر شــهادات 
الشــراعية  والقــوارب  القــوارب  قيــادة  إلــى 

والتزلج على الماء.

ما نشاطات الشركة األخرى؟ «

والدراجــات  القــوارب  لتأجيــر  قســم  لدينــا 
المائيــة والتجديــف، ولدينــا رحــات بحريــة 
للغــوص أو الحــداق )الصيــد( أو رحات لجزر 
للشــركات  فعاليــات  لدينــا  وأيضــا  البحريــن، 

لتطوير فرق العمل واألفراد.

كم عدد األشخاص الذين دربهم  «
المركز؟

ال يوجــد عــدد معين فهي رياضات موســمية، 
في كل إجازة أسبوعية تكون الدورة لحوالي 
3 - 6 أشــخاص في كل برنامج، وأكثرهم في 

برنامج الغوص.
التدريــب  ثقافــة  يعــون  النــاس  بــدأ  واليــوم 
بــدل أن يدخــل الشــخص البحــر هاويــا فقط. 
وأكثــر الزبائــن فــي الشــركة لرياضــة القوارب 
الشــراعية هم األجانــب، أما الغوص فمختلف 
ودول  البحريــن  مــن  موجــودة  الجنســيات 

الخليج وروسيا والهند.

هل يقتصر التدريب على الكبار فقط؟ «

ســنوات   8 مــن  بــدءا  نــدرب  الغــوص  فــي 
والقوارب الشــراعية بدءا من 6 ســنوات، كما 
نعمــل على تنظيم برامج متخصصة لألطفال 

بالمدارس الخاصة.
مــن برامجنــا الخاصة لألطفــال تعليمهم على 
البحــر والمعــدات وتدريــب الغــوص، كمــا أن 
إصدار الشــهادات المعتمدة دوليا في الغوص 
والقوارب الشراعية يبدأ من عمر 10 سنوات.
أطمــح كثيــرا لزيــادة المتدربيــن فــي رياضــة 
القوارب الشــراعية؛ ألنهــا رياضة تنمي الروح 
القيادية في الطفل والطبيعة التنافسية فيه، 
فالجميع يعرف الرياضيات والفيزياء وغيرها 
عمليــا  تطبيعهــا  يتــم  الرياضــة  بهــذه  ولكــن 
لذلــك معظــم المتدربيــن فــي هــذه الرياضــة 
هــم األجانــب، إذ إن المنهــج البريطانــي جــزء 
منــه التعليم علــى القوارب الشــراعية فيكون 

تطبيقهم العملي لدينا في البحرين.

كيف ترى متنزه الغوص في ديار  «
المحرق؟

إنــه فريــد مــن نوعــه وســيضع البحريــن فــي 
أن  خصوصــا  العالــم،  غواصيــن  خريطــة 
الغواصيــن اليــوم يحبون الســفر من بلد آلخر 
للغــوص فــي بحار أخرى ورؤية الســفن تحت 
المــاء )مثــل الدبابــة فــي األردن(، لذلــك فــإن 

وجــود الطائــرة تحــت المــاء واألمــور األخرى 
التــي تتبعهــا فــي نفــس المنطقــة مميــزة جدا 

لجذب الغواصين من خارج البحرين.
مواطنيــن  مــن  االتصــاالت  تردنــا  بــدأت 
رســائل  ووصلتنــا  وأوروبييــن،  وخليجييــن 
وإيطاليــا  وروســيا  بولنــدا  مــن  إلكترونيــة 
المتنــزه  افتتــاح  وقــت  عــن  تستفســر 
بتجهيــز  للبــدء  المطلوبــة  واإلجــراءات 
كبيــر  اهتمــام  هنــاك  وســيكون  الرحــات. 
للغواصيــن المحلييــن أو الخليجييــن وحتــى 
الســياح األجانــب، وســتدعم هــذا المشــروع 
وبذلــك  القطــاع،  فــي  الموجــودة  الشــركات 

نتوقــع زيــادة فــي رحات الترفيــه خال هذا 
الموســم، كمــا أشــير إلى أنــه بعــد اإلعان عن 
إقامــة المتنــزه قبــل أشــهر زاد عــدد المقبليــن 
علــى الترخيــص لهذا النشــاط، إذ إنــه لتنظيم 
علــى  الحصــول  يجــب  الرحــات  هــذه  مثــل 

شهادة الغوص بمستويات عدة.

هل “سكوبا اليف” الوحيدة في  «
البحرين؟

شــهادات  نصــدر  الذيــن  الوحيــدون  نحــن 
بريطانيــة، والشــركات األخــرى تصدرهــا مــن 
منظمــات للغــوص، وهناك أخبار عــن أن هناك 

فئــة  علــى رخصــة  للحصــول  شــركة قدمــت 
مــن  االنتهــاء  علــى  وتعمــل  القــوارب  قيــادة 
اإلجــراءات، أمــا شــركة “ســكوبا اليــف” فهــي 
مرخصة لقيادة القوارب والقوارب الشــراعية 
وغيرهــا مــن األمــور. ويبــذل “اتحاد الشــراع” 
الرياضــة  فــي  بالتدريــب  جهــده  البحرينــي 
الشــراعية ونتعــاون معــه، إذ ســبق أن نظمنــا 
دورتيــن فــي نــادي اليخــوت واألخيــرة فــي 

أمواج قبل شهر رمضان.
إن سمو رئيس الوزراء هو الداعم األول لهذه 
الرياضــة، إذ يتعامــل ســموه مــع المتســابقين 
المتدربيــن  باألطفــال  واهتمامــه  األب،  مثــل 
يفــوق التصــور، ولكــن أعود وأقــول إن ثقافة 
هذه الرياضــة غير موجودة عند البحرينيين؛ 
ألن موسم ممارستها دائما يكون في ديسمبر 
وبحاجــة للهــواء ويخاف األهالــي من دخول 
أبنائهــم للبحــر ومرضهــم؛ بســبب المــاء البارد 
في موســم “البارح” فليس هناك توعية بشأن 
الرياضــة،  هــذه  مــن  الطفــل  سيســتفيده  مــا 
ولذلك فإن نســبة المتدربين للغوص أكبر من 

القوارب الشراعية التي يكثر فيها األجانب.
ســباق  أكبــر  المملكــة  أقامــت  الســابق  فــي 
ولكــن  البحريــن،  فــي  الشــراعية  للقــوارب 
أعــداد ممارســي هــذه الرياضــة انخفــض بعد 
2008، إذ قــل عــدد األجانــب الســياح  العــام 
والمقيميــن فــي البحريــن، ولذلــك نحاول في 

“سكوبا اليف” إعادة إحياء هذه الرياضة.

كم عدد المدربين في الشركة؟ «

رياضــة  فــي  واحــد  بحرينــي  مــدرب  يوجــد 
الغــوص، أمــا الرياضــات الثانيــة فــا يوجــد؛ 
ألن هنــاك برنامجــا لفريــق العمــل لتطويرهــم 
بيــن فتــرة وأخــرى وضرورة دخولهــم دورات 
أن  كمــا  التدريــب،  شــهادة  علــى  والحصــول 
البحــر  يحــب  لشــخص  بحاجــة  الرياضــات 
الظــروف  مختلــف  تحــت  العمــل  ويســتطيع 

والجو.

حدثنا عن بدايات “سكوبا اليف”؟ «

في العام 2015 كان هناك شركة تسبقنا باسم 
“بيست مارين” منذ العام 2013، وبعد 5 أشهر 
مــن بــدء “ســكوبا اليف” في العــام 2017 قمنا 
بشراء “بيست مارين” لتدخل تحت منظومة 

“سكوبا اليف”. 
فــي البدايــة بدأنا في مكتب بمنطقة الســيف 
واآلن انتقلنــا إلــى نــادي اليخــوت في ســترة. 
كان فريــق العمــل يتكــون من شــخصين فقط 
اآلن عددهــم 18 موظفــا بعــد افتتــاح المراكز 
الجديــدة. بدأنــا نطــاق العمل بنشــاط الغوص 
فقــط واآلن هنــاك 4 فئات لألنشــطة التدريب 
المراكــز  بالقــوارب،  البحريــة  والرحــات 
والتأجير، الجوالت السياحية، كما أن كل فئة 

تتفرع لمجاالت عدة.

هل هناك مركز جديد خالل الفترة  «
المقبلة؟

علــى  التركيــز  يكــون  ألن  نســعى  فنحــن  ال، 
الموجــود وتطوير المراكــز الموجودة والعمل 
بساســة، إذ توســعنا حديثــا وافتتحنا المركز 
الموجــود فــي منتجــع الجميــرا 1 أبريــل وفي 
روتانــا 1 يونيــو والبنــدر ســيبدأ فــي 1 يوليو، 
وللتوســع نحــن بحاجــة إلــى قــوارب جديــدة 
علــى  الحصــول  واألصعــب  أكثــر  ومعــدات 
التوظيــف  بدايــة  وفــي  األكفــاء،  الموظفيــن 
لــدورة  الدخــول  الموظــف  علــى  يجــب 
اإلسعافات األولية وبعدها االلتزام ببرنامجنا 
لتطوير نفســه والذهــاب للمراكز للتعلم، إذ إن 
أولويتنــا هي الســامة فــي العمــل. لدينا اآلن 
البحريــن وبريطانيــا ومصــر  مــن  6 مدربيــن 

وروسيا والهند.

كم قيمة االستثمار في الشركة؟  «

بدأنــا بــرأس مال صغير بقيمــة 20 ألف دينار، 
العمــل  صنــدوق  مــن  دعــم  علــى  وحصلنــا 
“تمكيــن” الذي ســاعدنا في التوســع، كما أنني 
أدخلت قاربي الخاص في الشــركة ليســاعدنا 
فــي التوســع. بدأنــا بقــارب واحــد واآلن لدينا 
7 قــوارب، ونعمل على االنتهاء من إجراءات 

الترخيص للقارب الثامن.

ما اإلجراءات المتبعة للبدء بالرحالت؟ «

يجب قبل البدء إخطار إدارة خفر الســواحل 
بالرحلــة لكي يعملوا معنا فــي جميع األوقات 
ويدعمــون األنشــطة البحريــن مــع تركيزهــم 
على الســامة، ونحن نتبع إرشاداتهم، كما أن 
المنظمــات التــي ترخــص لنــا الشــهادات لديها 
معايير للسامة يجب علينا اتباعها، وإذا كان 
هنــاك أي عائــق بســبب الجــو ال نجــازف أبــدا 

بحياة المدربين والمتدربين أيا كانوا.

ما الخطوة المقبلة لشركة “سكوبا  «
اليف”؟

لدينــا شــراكة مــع شــركة “بحريــن هوليديــز” 
وســنعمل مــع بعض الفتــرة المقبلــة بالرحات 

السياحية والخارجية سنعلن عنها الحقا. 

ما هواياتك؟ «

معظم األوقات أقضيها في ممارســة هوايتي 
وهــي دخــول البحر، وطبعــا متابعــة مباريات 
كــرة القــدم، إذ إنهــا الرياضــة الثانيــة األقــرب 

لقلبي، فأنا من مشجعي فريق “ليفربول”.

كم لديك من الذرية، وكيف تقضي  «
وقتك معهم؟

لــدي ولــد واحــد و3 بنــات، دائمــا مــا أخصص 
وقتــا ألكــون معهــم، كمــا أن ابنــي أصبــح مــن 

محبي الرياضات البحرية وبدأ بممارستها.

ما ترتيبك بين إخوتك؟ «

أنا األكبر، ولدي أَخوان وأختان.

محمد الجاسم متحدثا لـ “البالد”

فــي  تنفيذيــا لالســتثمار  رئيســا  يعمــل  للبحــر، وكان  هــاو  الجاســم  محمــد 
مصــرف إبــدار، وبعــد دراســة للســوق ووجــود نقــص وفجوة في الشــركات 

المتخصصــة فــي الســياحة البحريــة قــرر إنشــاء شــركة “ســكوبا اليف”، 
التي بدأت أعمالها في العام 2015. قرر الجاســم أن يؤســس الشــركة 

لتقــدم شــهادات محترفة من الخارج ومعتمــدة دوليا في الرياضات 
البحرية. شــركة “ســكوبا اليف” تعمل اليوم مع الشركات السياحية 
والفنادق وتقوم بتدريب متدربين من دول عدة في الغوص. كان 

لـ “البالد” هذا اللقاء الشيق مع الجاسم:

زينب العكري | تصوير رسول الحجيري

“سكوبا اليف”... السياحة البحرية على أصولها

bussines
@albiladpress.com
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سمو رئيس 
الوزراء الداعم 
األول لرياضة 

القوارب الشراعية

 متنزه الغوص 
يعزز من مكانة 

البحرين بالسياحة 
البحرية

نعمل على 
إعادة إحياء 

سباق “القوارب 
الشراعية” محمد الجاسم

يجب أن يحصل 
المدرب على 

الشهادات 
الالزمة

بدأنا برأس مال 
20 ألف دينار 
ونملك اآلن 7 

قوارب

شراكة مع 
“بحرين هوليديز” 

قريبا للرحالت 
السياحية

اآلن مـــوظـــفـــا   18 ــا  ــنـ ــغـ ــلـ وبـ شـــخـــصـــيـــن  ــن  ــ مـ عـــمـــل  بـــفـــريـــق  ــا  ــ ــدأنـ ــ بـ

21



15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438

واصلت سيارة جي ايه 
سي GS8 تقديم نفسها 
بشكل الفت في السوق 

السعودية، وحققت 
جائزة ميديا كار السنوية 

عن فئة السيارات الـ 
SUV العائلية متوسطة 

الحجم.

tariq.albahar
@albiladpress.com

تأسس أول نادي سيارات مخصص للسيدات السعوديات في المملكة العربية 
السعودية احتفاال بمرور عام على رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في 
2018. وتعتبر الذكرى السنوية األولى لهذا الحدث نقطة تحّول  24 يونيو 
فارقة للسيدات في جميع أرجاء المملكة، ومع إصدار ما يقرب من 50.000 
رخصة قيادة حتى اآلن، لم يستغرق األمر طويال حتى أعلن عن تأسيس 
إحدى  فرحات،  أمل  وكانت  السعوديات.  للسيدات  مخصص  للسيارات  ناٍد 
المعجبات بعالمة فولكس واجن، من بين أبرز مؤسسي النادي، وُتعرف أمل 
أيضا بكونها أول كابتن تعمل مع تكسي كريم في المملكة العربية السعودية. 
الحواجز  وكسر  الصداقات  بناء  إلى  تأسيسه  من  السيارات  نــادي  ويهدف 

وإتاحة إمكانات جديدة من خالل تجميع السيدات تحت مظلة واحدة.

السعوديات يؤسسن أول ناد للسيارات
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أول ســيارة دفــع رباعي مســتوحاة مــن الســيارات الرياضية

“شفروليه بليـزر” 2019 الجديـدة

كشــفت شــفروليه البحرين عبر الشــركة الوطنية للســيارات عن سيارة الكروس 
األوفر األنيقة والعريقة بليزر 2019 الجديدة كليا، وكانت هذه السيارة التي تم 
ابتكارها أول مرة في العام 1969، قد طرحت طرازات عديدة على مر السنين، 

وحازت إعجاب واستحسان السائقين في جميع أنحاء العالم.

المذهلة  التصميمية  الــخــطــوط  وتتميز 
الجديدة   2019 بليزر  شفروليه  لسيارة 
بلمسات مأخوذة من بعض سيارات  كليا 
الــعــالمــة  تــنــتــجــهــا  الـــتـــي  الــعــالــي  األداء 

التجارية، مثل سيارة كامارو الشهيرة.
والتي  للسيارة،  األمامية  الشبكة  وتتميز 
 LED بمصابيح  سداسية،  بفتحات  تأتي 
بالقوة  يوحي  ذات تصميم  أنيقة  أمامية 
والجرأة. ويعزز هذا المظهر المتميز جسم 
بما  قوية  تصميمية  خطوط  مع  مشدود 
في ذلك حزام وسط بارز يمتد على طول 
عند  األعلى  إلى  ويرتفع  السيارة،  جانب 
أنيق.  سقفي  سبويلر  مع  ليندمج  الخلف 
بــارزة،  عجالت  بــأقــواس  السيارة  وتأتي 
في  بوصة   18 قياس  معدنية  وعجالت 
في جميع  بوصة  و20  األســاســي،  الطراز 
تصاميم  تتوافر  كما  األخـــرى،  الــطــرازات 
عجالت بقياس 21 بوصة لطرازي SR و

.reimerP
كليا  ــجــديــدة  ال  2019 بــلــيــزر  تــوفــر  كــمــا 
قدرات عملية غير مسبوقة في فئتها، مع 
يصل  وما  ركــاب،  لخمسة  مريحة  مقاعد 

إلى 1818 لترا من مساحة 
عند  ــة  ــحــمــول ال

طــــــــــــــــي 

الخلفية  المقاعد  وتعزز  الخلفية.  المقاعد 
للسيارة  العملية  القدرات  لالنزالق  القابلة 
ــــى نــظــام إدارة  بــشــكــل أكـــبـــر، إضـــافـــة إل
شفروليه،  مــن  نوعه  مــن  األول  الحمولة 
منطقة  لتقسيم  سككا  يتضمن  والــــذي 
كما  األمــتــعــة.  الــحــمــولــة وســيــاجــا لحصر 
تزخر شفروليه بليزر 2019 الجديدة كليا 
بتفاصيل تصميمية مميزة تجذب عشاق 

قيادة سيارات الكروس أوفر وركابها.
2019 مـــن ســيــارة  الـــعـــام  ــراز  ويـــزخـــر طــ
تكنولوجية  بعناصر  كليا  الجديدة  بليزر 
أكثر  مــن  واحــــدة  يجعلها  مــا  مــتــطــورة، 
السيارات أمانا في فئتها. وتأتي السيارة 
والترفيه  للمعلومات  شفروليه  نظام  مع 
في  قياسية  كميزة   ”Infotainment 3“
النظام  هذا  يوفر  حيث  طرازاتها،  جميع 
واجهة مستخدم أكثر تخصيصا وبديهية 
مــع شــاشــة لــمــس عــالــيــة الــدقــة قــيــاس 8 
ــالل الـــوظـــائـــف الــتــي  ــن خــ بـــوصـــات. ومــ
الهواتف  في  الشائعة  التطبيقات  تحاكي 
الذكية، يوفر هذا النظام تجربة هي األكثر 

شفروليه  من  وسالسة  تطورا 

حتى اآلن. كما تتمتع سيارة بليزر 2019 
ــجــديــدة كــلــيــا بــمــيــزات ســالمــة نشطة  ال
آمنة.  قيادة  لضمان  مستمر  بشكل  تعمل 
 2019 بليزر  شفروليه  ســيــارة  وتــتــوافــر 
حيث  للمحرك،  بخيارين  كليا  الــجــديــدة 
تــأتــي مــع مــحــرك I-4 قــيــاســي ســعــة 2.5 
391 حصانا ومحرك  ليتر ينتج قوة تبلغ 
V-6 سعة 6.3 ليترات بقوة 503 أحصنة. 
المحركين  كال  ويقترن  حصان.  ومحرك 
مع ناقل حركة متطور ذي 9 سرعات، مع 
تطفئ  ذكية  تشغيل  إيقاف/  تكنولوجيا 
بسالسة  المحرك 
ما  عند

ال تــكــون الــســيــارة بــحــاجــة لــقــوة الــدفــع. 
وتتيح جميع هذه التقنيات لسيارة بليزر 
استهالك  وكفاءة  األداء  بين  رائعا  توازنا 

الوقود.
بتقنية  السيارة  وعالوة على ذلك، تتمتع 
 ”Traction Select“ الجر  نظام  اختيار 
ــرازات،  ــطـ كــمــيــزة قــيــاســيــة فــي جــمــيــع الـ
والتي تسمح للسائق بإجراء تعديالت في 
الوقت الحقيقي على نمط قيادة السيارة 
بما يتناسب مع مختلف ظروف الطريق. 
الرباعي، تتيح هذه  الدفع  وفي طــرازات 
كلي  بشكل  الــدفــع  نــظــام  فــصــل  التقنية 
عــن الــمــحــور الــخــلــفــي، مــا يــوفــر الــقــدرة 
السيارة  قــيــادة  اخــتــيــار  على  للسائق 
ال  عندما  األمــامــي  الــدفــع  بنظام 
الدفع  لقدرة  بحاجة  يكون 

الرباعي.

والحماية  اآلمـــان  مميزات  مــن  مجموعة  إلضــافــة  خططها  عــن  تويوتا  أعلنت 
ميزة  تقدم  حيث   ،2020 من  بــدءا  الجديدة  الشركة  ــدارات  إصـ في 
اإلغالق التلقائي للمحرك، مع ميزة صف السيارات ذاتيا في مواقف 
لمحرك  التلقائي  اإلغــالق  ميزة  أن  إلــى  تويوتا  وتشير  السيارات. 
السيارة يمكن أن تدعم المستخدم في حالة الخروج بشكل سريع 
من السيارة وترك السيارة قيد التشغيل، حيث من المقرر أن يتم 
إغالق المحرك بشكل تلقائي عند إدراك خروج قائد السيارة دون 
المقرر  ومن  السيارة.  في  االنتظار  وضع  تشغيل  على  يعمل  أن 
لوضع  الفرامل  تمكين  للسيارة على  التلقائي  اإلغــالق  نمط  يعمل  أن 

االنتظار أو صف السيارة، وهي إضافة مهمة من تويوتا؛ لتعزيز معايير الحماية.

تشتهر أودي في العالم بجاذبيتها الرياضية وبنيتها خفيفة الوزن ونظام كواترو 
للدفع الرباعي الدائم، وهي مزايا تتجلى بوضوح في تصميم A8 الجديدة. 

مرئية  مالمح  تعطي  التي  جميلة  قوية  وخطوط  متوازنة  بأبعاد   A8 صممت 
واضحة عن القيادة رباعية العجالت. ويتميز تصميم السيارة بجذابية فريدة، إذ 
زودت بمصابيح أمامية أخاذة بتقنية HD Matrix LED مع إنارة ليزرية من أودي، 
إضافة إلى خط إنارة خلفية بتقنية LED. وتم طرح أودي A8 في منطقة الشرق 
األوسط مع محرك توربيني سداسي السلندرات. ويتراوح معدل استهالك الوقود 

بين 7.7 إلى 8.0 ليترات فقط لكل 100 كيلومتر.

كشفت مرسيدس رسمًيا عن سيارتها الـ SUV الجديدة كلًيا GLB 2020، والتي 
.GLC وأصغر من ،GLA تصنف أكبر حجما من مرسيدس

تقليدي  وتصميم  الشكل،  مربعة  بمصابيح  تميز  الخارجي  التصميم 
الواجهة  أما  االختيارية.   LED الـ  الضباب  األمامي ومصابيح  للشبك 
تبرز  ولكن  األفقية،  بالمصابيح   GLC بشقيقتها  فتذكرنا  الخلفية، 
GLB بين GLA وGLC بطولها وانخفاض ارتفاعها حصلت الداخلية 
على أحدث تقنيات مرسيدس مثل نظام MBUX الحديث الخاص 
والمساعدة  واألمــان  السالمة  وأنظمة  والمعلومات،  الترفيه  بنظام 
في القيادة، مع مزايا أخرى تضمنت وسائد هوائية للنوافذ الجانبية 

للصف الثالث من المقاعد لحماية الجميع والمزيد.

المزيد من السالمة من تويوتا

أودي A8 الجديدة

GLB مرسيدس تكشف عن

تعمل  التي  التقليدية  النسخة  نجاح  بعد 
بــمــحــرك بــنــزيــن مــن الــســيــارة “كــونــا” من 
ــراض ذات  الــســيــارات مــتــعــددة األغــ فئة 
ــي( ثم  فـ ــو.  يـ ــريــاضــي )إس.  ال الــتــجــهــيــز 
النسخة الكهربائية منها التي يصل مداها 
ــى إعــادة  ــى 258 مــيــالً قبل الــحــاجــة إل إل
تعتزم  مقبول،  وبسعر  بطاريتها،  شحن 
الجنوبية  الــكــوريــة  مـــوتـــور”  “هــيــونــداي 
هجينة  نسخة  طــرح  الــســيــارات  لصناعة 

من هذه السيارة في أوروبا حاليا.
الــســيــارة  مــن  الهجينة  الــنــســخــة  وتــعــمــل 
سعة  تقليدي  بــمــحــرك  كــونــا”  “هــيــونــداي 
وقوته  أسطوانات   4 من  يتكون  لتر   1.6
104 أحصنة بعزم شدته 109 أرطال لكل 
كهربائي  محرك  جانب  إلــى  مكعبة،  قــدم 
رطال   125 شدته  بعزم  حصانا   43 بقوة 
 1.56 بقوة  بطارية  مع  مكعبة،  قدم  لكل 

كيلووات/ ساعة.
مزج  مع  للسيارة  اإلجمالية  القوة  وتصل 
المحركين إلى 139 حصانا مع عزم شدته 

تعمل  كما  مكعبة.  قــدم  لكل  رطــال   195
السيارة “كونا” الهجينة بنظام ناقل حركة 

آلي يعطي ست سرعات.
المتخصص  تريند”  “موتور  موقع  وأشــار 
في موضوعات السيارات إلى أن السيارة 
التقليدية،  النسخة  تشبه  الهجينة  “كونا” 

الوقت  فــي  الكهربائية.  النسخة  ولــيــس 
نفسه، فإنها تتمتع بقمرة خاصة باللونين 
األبيض واألسود. كما أنها مزودة بشاشة 
مع  بوصة   10.25 مقاس  باللمس  تعمل 
الصوتية  ــر  األوامــ إلــى  الــتــعــرف  خاصية 

بست لغات.

بمحــرك ســعة 1.6 لتــر وآخــر هجيــن بقــوة 43 حصانا

هيونداي كونا.. بقوة الهايبرد

أعادت شركة دودج اللون الليموني المستوحى 
وللمرة  بــات  حيث  سياراتها،  إلــى  التراث  من 
الليموني متوفرا  اللون  األولى على اإلطــالق، 
وتشارجر  بــاك  سكات  تشارجر  طــرازات  على 

SRT Hellcat وتشالنجر وايد بودي.
الطالء  ــوان  أل إلــى  الليموني  األخضر  وينضم 
األزرق  مثل  الــمــتــوفــرة،  الــقــوي  التأثير  ذات 
واألحمر  البرقوقي   ،F8 األخضر  المانغو،   ،B5
الناري، على تشكيلتي دودج تشالنجر ودودج 

تشارجر 2019.
ــال ستيف بــيــم رئــيــس عــالمــات ســيــارات  وقـ
 – وفــيــات  كــرايــســلــر   ،SRT دودج   – الــركــاب 
شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز FCA أميركا 
دودج  الــعــضــالت  ســيــارات  “تــمــنــح  الشمالية 
كبيرة  مجموعة   – يــريــدون  ما  العمالء   SRT
ومتنوعة من طرازات األداء القوي وخيارات 
الطالء  كــان  الــتــأثــيــر. وســـواء  عالية  ــوان  ــ األل
أخضر ليموني أو غيره من األلوان القوية، فإن 
طرازات تشارجر وتشالنجر هيلكات المجهزة 
الــشــحــن تكون  لــتــر فــائــق   6.2 بــمــحــرك ســعــة 

ألــوان  عــودة  متميزة عن غيرها. ومــن خــالل 
الليموني لتشكيلة  التأثير مثل األخضر  عالية 
تشالنجر وتشارجر 2019، نواصل منح عمالئنا 
لجعل  أخــــرى  طــريــقــة  بــالــحــمــاســة  المفعمين 
أكثر تفردا  التي يمتلكونها  العضالت  سيارات 

عندما يستعرضون أداء دودج األسطوري”.
وتم إدخال اللون الليموني ألول مرة في العام 

باستثناء  دودج  مركبات  جميع  على   1970
ــرازي بـــوالرا ومــونــاكــو. وفــي الــعــام 2007،  طـ
ــرازات  ــددا مــحــدودا مــن طـ أنــتــجــت دودج عـ
خارجي  طــالء  مــع   T Daytona /R تــشــارجــر 
تم  األخــيــرة،  ــة  اآلونـ وفــي  الليموني.  بــالــلــون 
استخدام اللون الليموني في تشكيلة سيارات 

دودج تشالنجر طراز العام 2015.

تزيــن طرازات القوة من دودج تشــارجر وتشــالنجر 2019

اللون الليموني العريق يعود مجددا



كرم مجلس ادارة مسرح البيادر طاقم مسرحية “زهايمر” التي عرضت في 
عيــد الفطــر المبــارك وحققت نجاحا كبيرا، حيث ســلم رئيــس مجلس ادارة 
المسرح الفنان والمخرج احمد جاسم وبحضور نائب رئيس مجلس االدارة 
الفنان البسام على ورئيس اتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين ومؤلف 

العمل الفنان يعقوب يوسف وطاقم العمل الفني.
عن هذا التكريم قال رئيس مسرح البيادر الفنان أحمد جاسم: نحن سعداء 
بنجــاح مســرحية “زهايمــر” التــي عرضــت خــال أيــام عيــد الفطــر وحققت 
نجاحا كبيرا وكانت وجهة للمتفرجين، حيث أعتاد مســرح البيادر في مثل 
هذه المناســبات تقديم األعمال المســرحية الهادفــة ذات الطابع االجتماعي 
والكوميــدي، ونبــارك أيضــا لجميــع االعمال المســرحية التي قدمهــا الزماء 
فــي عطلــة العيــد. واضــاف جاســم “خارطة مســرح البيادر مليئة باألنشــطة 

والفعاليــات فهنــاك ورش تدريبية واعمال مســرحية وغيرها”. يجدر بالذكر 
أن المســرحية مــن تأليف يعقوب يوســف وإخراج عبــدهللا الدرزي، وتمثيل 
نخبــة مــن الفنانيــن منهــم غــادة الفيحانــي ومحمــد صقــر وعبــدهللا الدرزي 
وعبدالرحمــن صابــر وأحمــد الســادة وتركــي الــذوادي وفاطمــة عبدالعزيــز 
ومحمــد حســن والعديــد مــن الوجــوه الشــابة وعرضت على خشــبة مســرح 
أحــداث  تــدور  العيــد،  أيــام  أول  مــن  النموذجــي  الشــبابي  المحــرق  مركــز 
المســرحية حــول قضيــة البــر بالوالديــن، بصــورة عامــة تعتبــر المســرحية 
اجتماعيــة وكوميديــا هادفــة تتطــرق للعديــد مــن قضايــا المجتمــع بطريقة 

كوميدية جميلة، وتحمل في مضمونها رسالة نبيلة وهي البر بالوالدين.

“كانو الثقافي” ينظم “صحافة الفيديو.. صحافة المستقبل”

أفادت وسائل إعالمية أجنبية أن النجمة العالمية مادونا تفّكر في  «
تقديم فيلم سينمائي يروي قصة صعودها للشهرة وانطالقتها 

الفعلية في عالم الفن واألضواء، مما جعل الجمهور متشوقا 
 لمشاهدة خفايا حياة نجمته الفنية.

وبدأت هذه الفكرة في العام الماضي، إال أن محاوالت القيمين عليها 
باءت بالفشل، حيث قّدم سيناريو من تأليف إليس هوالندر بعنوان 

.”Blond Ambition“

نظــم مركــز عبدالرحمــن كانــو الثقافــي مؤخــرا محاضرة بعنوان “صحافة الفيديو..صحافة المســتقبل “ لحســن محفــوظ، وأدار الحوار عبدالرحمن الباكر. وقد اســتهل 
محفوظ األمســية باإلشــارة للتالشــي الكبير والملحوظ في الصحافة الورقية لتحل الصحافة اإللكترونية بأشــكالها المختلفة في محلها؛ وذلك للتطور المســتمر في 
اهتمامــات اإلنســان فــي وقتنــا المعاصــر والتطور الكبير والســريع الذي شــهده قطــاع التكنولوجيا واالتصاالت. كما نبــه محفوظ في خضم حديثه إلــى أهمية التمييز 
بين الصحافة اإللكترونية والمواقع اإلخبارية، فالمواقع اإلخبارية هي ما تتبع القنوات اإلخبارية في غالب األحيان، فالمحتوى المعروض هو ما يكون موجود على 
المواقــع اإلخباريــة، وأمــا الصحافــة اإللكترونيــة، فهــي صحيفــة إلكترونية مســتقلة ال تتبع لوســيلة إعالمية كالصحــف المطبوعة التي تحولت فيمــا بعد إلى صحيفة 

إلكترونية.

وبيــن محفــوظ أن أهــم دوافــع التغييــر 
التي أدت إلى التغير في مفهوم اإلنســان 
المعاصــر فيمــا يخــص تلقــي المعلومــات 
المعلومــات  تلقــي  فــي  الســرعة  كانــت 
بالصــورة والصــوت، إلغــاء الحواجــز مــن 
الرقابــة وغيرها مما شــجع الجميع للعمل 
علــى صنع الفيديوات المصورة ونشــرها، 
وشــجع علــى تــداول المعلومــات بشــكل 
ســريع وســهل بين الناس، النقلــة النوعية 
في صناعة الكاميرات التي ساعدت على 
توثيــق المعلومــات ونشــرها بدقــة كبيرة 
ومما شجع على انتشار صحافة الفيديو.  
وقــد عــرف محفــوظ صحافــة المواطــن 
بكونها شــكا جديدا من الصحافة انتشــر 
في اآلونة األخيرة بالمنطقة العربية، فقد 
ضبط الكثير من الناشطين أحداث العالم 

العربي بالكاميرات الشــخصية مما أوجد 
مفهــوم صحافــة المواطــن، وفيما يخص 
صحافــة الموبايــل، فهي تعني اســتخدام 

الصحافيين للموبايل في إنتاج المحتوى 
اإلخبــاري مــن تقاريــر أو أخبــار إعاميــة 

ترسل عبر منصات اعامية.

وقــد ألقــى محفــوظ الضــوء علــى أهمية 
صحافــة الفيديــو لما لها مــن أثر بصورها 
المتحركــة وتزايــد اهتمــام المجتمــع بها، 
مفهــوم  انتشــار  أســباب  أهــم  مــن  وكان 
القيــود  إلغــاء  كانــت  الفيديــو  صحافــة 
على النصوص، ونشــر الصور عبر وسائل 
تكاليــف  تقليــل  االجتماعــي،  التواصــل 
هنــاك  تعــد  فلــم  اإلخباريــة،  التقاريــر 
حاجــة لفريــق عمــل مكلف ووســيلة نقل 
فأصبــح  األخبــار،  لنقــل  التكلفــة  عاليــة 
الصحافــي يســتطيع إنتاج خبــر متكامل 
بصــورة  اإلنترنــت  عبــر  ونقلــه  ومصــور 
فرديــة وكذلــك فتــح المجــال للعديد من 
الصحافــي،  العمــل  بمزاولــة  المهتميــن 
وتقليــل المخاطــر فــي نقــل األخبــار مــن 

مناطق الحروب.
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نشــرت الفنانــة بثينــة الرئيســي، عبر حســابها 
مــن  فيديــو،  “إنســتغرام”، مقطــع  فــي موقــع 
كواليس مسرحيتها الجديدة “ أتمنى” ظهرت 

فيه برفقة زميلتها الفنانة شجون
ووجهت بثينة ســؤاال إلى شــجون، جاء فيه: 
في حال امتلكت مليون دينار ماذا ســتفعلين 

أبنــي  ســوف  قائلــة:  شــجون  لتــرد  فيهــا؟، 
مــدارس ومنازل لأليتــام، ايش بك مصدومة، 
لتقاطعهــا بثينــة قائلة: كنــت متوقعة رد ثاني 

هــل مــن شــيء آخــر، لتتابــع شــجون قائلــة: 
أشتري منزل جميل خططي المستقبلية بدها 

عشر سنين لسه
يشــار إلى أن بثينة شاركت في دراما رمضان 
الماضــي بمسلســل “الديرفــة”، إلــى جانب كل 
مــن محمــد المنصــور، هيفــاء عــادل، أســمهان 
توفيــق، حســين المهدي، عبــدهللا بهمن، غدير 

السبتي، من تأليف علياء الكاظمي.

شجـون تبنـي مدارس

ــلــمــســرح ل ــة  ــل ــب ــق م تـــدريـــبـــيـــة  وورش  أنـــشـــطـــة 

“البيادر” يكرم فريق مسرحية “زهايمر”

محرر مسافات

محرر مسافات

أوضــح الفنــان حمد عتيق أن مشــاركته في المســرحية 
فكــرة  مــن  الكلفــس”  “خــال  االجتماعيــة  الكوميديــة 
وإخراج الفنان ســامي رشــدان وتأليــف محمود العلوي 
والتــي عرضت خــال ايام عيد الفطر تعتبر إضافة إلى 
مسيرته الفنية، خاصة وان المسرحية جمعت نخبة من 
الفنانين منهم حســن محمد وإبراهيم عيســى والقديرة 
ســلوى بخيت، وســامي رشــدان، والبســام علــي وخليل 

المطــوع وغيرهــم. وتابع..لقــد ســعدنا بالجمهــور الكبير 
الذي حرص على مشاهدة المسرحية السيما وأن هناك 
حوالــي ســبعة عــروض مســرحية في العيــد، وهذا بحد 
ذاته تحد وحافز يدفع الفنان للعطاء والتميز، ويمكنني 
القول أن موسم عيد الفطر كان ناجحا بكل المقاييس. 
وعن مشاريعه المستقبلية قال عتيق: ال يوجد مشروع 
معيــن في الوقت الحالي واي مشــاركة فنية قادمة من 

المؤكد ستكون الصحافة أول من يعلم بها.

حمــــد عتيــــق سعيـــــد بـ “خــال الكلفــس”
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العمل لساعات طويلة “مرتبط بخطر السكتة الدماغية”
توصــل باحثــون إلــى أن العمل لســاعات طويلة مرتبــط بتزايد خطر 

اإلصابة بالسكتة الدماغية.
وأوضحــت الدراســة الفرنســية أن المقصــود بالســاعات الطويلــة أن 
يعمــل اإلنســان لفترة تتجاوز 10 ســاعات خــال 50 يوما على األقل 

كل عام.
إال أن جمعيــة مكافحــة “الســكتة الدماغيــة” فــي بريطانيــا قالــت إن 
هنــاك الكثيــر من األمــور التي يمكن القيــام بها لمواجهــة تأثير العمل 
لســاعات طويلــة، ومــن بينهــا أداء التماريــن الرياضية وتنــاول نظام 

غذائي جيد.
وفحص الباحثون، وهم من جامعة أنجيه الفرنسية والمعهد القومي 
الفرنســي لألبحــاث الصحيــة والطبيــة، بيانــات ترصــد تأثيــر الفئــة 
العمرية وعادات كالتدخين وساعات العمل ضمن دراسة شملت أكثر 

من 143 ألف شخص بالغ.
ومن أولئك، كانت نســبة أقل من الثلث فقط تعمل لســاعات طويلة، 
ومن بينهم 10 % ممن عملوا لســاعات طويلة على مدار 10 ســنوات 

أو أكثر. وفي المجمل، أصيب 1224 شخصا بسكتات دماغية.
وقــال الباحثــون فــي الدراســة، فــي دوريــة “ســتروك” التــي تنشــرها 
الجمعيــة األميركيــة لطــب القلــب، إن مــن يعملــون لســاعات طويلــة 
كانوا أكثر عرضة لإلصابة بالســكتة الدماغية بنســبة 29 % أكثر من 
غيرهــم. فــي حيــن أن من يعملــون لســاعات طويلة لفتــرة تصل إلى 
10 ســنوات أو أكثر، زادت فرص إصابتهم بالســكتة الدماغية بنســبة 

.% 45
واســتبعد مــن الدراســة مــن يعملــون بــدوام جزئــي أو مــن أصيبــوا 

بالسكتة الدماغية دون أن يعملوا لساعات طويلة.
وقال الطبيب أليكســيز ديســكاثا، كبير الباحثين في الدراســة: “بدت 
فرص الجمع ما بين 10 سنوات من العمل لساعات طويلة واإلصابة 

بالسكتة الدماغية أقوى مع من هم دون الخمسين”.

واعتمدت الدراسة على النظر في األرقام أكثر من  «
المسببات. لكن دراسة أخرى وجدت أن أرباب الشركات 

والمديرين التنفيذيين ومن يعملون في مواقع إدارية بدوا 
أقل عرضة للتأثيرات السلبية للعمل لساعات طويلة، على 
النقيض ممن يعملون بنوبات عمل غير منتظمة أو خالل 

الليل أو من يعانون من ضغط نفسي مرتبط بعملهم.

نظمــت القنصلية الهندية في دبي في 
اإلمــارات بالتعــاون مــع مجلــس دبــي 
باليــوم  لاحتفــال  فعاليــة  الرياضــي 

العالمي لليوغا.
وشــارك آالف مــن مختلف الجنســيات 
فــي  اإلمــارات  فــي  المقيميــن  مــن 

الفعالية.
وأدرجت اليونسكو العام 2016 اليوغا 
في قائمة التراث غير المادي للبشرية. 
ويقــدر الباحثــون الهنــود عمــر اليوغــا 
الــى  مســتندين  ســنة،  آالف  بخمســة 
نقــوش حجريــة تظهر وضعيــات لهذه 
الرياضة، وأيضا الى تعاليم اليوغا في 

النصوص الهندوسية القديمة.
جســدية  قديمــة  ممارســة  وهــي 
مــن  يأتــي  اســمها  وروحيــة  ونفســية 
السنسكريتية وتعني الضم او االتحاد 
وترمــز إلى اتحاد الجســد والفكر على 

ما جاء في موقع اليونسكو.

وقد عرفت إقباال شديدا في  «
العقود األخيرة، إذ يمارسها 

بانتظام نحو 300 مليون( شخص.

دبي تحيي اليوم 
العالمي لليوغا نفى الرئيس األمريكي دونالد ترامب مزاعم اغتصابه امرأة في غرفة تجربة مالبس 

في منتصف التسعينيات من القرن العشرين، واصفا ما قيل بأنه “محض خيال”.

وقــال ترامــب إنــه لم يلتــق بإي جيــن كارول 
تلــك  أثــارت  األميركيــة  الكاتبــة  وأن  أبــدا، 

اإلدعاءات بهدف “الترويج لكتاب جديد”.
ونشــرت مجلــة نيويــورك مزاعــم كارول فــي 

عددها الصادر الجمعة.
وقــال ترامــب: “لــم أقابــل هــذه المــرأة فــي 
حياتي. إنها تحاول بيع كتاب جديد، وهكذا 

تتضــح دوافعهــا. وأرجــح أن الكتــاب يمكــن 
بيعه في قسم القصص الخيالية”.

وحث ترامب كا من لديه “أية معلومات عن 
تعــاون بين الحــزب الديمقراطــي وكارول أو 

مجلة نيويورك” أن يبلغ البيت األبيض.

واتهم الرئيس األميركي المجلة  «
“بالترويج ألخبار كاذبة”.

لقي 9 أشــخاص مصرعهم الجمعة جراء تحطم طائرة صغيرة في شــمال ارخبيل 
هاواي األميركي، كما ذكرت السلطات المحلية.

فقــد تحطمــت الطائــرة الثنائيــة المحرك 
مــن نــوع كينــغ إير لــدى إقاعهــا بالقرب 
من مطار ديلينغهام إيرفيلد، في جزيرة 
فــي  النقــل  وزارة  ذكــرت  كمــا  أواهــو، 

هاواي ووسائل اعام محلية.
ولم ينج اي من ركابها.

وأكــد المســؤول عــن فــرق اإلطفــاء فــي 
ال  أن  نيفــس  بــي  مانويــل  هونولولــو 

ناجين. وتحطمت الطائرة لدى اقاعها.
وأظهرت مشاهد تلفزيونية ألسنة اللهب 

تتصاعد من حطام الطائرة.
ووفقــا لموقــع التلفزيون تســتخدم هذه 

الطائرة في عمليات القفز بالمظات.

وقال رئيس بلدية هونولولو كرك  «
كولدويل في تغريدة إنه “يتابع عن 

كثب التطورات”.

ترامب يصف مزاعم اغتصابه صحافية بأنها خيال

9 قتلى في تحطم طائرة صغيرة في هاواي

سباحون يتنافسون في “تحدي مونت كريستو” 
بالقرب من قلعة إف قبالة ساحل مرسيليا، جنوب 

فرنسا، أمس األول. ويقام السباق في الفترة من 21 
إلى 23 يونيو الجاري )أ ف ب(

تفاعــل مســتخدمو مواقــع التواصــل االجتماعــي مــع حفــل افتتــاح بطولــة األمم 
اإلفريقية التي تستضيفها مصر.

وغرد بشكل واسع المصريون حول المباراة وانتشر هاشتاغ #شجع_مصر ليظهر 
في قائمة اكثر الهاشتاغات تداوال وورد عليه أكثر من 50 ألف تغريدة.

كما انتشــرت هاشــتاغات اخرى كان إحداها الهاشتاغ الرسمي باالنجليزية والذي 
حمــل عنــوان AFCON2019 ورد عليــه أكثــر مــن 90 ألــف تغريــدة خــال نفــس 
الفتــرة الزمنيــة. وبجانــب التعليــق على المبــاراة ومجرياتها، اســتخدم المغردون 

المصريون الهاشتاغ لنشر صور ومقاطع مصورة من حفل االفتتاح.
وأشــاد المغــردون باالحتفــال واصفين إيــاه بالمبهر. وجرت مراســم االفتتاح في 
ملعب استاد القاهرة، حيث وضع هرم ضخم بين هرمين أصغر حجما في إشارة 
للحضــارة المصريــة الفرعونيــة. وافتتــح البطولــة الرئيــس المصــري عبدالفتــاح 
السيســي. وأشــار المغــردون إلــى صوت الرئيس البطــيء اثناء إلقــاءه كلمته في 
االفتتــاح. بينمــا جــاء في برنامج عمرو أديب على قناة MBC أنه كان هناك خطأ 

تقني في الصوت باإلذاعة الداخلية في ملعب استاد القاهرة.

مغردون: حفل افتتاح البطولة 
اإلفريقية مبهر

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

نشــرت الشــرطة البريطانيــة في مدينة 
مانشســتر لقطات فيديــو تظهر اعتداًء 
وحشــيا تعــرض لــه أفــراد عائلــة كانــت 
المدينــة  شــوارع  أحــد  فــي  تحتفــل 

باقتراب حفل زفاف أحد أبنائها.
أبريــل  فــي  وقــع  االعتــداء  أن  ورغــم 
الماضي، إال أن الشرطة نشرت الفيديو 
علــى  للتعــرف  محاولــة  فــي  مؤخــرا، 
المعتدين، وفق ما أوردت “سكاي نيوز”، 
أمس السبت. ويظهر الفيديو مجموعة 
من 7 شــبان يضربون ويركلون 5 نساء 
ورجــال مــن أفــراد عائلة واحــدة، كانوا 
بالزفــاف  احتفــاال  األغانــي  يــرددون 
المرتقب في أحد شوارع مانشستر بعد 

خروجهم من حانة.

وانهال الشبان بالضرب والركل  «
والصفع على أفراد العائلة، ولم 

يكفوا عن ركل وضرب اثنين منهم 
فقدا الوعي، فيما حاول البقية 

الدفاع عنهما دون جدوى.

جديدتيــن  مهمتيــن  إرســال  “ناســا”  قــررت 
مــن أجــل استكشــاف الريــاح واإلشــعاعات 
رواد  علــى  ضــررًا  تشــكل  التــي  الشمســية 

الفضاء والمركبات الفضائية.
وحســب موقــع Engadget األميركــي، فــإن 
المهمة األولى PUNCH ســتكون مكونة من 
4 أقمــار صناعيــة على شــكل حقيبة تتعقب 
الرياح الشمســية أثناء انبعاثها من الشمس. 
وتأتي المهمة الثانية TRACERS الستعادة 
الديناميكــي،  الكهربــي  والترابــط  التــرادف 
بحيــث يتــم اســتخدام ســفينتين مــن أجــل 
دراســة مــدى تفاعــل الحقول المغناطيســية 
حول األرض مع الشــمس. وكانت العواصف 
لســنوات  العلمــاء  انتبــاه  أثــارت  الشمســية 
بسبب األحداث والمشاكل التي تسببت بها، 

منذ حادثة كارينغتون العام 1895.

يذكر أن “ناسا” تعاونت مع وكالة  «
الفضاء األوروبية هذا الشهر إلنشاء 
نظام للتنبؤ بالطقس والعواصف 

الشمسية المقبلة.

عصابة تحول 
زفافا إلى ذكرى 

مأساوية

“ناسا” تسكتشف 
الرياح واإلشعاعات 

الشمسية
وســط إجراءات أمنية مكثفة وحضور جماهيري كبير انطلقت الدورة الثامنة عشــرة 
من مهرجان موازين إيقاعات العالم الذي يعتبر أكبر حدث فني ينظمه المغرب سنويا 

يجمع نجوم الغناء والموسيقى من أنحاء العالم.

وعلــى مســرح النهضــة المخصــص للموســيقى 
الشــرقية انطلقت أولى الحفات مساء الجمعة 
والمغنيــة  رضــا  محمــد  المغربــي  المغنــي  مــع 
هــذا  ويســتضيف  ســماحة.  كارول  اللبنانيــة 

مجموعــة  القادمــة  األيــام  خــال  المســرح 
اللبنانيــة  بينهــم  العــرب  النجــوم  مــن 

فــارس  محمــد ميريــام  والفلســطيني 

واإلماراتــي  كــرزون  ديانــا  واألردنيــة  عســاف 
حسين الجسمي.

ويشمل برنامج مهرجان موازين الذي  «
يمتد حتى 29 يونيو ويقام تحت رعاية 
العاهل المغربي محمد السادس 
أكثر من 100 حفل بمشاركة نحو 

1600 مغني وعازف وراقص.

انطالق “موازين” بالمغرب وسط إجراءات أمنية مكثفة

أظهرت سجات قضائية أن مغنية الراب الحائزة على جائزة غرامي 
كاردي بي اتهمت يوم الجمعة باالعتداء بعد شجار في ناد للتعري بمدينة 

نيويورك. وكانت المغنية البالغة من العمر 26 عاما واسمها الحقيقي بلكاليز 
ألمانزار واجهت في السابق تهما أقل درجة بشأن الحادث الذي وقع في 

26 أغسطس. وقالت الشرطة إن المغنية دخلت في شجار مع اثنتين من 
عامات النادي. وذكرت وسائل إعام محلية أنها اتهمت إحداهما بإقامة 

عاقة مع زوجها أوفست عضو فريق ميجوز الغنائي لموسيقى الراب. المغنية اللبنانية كارول سماحة أشعلت مسرح النهضة بأجمل عناوين ألبوماتها
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تركــت ســابرينا تــان، مؤسســة ومديــرة 
إنــك”  “ســكين  التجاريــة  العامــة 
بالبشــرة،  العنايــة  فــي  المتخصصــة 
عملهــا في مجــال التكنولوجيــا من أجل 
العمــل في صناعة مســتحضرات العناية 

بالبشرة.
نشأت سابرينا )45 عاما( في سنغافورة، 
الجامعــة  فــي  تخرجهــا  بعــد  وعملــت 
و”أوراكل”  أم”  بــي  “أي  شــركات  لــدى 
التــي  بــي(”  )إتــش  و”هيوليت-بــاكارد 
يهيمــن الرجــال علــى طبيعــة العمــل بها. 
للعمــل  االنتقــال  “كان  ســابرينا  وتقــول 
في مجال مســتحضرات التجميل تغيرا 

كبيرا بالنسبة لي”.
أقدمت سابرينا على اتخاذ الخطوة قبل 

أكثــر مــن 10 ســنوات وانشــأت الشــركة 
التي تبلغ عائداتها عشــرات المايين من 

الدوالرات سنويا.

تركت التكنولوجيا لتحقق الماليين من مستحضرات التجميل

وجدت الدراسة أن من يعملون ألكثر من 10 سنوات هم األكثر 
عرضة لإلصابة بالسكتة الدماغية
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