فعاليات وطنية :سمو رئيس
الوزراء نموذج ملهم

الرياض ـ وكاالت

أجمعــت فعاليــات وطنيــة علــى أن منــح رئيس الــوزراء صاحب
الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة جائزة ضيف
الشرف للعام  2019في النرويج يأتي تكريمً ا لدور سموه الفاعل
ً
ـتكمال لسلسة
في دفع جهود المجتمع الدولي نحو الســام ،واسـ
اإلنجــازات التي يحققها ســموه على مختلــف األصعدة التنموية
فــي ظــل العهــد الزاهر لعاهل البــاد صاحب الجاللــة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة.

اســتنكرت وزارة الخارجيــة االعتــداء

إن إحــدى وحدات معمــل للغاز الطبيعي

وحــدات معامــل الغــاز الطبيعــي فــي

شــرقي الســعودية تعرضــت لهجــوم

اإلرهابــي الــذي تعرضــت لــه إحــدى

وأكــدوا أن الجائــزة عكســت المكانــة الدوليــة الكبيــرة ومــدى

المنامة  -بنا

سمو رئيس الوزراء

استنكار االعتداء اإلرهابي على حقل الشيبة

التقديــر الــذي يحظــى بــه ســموه باعتبــاره رجــل دولة مــن طراز

حقل ومصفــاة الشــيبة بالمملكة العربية

مشــددين علــى أن العالــم بحاجة إلــى أصوات الســام والتفاهم

الحوثــي المدعومة من إيران في اليمن،

رفيــع لــه بصماتــه الواضحــة فــي مجــاالت الســام والتنميــة،

الســعودية الشــقيقة مــن ميلشــيات
في عمل إرهابي جبان يستهدف زعزعة

التــي يطرحهــا ســموه مــن خــال مبادراتــه وسياســته الهادفــة،

األمن واالستقرار ويشكل خطرًا جسيمً ا

منوهيــن إلــى أن ســموه أطلــق العديــد مــن المبــادرات الداعمــة

على إمدادات الطاقة للعالم أجمع.

ً
نموذجــا
لتعزيــز ثقافــة الســام لخدمــة اإلنســانية ،حتــى أصبــح

وقالــت وزارة الطاقــة الســعودية ،أمس،
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ملهمً ا في مجاالت السالم والتنمية.

فــي حقــل الشــيبة البترولــي جنــوب

إرهابــي .وأوضحــت الــوزارة أن الهجوم
“تــم عــن طريــق طائــرات مســيرة مــن

دون طيــار (درون) مفخخــة ،ونجــم عــن
ذلــك حريــق تمــت الســيطرة عليــه ،بعــد
أن َّ
خلــف أضــرارا محــدودة ،ودون أي

إصابات بشرية.
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“فرح السودان” ...اتفاق تاريخي

العهد الجديد يحل المجلس “العسكري” ويشكل “السيادي” االنتقالي

الخرطوم ـ وكاالت

نفوق  6سالحف بأسبوع واحد
بدور المالكي
اســتنكرت رئيســة المؤسســة
الخيريــة

لحمايــة

الحيــوان

والبيئة بمملكة البحرين الشيخة

فتــح الســودان ،أمــس ،صفحــة جديــدة

مــروة بنــت عبــد الرحمــن بــن

عقب التوقيع النهائي على وثائق المرحلة

محمــد آل خليفــة ،حادثــة نفوق

االنتقاليــة ،التــي تمثــل بدايــة جديــدة في

 6ســاحف بحريــة فــي أســبوع

تاريخ البالد الحديث.

واحد على شواطئ البحرين.

ووقــع االتفــاق نائــب رئيــس المجلــس

وطالبــت الشــيخة مــروة بنــت

العســكري الســوداني محمد حمــدان دقلو،

عبدالرحمــن فــي تصريحــات

إلــى جانــب أحمــد ربيــع عــن قــوى الحرية

خاصة لـ “البالد” الجهات المعنية

والتغيير.

بتشــريع قانون لحماية الكائنات

وحضــرت وفــود عربيــة ودوليــة رفيعــة

البحريــة ،والســاحف خصوصا،

المســتوى مراســم التوقيع التاريخي على

من االنقراض.

اإلعــان الدســتوري ،الــذي يمهــد لتشــكيل
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سلحفاة نافقة على أحد شواطئ المنامة

الحكومــة وبدء الفترة االنتقالية .وشــارك
وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد

“أسـمـاك المعامـيـر” ضحـايا
الحرارة و“اإلثـراء الغذائـي” ()06

بــن محمــد آل خليفــة ،حفــل إبــرام وثائــق
االنتقــال للســلطة المدنيــة ،معربــا عــن
خالــص التهانــي بالخطــوة المهمــة فــي
المضــي بالبــاد نحــو االســتقرار والســام
وتحقيــق تطلعــات الشــعب الســوداني

الشقيق في التنمية والتقدم)12 - 04( .

أحمد ربيع والبرهان بعد توقيع وثائق المرحلة االنتقالية (أ ف ب)

“معا” يحرز جائزة “ستيفي” العالمية
ً

وفاة مريضة “إزالة
الرحم” بعد شهرين
من المعاناة
إبراهيم النهام

مديرون جدد بمدارس البنات أكثر من البنين
“^” تنشر أسماء المشمولين بحركة التعيين والتدوير والترقية
راشد الغائب

توفيــت صبــاح أمــس المريضــة التــي
تعرضــت ألخطاء طبيــة قاتلة بمجمع
الســلمانية الطبــي في منتصــف يونيو
الماضــي ،صاحبت إجــراء عملية إزالة
الرحــم منها ،بعد شــهرين مــن المعاناة
والغيبوبة.
وكانــت “البــاد” قــد نشــرت حيثيــات
القضيــة حينهــا بشــكل اســتباقي ،إذ

محافظ العاصمة قدم التهاني لوزير الداخلية بمناسبة الفوز

القــت تجاوبًــا كبيــرًا مــن الــرأي العام،
بعــد أن كشــفت الصحيفــة مالبســات

المنامة  -وزارة الداخلية

تقــدم محافــظ العاصمــة رئيــس لجنــة برنامــج “معً ــا” لمكافحــة العنــف
واإلدمــان الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمن آل خليفة باســمه وباســم جميع
القائمين على البرنامج ،بخالص التهاني لوزير الداخلية الشــيخ راشــد بن
عبــدهللا آل خليفــة؛ بمناســبة فــوز برنامج “معً ــا” بجائزة ســتيفي العالمية
فــي دورتهــا السادســة عشــرة للعام  2019فــي فئتين هما شــخصية العام
والفريــق اإلداري ،إذ تعتبــر هــذه الجائــزة أرفــع جائــزة دوليــة فــي مجال
اإلبداع والتميز المؤسسي واألعمال الدولية.

()٠٥

أخــذ المريضــة إلــى الجنــاح مباشــرة
بعد إجراء العملية ،دون أخذها لغرفة
اإلفاقة.
وطالــب ذوو الفقيــدة حينهــا وزارة
الصحــة بتشــكيل لجنــة تحقيــق؛
للوقــوف

علــى

التقصيــر

الطبــي

الــذي صاحــب العمليــة ،ومحاســبة
المقصريــن ،إال أن األمــر لــم يحــدث
حتى كتابة هذه السطور.

“الجوازات” تستقبل الحجاج

05

» »استقبلت شؤون الجنسية
والجوازات واإلقامة بالتعاون
والتنسيق مع شركة مطار
البحرين الدولي ،حجاج بيت الله
الحرام لدى وصولهم ،وهنأتهم
بإتمام فريضة الحج وعودتهم
إلى أرض الوطن سالمين.

 22ترخيصا لحاضنات ومسرعات

08

» »ارتفع عدد التراخيص الممنوحة
للحاضنات ومسرعات األعمال
من إدارة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة
والسياحة إلى  22ترخيصا في النصف
األول من  2019مقارنة بـ 17ترخيصا
في الفترة نفسها من .2018

تــداول معلمون رســائل بوســائل التواصل االجتماعي عن حركــة التعيينات والترقيات

الخليــج العربــي اإلعداديــة للبنــات ،شــريفة

والتدويــر لمديــري مــدارس ومديريــن مســاعدين بالعــام الدراســي الجديــد .وأبلغــت

العتيبــي مديــرة مســاعدة بمدرســة أســماء

“البــاد” بأكثــر مــن رســالة مــن مجموعة معلميــن بمــدارس مختلفة عــن تفاصيل حركة
التعيينات والتدوير .وقالت الوزارة؛ تفاعال مع ما نشرته “البالد أونالين” مساء أمس،
إن عددهم تجاوز  230تربويًا ،مفيدة بأنها تواصل اليوم عملية تسليم القرارات.
وفيمــا يأتي أبرز أســماء من شــملتهم حركة

المحــري قائمــا بأعمــال مديــر فــي مدرســة

الترقيــات والتعيينــات والتدوير:تعييــن

آمنــة بنــت وهــب االبتدائيــة للبنــات ،رشــا

ســماهيج

خميــس مديرة لمدرســة األندلس االبتدائية

االبتدائيــة اإلعداديــة للبنيــن محمد الشــيخ

للبنــات ،لميــاء الســويدي مديــرة لمدرســة

مديــرا لمدرســة ســمو الشــيخ محمــد بــن

الوفاء الثانوية للبنات ،فائقة مراغي مديرة

خليفــة االبتدائيــة اإلعدادية للبنيــن ،تعيين

لمدرســة البديع االبتدائية اإلعدادية للبنات،

المديــر المســاعد بمدرســة ســمو الشــيخ

ترقية المديرة المســاعدة بمدرسة الخنساء

محمــد بــن خليفــة االبتدائيــة اإلعداديــة

االبتدائية للبنات إيمان السيسي إلى مديرة

للبنين حســين الدرازي مديرا لمدرسة البالد

لمدرســة الرفــاع الشــرقي ابتدائيــة للبنــات،

القديــم اإلعداديــة للبنين ،فاطمــة الرميحي

عليــاء مديــرة لمدرســة عالــي اإلعداديــة

قائما بأعمال مديرة لمدرســة ســمو الشــيخة

للبنــات ،غــادة الصقــر مديــرة لمدرســة ســار

مــوزة بنــت حمــد آل خليفــة للبنات ،شــريفة

االبتدائيــة ،مهــا البوعينيــن مديــرة لمدرســة

المديــر

 253إعداما في إيران
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» »قال خبير األمم المتحدة المعني
بحقوق اإلنسان في إيران إن
العام الماضي شهد قيودا
متزايدة على الحق في حرية
التعبير واالنتهاكات ،مشيرا إلى
 253إعداما في إيران أبلغ عنها
بحق بالغين وأطفال.

المســاعد

بمدرســة

صناعة الفخار تصارع للبقاء

19

» »بين أزقة ضيقة في قرية عالي،
يوجد معمل صغير يكسوه
الغبار ،ذو باب خشبي قديم شبه
متهالك يصارع من أجل البقاء،
وراء الباب مباشرة طاولة صغيرة
تحمل بعضا من أواني الفخار
المصنوعة يدويا.

ذات النطاقيــن االبتدائيــة للبنــات ،ناهــد
البوعيــدة مديــرة مســاعدة بمدرســة زنوبيــا
اإلعداديــة للبنــات ،ترقيــة منــى هــال مــن
مديــرة مســاعدة بمدرســة آمنــة بنــت وهــب
االبتدائيــة للبنــات إلى مديرة بمدرســة عمار
بــن ياســر االبتدائيــة للبنيــن ،نســرين رضــا
مديــرة لمدرســة زنوبيــا اإلعداديــة للبنــات،
نجــاة األنصــاري مديــرة لمدرســة أم كلثــوم
اإلعداديــة للبنــات ،شــيخة هجــرس مديــرة
لمدرســة البــاد القديــم االبتدائيــة للبنــات،
عائشــة ناصر مديرة بمدرســة سمو الشيخة
مــوزة بنــت حمــد آل خليفــة للبنــات (القســم
الثانــوي) ،وجيهــة عبــاس مديــرة بمدرســة
ســترة االبتدائيــة للبنــات ،ونعيمــة جناحــي
مديرة لمدرسة المستقبل االبتدائية للبنات.

“فرحة وطن” احتفاء باإلنجاز الرياضي
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» »نظمت وزارة شؤون الشباب والرياضة
احتفاال بمناسبة اإلنجاز الكبير الذي
حققه المنتخب الوطني لكرة القدم
بتحقيق المركز األول في بطولة غرب
آسيا لكرة القدم“ ،فرحة وطن” والذي
أقيم في الصاالت الرياضية بالقرب من
االستاد الوطني بمشاركة العبي المنتخب الوطني لكرة القدم.

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

البحرين تستنكر االعتداء

اإلرهابي على حقل الشيبة

02
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المنامة  -وزارة الداخلية

استنكرت وزارة الخارجية االعــتــداء اإلرهــابــي
ال ــذي تــعــرضــت لــه إح ــدى وحـ ــدات مــعــامــل الــغــاز

الطبيعي فــي حــقــل ومــصــفــاة الشيبة بالمملكة

العربية السعودية الشقيقة مــن قبل ميلشيات

الحوثي المدعومة من إيران في اليمن ،في عمل
إرهابي جبان يستهدف زعزعة األمن واالستقرار
ويــشــكــل خــط ـرًا جسيمً ا عــلــى إم ـ ــدادات الطاقة

للعالم أجمع.وأكدت في بيان أمس ،موقف مملكة
البحرين الــراســخ الــداعــم دائــمً ــا لجهود المملكة

الــعــربــيــة الــســعــوديــة الشقيقة فيما تــتــخــذه من

إجــراءات للحفاظ على أمنها وحماية مصالحها،

جاللة الملك

وتــضــامــنــهــا ووقــوفــهــا الــتــام مــعــهــا فــي جــهــودهــا

الرامية للقضاء على األعمال اإلرهابية المتكررة

سمو ولي العهد

سمو رئيس الوزراء

المنامة  -بنا

بشتى صــورهــا وأشــكــالــهــا ،داعــيــة إل ــى ض ــرورة
اتــخــاذ خــطــوات ج ــادة وصــارمــة لــوقــف األعــمــال

األحد

واالعتداءات اإلرهابية وكل من يدعمها ويمولها.

تلقــى عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة ،برقية تهنئة من نائب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ علي بن خليفة آل

 18أغسطس 2019
 17ذو الحجة 1440

خليفة؛ بمناسبة اإلنجاز الرياضي التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بالفوز ببطولة غرب آسيا التي أقيمت في جمهورية العراق.
وفيما يلي نص البرقية:

اإلنجاز الكبيـر نتـاج دعـم العاهـل للرياضـة والشبـاب

جـــالـــة الـــمـــلـــك يــتــلــقــى تــهــنــئــة مــــن ســـمـــو الـــشـــيـــخ عـــلـــي بــــن خــلــيــفــة

ســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن

فانه ليشرفني أن أرفع إلى مقام جاللتكم السامي

إن هــذا اإلنجــاز الكبيــر جــاء ليســتكمل عقــد

الرياضــة والشــباب ،وهللا نســأل أن يديــم علــى

عيســى آل خليفــة حفظكــم هللا ورعاكــم ملــك

أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تحقيق

اإلنجــازات التــي تحققــت فــي عهــد جاللتكــم

مملكــة البحريــن أفراحها وتســتمر إنجازاتها في

البالد المفدى

المنتخــب الوطنــي البحرينــي لكرة القــدم للمركز

رعاكــم هللا فــي مختلــف المجــاالت ومنهــا

ظل عهدكم الزاهر.

علي بن خليفة آل خليفة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

األول في بطولة غرب آسيا لكرة القدم.

الرياضيــة ،وهــو نتــاج لدعــم جاللتكــم لقطــاع

حفظكــم هللا وأدام هللا علــى جاللتكــم موفــور

نائب رئيس مجلس الوزراء.

سياسة الحكومة تحقق اإلنجازات اإلقليمية والعالمية

الصحة والعافية وطول العمر.

اإلنجاز يعكس مستوى البحرين المتقدم في المنافسات الدولية

سمو ولي العهد يتلقى تهنئة من سمو الشيخ علي بن خليفة

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من سمو الشيخ علي بن خليفة

تلقــى رئيس الوزراء صاحب الســمو

التاريخــي الــذي تحقــق لمملكــة

المملكــة فــي كافــة المجــاالت ومــن

تلقــى ولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائب

مجلس الوزراء

مســتوى متقــدم فــي المنافســات الدوليــة

الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل

البحريــن ،بفــوز منتخــب كــرة القــدم

بينهــا المجــال الرياضــي ،وحرصكــم

األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

بفضــل الدعــم والرعايــة واإلعــداد الجيــد

خليفــة برقية تهنئــة من نائب رئيس

ببطولــة اتحــاد غــرب آســيا التــي

حفظكــم هللا علــى تهيئــة كافــة

الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل

يشــرفني أن أرفــع إلــى ســموكم أســمى آيات

والعزيمــة واإلصــرار لــدى أبنــاء البحريــن،

مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن

أقيمــت

العــراق

األســباب التي تدفعهم نحو منصات

خليفــة ،برقية تهنئة من نائب رئيس مجلس

التهانــي وأطيــب التبريــكات بمناســبة الفــوز

داعيــن المولــى جلــت قدرتــه أن يديــم علــى

خليفة آل خليفة هذا نصها:

الشــقيقة ،أن أرفع إلى مقام ســموكم

التتويج.

الــوزراء ســمو الشــيخ علــي بــن خليفــة آل

المشــرف لمنتخبنــا الوطنــي لكــرة القــدم في

مملكــة البحريــن إنجازاتهــا فــي ظــل العهــد

الكريــم خالــص التهانــي والتبريكات

حفــظ هللا ســموكم الكريــم ذخــرا

خليفة؛ بمناســبة اإلنجــاز الرياضي التاريخي

بطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم.

الزاهــر لعاهــل البــاد المفــدى حفظــه هللا

فــي

جمهوريــة

ســيدي صاحب الســمو الملكي الوالد

بهــذه النتائج المشــرفة التي تســجل

وعــزا للوطــن ،وتقبلــوا فائــق التحية

الــذي حققــه منتخبنــا الوطنــي لكــرة القــدم

إن هــذا اإلنجــاز الرياضي الذي جــاء تتويجا

ورعاه.

العزيــز األميــر خليفــة بــن ســلمان آل

بأحرف من نور في سجل اإلنجازات

واالحترام.

بالفــوز ببطولــة غــرب آســيا التــي أقيمت في

لدعــم حكومــي متواصــل لقطاعــي الشــباب

ودمتــم ســموكم برعايــة هللا ســالمين

خليفــة حفظــه هللا ورعــاه رئيــس

اإلقليميــة والعالميــة التــي تحققــت

جمهورية العراق ،وفيما يلي نص البرقية:

والرياضــة ،كمــا أنــه ثمــرة رعايــة ســموكم

موفقين...

الوزراء الموقر

بفضــل سياســة الحكومــة برئاســة

ابنكم

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد

حفظكــم هللا ورعاكــم للرياضــة والرياضيين

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

ســموكم حفظكــم هللا ،مشــيدا بــكل

علي بن خليفة آل خليفة

آل خليفــة ...حفظــه هللا ورعــاه ولــي العهــد

ودعــم شــباب الوطــن في مختلــف األصعدة،

علي بن خليفة آل خليفة

يشــرفني يا ســيدي بمناســبة اإلنجاز

االعتزاز بدعم سموكم الكبير ألبطال

نائب رئيس مجلس الوزراء

نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس

يعكــس مــا وصلــت إليــه مملكــة البحرين من

نائب رئيس مجلس الوزراء

فـــوز تاريخــي وبجـــدارة فـي بطولــة غـــرب آسيـــا
سمو الشيخ علي بن خليفة يهنئ سمو الشيخ ناصر بن حمد
بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ علي بن خليفة آل خليفة برقية تهنئة إلى ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة هذا نصها:
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد بــن عيســى

إن هــذا اإلنجاز الدولي الرياضي المشــرف

يوفقكــم ويســدد خطاكــم نحــو تحقيــق

آل خليفــة حفظــه هللا ممثــل جاللــة الملك

جــاء ليؤكد صحة النهج الذي اختطيتموه

المزيــد لخدمة الوطــن وتحقيق التطلعات

لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس

للرياضــة البحرينيــة والمســار الصحيــح

الملكية السامية لعاهل البالد المفدى رعاه

المجلس األعلى للشباب والرياضة

الذي رســمتموه لشباب الوطن نحو طريق

هللا.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...

التتويــج والمراكــز األولــى .إن هذا اإلنجاز

ودمتم بحفظ هللا سالمين موفقين

يســرنا أن نبارك لســموكم تحقيق منتخبنا
ً
تاريخيا وبجدارة
فوزا
الوطني لكرة القدم
ً

كمــا وصفتمــوه بدايــة إلنجــازات رياضيــة

في بطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم.

قادمــة ســتعزز من موقــع مملكــة البحرين

علي بن خليفة آل خليفة

علــى الخارطــة الرياضيــة ،وهللا نســأل أن

نائب رئيس مجلس الوزراء

سمو الشيخ علي بن خليفة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون تهاني وزير المالية
المنامة  -بنا

كمــا تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو

إن هــذا اإلنجــاز الرياضــي يؤكــد رعايــة

الماليــة واالقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان

إن هــذا اإلنجــاز الرياضــي يؤكــد رعايــة

تلقــى عاهــل البــاد صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة ،برقية تهنئة

الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة

ســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة حفظــه

بــن خليفــة آل خليفــة؛ بمناســبة اإلنجــاز

ســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة حفظــه

برقيــة تهنئــة مــن وزيــر الماليــة واالقتصاد

هللا ورعــاه ،ورعايــة ســموكم حفظكــم هللا

الرياضــي التاريخــي الــذي حققــه منتخبنــا

هللا ورعــاه ،ورعايــة ســموكم حفظكــم هللا

الوطنــي الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل

ورعاكــم و يعكــس مــا وصلــت إليــه مملكة

الوطنــي لكــرة القــدم بالفــوز ببطولــة غرب

ورعاكــم للرياضــة ،ويعكــس مــا وصلــت

الرياضــي

البحرين من مســتوى متقــدم في المحافل

آســيا التــي أقيمــت فــي جمهوريــة العراق،

إليــه مملكــة البحريــن مــن مســتوى متقدم

التاريخــي الــذي حققــه منتخبنــا الوطنــي

الدوليــة ،داعيــا المولــى العلــي القديــر أن

وفيما يلي نص البرقية:

فــي المنافســات الدوليــة بفضــل اإلعــداد

لكرة القدم بالفوز ببطولة غرب آســيا التي

يحفــظ ســموكم ويوفقكــم لمــا فيــه الخيــر

أقيمــت فــي جمهوريــة العــراق ،وفيما يلي

من وزير المالية واالقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة؛ بمناســبة
اإلنجاز الرياضي التاريخي الذي حققه منتخبنا الوطني لكرة القدم بالفوز ببطولة
غرب آسيا التي أقيمت في جمهورية العراق ،وفيما يلي نص البرقية:
ســيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن

إليــه مملكــة البحريــن من مســتوى متقدم في

عيسى آل خليفة

المنافســات الدوليــة ،ويعد إنجــازا يضاف إلى

ملك مملكة البحرين المفدى حفظه هللا ورعاه

سجل إنجازات مملكة البحرين في ظل قيادة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

جاللتكم الحكيمة حفظكم هللا ورعاكم ،داعيا

ســيدي يشــرفني أن أرفــع إلــى مقــام جاللتكم

المولــى العلــي القديــر أن يحفــظ جاللتكــم

أســمى آيــات التهانــي وأطيــب التبريــكات

ويوفقكــم لمــا فيه الخير ويمدكــم دائمً ا بعونه

بمناســبة فــوز المنتخــب الوطنــي لكــرة القــدم

وتوفيقه.

المشــرف ببطولــة غــرب آســيا التاســعة لكــرة

ودمتم جاللتكم بحفظ هللا سالمين...

القدم التي أقيمت في جمهورية العراق.

خليفــة؛

بمناســبة

اإلنجــاز

نص البرقية:

والمتابعــة والمجهــود الكبيــر والتدريــب

ويمدكم دائمً ا بعونه وتوفيقه.

سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان

المتواصــل والعمــل الجــاد للتحضيــر لهــذه

ودمتم سموكم برعاية هللا سالمين...

بــن حمــد آل خليفة حفظــه هللا ورعاه ولي

البطولــة ،ويعــد إنجــازا يضــاف إلى ســجل

العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول

إنجــازات مملكــة البحريــن فــي المحافــل

لرئيس مجلس الوزراء

الدوليــة ،داعيــا المولــى العلــي القديــر أن

سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة
بــن ســلمان آل خليفة حفظكم هللا ورعاكم

ابنكم المخلص لسموكم

رئيس الوزراء الموقر

سلمان بن خليفة آل خليفة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

وزير المالية واالقتصاد الوطني

يشــرفني أن أرفع إلى مقام ســموكم أسمى

يحفــظ ســموكم ويوفقكــم لمــا فيــه الخيــر
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

ويمدكم دائمً ا بعونه وتوفيقه.

يشــرفني أن أرفع إلى سموكم أسمى آيات

ودمتم سموكم برعاية هللا سالمين...

آيــات التهاني وأطيب التبريكات بمناســبة

وتلقــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى

التهانــي وأطيــب التبريــكات بمناســبة فوز

وأن هــذا اإلنجــاز الرياضــي يؤكــد رعايــة

ابنكم المخلص لجاللتكم

فــوز منتخبنا الوطني لكرة القدم المشــرف

النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء

منتخبنــا الوطنــي لكــرة القــدم المشــرف

المخلص لسموكم

جاللتكــم للرياضــة والرياضيين ودعم شــباب

سلمان بن خليفة آل خليفة

ببطولــة غــرب آســيا التاســعة لكــرة القــدم

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن

ببطولــة غــرب آســيا التاســعة لكــرة القــدم،

سلمان بن خليفة آل خليفة

الوطــن وكافــة أبنائــه ،ويعكــس مــا وصلــت

وزير المالية واالقتصاد الوطني

التي أقيمت في جمهورية العراق.

حمــد آل خليفــة ،برقيــة تهنئــة مــن وزيــر

التي أقيمت في جمهورية العراق.

وزير المالية واالقتصاد الوطني

فعاليات وطنية تشيد بمنح سمو رئيس الوزراء جائزة “ضيف الشرف”

local@albiladpress.com

جهود سموه واضحة في تدعيم أطر التعاون والشراكة الدولية إلرساء السالم

المنامة  -بنا

جهــود الــوزارات الحكوميــة برئاســة صاحــب

أجمعت فعاليات وطنية على أن منح رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة جائزة ضيف الشــرف للعام
ً
واستكمال لسلسة اإلنجازات التي يحققها
 2019في النرويج يأتي تكريمً ا لدور سموه الفاعل في دفع جهود المجتمع الدولي نحو السالم،

أن الرؤيــة اإلســتراتيجية الشــاملة لســموه

سموه على مختلف األصعدة التنموية في ظل العهد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

باعتباره رجل دولة من طراز رفيع له بصماته

كافة القضايا اإلنسانية.

مشــددين علــى أن العالم بحاجــة إلى أصوات
خالل مبادراته وسياسته الهادفة.

التنميــة ،والــذي وصــل صداهــا إلى آفــاق غير
عالميــا ،منوهيــن بــأن ســموه أطلــق
مســبوقة
ً

ملهم بمجاالت التسامح
والوئام العالمي

بمساعي السالم

واالزدهار .وأضاف أن ســموه رجل ســام من

Û Ûفاألســطورة اإلســبانية تقــول إن كيشــوت ظــن نفســا فارســا عظيمــا ،وهــو

كــن لســموه كامــل االحتــرام والتقديــر لدوره
يُ ُ
الرائــد فــي تعزيــز ودفــع الســام ،مستشــه ًدا

الواقــع .وهــذه بعــض أوهــام الشــيوعيين ســابقا .إن التصحــر العاطفــي
ينعكــس علــى جميــع المســتويات ،فالسياســيون يعانــون تصحــرا عاطفيــا

اإلقليميــة والدوليــة ،الــذي يــدل علــى مكانــة

خصوصا إذا ما سبغت عليهم صفات اآللهة إلشباع الظمأ كمحاولة احتيال

الســام والتنمية .وأوضح أن مبادرات سموه

مــن خــال بعض اإلشــارات العابــرة ،ولغة الجســد ،والتضخم فــي الصراخ،

يفخــر بــه العــرب جميعً ــا ،الفتًــا إلى أن ســموه

داخليــا وانهيــارا نفســيا ال يمكــن عالجــه إال باإلشــباع الذاتــي مــن الذات ال

الســام واألمــن والتســامح والوئــام اإلقليمــي

والعالمي .وقال إن تكريم المنظمة النرويجية
لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء

المكانــة الدوليــة الرفيعة ومــدى التقدير الذي

جميعا واستكمال لنجاحات

القطرى :تأكيد مكانة
سموه الكبيرة ً
رجل للسالم

البوعينين :مصدر فخر لنا

مجــاالت الســام والتنميــة .وأضــاف أن هــذه

سموه بمجاالت التنمية

على المستوى الدولي

قدمً ــا فــي طريــق التنميــة والبناء .وأشــار إلى

أن جهــود ســموه وإســهاماته البــارزة فــي

الزايد :تأكيد الدور البارز

البناي :سموه مساهم

دولــة رائــدة فــي تعزيز مبادئ الســام والوئام

لسموه في نصرة

فاعل في المجتمع الدولي

تمثــل إحــدى القيــم العليــا التــي يتمســك بهــا

قضايا السالم العالمي

لتعزيز نهج وثقافة السالم

بدورهــا ،أكــدت النائــب الثانــي لرئيس مجلس

للعــام  2019يعــد إنجــا ًزا نفخــر بــه جميعــا ،إذ
ً
اســتكمال لسلسة النجاحات التي حققها
يأتي

وختمــت بــأن الجائــزة تؤكــد الــدور البــارز

لســموه في نصــرة قضايا الســام ،وأن حرص

المستقبلية التي يحملها صاحب السمو الملكي

بجهــود الحكومــة برئاســة ســموه فــي تدعيــم

علــى تكريــم ســموه يعــد اعترافــا وتقديرا من

والمســتدامة التي تســعى كل الــدول للوصول
إليهــا .وأشــارت إلــى أن ســمو رئيــس الــوزراء
حــرص خــال العقــود الماضيــة علــى ترســيخ

المعاني السامية للتعايش السلمي بين مختلف
شــعوب العالــم؛ باعتبــار أنهــا الركيزة األســاس
لبلــوغ التقــدم واالزدهــار فــي جميــع الــدول،

مشــيدة بمبــادرات ســموه المتعــددة ،والتــي
ترمــي إلــى تحقيق العــدل واألمن واالســتقرار
فــي كل المجتمعــات ،إذ إنهــا جعلــت منــه رم ًزا

ســموه فــي مجــاالت التنميــة والســام .ونــوه

أطر التعاون والشراكة الدولية إلرساء السالم

الســام واالســتقرار من أجل التنمية والتطور

مبكــرًا أن العالــم فــي حاجة ماســة إلــى تعزيز

واالزدهــار ،وســعى بشــكل حثيــث لدعــم كل

جهد يصب في هذا االتجاه .وأشــار السيســي

إلى أن رؤية ســموه ودعوته المستمرة لتعزيز
الســام تعــد مــن المســاعي الحميــدة لســموه

مــن أجــل تطويــع الســام لخدمــة اإلنســانية
ً
مضيفــا
وحــل الصراعــات بالوســائل الســلمية،

بمنــح ســمو رئيــس الــوزراء هــذه الجائــزة،
التــي تعتبــر إنجا ًزا جديــ ًدا يُ ضاف إلى ســجل

وقالــت النائــب فاطمــة القطــري إن الجائــزة

رئيــس الــوزراء باعتبــاره رجــا للســام ،ليس

فقط على المستوى العربي ،بل على المستوى
ً
منوهــة بــأن مــا يحظى به ســموه من
الدولــي،
تقديــر دولــي نظيــر مبادرتــه الداعمة إلرســاء
الســام العالمــي أمــر بالــغ الداللــة علــى تأثيــر

تلــك المبــادرات ودورها في خدمة اإلنســانية

أن تعزيز ثقافة الســام برهنت عليها سياســة

وتعزيز سبل السالم واالستقرار.

لكافة قضايا الحق والعدل والسالم الدولي.

والدفــاع واألمــن الوطنــي النائب عمــار البناي

 2019يؤكــد الــدور الــذي يضطلــع بــه ســموه

وإســتراتيجيات النمــو والتطــور .وأشــادت

لســموه فــي دعــم وإرســاء دعائــم الســام

تؤكد المكانـــة الكبيرة لصاحب الســمو الملكي

بدورهــا ،أكــدت رئيــس لجنــة الشــؤون

القاعــدة األساســية فــي تنفيــذ كل خطــط

المجتمــع الدولي بالجهود الحثيثة المتواصلة
العالمي.

وقــدوة للســام .وأردفت أن منح ســمو رئيس

فــي تعزيز ونشــر الســام والتعايــش ،وجعلهما

المنظمات العالمية المرموقة المعنية بالســام

العالمــي بمــا يحقــق تطلعــات البشــرية جمعاء
ً
مضيفــا أن ســموه أدرك
فــي الخيــر والنمــاء،

حكومــة مملكــة البحريــن وموقفهــا الداعــم

الوزراء جائزة ضيف الشــرف النرويجية للعام

التشــريعية والقانونيــة بمجلــس الشــورى
دالل جاســم الزايــد أن حصــول صاحــب
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء علــى الجائــزة

يؤكــد إســهامات ســموه المشــهودة والمؤثــرة

وأعــرب مقــرر لجنــة الشــؤون الخارجيــة
عــن خالــص تهانيــه لصاحــب الســمو الملكــي

رئيــس الــوزراء بمناســبة حصول ســموه على
الجائزة ،مشــد ًدا على أن ســموه مساهم فاعل
فــي المجتمــع الدولــي لتعزيــز نهــج وثقافــة

الســام .وقال إن مواقف ســموه أثبتت إيمان
ســموه التــام بــأن الســام هــو عمــاد التنميــة

التــي يبذلهــا ليعــم األمــن واالســتقرار ،مؤكدة
ً
ً
ومثــال يحتــذى به لما
نموذجــا
أن ســموه يُ عــد

فــي مجــال التنميــة ،مشــددة علــى أن مملكــة
ً
شــوطا كبيــرا فــي مجــال
البحريــن قطعــت

معتبرا أن مبادرات ســموه ترسم الطريق نحو

وأضافــت أنهــا فخــورة بمــا تحققــه مملكــة

بالحياة اآلمنة والمستقبل المزدهر.

دؤوب لتحقيــق الرخــاء والنمــاء ،عبــر حــرص

المملكــة موطنا للمحبة والســام ،والوئام بين

فخرهــا واعتزازها وتهانيها الخالصة لصاحب

إنجازاته ونجاحاته ،وتقديرًا لجهوده الكبيرة

يمتلكــه مــن رؤى وطموحــات كبيــرة ،وعمــل

ســموه علــى المتابعــة المباشــرة لــكل القضايــا

والملفات المتعلقة بالتنمية واالزدهار.

السالم وغدت نموذجا للتسامح والتعايش.

البحريــن من إنجــازات دولية تدل على مكانة

الشــعوب ،مؤكــدة أن المنظومــة التشــريعية
فــي البحريــن تتحقــق فيها مبــادئ المســاواة،

ولفتــت رمــزي إلــى أن مصادقــة الجمعيــة

وتكفــل التعايــش ،وتحــرص علــى دعــم أطــر

ســموه بتســمية وإعــان الخامــس مــن أبريــل

وحرصهــا الدائم على تجســيد روح التســامح

العامــة لألمــم المتحــدة أخيــرا علــى مبــادرة

يوما عالميا للضمير لتعزيز ثقافة الســام ،هي
انعــكاس حقيقــي لما يوليه ســموه من اهتمام
ودعــم كبيريــن لــكل جهــود ومســاعي الســام
فــي العالــم ،وحــرص ســموه علــى أن تكــون
مملكــة البحريــن فــي ريــادة الــدول المبــادرة

والداعمة للسالم.

الســام بدعم مــن كبيرة من القيادة الرشــيدة

والسالم العالمي.

أو عبدالكريم قاســم أصحاء من الناحية العقلية والنفســية؟ اإلنســان الذي

األمــن فــي ســبيل التنميــة لتحقيــق أهدافهــا

يلهــث وراء حنــان اآلخــر ،أي آخــر ،ولــو شــيئا جامــدا ،ولــو جــدارا ولــو كلبا

المرجوة من أجل رفاهية الشعوب.

أو قطــة هــو يعانــي نقصا وتصحرا ويرفض الفطــام العاطفي .والفوبيا من

مــن جهته ،أكــد النائب إبراهيم خالــد النفيعي

الفطــام مآلهــا عــذاب مســتمر .يقــول شكســبير( :ال تبالغ في حب األشــياء،

أن النجاحــات الكبــرى التــي يحققهــا صاحــب

الســمو الملكــي رئيــس الوزراء على المســتوى

ستؤذيك يوما ما.) ..

Û Ûهنــاك حنــان جماهيــري ،وحنــان دينــي ،وحنان مالــي ...إلخ .وأكبر مشــكلة
هــي أزمــة التصحــر العاطفــي وخــوف الفطــام العاطفي .فمن تــورط بحب

مغشــوش ،ال يريــد إجــراء فحص شــامل على مركبة هــذا الحب؛ خوفا من

اكتشــاف مــرارة الحقيقــة ،فهــو يفضــل النوم علــى مخدة الخديعــة أفضل
مــن شــمس الحقيقة .كلنــا جوعى ،بعضنا جائع إلبراز ثرثرته في السوشــل

ميديــا ،وبعضنــا يهرب من الواقع باحتضان رصيف في ســفر ،وآخر متعلق
بمال .كي تســعد في الحياة البد أن تفطم نفســك من كل شــيء ،خصوصا

الفطــام النفســي .أغلــب العظماء الذين قرات ســيرهم عانــوا معاناة كبيرة،

مســتقبل اكثــر اســتقرارًا تنعــم فيــه البشــرية
بدورهــا ،عبــرت النائــب سوســن كمــال عــن

السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة حصول
سموه على جائزة ضيف الشرف للعام .2019
وقالــت إن العالــم اليــوم يتتبــع جيــ ًدا جهــود

الــدول فــي التحــرك نحــو أهــداف التنميــة
ً
منوهة بأن البحرين لديها تجربة
المســتدامة،

ناجحة في تحقيق تلك األهداف األممية عبر

مبينًــا أن نيــل ســموه لجائــزة ضيــف الشــرف

والعطاء ،وتعزيز مفاهيم التســامح ،والسالم،

مــن تورطــه بغــرام فتــاة في أيــام الحرب العالميــة األولى ،هــذا الحب نقله

وأكد أن سموه رجل المواقف الداعمة للسالم

للســاح) .عاش معها شــيئا من الذكريات في المستشفى ،حيث كان مصابا

المواطــن البحريني ،الفتًا إلى أن أثر مبادرات

عالقــة كمــرض بقلبــه .ظــل يبحث عنها إلــى أن وجدها في قصرهــا الباذخ.

لعالــم  2019هــو اســتكمال لمســيرة الخيــر

بســبب فقــط ذكريــات الحــروب ،حتى اكتشــفت مؤخــرا أن أغلــب معاناته

واالستقرار اإلقليمي والعالمي.

مــن حيــاة الحــروب إلــى الرومانســية ،وهنا كتــب روايتــه الشــهيرة (وداعا

العالمــي وصاحــب بصمــات عميقــة فــي حياة

إال أنها علقت بقلبه ،لكن القدر حال بينهما ،فتزوجت من رجل ثري ،وبقيت

ســموه ســيظل حاضــرا فــي الذاكــرة األمميــة،
وشــاه ًدا علــى مــا قدمه ســموه لخير البشــرية

بعض الروايات تقول إنه هو الذي تسبب في مقتلها ،وال دليل.

Û Ûلكــن بقيــت قصاصــة كتبهــا في آخر يوم مــن عمره لها تعكس عــدم الفطام

مــن جانبه ،هنأ رئيس تجمــع الوحدة الوطنية

نذل!! ..لــم أكن أقصد يا
عتــاب مروعــة!! ..لــم تكــن خائفةً منــي!! ..كم كنت ً
ٍ

في مختلف بقاع العالم.

أنــت تعرفيــن أننــي لم أكن أقصد!” .أنا ضد مثــل هذا الحب .وضد
ِ
آجــي!!..
مالحقــة الحــب الهــارب؛ ألنــه لو كان حبا مــا هرب ،وظل يدافع عن نفســه.

الملكــي رئيــس الــوزراء لحصــول ســموه على

أكبر جريمة يقترفها اإلنســان ضد نفســه عندما يبحث عن شــي يكمله .لم

جائــزة ضيــف الشــرف للعــام  2019مــن قبــل
المنظمــة النرويجية ،منو ًها إلى أن ســموه من

يخلــق اإلنســان ناقصــا لتبحث عــن البدائل .اهجر الحــب إذا هجرك .اهجر

حتــى المكان .األســماك تهاجــر .الطيور تهاجر .الهجرة ظاهرة شــجع عليها

الشــخصيات البــارزة فــي دعم قضايا الســام،

وأنه قدم ومازال يقدم مبادرات ومشــروعات

إنسانية وتنموية نشرت ثقافة السالم والوئام

هللا .اهجر القلوب التي لم تقدرك.

اآلخرين فــي رَ فع
َ
(اإلنســان الــذي يعتمدُ عَ لــى
ُ
Û Ûهنــاك مقولــة جميلــة تقــول:
نفســه حيــن يفقدهم) .اعتب على همنجــواي الهرولة نحو
َ
معنويّ اتــه ،يفقدُ

العالمــي .وأوضــح أن دعــوة صاحــب الســمو

العشــيقة ،واقتحــام حياتهــا واإلصــرار عليهــا بــأن ترجــع لــه .هــذا يعكــس

الملكــي رئيــس الــوزراء إلــى تحقيــق الســام

اضطرابــا عاطفيــا وعــدم انفطــام .أنا ضــد ثقافة الحــب الغبيــة التي تروج

العالمــي وتعزيــز االســتقرار دعــوة صريحــة

فــي المسلســات واألفــام والقصائــد .هــي تكــرس جــادا ســاديا وضحية

للعالم أجمع بأن العرب دعاة ســام واستقرار،
ً
مضيفــا أن مــا يحظــى بــه ســموه مــن تكريــم

مازوخيــة .ال تتصــل بمــن ال يتصل .ال تعرض بضاعتك العاطفية فترخص.

ال تتســول صدقــات العاطفــة وال تنظــر الوتســاب كل دقيقة .هــذه عبودية

عالمــي علــى مختلــف المســتويات يعد مصدر

نفســية ،وال تقحــم نفســك بحياتهــم .بعــض الحشــرات ،الذكــر ال يقترب إال

فخر لألمتين العربية واإلسالمية.

إذا أعطتــه األنثــى إشــارة موافقــة ،فمــا بالــك إذا هربــت .مــا أجمــل كالم

وقال إن “نهج سموه قائم على السالم وداعم

محمــود درويــش الذي وجــد في الحب مصيدة حينما قال “عندما تريدون

لالســتقرار ،وهــو األمــر الــذي عــزز مــن مكانــة
ً
مضيفــا أن
المملكــة وجعلهــا منــارة للســام”،

أيضــا لنســيانكم مخلصيــن” .ال تتمســكوا باألشــياء .فيكتــور هوجــو فقــد

الكريمة كان لها بالغ األثر على قضايا المجتمع

من عشرين ألف رسالة ،وبادلته هي األخرى بالحب ،حيث قالت ذات يوم

وإحالل االستقرار.

وولــف فقــدت حبيبهــا .وهمنجــوي فقــد عشــيقته وهكــذا هــي الحيــاة .ال

الرحيــل ارحلــوا ،لكــن ال تعــودوا أبــدا  ..كونــوا للرحيــل أوفيــاء لعلنا نكون

رسالة سموه النبيلة للعالم من خالل مبادراته

حبيبتــه جولييــت التــي يعتبرها ترياقا لقتــل الضجر ،والتي كتــب لها أكثر

الدولــي خاصــة المتعلقــة بعمليــات الســام

قدميــك العزيزتيــن الصغيرتيــن المزنّرتيــن بغبــار النجــوم” .فرجينــا
َ
“أُقبّــل

وأضاف المحمود أن خطوات ســموه جســدت

تتمسكوا باألشياء كل شيء زائل .تحرروا من الفطام النفسي.

أســمى معانــي التســامح والوئــام ،وعززت من
دور مملكة البحرين في إحالل السالم ،منو ًها

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

أن ســموه صاحــب ســجل حافل فــي مجاالت

السالم يتلمسه القاصي والداني.

مــن جهتــه ،قــال رئيــس مجلــس األوقــاف

أميرة إسماعيل“ :ضيف الشرف” وسام فخر

والمتواصلة وتفانيه في دعم العمل اإلنساني

محرر الشؤون المحلية

الجعفرية يوســف بن صالح الصالح إن جهود
ســمو رئيــس الــوزراء وإنجازاتــه الدؤوبــة
وفــي تعزيــز الســام انعكســت نتائجهــا فــي

التســامح والوئــام العالمــي ،وإن الجائزة التي
تلقــاه ســموه تأتــي تقديــرًا لــدوره وجهــوده

الالمحــدودة وعطــاؤه المتواصــل فــي هــذا

تكريم سموه تقدير

محمــد السيســي البوعينيــن إن حصول ســمو

“ :لــم أعــد أحتمــل ..إنهــا تالحقني ليــل نهار ..فــي عينيهــا الجميلتين نظرة

الشــيخ عبداللطيــف المحمود ،صاحب الســمو

الوزراء المســتمرة نحو تكريس مبادئ السالم

المستمرة

ولكــن أغلبهــم ،بــل األكثر كان يكــره الفطام من الحبيبة .لم أقتنع أن ســبب

االكتئــاب الكبيــر الــذي كان يعيشــه أســطورة األدب األمريكــي همنجــواي

رئيس “الجعفرية”:
دولي إلسهاماته

رئيــس الــوزراء علــى جائــزة ضيــف الشــرف

كرس جهده من أجل تعزيز االســتقرار وبسط

الشــأن .وأضــاف أن هــذا التكريم يعد اعترافا

مــن جانبــه ،قــال رئيــس لجنــة الشــؤون

الخارجيــة والدفــاع واألمــن الوطنــي النائــب

اآلخرين .هل تعتقدون شاوشيسكو كان إنسانا متوازنا؟ هل كان استالين

الســام والتنميــة ،ودعم المجاالت اإلنســانية،

األمن واالســتقرار هو الســبيل األوحد للمضي

ودورها المحوري في تحقيق التنمية الشــاملة

وإنجازاتــه فــي هــذا الشــأن أصبحــت أنموذج

والثقة المفرطة .فالحاجة للعاطفة الملحة تعكس وجود هشاشة وانكسارا

القياديــة التــي تنهــض بــدور مهــم في إرســاء

إيمــان ســموه الراســخ بــأن الســام وترســيخ

تعزيــز قيم ومبادئ الســام العالمــي ،وأهميتها

ســموه العالميــة ودوره فــي مجــاالت ترســيخ

لاللتفاف على النقص الداخلي .ويمكنك بسهولة اكتشاف الضعف الداخلي

وأوضــح النفيعــي أن ســموه من الشــخصيات

نحــو التنمية وخدمــة الشــعوب ،وانطالقا من

األمير رئيس الوزراء كان لهما األثر الكبير في

بالتكريم المتوالي لسموه من مختلف الجهات

داخــل األســرة ،فيعوضونــه باللهــث وراء الحنــان الجماهيــر وغرامهــا،

واعتزاز لشعب البحرين جميعً ا.

التي يشــهدها العالم ،من أجل تركيز الطاقات

الشــورى هالة فايز أن الفكر المســتنير والنظرة

الهزيــل ذو الفــرس الضعيــف .إنها تعكس انتفاخ الوهم أمام عملقة ســطوة

باإلنجــازات األمميــة والتــي تعــد مصــدر فخر

الســام ونــزع فتيــل األزمــات والصراعــات

اإلقليمية والدولية.

طواحين الهواء على أنها شياطين ،والتي في نهاية المطاف ألقته أرضا.

والســام تعكــس مســيرة ســموه الحافلــة

الدولــي علــى بــذل المزيد من الجهــود إلحالل

مملكــة البحريــن علــى مختلــف المســتويات

دون كيشوت ،وهو رجل أحمق ظن نفسه في مهمة مقدسة ،وراح يواجه

للجوائــز العالميــة فــي التنميــة الحضريــة

التــي تســتهدف فــي مجملهــا حــث المجتمــع

ســموه ،ومحــورا رئيســا لتوجهات وسياســات

ذاتــه مقياســا للحــق والباطــل ،ويظــل يحارب ،ويتحــدى العالــم كما حارب

والسالم الذي يفتح آفاقا واسعة أمام التنمية

اإلقليمــي والدولــي ،وحصــد ســموه المســتمر

وتعزيز الســام مــن خالل مبادراتــه المتنوعة

فينــا ،وهــي تصيــب السياســي الــذي تنتفخ فيــه األنوية لدرجــة يجعل من

فــي هذا الصدد تعطي دفعــة للمجتمع الدولي

طــراز فريد حظي بتقدير المجتمع الدولي ،إذ

الشرف للعام  2019تقديرًا لجهوده في تعزيز

العالمــي ،الفتًــا إلــى أن قضايا الســام دائمً ا ما

قيــم الســام العالمــي ودفــع عجلــة التنميــة
المستدامة ،منو ًها بأن إنجازات ورسائل سموه

مصنعة تســبب ضعف العظام .وأصبحت متالزمة “دون كيشــوت” تتعملق

يوليه سموه من اهتمام

الملكــي رئيــس الــوزراء علــى جائــزة ضيــف

ملفــات الســام والتنمية ،جعلت مــن البحرين

الزعامــة مــادام ســيغذيها بحليــب الرضاعــة ،ولــو كان مغشوشــا أو بــودرة

نحــو إيجــاد بيئــة عالميــة يســودها االســتقرار

عــادل العســومي بحصــول صاحــب الســمو

الجائزة جاءت تقديرًا لجهود سموه في إثراء

بعــض .الجماهيــر تبحــث عــن زعيــم سياســي ،ولــو كان ال يمتلــك مؤهالت

العسومي :سموه نموذج

السالم لخدمة اإلنسانية.

ً
نموذجا ملهمً ا في
يحظى به ســموه؛ باعتبــاره

ألن ثقافتنا تركز االرتباط القاتل .السياسي والجمهور يرفضون الفطام من

رمزي :الجائزة انعكاس لما

وأشــاد نائــب رئيــس البرلمــان العربــي النائــب

جائــزة ضيــف الشــرف للعــام  ،2019يعكــس

عاطفية واجتماعية وسياسية وحتى اقتصادية ،وعلى جميع المستويات؛

الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء لترســيخ

العديــد مــن المبــادرات الداعمــة لتعزيــز ثقافة

بالعاصمــة النرويجيــة أوســلو ،ومنــح ســموه

وتقديرا دوليا إلســهامات وجهود سمو رئيس
والمحبة واالحترام المتبادل ،وتتويجا لجهود
ســموه فــي اإلســهام فــي توفير العيــش اآلمن

المســالم للشــعوب الذي هو مفتاح التقدم في
شتى مجاالت التنمية.

أشــادت نائــب محافــظ أنديــة الروتــاري
المصرفيــة أميــرة إســماعيل ،بمنــح رئيــس
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة
بــن ســلمان آل خليفــة جائزة ضيف الشــرف
للعام  2019تقديرًا لجهود ســموه في تعزيز
الســام واألمن والتسامح والوئام اإلقليمي
والعالمي.
وصرحــت فــي بيــان أمــس بأن رؤية ســموه
ومبادراتــه المعززة لعمليات الســام العالمي

ســموه يدعــو دومــا لتوطيــد االســتقرار

وأشــارت إلــى أن تفــرّد البحريــن كونهــا بلــد

والمنظمــات الدوليــة لســموه ،مؤكــدة أن

الحلول الســلمية بما يعزز التعايش الســلمي
بين األمم.
وأوضحــت أن جائــزة ضيــف الشــرف التــي
منحــت لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس

على ترسيخ ثقافة السالم
وخدمة القضايا اإلنسانية

عيسى :سموه رجل سالم

النفيعي :مسيرة سموه

من طراز فريد حظي

حافلة باإلنجازات األممية

لها بالغ األثر على قضايا

بتقدير المجتمع الدولي

وهي مصدر فخر واعتزاز

المجتمع الدولي

العالميــة األخــرى وســام فخــر لــكل بحرينــي
ً
فضــا عــن كونهــا عــززت مــن مكانــة مملكــة

أســهمت فــي تقديــر الشــعوب والــدول

التوتــر فــي العالقــات الدوليــة مــن خــال

المحمود :مبادرات سموه

أميرة إسماعيل

عالميــا فيما يتعلق بقضايا الســام
البحريــن
ً

وزيــادة النمــاء واالزدهــار ومعالجة أســباب

جاهدا
كمال :سموه يعمل ً

سيد ضياء الموسوي

الضيــاع .مادمــت في العالم العربي واإلســامي ،فأنــت بحاجة إلى رضاعة

تقديــره للجهود المخلصة التي يبذلها صاحب

وأشــاروا إلــى أنــه حينمــا تتفــق كل تلــك
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Û Ûعندمــا نتداعــى مــن الداخل نظل متمســكين بالفطــام العاطفــي؛ خوفا من

إلــى ذلــك ،أعــرب النائــب محمــد عيســى عــن

الســام والتفاهــم التــي يطرحهــا ســموه مــن

فــي تعزيــز الجهود نحو إرســاء الســام ودفع

الدوليــة جعلت العالم ينظر بعين التقدير لهذا

جاهــ ًدا علــى ترســيخ ثقافــة الســام وخدمــة

الواضحــة فــي مجــاالت الســام والتنميــة،

داللــة بالغة على مدى األثر الذي حققه ســموه

ومتابعتــه أرقــام التقــدم وفــق التطلعــات

المواطنيــن ،والتي تصب في تحقيق االزدهار
ً
مضيفــة أن ســموه يعمــل
والســام للمملكــة،

الكبيرة ومدى التقدير الذي يحظى به ســموه

المجتمــع المدنــي على تكريم ســموه فإن ذلك

ِ
الفطام النفسي
...همنجواي
مثاال ()28

التاريخ الحافل لســموه في النهوض بمعيشــة

وأكــدوا أن الجائــزة عكســت المكانــة الدوليــة

المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ومنظمــات

الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء .وأضافــت

03

األحد

الــوزراء هــي اعتــراف دولي بحكمــة ونظرة
ســموه الثاقبــة ،وتقديــر لمبادراتــه الكريمــة
ودورهــا فــي تحقيــق وصيانــة الســام
العالمي.

العالمي وما يتصل بها من قضايا التنمية.

الســام والتعايــش بيــن جميــع دول العالــم
هــو الهدف األســمى الذي ســعى إليه ســموه
بنظرتــه الثاقبــة ،وإيمانــه الكامل بالتســامح
وإعــاء قيــم الســام مــن أجــل اإلنســانية
وتحقيــق التفاهــم والوئــام؛ لمــا لــه مــن أثــر
إيجابي على رخاء واستقرار الشعوب.
وأردفــت أن صاحــب الســمو الملكــي رئيس
الــوزراء حريــص كل الحــرص فــي مختلــف
الفعاليــات الدوليــة واإلقليميــة علــى تأكيــد
أن الدعــوة إلــى الســام العالمــي والوئــام

وأعربت إسماعيل عن فخرها بما يحظى به

والتعاون بين جميع دول العالم هي الطريق

سموه من تقدير دولي كبير ،مشددة على أن

إلــى التنميــة واالســتقرار وتحقيــق الرخــاء

منح سموه هذه الجائزة وغيرها من الجوائز

واالزدهار في مختلف المجاالت.

األحد
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البحرين تؤكد وقوفها إلى جانب السودان

وزير الخارجية يشارك في حفل إبرام وثائق االنتقال للسلطة المدنية

بقلم :الدكتور عبداهلل الحواج
المنامة  -وزارة الخارجية

صنع في البحرين
Û Ûقد تكون هي النخلة صاحبة الحسب والنسب والتاريخ ،لكنه خليفة بن سلمان الذي
ال معــه زعفها الذي
أخرجهــا مــن رحــم الذكريات ،وجــاء بها إلى مجلســه المهيب حام ً
نصنــع منــه المناضــد والكراســي وغيرهــا ،ورطبهــا الذي تقــوم عليه صناعــات غذائية

متنوعة وتُ ستخرج منه عشرات األنواع من الحلوى والمقبالت والمشهيات والعصائر

وخالفه.

Û Ûهــا هــي نــواة الصناعــة فــي بالدنــا وهــي تتجلــى أمــام المســئولين والنخــب وأبطــال
المبــادرات ،منهــا قامــت صناعــات ،وازدهــرت حــرف ،تعملقــت منتجــات ،واشــتهرت

صــادرات ،مــاء لقــاح ،مرقــدوش ،دبس التمــر الذي فيه شــفاء للناس ،وغيرهــا الكثير

المثيــر مــن المنتجات التي نشــأت وترعرعت فــي بيوتنا ،ومزارعنــا ،وحدائقنا العامة

والخاصة وربما في شوارعنا وفرجاننا ،وحوارينا الضيقة وأزقتنا الصغيرة.

Û Ûوها نحن اليوم نســتفيق من ُســباتنا العميق بالتحديد في مجلس خليفة بن ســلمان،
نُعيــد وضــع األمــور فــي نصابهــا ،واألســماء بحقائــق أوصافهــا ،فــاألرض التــي حملت

وأنبتــت وأنجبــت رجاال أشــداء هي ذاتها التي أزهرت ذلك الجمــع الغفير من النخيل
الصامــد فــي وجــه الزمــن ،وهو نفســه المبادر الخالق الذي يكشــف فــي كل طلةِ بهية

لســموه كيــف أن األرض الخصبــة ال تبــور بالتقــادم ،وأن المحصــول الوفــي يتجلــى

نقــل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالد بــن أحمد

فــي جمهوريــة الســودان الشــقيقة ،حيــث

بــن محمــد آل خليفــة ،خالــص تحيــات عاهل

أعــرب عــن خالــص التهانــي بهــذه الخطــوة

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى

المهمــة فــي المضــي بالبــاد نحــو االســتقرار

آل خليفــة ،ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو

والسالم وتحقيق تطلعات الشعب السوداني

الملكــي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة،

الشــقيق فــي التنميــة والتقــدم ،منو ًها بوعي

وولــي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

ومســؤولية كل األطــراف فــي جمهوريــة

لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو

الســودان وحرصهــا علــى المصلحــة العليــا

الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة،

والتي توجت بهذا اإلنجاز الكبير.

إلــى رئيــس المجلــس العســكري االنتقالــي

وجــدد وزيــر الخارجيــة وقــوف مملكــة

بجمهوريــة الســودان الشــقيقة الفريــق أول

البحريــن إلــى جانــب جمهوريــة الســودان

ركــن عبدالفتــاح البرهــان عبدالرحمــن،

ودعمهــا للجهــود والمســاعي التي تســهم في

وتمنياتهــم له التوفيق والســداد ولجمهورية

تجــاوز هــذه المرحلــة المهمــة مــن تاريخهــا

السودان االستقرار واالزدهار.

والحفــاظ علــى ســيادتها وأمنهــا ووحدتهــا

جاء ذلك لدى مشاركة الشيخ خالد بن أحمد

الوطنيــة ومواصلــة دورها المعهــود في دعم

بــن محمــد آل خليفــة ،أمــس بالخرطــوم ،في
حفــل إبــرام وثائــق االنتقال للســلطة المدنية

العمل العربي المشــترك ،مؤك ًدا حرص مملكة

البحريــن علــى تعزيــز العالقــات األخويــة

الراســخة التــي تربطهــا بجمهورية الســودان

خليفــة قــد وصل صباح أمس إلــى جمهورية

علــى المســتويات كافــة وبمــا يدعــم مصالــح

الســودان الشــقيقة ،إذ كان وزيــر خارجيــة

البلدين وشعبيهما الشقيقين.

جمهورية الســودان المكلــف عمر دهب فضل

وكان الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل

في مقدمة مستقبلي وزير الخارجية.

بقامته العمالقة في أحلك الظروف وأشد المحن.

Û Ûكل ذلــك لــم يكن متواريا خلف قضايا مُ لحة ومشــكالت عالقــة ،المحامون ومعاناتهم
أمــام محاكــم التنفيــذ ،المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وضــرورة كبــح جمــاح

اإلجــراءات الطويلــة المعرقلــة ،والرســوم المســتترة المُ كبلــة ،مــا الحاجــة للتدقيــق
المحاســبي الخارجي على مؤسســات وجمعيات رؤوس أموالها متناهية في الصغر؟
هــل آليــات االنضباط يمكن أن تســاوي بين المؤسســة العمالقة ،وتلك التي تســتطيع

بالــكاد ســد الرمــق؟ بالتأكيد هناك ضــرورات تبيح المحظورات ،وهنــاك محظورات ال

ينبغي أن تعتدي على بعض الضرورات.

Û Ûخليفــة بــن ســلمان ال يرضــى أبــدا بــأال يكــون الفــرز الدقيــق بيــن مــا نســتطيع ومــا ال
نســتطيع غائبا عن منظومتنا اإلدارية في الدولة الناهضة ،وســموه حفظه هللا ورعاه

رغم مشــاغله المتجددة ومســئولياته المتالحقة يدرك أن الرؤى الشــاملة لوطن ينمو،
والنظــرة الثاقبــة لتحديــات محدقــة ،والســلوك االنضباطــي لمطالــب عاجلــة ،يفــرض

ضرورة حتمية عنوانها الكبير:

Û Ûمــا ال يــدرك كلــه ال يتــرك كلــه ،لــذا فــإن العالقــات الحميمــة بيــن ســموه وبيننــا ،بيــن
منظومتــه الوزاريــة القــادرة وتفاصيل الدولة العميقة ،دائما مــا تتناغم وتتصافح مع

قضايــا التعليــم والصحة واإلســكان والمرافــق العامة ،بل مع همــوم المواطن ومعاناة
الفئات األكثر عوزا وتضررا ،جميعها لم تؤخر سمو رئيس الوزراء عن القيام بواجباته

اإلنســانية تجاهنــا عندمــا عانق الحضــور بنظراته الحانية ،متحدثا معي عن ســفرتي
األخيــرة إلــى لندن ،مباركا لي علــى نيل الدكتوراه الفخرية في العلوم من واحدة من

أهم الجامعات البريطانية هي “بروينل العريقة”.

Û Ûفــي لحظــة ال تنســى تحدثــت فيهــا بعد أن ســمح لي ســموه بالكالم عن مدى الشــوق
المُ نعــم بالوصايا والســجايا والحســنات ،وكيــف أنني بصفة شــخصية دائما ما احتاج
للتشــجيع والحنــو مــن لدن ســموه ،بالتحفيز الــذي يدفعنا إلى العطــاء ،والعطاء الذي
ننهــل منــه ،فنســتقبل العلــوم التــي اســتقيناها من رحــم الوطن بصــدر ملــؤه اإليمان،

وعقل ديدنه اإلصرار على التحصيل واإلبداع.

Û Ûإنهــا بالدنــا التي يحملنا بحرها العميق ،ويســترنا نخيلها العريــق ،إنها اإلرادة القويمة
التــي زرعتهــا فــي نفوســنا يــا صاحب الســمو ،ملحمة عطــاء وانتمــاء ،إبــاء وكبرياء،
وحجــر أســاس فــي كل معقــل وكل مضيــق ،هــي ذلــك المــدى الــذي يدفعنــي إلــى أن

أهدي إلى ســموكم الكريم وإلى وطننا الغالي البحرين ،كل نجاح نحققه ،وكل إنجاز

نتخطى به رمل الطريق.

تنـفـيـذ أول طـريـق تعليـمـي في الـرفـاع

مــــكــــان مــــنــــاســــب لـــتـــجـــمـــع األطــــــفــــــال وكـــــبـــــار الـــســـن
وأشــارت إلــى أن هــذا المشــروع ســاهم

الرفاع  -بلدية الجنوبية

فــي إعــادة تأهيــل الطرقــات لتكــون ملتقــى

قام رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية

اجتماعــي وتعليمــي للحــي ،وتوفيــر أماكــن

بدر صالح التميمي ومدير عام بلدية المنطقة

آمنــة للعب األطفال وتعلمهم بالترفيه ،وجعل

الجنوبية عاصم عبدهللا ،بزيارة إلى مؤسســة

المــكان جميــا لتجمــع األطفــال ولممارســة

بحرين ترست ،بحضور رئيس مجلس األمناء

هواياتهــم .وأكــدت أن هــذا المشــروع انطلــق

فاطمة البلوشــي ومنســق مشــاريع المؤسســة

مــن الرفــاع ،وسيســتمر التعــاون مــع بلديــة

محمــد العــرادي ،إضافــة لعــدد مــن أعضــاء

المنطقــة الجنوبيــة والجهــات ذات العالقــة

اللجنة الفنية لمتابعة أعمال الطريق التعليمي،

لتطبيقــه فــي مناطــق أخــرى فــي الجنوبيــة،

والمســؤولين فــي بلديــة المنطقــة الجنوبيــة.

حيــث ســيتم حصــر الطرقات الضيقــة التي ال

وأثنــاء جولــة تفقديــة اطلــع رئيــس المجلــس

تمــر منهــا الســيارات ،الختيــار المناســب منهــا

والمديــر العام على مشــروع الطريق التعليمي

لتنفيذ المشــروع .وتوجهت البلوشــي بالشــكر

الذي نفذته مؤسســة بحرين ترست في الممر

إلى بلدية المنطقة الجنوبية ممثلة في الجهاز

المطــل على مقرها بالرفــاع ،والذي تم تنفيذه
بالتعــاون مــع بلديــة المنطقــة الجنوبية وعدد
من الجهات الحكومية والخاصة.
وقالت البلوشــي إن هذا المشــروع تســعى من
خاللــه المؤسســة إلــى نشــر متعــة التعلــم بين
األطفــال والشــباب ،ســواء فــي الطرقــات أو

التنفيــذي والمجلــس البلــدي ،علــى دعمهــم
الحدائق العامة.

فكــرة مشــروع الطريــق التعليمــي .وذلــك مــن

وأضافــت “يفتقــر كثيــر مــن األحيــاء لحدائــق

خــال إعــادة تأهيــل الطرقــات الضيقــة التــي

عامة بســبب نقص األراضي المخصصة لذلك،

ال تمــر منهــا الســيارات ،وجعلهــا مكانــا جميــا

ونظرا ألهمية توفير أماكن آمنة للعب األطفال

لتجمــع األطفال ولممارســة هواياتهم ،وكذلك

ولتجمعاتهم ،وضعت مؤسســة بحرين ترست

ستكون مكانا ممتعا اللتقاء كبار السن”.

ومســاندتهم لفكــرة المشــروع منــذ بدايتهــا،
وتهيئتهــم األرضيــة المناســبة لتنفيــذه علــى
أرض الواقع ،من خالل تســخير كل اإلمكانات
الممكنــة لتحقيقــه ،خدمة للمجتمــع البحريني
وأبنائه.

خالف بين الوكيل الجديد لـ “الحيوانية” ومدير عن قطع مياه الهملة
مربو الحظائر لـ “^ ”“ :البلديات” أوقفت البيطرة خالفا للقانون
أنــه تعميــم إشــعار مــن مديــر إدارة الثــروة

محرر الشؤون المحلية

الحيوانيــة بخالف المســؤول الــذي قرر ذلك،

قــال مربــون فــي حظائــر الهملة للمواشــي لـ “البــاد” إن الوكيــل الجديد للثــروة الحيوانية وجه

وتــم منع المربين من اســتخدام المياه وإزالة

المســؤولين بتوفيــر الميــاه للحظائــر ،ولكــن مدير إدارة الهندســة الزراعية رفض هــذا التكليف

تمديدات المياه والمضخات التي وضعت من

بحســب تواصلنــا مــع جمعية البحرين للرفــق بالحيوان التي قامت مشــكورة بمتابعة الموضوع

قبل المربين وعلى نفقاتهم الخاصة.

بصحيفة البالد بتاريخ  31يوليو  2019بشأن مزاعم عن سرقة الحظائر مياه وكهرباء حكومية.

رابعا :إن تكوين فريق لدراسة أوضاع حظائر

وذكــروا أن الخبــر المنشــور شــوه ســمعة

البحريــة فقــط ،وكلنــا ثقــة بتعييــن الدكتــور

الهملــة جاء بطلــب من المربين خالل لقاء مع

المربيــن وأثــر علــى حركــة البيــع وزاد مــن

خالــد أحمد؛ كونه متخصصا في هذا المجال،

األســعار لــدى بعــض الحظائــر بســبب قطــع

وقــام بتوجيــه المســؤولين بلقا ئ ن ــا ووجــه

الميــاه المفاجــئ بعــد أن كان يتــم توفيــره

لتوفير المياه بعد تواصله مع الوكيل الجديد

مجانا منذ العام  2012وبإيعاز من المســؤول

للزراعة الدكتور نبيل أبوالفتح واالتفاق على

ذاتــه الــذي أعلن عن ســرقة الميــاه والكهرباء

إعادة المياه للمربين في حظائر الهملة ،ولكن

وق ّدرها بـ  400ألف دينار.

نص الرد
وبعــث المربــون لـــ “البــاد” ردا يتضمــن نقاطا
لتصحيــح ما تم نشــره في الخبــر تعليقا على
لســان المســؤول بوكالــة الزراعــة مديــر إدارة
الهندســة الزراعية ومصــادر المياه ،جاء نصه
كالتالي:
أوال :نقـ ـ د ر عاليــا المراســيم الملكيــة التــي
أوكلت مهمة مراقبة الثروة الحيوانية لوكيل
وزارة جديــد في منصب جديد في البلديات،
إذ لــم يكــن لهــذا القطــاع وكيــل مختــص بــه
وكانت المهام مســندة لوكيل الزراعة والثروة

رفــض مديــر إدارة الهندســة الزراعيــة ه ـ ـ ذ ا
التكليف بحسب تواصلنا مع جمعية البحرين
للرفق بالحيوان التي قامت مشكورة بمتابعة
الموضــوع منــذ نشــره فــي البــاد ،ولكــن دون
جدوى.
ثانيــا :زارت وزارة الكهربــاء والماء مشــكورة
موقــع حظا ئــر الهملــة؛ للتأكــد مــن االدعــاء
بسرقة الكهرباء والماء ولم تجد أي مخالفات
علــى المربيــن ،ونطالب بإعــان النتائج للرأي
العام للرد على االتهام بالسرقة والتشهير في
وسائل اإلعالم.

الوكيــل الســابق الشــيخ محمــد بــن أحمــد آل
خليفة الذي وجه لتكوينه برئاسة مدير إدارة
شوقي المناعي

المربيــن؛ كــون الخدمــات لــم تصــل للمنطقــة،
وســابقا كان يوفــر المولــدات الكهربائيــة وتم
توصيــل الطاقــة لجميــع الحظائــر مــع توفيــر
ديــزل بشــكل يومــي ومجانــي مــن ميزانيــة
الوكالــة فــي تلــك الفتــرة ،إذ يتــم تزويــد
المولــدات بـــ  300لتــر مــن الديــزل ،كمــا تــم
توصيــل الميــاه المعالجــة لــري المزروعــات
لجميع الحظائر مجانا ضمن مبادرة المسؤول
آنــذاك لخدمــة القطــاع ،ولكــن أن يتــم قطــع
الميــاه فجــأة وفــي عــز شــدة الحــر واتهــام
المربين بسرقة المياه بهذا ،فهو أمر مستغرب
وعار عن الصحة ،ويجب التحقيق في إهدار

ثالثــا :كيــف تــم تقديــر مبلــغ  400ألــف دينــار

المســؤول لمبلــغ  400ألف دينــار ،وليس اتهام

كهدر للمال العام ،بينما المســؤول هو من قام

المربيــن كونــه مــن كلــف الموظفيــن بتوفيــره

بتوصيلة في العام  2012في مبادرة لمساعدة

ويمكــن أخــذ أقوالهم من جهــة معنية ،خاصة

الهندســة الزراعيــة ومصــادر الميــاه والخبــر
منشــور فــي الصحــف وموثــق ،وكان الهــدف
النظــر إلــى احتياجاتنــا ،وليــس طعــن ظهــر
المربيــن باتهامات عارية من الصحة ،والدليل
ٍّ
مرب حول
على ذلك أنه لم يتم اســتدعاء أي
أي مخالفة تم كتابتها في التقرير.
خامســا :وجــود رؤوس أغنــام محــدودة فــي
بعــض الحظائــر أو انعدامهــا وحتــى التأجيــر
بالباطــن لــدى البعــض يجــب أن تدرســه
الزراعــة وليــس مستمســكا علــى الحظائــر؛
كــون الخدمــات البيطريــة تــم توقيفهــا تماما
خالفــا للقانــون المنظــم للثــروة الحيوانيــة،
ويجــب أن تتحمــل وكالــة الزراعة هــذا األمر،

تمديدات مخالفة لحظائر الماشية حسب تصريح المدير لـ “البالد”

سادســا :الحديــث عن عدم رغبــة المربين في

أضاح من
والمقيمون على ما يتم توفيره من
ٍ

دفــع فواتيــر الكهربــاء ليــس مــن اختصــاص

تجــار ومربيــن فــي منطقة الهملــة التي تغذي

المســؤول الح د ي ــث فيــه فواتيــر الكهربــاء

كل البحرين وتعتبر السوق.

والمــاء ،إذ يتــم تحصيلهــا من هيئــة الكهرباء
والمــاء ،ولديهــا ا ل س ـ ـ ج ال ت الكاملــة حــول
حساب كل حظيرة مشتركة في الخدمات.
ســابعا :التهديــد بوقــف الســجالت دون أي

ونأمــل بالتغيير من الوكيل الجديد بما يخدم

دعــوة الجتمــاع مــع أصحــاب الحظائــر لطرح

المربيــن ويكــون فــي مصالحهــم ،وليس كيل

المخالفــات عليهــم فــي حــال وجودهــا ليــس

االتهامات لهم والتشــهير به في وســائل الرأى

تصرفــا ينــم عــن المســؤولية ،خاصــة قبــل

العام.

فتــرة عيــد األضحــى ،إذ يعتمــد المواطنــون

لم تسجل مخالفة سرقة

متهم الحظائر بسرقة

تزويد المولدات بـ

قطع المياه من

لتكليف ديوان الرقابة

للكهرماء الحكومية

 400ألف دينار هو

 300لتر ديزل ومياه

الحظائر واتهام

بالتحقيق بالمخالفات

بشهادة “الهيئة”

نفسه موفر المولدات

معالجة للري

مالكها طعنة بالظهر

واالتهامات

ثامنــا :لمــاذا لم يتم قطع الميــاه على الحظائر
في الجهة الغربية من المركز ،ولماذا تســتنفع
إحــدى الشــركات مــن الخدمات مجانــا وعدم
المساواة في تطبيق القانون على الجميع؟
تاســعا :لمــاذا لــم يتــم تحــري الدقــة فــي
المعلومــات والخدمــات التــي تقــدم لمربــي
الماشــية وتجارهــا في حظائــر الهملة بدال من
كيل االتهامات الباطلة.
أخيــرا :المطلــب والفاصــل الوحيــد بيــن مــا
يدور حول مربي وتجار المواشي في حظائر
الهملــة وإدارة الزراعــة هو إجــراء تحقيق من
ديــوان الرقابــة الماليــة واتخــاذ اإلجــراءات
القانونيــة تجاه من يرتكب المخالفات وســرد
المغالطــات ويكيــل االتهامات لقطاع كبير من
مربي الماشية وتجارها.

“معا” يحرز جائزة “ستيفي” العالمية
ً
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وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة يـــفـــوز بــلــقــب شــخــصــيــة الـــعـــام 2019

المنامة  -وزارة الداخلية

البلدي الثرثار
والمجلس
الخجول

تقــدم محافظ العاصمة رئيــس لجنة برنامج
“معً ا” لمكافحة العنف واإلدمان الشيخ هشام
بــن عبدالرحمــن آل خليفــة باســمه وباســم
جميــع القائميــن علــى البرنامــج ،بخالــص
التهانــي لوزيــر الداخليــة الشــيخ راشــد بــن

راشد الغائب

ÛÛترفــع المجالــس البلديــة ومجلــس أمانــة العاصمــة الرايــة البيضــاء أمــام الوفاء

عبــدهللا آل خليفــة؛ بمناســبة فــوز برنامــج
“معً ــا” بجائــزة ســتيفي العالميــة فــي دورتهــا

بتنفيذ مشروعات جديدة .وأصابع االتهام موجهة لغول التقشف.

شــخصية العــام والفريــق اإلداري ،إذ تعتبــر

الحدائق ،وال ميزانية ألغلب المشروعات بصميم اختصاصات المجالس.

ÛÛال ميزانيــة للــري والتشــجير ،وال ميزانيــة لالســتمالكات ،وال ميزانيــة لصيانــة

السادســة عشــرة للعام  2019فــي فئتين هما
هــذه الجائــزة أرفــع جائــزة دولية فــي مجال
اإلبداع والتميز المؤسسي واألعمال الدولية،
معربًا عن اعتزازه بهذه الجائزة الرفيعة التي
انعكاســا وتقديرًا لألداء المهني المتميز
تأتي
ً

لفريق عمل برنامج “معا”.

وبهــذه المناســبة ،أشــاد رئيــس لجنــة “معــا”
باإلنجــازات التــي حققهــا البرنامــج والتــي
تعــود إلــى التوجيهات الســديدة والدعم غير
المحــدود مــن قبــل وزيــر الداخليــة ،إذ تــم
تغطيــة  173مدرســة حكوميــة و 72مدرســة
خاصة بإجمالي  245مدرســة شملتها تغطية
البرنامــج خــال العــام الدراســي الماضــي

واستفاد منه أكثر من  120ألف طالب ،مؤك ًدا
أن هــذا اإلنجاز يعتبــر دافعً ا لتعميم البرنامج
على جميع مدارس مملكة البحرين.

الشيخ عبدالله بن راشد

ÛÛتحولت أغلب المجالس لمؤسسات هشة ،وأصبح عضوها مراسال متفانيا ،ينذر
وقتــه وجهــده إلتمــام خدمــات بيروقراطيــة ،مثل طلــب المرتفعــات ،أو معاتبة

محافظ العاصمة أشاد بإنجازات برنامج “معً ا”

شركة النظافة ،أو سد حفرة ،أو حل مشكلة نزف البالعات.

كمــا أشــاد بدعــم وزيــر الداخليــة المســتمر

األميركيــة ومؤســس برنامــج “معً ــا” الشــيخ

االحترافيــة والفعاليــات النوعيــة لحمايــة

لتســهيل مشــاركة برنامج “معً ا” في المحافل

عبــدهللا بــن راشــد آل خليفــة ،إذ تعتمــد هذه

األطفــال والمجتمــع مــن العنف واإلدمــان ،إذ

ÛÛنشــرت “البالد” في عدد أمس (الســبت) قرارا أصدره مجلس بلدية المنامة قبل

مثنيــا علــى دور القائميــن علــى
الدوليــة،
ً

الفئة على مقاييس ومتطلبات من الشــخص

عمــل القائمــون علــى البرنامــج علــى إعــداد

لقد كان المجلس البلدي سيدا بقراراته .أما اليوم ،فالمجالس خجولة ومروضة

المترشــح ،بــأن يكــون لــه أثــر إيجابــي فــي

المتطلبــات للمشــاركة فــي الجائــزة الدوليــة؛

وإخالصهــم ومهنيتهم المتميــزة ،من منطلق

المجتمع وتأثير في مؤسســته نحو التطوير،

الحــرص علــى توعيــة الشــباب والنــشء

تحديــدا ،واســتمر بعالقــة غيــر ودودة مــع رئتــه للمســؤول والمواطــن ،وأدمــن

بالمخاطــر المحدقــة ،معــز ًزا بذلــك البرنامــج

وبهذه المناسبة قدم للشيخ عبدهللا بن راشد

لضمان تطابق اإلنجازات مع المعايير إضافة
ً
وفقــا للتعليمــات
إلــى تحضيــر الترشــيحات

آل خليفة بالغ تهانيه ومباركته نظير اإلنجاز

الخاصة بكل فئة لهذه الجائزة المرموقة.

مــن مفهــوم األمــن المجتمعــي الــذي تنشــده

المستحق.

يذكر أن عدد المشاركين بالجائزة ،بلغ 4000

أن يعيد النظر بمخاوفه من شيطنة المعلومات مع حلول دور االنعقاد الجديد.

وزارة الداخلية.

كمــا فــاز القائمــون علــى إدارة برنامــج “معً ــا”

مرشــح مــن  74دولة و تم عــرض المتطلبات

ويأتــي اإلنجــاز الدولــي نتيجــة المشــاركة

بجائــزة الفريــق اإلداري؛ لمطابقتهــم شــروط

علــى  12لجنــة تحكيم تضم  270حكم دولي

والفــوز بجائــزة شــخصية العــام  2019باســم

ومعاييــر فريــق العمــل المتميــز وأنشــطة

فــي مختلــف المجــاالت االحترافيــة؛ لضمــان

ســفير مملكة البحرين في الواليات المتحدة

العمليــات الناجحــة فــي تنفيــذ المشــاريع

نزاهة وشفافية التحكيم.

البرنامــج مــن مشــرفين ومدربيــن وتفانيهــم

 88عامــا يتمثــل فــي تحديد أجور “التاكســي”؛ لنقــل الركاب بمختلــف المناطق.
ألسباب عديدة.

ÛÛالمجلــس الجديــد ألمانــة العاصمــة لــم يــرد التحيــة للصحافــة عمومــا ،و”البالد”
حجب أبسط المعلومات ،مثل جدول أعمال اجتماعاته؛ ألسباب تافهة .وأتمنى

ÛÛيتأبــط بلديــون الصبــر ،ويكــررون مطالبــة مملــة؛ لزيــادة صالحياتهــم الرقابيــة،
ولكــن أغلبهــم خاملــون عــن تفعيــل أدواتهــم ،فكــم ســؤاال أو طلب إحاطــة قدّ م

البلديون بمجلس الشمالية والجنوبية خالل دور االنعقاد الماضي؟

ÛÛأمــا مجلــس المحــرق ،فهو االســتثناء األكبر ،ومعــه أعضاء ،يعــدون على أصابع
اليد من مجالس العاصمة والشمالية والجنوبية.

ÛÛالبلديــون النمامــون والمتعاركــون مــع نــواب دوائرهــم ،والمثرثــرون بكل شــيء
عدا عن إصالح بيتهم الداخلي ،يحســدون المحرقيين على مجلســهم الجريء،

والمنجــز ،وقيادتــه الذكيــة التــي تعتبــر الصحافــة صديقــا وشــريكا .اســتيقظوا

الحســـن :فـــوز “معـــا” تتويـــج لدعـــم وتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة
أكــد رئيــس األمــن العــام اللــواء طــارق

لــه الفضــل فــي وضــع اللبنات األساســية

برنامــج “معً ــا” لمكافحة العنــف واإلدمان

الحســن أن فــوز برنامــج “معــا” لمكافحــة

وأســس التطويــر التــي قــادت برنامــج

الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمــن آل

العنف واإلدمان بجائزة ستيفي العالمية،

“معً ــا” لتســجيل العديــد مــن اإلنجــازات

خليفــة والقائميــن علــى إدارة البرنامــج،

التــي تعــد أرفع جائــزة دولية فــي مجال

والنجاحات على المستوى الدولي.

الفائزيــن بجائزة الفريق اإلداري ،مشــيدا

اإلبــداع والتميــز المؤسســي واألعمــال

وأعــرب رئيــس األمــن العــام عــن خالــص

بجهودهم وتميزهم الذي استحقوا عليه

الدوليــة ،يأتي تتويجــا لدعم وتوجيهات

التهاني والتبريكات لوزير الداخلية على

هذا التقدير الدولي الرفيع.

وزيــر الداخليــة رئيــس اللجنــة الوطنيــة

هــذا اإلنجــاز الوطني والدولي المشــرف،

وشدد رئيس األمن العام على أن برنامج

لمكافحــة المخدرات الفريق أول الشــيخ

الــذي ينطلــق مــن منهجيــة عمــل بنــاءة

“معــا” يعــد مشــروعا وطنيــا طموحــا،

راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة ،معربــا

وإســتراتيجية تطويــر منضبطــة وقادرة

إذ اســتطاع فــي فتــرة زمنيــة وجيــزة

فــي الوقــت ذاتــه عــن اعتــزازه وتقديــره

على التعامل مع التحديات كافة ،أرســى

أن يحقــق نجاحــات ميدانيــة متميــزة،

بــأن يكــون هــذا اإلنجــاز الدولــي ،نتيجة

قواعدهــا وزير الداخلية ،فضال عن تبني

المشــاركة بجائــزة شــخصية العــام

معاييــر عالميــة فــي مختلــف مجــاالت

 2019باســم ســفير مملكــة البحريــن لدى

العمــل ،مــا يؤكــد أن وزارة الداخليــة

رئيس األمن العام

وتعلموا منهم .وال تناموا.

تيار
“ÛÛأتعــرف مــا كل هــذه األحزان؟ إنها ليســت ســوى جدار بين بســتانين ،فال
تبتئس!”.

جالل الدين الرومي
rashed.ghayeb
@albiladpress.com

“الجــــــوازات” تستقبــــل الحجــــاج
المنامة  -وزارة الداخلية

ويهــدف البرنامــج للحــد من الســلوكيات

تفعيــا

وزارة الداخليــة ،اســتقبلت

لمبــدأ

الشــراكة

والجهوزية والكفاءة.

الســلبية لــدى الناشــئة وإرســاء قواعــد
الســلوكيات اإليجابيــة ،ما ســوف يســهم

المجتمعيــة الــذي تنتهجــه

الواليــات المتحــدة األميركيــة الشــيخ

ماضية قدما في تقديم خدماتها األمنية

كمــا أعــرب رئيــس األمــن العــام عــن

بدرجــة كبيــرة فــي الوقاية مــن الجريمة

شؤون الجنسية والجوازات

عبــدهللا بن راشــد آل خليفــة ،والذي كان

والمجتمعيــة بأعلــى درجــات االســتعداد

تهانيــه لمحافــظ العاصمــة رئيــس لجنــة

ومنع وقوعها.

واإلقامة بالتعاون والتنسيق

مع شــركة مطار البحرين الدولي ،حجاج بيت هللا الحرام لدى وصولهم ،وهنأتهم بإتمام فريضة الحج
وعودتهم إلى أرض الوطن سالمين.

خمـــــر و“جبــاتـــــي” بوســــــط قريـــــــة العكــــــر

صــبــر األهـــالـــي نـــفـــد ...ويــنــتــظــرون تــدخــا حــاســمــا مـــن الــجــهــات المعنية
سعيد محمد

“هــذا البارحــة داخــل بيــت الوالــد بالنويــدرات ســكران آســيوي ..بلغنا عنه وجات الشــرطة وخذوه” ..تلك رســالة واتس أب تناقلهــا بعض أهالي العكــر والنويدرات صباح
ً
وخصوصا في قرية العكر ،ومنذ ســنين ،على تبادلها مع بعض معارفهم وأصدقائهم
الجمعة  16أغســطس  .2019واحدة من الرســائل التي اعتاد األهالي في القريتين،
والتي تكشف معاناتهم المزمنة مع آسيويين تكررت المشاكل معهم بسبب بيع وشراء الخمور في “سوق سوداء كما يسميها األهالي”.
وكيــف؟ هنــا يجيــب أبــو منتظر“ :منــذ بداية

وتكررت مشاهد “ترنحهم” في طرقات قرية

جرأة

يقــدرون دور الجهــات المعنيــة فــي ضبــط

الوضــع في حاجــة إلى عين “راصــد متمكن”،

العكــر وهــم “ســكارى” ،علــى رغــم أن األهالي

وهنــا ،يتصــدر اســم الناشــط االجتماعــي

هــؤالء ألكثــر مــن مــرة ،إال أنهــم يتحــدون

“أبومنتظــر” ،المواطــن حســين عبدالحســين

القانــون ويعاودون هذه الممارســات المهددة

حبيــب ،الــذي رصــد ووثــق فــي حســابه على

الستقرار المجتمع.

االنســتغرام “أهل قرية العكر @_people_of

جولة “^”

 ،”ekerوقــد تواصلــت “البــاد” معــه لمعرفــة
المشكلة عن قرب.

* المــكان :مجمــع رقــم  624بالعكــر الغربيــة..
اليوم :مساء الخميس  15أغسطس ..الجهة:
منازل قديمة مستخدمة كسكن للعمال.
بســهولة ،يمكن مشــاهدة أكوام مــن صناديق
“كوارتيــن” المشــروبات الكحوليــة الفارغــة،
وهــي تتكدس علــى بعضها البعض في موقع
قريب من الســكن ..ما أن تســتوقف أح ًدا من
أهــل القريــة وتســأله عــن الحــال مــع ظاهــرة
ســكر اآلســيويين وبيــع المســكرات ،حتــى
يأتيــك ســيل غاضــب مــن المخــاوف والقلــق
ً
ممزوجــا “باســتغاثة” موجهــة إلــى
والتذمــر
وزارة الداخليــة ومحافظة العاصمة وأمانتها
إلنهــاء معانــاة األهالي مع هــؤالء الذين يبدو
أنهــم وصلــوا إلــى مرحلــة عــدم الخــوف مــن

وتجــاوب “أبــو منتظــر” الــذي عــرض العديــد
حسين عبدالحسين

العقاب بتجاوزهم القانون باستهتار.
مضــت أكثــر من ســاعة علــى التجــوال ..لكن
الليلــة كانــت هادئة ..ومــا أن تقترب من أحد
أولئــك العمــال فــي ســيارة عابــرة أو متوقفة
ســواء كانت تقل فر ًدا أو مجموعة ،أو تؤشــر
لهــم بيــدك ،حتــى تتفاجــأ بحركــة الهــروب
الســريعة ،وكأن “كاد المريــب أن يقــول
خذوني”! أما األهالي ،فشــهاداتهم وقصصهم
تتطابــق كثيــرًا بشــأن ظاهــرة اآلســيويون
السكارى في قرية العكر.

مــن مقاطع الفيديو لســكارى من اآلســيويين
“يترنحــون” فــي مختلــف الطرقــات علــى
مــدى الســنوات الماضية ،يقــول “أبو منتظر”:
“هذه المشــكلة مســتمرة منذ سنوات ،وللعلم،
لــم تقصــر وزارة الداخليــة ،وداهمــت هــذه

ظهــور هــذه الممارســات ،تــم التنســيق بيــن
جمعيــة العكــر الخيرية ومحافظــة العاصمة،
وبالفعــل تــم تنفيــذ حملــة مــن جانــب وزارة
الداخليــة التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة ضــد
المتورطيــن كما صــادرت كميات من الخمور،
لكنهــم عــادوا مــن جديــد ،واليــوم ال تجــد
الكثيريــن منهــم “يشــربون ويترنحــون فــي
الطرقات” كما هو الحال في السابق.
لكــن األهالــي يشــاهدونهم وهــم يخرجــون
مترنحيــن مــن مســاكنهم ،وفــي الخفــاء
ويتجولــون فــي القريــة ســواء فــي منزلهــم
أو فــي الممــرات ،وبعضهــم “يشــرب” أســفل
الشــاحنات أو فــي األزقــة؛ لكــي ال تقع عليهم
أعيــن دوريــات الشــرطة ،وخطورتهــم علــى

المواقــع والمنــازل عدة مــرات وصادرت منها

األهالي ال تزال قائمة”.

مرة أخرى ،ونحن نستغرب من جرأتهم على
ً
أصل”.
القانون ،وعدم اكتراثهم

الوضع أسوأ

المشروبات الكحولية ،لكنهم لألسف يعودون

بالقــرب مــن مدرســة المنــذر بــن ســاوى
االبتدائيــة للبنيــن ،هنــاك “بــؤرة” ..شــاهدنا

يشربون “تحت الشاحنة”
هل اختلف الوضع كثيرًا عما كان في السابق

مقطعً ــا نشــره “أبــو منتظــر” في حســابه على
االنســتغرام وفــي مجموعــات الواتــس أب

رسالة نويدراتية عبر “الواتس أب” عن آسيوي سكران

وانتشــر بشــكل كبيــر ،وجــه فيــه رســالة إلى

وخصوصا
ً
عنده حــواس”! نشــاهدهم كثيــرًا

الجهــات المعنيــة عمــا يحــدث فــي منــازل

فــي اإلجــازات ويومــي الخميــس والجمعــة
ويشــربون أحيا ًنا في سياراتهم ،وال نظن أن

و”غــرب” المدرســة ،والجهــات المعنيــة زارت
ً
ســابقا ،لكــن
المنطقــة واتخــذت اإلجــراءات

هــذا الوضع يرضي الجهــات المعنية ..ننتظر
ً
تدخل حاسمً ا.
منهم

قديمــة إلــى الشــرق من شــارع العكــر الغربي

الوضــع مســتمر مــع شــديد األســف ،فهــؤالء
ال يحترمــون القانــون وأصبــح الوضــع أســوأ
مــن ذي قبــل ،واألهالــي يحتاجــون “تحــركا
وطمأنــة من الجهات المعنية لوضع حد لهذه
التجاوزات” ..ال يزال الناس تشاهد السكارى
“يترنحون”.

علــى “أبومنتظــر” الــذي اســتطاع أن يدخــل
بســيارته ،عصــر الخميــس  15أغســطس إلى
ســكن العمــال المقصــود عبــر ممــر يقــود إلى
الداخــل ..لــم يكــن هناك العــدد الكبيــر منهم،
إال أن “جلســة احتســاء” جمعــت اثنيــن مــن

سكران ما عنده حواس
مــع مجموعة من شــباب القريــة ،حالهم حال

أمــا فــي موقــع آخر ،فــكان آخــران يحاوالن

يقــول بعضهــم غاض ًبا ”:نحــن نحترم القانون
الــذي البــد أن يأخــذ مجــراه ..إلــى متــى

نســكت على ما يفعله هؤالء في بالدنا وفي

“تثبيــت واحــد يترنــح مــن شــدة الســكر”..
صورتــان تكفيــان قطعً ــا لكشــف اســتمرار
ظاهــرة بيــع الخمــور وتعاطيهــا وفــق مــا تــم
ضبطه منذ سنين ،ومشاهدة المترنحين في

قريتنــا بعاداتهــا وتقاليدهــا المحافظة؟ إنهم

طرقات القرية بين حين وحين ..فهل ستجد
ً
سبيل للوصول إلى
معاناة أهالي قرية العكر

أن تتخيــل مــا يمكــن أن يفعلــه “ســكران مــا

المسؤولين لوضع نهاية حاسمة؟

يشــكلون خطــرًا علــى جميــع األهالــي ،ولــك
آسيويان يحتسيان المنكر بالقرية

ليــس هينًــا لرصد مــا يحــدث ،وكان االعتماد

اآلسيويين.

“أبــو منتظــر” ،فــإن “ضبط النفــس” له حدود،

مترنحان والثالث مستانس

البــد مــن تحيــن فرصــة مناســبة ،إال أن ذلــك
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نفوق  6سالحف بأسبوع واحـد علـى شواطـئ البحريـن
مروة بنت عبدالرحمن لـ “^“ :نســتنكر ما حدث ونطالب بقانون لحماية الكائنات البحرية
بدور المالكي
اســتنكرت رئيســة المؤسســة الخيرية لحماية الحيوان والبيئة بمملكة البحرين الشــيخة مروة بنت عبد الرحمن بن محمد آل خليفة ،حادث نفوق  6ســاحف بحرية في
أسبوع واحد ،والتي تم تداولها عبر مواقع التواصل االجتماعي بشكل واسع داخل البحرين وخارجها.
وطالبــت الجميــع بالوقــوف بحــزم؛ من أجل

المســؤولين عــدم وجــود حــاالت نفــوق

قــد أعلنــوا نفــوق الســاحف فــي البحريــن،

الحفــاظ علــى البيئــة البحريــة فــي مملكتنــا

للسالحف في المملكة ،إال أن الواقع يختلف

مبينــة أن دراســة ســابقة لبرنامــج مراقبــة

تجنبــا لحــدوث كارثــة إذا اســتمر مسلســل

عــن تلــك التصريحــات ،داعيــة إلــى ضرورة

نفــوق الســاحف بمركز البحرين للدراســات

نفــوق الســاحف والحيوانــات البحريــة من

أن تســن مملكــة البحريــن قوانيــن لحمايــة

والبحــوث ،أشــارت إلى نفوق  122ســلحفاة

دون معاقبة المتسببين في موتها ،وبالتالي

هذه الكائنات البحرية من االنقراض وكذلك

فــي ميــاه البحريــن العــام  ،2008وشــملت

بتدميــر البيئــة والحيــاة الفطريــة التي تنعم

مراقبة وضعها البيئي ،كاشفة عن أن العديد

الســاحف التــي تمــت معاينتهــا مــن قبــل

بهــا مملكــة البحرين.ودعــت الشــيخة مــروة

مــن دول المنطقــة ،ومنهــا دولــة اإلمــارات

البرنامــج  -وعددهــا  88ســلحفاة  -كال مــن

بنــت عبدالرحمــن فــي تصريحــات خاصــة لـ

العربيــة المتحــدة الشــقيقة ســنت قوانيــن

السالحف الخضراء وسالحف منقار الصقر.

“البــاد” الجهــات المعنيــة إلى تشــريع قانون

وتشــريعات لتنظيــم هــذا الجانــب البيئــي

وبلغــت أعــداد الســاحف الخضــراء النافقة

لحمايــة هــذه الســاحف ،والتــي تعــد مــن

المهم لديمومة الحياة البيئية الفطرية.

 63ســلحفاة ،مقابــل  22ســلحفاة مــن نــوع

األنــواع النــادرة مــن االنقــراض ،مؤكــدة في

وذكرت الشــيخة مروة بنــت عبدالرحمن أن

منقار الصقر ،و 3سالحف كبيرة الرأس.

الوقت نفسه أهمية القيام بخطوات سريعة

األســبوع الماضــي شــهد نفــوق  6ســاحف

وأوضحــت رئيســة المؤسســة الخيريــة

وعمــل تحريــات ســريعة وضــرورة تشــريح

على ســواحل المملكة ،وقد تداولت صورها

لحمايــة الحيــوان والبيئــة ،أن المجلــس

الســاحف؛ للوصــول إلــى األســباب المؤدية

وســائل التواصــل ،بينمــا مر الموضــوع على

األعلــى للبيئــة ،أكــد أن القــرار رقــم ()205

إلــى موتهــا بأســرع وقــت والكشــف عــن

الجهــات المعنيــة دون توقــف أو إجــراء أي
ٍّ
تحــر أو تحقيــق يذكر في هــذا الصدد ،وهو

لســنة  2018بشــأن حظــر الصيــد البحــري
بواســطة شــباك الجر القاعيــة (الكراف) لعب

ونشر الثقافة البيئية الالزمة لدى كل شرائح

ما نســتنكره بشدة نحن في مؤسسة حماية

دورا محوريــا ورئيســيا فــي التخفيــف مــن

المجتمــع وخاصة الصياديــن الذين لهم دور

الحيــوان والبيئــة ،وهــو أمــر غيــر مقبــول

حــدة هــذه الضغوطــات حيث يعتبــر الصيد

فــي إلقاء مخلفــات الصيد وبعــض المعدات

ويبعــث علــى القلــق حيــال مســتقبل البيئــة

الجانبــي أحــد أوجــه هــذه الضغــوط ،والتي

القديمة بالبحر ،لتكون سببا رئيسا في موت

البحرية في المملكة.

تنعكــس بصــورة مباشــرة علــى المخــزون

الكائنات البحرية واإلضرار بالبيئة.

وأوضحــت أن العديــد مــن المؤسســات

الســمكي خصوصــا عــن طريــق اســتنزاف

وأردفــت :إنــه وعلــى الرغــم مــن تأكيــد

المهتمــة بالبيئــة ،وهنــاك ناشــطون بيئيــون

صيــد األســماك وخصوصــا الزعنفيــة منهــا،

األسباب بشفافية واضحة ،وضرورة تعميم

مروة بنت عبدالرحمن

إلــى جانــب ذلــك يعتبر الصيــد الجانبي أحد
األوجه الســلبية ،والتي تخل بشــكل مباشــر
في التوزيع الهرمي للسالسل الغذائية.
واستعرضت الشيخة مروة في هذا الجانب
مــا أكدتــه أحــدث الدراســات ،فعلــى ســبيل
المثــال ال الحصــر أوعــز كثير من الدراســات
العلميــة أن شــباك الجــر القاعيــة “الكوفــة”
هــي المســؤول المباشــر عــن معظــم حــاالت
نفــوق الســاحف ،خصوصــا الخضــراء منها
والتــي تعتبــر مــن أبــرز الكائنــات الحيــة

المهــددة باالنقراض على المســتوى الوطني

عليهــا ،موضحــة أن هــذه الســاحف تعيــش

والعالمي.

ألكثــر مــن  100ســنة وتنمــو ليزيــد وزنهــا

وكشــفت الشــيخة مــروة آل خليفــة أن
المملكة المتحدة والعديد من الدول الغربية
واألوروبيــة ،تضــع برامــج متطــورة لحماية
هــذه الحيوانــات ،ومنهــا الســاحف النادرة،
وبعضهــا يحمل اســم الجزيــرة التي يتواجد

ليصــل إلــى أكثــر مــن  500رطــل ،مؤكدة أن
هــذا النوع من الســاحف والذي يوجد على
شــواطئنا ينــدرج ضمــن قائمــة الســاحف
النادرة األنواع عالميا والمعرضة لالنقراض.

“أسـمـاك المعامـيـر” ضحايا الحـرارة و“اإلثـراء الـغـذائـي”

البيئــي الوداعــي :أرجــح تكــرار الظاهــرة خــال أســبوعين
سيد علي المحافظة

رجــح االختصاصــي في علــوم البيئــة والتنمية

الــذي تعتبر فيه المنطقــة عموما ضحلة ،وعليه

إلــى حرمان األســماك مــن األكســجين ،وبالتالي

دفعه إلى ترجيح تلك األسباب.

المســتدامة خليــل الوداعــي أن أســباب نفــوق

فــإن ارتفــاع درجــات الحــرارة يــؤدي إلــى قلــة

نفوقهــا .ولفــت إلى أنه بالنســبة لخليــج توبلي،

وتوقع الوداعي أن تتكرر ظاهرة نفوق األسماك

كميات كبيرة من األسماك على ساحل المعامير

ذوبان األكسجين في الماء.

فإن األسماك القاعية تقريبا انتهى وجودها فيه

في األســبوعين المقبلين على األكثر وفي أكثر

تعــود إلى االرتفــاع الكبير في درجــات الحرارة

وأشــار إلــى أن ظاهــرة اإلثــراء الغذائــي تلعــب

النعدام األكسجين.

مــن موقــع وليس في البحريــن فقط ،حيث من

وظاهــرة اإلثــراء الغذائــي التــي تــؤدي إلــى

دورا مهمــا فــي تراجع منســوب األكســجين في

واستدرك قائال :إن األسماك القريبة من السطح

المتوقع حدوثها في جون الكويت.

انخفاض كارثي لمستوى األكسجين في الماء.

الماء ،حيث إن تســرب المخصبات كالفوسفات

كالميــد تســتطيع االســتمرار لوجــود تبــادل

وبيــن أن هــذه المناطــق الضحلــة شــبه المغلقــة

وقــال فــي تعليقــه علــى الحادثــة إنــه ال يمكــن

والنيتروجين يؤدي إلى حدوث انفجار سكاني

لألكســجين بيــن الهــواء والطبقــة الســطحية

التي تعاني ظاهرة اإلثراء الغذائي عرضة لمثل

إنــكار وجــود تلــوث في ميــاه الخليــج المذكور،

ونمــو هائل للطحالب الخضــراء وحيدة الخلية

مــن المــاء ،إال أن ارتفــاع درجــة الحــرارة يقلــل

هذه الحوادث في مثل هذا الجو.

إال أن الســبب الحقيقي عائــد إلى ارتفاع درجة

مثل الكلورال والطحالب الخيطية.

الذوبان ،وبالتالي نفوق األسماك.

وأشــار إلــى أن عالج هذه المشــكلة في الخليج

الحرارة وظاهرة اإلثراء الغذائي.

وتابــع أنــه في حــال موت هــذه الطحالــب ،فإن

وأكــد عــدم اســتبعاده احتمــال تلــوث للميــاه،

غيــر ممكنــة فــي حــال بقــي الوضع علــى ما هو

وأوضح أن تجاوز حرارة المياه  30درجة يدفع

البكتيريــا التي تقــوم بتحليــل الطحالب الميتة

حيــث إن الخليــج ملــوث أصــا ،إال أن هــذه

عليــه مــن ضــخ محطــة الصــرف الصحــي فــي

األســماك إلى الهــروب إلى األعمــاق ،في الوقت

تســتهلك كامل األكســجين من الماء ،مما يؤدي

الظاهرة تتكرر سنويا وفي هذا الوقت ،وهو ما

مياهه  6أضعاف الكمية التي أنشئت من أجلها.

انطالق الحملة الوطنية “بحرنا نظيف”
ضمــن خطــة تنظيف الشــواطئ وحمايــة البيئــة والكائنــات البحرية

المنامة  -بنا

بتوجيهــات مــن رئيس المجلس األعلــى للبيئة

هــذه الحملــة مــن رســالة للتوعيــة بمخاطــر

المواطنين والمقيمين في المملكة.

ســمو الشــيخ عبــدهللا بــن حمــد آل خليفــة

الممارســات الخاطئــة التــي يرتكبهــا بعــض

وقــدم بــن دينــه الشــكر والتقديــر لجميــع

وبالتعــاون مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي

مرتادي البحر بشكل مقصود أو غير مقصود.

المشــاركين فــي هــذه الحملــة ،مشــيدا

لحمايــة الحياة البحرية انطلقــت حملة “بحرنا

واســتطاعت فــرق التنظيــف المتطوعــة مــن

بالمســؤولية البيئيــة التــي عكســها فريــق

نظيــف” فــي مرفــأ الحــد للصياديــن ،فــي إطــار

جمــع  142كيــس قمامــة ،ســعة كل واحــد منها

البحرين للغوص التطوعي من خالل مشــاركة

تنفيــذ خطــة لتنظيــف الشــواطئ وحمايــة

 70جالونــا ،احتــوت علــى نفايــات وعبــوات

أعضــاء الفريــق فــي تنظيــف المرفــأ مــن

البيئــة والكائنات البحرية وصحة اإلنســان من

بالســتيكية وأخرى لمــواد معدنية وورقية في

المخلفات التي تشوه مثل هذه المرافئ ،داعيا

مخاطر إلقاء النفايات في المناطق الساحلية.

منطقــة المرفأ ،كما قامت هــذه الفرق من إزالة

مرتــادي البحــر والغواصيــن والصياديــن لدعم

وشــارك في حملة تنظيف الشــاطئ حوالي 60

طــن ونصف مــن النفايات غير القابلــة للتحلل،

جهود المملكة في سبيل الحفاظ على المرافئ

متطوعــا يمثلــون مؤسســات المجتمــع المدني

يمكــن تصنيفهــا علــى أنهــا نفايــات خطــرة،

والجــزر والواجهــات البحريــة الســياحية مــن

والمنظمــات األهليــة والتطوعيــة فــي مملكــة

وتشــكل خطــرا على صحة اإلنســان والكائنات

خالل المحافظة على نظافتها من التلوث.

البحريــن منهــا إدارة الرقابــة البحريــة بشــؤون

الحيــة األخــرى ،والحيــاة الفطريــة فــي حــال

يذكــر أن الحملــة الوطنيــة التــي تحمــل شــعار

الزراعــة والثــروة البحريــة وشــركة خدمــات

اختالطهــا بميــاه البحــر ،إذ تــم انتشــالها مــن

“بحرنــا نظيف” هي مبادرة مــن فريق البحرين

مطــار البحريــن وشــركة التــاج وشــركة إيبــان

داخل وسطح البحر.

للغــوص التطوعــي وبدعــم ورعايــة المجلــس

ومركــز دلمــا ماريــن للغــوص ودايــف فيجيــن

وأكــد الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة

األعلــى للبيئــة ،والتــي تهــدف إلــى تحقيــق

ومركــز ريكــو للغــوص ومركــز البحــر العميــق

محمــد بــن دينــه أن حمــات التنظيــف والتــي

أهــداف التنميــة المســتدامة وحمايــة النظــم

للغــوص ونبــض الحيــاة ومنصــة تجليــات

تنفــذ حســب توجيهــات كريمــة مــن رئيــس

اإليكولوجيــة البحريــة والســاحلية علــى نحــو

الســعادة ،فــي لفتــة تعكــس مــدى مــا يتمتع به

المجلــس األعلــى للبيئــة ســمو الشــيخ عبدهللا

مســتدام مــن التلــوث ،وكذلــك تعزيــز ورفــع

الشــباب البحرينــي من حــب للعمــل التطوعي،

بــن حمــد آل خليفــة هــي جــزء مــن الخطــط

الوعي حول البيئة البحرية وأهمية المحافظة

الســيما التطوع في مجال الحفاظ على البيئة

اإلســتراتيجية التــي ينفذهــا المجلــس األعلــى

عليها.وستســتمر هــذه الحملة التي تشــمل 13

وحمايتهــا مــن كل مــا يهددهــا مــن تحديــات

للبيئة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني،

مرفــأ فــي مختلــف محافظــات المملكــة حتــى

وعوامــل تعتــرض اســتدامتها وبقاءهــا مــاذا

مشــيرا إلــى حرص المجلس علــى تعزيز ثقافة

 16ســبتمبر المقبــل ،وهــو اليوم الــذي يصادف

آمنــا للكائنــات الحيــة جميعا ،فضال عمــا تبعثه

الحفاظ على الشواطئ نظيفة من التلوث لدى

االحتفال باليوم العالمي للتنظيف.

ترحب “البالد” برسائل
ومساهمات القراء ،وتنشر
منها ما ال يتعارض مع قوانين
النشر ،مع االحتفاظ بحق تنقيح
الرسائل واختصارها.
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عن الشهادات
المزورة” ..دودهو
من دودهك”!

Û Ûشــخصيً ا ،وأظــن أن هــذا حال الكثير من الناس “مثلــي” ،ينطبق علينا
المثــل أو العبــارة الشــعبية البحرينيــة “دودهو مــن دودهك من طقك”
وفــي صيغــة أخــرى ”من دودهك من اشــدخك” ..في شــأن العديد من

القضايــا والموضوعــات التــي ال نعرف بالضبط ما الذي يجري بشــأنها
وكيــف ومتــى ولمــاذا و ”حقويــش”! ومنها قضيــة الشــهادات المزورة

بكل أبعادها الخطيرة.

Û Ûبالطبــع ،يتطلــب األمــر الكثيــر مــن التحقيــق والتدقيــق والمراجعــة
واســتخدام األدوات القانونيــة “إحقاقً ــا للحــق” ،إال أن ذلــك ال يعنــي

أال يتــم إطــاع الــرأي العــام بيــن حيــن وحيــن عــن تطــورات ونتائــج
التحقيقــات ومعاقبــة مــن تورطــوا فــي تزويــر الشــهادات ،أيً ــا كان

موقعهــم ومنصبهــم ،فنحــن أمــام واحــدة مــن أخطــر الممارســات

“المدمرة” لمسيرة نهوض الوطن وتقدمه ،ولو أعدنا النظر في العديد
من التصريحات الصحفية في هذا الشأن ،سنكون في حيرة من أمرنا
عــن ســبب التراخــي رغــم صــدور توجيهــات عليــا التخاذ اإلجــراءات

القانونية ضد من يثبت تورطهم.

Û Ûلنتتبــع بعــض التصريحــات ،ففــي  21أغســطس  ،2018قرأنــا فــي
الصحافــة أن “النيابــة العامة لم تتلــق بالغات تتعلق بتوجيه اتهامات
لحاملــي شــهادات دراســية مــزورة ،وأن آخــر بــاغ أحيــل إليها بشــأن

ملف الشهادات المزورة كان منذ خمس سنوات ،حيث كانت قد تلقت
مــن وزارة التربيــة والتعليم بالغً ا ضد إحدى الجامعات الخاصة بتهم

التزويــر فــي المحــررات الرســمية وهــي شــهادات التصديــق الصادرة
عــن التعليــم العالــي وكذلــك ارتــكاب تزويــر في محــررات خاصة هي

مشكلة طفح “البالعات” مستمرة

مجمع الريف
بحاجة لمزيد
من الخدمات

أهالي مجمع  1032في المالكية يطالبون بحل مستدام

يشــكو أهالــي منطقــة المالكيــة مــن
افتقــار مجمــع الريــف إلــى العديــد مــن

اســتنفد أهالــي مجمــع  1032فــي منطقــة

الخدمــات الحيويــة ،وأهمهــا الصــراف

المالكيــة كل مــا فــي وســعهم لحل مشــكلة

اآللــي للبنــوك وفروع لشــركات االتصال

طفح البالعــات في بيوتهم وخارجها ،لكن

وفــروع لهيئات وجهات حكومية كهيئة

جهودهم تبوء بالفشل.

الكهربــاء والمــاء وهيئــة التأمينــات

ويبــدو أن الحــل الوحيد لهذه المشــكلة هو

االجتماعيــة ووزارة اإلســكان والبطاقة

أن تقوم وزارة األشــغال وشؤون البلديات

الذكيــة وغيرها من الهيئات التي تخدم

والتطويــر العمرانــي بتنفيــذ مشــروع

األهالي .وال يخفى اســتياء األهالي من

للصرف الصحي في المنطقة.

قلــة الخدمات الحيوية وشــح المحالت

إن معاناة األهالي مســتمرة ،فخدمة شفط

التجاريــة يومــا بعــد يــوم وكان آخرهــا

ميــاه “البالعــات” التــي تقدمهــا البلديــة قد

إلغــاء الصــراف اآللــي الوحيــد الموجود

تنفــع فــي التخفيــف مــن حــدة المشــكلة،

في المجمع ،إذ يضطرون للذهاب بعيدا

لكن ســرعان ما تمتلئ خزانــات “البالعات”

إلجــراء معامالتهــم ،بينمــا يوجد مجمع

بســرعة ،وتســببت فــي حدوث انســدادات

قريب لهم وال يلبي خدماتهم.

فــي أنابيب الصرف داخل البيوت ،وهنالك

وفــي الختــام نناشــد المســؤولين

تطفح مياه الصرف في المنازل.
ونحن األهالي نأمل في إيجاد حل مستدام
مــن خــال تنفيــذ مشــروع شــبكة الصــرف
الصحــي الذي طــال انتظــاره؛ خصوصا أن
المنطقــة مبنيــة بالكامل وقريبة من شــارع
المالكيــة العــام الذي تغطيه شــبكة الصرف
الصحي.
إن الحــي آهــل بالســكان منــذ أكثــر مــن 10

سنوات ،في حين لم نر أية بوادر لمشروع

أملنــا أن تتحرك الوزارة لوقف هذا النزيف

الصــرف الصحــي ،وذلــك يجعــل األهالــي

المســتمر ،فكلفــة شــفط “البالعــات” عالية،

فــي معانــاة مســتمرة فــي موســم األمطار،

وهــي كلفــة تتحملهــا الدولــة ،كمــا يتحملها

وعنــد حــدوث طفــح فــي ميــاه الصــرف

األهالــي الذيــن يســتعينون بالشــركات

التــي ســرعان مــا تصبح آســنة تتكاثر فيها

الخاصة في الكثير من األحيان.

البعــوض وتنبعــث منهــا روائــح كريهــة،
ويتشوه المنظر العام.

المعنييــن التحــرك الســريع ،وأن يأخذوا
األمــر فــي االعتبــار ،ويجعلــوا اســتثمار
المجمــع يصــب فــي مصلحــة المنطقــة
واحتياجات األهالي.

جاسم المطوع

أهالي مجمع  1032في المالكية

كشوفات درجات الطلبة واستعمال تلك المحررات المزورة ،وباشرت

تحقيقاتها”.

Û Ûأمــا فــي  26أغســطس  ،2018فقــد قرأنــا تصريحــات لرئيــس لجنــة
االعتماد األكاديمي منى محمد البلوشي فيها تأكيد على حرص وزارة
التربية والتعليم على وضع التوجيهات الكريمة لسمو رئيس الوزراء
موضــع التنفيــذ ،وصرامــة الــوزارة فــي اإلجــراءات التــي ســتتخذها

تجــاه موضــوع الشــهادات ،وذلــك من خالل العمل علــى حصر حاالت

الشــهادات التي أثيرت حولها شــبهة منحها من جامعات غير معترف
بهــا مــن خــارج مملكة البحريــن ،والتحقق ممــن ثبت حصولهــم عليها

واستخدموها للحصول على امتيازات في مواقعهم الوظيفية.

Û Ûفي ذات الشهر ،وبتاريخ  29أغسطس ،قرأنا أن الوزارة أبلغت النيابة
العامــة في غضون األعوام الســابقة وحتــى فبراير  2018عن محاولة
عــدد مــن الطلبــة اعتمــاد إجــراءات الحصــول علــى مؤهــات علميــة

دون اســتيفائها القواعد والشــروط المقررة ،وقد أســفرت التحقيقات
التــي بوشــرت فــي عدد من تلك القضايا عــن إحالة عدد من المتهمين

للمحاكمة الجنائية.

Û Ûوعلمنــا أن اللجنــة المختصــة ســتتعامل مــع الحــاالت المخالفــة فــور
اإلبــاغ عنهــا ،وذلــك بالتنســيق مــع عــدد مــن الجهــات المختصــة في

الدولــة ،وهــي وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة ،ووزارة العمــل

والشــئون االجتماعية ،وديوان الخدمة المدنية ،وهيئة ســوق العمل،
واللجنة الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية ولجانها الفنية ،إلى جانب
لجــان مزاولــة المهــن كاللجان الطبية والهندســية ..ونحــن في انتظار

معاقبة المتورطين.

نناشد “الجعفرية” صيانة
التكييف بمسجد الشيخ ميثم
إذا اســتعصى األمر علــى األوقاف لصيانة

والهجيــر وتبتــل أجســامهم وثيابهــم مــن

التكييــف أو حصــل نــوع مــن التباطؤ هنا،

التعــرق ،وهنــاك أيضا الحمامــات ودورات

فلتقــم طائفــة مــن المؤمنيــن مــن أهالــي
المنطقــة ومــا حولها والجمعيــات الخيرية
ويتبنــون مشــروع إصــاح وصيانــة
التكييــف فــي المســجد ،ثمــة الكثيــر مــن
المصليــن اعتادوا المجيء لتأدية واجبهم
العبــادي فــي هــذا المســجد مــن أهالــي
المنطقة والمناطق المجاورة ،وناهيك عن
الكــم الهائــل مــن األجانــب أيضــا واإلخوة
الخليجييــن؛ ألن هــذا المســجد يعتبــر
أثريــا ويحوى ثــراه عالم جليــل القدر عند
هللا وفيلســوف ومؤلــف ولــه الكثيــر مــن
المؤلفــات والمجلــدات علــى المســتوى
الدينــي والدنيــوي والعلمــي والمعرفــي،
وهذا الصرح الشامخ األثري الكبير ومعلم
مــن معالم بحريننا الغاليــة يهمل التكييف
مرض ،وبعض المكيفات بداخله
هكذا غير
ٍ

saeed.mohamed

الميــاه تشــكو الحــال ،وال يوجد بها مكيف

كمــا نعلــم أن نســبة كبيــرة مــن المواطنين ،هم

القادم ،وكما تعودنا أن الشــاب البحريني منجز

مــن فئــة الشــباب الــذي يحملــون رؤيــة وخطة

ويحمــل تطلعــات واســعه تخــص شــئونهم من

مســتقبلية ذات تفكيــر جديــد ومواكبــة للعصر
الحالــي .كمــا عودنــا ســيدي حضــرة صاحــب
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل

وعندمــا تســتدعيك الحاجــة لقضائهــا

البــاد المفــدى بحرصــه الكبيــر تجــاه المواطن

والشــروع في الوضــوء تقضي ذلك تحت

أوال ودعمــه شــؤون الشــباب .وإنــه مــن واجبنا

مصهر الحــر والعرق ،وإذا انتابك العطش،

كشــباب أن نســاهم فــي تقديــم االقتراحــات
ً
عامة
التــي تليق بمســتوى المواطــن البحريني

فهنــاك مبــرد قديم خــارج المســجد قريب
مــن المقبــرة والمعتــاد أن يكــون بداخــل
المســجد وفــي مكان خــاص للحفاظ عليه
وقريب من المصلين.
نناشــد األوقــاف والمجتمــع وكل من لديه
غيــرة علــى دينــه ودور العبــادة أن يبــادر
ويتاجــر مع هللا الكريــم ،وينال خير الدنيا
وفــردوس اآلخــرة ورضــا الــرب ،ويعيــد
التكييــف للمصليــن كمــا كان عليــه ســابقا
ليتســنى للمصلي أن يؤدي صالته في جو
مفعم بالبرودة والراحة والطمأنينة.

ال تعمــل ويصلــي الناس تحــت وطأة الحر

@albiladpress.com

اقتراح جلسة دورية للشباب بالبرلمان

مصطفى الخوخي

ً
خاصة.
والشباب

لذلــك أود أن أتقــدم باقتــراح قــد يكــون مؤثرا
إيجابيــا فــي تقــدم وتطويــر المملكــة .اقتــرح
بتطويــر جلســة مجلــس النــواب أال وهــي بيــن
كل فتــرة يتــم اســتضافة شــريحة من الشــباب
بالجلســة بمختلــف الفئــات ،وليكونوا كضيوف
ليقدمــون كل مــا يملكــون مــن مشــكالت
ومواضيــع تخــص الوطــن وتخــص الشــباب
والمحــاور التي بحاجة لتســليط الضوء عليها،
ولكــن هــذا ال يعنــي أننــي أشــكك بمجهــود
ســعادة النــواب بالعكــس إنمــا أحيانــا هنــاك

جميــع المجــاالت قــد تكــون مفيــدة للمشــاريع
االجتماعيــة أو التعليميــة أو الرياضيــة .لــن
أزيــد عليكــم ،إنني أقدم هــذا المقترح من أجل
االســتفادة مــن تفكيــر الشــباب الــذي قــد يفيــد
البحريــن ومشــاريعها المســتقبلية .وأتقــدم
بهــذا االقتــراح؛ ألننــي أحــب البحريــن ،وأود
أن نســتمر فــي ازدهارهــا ،ونرفــع اســم ســيدي
حضــرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى
آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه هللا
ورعــاه .كل الشــكر والتقديــر لمجلــس النــواب
وعلــى رأســهم صاحبــة المعالي الســيدة فوزية
بنــت عبــدهللا زينــل رئيســة مجلس النــواب لما
يقدمونه تجاه الوطن والمواطن .نسال المولى
أن يحفــظ هــذه األرض الطيبــة التــي تســتمع
للمالحظات ،وســمحت لي أن أقــدم اقتراحات
وأفــكارا تخــدم الوطــن ومواطنيهــا األوفيــاء.
وأرجو تزويدي برأيكم تجاه المقترح.

أفــكار جميلــة ومهمــة تصــدر من تفكيــر الجيل

عبدالرحمن الشيخ

حقي يضيع بين مطرقة “التربية” وسندان “الخدمة”
أنا مواطن أعمل مدرسا بوزارة التربية والتعليم ،وقد خدمت وطني  20عاما وال أزال ...أريد أن يصل صوتي للمسؤولين عن
إحقاق الحق واإلنصاف والعدالة في مملكتنا الحبيبة...
ملخــص الموضــوع أننــي كنــت أحســب الراتــب

الموظفيــن هنــاك لم يتســلموها مني وتســلموها

والتعليــم ،وأخبرت الموظفين باألمر وســلمتهم

التقاعــدي الذي ســأحصل عليه في حال قدمت
للتقاعــد االختيــاري ،وظننــت أننــي ســجلت

علي أن أوقع على
مــن آخريــن؛ بحجة أنه يجب ّ

رسالة االنسحاب التي رفضوا تسلمها في معهد

ورقــة التقاعد وأعطي لهم رقم األيبان وأوضح

فيــه عــن غيــر قصــد ،لكنــي تأكــدت مــن عــدم

عــدد ســنوات الخدمة التي أنوي شــراءها ،رغم

تســجيلي بعــد أن أدخلــت رقمــي الشــخصي

إخباري لهم أني جئت لتقديم رسالة االنسحاب

الخدمــة المدنيــة ووزارة التربية في  24فبراير،

ـط /الوصلة التي تم تخصيصها
للتأكــد عبر الرابـ 

ال ألتقاعــد اختياريــا .وفــي يــوم إلغــاء الطلبات

واألخيــرة وعدتنــي خيرا ،ردا على شــكواي في

للتأكــد مــن التســجيل ،إذ كان الجــواب :إنــك لم

فــي ديــوان الخدمــة المدنيــة لمقدمــي طلــب

موقــع “تواصــل” ،فــي مكالمــة هاتفيــة أفادتنــي

تقــم بالتســجيل ...فاطمأننــت( ،وبذلــك يصبــح

االنســحاب ،ذهبــت مــع صديقــي الــذي ينــوي

بضــرورة ذهابــي للــوزارة مجــددا وتســليمي

تســجيلي اإللكترونــي الغيا ،وهــو كل ما لديهم،

االنســحاب أيضــا ،فســمحوا له بالصعــود إلتمام

الخطــاب مرة ثانيــة ،ففعلت ،...لكــن أفاجأ اآلن

إذ إنــي لــم أقــم بالتوقيــع علــى أي ورقــة بشــأن

إجــراءات انســحابه ،ورفضــوا صعــودي؛ بحجة

أنهــم ماضــون فــي إتمــام تقاعدي رغمــا عن كل

التقاعــد االختيــاري) ،لكنهــم بعــد ذلــك أرســلوا

عــدم ورود اســمي فــي الالئحــة ،وأخبرونــي

شــيء ...ومــا يزيد في عجبــي وحيرتي ،أن كل

لــي رســالة نصيــة تفيــد بقبولي ،وعندمــا ذهبت

بمراجعــة جهــة عملــي ،رغــم التوجيهــات العليــا

حجتهــم في رفض طلب انســحابي من التقاعد

ـي،
خليفــة .وبعــد مــرور األيــام وعــدم الــرد علـ ّ
قدمــت بعدهــا شــكوى وتظلمــا لــكل مــن ديوان

وهــم في الوقت نفســه قد قبلــوا طلبات آخرين

فــي (تواصل) إلــى ديوان الخدمــة ،ألجد اآلذان

واســطة ...طالبــت بالعدالــة وبأبســط حقوقــي

تقدمــوا بعد إغــاق باب التقديم (وبعد أن قمت

الصمــاء ذاتهــا ...وأخيــرا وليــس آخــرا ،توجهت

كمواطــن ،أذلــك عســير منالــه؟ أيعقــل أن أطرق

بتقديــم رســالة االنســحاب يــدا بيــد لموظفــي

إلــى مجلــس النــواب؛ حلقــة الوصــل المؤملــة،

كل هذه األبواب ألجل اإلنصاف...

المــوارد البشــرية ،وبعــد إرســالي رســالتين عــن

فأرسلت خطابي إلى أحد النواب عبر الواتساب

طريــق البريد المســجل الممتاز لديــوان الخدمة

الخاص به ،ولكنه لم يجد وقتا حتى لرد السالم

المدنية ووزارة التربية ،)...وأعرف بعض هؤالء

ـي ،وســرعان مــا عثرت علــى رقم الواتســاب
علـ ّ

ممــن قبلــت طلباتهــم بعــد غلــق باب التســجيل،

الخــاص بمجلــس النــواب وبعثــت برســالتي

ومنهــم زمالء(...أحــد الزمــاء تــم تســلم طلبــه

إليهــم ،فأعطوني رقم االتصــال بنائب منطقتنا،

يــوم اإلثنيــن الموافــق  11مارس ،ثــم قبل طلبه

فراودنــي بصيــص أمل ســرعان ما تبــدد وذهب

وتقاعد اختياريا).

أدراج الريــاح ،إذ إنــه كســابقه لــم يــرد حتــى

أمــن العــدل واإلنصــاف أن يتــم إجبــاري علــى

الســام ...أوليس رد الســام ذوقا قبل أن يكون

تقاعــد عنوانه اختيــاري!! ناهيك عن أنني أصال
لم أقدم فيه ،بشهادة موقعهم ذاته!!

علي في واتســاب
واجبا!؟ وعدت ألخبر من رد ّ

مجلســنا الموقــر بمــا جــرى ،لكن هــذه المرة كان

ومــا يفاقــم فــي المأســاة الملهــاة ،أنــه لــم تبــق

حظي منه كحظي منهما؛ أذن صماء...

لمعهد خليفة لتوضيح األمر لهم وتقديم رسالة

بقبــول كل مــن يريــد االنســحاب (وذلــك عطفــا

االختيــاري ،أنني تأخرت في تقديم االنســحاب

جهــة رســمية ومؤسســة حكوميــة ذات عالقــة

وإني ألعجب كل العجب ،أينبغي على المواطن

االنســحاب ،رفضــوا اســتالمها منــي ،وهنــاك

علــى مــا حصل مــع بعض ممــن أراد التراجع في

-وذلك غير صحيح ألبتة( -وأساســا ،اســتنادهم

مباشــرة أو غيــر مباشــرة إال ورفعــت لها رســالة

فــي وطنــه أن يمــر بــكل ذلــك -وإنــه لــو تعلمون

مــن يشــهد بذلــك (ومســتعد أن يشــهد) ،أي أنني

الفــوج األول للمتقاعديــن اختياريــا ،)...وبعدهــا

إلــى التســجيل اإللكترونــي فقــط أصبــح الغيــا

فــي تطبيــق تواصــل أو أرســلت لهــا بريــدا

كثيــر -من أجــل موضوع كهذا ،أبســط حقوقه،

قدمــت رســالة االنســحاب منــذ البدايــة ،لكــن

ذهبــت مــع زميلــي علــى الفــور لــوزارة التربيــة

إلكترونيا بعد عملية التأكد من عدم التسجيل)،

إلكترونيــا بموضوعــي ،وأحيلــت كل خطاباتــي

العدالــة فقــط ...لــم أطلــب صدقة أو إحســانا أو

كل ذلــك يحــدث لــي بســبب أخطــاء فنيــة أو
إداريــة من قبــل وزارة التربية وديــوان الخدمة
وقبلهمــا خطــأ موقــع التســجيل اإللكترونــي
للتقاعــد االختيــاري ،...أخطــاء فرديــة ليــس لي
ذنب فيها ،فلم يتم تحميلي أخطاءهم؟؟ أألني
الحلقة األضعف؟؟
لــم أكــن أرغــب في نشــر موضوعــي علــى المأل،
لكــن مــا يجــري ألمــر مؤلــم وال يصــدق ،ومــا
أفعــل ذلــك إال ألتاكــد مــن أن ظالمتــي وصلــت
للمعنييــن ...فقــد طرقــت كل األبــواب الممكنــة،
وال باب بعد هذا إال القضاء...
أتمنــى إيصــال صوتــي للمســئولين وإنصافــي،
المســئولين الذيــن بيدهــم وضــع األمــور فــي
نصابها الصحيح...

(البيانات لدى المحرر)

روسيا :فورة بالقروض

تثير مخاوف السلطات
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موسكو  -إ ف ب

ظهــرت في ســان بطرســبورغ آالت يمكن

مرتفعــة  % 29.4قياســا بالفتــرة ذاتهــا مــن 2018

الحصول منها بشــكل فــوري على قروض
صغيــرة بمجــرد إدخال جواز الســفر فيها،
ولكــن بمعــدالت فائــدة باهظــة تصــل إلى

زينب العكري

.% 365
وتكشــف هــذه اآلالت عن حمــى اقتراض

ارتفــع عــدد التراخيــص الممنوحــة للحاضنــات ومســرعات األعمال مــن قبل إدارة المؤسســات الصغيرة والمتوســطة بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة

تنتشــر بيــن الــروس الذين يقبلون بشــكل

إلــى  22ترخيصــا فــي النصــف األول مــن العام  2019مقارنة بـــ 17ترخيصا في نفس الفترة من العام  ،2018بارتفاع مقداره  ،% 29.4حســب آخر إحصاءات

متزايد على االقتراض.

إدارة المواصفات .وأوضح اإلحصاء أن التراخيص الممنوحة  11منها للحاضنات العامة و 6حاضنات أعمال متخصصة و 5مسرعات أعمال ،فيما بلغ عدد

ويثيــر هذا الوضــع قلق الســلطات ،وحذر

المؤسسات الناشئة المحتضنة .662

وزيــر االقتصاد من أن الوضع قد “ينفجر”
ويتسبب بانكماش.
وفيمــا تتراجع العائدات الفعلية للســكان،
شــهدت القــروض االســتهالكية فــورة
باألشــهر الـ 18الماضية ،وســجلت قروض

األحد

األسر زيادة نسبتها  % 25في يونيو.

 18أغسطس 2019
 17ذو الحجة 1440

ترامب“ :آبل” ستنفق “مبالغ طائلة” في أميركا
واشنطن  -أ ف ب

أعلــن الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب

عظيــم!” .ويأتــي االجتماع عقــب إعالن

فــي وقــت متأخــر مــن يــوم أمــس فــي

“آبــل” الخميــس أنهــا أنفقــت نحــو 60

تغريــدة أن مجموعــة “آبــل” العمالقــة

مليار دوالر في الواليات المتحدة ،وأنها

للتكنولوجيــا ســتنفق “مبالــغ طائلة” في

توظــف حاليــا نحو  90ألف شــخص في

الواليــات المتحدة ،قبل لقاء مع مديرها

البــاد .والكثيــر مــن منتجــات الشــركة

التنفيذي تيم كوك.

المعلوماتيــة العمالقة يتــم تجميعها في

والتقــى الرجــان مــرات عدة ســابقا ،بما

الصين ،وهي تعارض الرسوم الجمركية

فــي ذلــك بيدمنســتر فــي نيوجيرســي،

المشــددة بنســبة  % 10المقــرر فرضهــا

حيــث يقضــي ترامــب حاليــا عطلــة فــي

علــى المنتجــات المصنعــة فــي الصيــن

مجمع الغولف الفخم الذي يملكه.

اعتبارا من األول من سبتمبر.

وكتــب ترامــب علــى تويتــر “ســأتناول

وغــرد فــي يوليــو أن الشــركة يجــب أن

العشــاء مع تيم كوك من آبل .ســينفقون

“تصنــع (منتجاتها) بأميــركا للتخلص من

مبالــغ طائلــة فــي الواليــات المتحــدة.

رسوم”.

 23وزيــرا .وتــم اختيــار البحريــن هــذا
العــام دولة مســتضيفة للمؤتمــر لمكانة

ومــن إنجــازات اإلدارة خــال العــام أنه

بالموافقــة

تــم إطــاق نظــام إلكترونــي لتســجيل

للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة

الصغيرة والمتوســطة وإعطاء أفضيلة

المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة

لتشــمل  % 10فــي المزايــدات المرافق

بنســبة  % 10مــن مزايــدات المرافــق

فــي أبريــل  ،2019ويتــم العمــل حاليــا

الحكوميــة وبذات النســبة وهي % 10

الخدميــة داخــل منشــآت الجهــات

المملكــة باعتبارهــا مركــزا عالميــا

علــى إنجــاز المرحلــة الثانية للمشــروع

في مناقصات الحكومة.

الحكوميــة .وخالل العــام الجاري أنجز

لريــادة األعمــال ورؤيتهــا للعــام .2030

لالســتفادة مــن الخدمــات المقدمة في

ويتــم العمل حاليا على المرحلة الثانية

مجلــس تنميــة المؤسســات الصغيــرة

واســتضاف المؤتمــر أكثــر مــن 110

خدمــات وبرامــج “صــادرات البحريــن”

مــن برنامــج المشــتريات الحكوميــة

والمتوســطة

حســب

جلســة وأكثــر مــن  240متحدثــا محليا

ومــا توفــره مــن حلــول دعــم تمويليــة

للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة

اإلســتراتيجية الخمســية المعتمــدة

وإقليميــا وعالميــا بحضــور أكثــر مــن 3

وائتمانيــة وتدريبية ،مبــادرات مجلس

تمهيــدا إلطــاق البرنامــج مــع كل مــن

فــي فبرايــر  2018من واقــع  17مبادرة

آالف فــرد مــن  170دولــة إضافــة إلــى

تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة،

ويتــم العمل على مبــادرات العام 2019

آالف رواد األعمــال والمســتثمرين،

التــي ســيتم إطالقهــا تدريجيــا ،قــرار

وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات

بالتنســيق مــع األعضــاء .وفــي أبريــل

ومن خالل هذا المؤتمر تســاعد “”GEN

مجلــس الــوزراء رقــم ()2416-06

والتخطيــط العمراني ،وزارة اإلســكان،

الماضــي تــم تنظيــم االجتمــاع الوزاري

األشــخاص مــن  170دولــة على إطالق

بالموافقــة علــى تخصيــص حصــة

ومجلس المناقصات.

ضمــن أعمــال المؤتمــر العالمــي لريــادة

العنــان ألفكارهــم وتحويلهــا إلى فرص

نســبتها  % 20مــن قيمــة مشــتريات

وتــم االنتهــاء مــن إنجــاز المرحلــة

األعمــال الــذي اســتضافته البحريــن

عمل جديدة واعدة ومبتكرة ،وتســريع

للمؤسســات

األولــى مــن البرنامــج لتخصيص حصة

فــي أبريــل الماضــي ،إذ حقــق أكبر عدد

االبتــكار وتعزيز االســتقرار االقتصادي

الصغيرة والمتوســطة ،وقــرار المجلس

نســبتها  % 20مــن قيمــة مشــتريات

حضــور علــى المســتوى العالمــي منــذ

في جميع أنحاء العالم.

ومناقصــات

الحكومــة

علــى

منــح

األفضليــة

ومناقصــات

الحكومــة

للمؤسســات

إطالقــه بمشــاركة  51دولــة وحضــور
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مبــادرات

تثبيت تصنيف “البحرينية الكويتية” عند A-

بـــحـــســـب “إيــــــــــه .إم .بـــــســـــت” الـــعـــالـــمـــيـــة

المنامة  -البحرينية الكويتية للتأمين

بعــد المراجعــة الدوريــة ألعمــال الشــركة

وقال الرئيس التنفيذي للشــركة إبراهيم

الحيــاة والتأمينــات العامــة والتأميــن

البحرينية الكويتية للتأمين (جي آي جي

الريــس “يعكــس التصنيــف المتانــة

التكافلــي .وأصبحــت الخليــج للتأميــن

البحرين) ،قامت مؤسســة “إيه.إم.بست”

الماليــة للشــركة وقدرتهــا علــى مواجهــة
ً
مضيفــا أن الشــركة لهــا
التزاماتهــا”،

إحــدى أكبــر مجموعــات التأميــن فــي

(ممتــاز) إضافة إلــى التصنيــف االئتماني

ســجل ممتــاز في الربحيــة يعكس األداء

للشــركة بدرجة “ ”a-مع نظرة مســتقبلية

االكتتابــي الجيــد بالنســبة لجميــع أنــواع

فــي الســعودية واألردن ولبنــان وســوريا

مســتقرة .ويعكــس هــذان التصنيفــان

التأميــن .يذكــر أن “البحرينيــة الكويتيــة

ومصــر والعــراق والبحريــن واإلمــارات

المركز المالي واألداء التشــغيلي القويان

للتأميــن” هــي إحــدى الشــركات التابعــة

الجزائر وتركيا والكويت.

للشــركة واســتدامة أعمالهــا ،وكذلــك

لمجموعــة الخليــج للتأميــن وهــي أكبــر

كمــا تعتبــر شــركة مشــاريع الكويــت

السياســات واإلجــراءات المناســبة التــي

مجموعــة للتأمين في الكويت من حيث

(القابضة) أكبر المســاهمين في مجموعة

تنتهجهــا فــي إدارة المخاطر المؤسســية

األقســاط المكتتبــة والمحتفــظ بهــا مــن

الخليــج للتأمين تليها شــركة “فيرفاكس

التي تواجهها.

خــال عملياتهــا فــي قطــاع التأمين على

فايننشال هولدينغز” الكندية.

العالميــة بتأكيد تصنيف القوة المالية A-

منطقة الشــرق األوســط وشمال إفريقيا،
حيــث لهــا حصــص مُ لكيــة فــي شــركات

إبراهيم الريس

 437أربـاح  41شـركـة بـحـريـنـيـة مـدرجـة
مليون دينار

مـــتـــراجـــعـــة بـــنـــســـبـــة  % 14بـــالـــنـــصـــف األول مـــــن الـــــعـــــام 2019
علي الفردان

حققــت  41شــركة بحرينيــة مدرجة في بورصة البحرين أربــاح مجمعة بلغت نحو 437

قطاع البنوك

مليــون دينــار ( 1.16مليــار دوالر) فــي النصــف األول مــن العام الجاري ،بحســب بيانات
جمعتها “البالد”.
وأشــارت األرقــام إلــى تراجــع األربــاح

للشــركات البحرينيــة ،مــع تراجــع أرباح 16

المجمعــة للشــركات البحرينيــة في النصف

شــركة في النصف األول مــن العام الجاري

األول مــن  2019بنحــو  % 14مقارنــة مــع

توزعت في مختلف القطاعات.

ذات الفتــرة من العــام الماضي ،على الرغم

وكانــت

مــن األداء اإليجابــي لقطــاع البنــوك ،الــذي
ً
ثقــا مهمً ــا في حجــم الشــركات ،إذ
يشــكل

البحرينيــة المدرجة فــي النصف األول من
العام  2018نحو  507.4مليون دينار.

يرجع االنخفاض إلى الخســائر التي منيت

وعدا قطاع البنوك التجارية ،سجلت جميع

بها  5شــركات وفي طليعتها شــرك ألمنيوم

القطاعــات تراجعً ــا فــي أربــاح الشــركات

البحريــن (ألبــا) والتي تشــكل أكبر شــركات

المدرجــة ،إذ تصــدر قطاع البنوك التجارية

القطاع الصناعي ،التي خســرت نحو 19.1

جميــع القطاعــات مــن حيث األربــاح بنحو

األربــاح

المجمعــة

إدارية ومالية.
ومنيــت الشــركة الخليجيــة المتحــدة
لالستثمار المدرجة ضمن قطاع االستثمار

بقيادة “األهلي

بخســائر تبلــغ  1.4مليــون دينــار فــي حيــن

المتحد” في

تراجعــت ربحيــة  4شــركات ضمــن هــذا
القطاع الذي يضم  11شركة.

صدارة الرابحين

للشــركات

وتصــدر األهلــي المتحــد فــي صــدارة
الشــركات األعلــى ربحيــة ( 142مليــون
دينــار) ،ثــم المؤسســة العربيــة المصرفيــة
( 42.1مليــون دينــار) وبنــك البحريــن

األربــاح في قطــاع االســتثمار بنحو % 10

الوطني وبنك البحرين والكويت بنحو 40

لتبلــغ  146مليون دينــار؛ ليحل القطاع في

مليــون دينار وشــركة البحريــن لالتصاالت

المرتبــة الثانيــة مــن حيــث أعلــى األربــاح

الســلكية والالســلكية ( 33.9مليــون دينار)،

مليــون دينار في النصف األول ،إلى جانب

 241مليون دينار في النصف األول.

مــن بيــن القطاعــات الخمســة فــي بورصــة

هذا القطاع ،إذ تنتهي الســنة المالية للبنك

البحريــن والشــرق األوســط وبنــك طيــب،

ومجموعة البركــة المصرفية ( 21.1مليون

خسارة شركة ناس بنحو  2.7مليون دينار.

وبلغت نســبة النمو في أرباح قطاع البنوك

البحريــن ،مــع احتســاب النتائــج الســنوية

االستثماري في النصف األول من كل عام،

إذ تتعــرض الشــركتان إلــى رقابــة مصــرف

دينــار) ومجموعــة “جــي اف اتــش” (18.5

كمــا جاء االنخفــاض في األربــاح المجمعة

التجاريــة نحــو  % 8فــي حيــن تراجعــت

الكاملــة لبنــك انفســتكورب المــدرج ضمــن

إلــى جانــب وقف التداول فــي كل من بنك

البحرين على مشارف االنضمام التفاقية سنغافورة للوساطة

مجلس التنمية يشــارك في مؤتمر صاللــة للتحكيم التجاري
صاللة ،الذي ســينعقد بتنظيم من مركز التحكيم

الرفاع  -دار القرار

التجــاري لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج

تســتعد عــدد مــن الجهــات الراعيــة لتنميــة

العربيــة “دار القــرار” بالتعــاون مــع غرفــة تجــارة

االســتثمار بــدول مجلــس التعــاون ،علــى رأســها

وصناعــة عمــان (فــرع محافظــة ظفــار) خــال

مجلــس التنميــة االقتصادية  -البحريــن ،والهيئة

الفتــرة  22 - 21أغســطس  .2019وزاد :توفــر

مؤتمــر صاللــة للتحكيم التجاري الســنوي والذي

اتفاقات التســوية الدولية المنبثقة من الوساطة،

العامــة لالســتثمار بالســعودية ،للمشــاركة فــي

االتفاقيــة إطــارًا موحــ ًدا وفعــاال مــن أجــل إنفــاذ

يأتــي تحــت عنــوان “التحكيــم فــي مجــاالت

ومــن أجل تمكيــن األطراف مــن االحتجاج بتلك

االســتثمار األجنبــي بــدول مجلــس التعــاون”.

االتفاقــات .وهــو إطــار شــبيه بذلــك الــذي توفره

وأشــاد األميــن العــام لـــ “دار القــرار” أحمــد نجــم

اتفاقيــة االعتــراف بقــرارات التحكيــم األجنبيــة

بانضمــام المملكة العربية الســعودية إلى اتفاقية
“ســنغافورة” لتســوية المنازعــات التجاريــة عــن
طريــق الوســاطة؛ لتحتــل بذلــك موقــع الريــادة
كأول دولــة خليجيــة توقــع االتفاقيــة .وتوقع أن
تكــون البحريــن الدولــة الثانيــة فــي التوقيع بعد
الســعودية فــي األيام المقبلــة؛ لتلحقها بقية دول
مجلــس التعــاون؛ ألن البحريــن دائمً ــا مــا تكــون

وتنفيذهــا ،أو مــا تعــرف اختصــارا بـــ “اتفاقيــة
أحمد نجم

سباقة في التوقيع على االتفاقات من هذا النوع
التي تعزز البيئة االستثمارية في المملكة .وأشار
نجم إلى أن الحديث عن دور الوساطة في تعزيز
االستثمار سيكون له حيز من النقاش في مؤتمر

نيويــورك” .وصيغــت اتفاقيــة ســنغافورة كــي
تصبح أداة أساســية في تيسير التجارة الدولية،
وفي الترويج للوســاطة باعتبارهــا طريقة بديلة
وفاعلــة لتســوية المنازعــات التجاريــة ،وتكفــل
االتفاقيــة أن تصبح التســوية التــي تتوصل إليها
األطراف ملزمة وواجبة اإلنفاذ.

البحريــن المركــزي القانونيــة؛ نظــرًا ألمــور

مليون دينار).

السعودية ترفع حيازتها للسندات األميركية

إلـــى  179.6مليـــار دوالر وبنســـبة % 9.3

الرياض  -مباشر

رفعت المملكة العربية السعودية حيازتها من السندات األميركية للشهر الخامس على التوالي خالل شهر يونيو
 ،2019بارتفاع نسبته  % 9.3على أساس سنوي.
ووفقــا لبيانــات وزارة الخزانة ،فقد ارتفعت حيازة الســعودية
مــن الســندات األميركيــة إلــى مســتوى  179.6مليــار دوالر،
مقارنة بـ  164.3مليار دوالر في شهر يونيو من العام .2018
واشــترت السعودية سندات أميركية بقيمة  600مليون دوالر
خــال شــهر يونيــو الماضــي .وعلــى أســاس شــهري ،ارتفعــت
ملكيــة المملكــة من الســندات األميركية هامشــيا بنســبة 0.33
 %خالل شهر يونيو  ،2019مقارنة بقيمتها في مايو من العام
ذاته والبالغة  179مليار دوالر .ورفعت السعودية ملكيتها من
الســندات األميركيــة  % 4.3منــذ بدايــة العــام الجــاري ،بزيادة
قيمتهــا  7.4مليــار دوالر ،مقارنــة بملكيتهــا بنهايــة العام 2018
التي كانت تبلغ  172.2مليار دوالر.
وعالميــا ،تصــدرت اليابــان قائمــة الــدول المالكــة للســندات

دوالر ،يليهــا الصيــن بـــ  1.112تريليــون دوالر ،وحلــت المملكة

األميركيــة خــال شــهر يونيــو 2019؛ بقيمــة  1.122تريليــون

العربية السعودية في المرتبة الحادية عشرة واألولى عربيا.

“البحرين الوطني” يعلن أسماء الفائزين بجوائز االدخار لشهر يوليو
المنامة  -البحرين الوطني

أعلــن بنــك البحريــن الوطنــي أمــس عــن أســماء 4

شــروط ســهلة للتأهل في الســحب ويتيح للعمالء

 50دينارا .أما العمالء الذين لديهم متوسط رصيد

فائزين محظوظين بالجوائز النقدية الشــهرية من

فــرص الفــوز .ونتطلــع إلعــان عــن جائــزة الحلــم

برنامج “ادخار الوطني” لشــهر يوليو  ،2019إذ فاز
كل من خيرية حسن خليل العسكري ،علي عيسى

الخاصــة بنهايــة العام قري ًبا ،والتي ســتكون األكبر

شهري قدره  1000دينار فما فوق ،فيتأهلون للفوز

في تاريخ البنك”.

صالــح أحمــد ،ســعاد مكــي جاســم برنــي ،جليلــة

بدورهــا ،صرّحــت رئيســة قســم تطويــر مميــزات

محسن العلوي بمبلغ  25000دوالر لكل منهم.

العمــاء والودائــع ببنــك البحريــن الوطنــي منــال

وقــال رئيــس الخدمــات المصرفيــة لألفــراد ببنــك

مشعل “مع برنامج (ادخار الوطني) يتأهل العمالء

البحريــن الوطنــي صبــاح الزيانــي “نحــن ســعداء

مــن أصحــاب حســابات التوفير وحســاب الشــباب

لتقديمنــا جوائــز نقديــة وفيــرة طــوال العــام مــن

( )Savewaveللفــوز بالجوائــز الشــهرية والنصــف

خــال برنامــج (ادخار الوطني) الــذي يحتوي على

سنوية عند االحتفاظ بمتوسط رصيد شهري قدره

بجميــع الجوائــز الشــهرية والنصف ســنوية إضافة
إلــى الجائــزة الكبــرى وجائــزة الحلــم” .كمــا يهــدف
بنــك البحريــن الوطنــي لغــرس ثقافــة االدخار لدى
جميــع أفــراد المجتمــع التي تعود عليهــم بالمنفعة.
ويحث العمالء الكرام على المشــاركة واالســتفادة
مــن فرص الفوز المتعــددة للبرنامج وترقب جائزة
الحلم التي سيتم اإلعالن عنها قري ًبا.

الفائزون يتسلمون جوائزهم
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 6مؤشرات تثير الذعر وتنبئ بركود اقتصادي عالمي
ســـــــوق الـــــســـــنـــــدات أرســــــــل إشــــــــــــارات مـــقـــلـــقـــة لــلــمــســتــثــمــريــن
دبي  -مباشر

في تطور غير تقليدي ،وفي الغالب يســبق حدوث اتجاه هابط في األداء االقتصادي العالمي ،فإن ســوق الســندات بدأت في
إرســال إشــارات مقلقة للمســتثمرين حول العالم .ولم تكن هذه الحالة هي الوحيدة التي تنذر بأن هناك ركودا اقتصاديا على
الصعيــد العالمــي وشــيك الحــدوث ،لكــن يضــاف إلى ذلــك انكماش االقتصــادات الكبــرى في أوروبــا فضال عن بيانات النشــاط
الصناعي المخيبة لآلمال.
خامسة على ركود وشيك الحدوث.

كمــا أن الوضــع الراهــن بيــن أكبــر اقتصاديــن

تقفــز لمســتويات قياســية جديــدة يومً ــا بعد

حــول العالــم (الواليــات المتحــدة والصيــن)

يوم.

ومــع التصعيد األخير بيــن الواليات المتحدة

يشــهد حالــة قوية من االحتــكاكات التجارية

وبحســب مؤشــر “بلومبرغ باركليز” للسندات

والصيــن ،فــإن بنــك “جولدمــان ســاكس”

التي من شأنها أن تلقي بآثارها السلبية على

ســالبة العائــد ،ارتفعــت قيمــة تلــك الديــون

أكــد أن الحــرب التجاريــة مــن شــأنها زيــادة

األسواق العالمية.

الحكوميــة إلــى مســتوى  16تريليــون دوالر

خطــر حــدوث ركود اقتصــادي فــي الواليات

وتكمن اإلشــارة األولى في منحنى العائد ،إذ

يــوم األربعــاء ،وهــي أعلــى مســتوى علــى

المتحدة.

انعكــس منحنــى العائــد بين ســندات الخزانة

اإلطالق.

كمــا دفعــت البيانــات االقتصاديــة الصــادرة

األميركيــة قصيــرة األجــل (عاميــن) وطويلــة

وفــي إشــارة أخــرى ،انكمــش اقتصــاد ألمانيا

أخيــرا “بنــك أوف أميــركا” إلــى النتيجــة

األجــل ( 10ســنوات) للمــرة األولــى منــذ العام

والــذي يعــد األكبــر فــي أوروبــا ،خــال الربــع

نفســها ،وهي زيــادة احتماالت حــدوث ركود

 ،2007وهــو مــا يمثــل إشــارة مقلقــة تاريخيا

الثاني من العام الجاري بنسبة  % 0.1مقارنة

اقتصــادي فــي الواليات المتحــدة إلى % 30

بأن هناك ركودا اقتصاديا يلوح في األفق.

بنمو  % 0.4في أول  3أشهر من .2019

في غضون اإلثنى عشر شهرا المقبلة.

وواصــل كذلــك العائــد علــى ســندات الخزانة

وبالنســبة لثاني أكبر اقتصاد أوروبي ،فشــهد

واستشــهد البنــك األميركي بانعكاس منحنى

األميركيــة آلجل  30عاما الهبوط إلى أضعف

الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة المتحــدة

العائد بين ســندات الخزانة مســتحقة السداد

مســتوى علــى اإلطــاق أدنــى  ،% 2لليــوم

تراجعــا بنســبة  % 0.2خــال الربــع المنتهــي

بعــد  10أعــوام وأذون الخزانــة التــي يحــل

الثانــي علــى التوالــي (الجمعــة) بعد تســجيله

فــي يونيــو مقارنــة بنمــو نســبته  % 0.5فــي

موعــد اســتحقاقها بعــد  3أشــهر ،إضافــة إلى

مستوى قياسيا متدنيا.

األشهر الثالثة األولى من العام.

أداء  3مــن بيــن  5مؤشــرات اقتصاديــة تتبع

كمــا أن الفــارق بيــن عوائد ســندات الحكومة

ويعتبــر انكمــاش اقتصــاد بريطانيــا في الربع

دورات األعمال االقتصادية.

البريطانيــة آلجــل عاميــن وتلــك التــي يحــل

الثانــي هــو أســوأ أداء منــذ الربع الرابــع للعام

وتقــف هــذه المؤشــرات الثالثــة (مبيعــات

موعــد اســتحقاقها بعد  10أعــوام هبط أدنى

 ،2012ويمثــل عالمــة إضافيــة علــى تزايــد

الســيارات واإلنتــاج الصناعــي وإجمالــي

مســتوى صفــر ،مــا يعنــي انعــكاس منحنــى

احتماالت حدوث ركود اقتصادي.

عــدد ســاعات العمــل) عنــد مســتويات ســبق

العائــد وهــو مــا يمثــل إشــارة ثانيــة حيــال

وفي الوقت نفسه ،فإن اقتصاد الصين عانى

وســجلتها قبــل مرحلــة الركــود االقتصــادي

مخاوف الركود االقتصادي.

في الشــهر الماضي فقدان الزخم االقتصادي

ومــع تكالــب المســتثمرين علــى أســواق

مــع تباطؤ نمو اإلنتاج الصناعي ألدنى وتيرة

السابقة.
ً
ووفقا لبيانات رســمية ،فإن اإلنتاج الصناعي

األصول المالذ اآلمن وعلى رأســها الســندات

منــذ فبرايــر  2002إلــى جانــب نمــو مبيعــات

فــي الواليــات المتحــدة تراجــع خــال شــهر

الحكوميــة ،فــإن تلــك األصــول ســالبة العائد

التجزئة لكن بوتيرة أقل ،وهو ما يُ عد إشــارة

يوليــو الماضــي بشــكل مخالــف لتوقعــات

المحلليــن بفعــل أداء قطاعــي الصناعــات

ويندفعــون تجــاه األصــول اآلمنــة ،وهــو

ملحوظــة فــي الجلســات القليلــة الماضيــة

التحويليــة والتعديــن ،وهــو ما يعتبــر بمثابة

االتجاه الذي يســود في األوقات التي تشــهد

اإلشارة السادسة التي تنذر بالخطر.

درجــة عاليــة من عــدم اليقين علــى األصعدة

قبــل أن يفقــد  800نقطة في جلســة األربعاء
ً
مسجل أسوأ أداء يومي في العام .2019

وتراجــع النشــاط الصناعــي فــي واليــة

كافة.

“فيالدلفيــا” األميركيــة خالل الشــهر الجاري،

ويــرى االقتصــادي محمــد العريــان أنــه قــد

وفي المقابل اســتفاد الذهــب من هذا الوضع

لكــن هــذا الهبــوط جــاء أقــل مــن توقعــات

ينتهــي المطــاف باألخبــار الســيئة الســائدة

المحللين.

فــي الوقــت الراهــن بحالــة مــن الذعــر لــدى

بمكاســب دفعــت ســعر المعــدن إلــى أعلــى

وأثــارت جميــع هــذه التطــورات حالــة مــن

المســتثمرين ومــن ثــم التســبب فــي حالــة

الذعــر داخــل األســواق الماليــة العالميــة،

تباطؤ اقتصادي كبير للغاية.

ليفقد المســتثمرون شــهية المخاطــرة عموما

وشــهد مؤشــر “داو جونــز” الصناعــي خســائر

مســتوى فــي نحو  6ســنوات ،كمــا أن عملتي
اليــن اليابانــي والفرنــك السويســري أحــد
الفائزين كعمالت مالذ آمن.

الديون العقارية األميركية تتخطى مستوى أزمة 2008

نيويورك  -وول ستريت جورنال

ً
ً
قياســيا في الربع الثاني من العام الجاري ،متجاوزة ذروتها في
رقما
ســجلت ديون الرهن العقاري في الواليات المتحدة
عام  2008إبان األزمة المالية.
وأعلــن بنــك االحتياطــي الفيدرالــي فــي

دوالر في الربع الثالث من عام .2008

التضخم.

نيويورك أن أرصدة الرهن العقاري ارتفعت

وارتفعــت أصــول الرهــن العقــاري ،والتــي

ونقلــت صحيفــة «وول ســتريت جورنــال»

بمقــدار  162مليــار دوالر فــي الربــع الثاني،

تشــمل إعــادة التمويــل ،بمقــدار  130مليــار

عــن مايــكل فيرولــي ،كبيــر االقتصادييــن

لتصل إلى  9.406تريليون دوالر ،متجاوزة

دوالر إلــى  474مليــار دوالر فــي الربــع

األميركيين في «جيه بي مورجان» قوله إن

بذلك أعلى مستوى لها عند  9.294تريليون

الثانــي ،وهي أرقام بســيطة أي ال تتغير مع

الصــورة العامة لألرقام هي أنه عندما ينظر

إلــى الرهــون العقاريــة ،وهــي تمثل النســبة

الحيــن .وارتفــع إجمالــي ديــون األســر منــذ

األكبــر مــن ديون األســر األميركيــة ،فإنها ال

منتصــف عــام  ،2013ففي الربــع األول منذ

وشــهد الربــع الثانــي مــن العــام الجــاري
ً
انخفاضــا حــا ًدا فــي معــدل الفائــدة علــى

تــزال تبدو صحية فهي تؤشــر إلــى أنهم ما

ذلك الحين ارتفع بنســبة  1.4%إلى 13.86
ً
ً
متتاليا من
ربعا
تريليــون دوالر ،ليحقــق 20

قــروض الرهــن العقــاري لمــدة  30عامً ــا ،مــا
ً
حافــزا للحصــول علــى قــروض عقارية
كان

وانخفــض ديــن الرهــن العقــاري األميركــي

االرتفاع ،ومع ذلك ،فإن صورة ديون األسر

جديدة أو إعادة تمويل ،وانخفض متوسط

بنحــو  15%مــن أعلى مســتوى لــه في عام

تختلــف كثيــرًا فــي عــام  2019عمــا كانــت

ســعر الفائــدة علــى الرهــن العقــاري الثابــت

 2008إلى أدنى مستوى له في الربع الثاني

عليه فــي  ،2008نظرًا ألن معايير اإلقراض
أكثر صرامة وأقل ديو ًنا متعثرة اليوم.

لمــدة  30عامً ــا إلــى أقــل مــن  4%في شــهر

زال لديهم دخل.

مــن عــام  2013وصعــد ببــطء منــذ ذلــك

مايو للمرة األولى منذ أوائل العام الماضي.

«بــلــومــبــيــرغ» :الــركـود ٍ
آت إلــى أمـيــركــا
المســتثمرين لديهم مدة أطول لكي يشــهدوا

نيويورك  -بلومبيرغ

ارتفاعا اكبر ألســعار السندات مقارنة بارتفاع

ً
موضحا أن انخفاض العائد على
قال تقرير لوكالة بلومبيرغ إن جرس إندارأسواق السندات قد ارتفع صوته أكثر من السابق،

فترات استحقاقها.

ســندات الخزانــة األميركيــة لمــدة  30عامــا اقل من  ،%2وانخفاض عائد الســندات ألخل  10ســنوات في العاميــن الماضيين،
وتجــاوز جبــل الديــون ذات العائــد الســلبي فــي العالــم لـ 16تريليــون دوالر ،كلهــا عوامل ُتنذر بركــود اقتصادي فــي أميركا في

مــن جانبــه ،يقــول ريتشــارد كيلــي رئيــس
االســتراتيجية العالميــة فــي بنــك «تورنتــو

األشهر الـ 18المقبلة.

دومينيون» :كانت ســوق السندات األميركية

وقالــت «بلومبيــرغ» فــي التقريــر :تعــزز هــذا

افســتورز ليمتــد» – ســدني :نتجــه نحو ركود

مراقبتــه علــى نطــاق واســع وهو فــرق العائد

التوقــع فــي األســابيع األخيرة بســبب تدهور

عالمــي وليس لــدى البنوك المركزيــة العالمية

بيــن ســندات الخزانــة األميركيــة ألجــل 3

العالقــات التجاريــة بيــن أميــركا والصيــن،

كثيــر مــن األدوات للمواجهــة ،ان الصدمــة

أشــهر و 10ســنوات ،والــذي هبط فــي مارس

وإشــارة تباطــؤ االقتصــاد العالمــي عززتــه

الناجمــة عــن الحــرب التجاريــة بيــن أميــركا

الماضي ،وكان ســلبيا معظم الوقت منذ ذلك

بيانــات ضعيفــة القتصــادي الصيــن وألمانيــا.

والصين قد عوضت أساســا إجراءات البنوك

الحيــن ،مما افســد توقعات المســتثمرين بأن

وأشــار التقريــر إلــى أن انقــاب منحنــى

المركزية العالمية.

منحنــى عوائــد الســندات ســيزداد مــع بــدء

العائــد فــي األســواق األميركيــة أثــار غضــب

بــدوره ،يشــير برافيــن كوراباتــي كبيــر

البنــك المركــزي األميركــي بخفــض أســعار

الرئيــس األميركــي دونالد ترامــب الذي كتب

اســتراتيجيي

لــدى

علــى تويتــر :ان رئيــس مجلــس االحتياطــي

«غولدمان ساكس» إلى أن البيانات األوروبية

كمــا أدى االندفــاع العالمــي للســندات إلــى

األميركي (البنك المركزي) جاهل.

والصينيــة الســيئة كانــت الســبب الرئيســي

انقــاب منحنــى عائــد الســندات البريطانيــة

وجهــة لمــاذات المســتثمرين اآلمنــة ،نظــرا
لوجــود عــدد اقــل مــن األصــول ذات العائــد
اإليجابي.
ويضيف :أن انعكاس منحنى عائد الســندات
األميركيــة إلــى مســتويات قياســية متدنيــة
يشــير إلــى حــدوث ركــود اقتصــادي أميركي
«االنقــاب المجنــون لمنحنــى عائد الســندات

إلى كبح االقتصاد األميركي.

األميركية» بشكل مباشر على البنك الفدرالي،

وأضافــت :مــع تزايــد المخــاوف مــن ضعــف

ويعتقــد الرئيــس األميركــي بــان البنــك قــام

االقتصــاد في المســتقبل ،يقوم المســتثمرون

ونقلــت «بلومبيــرغ» عــن نــادر النعيمي رئيس

الضطــراب الســندات العالميــة .ولفــت تقريــر

ألجل عامين إلى  10أعوام األربعاء الماضي.

برفع أســعار الفائدة بســرعة كبيرة ،كما يعتبر

بتخفيــض عائــدات األصــول الطويلــة األجل

قســم األســواق فــي «ايــه ام بــي كابيتــال

«بلومبيــرغ» إلى أن مؤشــر آخر للركود تجري

أن تــردد مجلــس االحتياطــي الفدرالــي فــي

علــى أمــل انخفــاض األســعار ،مــا يشــكل

وقالــت «بلومبيــرغ» :وضع ترامــب اللوم على

تخفيــف السياســة الماليــة بقوة اكبــر قد أدى

حافــزا آخر لشــراء الســندات ،وهــذا يعني أن

األســواق

العالميــة

الفائدة.

بنســبة تتــراوح بيــن  %55و %60على مدى
األشــهر الـــ 12المقبلــة .يمكننــا مناقشــة ما إذا
كانــت تلــك التوقعــات دقيقــة ،لكــن ال يــزال
يبــدو أننــا نتجــه ببــطء إلــى الركــود ونحتاج
إلــى بعــض المفاجــآت اإليجابيــة لتغييــر
االتجاهات الحالية.
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إطالق نار على الحدود

بين الهند وباكستان
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سريناغار ـ أ ف ب

بعد ساعات من عقد مجلس األمن أول

“فرح السودان” ...اتفاق تاريخي بحضور إقليمي ودولي

العهد الجديد يحل المجلس “العسكري” ويشكل “السيادي” االنتقالي

جلسة بخصوص كشمير منذ نحو 50
عاما على إثر إلغاء نيودلهي الحكم
الذاتي لإلقليم المتنازع عليه ،وقع

الخرطوم ـ وكاالت

أمس السبت إطالق نار كثيف عبر

فتح السودان ،أمس السبت ،صفحة جديدة عقب التوقيع النهائي على وثائق المرحلة االنتقالية ،التي تمثل بداية جديدة في تاريخ البالد الحديث .ووقع االتفاق

الحدود بين قوات الهند وباكستان.
وقال مسؤول حكومي كبير في

نائــب رئيــس المجلــس العســكري الســوداني محمــد حمــدان دقلو ،إلــى جانب أحمد ربيع عــن قوى الحريــة والتغيير .وحضرت وفــود عربية ودولية رفيعة المســتوى

إن “تبادل إطالق النار ال يزال
الهند ّ

مراسم التوقيع التاريخي على اإلعالن الدستوري ،الذي يمهد لتشكيل الحكومة وبدء الفترة االنتقالية.

جاريا” ،ووصفه بأنه “كثيف” .وذكرت

ومــن شــأن التوقيع ،الذي جــرى خالل حفل

أن جنديا هنديا قتل .ولم
مصادر ّ

أطلق عليه “فرح السودان” ،أن يشكل بداية

تعلق باكستان بعد على أعمال العنف.

المرحلة االنتقالية ،التي ستستمر  39شهرا.

وبشكل متقطع ،تدور اشتباكات

ويأتــي التوقيع النهائي على وثائق المرحلة

ومناوشات على خط المراقبة الذي

االنتقاليــة بعــد أســابيع مــن المفاوضــات

يقسم اإلقليم منذ نهاية االستعمار
البريطاني العام .1947

األحد

 18أغسطس 2019
 17ذو الحجة 1440

المتواصلــة

بيــن

المجلــس

العســكري

االنتقالــي ،الــذي يحكــم الســودان منذ عزل
الرئيس الســابق ،عمر البشير ،وقوى الحرية
والتغيير ،التي قادت الحراك في الشارع.
وكان الطرفــان وقعــا باألحــرف األولى ،يوم
 4أغســطس ،علــى اإلعالن الدســتوري الذي

أم وأوالدها الستة في غارات بإدلب
مقتل ّ

طال انتظاره في السودان.
ويتــوج التوقيــع التاريخــي  8أشــهر مــن
الحــراك الشــعبي ضد نظام الرئيس الســابق

دير شرقي ـ أ ف ب

عمر البشير.

قتلت سيدة مع أوالدها الستة أمس السبت جراء غارات لقوات النظام على قرية

ويعتبــر

السياســيون ،االتفــاق انتصــارا للثــورة

في محافظة إدلب في شــمال غرب ســوريا ،وفق ما أفاد المرصد الســوري لحقوق

وأهدافهــا ،ويــرى قــادة الجيــش أنهــم بذلك

اإلنسان ،في إطار التصعيد المستمر على المنطقة منذ أكثر من  3أشهر.
وأفــاد المرصــد عــن قصــف جــوي

الـ.18

لقــوات النظــام علــى قريــة ديــر

وجــاءت حصيلــة قتلــى الســبت
ً
مدنيــا 15 ،منهــم
غــداة مقتــل 17

النعمــان فــي جنــوب إدلــب ،مــا

جــراء غــارات روســية اســتهدفت
ً
تجمعــا للنازحيــن فــي المنطقــة

و 6مــن أوالدهــا 3 ،منهم دون ســن

ذاتها ،وفق المرصد.

شــرقي القريبــة مــن مدينــة معــرة
تســبب بمقتل  7مدنيين هم سيدة
ّ

المتظاهــرون،

وممثلوهــم

أحمد ربيع والبرهان بعد توقيع وثائق المرحلة االنتقالية (أ ف ب)

جنبوا البالد حربا أهلية.
وحســب الجــدول الزمنــي ،فــإن الـــ 18مــن
أغســطس ،أي اليــوم األحد ،سيشــهد تعيين
المجلــس الســيادي ،الــذي سيتشــكل مــن
ممثليــن عــن المجلــس العســكري االنتقالــي
وقوى الحرية.
وفــي الـــ 19من أغســطس ،يتوقــع أن يؤدي
أعضــاء المجلــس الســيادي القســم أمــام

الجزائر ..طالب يعرقلون اجتماع “لجنة الحوار”

رئيــس القضــاء ،وفــي نفــس اليوم ســيكون

الجزائر ـ أ ف ب

ً
اجتماعا لـ ـ ”هيئة الحــوار” التي كلفتها
عرقــل عشــرات الطــاب فــي الجزائر أمس الســبت
ً
السلطة المساعدة في إخراج البالد من األزمة ،وذلك تنديدا بقيام نقابة طالبية يتهمونها
بتأييد السلطة بتمثيلهم ،وفق وسائل إعالم محلية وشبكات التواصل االجتماعي.

قبــل الحشــود فــي قاعــة الصداقــة التــي
شــهدت التوقيع التاريخي “وصيتي لشــعب
الســودان أن يكونوا حفظة للسالم” ،مضيفا
“يعتبــر هــذا اليــوم يــوم انتصــار لنــا جميعا،
لجميع من عمل من أجل السودان”.

مرحلة البناء

أول اجتماع للمجلس.

قــال رئيــس المجلــس العســكري االنتقالــي

ويــوم الثالثاء ،ينتظر أن يتم تعيين رئيس

فــي الســودان ،الفريــق أول ركــن عبدالفتاح

مجلــس الــوزراء الســوداني ،علــى أن يؤدي

البرهــان ،إن القــوات المســلحة هي “شــريك

القســم ،فــي اليــوم التالــي ،أمــام المجلــس

الشــعب فــي التحــرر” ،معربــا عــن شــكره

السيادي وأمام رئيس القضاء.

لــكل من أســهم فــي إنجــاز االتفــاق المتعلق
بالمرحلــة االنتقاليــة ،داعيــا الشــباب إلــى

وتشــكلت “هيئــة الحــوار الوطنــي” فــي

ويرفض الحراك الذي يشارك به الطالب

الطريق للديمقراطية

يوليــو وألقــي علــى عاتقهــا التشــاور مــع

بشــكل واســع ،هــذا الحــوار ،ويطالــب

األحــزاب السياســية والمجتمــع المدنــي

بتفكيــك الســلطة الموروثــة مــن نحــو

أشــار رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد خالل

وممثليــن عــن الحــراك االحتجاجــي،

عقديــن مــن حكــم بوتفليقة قبــل إجراء

بغيــة تحديــد آليــات إلجــراء انتخابــات

أي اقتــراع وإقامــة مؤسســات انتقاليــة،

رئاســية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز

األمر الذي ترفضه الســلطات الجزائرية،

بوتفليقة في  2أبريل.

بشقيها المدني والعسكري.

“اإلسهام في نهضة السودان”.

الكلمــة التــي ألقاهــا بعــد مراســم التوقيــع
التاريخــي فــي الخرطــوم ،علــى وثائــق
المرحلــة االنتقاليــة ،إلــى أن “الطريــق إلــى
الديمقراطية في السودان بدأ اليوم”.
وقــال أحمــد ،الــذي القــى حفــاوة كبيرة من

الثورة السودانية.

وشــدد البرهــان ،أن البــاد تتجــه اآلن نحــو
مرحلــة البنــاء ،داعيــا مختلــف أطيــاف
الشــعب الســوداني إلــى “جعــل هــذا اليــوم
محطــة لتجــاوز مــرارات الماضــي والنظــر
قدما نحو المســتقبل ..فأوقــات البناء أثمن
من أن نضيعها في الذكريات المريرة”.

سالم شامل
قالــت قــوى الحريــة والتغييــر ،علــى لســان
ممثلهــا محمــد ناجــي األصــم ،إن الســام
ً
شامل دون استثناء ،مشي ًدا
يجب أن يكون
بدور الوسطاء في التوصل لالتفاق.
وأكــد األصــم التمســك بالتحقيــق فــي فض

اعتصام القيادة العامة ،مشــد ًدا على أهمية
المســاواة بيــن أقاليــم الســودان ومحاربــة
الفســاد إلنعاش االقتصاد .كما طالب بإنهاء
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة .واتهــم
النظــام الســابق بتخريــب عالقــات البــاد
الخارجية.
مــن جانبــه ،وصــف رئيــس حــزب األمــة
القومــي ،الصــادق المهــدي ،التوقيــع علــى
االتفــاق بالعبور نحــو الحكم المدني ،مطال ًبا

بعــدم إقصاء أي طرف مــن المرحلة المقبلة

للتحــول الديمقراطي .وأشــاد المهدي بدور
إثيوبيــا واالتحــاد اإلفريقــي والعــرب فــي

التوصل التفاق ،مشد ًدا على دور المرأة في

الرياض تبارك االتفاق”
قــال وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة
الســعودية عــادل الجبيــر إن الســودان يقف
على عتبة مستقبل أفضل ألبنائها بعيدا عن
أي مؤثــرات تســتهدف وحــدة شــعبه ،معبرا
عن ثقة بالده في االتفاق التاريخي.
وأوضــح الجبير ،من الخرطوم “الســعودية،
ومنــذ بدايــة األحــداث ،بذلــت كل الجهــود
للمســاهمة فــي تحقيــق تطلعــات الشــعب
السوداني”.
وأوضــح أن المملكــة الســعودية تبــارك
االتفــاق التاريخــي الذي توصلــت إليه كافة
األطــراف الســودانية “الهــادف إلــى الحفاظ
على سالمة السودان وأمنه واستقراره”.
وختــم حديثــه بالقــول “حكومة الســعودية
تطلــب مــن كل الــدول الوقــوف إلــى جانب
الســودان الشــقيق وهــو يفتــح صفحــة
جديدة في تاريخه”.

السعودية :هجوم إرهابي على حقل الشيبة البترولي االنفصاليون ينسحبون من بعض المواقع بعدن
االعتــداء الجبــان يمثــل تهديدا ألمــن الطاقــة العالمية

اإلرياني :نشيد بدور السعودية واإلمارات باحتواء األحداث

الرياض ـ وكاالت

عدن ـ أ ف ب

قالــت وزارة الطاقــة الســعودية ،أمــس الســبت ،إن إحــدى

أعلــن عضــو فــي الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بها دوليــا أن القوات االنفصاليــة التابعة للمجلــس االنتقالي الجنوبي انســحبت من مبان

وحــدات معمــل للغــاز الطبيعــي فــي حقــل الشــيبة البترولــي

رسمية عدة سيطرت عليها أخيرا في عدن من القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي ،على ما أعلن عضو في الحكومة أمس

جنــوب شــرقي الســعودية تعرضت لهجوم إرهابــي .وأوضحت

الســبت .وكتب وزير اإلعالم معمر اإلرياني على تويتر أن االنفصاليين أخلوا مقار الحكومة ومجلس القضاء األعلى والبنك المركزي

الــوزارة أن الهجــوم “تــم عــن طريــق طائــرات مســيرة من دون

إضافة إلى مستشفى عدن ،بعدما كان االئتالف العسكري بقيادة السعودية أعلن في وقت سابق عن هذا االنسحاب في بيان.

طيــار “درون” مفخخــة ،ونجــم عــن ذلــك حريق تمت الســيطرة
عليــه ،بعــد أن َّ
خلــف أضــرارا محــدودة ،ودون أي إصابــات

عاليــا بـــ “دور األشــقاء فــي المملكــة العربيــة
وأشــاد اإلريانــي
ً

بشــرية ،بحســب مــا أوردت وكالة األنباء الســعودية الرســمية

عــدن ،وندعــو إلــى توحيــد جميــع الجهــود الوطنيــة فــي المعركة

الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة باحتــواء أحــداث

“واس” بحســابها الرســمي علــى “تويتــر” .وأكــد وزيــر الطاقــة

الرئيســة لليمنييــن وعــدم االنشــغال بمعــارك جانبيــة وبمــا يضمن

والصناعــة والثــروة المعدنية ،خالد الفالــح ،أن “االعتداء على

اســتعادة الدولــة وإســقاط انقالب الميليشــيا الحوثيــة المدعومة

حقل الشــيبة البترولي خلف أضرارًا محدودة ،وإنتاج المملكة

مــن إيــران” .ويتدخــل االئتــاف العســكري فــي اليمــن منــذ العــام
 2015لمحاربــة المتمرديــن الحوثييــن الذيــن يســيطرون علــى

وصادراتها من البترول لم تتأثر من العمل اإلرهابي”.
وشــدد الفالــح علــى أن “المملكــة تديــن بأشــد العبــارات هــذا الهجــوم

وزارة الطاقة السعودي خالد الفالح

امتــداد لتلــك األعمــال التي اســتهدفت مؤخرًا سالســل إمــداد البترول

وبالتالي يمثل تهدي ًدا لالقتصاد العالمي” .وتابع وزير الطاقة السعودي

العالميــة بمــا فــي ذلــك أنابيــب النفط فــي المملكة ،وناقــات النفط في

“يبــرز هــذا الهجــوم الجبان مــرة أخرى أهميــة تصدي المجتمــع الدولي

الخليج العربي وغيرها” .وقال إن “هذا االســتهداف لمنشــآت حيوية ال

لكافة الجهات اإلرهابية التي تنفذ مثل هذه األعمال التخريبية بما في

يستهدف المملكة فحسب ،وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم،

ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران”.

الجبــان” ،مؤكــدا أن “هــذا العمــل اإلرهابــي والتخريبــي ،مــا هــو إال

العاصمــة صنعــاء .وأضــاف اإلريانــي أن االســتعدادات جاريــة
النسحاب االنفصاليين من مقر وزارة الداخلية ومصفاة عدن.
وشــاهد مراســلو وكالة فرانس برس ســيارات عســكرية سعودية
وإماراتية تحمي مقر الحكومة والمجلس األعلى للقضاء والبنك
المركــزي ،فــي حيــن أشــاروا إلــى أن قــوات المجلــس االنتقالــي
الجنوبــي ال تــزال تســيطر على مواقع مجاورة .وقال المراســلون
إن القصر الرئاسي بات أيضا تحت حماية القوات السعودية.

وزير اإلعالم معمر اإلرياني

خبير أممي :إعدامات إيران تطول األطفال

بيلوسي تندد بـ “ضعف” ترامب ونتنياهو

السيسي يعين رئيسا جديدا لهيئة قناة السويس

نيويورك ـ أ ب

واشنطن ـ أ ب

القاهرة ـ رويترز

قــال خبيــر األمم المتحــدة المعنــي بحقوق

انتقــدت رئيســة مجلــس النــواب األميركي

قالــت الرئاســة المصريــة فــي بيــان أمــس

اإلنســان فــي إيران ،إن العام الماضي شــهد

نانســي بيلوســي قــرار إســرائيل منــع

الســبت إن الرئيــس عبدالفتــاح السيســي

قيــودا متزايــدة علــى الحــق فــي حريــة

مشرعتين في المجلس من زيارتها ،منددة

التعبيــر واالنتهــاكات المســتمرة للحــق فــي

بـ ”ضعف” الرئيس األميركي دونالد ترامب،

الحياة والحرية ،خصوصا أحكام اإلعدام.

ورئيــس وزراء إســرائيل بنيامين نتنياهو.

وأشار جاويد رحمن إلى  253عملية إعدام

وقالــت بيلوســي فــي تصريــح لوكالــة

فــي إيــران تــم اإلبــاغ عنهــا بحــق بالغيــن

“أسوشيتد برس” أمس السبت تعليقا على

وأطفــال ،وفــق “أسوشــيتد بــرس” ،أمــس
الســبت .وأوضــح رحمــن فــي تقريــر ســلمه
إلــى الجمعيــة العامة أنه علــى الرغم من أن
عــدد عمليات اإلعدام كان األدنى منذ العام
 ،2007فــإن “عــدد عمليــات اإلعــدام ما زال
واحدا من أعلى المعدالت في العالم”.
وأضــاف أن هــذا التراجــع الكبيــر يعزى إلى
تطبيــق تعديــل العــام  2017علــى قانــون

العام .2018
وأعرب جاويد عن قلقه من أن إيران لديها
أكثــر من  80جريمة يعاقب عليها باإلعدام،
وأضاف أن العديد من هذه الجرائم ال تعتبر
جرائم خطيرة بموجب العهد الدولي.
وقــال جاويــد إن من بيــن األطفال الســبعة
المذنبيــن ،الذيــن أفيــد بأنهــم أعدمــوا فــي

قرار إسرائيل يوم الجمعة منع المشرعتين
الديمقراطيتين إلهان عمر ورشــيدة طليب
من زيارة األراضي الفلســطينية المحتملة،
إن ترامــب ونتنياهــو عاجــزان عن اإلضرار
بالعالقــات القديمة بيــن الواليات المتحدة
وإســرائيل ،وتابعــت “ال يمكننــا الســماح
بــأن يصبــح ضعفهمــا عائقــا أمــام عالقاتنــا

عيــن الفريــق أســامة ربيــع رئيســا لهيئــة قناة
الســويس خلفــا للفريــق مهــاب مميــش الــذي
عينه السيسي مستشارا للرئاسة لمشروعات
محــور قنــاة الســويس والموانــئ البحريــة.
وأضافــت الرئاســة أن السيســي أصــدر قرارا
تحتاج إلى الموافقة من الكونغرس.
مــن جانبــه ،قــال الســيناتور الديمقراطــي
والمرشــح المحتمــل عــن حزبــه النتخابات
الرئاســة المقبلــة بيرنــي ســاندرز ،إن هــذا
التطــور لــم يكــن مســتبعدا ،واتهــم ترامــب
بالعنصريــة وكراهيــة األجانــب والتعصــب
الطائفــي .وانتقــد ســاندرز ،وهو من أصول

 ،2018طفــان يبلغــان مــن العمــر  17عامــا

المتطورة” .وأشارت بيلوسي إلى أن التزام
واشــنطن بعالقاتها مــع تل أبيب ال يتوقف

يهوديــة بشــدة قــرار حظــر دخــول أعضاء

انخفــاض عــدد عمليــات اإلعــدام المتعلقــة

فــي أبريــل بتهمــة االغتصــاب والســرقة

علــى أي زعيــم ،ولذلــك لــن تكــون للحادث

بالجرائــم المرتبطــة بالمخــدرات مــن 231

المزعوميــن ،وأفيــد بأنهمــا أجبــرا علــى

األخيــر تداعيــات طويلــة األمــد ،خصوصــا

فــي الكونغرس األميركي إســرائيل معتبرا
ّ
وذكر
إيــاه إســاءة إلى الواليــات المتحــدة،
تــل أبيــب بأنهــا تحصــل من واشــنطن على

فــي العــام  2017إلــى  24علــى األقــل فــي

االعتراف تحت التعذيب.

في ما يتعلق بالمســاعدات األميركية التي

مساعدات مالية بمليارات الدوالرات.

مكافحــة المخــدرات اإليرانــي الــذي شــهد

رئيســا
أيضــا بتعييــن المهنــدس يحيــى زكي
ً

للهيئــة العامــة للمنطقــة االقتصاديــة لقنــاة

الســويس .وُ لــد الفريــق أســامة ربيــع العــام
 ،1955وتخــرج فــي الكليــة البحريــة عــام
 ،1977وترقــى فــي المناصــب داخــل القوات
البحريــة ،إذ شــغل عــد ًدا مــن الوظائــف

الرئيســة أهمها قائد كاســحة ألغام بمجموعة
الكاســحات ،ورئيــس أركان لــواء مكافحــة
األلغــام ،وقائد جناح الفنــون البحرية بالكلية
البحريــة ،وتولى قيادة لواء مكافحة األلغام.
كمــا تولــى منصب قائــد القــوات البحرية في
أبريــل نيســان  2015وتــم ترقيتــه إلــى رتبــة

فريــق خالل العام نفســه .حصل الفريق ربيع
علــى ميداليــة الخدمــة الطويلــة والقــدوة
الحســنة ،ونــوط الخدمــة العســكرية مــن
الطبقة الثانية ،وميدالية المشــاركة في ثورة
ينايــر ،وميداليــة  30يونيــو ،قبــل أن يتولــى
منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس ،في
ديســمبر كانــون األول  ،2016وحتــى صــدور
القرار الجمهوري يوم السبت.
وتعــد قنــاة الســويس شــريانا هامــا للنقــل
حــول العالــم ،إذ إن  % 80من حجم التجارة
العالمية ينقل بحرا ،وتعمل القناة على تقليل
المسافات بين الشرق والغرب.

Osama.almajed@albiladpress.com
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أسامة الماجد

إذا كانــت إيــران تهــدد األمــن العربــي ،فمــن المنطقــي حشــد كل الطاقــات

بصمــات كبيــرة ومؤثــرة فــي كل الميادين ،تخــرج قطر باأللحــان واألنغام

العربيــة فــي إطــار إرادة سياســية موحــدة بصياغــة اســتراتيجية شــاملة

اإليرانيــة وبنظــرة الهثــة إلثــارة الفتــن واالضطرابات فــي محيطنا بهدف

متكاملة في مواجهة الخطر المشترك ،وتم بالفعل بناء سور لحماية األمة

زعزعــة األمــن واالســتقرار ودعــم اإلرهــاب وزرع الخاليــا المعاديــة فــي

العربيــة باســتثناء قطــر التــي مازالــت تغــرد خارج الســرب العربــي ،حيث
أخــذت تدعــم النفــوذ األجنبــي عبر فتح القواعــد التركيــة واإليرانية على
أراضيهــا ،وتتجــه نحــو عملية خلــق مجتمع غريب ال يمــت للعروبة بصلة،
وال يعزز المواقف الداعمة لقضايا العرب والمسلمين.
وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة كتب تغريدة في حسابه
الرســمي علــى موقــع التواصــل االجتماعــي “تويتــر”“ :مقــال فــي جريــدة
“حريــة” التركيــة يشــير إلــى افتتــاح قاعــدة طــارق بــن زيــاد التركيــة فــي
الدوحــة ،ويذكــر “البحــر مــن ورائكــم والعدو مــن أمامكم” ،ويلمــح إلى أن

أوطاننــا .المشــكلة أن قطر تتصور أن لهــا دورا تاريخيا بكل معاني الكلمة
وتقــف بهيبــة متزايدة عندما تســتعين باإليرانيين واألتراك ،في حين أنها
تعاني الضعف والتمزق وجســدها مليء بالثغرات والفجوات ويكفي أنها
تقــف خلــف حاجز بشــري غيــر عربي وباعت أثمــن وأغلى ما فــي الوجود
“العروبة”.
مــا الــذي بقــي في قطر وما الذي لم تفعله لغاية اآلن إللحاق الضرر باألمن
العربي ودعم القوى المعادية عبر وسائل متعددة ومتنوعة ،ما الذي تريد
أن تصــل إليــه هذه الدولة التي يســيرها األجنبي وحول نمط الحياة فيها

الخطــر والعــدو هــو المملكــة العربيــة الســعودية! لــم يبق قناع لم يســقط،

إلى أسلوب تآمر وإرهاب وحمالت تشويه متعمدة ضد األشقاء.

بينمــا تعمــل المملكة العربية الســعودية واإلمارات ومصــر والبحرين على

» »قطر تؤكد للمرة المليون موقفها المعادي لألمن واالستقرار العربي

وواضح أن قطر ليست منا”.
وحــدة قضايــا العالــم اإلســامي وهمومــه ووحــدة الصــف العربــي ،ولهــا

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

األحد
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للتواصل17111483 :

ومساندتها اإلرهاب وكل يوم تظهر متلبسة بجريمة جديدة.

بدور عدنان

السعودي إماراتي واإلماراتي سعودي
المملكــة العربيــة الســعودية واإلمارات تاريخ عتيــد ،ترتبطان مع بعضهما
ُ
واأللفة والتعاون ،تتشاركان نفس المبادئ والقيم القائمة
بأواصر المحبة
علــى نبــذ اإلرهــاب والتطــرف والكراهيــة وتجتمعــان على الحــق والحزم
والعدالــة ،طريقهمــا قويــم ال يحيــد وال يتلوى مثل البعــض ،تحالفهما في
اليمــن واضــح المعالــم ومــدروس ُ
الخطــى ،لــم ينتــج عــن تخبــط أو عمــل
فردي ،بل يعتمد على التعاون والتنسيق وتغليب المصلحة الوطنية لليمن
واليمنييــن بشــكل عــام وذلــك تحــت مظلة الشــرعية ،وعلــى أرض الواقع
شــتان بيــن مــا تعكســه الصحف الصفــراء والقنــوات اإلعالميــة المأجورة
وبين الواقع المتجذر في التاريخ ،واقع ال يحتاج إلى تنظير وتحليل.
ً
جليا في اســتقبال عاهــل المملكة العربية الســعودية الملك
وتجســد ذلــك
ســلمان بــن عبدالعزيــز لولــي عهــد أبوظبــي ســمو الشــيخ محمــد بــن زايد
قبــل أيــام ليدحــض الشــائعات المغرضــة التي روجــت لها وســائل اإلعالم
التــي تقتــات علــى إثارة الفتن والبلبلة ،لقاء فنــد زيف ما صورته وحاكته
منصات تسعى للنيل وتثبيط عزيمة وهمة جنودنا البواسل.
كانــت الصــور بحــد ذاتهــا تتكلــم وتنطــق بمــا في قلــب كل إماراتــي تجاه
الســعودية ،وبمــا فــي قلــب كل ســعودي تجــاه اإلمــارات ،عالقــة تســمو
ahmedjuma44@yahoo.com

وترتقي باالعتزاز والفخر بما يجمع الدولتين.
» »وجاء رد أمير منطقة مكة رئيس لجنة الحج المركزية األمير
خالد الفيصل ليقطع الشك باليقين ويكون بمثابة كلمة الفصل
بالموضوع عندما استفسر أحد الصحافيين عن صحة الخالف

خليفة بن سلمان

يحدث تغييرا عالميا

ليجيب سموه بما سيبقى في األذهان لسنين عديدة حيث قال“ :كل

أحمد جمعة

سعودي إماراتي وكل إماراتي سعودي”.

جئنا إلى هذه الحياة كي نبني وال نهدم ،وُ هِ بنا العقل والحكمة ل ُنبدع ونبتكر ،وَ وُ هِ بنا

الفخــر التــي تشــهد على ما أنجزه من مكاســب خدمت البشــرية من خــال دوره على

اإلرادة كــي نــزرع ونحصد ،هذا نموذج اإلنســان الــذي يعيش على هذا الكوكب ويؤثر

الصعيــد الدولــي ،وهــو دور يضــاف إلنجازاته وســط شــعبه وأبنائــه ،فأولوياته رؤيته

فــي البشــرية مــن خالل عطائــه وتأثيــره وبصماته في المحيــط العالمي الواســع ،هذا

أبناءه فخورين ببلدهم معتزين بوطنهم ،وهذه التهاني التي تنهال على سموه طوال

اإلنســان يتجســد في شخصية ســمو األمير الرئيس الحبيب حفظه هللا ورعاه خليفة
ً
ً
ً
نادرا للبناء ما تركه
منهجا
فرقا في العالم نحو األفضل ،وترك
بن ســلمان الذي شــكل
قائــد ،قلــة نــادرة من القادة جاءوا لهذا العالم وتركــوا فرقا وبصمات ،وأحدهم خليفة
بن ســلمان .فهو نموذج للرجال الذين وُ لدوا وعاشــوا ليبنوا ويعمروا ،في وقت الســلم
ً
إنجازا
وعنــد المحــن تعرفهــم بعطائهــم الــذي ال ينضــب ،وها هي مناســبة أخرى تولــد
جديدا يضاف لإلنجازات العديدة التي حققها ســموه ،والتي نحتفل بها متمثلة بمنح

العــام مــن كل المحافــل العربيــة واإلقليميــة والدولية هي الشــاهد ،فكل هــذا التكريم
المتوالــي حــول دوره الرائــد فــي البناء والتنميــة أصبح محور االهتمــام الدولي وهذا
يعكــس حجــم المنجــزات التــي حققها ســموه من خالل عطائه المســتمر الــذي ال يكل،
ً
نموذجا للــدول العصرية،
فالخطــط التنمويــة فــي مختلــف المجاالت جعلــت البحرين
وأثبتــت أن القائــد ليــس فقــط مــن يجعــل اآلخريــن يثقون به ،بــل القائــد المميز الذي
يجعل اآلخرين يثقون بأنفسهم ،لهذا تجدنا واثقين من أنفسنا.

سموه جائزة ضيف الشرف النرويجية لعام  2019من قبل المنظمة النرويجية تقديرًا

فبعد كل ســنوات االزدهار والنمو التي شــهدتها البالد وكانت بصمات ســموه تطبع كل

المبني على الثقة واإليمان بدور وأهمية نشــر وتعزيز الســام واألمن والتســامح بين

القطاعــات والمجــاالت ،ها هي بصماته تشــمل المحيط العالمــي كقائد أممي يؤثر في
ً
فرقــا ،فســموه العقل المدبر لكل هــذه القاعدة التنمويــة التي وضعت
العالــم ويحــدث

وامتنانــا لجهــود ســموه المباركــة والفعالــة عبــر مســيرته الطويلــة من العمــل الدؤوب
األمــم والشــعوب ،وبــث ثقافــة الســلم الدولي في األرجــاء بجهود ســموه الفعالة على
الصعيديــن اإلقليمــي والعالمــي ،فــي احتفاليــة كبيــرة أقيمــت برعايــة رئيســة وزراء
مملكة النرويج.
هذه هي مسيرة سموه ،فال يكاد يمر يوم أو مناسبة ،إال وإنجاز جديد ،يضاف ألوسمة

سمر األبيوكي

البحريــن على مشــارف االزدهار مع الدول المتقدمــة بين األمم في الريادة ،فيحق لنا
أن نفخر بإنجازات سموه العالمية.
» »تنويرة :الصالة محبة ال تؤدها مادام قلبك مثقال بالحقد.

مبادرة التعريف بالجسم الصحافي البحريني
تعكــف رئيســة جمعيــة الصحافييــن حاليــا علــى نشــر مبــادرة
التعريــف بالجســم الصحافي البحريني ،وهــي مبادرة فريدة من
نوعها تتيح لجميع األجيال التعرف على بعضهم من خالل منبر

sm.adnan56
@hotmail.com

إعالمــي تقــوده الزميلــة عهدية أحمد ،والتي بدورها اســتطاعت
أن تكسر الحواجز وتصل إلى قلوب زمالئها وزميالتها في أشهر
قليلة منذ توليها قيادة الجمعية.
الحقيقــة أن رئاســة الجمعيــة تعــد تحديــا نوعيــا ،فالــكل يعلــم
أن الصحافــة مهنــة المتاعــب ،ومــن الصعــب أن تجمــع فيهــا كل

حصر وظائف للبحرينيين

ممارســيها ،فنحــن نختلــف فــي الفكــر والمضمــون واآلراء التــي

محمد المحفوظ

نتبناهــا ،ومــن يتواجد في أجواء اإلعالم في العالم بأســره يعلم
تمــام اليقيــن مــا تحملــه هــذه المهنــة مــن تنافســية ،والكثيــر من

أن يســعى البرلمــان البحرينــي لحصــر بعــض

مــن مؤهــات حــق كفلــه لهــم دســتور مملكــة

أن يكــون الخيــار المفضــل أمــام المستشــفيات

الوظائــف علــى المواطــن البحرينــي خطــوة
فــي منتهــى األهميــة ولــو جــاءت متأخــرة،

فــإن الذي يتمناه كل فرد أن
البحريــن ،وبالتالي
ّ

يحظــى المقتــرح بالجدية واهتمــام كل أعضاء

الخاصة “األجانب”!
المطلوب وبشــكل عاجــل هو العمل على إحالل

المقتــرح بقانــون تقــدم به النائب أحمد الســلوم

المجلس النيابي.

ومــؤداه اقتصــار وظائــف محــددة علــى أبنــاء
البحريــن ومــن بينهــا :التمريــض والمحاســبة

أن هناك
إن المفارقــة التــي تبعث على الدهشــة ّ
ّ

آالفا من الوظائف يشــغلها األجانب في القطاع

ألن ذلــك سيســهم فــي تحســين أوضاعهــم بدال

المــدارس

الخاص والقطاع العام أيضا ،وهذا ما يدعو إلى

ومدققو الحسابات ومدراء الفنادق إضافة إلى

األسف .ولكي تحقق الخطوة المذكورة النجاح

من انتظارهم ســنوات دون ممارســة للمهنة ،ما
ً
فادحــا ربمــا يجعلهم غيــر قادرين
يشــكل خطــأ

المستشــارين القانونييــن والوظائــف اإلداريــة

علــى المجلــس النيابــي أن يلــزم كل الجهــات

والهندســة

والتدريــس

ومــدراء

الكفــاءات البحرينية في مختلف التخصصات،

على اإللمام بها مستقبال.

وغيرها.

الحكوميــة بتوظيــف العاطليــن وإحاللهــم فــي

أمــا األســباب التــي دعــت النائــب لرفــع المذكرة

المواقــع التــي يشــغلها لألســف األجانــب ،أليس

أن هناك
لهيئة مكتب مجلس النواب فال أعتقد ّ

من المستغرب أن يكون هناك أجانب في قطاع

للتدريب ألنها ستشكل نقطة تحول لتوظيف

كالتمريــض فــي الوقــت الــذي يبقــى المئات من

آالف العاطلين وتأمين مستقبل عائالتهم ،وهذا

مــن البحرينييــن الذين ينتظــرون فرصتهم في

خريجي كلية التمريض عاطلين عن العمل؟ أال

يتطلب طبقا للقانون النيابي المقدم دعما

أن
التوظيــف منــذ ســنوات بعيــدة ،ناهيــك عــن ّ

يستحق هؤالء العاطلون بوصفهم مواطنين أن

ومساندة من صندوق العمل “تمكين” الذي

تكــون لهم األولوية فــي التوظيف؟ أما المحزن

سيهيئ الطاقات البحرينية الشابة ألخذ المواقع
القيادية في الوزارات والهيئات الحكومية.

مــن يجهلهــا ،وتتمثــل فــي وجــود أعــداد كبيرة

الحصــول على وظيفة تتناســب مع ما يحملون

» »والذي نأمله في األيام القادمة هو اعتماد آلية

االختالف عن باقي المهن األخرى.
قد يكون حماسي حاليا منوطا بحس أنثوي عال دفاعا وتشجيعا
أليــة امــرأة اســتطاعت أن تثبــت ذاتها وتصل لما تحلــم به ،وهو
ما ظهر جليا في مبادرة عهدية التي أشارت إلى عدد ال بأس به
من السيدات الطموحات الالتي تعملن في الحقل اإلعالمي دون
ملــل أو كلــل رغبــة فــي التميــز والحضور وإرســاء قواعــد مهنية
حقيقية بكل فخر.
» »ومضة :الجميلة هدى درويش تطل علينا بصوتها األكثر من رائع ،وتعد
عالمة فارقة في إذاعتنا المحلية ،وبإجماع شعبي تعد فراشة خفيفة

ولطيفة نقية تصل إلى قلوب مستمعيها والبعض يعدها من أهل داره
بارتباطه الوثيق بصوتها الشجي وخفة دمها وإلقائها ،بمثلها نفخر هي

وصاحبات العزم واإلرادة في “اإلعالم” وسائر إدارات اإلعالم في مملكتنا

الغالية.

مشاركة
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“الشباب والرياضة” تنظم احتفالية “فرحة وطن”

بـــمـــنـــاســـبـــة فــــــوز الـــمـــنـــتـــخـــب األول لــــكــــرة الــــقــــدم بـــلـــقـــب غــــــرب آســيــا

ضاحية السيف  -وزارة شؤون الشباب والرياضة

نظمــت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة احتفــاال بمناســبة اإلنجاز الكبيــر الذي حققه
المنتخــب الوطنــي لكــرة القدم بتحقيق المركز األول في بطولة غرب آســيا لكرة القدم
“فرحــة وطــن الــذي أقيم في الصاالت الرياضة قرب األســتاد الوطني بمشــاركة العبي
المنتخب الوطني لكرة القدم.
وشهد المهرجان مشاركة وزير شؤون الشباب

انطلقــت مــن االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم

والرياضة أيمن المؤيد وعضو مجلس الشورى

مرورا بمنطقة سند ثم بوكوارة والرفاع ودوار

رئيــس لجنــة الشــباب رضــا منفــردي ،واألميــن

الســاعة وصــوال إلــى االســتاد الوطنــي موقــع

العــام المســاعد للمجلــس األعلــى للشــباب

االحتفال.

والرياضة عبدالرحمن عســكر ،ورئيس االتحاد

وشهدت مسيرة الحافلة حضورا كبير من قبل

البحرينــي لكــرة القدم الشــيخ علي بــن خليفة

الجماهيــر التــي بادرت من أجل المشــاركة في

آل خليفــة ،واألميــن العــام للجنــة األولمبيــة

هــذه المســيرة تعبيــرا منهــا واعتــزازا باإلنجــاز

البحرينية محمد النصف ،وأعضاء من مجلس

الكبيــر الــذي تحقــق في بطولة غرب آســيا كما

إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم.

أن مســيرة الحافلــة القــت ترحيبــا واســعا مــن

وكانــت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة قــد 

قبل المشاركين فيها ومرتادي الطريق.

أنهــت االســتعدادات اإلداريــة والفنيــة إلقامــة

وتضمن المهرجان العديد من المسابقات ومن 

المهرجــان وبذلــت كــوادر الــوزارة جهــودا

بينهــا مباريــات كرة القدم بمشــاركة العبي من

مضاعفة في سبيل التحضير واإلعداد المتميز

المنتخــب الوطني ،وســؤال وجواب للجماهير

إلقامــة المهرجــان ،الــذي كان مفتوحــا للجميع

الرياضي التي ستحضر المهرجان ،بطولة فيفا

من أجل المشاركة في برامجه وإبداء الفرحة

بليتيشن ،أفضل طفل يهدي المنتخب الوطني

وإظهارها باإلنجاز اإلقليمي الكبير الذي حققه

أغنيــة وأكثــر متســابق “يكلــكل” إضافــة إلــى

المنتخــب الوطنــي فــي بطولة غرب آســيا كما

العديــد مــن المســابقات والجوائــز القيمة التي

حرصت الــوزارة على تجهيز منطقة االحتفال

ستمنح للفائزين والمشاركين في المهرجان.

بالصــور المتميــزة باإلضافــة إلــى تجهيــز

والقت المســابقات التي أقيمت في المهرجان

الصاالت التي ستحتضن المهرجان.

مشــاركة واســعة مــن قبــل مختلــف الفئــات

وبــدأ المهرجــان الترفيهــي فرحــة وطــن عنــد

العمريــة والتــي أبــدت إعجابهــا الكبيــر بهــذه

الســاعة الرابعــة عصــرا بانطــاق المســيرة

المســابقات التي منحت الجميع فرصة التعبير

االحتفاليــة التــي شــارك فيهــا العبــو المنتخب

عــن فرحتهم بحصــول المنتخب الوطني لكرة

مــن خــال الحافلــة التــي تــم تجهيزهــا مــن

القــدم على لقب بطولة غرب آســيا ،كما قدموا

قبــل وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة ،التــي

الشــكر والتقديــر إلــى وزارة شــؤون الشــباب

والرياضــة على تنظيم المهرجان الكبير وإبراز

أبنائهم في االحتفال بإنجاز المنتخب الوطني

في فرحــة الوطن بحصــول المنتخب الوطني

رابطة جماهيرية شجعت المنتخب الوطني.

المســابقات والبرامــج بصــورة متميــزة القــت

كمــا قامــت الــوزارة بتجهيــز مناطــق ترفهيــة

على المراكز األول في بطولة غرب آسيا.

وكانــت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة قــد

وأطلقــت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة

وجهــت الدعــوة إلــى الجميــع للمشــاركة فــي

مســابقة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي

االحتفالية الكبيرة؛ إيمانا منها باشراك الجميع

ولضمــان مشــاركة جميــع الفئــات العمريــة في

وأعــرب المشــاركون فــي المهرجــان عــن

ألحلــى صــورة ســلفي مــع الالعبيــن ،وأحلــى

بالفرح واالبتهاج بما حققته المنتخب الوطني

االحتفاليــة الكبيــرة بلقــب غرب آســيا بتجهيز

شــكرهم وتقديرهم إلى وزارة شــؤون الشباب

فيديــو تفاعلــي مــع المنتخــب ،وأحلــى تزييــن

من إنجاز كبير في بطولة غرب آسيا وتحقيق

منطقــة خاصــة بألعاب األطفال والتي شــهدت

والرياضــة علــى تنظيمها لهــذا المهرجان الرائع

للســيارة ،وأحلــى رســم علــى الوجــه ،وأحلــى

اللقــب الغالــي وااللتقــاء بالعبــي البحريــن

حضــورا كبيــرا مــن قبــل العوائل للمشــاركة مع

الــذي أتاح الفرصة للجميع من أجل المشــاركة

فقــرة شــعرية ،وأحلــى فقــرة غنائيــة ،وأحلــى

األبطال الذين حققوا اإلنجاز الرفيع.

استحسان الجميع.

مصاحبة وبرامح متميزة باإلضافة إلى العديد

وقامــت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة 

من مطاعم التي خدمت مرتادي المهرجان.

منتخبا شواطئ الطائرة يتوجهان إلى صاللة
حسن علي
يغادر اليوم منتخبا الكرة الطائرة الشــاطئية للرجال والناشــئين الســاعة  3:40ظهرا إلى مدينة صاللة العمانية؛ للمشاركة في
البطولة العربية التي ستقام في الفترة من  18لغاية  24أغسطس الجاري.
ويتــرأس وفــد المنتخــب عضــو مجلــس
إدارة االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة
حســين حمــاد ،والجهــاز الفنــي المكــون مــن
مــدرب منتخــب الرجال علــي جعفر ،ومدرب
الناشــئين يونــس الهــدار ،فيمــا تضــم قائمــة
منتخــب الرجــال كال من أيمــن هرونة وناصر
عنــان ،وعلي مرهون ومحمد يعقوب ،وتضم
قائمــة منتخــب الناشــئين كال مــن علي أحمد
عليــوي وحســن ناصــر حســين ،وســيد أميــن

مصطفــى ومجتبــى الشــاخوري ،إضافــة إلى
الحكم المرافق عبدهللا حبيب.
وكان المنتخبــان قــد خاضا معســكرا تدريبيا
بمدينــة إقليبيــا بتونــس مــن  1لغايــة 10
أغســطس أجريــا خاللــه مجموعــة مــن
الحصــص التدريبيــة إلــى جانــب المباريــات
الوديــة للوصــول إلــى الجاهزيــة الفنيــة
المطلوبة ،فيما تم اختيار الالعبين بناء على
مســتوياتهم فــي أول دوري محلــي للفئتيــن

(الرجــال والناشــئين) نظمــه االتحــاد علــى
المالعب الرملية الشهر الماضي.
وســيعقد االجتمــاع الفنــي للمنتخبــات
المشــاركة يــوم غــد اإلثنيــن  19أغســطس
الجــاري ،والــذي ســيتم خالله اعتمــاد جدول
المنافسات وأهلية الالعبين وألوان القمصان
وتنســيق تدريبات المنتخبــات على المالعب
المعتمــدة .ويتطلــع منتخــب الرجال لتحقيق
نتيجــة إيجابيــة بعــد أن حقق المركــز الثاني

للمشاركة
بالبطولة العربية
للرجال والناشئين
والميداليــة الفضيــة (وصيــف العــرب) فــي
النســخة الماضيــة التــي أقيمــت فــي تونــس
 ،2018فيمــا يســعى منتخــب الناشــئين فــي
أول نسخة عربية للمنافسة على أحد المراكز
الثالثة األولى.

منتخبا الرجال والناشئين للشواطئ
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الرفاع يدشن مشواره العربي اليوم

يـــــاقـــــي اتــــــحــــــاد طــــنــــجــــة الــــمــــغــــربــــي فــــــي الـــــجـــــولـــــة األولــــــــى
أحمد مهدي

يخوض ممثل المملكة فريق الرفاع ،عند  9من مســاء اليوم (األحد) ،لقاء أمام فريق اتحاد طنجة المغربي ،ضمن منافســات الجولة
األولى للمجموعة األولى للدور التمهيدي لكأس محمد السادس لألندية العرب األبطال ،على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس
في المغرب.
ويعتبــر اللقاء تدشــينا لمشــوار الســماوي في

األرض والجمهور.

ويضــم وفــد الرفــاع فــي المغــرب كال مــن:

البطولــة العربيــة ،خصوصا مع ســعيه لخطف

وعقــد يــوم أمــس المؤتمــر الصحافــي الــذي

رئيــس الوفــد ريــاض الــذوادي ،المــدرب علي

البطاقــة المؤهلــة مــن المجموعــة؛ للتأهــل

يســبق انطالقــة المباريــات االفتتاحيــة

عاشــور ،مســاعدي المــدرب عــادل المرزوقــي

إلــى دور الـــ  ،32علمــا أن المجموعــة تضــم

للمجموعــة ،وحضــره مــن جانــب الرفــاع:

وســيد محمود جــال ،مدرب اللياقــة البدنية

أيضــا فريقــي هورســيد الصومالــي والــزوراء

المدرب علي عاشور والالعب عبدهللا مبارك،

ريــكاردو ،مــدرب الحــراس علي ســعيد ،مدير

العراقــي .ويتأهــل مــن المجموعــة الفريــق

وخــال المؤتمر أكد عاشــور أن الفريق وصل

الفريــق محمــد حســان ،اإلداري مصباح علي،

المتصدر فقط ،إلى جانب متصدر المجموعة

بعد رحلة متعبة اســتغرقت  26ساعة ،مشيرا

المحلــل الفنــي زهيــر محمــد ،اختصاصــي

الثانية.

إلــى جهوزيــة الفريــق بعــد اكتمــال صفوفــه

العــاج الطبيعي عبدالرحمــن صبحي وعامل

وكان الرفــاع قــد وصــل أمــس إلــى المغــرب

حديثــا قبل يومين مع عودة العبي المنتخب

المهمــات موهــان ،إضافــة إلــى  22العبــا هــم:

بعــد رحلــة مرهقة ،عبــر المرور بمدينــة “ملقا”

الوطنــي مــن بطولــة غــرب آســيا ،مبينــا أن

سيد شبر علوي ،كميل األسود ،حمد شمسان،

اإلســبانية؛ إثــر تأخيــر رحلتــه المفتــرض

الســماوي رصــد الفريــق المغربــي ويعــرف

ســيد رضــا عيســى ،محمــد صولــه ،جيجــي،

إقالعهــا من البحرين مباشــرة إلى المغرب ،إذ

مكامــن القــوة والضعــف لديــه ،فيمــا الالعــب

عبدالكريم فردان ،سيد هاشم عيسى ،حبيب

استمر التأخير حوالي  24ساعة.

عبدهللا مبارك أكد أن الرفاع سيكون ندا قويا

مرهــون ،حمد فؤاد ،مهــدي عبدالجبار ،محمد

وبالعودة إلى لقاء اليوم ،فإن الفريق الرفاعي

للمغربيين.

مرهــون ،عبــدهللا المــاص ،عدنــان فــواز ،علي

بقيــادة المــدرب علــي عاشــور يســعى إلــى

وشــارك الجهــاز اإلداري فــي االجتمــاع

عبــدهللا ،فيصــل غــازي ،غانــم مســعد ،صالــح

تحقيق بداية طيبة وإيجابية في المجموعة،

التنســيقي وحضره مدير فريق الرفاع محمد

إبراهيم ،ســلمان جميل ،سعود حسين ،صالح

خصوصــا أنــه يلعــب أمــام الفريــق صاحــب

حسان ومساعده اإلداري مصباح علي.

محمد وسيد مهدي باقر.

من المؤتمر الصحافي

طاقم بحريني لمباراة االتحاد السعودي والعهد اللبناني

بوزيد يهنئ بإنجاز الكرة البحرينية
سبورت

فــــي كـــــأس مــحــمــد الـــــســـــادس لـــأنـــديـــة الــــعــــرب األبـــطـــال

رفــع الرياضــي واإلداري صــاح بوزيــد الدوســري
خالــص التهانــي والتبريــكات إلــى عاهــل البــاد
صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة
ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة ،وولــي العهــد نائــب
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد
صالح بوزيد
آل خليفــة؛ بمناســبة تحقيــق المنتخــب الوطنــي
لقــب بطولــة غرب آســيا التاســعة لكرة القــدم التي
اختتمت منافساتها في العراق أخيرا.
وأشــاد بوزيــد بالــروح الرياضيــة والتنافس القــوي واإلصرار علــى الفوز التي
ظهــر بهــا العبــو منتخبنا خــال البطولــة ،والتي عكســت دور واهتمــام ممثل
جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى
للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ،والنائــب األول
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة ،من خــال توجيهات ودعم ســموهما
للجهازين الفني واإلداري ،ما ساهم في تحقيق الفوز ولقب البطولة بجدارة،
مهنئا سموهما على هذا اإلنجاز التاريخي والمهم للكرة البحرينية.
وأثنــى علــى الجهــود الكبيــرة التــي يبذلهــا رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة
القــدم الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة ،وحــرص ومتابعــة وزيــر شــؤون
الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيد ،إلى جانب المســاندة والمــؤازرة الكبيرة من
قبــل الجماهيــر البحرينيــة الوفيــة ،متمنيــا لمنتخبنــا التوفيــق والنجــاح فــي
استحقاقاته المقبلة.

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

تحكيميا
كلف االتحاد العربي لكرة القدم طاقمً ا
ً
دوليــا؛ إلدارة مبــاراة فريقــي االتحــاد
بحرينيــا
ً
ً

الســعودي والعهــد اللبنانــي ،ضمــن منافســات

دور  32لــكأس محمــد الســادس لألنديــة العرب
األبطال.

وســتقام المبــاراة المهمــة يــوم  20أغســطس
الجــاري فــي مدينــة جــدة بالمملكــة العربيــة

السعودية.

وســيدير المبــاراة حكمنــا الدولــي علــي

الســماهيجي ،ويعاونــه حكمنا المســاعد الدولي
محمــد جعفــر وحكمنــا المســاعد الدولــي ســيد

محمد جعفر

جــال محفــوظ ،فيمــا الحكــم الرابــع حكمنــا

الدولي محمد بونفور.

ويأتــي التكليــف الصــادر مــن االتحــاد العربــي
ً
تواصــا للنجاحات
لكــرة القــدم لطاقمنا الدولي
المتعــددة التي يحققهــا التحكيم البحريني في
تواجــده بمختلــف البطــوالت واالســتحقاقات؛
نظيــر الثقــة الكبيــرة التــي يتمتــع بهــا علــى

جميــع األصعــدة المحليــة واإلقليميــة والقاريــة

سيد جالل محفوظ

علي السماهيجي

محمد بونفور

والدولية.

مــن الحــكام البارزيــن وســبق لــه إدارة العديــد

وجــوده في قائمة النخبة اآلســيوية لهذا العام،

ويعــد الحكمــان محمــد جعفــر وســيد جــال

مــن المباريــات المهمــة علــى مختلــف األصعــدة

خصوصــا أنــه طــوال الســنوات الماضيــة كان

محفــوظ ضمــن قائمــة نخبــة حــكام قــارة آســيا

والظهــور العربــي هــو الثانــي لــه خارجيــا بعــد

موجــودا فيهــا ،فيما يعــد الحكم محمــد بونفور

للعــام  ،2019وســبق لهــم المشــاركة فــي إدارة

بطولــة غــرب آســيا التــي اختتمــت حديثــا فــي

مــن الحكام الواعدين الشــباب الذيــن ينتظرهم

العديــد مــن المباريــات المهمــة علــى جميــع

العــراق بعــد غيابــه لإلصابــة التــي ألمــت بــه

مستقبل زاهر ،وهو حاصل على الشارة الدولية

األصعــدة ،كمــا أن الحكــم علــي الســماهيجي

الموســم الماضــي ،وأدت اإلصابــة لعــدم تفعيــل

في العام .2018

لجنة الحمام تسلم جوائز أبطال سباقات الموسم
لجنة رياضات الموروث الشعبي  -المركز اإلعالمي

بتوجيهــات مــن رئيــس لجنــة رياضــات
المــوروث الشــعبي التابعــة للجنــة األولمبيــة
البحرينيــة خليفــة القعــود ،قامــت اللجنــة
البحرينيــة للحمام الزاجل والحوام المنبثقة
من لجنة رياضات الموروث الشعبي بتسليم
الفائزيــن جوائزهــم الماليــة فــي ســباقات

 40ألف دوالر
مجموع جوائز
منافسات الحمام
الزاجل والحوام

الموسم الماضي.
وقــام رئيــس اللجنــة البحرينيــة للحمــام
الزاجــل والحــوام خليفــة الكعبــي بتســليم
الفائزيــن جوائزهــم الماليــة عــن ســباقات
الموسم األخير.
وقــال الكعبــي إن مجموع الجوائــز المقدمة
للفائزين تبلغ نحو  40ألف دوالر ،مشيرا إلى
أن عــدد الفائزيــن في مجمل الســباقات يبلغ
 33شــخصا ،منهــم  10فائزيــن فــي ســباقات
الحمــام الحــوام ،و 23فائــزا فــي ســباقات
الحمام الزاجل.

وأضــاف الكعبــي “نظمــت اللجنــة البحرينية
للحمــام الزاجــل والحوام  18ســباقا مختلفا

من تكريم الفائزين

لمملكة البحرين.

اإلداري والفنــي ،فضــا عــن توســعة دائــرة

ســاهم فــي زيــادة حــدة المنافســة واإلقبــال

والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية

الســباقات مــن خــال تنظيــم الســباقات

على المشاركة في مختلف السباقات.

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ،مؤكدا

وأشــاد الكعبــي بالعمــل المقــدم مــن

الخليجية المتوسطة والطويلة التي تنطلق

كمــا نــوه رئيــس اللجنــة البحرينيــة للحمــام

أن دعــم ومســاندة ســموهما لرياضة الحمام

جميع أعضاء اللجنة البحرينية للحمام

مــن دول مجلــس التعــاون وصــوال لمملكــة

الزاجــل والحــوام بدعــم ممثل جاللــة الملك

كواحــدة مــن رياضــات المــوروث الشــعبي

الزاجــل والحــوام والمنظميــن إلنجــاح

البحريــن ،خصوصــا الســباقات مــن دولــة

لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس

ســاهم فــي تطويرهــا يأتــي بهــدف الحفــاظ

الســباقات تنظيميــا ،مشــيرا إلــى أن

وأكــد الكعبــي أن هــذا الموســم من ســباقات

الكويــت ودولة اإلمــارات العربيــة المتحدة،

المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو

على هذه الرياضة التراثية لألجيال القادمة؛

اللجنــة حققــت نجاحــا ملموســا فــي

موضحــا أن قيمــة الجوائــز الماليــة للفائزين

الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ،والنائــب

كونهــا تعــد واحــدة مــن الرياضــات التــي

تنظيــم ســباقات هــذا الموســم بالشــكل

الحمام شهد تطورا كبيرا من حيث التنظيم

ارتفعــت عــن الســنوات الماضيــة وهــو مــا

األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب

تصنــف علــى أنهــا مــن المــوروث التاريخــي

األمثل.

بيــن الحمــام الزاجــل والحمــام والحــوام ،إذ
شــهدت الســباقات مشــاركة كبيــرة مــن قبل
مــاك الحمــام الذيــن تنافســوا علــى المراكــز
األولــى بشراســة فــي كل الســباقات التــي
نظمتها اللجنة هذا الموسم“.

األحد
 18أغسطس 2019
 17ذو الحجة 1440
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بدر ناصر مرشح البحرين باتحاد ألعاب القوى الدولي

لــجــنــة األخــــــاق تــعــتــمــد الـــمـــتـــرشـــحـــيـــن ...واالنـــتـــخـــابـــات  25سبتمبر
“سباســتيان كو” برئاسة االتحاد الدولي بالتزكية

حسن علي

لدورة انتخابية جديدة تمتد حتى العام .2023

أعلــن االتحــاد الدولــي أللعــاب القــوى عــن القائمــة النهائيــة المعتمــدة مــن قبــل لجنــة النزاهــة

ويتنافــس علــى منصــب نائــب الرئيــس 11

بتاريخ  25ســبتمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة على هامش منافســات بطولة العالم

لمنصــب نــواب الرئيــس وهــم اإلماراتــي أحمــد

واألخالق لخوض المعترك االنتخابي لرئاســة وعضوية االتحاد الدولي ( )IAAFالتي ســتجرى
للرجال والسيدات.

واعتمد االتحاد الدولي مترشــح مملكة البحرين

باعتباره أول مترشح بحريني يتنافس على هذا

البحرينــي أللعــاب القــوى لخــوض انتخابــات

.1974

بــدر ناصــر محمــد األميــن المالــي باالتحــاد

اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي ليدخل التاريخ

المنصــب منذ تأســيس اتحاد ألعــاب القوى العام
واحتفــظ رئيــس االتحــاد الدولــي البريطانــي

اإلماراتــي أحمد الكمالي ،الســعودي األمير نواف
بــن محمــد آل ســعود ،الكويتــي ســيار العنــزي،

التونســي خالــد عمــارة ،المغربية نــوال المتوكل،

مترشــحا يتطلب فوز  4منهم ،إذ ترشــح عربيان

ومترشح الوطن بدر ناصر.

الكمالــي ،والســعودي األميــر نواف بــن محمد آل

ويتطلــع مترشــح المملكــة بــدر ناصــر للفــوز

ويبلــغ عدد أعضــاء اللجنة التنفيذيــة  18عضوا،

ســعود وكالهمــا كانــا عضــوا باللجنــة التنفيذيــة

بعضويــة واحــدا مــن أكبــر االتحــادات الرياضية

ويتنافــس علــى عضويــة اللجنــة التنفيذيــة 40

وعالقــات واســعة لتبــوء عضويــة اتحــاد ألعــاب

باالتحاد الدولي في الدورة االنتخابية الماضية.
مترشــحا علــى  13مقعدا مــن بينهم  6عرب وهم

فــي العالــم؛ نظــرا لما يتمتع به مــن كفاءة وقدرة

القوى الدولي.

سباستيان كو

بدر ناصر

اليوم اكتمال عقد وصول عقد المنتخبات

الــتــدريــبــات بـــــدأت ...واالســـتـــعـــدادات جــاريــة الســتــضــافــة خليجية الــســلــة للشباب

اتحاد السلة  -المركز اإلعالمي

الســاوية للشــباب ،إذ حرصت اللجنــة المنظمة

يكتمــل مســاء اليــوم األحــد عقــد وصــول جميــع المنتخبــات المشــاركة فــي البطولــة

وبالتنســيق مــع الجهــات المتعاونــة على تنظيم

الخليجية الســابعة عشــرة للمنتخبات ،التي ســتحتضنها مملكة البحرين في الفترة 19

الصالــة بأفضــل صــورة مــن خــال تثبيــت

لغاية  25أغسطس الجاري ،بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية.

مقاعــد إضافيــة للفــرق فــي الخلــف الســتغاللها

ورحــب رئيــس اللجنــة المنظمــة مديــر البطولة

والرســمية التــي تمــد يعــد العــون والمســاعدة

أنــور شــرف بالمنتخبــات الخليجيــة الشــقيقة

لالتحــاد فــي مهمتــه ولمــا يقومون بــه من عمل

المشــاركة فــي البطولــة ،متمنيــا لهــم طيــب

متواصــل فــي ســبيل تشــريف مملكــة البحرين،

اإلقامــة فــي بلدهــم الثانــي البحريــن وقضــاء

وشــ ّدد علــى أهميــة مواصلــة الجهــد وبنفــس

أوقــات ســعيدة ملؤهــا المودة بين كل األشــقاء

الحماســة والوتيــرة التــي هــم عليهــا؛ مــن أجــل

والالفتات الترحيبية.

األعــزاء ،ومتأمال التوفيــق للجميع في مهمتهم

تســجيل أعلى درجات النجاح وبما يعود بالنفع

“الرياضية” تنقل المنافسات

التــي مــن المقرر لها أن تنطلق بشــكلها الرســمي

والفائدة العالية على لعبة كرة السلة البحرينية.

غــ ًدا االثنين وســط أجواء مــن المحبة واألخوة

وحرصــت المنتخبات الخليجية على اســتكمال

والتنافــس الشــريف التــي تتميــز بهــا عــادة

مشوار تحضيرها فور وصولها للمملكة بخوض

البطــوالت الخليجية وما تشــهده من تميز على

عــددٍ مــن الحصص التدريبية علــى صالة اتحاد

المستوى الفني .وأثنى شرف على جهود جميع

السلة بأم الحصم التي ستحتضن المنافسات.

العامليــن فــي اللجنــة المنظمــة وفــي اللجــان

وتعــد هــذه البطولــة مؤهلــة إلــى المشــاركة في

المختلفــة وفــي الجهــات والمؤسســات األهليــة

البطولــة اآلســيوية ،ويتأهــل صاحبــا المركزيــن

أثنــاء انتظــار المباريــات ،وكذلك لتكــون مقاعد
للحكام ،فيما تم تزيين الصالة وخارجها بأعالم
الدول المشــاركة وكذلك أعــام مملكة البحرين

من وصول المنتخب الكويتي

األول والثانــي منــه ،مــا يجعلهــا محــط أنظــار
واهتمام جميع المنتخبات التي ستتنافس على

الخــاص بالبطولــة بحضــور ممثلــي الوفــود

نيل المقعدين المؤهلين آلسيا.

الخليجيــة المشــاركة؛ لمناقشــة أهليــة العبــي

الصالة جاهزة

الهــواء مباشــرة ،إذ وضعــت القنــاة خطــة

االجتماع الفني

باتت صالة زين لكرة الســلة بأم الحصم جاهزة

تغطيــة البطولــة بشــكل يعطيهــا الزخــم

المنتخبــات واعتماد قوائم الالعبين إضافة إلى

تمامً ــا لخــوض منافســات البطولــة الخليجيــة

اإلعالمي المطلوب.

الــصــفــار :لـــزيـــادة الــحــافــز نــحــو تــقــديــم أفــضــل الــمــســتــويــات

اتحاد السلة  -المركز اإلعالمي

قدمــت مجموعــة كرامــي دعمهــا لبطولــة

دعــا رئيس لجنة الجماهير باالتحاد البحريني

لكرة السلة يونس الصفار الجماهير الرياضية

المنتخبات الخليجية لكرة السلة للشباب

خصوصــا،
ً
البحرينيــة عمومً ــا ،والســاوية

التي ستحتضنها مملكة البحرين بضيافة

للحضــور وتشــجيع منتخبنــا الوطنــي لكــرة

االتحــاد البحرينــي فــي الفتــرة مــن ١٩

الســلة للشــباب فــي منافســات البطولــة

حتــى  ٢٥أغســطس الجــاري بمشــاركة

الخليجية الســابعة عشــرة لمنتخبات الشــباب

جميع المنتخبات الخليجية.

التــي ستســتضيفها البحرين خــال الفترة من

وقدمت مجموعة كرامي دعما لوجســتيا

يــوم الغــد  19أغســطس الحالــي لغايــة  25من

ورعايــة خاصــة للضيافــة وتمويــن قاعــة

الشهر نفسه في صالة زين بأم الحصم ،مشيرًا

كبــار الشــخصيات طــوال فتــرة البطولــة

إلــى أن منتخبنــا بحاجــة بالتأكيــد لمثــل هــذا

الدعــم الجماهيــري لزيادة الحافــز نحو تقديم

جعفر كرامي

أفضــل المســتويات والمنافســة علــى لقــب

واالجتماعيــة ،ما يؤكد حرص المجموعة

إدارة اتحــاد كــرة الســلة الختيــاره

على خدمة الشــباب البحريني والشــراكة

مجموعــة كرامــي لتكون أحــد الرعاة في

المجتمعيــة التــي تســاهم فــي خدمــة

هذه البطولة الخليجية المهمة ،مؤكدا أن

الوطــن ،ويعبر عن مدى إيمان المجموعة

المجموعة حريصة على توفير كل الدعم

بأهميــة دعــم مســيرة العمــل الشــبابي

اللوجســتي والرعايــة للجنــة المنظمــة

وأضــاف الصفــار “نحــن فــي لجنــة الجماهيــر

والرياضي في المملكة.

والتنفيذية خالل منافسات هذه البطولة

نقــدر الــدور الجماهيــري والمســاندة لفرقنــا

مجموعة مطاعم كرامي من خالل رعاية

مــن جانبه أعــرب المدير العــام لمجموعة

الخليجيــة الهامة والتي تســتضيف أبناء

الرياضيــة فــي المنافســات الخارجيــة وكذلك

مختلــف األنشــطة والفعاليــات الرياضيــة

كرامــي جعفــر كرامي عن شــكره لمجلس

دول مجلس التعاون الخليجي.

المنتخبــات ،ومن هذا المنطلــق فإننا ندعوهم
للدعــم والمســاندة في هذا المحفــل الخليجي

إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة
مديــر البطولــة ســيد أنور شــرف عــن بالغ
شــكره وتقديــره لمجموعــة كرامــي علــى
ً
مشــيدا
رعايتهــا ودعمهــا لهــذه البطولــة،
بالــدور اإليجابــي والفاعــل الــذي تلعبــه

الرياضيــة التــي ســتنقل اللقــاءات علــى

دعوة للحضور الجماهيري

اتحاد السلة  -المركز اإلعالمي

كرة السلة بأم الحصم.

بتغطيــة إعالميــة مــن قنــاة البحريــن

ومــن المقــرر أن يعقــد اليــوم االجتمــاع الفنــي

الــمــديــر الــعــام يشكر مجلس إدارة اتــحــاد السلة

وبهــذه المناســبة ،أعــرب عضــو مجلــس

اإلعالمــي بالبطولــة ،ســتحظى المباريــات
األمور المتعلقة بالنواحي التنظيمية.

كرامي تدعم البطولة الخليجية

التي ســتقام منافســاتها على صالة اتحاد

وعلــى صعيد النقــل التلفزيونــي واالهتمام

البطولة وكذلك المنافســة على التأهل لبطولة

كأس آســيا ،علــى اعتبار أن البطــل والوصيف

يتأهالن للمحفل اآلسيوي تحت  18عامً ا.

حمالت تحفيز للحضور الجماهيري

يونس الصفار

الهــام ،وكلنــا علــى ثقــة تامــة بــأن مباريــات

والتحفيــز فــي كل مبــاراة يخوضونها ،وأشــار

بحضــور كبيــر مــن
األحمــر الشــاب ســتحظى
ٍ

جانــب الجماهيــر البحرينيــة العاشــقة لكــرة

الســلة والتــي دائمً ــا ماتقــف خلــف المنتخبات

في مثل هذه المحافل”.

وأكد الصفار ضرورة االلتزام بالروح الرياضية
للجماهيــر أثنــاء حضــور المباريــات والتركيــز
خصوصــا أن العبينا
ً
علــى تشــجيع المنتخــب،

صغــار الســن ويحتاجــون للدعــم والتشــجيع

ً
أيضــا مــن
إلــى أن لجنــة الجماهيــر المكونــة
نــور الســباع نائب الرئيــس ،واألعضــاء محمد
أحمــدي ومحمــد كازروني ومحمــود الحمادي
ســتقوم بدورهــا أثنــاء البطولــة لتحفيــز
الجماهير لحضور المباريات وستعقد اجتماعً ا
اليــوم للتنســيق لــكل مــا يتعلــق بالحضــور
الجماهيري في البطولة.

جهوزية عالية لألحمر استعدادا للخليجية

“الشباب والتكنولوجيا” تهنئ باإلنجاز الكروي التاريخي

منتخب الشباب يختتم معسكره اليوم وينتقل لفندق البطولة

إشــــــادة بــالــمــســتــوى الــفــنــي الــكــبــيــر لــلــمــنــتــخــب فـــي “غـــــرب آســيــا”

محمد الدرازي

اللجنة اإلعالمية

رفع مجلس إدارة جمعية الشــباب والتكنولوجيا أســمى آيات التهاني

رفع منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب وتيرة جهوزيته؛ استعدادا

والتبريــكات إلــى مقــام عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن

للمشــاركة فــي البطولة الخليجية الســابعة عشــرة للمنتخبات ،التي

عيســى آل خليفة ،وإلى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير

ســتحتضنها مملكــة البحريــن فــي الفتــرة  19لغايــة  25أغســطس

خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة ،وإلــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى

الجاري ،مشاركة جميع المنتخبات الخليجية وهي :المملكة العربية

النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير

الســعودية ،مملكــة البحريــن ،دولــة قطــر ،دولــة الكويــت ،ودولــة

ســلمان بن حمد آل خليفة ،وإلى ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية

اإلمارات العربية المتحدة ،وسلطنة عمان.

وسيختتم منتخبنا معسكره التدريبي المحلي اليوم ،وسينتقل من
موقــع معســكره إلــى مقــر إقامــة المنتخبات المشــاركة فــي البطولة
بفندق “غروف”.

وســيخوض منتخبنــا  3حصــص تدريبيــة أخيــرة قبــل تدشــين

مشــاركته فــي البطولــة ،إذ ســيخوض األحمــر حصتيــن تدريبيتيــن
اليــوم ،صباحيــة ومســائية ،فيمــا ســيختتم تحضيراتــه بتدريــب
صباحي يوم غدٍ على صالة االتحاد.

ووصــل العبــو منتخبنــا إلــى مســتوى عالــي مــن الجهوزيــة الفنيــة
للتح ّدي الخليجي وسط عزيمة وإصرار لتحقيق إنجاز جديد يليق

بســمعة ومســتوى كرة السلة البحرينية ،الســيما أن البطولة تحظى

وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو

أشــكال الدعــم والرعايــة ألبنــاء البحريــن لتمثيــل المملكــة بأفضــل

األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية ســمو

آل خليفــة وســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل خليفة مــن دعم متواصل

حققــه المنتخــب الوطنــي لكرة القدم ،بإحرازه لقب النســخة التاســعة

الشبابي والرياضي.

الشــيخ ناصــر بن حمد آل خليفة ،وإلــى النائب األول لرئيس المجلس
من تحضيرات منتخبنا األخيرة

األول جاللــة الملــك ،وحــرص جاللتــه المتواصــل علــى تقديــم جميــع
صورة ،كما أنه انعكاس طبيعي لما يوليه ســمو الشــيخ ناصر بن حمد

الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة؛ بمناســبة اإلنجــاز التاريخــي الــذي

للقطــاع الرياضــي وتجســيد واضــح لرؤيتــه للنهــوض بمســيرة العمل

ويقــود تدريــب األحمــر الشــاب المــدرب الوطنــي ســلمان رمضــان

من بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

كمــا وهنــأ أعضاء مجلــس إدارة جمعية الشــباب والتكنولوجيا رئيس

وتضــم قائمــة منتخبنــا  12العبــا وهــم :مصطفــى حســين ،مزمــل

المنتخــب الوطنــي فــي هــذه البطولــة ،والــذي نجــح مــن خاللــه مــن

علي ،باســل عادل ،ســلمان محمد ،عبدهللا ســعد ،علي عون وحســن

التاريخيــة للعبــة كــرة القــدم البحرينية ،تأتــي بفضل االهتمــام الكبير

بأهمية بالغة من جانب منتخبنا كونها مؤهلة إلى كأس آسيا.
ويعاونه الوطني ريان المحمود.

فيما أشــاد مجلس إدارة الجمعية بالمســتوى الفني الكبير الذي قدمه

أميــر ،أحمــد خليفة ،عمران حســن ،ســلمان أحمد ،أحمــد أيمن ،رضا

تحقيــق هــذا اللقب عن جدارة واســتحقاق ،مؤكدين أن هذه النتيجة

عبدالجليل.

والدعــم الالمحــدود لقطاع الشــباب والرياضة مــن قبل رجل الرياضة

االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة،

مشــيدين بالجهــود التــي بذلهــا االتحــاد في توفيــر مختلــف الظروف

المثاليــة أمــام المنتخــب ،كما أشــادوا بالــروح العالية التــي ظهر عليها
العبــو المنتخــب ومــا قدمــوه مــن مــردود فنــي كان محــط إعجــاب

الجميع ،متمنية لمنتخبنا الوطني المزيد من التوفيق والنجاح.
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تعلمت من الوالد
الصبر والطموح
وال أعرف
المستحيل
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عامً ا في المجال .وتدرج في الوظيفة شــيئا فشــيئا وتنقل بين البحرين واالنتداب في
الكويــت حتــى وصــل إلى منصب الرئيــس التنفيذي .ضيفنا من مواليــد الحد بمحافظة
المحــرق فــي ديســمبر  .1957حصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن

انتدبت لفرع
الكويت قبل
الغزو ولم أحضره
بسبب والدة
زوجتي

جامعــة بيــروت العربية والشــهادة المهنية فــي التأمين من المعهــد البريطاني للتأمين،
كمــا حضــر الكثيــر من الــدورات التدريبيــة في مجال التأميــن أهمها :الــدورة المتقدمة
فــي التأميــن البحــري فــي العــراق العــام  ،1986والــدورة العمليــة فــي التأميــن البحــري
فــي لنــدن والدانمــرك العــام  .1987بــدأ العمل في الشــركة البحرينية الكويتيــة للتأمين
فــي ينايــر  1984وتقلــد فيهــا مناصــب عدة ،كمــا أنه رئيــس جمعية التأميــن البحرينية،
رئيس الصندوق العربي لتأمين الحرب ،عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين،
عضــو باالتحــاد العــام العربــي للتاميــن ،عضو مجلــس إدارة شــركة التكافليــة للتامين،
عضــو مجلــس إدارة المجلــس األعلى للصحة .إنه الرئيس التنفيذي للشــركة البحرينية
الكويتية للتأمين إبراهيم الريس.

في 2003
استدعيت
الستالم الرئاسة
التنفيذية
بالبحرين

زينب العكري ( Iتصوير :خليل إبراهيم)

إبراهيم الريس

األحد

 18أغسطس 2019
 17ذو الحجة 1440

عاما من العطاء في قطاع التأمين
36
ً

الـــبـــحـــريـــنـــيـــون لـــــن يـــمـــســـهـــم أي ضـــــــرر بـــــانـــــدمـــــاج الــــشــــركــــات
»»

حدثنا عن البدايات؟

انتســبت لجامعــة بيــروت العربيــة للدراســة
وبعــد  4ســنوات تخرجــت ،وأول عمــل لــي
كان فــي  1977موظفــا بوزارة اإلعالم ،قســم
المحاســبة وتحديــدا رواتــب الموظفيــن،
وبقيــت نحــو عــام ونصــف ثــم التحقــت
بالوالــد وإخوانــي في التجارة العائلية 4 .من
إخوانــي مازالــوا مســتمرين في العمــل ،بينما
تركتــه أواخــر العــام  1983أللتحــق بالشــركة
البحرينية للتأمين.
كنــت أديــر أحــد محــات العائليــة ولكــن لــم
يعجبني العمل في التجارة رغم أنها تكســب
الشــخص خبــرة مختلفــة وتواصــل دائمــا مع
النــاس ،إال أننــي أحسســتها متعبــة إذ يكــون
الشــخص مشغوال طوال اليوم .اآلن أنا فقط
شريك مع إخواني في التجارة.

إضافــة لمشــاريع اإلســكان األخيــرة ،وكان
للدعم الخليجي دور كبير في هذه المشاريع،

موقف أثر فيك كثيرا؟

مرتبطــة بأســعار النفــط مــع ارتفاعهــا تــزداد

» »موقف له تأثير ايجابي ،كان
ينتابني هاجس خوف عندما
أخبروني أنه علي العودة
من الكويت الستالم الرئاسة
التنفيذية ،كنت متخوف ألن
المسؤولية كبيرة ولكامل الشركة
بعد أن كان هناك شخص يعلوني
منصبا وأنا لدي عمل معين أما
بعد استالم الرئاسة التنفيذية كل
المسؤولية أصبحت علي وأمام
مجلس اإلدارة والمساهمين.

ونأمل أن تتحســن األمور ،فميزانية البحرين
المشــاريع ومــع تراجــع االقتصاد يكــون هناك
شح في المشاريع الكبرى.

»»

االندماج هو الحل

أرى أن هناك عددا كبيرا من الشركات بالنسبة
لسوق البحرين الصغيرة ،واألفضل أن يكون
هنــاك اندمــاج بيــن الشــركات أو االســتحواذ،
حتــى أن قوانيــن مصــرف البحريــن المركزي
تشــجع هــذا التوجــه ،إذ مــع االندمــاج تصبح
شركات التأمين أقوى ومن الممكن أن تحقق
أرباحــا ويســاعد ذلــك فــي تعديــل أوضاعها.
التنافــس حاليــا يخلــق تنافســا على األســعار

إبراهيم الريس متحدثا لـ ”البالد”

فقــط ،وعنــد تخفيــض الســعر فــإن هامــش

»»

حدثنا أكثر عن حياتك العملية بالشركة
البحرينية الكويتية للتأمين؟

تأسســت فــي العــام  1975وبــدأت عملهــا
فــي العــام  1976والتحقــت بهــا العــام 1984
وواكبــت جميع المديرين العامين والرؤســاء
التنفيذييــن فيهــا .فــي البدايــة بــدأت متدربا
تنفيذيــا بعــد أن أكملــت التدريــب الخــاص،
وبعد  4ســنوات تســلمت منصب مدير تأمين
البحريــن ،وبعد عام اســتقال مدير التســويق
األجنبــي فأصبحت بديال له لمدة  5ســنوات،
وأشــير هنــا إلــى أن هنــاك نحــو  % 80مــن
البحرينييــن في الشــركة بعــد أن كانوا قالئل
في السابق.
وفــي العام  1989كانت هنــاك حاجة لذهابي
لمكتــب الشــركة فــي الكويــت ،قبــل الغــزو
العراقي بأشــهر وتحديدا في ديسمبر ،1989
والغــزو كان فــي أغســطس  ،1990وأصبحت
منتــدب لفــرع الكويت وعملت مســاعد مدير
للفرع.
قبــل الغــزو بأســبوع كانــت والدة زوجتــي
بابنــي محمــد فعــدت للبحرين فــي  27يوليو
والغــزو حــدث  2أغســطس ،كنــت أخطــط
آلخــذ عائلتــي معــي إلــى الكويــت ،وفــي
شــهر مــارس  1991بعــد التحريــر عــدت إلــى
الكويــت فوجدتهــا كئيبــة ومدمــرة جــراء
الغــزو واســتمرار الحرائــق حتــى كنــا نذهــب
للعمــل بالبــدالت الرياضيــة والدخان األســود
يمــأ المــكان وفــي الصبــاح يتســاقط علــى
الســيارات مــا يشــبه زيــت التشــحيم .وكان

الربح أيضا ينخفض ..ســعر تأمين السيارات
فــي الســابق كان ضعــف ســعر اليوم وبســبب
المنافســة انخفضــت األســعار ،وهــذه ظاهرة
غيــر صحية،ولهــذا فــإن معظــم الشــركات
تخســر فــي تأميــن الســيارات ،ومــن الممكــن
أن تحقــق أربــاح في األقســام األخــرى ،ولكن
هنــاك طريقــة علميــة معينــة لحســاب قســط
التأمين على حسب الخبرة السابقة وهامش
ربــح معين وكلفــة المصاريف وغيرها وبذلك
يكــون الســعر ،ولكــن األســعار اليــوم أقــل من
المفروض .وبالنســبة لتأمين الســيارات هناك
ما يسمى التدفق المالي لتغطية المصاريف.
اســتحوذنا حاليــا علــى  % 82مــن شــركة
التكافــل الدوليــة ،وإذا أصبحــت هناك فرصة
جديــدة ســنقدم عليها ،إذ إن االســتحواذ هو
أحــد الحلــول ،فالنمــو الطبيعي فــي البحرين
صعــب فــي ظــل وجــود كل هــذا العــدد مــن
الشــركات والنمــو البســيط .حتــى توســع
الشركة البد أن يكون هناك تفكير لالستحواذ
بين هذه الشركات أو اندماجها ،فهذا حل من
الحلــول الضرورية في ســوق البحرين .نحن
بعــد اســتحواذنا علــى “التكافــل” أصبحــت
ميزانيتنا واحدة ،وأصبح النمو في األقساط
للضعــف تقريبــا ،وهنــاك موازنــة للمصاريــف
عنــد االندمــاج أو االســتحواذ لتخفيضهــا،
واآلن تــم دمــج قســمَ ي شــؤون الموظفيــن
وإدارة األخطــار بعــد حصولنــا علــى موافقــة
المصــرف المركــزي ،وكل ذلــك بهــدف تقليــل
المصاريف وأن يكون هامش الربح أفضل.

يوما ما؟
هل تفكر في كتابة كتاب
ً
» »من الممكن أن أكتب كتاب مذكرات يحكي عن حياتي العملية ،وكيف قضيت نحو  36عاما في مجال التأمين ،وكيف
تدرجت في جميع الوظائف بالشركة.
وأؤكــد أن الموظفين البحرينيين لن يمســهم

البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن لدينــا حوالــي

وكلها ســتكون بشكل حزم بإمكان المستهلك

أي ضــرر مــن هــذا االندمــاج فــي األقســام

 80موظفــا بحرينيا يمتلكون هذه الشــهادات

أن يختار المناســب منها ،والتسعير لن يكون

وتقليــل المصــارف ومــن الممكــن أن نخفــف

ومتخصصــون فــي األعمــال .اليــوم معهــد

مثــل الســابق ،إذ ســيتم علــى حســب الميــزة

األجانــب مع زيــادة البحرنة ،وبعض األمور ال
تحتاج لدمج بل تحتاج إلى تنسيق.
بالنسبة للفرع قمنا بدمج فرعين في المحرق
وســار ،وأصبــح يعمل فــي التأميــن التكافلي
والتقليــدي ،إذ تــم تدريــب الموظفيــن ،ومــن
الممكن أن يكون هناك  3فروع أخرى سنقوم
بدمجهــا خــال العــام الجــاري  2019لتوفيــر
المصاريــف ،وســتكون إدارة المطالبــات
كلهــا فــي مركــز واحــد ،والتأميــن التكافلــي
والتقليــدي بمركــز فــي ســلماباد ،وســيكون
هنــاك مركــز اتصــال واحــد لشــركتنا ،وبذلــك
ستكون هناك زيادة لكفاءة الموظفين وليس
فقــط تقليــل المصاريــف ،وبذلــك نديــر الفرع
بطريقة أفضل من السابق.

»»

كيف ترى كفاءات الموظفين في
مجال التأمين؟

بفضــل معهــد البحريــن للدراســات الماليــة
( ،)BIBFأصبــح لدينــا خريجــون بحرينيــون
يمتلكون شهادات مهنية عالية ،وفي الشركة

البحرين للدراســات المصرفية خرّ ج كفاءات
قوية في التأمين وال خوف على المســتقبل،
إذ إن لدينــا كــوادر تغطي جميع التخصصات
ولــن يكــون هنــاك نقــص فــي البحرينييــن،
بــل علــى العكــس أصبحنــا نصــدر مــن تلــك
الكفاءات للخارج.

»»

كم حجم أصول الشركة اآلن؟

حتــى آخــر العــام  2018بلــغ حجــم األصــول
 178مليون دينار.

»»

هل هناك منتجات جديدة قريبا؟

ســنقوم بتعديــل خيــارات تأميــن الســيارات
وســنزيد فــي المزايــا التــي يختارهــا العميل،
مثل وجود وثيقة تأمين اقتصادية للسيارات
القديمــة .ومــن الممكن أن تتضمــن الخيارات
التأميــن الشــامل أو حــذف االســتهالك أو أن
تكــون الســيارة البديلــة لمــدة أطــول ،ومــن
الخيــارات تغطيــة أخطــار خــارج البحريــن،

الوضع سيئا جدا والماء شحيح حتى أواخر

هنــاك حتــى العــام  ،1994إذ تــم اســتدعائي
فــي البحريــن لمنصــب أكبــر وهــو مســاعد

فمثال بالسنوات الماضية كانت هناك مشاريع
كثيرة مثل مشروع توسعة المصهر السادس
فــي شــركة “ألبــا” وتوســعة مطــار البحريــن
الدولــي ،وشــركة نفــط البحريــن “بابكــو”،

كانــت جائــزة تقديريــة ،إذ تــم تكريــم أفضل
 10رؤســاء تنفيذييــن في كل مــن القطاعات

أول عمل لي بـ
”اإلعالم” براتب
دينارا العام
95
ً
1977

استحوذنا حاليا
على  % 82من
شركة التكافل
الدولية

للدراســة ،إذ كانــت ضرورية بالنســبة لمبادئه
ويركــز عليهــا وكنا دائما من المتفوقين ،وفي
الجانــب العملــي عندمــا كنــا معه في الســوق

»»

هل أنت من محبي الرياضة؟

الرياضــات الخفيفــة مثــل الســباحة ،وأحــب
الــدوري اإلســباني وأنــا مــن مشــجعي نــادي
برشــلونة ،وفــي الــدوري االنجليــزي نــادي

التجارية العشرة المختلفة في دول الخليج،
لشركاتهم ،وربحيتها ،وأظهروا حوكمة رائعة

»»

الذيــن ســاهموا فــي تحقيــق نمــو هائــل
للشــركات خــال العام الماضــي ،ضمن الئحة
مؤلفــة مــن أكثر مــن  700شــركة مدرجة في
أســواق األوراق الماليــة وأنــا كنــت بالمرتبــة
الخامسة ،وفرحت كثيرا بهذه الجائزة.

»»

وماذا عن حياتك في الطفولة؟

كنــا  7أخــوان و 3أخــوات نعيــش فــي بيــت

ما أول سيارة امتلكتها؟

داتســون “ون فورتــي جي” ،اشــتريتها بقيمة
 1700دينــار في بداية عملي بوزارة اإلعالم،
وكنــت أدفع قســطا شــهريا بقيمــة  25دينارا،
وكان راتبي حينها  95دينارا فقط.

»»

هل أنت من محبي السفر؟

أحب السفر ،ولطبيعة عملي فأنا دائم السفر،

هنــاك تآلــف أكثــر بيــن النــاس والقلــوب عنــد

كوني عضو مجلس إدارة ســابق في شركات

بعض ال تحتكر على مستوى العائلة فقط بل

زميلة مملوكــة من مجموعة الخليج للتأمين

ماذا تعلمت من الوالد؟

عدد شركات
التأمين كبير
مقارنة مع حجم
السوق

عندما كنا نعمل معه كان دائما يعطينا أوقاتا

ليفربول.

»»

 2004وحتى يومنا هذا.

مشــاريع الدولــة الكبيــرة والبنيــة التحتيــة،

في أبريل 2019؟

الجميع.

الكويتية للتأمين وباشرت العمل منذ  1يناير

مثــل تأمين المقــاوالت والحرائق يعتمد على

»»

حدثنا عن آخر الجوائز التي استلمتها

اإلخــوان وهذا مــا كان يميز البحرين ،تكاتف

ألكــون الرئيــس التنفيذي للشــركة البحرينية

الســيارات والصحــي ،وفــي باقــي األنــواع

للتأمين الصحي.

الجميــع كان علــى قلــب واحــد والــكل مثــل

العــام للفــرع حتــى  ،2003إذ تــم اســتدعائي

ربانا تربية حسنة.

وغيرها ،وننتظر القرار الرسمي من الحكومة

الوالــد ،بغــض النظر عن ديانتهــم وطوائفهم،

لفــرع الكويــت ،وفــي  2001أصبحــت المدير

إصــرار دائمــا إذا أراد أن يحقــق مــا يريد ،لقد

كثيرة.

البحرين ومع اختالطنا مع الناس وصداقات

الكويــت وكنــت حينهــا نائــب المديــر العــام

عال ال يعرف المســتحيل ،وكان لديه
طمــوح
ٍ

إن كان يشــمل عيــادات األســنان أو العيــون

حتــى عندمــا عملنا مــع الوالد في ســوق باب

كانــت هنــاك حاجــة مــن جديــد لعودتــي إلــى

تعلمــت منــه الصبــر والطمــوح ،إذ كان ذا

علمنــا التعامــل مــع النــاس وأشــياء أخــرى

للجيران وأهل الفريج.

المديــر لتطويــر األعمــال .وفــي العــام 1999

هنــاك نمــو فــي الســوق خصوصــا فــي تأمين

الزبــون أن يختــار المناســب منــه مــع المبلــغ

أحلــى األيام قبل اكتشــاف التكنولوجيا .كان

األمور باالستقرار وعودة الكويتيين ،وبقيت

»»

المختارة ،مثل التأمين الصحي الذي بإمكان

واحــد وببســاطة مع أهالي الحــد ،وكانت من

العــام  1991مــع إطفاء آخر بئــر نفط ،وبدأت

كيف ترى سوق التأمين في البحرين؟

» »والحمدلله بدعم مجلس
اإلدارة تسهلت األمور ،وحققت
نتائج ممتازة طوال فترة 15
عاما ،وصرنا ندفع أرباح سنويا
للمساهمين.

فــي الكويــت التــي تملكهــا شــركة الكويــت
للمشــاريع “كابكــو” وشــركة كنديــة ،وبحكــم
عملــي تعينــت فــي مجالــس إدارات شــركات
زميلة في مصر لدورة كاملة لمدة  3ســنوات
واألردن  6سنوات.
وخارج العمل ،أسافر على األقل  3مرات في
الســنة ،وأكثر بلد أســافر له فرنسا ولدي عقار
هناك ،وأتمنى زيارة جنوب إفريقيا.

ما دور زوجتك أم محمد في حياتك؟
» »زوجتي أم محمد كويتية الجنسية وبنت خالي ،شجعتني كثيرا في موضوع
الدراسة حتى في مجال عملي تساعدني كثيرا ،حيث أستشيرها في بعض
األمور وآخذ برأيها ،فهي لها دور كبير في المكان الذي وصلت له ،فهي
خريجة علم نفس من جامعة الكويت ،عند بداية حياتي معها كنت موظف
عادي وراتبها كان أكثر من راتبي إذ كانت من أوائل المعلمات في مدرسة
ابن خلدون وبقيت لمدة  15عاما حتى تقاعدت.

تــرعــرعــت بـــالـــحـــد ..عــشــنــا ح ــي ــاة الــبــســاطــة والـــتـــآلـــف قــبــل الــتــكــنــولــوجــيــا
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كفاءة مذهلة في اســتهالك الوقود دون المساومة على األداء

تتمتــع ماليبــو  2019بحضــور الفــت علــى الطرقــات ،بفضل تصميمهــا الجديد الذي يوحي بالجرأة ،ســواء مــن مقدمتها أو
خلفيتها ،والذي يشمل واجهة جديدة وشبكا ومصابيح أمامية جديدة ،وتصميم خلفي مع ّدل مع مصابيح خلفية ثنائية

جاء اإلصدار الجديد من

العناصر.

سيارة  Rextonالعائلية

الــرائــع ليس مــجــرد لمسة جمالية ،فقد
جرى تصميم كل انحناءة وبروز لضمان
أن تشق ماليبو  2019طريقها بسالسة
أكــبــر ومــع أقــل مــقــاومــة ممكنة للهواء.

ذات السبعة مقاعد

وع ـ ــاوة عــلــى ذلـ ــك ،تــســتــخــدم ماليبو

بالعديد من التحديثات

حلول ديناميكيات هوائية حديثة تقلل

على مستويات التصميم

بدورها من استهالك الوقود ،بما في ذلك
مغالق هوائية إلكترونية تنغلق حين ال

والجودة والتقنيات ،إضافة

تكون هناك حاجة لتبريد المحرك ،لتقلل

لخصائص السالمة ،ويجمع
هذا الموديل بين الفخامة
والعملية.

السحب وتخفض استهالك الوقود بشكل

األحد
األحد

20192017
أغسطس
18 15
أكتوبر
1440
الحجة
ذو ذو
17 15
1438
الحجة

أكــبــر .كما يــوفــر التصميم الديناميكي
عالي الكفاءة لسيارة ماليبو مزايا مهمة
أخــرى ،تشمل تقليل الضوضاء الناتجة
عن الرياح ،األمر الذي يعزز التحسينات
ف ــي الــمــقــصــورة لــضــمــان رح ــل ــة بــغــايــة
الهدوء.
قــوة أكبر تــعــادل الــكــفــاءة فــي استهالك

إال أن قدرات سيارة السيدان متوسطة

الوقود :إذا كنت تبحث عن قوة أكبر ،فإن

الحجم هذه من شفروليه يفوق ما تراه

أداء أكثر
ً
طرازي  LTو Premierيوفران

العين .فتحت هــذه الصفائح المعدنية،

قــوة ،ومــن دون المساومة على كفاءة

يــكــمــن مــحــرك ت ــورب ــو جــديــد  I-4سعة

استهالك الوقود .ويولد محرك التوربو

 1.5لتر ،قادر على توليد قوة تبلغ 163

عــالــي الــكــفــاءة سعة  1.5لتر قــوة تبلغ
 163حصا ًنا ،مع مستوى رائع الستهالك

حصانا وع ــزم دوران يبلغ  250نيوتن
لــلــمــتــر عــنــد  5000 – 2500دورة في

الوقود يبلغ  16.3كيلومتر/لتر .والبد من

أداء قويًا
ً
الدقيقة .وال يوفر هذا المحرك

اإلشــارة هنا إلى أن سيارة ماليبو 2018

ً
أيضا من استهالك
فحسب ،بل يخفض

الوقود بشكل استثنائي ،حيث تستطيع
الــســيــارة قطع مسافة تصل إلــى 1000
كيلومتر باستهالك خ ــزان وق ــود واحــد

األفضل عند جيريمي كالركسون

تبلغ سعته نحو  62لترًا! وهو ما يعادل
اســتــهــاك وق ــود بمعدل لتر واح ــد لكل

ل ــق ــد خــضــعــت مــعــظــم ال ــس ــي ــارات

 480نيوتن.متر ،فكالركسون يراها

على مــدار العقدين األخــيــريــن في

مختلفة عــن أي ســيــارة إنتاجية

 16.7كيلومتر ،وهو أحد أفضل معدالت

العالم للتجربة مــن قبل الصحفي

كهربائية قانونية على الطرق في

المخضرم ،جيريمي كالركسون ،بما

العالم.

االستهالك ضمن فئة السيارة هذه .األمر
ً
أيضا توفير ما يصل إلــى 8
الــذي يعني

في ذلك السيارات األفخم واألغلى

أشـ ــار كــاركــســون إل ــى أن أحــزمــة

ثمنا في العالم ،ولكنه يرى أن سيارة

مــقــاعــد  LFAلــم تــكــن مــريــحــة وأن

واحدة تفوقت عليهم جميعا ،وهي

خزان الوقود كان صغيرا ،ولكن كل

لكزس .LFA

هــذا تــم تعويضه بمحرك السيارة

شــرح كالركسون وجهة نظره في

ذي الصوت الصاخب الرائع ،والذي

فيديو أخير ،حيث قال إن أهم ما

عملت تــويــوتــا ويــامــاهــا مــعــا على

يميز السيارة هو “صوتها الصاخب”،

تطوير المحرك ،وهــو سبب اعتبار

وذلك يرجع إلى محركها األيقوني

ل ــك ــزس  LFAواحــــــدة مـــن أفــضــل

 V10ســعــة  4.8لــتــر ،والـ ــذي ينتج

السيارات في صوت العادم.

قــوة إضافية واســتــهــاك كمية أقــل من

حصانا ،أي مــا ي ــوازي تقريبا مــا يولده

الوقود في الوقت نفسه .ويولد المحرك

المحرك الــعــادي األكــبــر حجما سعة 2.4

التوربو القوة التي يولدها محرك أكبر

لتر ،مــع خفض استهالك الــوقــود بشكل

في الساعة خالل  9.1ثانية .أما سيارة

حــجــمً ــا بــفــضــل تــحــســيــنــه لــمــســتــويــات

كبير.

استهالك الوقود .ويعد محرك  I-4سعة

كــفــاءة الديناميكيات الــهــوائــيــة :تتألق

ماليبو  2019ذات المحرك األصغر حجمً ا
ً
مماثل
سعة  1.5لتر ،فهي تقدم تسارعً ا

 1.5لتر من شفروليه األفضل في مجال

مــالــيــبــو  2019بــخــطــوطــهــا الــرشــيــقــة

تقري ًبا يبلغ  9.3ثوان.

الشحن التوربيني ،إذ يولد قوة تبلغ 163

وأبعادها الرياضية ،إال أن هذا التصميم

ً
أيضا ،قوة
لتر ،والمزود بشحن توربيني

بــتــســارع مــن الصفر إلــى  100كيلومتر

ويــوفــر المحرك األكــبــر حجمً ا سعة 2.0
هــائــلــة تبلغ  250حــصــانــا ،وك ــف ــاءة في

ساعات من الوقت الــذي يمكن قضاؤه

استهالك الوقود بمعدل  14.2كيلومتر/

في محطات الوقود على مدار العام.

لتر .كما يتمتع بتسارع مذهل من الصفر

فــكــيــف تــمــكــن مــهــنــدســو شــفــرولــيــه من

إلى  100كيلومتر في الساعة خالل ما

تــحــقــيــق هــــذه ال ــك ــف ــاءة الــمــذهــلــة في
استهالك الوقود من دون المساومة على

ـوان ،مما يخلق
يزيد بقليل عــن ســت ث ـ ٍ
تواز ًنا رائعً ا بين األداء والكفاءة.

التوربيني :يتمحور محرك التوربو حول

وهــكــذا تــوفــر شــفــرولــيــه ماليبو ،2019

الكفاءة ،إذ إنــه يستخدم الــغــازات التي

بفضل ما تتمتع به من ابتكارات عديدة،

يطلقها الــعــادم ،والــتــي يتم هــدرهــا في

األداء والمتانة التي تشتهر بها شفروليه،

العادة ،لتدوير توربين يضخ مزيدا من

حــتــى أنــهــا تــقــدم كــفــاءة غــيــر مسبوقة

الــهــواء إلــى أســطــوانــات المحرك لتوليد

لتوفر األفضل على هذين الصعيدين.

أداء سيارة ماليبو  :2019قــوة الشحن

قوة  553حصانا وعزم دوران يبلغ

المجهزة بمحرك أكبر سعة  2.5لتر تتمتع

جيب كومباس الجديدة كليً ا

مرسيدس بنز الفئة  Aسيدان في البحرين

ديناميكية في القيــادة ومقصورة داخلية تحبس األنفاس

شاشــة بتقنيــة الواقــع المعــزز مــع تحكم صوتــي ذكي

يجتمع تصميم جــيــب كــومــبــاس الــجــديــدة

كومباس بديناميكية في القيادة على الطرق

حيث تضيف األشــكــال النظيفة والمنحوتة

يأتي تصميم الواجهة األمامية لمرسيدس

للوحة القيادة ،حيث استغنى المصممون

والترفيه ( ،)MBUXفتشمل اعتمادا على

كليا الرقي واألناقة لتكون هذه السيارة من

الــوعــرة وحــريــة الــقــيــادة فــي الــهــواء الطلق،

وحـ ــواف  Piano Blackاألنــيــقــة والفضية

بنز الفئة  Aسيدان جريئا للغاية ،ويساهم

بالكامل عن غطاء اللوحة الموجود فوق

المواصفات :شاشة العرض عالية الدقة

فئة السيارات الرياضية المتعددة األغــراض

مدعومة بمحرك وقـ�ود “تايغرشارك ” �Tiger

بأكسيد األلمنيوم مع مقابض كــروم تمييزا

في تعزيز هذه الجرأة هو غطاء المحرك

مقصورة القيادة ،وبالنتيجة أصبح الهيكل

فــي مقصورة الــقــيــادة مــع تشغيل شاشة

المدمجة.

 sharkسعة  2.4لتر واقتصادية االستهالك

راقيا ،في حين يتميز اإلطــار المركزي شبه

المنخفض الطويل ،والمصابيح األمامية

األســـاس للوحة الرئيسة (الــمُ ــشــكــل على

الــوســائــط بــالــلــمــس ،وشــاشــة الــمــاحــة مع

وتــوفــر ســيــارة جيب كــومــبــاس مجموعة ال

مع تقنية  ،MultiAir2ومجموعة كاملة من

الــمــنــحــرف – وه ــو تصميم مميز مــن Jeep

الرفيعة مع لمسات من الــكــروم ،وأضــواء

هيئة جناح) يمتد من باب السائق إلى باب

تقنية الواقع المعزز ،إضافة إلى التحكم

مثيل لــهــا مــن الــمــمــيــزات والــســمــات ،والــتــي

التقنيات الصديقة وتقنيات السالمة.

– بــألــوان رياضية وتشطيبات تكمل الخيار

صنّفت األفــضــل على الــطــرق الــوعــرة وبين

وبــكــل تــأكــيــد ،ف ــإن  Compassستسحرك

الداخلي تجعلك تستمتعين بالقيادة إلى أبعد

القيادة النهارية التي تشبه الشعلة ،إضافة
ّ
توفر شبك ماسي برؤوس مدببة من
إلى

الراكب األمامي وجود انقطاع واضح في
هذا االمتداد .وجاءت لوحة العرض على

الــصــوتــي الــذكــي والــتــعــرف عــلــى الــكــام
الطبيعيُ ،
وتفعّ ل هذه الخاصية من خالل

س ــي ــارات الــدفــع الــربــاعــي  ،4x4وبــمــزايــاهــا
ّ
تغضي
التي ال ُتعد وال ُتحصى ال يمكنك أن

بــتــصــمــيــمــهــا ال ــداخ ــل ــي ال ــواس ــع تــســع لــكــافــة
أغــراضــك ومستلزمات عملك ،عملية للغاية

تتبع بالكامل حول
حــدود إلــى جانب نظام ُ

الكروم وفتحات مفردة اختياريا ونجمة

الزجاج األمامي مستقلة تماما.

الــكــلــمــة المفتاحية “.”Hey Mercedes

السيارة.

مرسيدس في المنتصف.

تـ ــم تــجــهــيــز سـ ــيـ ــارة الـ ــفـ ــئـ ــة A-س ــي ــدان

كما تــتــوافــر شــاشــة الــعــرض على الــزجــاج

النظر عنها نــظــرا لــوســع حجمها ومالءتمها

وواس ــع ــة وتــســتــوعــب  5أشــخــاص بالغين.

مــقــصــورة داخــلــيــة تحبس األنــفــاس بشكلها

وش ــه ــدت ال ــم ــق ــص ــورة إعــــــادة تصميمها

بنظام الــوســائــط الــمــتــعــددة الــجــديــد كليا

األمامي أيضا .وتعتبر شاشة اللمس جزءا

بتفاصيلها الداخلية

األنــيــق وبــريــقــهــا الــســاحــر ســتــكــون سيارتك

المتطورة،

المختارة لتتألقي بها في مناسباتك وتقوديها

العصري واألنيق.
بالكامل تمتاز بمظهرها
ّ
وفي هذا الشأن ،اعتمدت مرسيدس-بنز

 .MBUX User Experienceأم ــا نقاط

من المفهوم الشامل للتحكم باللمس في

الـــقـــوة األخــــــرى فـــي ن ــظ ــام الــمــعــلــومــات

نظام المعلومات والترفيه ( ،)MBUXوهو

وتميز ،إذ أضاف مصممو المقصورة
بكل ثقة
ّ

نهجا جــديــدا تــمــامــا ،مــا أح ــدث ث ــورة في

نــظــام ثــاثــي يــتــألــف م ــن شــاشــة

فئة الــســيــارات المدمجة مــن الــداخــل مع

ال ــل ــم ــس ولـ ــوحـ ــة الــتــحــكــم

لك ولعائلتك ولرحالتك الطويلة .وتتضمن
ال ــس ــي ــارة لــيــمــتــد مــقــاعــد أمــامــيــة
جلدية مــزودة بتدفئة داخلية،
وإطـ ـ ـ ــارات م ــن األلــمــنــيــوم

إليها فتحات كــروم فــرديــة باللون األســود

مــقــاس  18بــوصــة ،وسقفا

الــامــع ومــصــابــيــح أمــامــيــة ،LED

باللمس فــي وحــدة

اإلحساس الجديد برحابة مساحتها

المركزية

أســود بدرجتين لونيتين،

وإضـ ــافـ ــة إل ـ ــى جــمــالــيــة فــتــحــة

الــداخــلــيــة .وت ــم تصميم

التحكم

وفتحة سقف بانورامية

السقف الــدرامــاتــيــكــيــة المطلية

الـ ـ ــطـ ـ ــراز الـ ــداخـ ــلـ ــي

(اختياري) وأدوات

والـ ــكـ ــثـ ــيـ ــر م ـ ــن الـ ــمـ ــزايـ ــا

باللون األس ــود مــع سقف واســع

الخاص والفريد من

الــتــحــكــم اللمسية

األخرى.

التصميم لمنح مساحة للرأس

نــوعــه بــاتــبــاع نمط

الـــمـــوجـــودة على

وتـــتـــمـــيـــز ســـــيـــــارة جــيــب

إلى أقصى حدود.

التصميم الــريــادي

عجلة القيادة.

تويوتا راف  4المتفوقة

بنتلي Flying Spur
كشفت بنتلي عـ�ن الموديل الـخــ�ا ص  First Editionمــن أيقونتها الفارهة �Fly
 ،ing Spurوالذي سيكون متاحا لمدة  12شهرا فقط مع بدء طرح السيارة في
األسواق بحلول نهاية العام الجاري.
الموديل الجديد يمتاز بملصقات تشير إليه على جسم السيارة ،إضافة إلى توقيعات
تحمل اسمه على مساند الرأس وأشرطة الصعود .ولمزيد من الخصوصية توفر
بنتلي لكل عميل مصمما خاصا ليساعده على اختيار تجهيزات تحمل الطابع
الشخصي بحيث تصبح السيارة تحفة فنية فريدة من نوعها.
تعتمد سيارة بنتلي الجديدة على سواعد محرك مكون من  12أسطوانة بقوة 635
حصانا مع عزم دوران أقصى يبلغ  900نيوتن.متر.

حققت التقنيات الحديثة مستويات

الكروس أوفر مبيعً ا في العالم ،والتي

سالمة غير مسبوقة فــي السيارات،

حصلت على تقييم “اختيار السالمة

وقـــــد رأيــــنــــا ثـ ــمـ ــار ذلـــــك ح ــت ــى فــي

األعــلــى  ”+األفــضــل مــن المعهد بعد

السيارات الصغيرة غير الفاخرة ،وقد

اخ ــت ــب ــارات أخ ــي ــرة ،م ــع تــوضــيــح أن

حصلت موديالت كيا كأبرز مثال على

هذا التقييم يأتي في حال استخدام

أعــلــى مــعــدالت تقييم الــســامــة من

مــصــابــيــح أمــامــيــة م ــح ــددة لنسخة

معهد التأمين لسالمة الطرق السريعة

راف فــور هايبرد  ،Limitedوحققت

األميركي.

راف ف ــور تقييم “جــيــد” فــي جميع

مــن أبــرز األمثلة األخ ــرى هــي تويوتا

االخــتــبــارات األخ ــرى ،لتصبح واحــدة

راف فـــــور ،إحـــــدى أع ــل ــى س ــي ــارات

م ــن  6مـــوديـــات  SUVفــقــط الــتــي
حصلت على أعلى تقييمات
السالمة.

A1 Citycarver
أطلقت شركة أودي األلمانية ،نموذجها

الـ ــمـ ــزودة بــشــاتــيــن تــتــنــاســب م ــع لــون

الجديد مــن ســيــارات A1 Citycarver

الهيكل الخارجي ،وتستخدم السيارة

التي أتت بهيكل هاتشباك أنيق وعصري،

أنــظــمــة لــتــحــديــد الــمــواقــع عــبــر األقــمــار

يتميز بمصابيح  LEDجذابة ،وفتحات

االصطناعية ،ونظام مراقبة بكاميرات

هوائية كبيرة على الواجهة األمامية،

أمــامــيــة وخلفية ،ونــظــامــا خــاصــا يمنع

وشــبــك كبير لغطاء الــمــبــرد ،وعجالت

انــزالقــهــا على المنعطفات الــخــطــرة أو

رياضية كبيرة بمقاس  16و 18إنش.

الــطــرق الــمــكــســوة بالجليد واألم ــط ــار.

م ــق ــص ــورة  A1أتـ ــت عــصــريــة لــلــغــايــة،

وســتــعــمــل أودي الــصــغــيــرة بــمــحــركــات

وذل ـ ـ ــك ب ــف ــض ــل ال ــم ــق ــاع ــد ال ــري ــاض ــي ــة

توربينية بسعة  1.4لــتــر ،وع ــزم 200

الــمــريــحــة ،وواجــهــة الــقــيــادة المتطورة

حصان.

tariq_albahhar
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“يــا أنــي يابطــة  ”2تبهــر الجمهــور فــي العيــد
حوراء جعفر

» »تتميز عارضة األزياء جيجي حديد بأسلوب خاص في سفرها الكثير،
بحكم عملها في عالم الموضة وغيره ،حيث تعتمد على “الجينز”
ُ
بنسبة عالية في حلها وترحالها.
» »وفي السنوات األخيرة ،أصبحت وسائل التواصل تسيطر على حياتها
وحياة المشاهير بشكل أو بآخر ،السيما “إنستغرام” الذي بات المنصة
األولى لجيجي وغيرها في نشر هذه السفرات ومختلف المشاوير
والمناسبات .لهذا أصبحت حديد حريصة على المحافظة على أناقتها،
وتنسيق إطالالتها المريحة واألنيقة بالوقت ذاته في هذه الرحالت.

حضــور جماهيــري كبيــر وتصفيــق حــار

يدفــع القائميــن علــى العمــل إلــى تمديــد

و”صفيــر” تشــهده خشــبة الصالــة الثقافيــة

العروض ،وفي كل يوم يكون هنالك عرض

بمناســبة عــرض مســرحية يــا أنــي يابطة،2

في الساعة  7والنصف ماعدا يوم الخميس،

امتألت القاعة بمحبي هذه المجموعة التي

فهنالك عرضان األول في الســاعة الســابعة

قدمــت أعمــال مســرحية قيمة علــى جميع

والربــع والثانــي فــي العاشــرة و 45دقيقــة،

المســتويات مــن حيــث تقديمهــا رســائل

ومــدة عــرض المســرحية هــي ســاعتان

ذات أهميــة كبيرة للمجتمع تخاطب عقول

ونصف الساعة من الكوميديا الهادفة.

الصغــار والكبــار معــا ،ومحور يــا أني يابطة

عبــر الجمهــور فــي أول يــوم عــرض عــن

 2هو األســرة وأهمية ترابطها ،حيث ركزت

الرضــا واألعجــاب الشــديد بشــخصيات

على مشــكالت اآلباء واألبناء والتربية؛ من

المسرحية كشــخصية خاتون الجبارة ذات

أجل أن يكبر الجيل على الحب والتفاهم.

اللســان الســليط التــي قــام بدورهــا حســن

وعمــل علــى المســرحية طاقم من الشــباب

محمــد ،وقامت بدور بطة الشــابة المصرية

ابتــداء بمخــرج ومؤلــف العمــل
ً
المبدعيــن

المتزوجــة مــن بحريني الفنانــة هبة قطب،

حســن اإلســكافي وبفكــرة وبطولــة الفنــان

والفنــان ســامي رشــدان بشــخصية زهيــر

ســامي رشــدان ،وحســن محمــد ،جعفــر

الــذي يــود المحافظــة علــى بيتــه وأســرته،

الســاري ،خليــل المطــوع ،البســام علي ،هبة

وشخصية الخال الكبير في السن المحافظ

قطــب ،حســين العلــوي ،جعفــر التمــار ،منى

على العادات والتقاليد ،والذي يمتلك نظرة

الروبــي ،ومنــذ افتتاح الســتار فــي اللحظة
األولــى تطــل مفاجــأة على الجمهــور ،وقبل
إغــاق الســتار تطــل المفاجــأة األخــرى،
ويــا أنــي يابطــة  2عمــل ملــيء بالمفاجــآت

واســعة لألمــور ،وقــد قدمهــا الفنــان جعفــر

والمفارقات الكوميدية على الخشبة ،وقبل

وتمتد العروض من رابع أيام عيد األضحى

بدايــة العــرض قــام طاقم العمل بســحب 5

المبــارك إلى تاريخ  20أغســطس ،والســبب

قدمــت أداء ممتــازا علــى الخشــبة ،ولكنهم

جوائز إلى الجمهور.

يعــود إلــى األقبــال الجماهيــري الكبير الذي

مفاجأة للجمهور.

الساري ،والسيما الشخصيات األخرى التي

صناعة الفخار في البحرين ...تصارع من أجل البقاء
تـــــرجـــــع إلــــــــى  5000ســــنــــة قــــبــــل الـــــمـــــيـــــاد فــــــي دلــــمــــون

بيــن أزقــة ضيقــة فــي قريــة عالــي ،يوجد معمل صغير يكســوه الغبار ،ذو باب خشــبي قديم شــبه متهالك ،وراء الباب مباشــرة توجد طاولة صغيرة تحمــل بعضا من أواني
الفخار التي صنعت يدويا ،تحمل الكثير من المشاعر والحب في صناعتها ،وخلف الطاولة يجلس الحاج عبدالنبي عبدالرحيم صاحب معمل الفخار.
معمــل الفخــار الكائــن فــي قريــة عالــي،

الحــاج عبدالنبي عبدالرحيم رجل كبير

أهــم األماكــن التراثيــة العريقــة فــي

فــي الســن تعلــو علــى مالمــح وجهــه

أوان فخاريــة فــي حضــارة دلمــون
مــن
ٍ

العريقــة في المدافن الدلمونية ،واليوم

البحريــن ،يذهب إليه الــزوار دائما على

ابتســامه هادئة ترحــب بالزائرين؛ كون

المتحــف ملــيء باألوانــي الفخاريــة،

مــن القــرن الماضــي كان يوجد نحو 25

صغــر مســاحته ،ولكنــه يعتبــر مكانــا

أن هذا المعمل يعتبر من تراث البحرين

وهــذا دليــل علــى أن صناعــة الفخــار

مصنعــا مــن مصانــع الفخــار وينتجــون

ســياحيا مثيــر الهتمــام الســواح ،إلــى

العريــق ،فكثيــر مــن الزائريــن يذهبــون

عريقة.

األوانــي المســتخدمة فــي المنــازل،

يومنــا هذا والمعمل يعمــل على صناعة

لزيارته.

ســألنا الحــاج عبدالنبــي عبدالرحيم عن

وهذه األوني تشكل بعضا من صناعات

الفخــار بــكل إتقــان ،وهنــاك متدربــون

يقــول الحــاج عبدالنبــي عبدالرحيم أن

ســبب وجــود صناعــة الفخار فــي قرية

الفخــار حاجــات ضروريــة لــكل أســرة،

يدرســون كيفية العمــل على الفخار كل

صناعــة الفخــار يرجــع إلــى قبــل 5000

عالــي بالتحديد ،فقد فســر ذلك بســبب

ولكــن هذه المصانع شــيئا فشــيئا بدأت

يوم.

ســنة قبل الميالد ،وذلك إلى ما وجدوه

قرب قرية عالي من المواد المستخدمة

تتقلــص ،وذهبــت النــاس إلــى أشــغال

في صناعة الفخار مثل الطين والماء.
ويقول إن في الخمســينات والستينات

أكثــر ربحيــة .يقول أحمد عبدالرســول،

مــن األوانــي والتحــف الفخاريــة التــي

وهــو عامل في المعمل ،أن هذا المصنع

يعملونهــا هنــا ،أنــا مــن المحبيــن للفخار

الوحيد الــذي حافظ على هذه الحرفة،
حيــث صــارع مــن أجــل البقــاء ،وتعلــم
الحرفيــون الذيــن يعملــون فيــه الكثيــر
من المهارات ،مثل الزخارف المعمارية،
والكتابــة مــن آيــات هللا علــى الفخــار،
وكيفيــة اســتخدام األلــوان فــي تلويــن
التحف والبراويز.
تقــول زهــراء مــن ســكنة المحــرق ،أنــا
مــن المحــرق وأزور قريــة عالــي مــرة
فــي الشــهر تقريبــا؛ ألرى مــا الجديــد

جــدا.

وأضــاف

الحــاج

عبدالنبــي

عبدالرحيــم قائــا :شــباب البحريــن
بحاجــة إلــى تثقيف بأهميــة المحافظة
على التــراث العريق من االندثار ،معمل
الفخــار بحاجة إلــى أيدٍ بحرينية تعرف
قيمــة هــذه الحرفــة ،ونحــن ليــس لدينا
سوى العمال األجانب.
ريبورتاج الطالبة :بتول سيد يوسف علوي
جامعة البحرين
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بيع أشهر سيارة لجيمس بوند بـ  6ماليين دوالر
تــم بيــع ســيارة العميــل الســري
البريطانــي جيمــس بوند األشــهر في
العالــم بـــ  6.4مليــون دوالر خــال
مــزاد “ســوذبي” في مدينــة نيويورك
األميركية.
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وصممت السيارة من طراز  DB5من
قبل أستون مارتن خصيصا لجيمس

السنة الحادية عشرة  -العدد 3958

بونــد ،واســتخدمت فــي أفــام عــدة
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وتجاوزت السيارة قيمتها السابقة لتصبح السيارة األغلى من نوعها في العالم ،ومالكها
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منهــا فيلــم “اإلصبع الذهبي” الشــهير
أجــري عليهــا  13تعديــاً ،إذ زودت بمدفــع رشــاش ،ودرع واقية من الرصــاص ،وقواطع
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بحسب صحيفة الغارديان.
يذكــر أن الســيارة المطروحــة للبيــع لــم تظهــر فــي أي مــن أفالم “جيمــس بونــد” ،ولكنها
استخدمت في اإلعالنات الترويجية للفيلم “كرة الرعد”.

“السرير التلفزيوني” صار حقيقة
إلــى هــواة ومتابعــي قنــاة األفــام علــى اإلنترنــت “نتفليكــس” ،ولمــن يرغبــون
باســترخاء غيــر مســبوق ،فــإن الســرير الكامــل الــذي ربمــا يمنحــك كل أســاليب
الراحة ،في طريقه إليك.
وهــذه المــرة ســيكون وقــت الراحــة في مــا يمكن وصفه فعــا بـ “الســرير الذكي”،
مــن تصميــم شــركة “هــاي إنتريورز”؛ ألنــه يمنح كل مزايــا الــذكاء الصناعي للنوم
والترفيه .ويعد “الجيل الثاني من السرير الذكي” ،الذي صممه المهندس المعماري
اإليطالــي فابيــو فينيــا ،مثاليا أللعاب الفيديو ،وفقا لما ذكرته شــبكة ســي إن إن
اإلخباريــة .ويأتــي هــذا الســرير الذكــي مزودا بجهــاز عرض عالي الدقة ،وشاشــة
“مسرح” بحجم  70بوصة ونظام صوت مدمج ومكبرات صوت غير مرئية.
ووفقــا للشــركة فــإن تصميم األســرة الذكيــة مثل “هــاي كان” و “هاي بــد” الجديد
أشــبه بشــرنقة عصرية مجهزة بأحدث التقنيات للمراقبة والترفيه والصحة التي
تعمل بشكل متزامن وبسالسة مع األجهزة الذكية في المنزل الذكي.

نماذج من إبداعات طالب جامعة بونتيفيكيا
بوليفاريانا خالل أسبوع ميديلين لألزياء في
كولومبيا (أ ف ب)

وإضافــة إلــى ذلــك ،يحتــوي الســرير الذكــي أيضــا علــى العديــد مــن المزايــا ،مثل
إضــاءة قابلــة للتعتيــم والتحكم بهــا ،وقاعدة قابلــة للضبط ،وســتائر تعتيم آلية،
وقدرات التحكم بواسطة الصوت ،وقدرات اتصال السلكي (واي فاي) مدمجة.

دراسة :تدخين الشيشة األكثر خطورة
قــال علمــاء كيميائيــون مــن جامعــة كاليفورنيــا ،إرفايــن ،إن تدخين
الشيشــة العصرية يمكن أن يكون أكثر خطورة من أشــكال التدخين

تحمل توأمها المشوه في بطنها لمرحلة البلوغ
في حالة طبية نادرة جدا ،تصيب شخصا بين كل نصف مليون شخص ،نجح جراحون في

مسافة  22ألف كيلومتر

إنهاء آالم شابة هندية كانت تعاني من آالم في المعدة ،قبل أن يبدأ بطنها بالكبر تدريجيا.

أنقــذت امــرأة حيــاة شــريكها مــن مســافة

األخرى.

واشــتكت الشــابة الهنديــة ،البالغــة مــن

تحمــل توأمها المشــوه فــي بطنها طوال

العمــر  17عامــا ،في البدايــة من آالم في

حياتها.

ووجدوا أن استنشــاق نفس واحد من أنابيب الشيشــة يحوي كمية

المعــدة ،لــم تســتطع التخلــص منهــا ،ثــم

» »ووفقا لمقال نشر في المجلة
الطبية البريطانية أخيرا ،يعتقد
األطباء أن الشابة هي األولى التي
حملت توأما تطور جزئيا في
جسمها إلى مرحلة البلوغ.

الحظت كتلة متزايدة في بطنها.

مواد خطرة مكافئة لتلك الموجودة في سيجارة كاملة.

ثم اضطرت في النهاية إلى الذهاب إلى

ويحصل مدخنو الشيشة على جرعة أعلى من المواد الكيميائية؛ ألن

الطبيــب ،الــذي اكتشــفت أن مشــكلتها

جلسات التدخين في المطاعم والمقاهي يمكن أن تستمر لساعات.

ليست هضمية على اإلطالق ،فقد كانت

وعلــى عكــس االعتقــاد الســائد ،فإن وعاء الماء (أســاس الشيشــة) ال
يفلتــر الدخــان ليجعلــه “أقل خطــورة” ،وفقــا للعلماء الذين اكتشــفوا
أن المــاء ينتــج فعــا جزيئــات متناهيــة الصغر ،قادرة علــى الوصول
إلــى أعمــق أجــزاء الرئتيــن .وقال كبير معدي الدراســة ،البروفيســور
فيرونيك بيراود “من بين األساطير الكبيرة حول استخدام الشيشة
أن الماء الموجود في الوعاء ،يقوم بالفعل بتصفية المواد الكيميائية
السامة ،ما يوفر درعا للمدخن .وفي الدراسة ،يظهر أن هذا ليس هو
الحال بالنسبة لمعظم الغازات” .وحلل الكيميائيون االنبعاثات خالل
جلسة تدخين الشيشة ،باستخدام جهاز مصمم خصيصا لذلك.

تدخين الشيشة أكثر خطورة من أشكال التدخين األخرى

وكتــب المعــدون أن جرعــة  COالناتجة عن تدخين الشيشــة ،تعادل

في باريس ..زبون يقتل نادال بسبب شطيرة

العديد من الحاالت التي عانى فيها مدخنو الشيشــة ،من تســمم أول

أردى زبون غاضب ،في أحد المطاعم قرب باريس ،نادال؛ ألنه اضطر لالنتظار بعض الوقت

جرعــة  COالناتجــة عن تدخين  12ســيجارة .وأشــاروا إلى أن هناك
أكسيد الكربون.
» »ووجد الفريق أن المزيج الخالي من النيكوتين ،الذي

يسوّق في كثير من األحيان كبديل صحي ،يحتوي على

وقــال بيــراود “إن تدخيــن الشيشــة الســائد ينطــوي علــى استنشــاق

مستويات أعلى من الغازات السامة الموجودة في الدخان

قد تؤدي إلى إدمان التبغ” .وأنتجت األنابيب المائية كمية كبيرة من

حجم الجزيئات الناتجة عن تدخين الشيشة .وكانت

في مجلة “.”Aerosol Science and Technology

 100نانومتر  -مرئية بوضوح في بداية جلسة الشيشة.

العديد من المواد الكيميائية السامة والضارة ،مثل النيكوتين ،والتي

السائد .وهذه الدراسة هي األولى التي تقدم تقريرا عن

أول أكســيد الكربون ( )COمقارنة بالســجائر ،وفقا للنتائج المنشورة

الجسيمات فائقة الدقة  -تلك التي يبلغ قطرها أقل من

الغضب ..من

أخطر المشاعر

اإلنسانية

قال علماء نفس إن العواطف والمشاعر لها
تأثيــر قــوي علــى صحة اإلنســان .وكشــفوا
عن أن الغضب هو من أكثر المشــاعر خطرا
علــى اإلنســان ويمكــن أن يســبب المــوت.

المغنيين ..إلغاء نهائي لـ “النزال المستحيل”
مالكمة
َ
مغنيي الراب
ألغيت مباراة المالكمة التي كانت ستجرى في نهاية نوفمبر في بازل بين
َ

الفرنسيين بوبا وكاريس ،وفق ما أعلنت السلطات اإلقليمية السويسرية.
وكان مقــررا أن تســتضيف صالــة ســانت

والجمعــة ،قالت إدارة التعليــم في مدينة بازل،

ياكوبساله في بازل التي تتسع لـ 9آالف شخص

التي تملك الصالة ،إنها بعد التشاور مع الشرطة

فــي  30نوفمبــر مبــاراة المالكمة بيــن النجمين،

المحليــة واإلقليميــة ،ســحبت التصريح وألغت

وفق ما أفادت “فرانس برس”.

المباراة.

وحكم على االثنين بالســجن لمدة  18شــهرا مع

» »وربما اختار الفنانان كاريس ( 39عاما)
وبوبا ( 42عاما) سويسرا وجهة للتقاتل
في ما بينهما؛ ألن رياضة المالكمة
العنيفة هذه محظورة في فرنسا.

وأشــاروا إلــى أن المشــاعر اإليجابيــة ترفع

وقــف التنفيــذ وغرامــة مقدارهــا  50ألــف يورو

مــن مســتوى هرمــون اإلندورفيــن (هرمون

بســبب عراكهمــا العنيــف الذي نشــب بينهما في

الســعادة) في الدم ،والذي يؤدي بدوره إلى

مطار أورلي الباريسي في أغسطس .2018

تحسين عمل الجهاز العصبي.
» »وفي الوقت نفسه ،فإن العواطف

وأوضــح المصــدر أن زمــاء الضحيــة
اتصلــوا بالشــرطة بعدمــا أطلــق الزبــون
عليــه النــار مــن مســدس فــي مطعم في
ضاحية نوازي لو غران في شرق باريس
مساء الجمعة .وباءت محاوالت إنعاش
النادل البالغ من العمر  28عاما بالفشــل،
وتوفي في مكان الحادث.

» »وفر المسلح الذي قال
شهود إنه فقد أعصابه
“ألن شطيرته لم

تجهز بسرعة كافية”،
وهذا األمر لم يرق

له .وفتحت الشرطة

تحقيقا في الحادث.

بعد أن أدركت أنه ال يتصرف بشكل طبيعي،
وأنه ربما يعاني من اإلصابة بجلطة دماغية
أثناء مكالمة هاتفية دولية .وكانت ماديسن
تــرودل تتصل بشــريكها جوزيف ســاترفيلد
في مدينة بريســبن في أستراليا بينما كانت
هــي موجودة فــي الواليات المتحدة ،عندما
الحظت أنه كان يشد كلماته ويمزج ويخلط
بيــن الكلمــات ،بحســب مــا ذكــرت صحيفــة
ديلي ميل البريطانية.
» »وخالل المكالمة الهاتفية مع جوزيف،
البالغ من العمر  31عاما ،شعرت
ماديسن بالقلق حيال شريكها ،بعد
أن أصبحت كلماته غير واضحة.
وأوضحت ماديسن أنها
تمكنت من االتصال بصديق
مشترك ،سارع بدوره
إلى االتصال بخدمات
الطوارئ ،إذ تم نقله إلى
المستشفى إلجراء
عملية سريعة إلزالة
التكتل ،وإنقاذ حياته.

السجن  40عاما
لشابة سقط

جنينها

علــى خلفيــة القتــل ،طالــب االدعــاء
بعقوبــة م ّدتهــا  40ســنة مــن الســجن

ّ
بحــق شــابة فــي الســلفادور ســقط
ّ
يبت القضاء
جنينها ،ومن المرتقب أن
هذه القضية غدا (االثنين).
ويعتبر التشريع الذي يحظر اإلجهاض
فــي الســلفادور مــن األكثر تشــ ّددا في
الســجن مــا بيــن ســنتين و 8ســنوات
فــي حــال اإلجهــاض ،لكــن فــي الواقع

معدل التفاعالت الكيميائية في

يتعامل القضاء مع أي سقوط للجنين

الجسم ،وإنما إلى ارتفاع معدل

مــن بطــن أمــه “كجريمــة قتــل فــي

األدرينالين والنورادرينالين .ونتيجة

ظروف مش ّددة للعقوبة” يعاقب عليها

لذلك ،يؤدي عدم توازن الهرمونات

إلى أخطار كبيرة ،إذ تزداد نسبة خطر

ما بين  30و 50سنة في السجن.

اإلصابة بالنوبة القلبية والسكتة

» »وجاهرت إيفلين هرنانديز ،البالغة

الدماغية بمقدار  5مرات ،وفق موقع

من العمر  21عاما ،والتي كانت

“وان” .والحظ العلماء أن القلق

مراهقة وقت األحداث ببراءتها

والصدمة واالكتئاب بسبب الشعور

بالوحدة ،يمكن أن يسبب أمراض

للحصول على الشطيرة التي طلبها ،بحسب ما قال مصدر ّ
مطلع على القضية ،أمس السبت.

 22500كيلومتــر بســرعة بديهتها وتفكيرها

العالــم .وينــص قانــون العقوبــات على

السلبية تؤدي ليس فقط إلى ارتفاع

خطيرة ومزمنة تقصر حياة الشخص.

تنقذ حياة شريكها من

وكان الفائز سيحصل على مبلغ  1.5مليون يورو ،فيما كان الخاسر سيحصل على ثلث هذا المبلغ.

في افتتاح محاكمتها الخميس،

وطالما قالت إن طفلها ولد ميتا.

الموديل آنا كسار تحضر احتفال مجلة هامبتنز بإصدار أزياء الخريف في
ووتر ميل ،نيويورك (أف ب)

