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أكــد ملــك البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفة االهتمام الكبير بتقوية العالقات 
الثنائيــة المشــتركة مــع جمهوريــة الهنــد الصديقــة، 
كدولتيــن صديقتيــن تعمــالن من أجل ســالم العالم 
مــع  اجتماعــًا  الجاللــة  صاحــب  وعقــد  ورخائــه. 
دولــة رئيــس وزراء الهنــد، وقــال جاللتــه فــي كلمة 
بهــذه المناســبة: نواصــل بالعمــل معكــم لحفظ أمن 

واستقرار المنطقة، ونخص تحديدًا، حماية ممرات 
التجــارة والنفــط. وتقديرًا من جاللتــه لجهود دولة 
رئيــس وزراء جمهوريــة الهنــد في تعزيــز العالقات 
البحرينيــة الهنديــة؛ منحــه جاللتــه وســام البحرين 
مــن الدرجة األولــى. ثم ألقى مودي كلمة قال فيها: 
يشــرفني أن يتــم منحي وســام البحرين من جاللة 
الملــك، ويشــرفني أن أقبــل هــذا الوســام المرمــوق 

نيابة عن مليار و300 مليون هندي.
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أّجل قسطين في السنة مع التمويل العقاري المرن من المصرف
الخليجي التجاري لتتمكن من تحقيق األمور المهمة في حياتك.
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المنامة - بنا

اتفــق رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة ورئيــس الــوزراء بجمهوريــة الهنــد الصديقة دولة نارينــدرا مودي 
على أهمية توطيد عالقات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، 

واالرتقاء بها إلى مستوى “الشراكة االستراتيجية”.

وشــددا فــي جلســة مباحثــات، بقصــر القضيبيــة، أمــس، علــى أهميــة تعزيــز 
اللقــاءات السياســية رفيعــة المســتوى، باإلضافــة إلــى التعــاون فــي مجــال 
الدفــاع والتعليــم العالــي والعالقــات التجاريــة واالقتصادية واالســتثمارات 
المشــتركة، وتنمية الروابط بين الشــعبين الصديقين في إطار جهود اللجنة 

البحرينية الهندية المشتركة.
ونــوه صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء إلــى أن مملكة البحرين حريصة 
علــى توطيــد التعــاون مع جمهوريــة الهند الصديقــة في مختلــف المجاالت، 
الســيما فــي ظــل مــا تحظــى بــه جمهوريــة الهنــد مــن مــكان وثقــل سياســي 
واقتصــادي إقليميــا ودوليــا، ومــا تشــهده مــن نهضــة وتقــدم فــي العديد من 
المياديــن يعكــس تجربتهــا التنمويــة الرائدة الســيما فــي القطاعــات العلمية 
والتكنولوجيــة. وأكد ســموه على أهمية زيارة رئيــس وزراء جمهورية الهند 
فــي توطيــد عالقات البلدين الصديقين، باعتبارهــا محطة جديدة لالنطالق 
بعالقــات التعــاون والصداقــة بيــن البلدين الصديقين إلى أفاق أوســع تخدم 

تطلعاتهما المشتركة.

سمو رئيس الوزراء عقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي  

ســمو رئيــس الــوزراء ومــودي: االرتقــاء بالعالقــات إلى مســتوى “الشــراكة االســتراتيجية”

تعزيز التعاون الدفاعي والتجاري واالستثماري والتعليمي

)٠٢ - ٠٣(

جاللته يمنح رئيس وزراء الهند “وسام البحرين “... 
ومودي: يشرفني أن أقبله نيابة عن مليار هندي

المنامة - بنا

)١٢(“الــخــلــيــجــي الــتــجــاري” يــطــلــق “الــتـمـويــل العـقــاري الـمـــرن”
)05 - 04(
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اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، فــي قصــر القضيبية، 
بحضــور رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة، وولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمــد آل خليفــة، أمــس، رئيــس وزراء جمهوريــة الهند الصديقــة  دولة ناريندرا مودي، بمناســبة 

الزيارة التي يقوم بها لمملكة البحرين.

وفــي بدايــة االســتقبال؛ رحــب جاللــة الملك 
بضيــف البــالد الكريــم، ثــم اســتقبل جاللتــه 
أعضاء الوفد المرافق لرئيس وزراء الهندي، 
كمــا اســتقبل الضيــف كبــار المســؤولين مــن 

الجانب البحريني.
الجاللــة اجتماعــا  ذلــك؛ عقــد صاحــب  بعــد 
مــع دولــة رئيــس وزراء الهنــد، حيــث جــرى 
التاريخيــة  الصداقــة  عالقــات  اســتعراض 
البحريــن  مملكــة  تجمــع  التــي  الوثيقــة 
فــي  التعــاون  وأوجــه  الهنــد،  وجمهوريــة 
واالقتصاديــة  االســتثمارية  المجــاالت 
والتجارية والصحية والعلمية والتكنولوجية 

وشؤون الطاقة وآفاق تعزيزها وتطويرها.
فــي  المتنامــي  بالمســتوي  الجانبــان  وأشــاد 
مواصلــة  وأكــدا  الثنائيــة،  العالقــات  مســار 
كافــة  فــي  التعــاون  آفــاق  لتعزيــز  الجهــود 
الجوانــب الحيوية واالســتفادة من الخبرات 
واإلمكانــات وفــرص االســتثمار التــي يتمتــع 
بهــا البلــدان في إطار مــا يجمعها من مصالح 

استراتيجية.
عــن  التفاهــم  مذكــرة  الملــك  جاللــة  وبــارك 
برنامــج التبــادل الثقافــي، لتعزيــز العالقــات 
النوايــا  وإعالنيــن  البلديــن،  بيــن  الثقافيــة 
حــول  الفضــاء  تكنولوجيــا  مجــال  فــي 
تطبيــق مذكــرة التفاهــم للتعاون فــي مجال 
استكشــاف الفضــاء الخارجــي واســتخدامه 
فــي األغــراض الســلمية، ونوايــا عــن انضمام 
للطاقــة  الدولــي  للتحالــف  البحريــن  مملكــة 
الشــبكة  بيــن  تفاهــم  ومذكــرة  الشمســية، 
)بنفــت(  االلكترونيــة  للمدفوعــات  الوطنيــة 
للمدفوعــات  الهنديــة  الوطنيــة  والمؤسســة 
NPCI لبحــث ســبل التعــاون وربــط أنظمــة 

الدفع لتسهيل المدفوعات بين البلدين.
النظــر  تبــادل وجهــات  اللقــاء  فــي  تــم  كمــا 
بشــأن مجريــات األحــداث علــى الصعيديــن 
االقليمي والدولي والقضايا موضع االهتمام 
المشــترك، حيــث جــرى التأكيد علــى مواقف 
اإلقليميــة  الجهــود  لكافــة  الداعمــة  البلديــن 
والدوليــة الراميــة إلــى إرســاء دعائــم األمــن 
واالســتقرار فــي المنطقــة والعالــم، وأهميــة 
ترســيخ قيــم ومفاهيــم التســامح والتعايش 
الشــعوب  بيــن مختلــف  والســالم  اإلنســاني 

وتعزيز الحوار ونبذ العنف والتطرف.
بعــد ذلــك ألقى صاحــب الجاللة الملــك كلمة 

بهذه المناسبة:
بسم هللا الرحمن الرحيم

دولة السيد رئيس وزراء جمهورية الهند..
أصحاب السمو والمعالي والسعادة..

ضيوفنا الكرام..
يطيــب لنــا بدايــة أن نرحــب بكم فــي مملكة 
الزيــارة  لهــذه  تقديرنــا  لنســجل  البحريــن، 
الكريمــة في ظــل ما يربطنا بالهنــد الصديقة 
مــن عالقات وطيدة، تعــود بزمنها البعيد لما 
يقــارب 7 آالف عــام من العالقــات التاريخية 
بين شــعبينا، بتواصلهم الحضاري والثقافي، 
وتعاونهــم التجــاري، معربيــن عــن فخرنا بما 
يجمــع بلدينــا مــن قواســم حضاريــة، وإرث 
التاريــخ  ذاكــرة  تســجلها  ومكانــة  عريــق، 

البشري.
بتقويــة  الكبيــر  اهتمامنــا  علــى  هنــا  ونؤكــد 
كدولتيــن  المشــتركة،  الثنائيــة  عالقاتنــا 
صديقتيــن تعمــالن مــن أجــل ســالم العالــم 
ورخائه، ونستذكر بكثير من االعتزاز، زيارتنا 
األخيــرة لبلدكــم الصديــق فــي العــام 2014، 

وما أجريناه من مباحثات ومشاورات بناءة، 
جــاءت نتائجها معــززة لتعاوننــا، تمثلت في 
إبــرام العديد من االتفاقيات التي تم وضعها 
العمــل  مســتويات  لرفــع  التنفيــذ،  موضــع 
المشترك في المجاالت السياسية والتجارية 

والصناعية.

ونــود بهــذه المناســبة الطيبــة التــي تجمعنــا 
بكــم، أن نجــدد تقديرنــا بما تقوم بــه الجالية 
الهنديــة فــي البحرين، مــن دور مؤثــر وبارز، 
يســاهم في إثراء مســيرة التنميــة الوطنية. 
وقــد جــاء تأســيس المعبــد الهندوســي قبــل 
أكثر من مائتي عام في المنامة، كأقدم معبد 

في المنطقة، دليل واضح على عمق الروابط 
التــي تجمعنــا، ولمــا تتميز بــه البحرين، على 
امتــداد تاريخهــا، مــن قــدرة متحضــرة علــى 
التعايــش الســمح واالحتــرام الثابــت لحريــة 

المعتقد والديانة.
علــى  البحريــن  مملكــة  إن  الرئيــس..  دولــة 

قناعــة تامة بالــدور الرائد الذي تتــواله الهند 
الصديقــة علــى الســاحة الدوليــة، لمــا لها من 
ثقل استراتيجي ومواقف مقدرة في الكثير 
يجعلنــا  مــا  وهــو  المحوريــة،  القضايــا  مــن 
نواصــل بالعمــل معكم لحفظ أمن واســتقرار 
المنطقــة، ونخــص تحديــدًا، حمايــة ممــرات 
التجارة والنفط، وتقوية تعاوننا في مجاالت 
األمن السيبراني، وتكنولوجيا الفضاء، وفي 

مجال الطاقة بأنواعها المتجددة.
وبوفدكــم  بكــم  ترحيبنــا  نكــرر  وختامــًا.. 
الكريــم، ونتمنى لكــم دوام التوفيق وموفور 
الصحة والسعادة، ولجمهورية الهند وشعبها 
واالزدهــار  التقــدم  مــن  المزيــد  الصديــق 

والرقي.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

وتقديــرًا مــن جاللته حفظه هللا لجهود دولة 
تعزيــز  فــي  الهنــد  جمهوريــة  وزراء  رئيــس 
منحــه  فقــد  الهنديــة؛  البحرينيــة  العالقــات 

جاللته وسام البحرين من الدرجة األولى.
ثــم ألقــى دولــة ناريندرا مــودي رئيس وزراء 

جمهورية الهند الصديقة كلمة هذا نصها.. 
البحريــن  وســام  منحــي  يتــم  أن  يشــرفني 
تقديــرا  يعتبــر  والــذي  الملــك،  جاللــة  مــن 
أن  وللهنــد كذلــك، ويشــرفني  لــي شــخصيا 
أقبــل هــذا الوســام المرمــوق نيابة عــن مليار 
وثالثمئــة مليــون هنــدي. وإنــه لشــرف لــكل 
الهنــد؛ هــذا الوســام يعتبــر نمــوذج للعالقــات 

القوية بين مملكة البحرين والهند. 
وقــد  الســنين  آلالف  تمتــد  العالقــات  هــذه 
توســعت خالل القرن الحادي والعشرين في 
كل المجــاالت، وإنني ســعيد فــي يومين من 
الزيــارة تم االتفاق على مجاالت جديدة من 

عالقات التعاون ودعم العالقات بيننا.
إننــا نهــدف لجعــل الهنــد ذات اقتصــاد يصل 
تكــون  أن  ونــود  دوالر،  ترليونــات   5 إلــى 
البحرين قريبة من الهند. إن الجالية الهندية 
فــي البحريــن تعتبــر أكبــر جاليــة أجنبية في 
البحريــن، حيث أنهم يحصلون على ترحيب 
مملكــة  قيــادة  أشــكر  إننــي  مفتــوح،  بقلــب 
أفــراد  يشــعر جميــع  بــأن  وأتطلــع  البحريــن 
اعتبــر  بيتهــم،  بأنهــا  البحريــن  فــي  الجاليــة 
نفســي محظــوظ جــدًا أن أكــون أول رئيــس 

وزراء هندي يزور البحرين.
إننــي أقــدر قيــادة البحريــن للحفــاوة التــي 
حصلنا عليها والوفد المرافق، وإنه يشــرفني 

استقبال جاللة الملك في الهند.
وأقــام حضــرة صاحــب الجاللــة ملــك البــالد 
المفــدى، مأدبــة عشــاء تكريمــا لدولــة رئيس 
والوفــد  الصديقــة  الهنــد  جمهوريــة  وزراء 

المرافق.

المنامة - بنا

جاللة الملك: تقوية العالقات المشتـــــــــركة مـن أجـل سـالم العالـم ورخائــه
نواصــل العمــل مًعــا لحفــظ أمــن واســتقرار المنطقــة وحمايــة ممــرات التجــارة والنفــط
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والثقافــي الحضــاري  بيــن شــعبينا بتواصلهــم  التاريخيــة  العالقــات  مــن  آالف عــام   7

جاللته يمنح 
رئيس وزراء الهند 
“وسام البحرين “ 

تقديرا لدوره في 
تعزيز العالقات

مودي: الوسام 
نموذج للعالقات 

القوية ويشرفني 
أن أقبله نيابة عن 

مليار هندي

ثقل استراتيجي 
ومواقف مقدرة 

للهند وقناعة تامة 
بدورها الرائد على 

الساحة الدولية

فخورون بالقواسم 
الحضارية واإلرث 
العريق والمكانة 
المسجلة بذاكرة 

التاريخ

تجديد التقدير  
للدور البارز  

والمؤثر للجالية 
الهندية في 

البحرين

تأسيس المعبد 
الهندوسي قبل 

أكثر من 200 عام 
في المنامة دليل 
واضح على عمق 

الروابط 

البحرين تتميز على 
امتداد تاريخها 
بقدرة متحضرة 
على التعايش 

واالحترام لحرية 
المعتقد والديانة

ثقل استراتيجي 
ومواقف مقدرة 

للهند وقناعة تامة 
بدورها الرائد على 

الساحة الدولية

تقوية التعاون 
في مجاالت 

األمن السيبراني 
وتكنولوجيا الفضاء 

وفي الطاقة 
بأنواعها المتجددة



04local@albiladpress.com

األحد
25 أغسطس 2019 
24 ذو الحجة 1440

استقبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بقصر 
القضيبيــة، أمس، رئيــس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة دولة ناريندرا مودي، الذي 

يزور مملكة البحرين تلبية لدعوة من سموه.

 وجرت مراســم استقبال رســمية لضيف البالد؛ 
حيــث عزف الســالم الملكي البحريني والســالم 
وزراء  رئيــس  صافــح  ثــم  الهنــدي،  الوطنــي 
جمهوريــة الهنــد الــوزراء وكبار المســؤولين في 
مملكــة البحريــن، فيمــا تشــرف أعضــاء الوفــد 
الرســمي لجمهورية الهند بالســالم على صاحب 

السمو الملكي رئيس الوزراء.
  بعدهــا، عقــد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء  رئيــس  دولــة  مــع  اجتماعــا  الــوزراء 
عــن  خاللــه  ســموه  أعــرب  الهنــد،  بجمهوريــة 
ترحيبــه بالزيارة التي تجســد الروابــط الوثيقة 
التــي تجمع بيــن البلدين والشــعبين الصديقين، 
متمنيا سموه أن تسهم في الوصول بمستويات 
التعــاون بيــن البلديــن إلــى آفــاق أرحــب تخــدم 

المصالح المشتركة.
 وأكــد ســموه أن العالقــات البحرينيــةـ  الهنديــة 
مجاالتهــا،  وتشــعب  التاريخــي  ببعدهــا  تتميــز 
ارتــكازا علــى مــا يربط بيــن البلديــن الصديقين 
مــن تفاهــم ورغبــة أكيــدة فــي تقويــة أواصــر 
الصداقــة والتعــاون بمــا يلبــي تطلعــات البلدين 

والشعبين الصديقين.
 ونــوه ســموه إلــى أن مملكــة البحريــن حريصة 
الهنــد  جمهوريــة  مــع  التعــاون  توطيــد  علــى 
الصديقــة فــي مختلــف المجــاالت، الســيما فــي 
ظــل مــا تحظــى بــه جمهوريــة الهنــد مــن مــكان 
ودوليــا،  إقليميــا  واقتصــادي  سياســي  وثقــل 
ومــا تشــهده مــن نهضــة وتقــدم فــي العديد من 
الرائــدة  التنمويــة  تجربتهــا  يعكــس  المياديــن 

السيما في القطاعات العلمية والتكنولوجية.
 وشــدد ســموه علــى أهميــة الزيــارات المتبادلــة 
بين كبار المســؤولين بالبلدين في الوصول إلى 
تفاهمــات تعــزز مــن الشــراكة بيــن البلديــن فــي 
شــتى القطاعات، مشــيرا ســموه إلى أن البلدين 
يمتلــكان المقومات والفرص االســتثمارية التي 
يمكــن أن تشــكل انطالقــة قوية لمســار التعاون 

المتميز بينهما.

 وأكــد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
أهميــة اتفاقيــات التعــاون ومذكــرات التفاهــم 
بيــن البلدين واالســتفادة منها فــي تحقيق نقلة 
نوعيــة في مســتوى العالقات الثنائيــة، وتعزيز 
أوجه تبادل الخبرات وبناء شراكات اقتصادية 
تعــود بالنفــع والخيــر علــى البلديــن والشــعبين 

الصديقين.
 وأشاد سموه بالجهود التي تقوم بها جمهورية 
الهنــد الصديقــة فــي تطويــر التعــاون بيــن دول 
القــارة اآلســيوية ودول مجلــس التعــاون لدول 
الخليج العربية، مؤكدا سموه أن التعاون البناء 
حتميــًا  مطلبــًا  يشــكل  والشــعوب  الــدول  بيــن 
خطــط  ودعــم  الراهنــة  التحديــات  لمواجهــة 

وبرامج الدول في مجال التنمية المستدامة.
جمهوريــة  وزراء  رئيــس  أعــرب  جانبــه،  مــن   
الشــكر والتقديــر  الصديقــة عــن خالــص  الهنــد 
لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء علــى 
البحريــن،  مملكــة  بزيــارة  لــه  الكريمــة  دعوتــه 
مشــيدًا بالجهود التي يقوم بها ســموه من أجل 
تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين والشــعبين 

الصديقين في مختلف المجاالت.
 وأكد أن زيارته إلى مملكة البحرين تعد فرصة 
الصداقــة  عالقــات  تنميــة  ســبل  لبحــث  مهمــة 
والتعــاون بيــن البلديــن وفتح مجــاالت جديدة 
تلبــي طموحــات البلدين والشــعبين الصديقين، 
منوها بالدور الذي تقوم به مملكة البحرين في 
دعــم كل مــا يعــزز مــن جهــود المجتمــع الدولــي 

على درب التنمية واألمن واالستقرار.
 وأشــاد بمــا تشــهده مملكــة البحرين مــن نهضة 
قطعتــه  ومــا  المجــاالت  مختلــف  فــي  وتطــور 
مــن أشــواط كبيرة فــي تحقيق أهــداف التنمية 
المســتدامة، متمنيــا لمملكــة البحريــن وشــعبها 

مزيدا من الرفعة واالزدهار.
ثم عقد صاحب الســمو الملكي  رئيس الوزراء، 
جلســة  الهنــد  بجمهوريــة  الــوزراء  ورئيــس 

مباحثات رسمية بقصر القضيبية.

الســمو  صاحــب  ألقــى  الجلســة  بدايــة  وفــي   
الملكي رئيس الوزراء، كلمة رحب فيها برئيس 
وزراء جمهورية الهند، مشــيدًا ســموه بما يجمع 
بيــن البلديــن والشــعبين الصديقيــن مــن تاريــخ 
ممتــد مــن الصداقة والتعــاون المتميز في كافة 

المجاالت.
 وأكــد ســموه علــى أهميــة زيــارة رئيــس وزراء 
جمهوريــة الهنــد فــي توطيــد عالقــات البلديــن 
الصديقيــن، باعتبارهــا محطة جديدة لالنطالق 
البلديــن  بيــن  والصداقــة  التعــاون  بعالقــات 
الصديقيــن إلــى أفــاق أوســع تخــدم تطلعاتهمــا 

المشتركة.
 وأعــرب ســموه عــن تطلعه لتحقيــق المزيد من 
التقــارب وتوســيع أطــر التعــاون مــع جمهوريــة 
اللجنــة  جهــود  إطــار  فــي  الصديقــة  الهنــد 
المشــتركة، وبما يســهم في زيادة حجم التبادل 
التجــاري وتعزيــز الشــراكة االقتصاديــة القائمة 

بينهما.
 وأشــاد ســموه فــي كلمته بما تحققــه جمهورية 

الهنــد الصديقة من تطور وتقــدم، وما تتمتع به 
مــن ثقل سياســي واقتصــادي على المســتويين 
اآلسيوي والدولي، معربًا سموه عن تطلع مملكة 
التجربــة  نجاحــات  مــن  لالســتفادة  البحريــن 

التنموية الهندية في مختلف المجاالت.
 كما عبر ســموه عن خالص االعتزاز بإســهامات 
أبناء الجالية الهندية في مسيرة البناء والتقدم 
في البحرين وخدمة اقتصادها الوطني، مؤكدًا 
ســموه أنهم يحظون بكل تقديــر واحترام أبناء 

البحرين على المستويين الرسمي والشعبي.
بعدهــا ألقى دولة رئيــس وزراء جمهورية الهند 
كلمــة أعــرب فيهــا عــن خالــص تهانيــه لصاحب 
الســمو الملكــي رئيس الــوزراء بمناســبة اعتماد 
األمــم المتحدة لمبادرة ســموه بإعالن الخامس 
مــن أبريــل مــن كل عــام يومــا دوليــا للضميــر، 
مؤكــدًا أن جمهورية الهند ترحب بهذه المبادرة 
وســتعمل علــى دعــم كل الجهــود الراميــة إلــى 

تحقيق المبادرة ألهدافها.
وأشــاد بمــا وصلــت إليــه العالقــات البحرينيــة 

الهندية من تطور ونماء في مختلف المجاالت، 
العالقــات  تعزيــز  علــى  بــالده  حــرص  مؤكــدًا 
الثنائيــة مــع مملكــة البحريــن التــي تمثــل بوابة 

اقتصادية وتجارية هامة في المنطقة.
 وأعــرب عن شــكره وتقديــره لحكومة البحرين 
برئاســة صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
علــى مــا توليــه مــن رعايــة واهتمــام بالجاليــة 
الهندية في البحرين، وما تقدمه من تســهيالت 

أسهمت في توفير سبل الراحة لهم.
إلــى  ســموه  زيــارة  التقديــر  بــكل  واســتذكر   
جمهوريــة الهنــد، والتــي أســهمت فــي توطيــد 
بيــن  التاريخيــة  والصداقــة  التعــاون  أواصــر 

البلدين.
الهنــد  جمهوريــة  وزراء  رئيــس  دولــة  ووجــه   
الدعــوة لصاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
الهنــد الصديقــة، معربــًا عــن  لزيــارة جمهوريــة 
شــكره وتقديــره لمملكــة البحرين قيادًة وشــعبا 

على حفاوة االستقبال وحسن الضيافة.
 وفــي الجلســة، اتفــق صاحــب الســمو الملكــي 

رئيس الوزراء ودولة رئيس الوزراء بجمهورية 
الهنــد علــى أهمية توطيد عالقــات التعاون بين 
مملكــة البحرين وجمهورية الهند، واالرتقاء بها 
إلى مستوى “الشراكة االستراتيجية”، كما شددا 
علــى أهميــة تعزيــز اللقــاءات السياســية رفيعة 
المســتوى، باإلضافــة إلــى التعــاون فــي مجــال 
الدفــاع والتعليــم العالــي والعالقــات التجاريــة 
واالقتصادية واالســتثمارات المشتركة، وتنمية 
إطــار  فــي  الصديقيــن  الشــعبين  بيــن  الروابــط 

جهود اللجنة البحرينية الهندية المشتركة.
 وأعــرب الجانبــان عــن تطلعهمــا لزيــادة حجــم 
التبادل التجاري بين البلدين، وأكدا على أهمية 
تعزيــز االســتثمارات البينيــة بيــن البلديــن، مــن 
خــالل مواصلــة جهــود تهيئــة البيئــة المواتيــة 
علــى  األعمــال  رجــال  وتشــجيع  لالســتثمار 
الدخول في مشــاريع مشتركة تعود بالنفع على 

االقتصادي الوطني للبلدين.
 وشــهد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الوزراء 
تبــادل  الهنــد  جمهوريــة  وزراء  رئيــس  ودولــة 
مذكرة تفاهم بين البلدين وإعالن نوايا في عدد 
مــن المجــاالت، حيــث مثــل الجانــب البحرينــي 
الهنــد  لــدى جمهوريــة  البحريــن  مملكــة  ســفير 
عبدالرحمــن القعــود، وعــن الجانــب الهنــدي كل 
مــن ســفير جمهورية الهند لــدى مملكة البحرين 
الشــؤون  وزارة  ووكيــل  ســينها  كومــار  ألــوك 
 T. S. الخارجيــة الهندية للعالقــات االقتصادية

.Tirumurti
 وشــملت مذكــرة تفاهــم عــن برنامــج التبــادل 
الثقافــي، لتعزيــز العالقــات الثقافيــة المتجذرة 
مجــال  فــي  النوايــا  وإعــالن  البلديــن،  بيــن 
مذكــرة  تطبيــق  حــول  الفضــاء  تكنولوجيــا 
تفاهــم للتعــاون في مجــال استكشــاف الفضاء 
الخارجــي واســتخدامه في األغراض الســلمية، 
وإعــالن نوايــا حــول انضمــام مملكــة البحريــن 
الشمســية، ومذكــرة  للطاقــة  الدولــي  للتحالــف 
للمدفوعــات  الوطنيــة  الشــبكة  بيــن  تفاهــم 
اإللكترونية )بنفت( والمؤسسة الوطنية الهندية 
للمدفوعات )NPCI( لبحث ســبل التعاون وربط 

أنظمة الدفع لتسهيل المدفوعات بين البلدين.

 المنامة - بنا

االتفاق على تكثيف اللقاءات السياســـــــية وتعزيز التعاون الدفاعي والتجاري
ســمـــو رئــيـــس الــوزراء يــتــلــقــى فــي الــمــبــاحــثــات الــثــنــائــيـــة تــهــانـــي رئــــــــــــــــيس الـوزراء الـهــنــدي بــاعــتـمــاد األمـم الــمــتـحــدة مــبــادرة ســمــوه لــيـوم الــضــمــيــر
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ســمــوه: العــالقــات البحرينــيــة 
الـهـنـديــة ذات بعــد تـاريـخــي

رئيس الوزراء الهندي: الهند 
تدعم أهداف “يوم الضمير”

التعاون بين الدول مطلوب 
لمواجهة التحديات ودعم التنمية

رئيس وزراء الهند يوجه الدعوة 
لسمو رئيس الوزراء لزيارة بالده

تعزيز أوجه تبادل الخبرات بين 
الجانبين وبناء شراكة اقتصادية

زيارتي للبحرين تفتح مجاالت 
جديدة للعالقات الثنائية

البلدان يمتلكان مقومات تشكل 
انطالقة لمسار التعاون

زيارة سمو رئيس الوزراء للهند 
أسهمت في تعزيز التعاون
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أعرب رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، عن ترحيبه بزيارة دولة رئيس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة 
ناريندرا مودي لمملكة البحرين، مشيدًا سموه بعمق العالقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.

وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
قــد اســتقبل في مطــار البحرين، امس الســبت، 
رئيــس الــوزراء بجمهوريــة الهنــد، الــذي يقــوم 
بزيــارة رســمية إلــى المملكــة تســتغرق يوميــن 
تلبيــة لدعــوة مــن ســموه، حيــث يجــري خاللها 
محادثات تتناول سبل تطوير العالقات القائمة 
بيــن البلدين والقضايا أإلقليميــة والدولية ذات 

االهتمام المشترك.
وأكــد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
الثنائــي  التعــاون  توطيــد  فــي  الزيــارة  أهميــة 
المتميــز بين البلديــن وفتح آفاق جديدة تخدم 

المصالح المشتركة.
ونوه ســموه إلــى عمق ومتانة روابــط الصداقة 
البحريــن  بيــن مملكــة  التــي تجمــع  التاريخيــة 
وجمهوريــة الهنــد، مشــيدًا ســموه بمــا تشــهده 
بفضــل  مســتمر،  تطــور  مــن  العالقــات  هــذه 
اهتمام قيادتي البلدين الصديقين ومســاعيهما 
البلديــن  بيــن  بالتعــاون  لالرتقــاء  المشــتركة 
إلــى مســتويات أكثــر تقدمــًا بمــا يلبــي تطلعات 

ومصالح الشعبين الصديقين.
مــن جانبه، أعرب دولة رئيــس وزراء جمهورية 
الهند عن ســعادته بزيــارة مملكة البحرين تلبية 
لدعــوة صاحــب الســمو الملكي رئيس الــوزراء، 
الســمو  لصاحــب  وتقديــره  شــكره  عــن  معبــرًا 
الملكــي رئيــس الــوزراء على حســن االســتقبال 
وكرم الضيافة، تجســيدًا لمــا يربط بين البلدين 
تاريخيــة  صداقــة  مــن  الصديقيــن  والشــعبين 

وطيدة ومتميزة.
البحريــن  ومملكــة  الهنــد  جمهوريــة  أن  وأكــد 

يربطهمــا عالقــات تاريخية ممتدة من الصداقة 
والتعــاون البنــاء فــي مختلف المجــاالت، معربًا 
عــن تطلعــه إلــى تعزيــز ودفــع هــذه العالقــات 

الوثيقة إلى األمام بما يلبي تطلعات البلدين.
بعدهــا، توجــه موكــب صاحــب الملكــي رئيــس 
الــوزراء ومعالــي رئيــس وزراء جمهوريــة الهند 
الصديقــة إلــى قصــر القضيبيــة، حيــث عقــدت 

جلسة مباحثات رسمية.
وقد تشــكلت بعثة الشرف لضيف البالد برئاسة 
نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد 

بن مبارك آل خليفة.

سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيس وزراء الهند لدى وصوله إلى البحرين

المنامة - بنا

زيـارة رئيـس وزراء الهنـد توطـد التعـاون الثنائـي
ــح الــمــشــتــركــة ــال ــص ــم ــح آفــــاق جـــديـــدة تــخــدم ال ــت ــو رئــيــس الـــــــوزراء: ف ــم س

أكــد ولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائب 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
خليفــة تميــز العالقــات البحرينيــة الهنديــة 
والتــي تشــهد تناميــًا مســتمرًا علــى الصعد 
الصــدد  هــذا  فــي  ســموه  منوهــًا  كافــة، 
الصديقيــن  البلديــن  بيــن  يجمــع  مــا  إلــى 
والتــي  المجــاالت،  فــي شــتى  تعــاون  مــن 
عكســتها الزيــارات المتبادلــة علــى مختلف 
عمــق  مــدى  أثبتــت  والتــي  المســتويات 
العالقــات التاريخيــة الممتــدة والدفــع بهــا 
نحــو مزيد من العمل والتنســيق المشــترك، 
البــالد  يعكــس رؤى وتطلعــات عاهــل  بمــا 
صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل 

خليفة. 
جــاء ذلــك لــدى لقــاء ســموه أمــس رئيــس 
دولــة  الصديقــة  الهنــد  جمهوريــة  وزراء 
نارينــدرا مودي بمناســبة زيارته إلى مملكة 
البحريــن، بحضــور وزير الخارجية الشــيخ 
خالــد بــن أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير 
الماليــة واالقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان 
بن خليفة آل خليفة، وعدد من المسؤولين، 
حيث رحب ســموه بدولة مودي، متمنيا له 

طيب اإلقامة في بلده الثاني البحرين.
علــى  المملكــة  حــرص  إلــى  ســموه  وأشــار 
مواصلــة العمــل علــى تعزيــز التعــاون مــع 
كافــة  علــى  الصديقــة  الهنــد  جمهوريــة 
المســتويات بمــا يســهم فــي توفيــر المزيــد 
مــن الفــرص الحيويــة واالســتثمارية التــي 
تعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين 

المنشــودة.  التطلعــات  ويلبــي  الصديقيــن 
وأثنــى ســموه علــى دور الجاليــة الهنديــة 
في مملكة البحرين وإســهاماتها في عملية 
التنمية والتي هي محل تقدير من المملكة.

وأشــار ســموه إلى أهميــة اســتمرار توطيد 
مــا  كل  فــي  الهنــد  مــع  الثنائــي  التعــاون 
البيئــة  تحفيــز  فــي  يســهم  أن  شــأنه  مــن 
يدعــم  بمــا  االقتصــاد  ورفــد  االســتثمارية 

أهداف التنمية المستدامة.
وخــالل اللقــاء اســتعرض ســموه مع رئيس 
الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي المواضيع 
القضايــا  وأهــم  المشــترك  االهتمــام  ذات 
على الســاحتين اإلقليمية والدولية، منوها 

سموه بالدور الذي تقوم به جمهورية الهند 
إلــى جانب الــدول الشــقيقة والصديقة في 
مكافحة اإلرهاب وتعزيز األمن واالستقرار 

في المنطقة. 
مــن جانبــه، أعــرب رئيــس وزراء جمهورية 
الهند الصديقة عن شكره وتقديره لصاحب 
السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلس الــوزراء، وما 
يبديه ســموه من اهتمــام بتطوير العالقات 
البحرينيــة الهنديــة والدفــع بهــا نحــو أفــق 
دوام  البحريــن  لمملكــة  متمنيــا  أرحــب، 
التقــدم واالزدهــار فــي ظــل قيــادة صاحب 

الجاللة ملك البالد.

المنامة - بنا

تـوفيـر مزيـد مـن الفـرص الحيويـة واالستثماريـة

سمو ولي العهد ملتقيا رئيس الوزراء الهندي

مودي: نتطلع 
إلى تعزيز ودفع 
عالقاتنا الوثيقة 

إلى األمام 

الــمــنــطــقــة أمــــن  ــز  ــزي ــع ت فـــي  ــلــهــنــد  ل مـــحـــوري  دور  الـــعـــهـــد:  ولــــي  ــو  ــم س



صــرح رئيــس مجلــس أمنــاء مركــز الملــك حمد 
بــن  خالــد  الشــيخ  الســلمي  للتعايــش  العالمــي 
خليفــة آل خليفــة قائــاً: “إن الزيــارة الرســمية 
مملكــة  إلــى  مــودي  نارينــدرا  الــوزراء  لرئيــس 
البحريــن التــي تعــد األولــى مــن نوعهــا لرئيــس 
وزراء هندي تأتــي تتويجا للعاقات البحرينية 
الهنديــة، كمــا أنهــا تبيــن العمــق التاريخــي بيــن 
سياســة  فــي  المملكــة  أهميــة  وتؤكــد  البلديــن 
الهنــد فــي منطقــة غرب آســيا كما تعكــس رغبة 
وإرادة البلديــن فــي الحفــاظ علــى الزخــم الذي 
التاريــخ”. الثنائيــة عبــر  العاقــات  تحقــق فــي 

وتوجــه رئيــس مجلس األمنــاء بعميق االمتنان 
إلــى جالــة الملــك لما يوليــه جالته مــن أهمية 
قــل مثيلهــا فــي العالــم بترســيخ مبــدأ العدالــة 
وحريــة الدين والمذهب والعقيدة في المجتمع 
البحريني بكل أطيافه وهو ما ســهل كثيرا دور 
المركــز فــي تحقيــق أهدافــه حينمــا جعــل مــن 
التنــوع والتعدديــة وحريــة األديــان مصدر قوة 
للمملكة على مر العصور... فمعبد)شري كريشنا( 

الهندوســي مــا هــو إال واحد من شــواهد عديدة 
علــى هــذا التعايــش الســلمي فــي البحرين على 
مــدى عصــور طويلــة فــكان بذلــك مــزارا ووجه 
لكبــار الشــخصيات العالميــة مــن أبزرهــا زيــارة 
ولــي عهــد المملكــة المتحدة أميــر ويلز صاحب 
الســمو الملكــي األمير تشــالرز وقرينته بمرافقة 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 

لرئيــس مجلس الوزراء  صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة والــذي أكــد 
مــا تشــكله العاصمــة المنامــة مــن نقطــة التقــاء 

حضاري لمختلف الثقافات.
تجــارة  علــى  شــاهدا  المنامــة  مينــاء  ويقــف 
اللؤلــؤ واألقمشــة والتوابــل، التــي كانــت قائمــة 
بيــن شــبه الجزيــرة الهنديــة والخليــج العربــي 
واســتمرت  الميــاد  قبــل   3000 العــام  منــذ 
وتطــورت بتطــور البشــرية حتــى وصلــت هــذه 
العاقــات إلــى مســتوى التعــاون االســتراتيجي 
فــي مختلــف المجــاالت، ال ســيما فــي التجــارة 
واالســتثمار والقضايا اإلنســانية وحقوق البشــر 
والمجــاالت الثقافيــة وحريــة األديــان، وتذكــر 
الوثائــق التاريخية أن من أوائل المســاجد التي 
ُشــيدت في العالــم كان ذلك المســجد الذي ُبني 
فــي واليــة “كيــراال” الهنديــة العــام 629 مياديا 
بيــن  تاريخيــة  عاقــة  علــى  المســجد  وشــهد 
الهنــد والخليــج العربــي وبينهــا وبيــن البحريــن 
بصفــة خاصــة، وهــي عاقة تضرب فــي أعماق 
تشــييد  مــع  عمقــا  أكثــر  وأصبحــت  التاريــخ، 

المعبد الهندوســي في عهد المغفور له بإذن هللا 
صاحب الســمو الشــيخ ســلمان بن أحمد الفاتح 
العام 1819 وتمت توسعته في زمن المغفور له 
بإذن هللا صاحب السمو الشيخ عيسى بن علي 

آل خليفة العام 1869.

مودي: فرص لالستثمار الصحي والتعليمي والفضائي
 15 ألفاً من الجالية الهندية يستقبلون أول رئيس وزراء هندي يزور البحرين

أكــد دولــة رئيــس الــوزراء الهنــدي، نارينــدرا 
مــودي، أن عاقــات الصداقــة الوثيقــة بيــن 
مملكة البحريــن وجمهورية الهند تعود ألكثر 
مــن 5000 عــام، مشــيرا إلــى ضــرورة نقلهــا 
آلفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك 
في مختلف المجاالت، في ظل عصر التقنية 

الحديثة والتحول الرقمي.
وأضــاف مــودي أن الهنــد تخطــط لمضاعفــة 
الخمــس  الســنوات  فــي  اقتصادهــا  حجــم 
المقبلــة مــن 2.5 تريليــون دوالر ليصــل إلــى 
5 تريليونــات دوالر بحلــول العــام 2024، مما 
ســيفتح فرصا للتعــاون بين البحريــن والهند 
واالســتثمار  التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  فــي 
والفضائــي  والبيئــي  والتعليمــي  الصحــي 

والتقني والمالي والثقافي وغيرها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها دولة رئيس الوزراء 
الهندي مساء أمس أمام أكثر من 15 ألفًا من 
أفــراد الجاليــة الهنديــة، الذيــن تجمعــوا فــي 
استاد البحرين الوطني الستقبال أول رئيس 
وزراء لجمهورية الهند يزور مملكة البحرين.

وبّيــن دولــة مــودي أن الهنــد تشــكل وجهــة 
المنطقــة،  لــدول  للبحرينييــن  ســياحية 
خصوصــًا مملكــة البحريــن، داعيــًا الشــركات 
والمســتثمرين  األعمــال  ورجــال  البحرينيــة 
لزيــارة الهنــد والتعــرف علــى مــا تملكــه مــن 
مختلــف  فــي  واعــدة  اســتثمارية  فــرٍص 
القطاعــات. وأعــرب دولــة مودي عــن تقديره 
العميــق لــدور الجاليــة الهنديــة فــي التنميــة 
االقتصاديــة لمملكــة البحريــن، الفتــًا إلــى أن 

الهند تحقق تحسنًا في كل تصنيف عالمي.
ووســط األجــواء االحتفاليــة بزيــارة رئيــس 
وزراء الهنــد لمملكــة البحريــن، التقــت وكالــة 
أنباء البحرين )بنا( مع عدد من أفراد الجالية 

الهنديــة، الذين عبــروا عن ســعادتهم الغامرة 
بهذه الزيارة التي وصفوها بالتاريخية.

وقال رام شــاتي: “إن وجود شخصية هندية 
عظيمة بحجم مودي على أرض البحرين هو 
أمــر خــارج نطــاق الوصــف، هو يــوم تاريخي 
المزيــد  بيــن طياتــه  ويحمــل  البلديــن،  لــكا 
مــن االرتقــاء بمســتوى الروابــط المتينــة بين 

البلدين الصديقين”. وأوضح شاتي أن رئيس 
الــوزراء أســهب فــي خطابــه عمــق العاقــات 
الوديــة التي تجمع بين البلدين على مختلف 
الصعــد، وأن وجــوده فــي البحريــن هــو بحــد 
ذاتــه أكبــر دليل على ما يكنه الشــعب الهندي 
من محبة ومودة للمملكة التي لطالما عرفت 
بنســيجها االجتماعــي المحــب للجميــع علــى 

اختــاف مشــاربهم. مــن جهتــه، قــال ديفيــد 
ديسوزا إنه ليس بالغريب على رئيس وزراء 
الهنــد أن يحرص على زيارة مملكة البحرين، 
والتــي تحتضــن أقــدم معبــد هندوســي فــي 
 200 مــن  ألكثــر  تاريخــه  ويعــود  المنطقــة، 
عــام، إضافــة لحســن ضيافتهــا لجميــع أبنــاء 
الجاليــة الهنديــة من مختلف األديــان، والتي 
باتت نموذجًا يحتذى على مســتوى المنطقة 
والعالــم فــي هــذا الشــأن، وتؤكــد التصنيفات 
وذكــر  للمغتربيــن.  وجهــة  كأفضــل  العالميــة 
ديســوزا أن زيــارة مــودي تعنــي الكثيــر لــكل 
هنــدي يعيــش علــى أرض مملكــة البحريــن، 
مفادهــا  الرســائل  مــن  كثيــر  تحمــل  فهــي 
البلديــن  بيــن  القائمــة  والعاقــات  عمــق 
الصديقيــن، وأن المســتقبل يحمــل كثيــر مــن 
األخبــار الســارة لــكا الجانبيــن فــي مجــاالت 
جانبــه،  مــن  الثنائــي.  والتعــاون  االســتثمار 
قــال راميش بياي: “بمجــرد النظر لمدرجات 
اســتاد البحريــن يمكنــك أن ترى مــدى الحب 
الــذي تكنــه الجاليــة الهنديــة لرئيــس وزرائها 
ولمملكــة البحريــن، عشــرات اآلالف تصــدح 
أصواتهــم باســم مــودي والبحريــن هــو بحــد 
ذاتــه كاٍف للتعبير عــن مدى العاقات الطيبة 
بيــن الشــعبين الصديقيــن”. وأضــاف بيــاي: 
“زرت أكثــر مــن دولــة؛ إال أن البحريــن تبقــى 
استثنائية في معابدها وكنائسها ومساجدها 
المتجاورة تحت ســماء واحدة؛ شعبها طيب 
ومضيــاف يحب كل إنســان بغــض النظر عن 
ديانتــه أو شــكله أو لونــه”. وكان قــد تخلــل 
لرئيــس  الهنديــة  الجاليــة  اســتقبال  حفــل 
الــوزراء مــودي في اســتاد البحريــن الوطني 
اســتعراضية،  وغنائيــة  فنيــة  فقــرات  عــدة 
عكســت مدى عمــق العاقات المشــتركة بين 

مملكة البحرين وجمهورية الهند.

المنامة - بنا

المنامة - جمعية سيدات األعمال

أعلنت جمعية سيدات األعمال البحرينية 
عــن ترحيبهــا بــأول زيــارة رســمية لرئيس 
الهنــدي الســيد نارينــدرا مــودي،  الــوزراء 
التجاريــة  العاقــات  عمــق  علــى  مؤكــدة 
البلديــن  بيــن  تربــط  التــي  واالســتثمارية 
بيــان  فــي  الجمعيــة  وقالــت  الصديقيــن، 
صحفــي أن  مملكــة البحريــن ودولــة الهند 
وسياســية  اقتصاديــة  عاقــات  أقامتــا 
وثقافيــة متميزة، ومصالح مشــتركة  أدت 
إلــى ازدهار التجــارة بين الجانبين وتنمية 
 المهارات وتعزيز القدرة التنافســية. وقالت 
رئيســة الجمعيــة أحــام جناحي “اليــوم، لدينا 
الفرصــة ليس فقط لتوطيــد العاقات الثنائية 
بــل وتعزيزهــا وبنــاء شــراكات  جديــدة تحقق 
طموحــات القطــاع الخاص فــي البلدين وذلك 
انطاقــا مــن توجيهــات قيادتنــا الرشــيدة مــن 
أجــل فتــح أســواق جديــدة وتقويــة العاقات 

التجارية للمملكة محليًا ودوليًا وعالميا” .
وتضــم الجمعيــة في عضويتها 5 ســيدات 
أعمــال هنــود هــن شــانتيني راجــا، هارشــا 
موكيــش،  ديبالــي  بيــري،  قوبيــكا  باتيــا، 

العديــد  إلــى  إضافــة  باتيــا.  وســانجانا 
األعمــال  ســيدات  جمعيــة  عضــوات  مــن 
البحرينيــة الاتــي يتعاملــن مــع الشــركات 

الهندية، وتجمعهن شــراكات عمل متميزة 
مع الجانب الهندي.

وتربــط جمعيــة ســيدات األعمــال البحرينيــة 
عاقــات وثيقــة مــع عــدة جمعيــات اقتصادية 
مــن جمهوريــة الهنــد بهــدف تبــادل الفعاليــات 
والترويــج التجــاري بيــن الطرفيــن. حيــث تم 
جمعيــات  مــع  تفاهــم  مذكــرات  عــدة  توقيــع 
هنديــة ذات اهتمــام بالشــأن االقتصادي وهي 

كالتالي:
وذلــك  الهنديــة،  األعمــال  ســيدات  جمعيــة   -
خــال زيــارة وفــد جمعيــة ســيدات األعمــال 
المرافــق  الوفــد  الهنــد ضمــن  إلــى  البحرينيــة 
لجالــة ملك البحرين خال الزيارة التاريخية 

إلى الهند في 2014.
- جمعيــة البحريــن والهنــد بتاريــخ 19 نوفمبر 

.2015
- مجتمــع تهاتــاي الهندوســية التجاريــة فــي 

البحرين بتاريخ 2 مايو 2019.
 )AACC( غرفــة التجــارة العربيــة اآلســيوية -

بتاريخ 30 مارس .2019

أحالم جناحي

تضم 5 عضوات هنود.. ووقعت 4 اتفاقيات تعاون مع جمعيات هندية

“سيدات األعمال” ترحب بزيارة رئيس الوزراء الهندي

زيارة رئيس الوزراء الهندي تتويج للعالقات
خالـــد بـــن خليفـــة: “شـــري كريشـــنا” الهندوســـي شـــاهد علـــى التعايـــش

الشيخ خالد بن خليفة

المنامة - بنا

جناحي: عمق العالقات 
التجارية التي تربط بين 
البلدين الصديقين يرفع 

فرص تطوير االستثمارات

الهند تخطط لمضاعفة 
اقتصادها من 2.5 

تريليون إلى 5 تريليونات 
دوالر بحلول 2024

دعوة الشركات البحرينية 
ورجال األعمال لزيارة الهند 

والتعرف على الفرص 
االستثمارية الواعدة

تقدير عميق لدور 
الجالية الهندية 

في التنمية 
االقتصادية للبحرين

الجالية الهندية: 
وجود شخصية هندية 
عظيمة بحجم مودي 

بالبحرين... يوم تاريخي

07 local@albiladpress.com

األحد
25 أغسطس 2019 
24 ذو الحجة 1440

Û  يغالبنــي اإليمــان بــأن مجلــس رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير
خليفة بن سلمان حفظه ورعاه سيظل منبًرا نخبوًيا سباًقا في طرح القضايا 

الشائكة، ومناقشة المشكات العالقة، وحسم التحديات المحدقة.
Û  كثيًرا ما كان سموه يقودنا إلى مشاركة فاعلة واعية وإلى أطروحات فكرية

فريــدة خاصــة عندمــا يكــون األمــر مرتبًطا بأمــن الوطــن وأمانه، باســتقراره 
وديمومة نماؤه، بنهضته والبناء على مراحلها التنويرية المتعاقبة.

Û  ،وكثيًرا ما كان ســموه يكرر أن اإلنســان البحريني هو العمود الفقري للتنمية
هو ثروته التي ال تنضب، وتراثه الذي ال يسقط بالتقادم.

Û  وعندمــا يتجلى اإلنســان في أبهى صوره وســمو الرئيــس يتحدث عن النماء
المستدام، فإن أول ما يتوارد في مخيلتي هو ذلك السر الذي يحفظ التوازن 
فــي الكــون العظيــم، احترام اآلخر بل واالســتعانة به، القبــول بالمختلف ولو 

كانت تجلياته في االتجاه المعاكس.
Û  ،بين هذا وذاك يقف الرئيس على مســافة واحدة من الجميع، شــامًخا، عنيًدا

ُمهاًبــا فــي وجه العديد من األمم والقوميات وأطماعها، أذكر من بين ما أذكر 
وقفــة ســموه في وجه شــاه إيران وهو يدافع عن عروبــة البحرين في مطلع 
ســبعينات القــرن الماضــي، وأذكــر مــن بيــن مــا أذكر مشــاركات ســموه للقادة 
الخليجييــن والعــرب والدولييــن عندما يتحدث عن حقــوق أمته في تعايش 
ســلمي مــع مختلف القوميــات واألعراق، وأذكر من بين مــا أذكر ذلك اإلبداع 
التنمــوي الفائــق الذي شــهد عليه عصــر بأكمله منذ طفــرة النفط األولى حتى 

يومنا هذا.
Û  خــال الفتــرة القريبــة الماضية شــاهدنا العديد مــن المنظمــات الدولية وهي

تحتفــي بســموه كرجــل للضميــر العالمــي، كيــوم ممتــد فــي أبجديــة الزمــن، 
وكموقــظ للنقــاء اإلنســاني ومطلــق للمبــادرات الخاقــة فــي مجــال التنميــة 

الحضارية واألخرى المستدامة.
Û  وهــا نحــن اليــوم فــي البحريــن نشــهد علــى يديــه الكريمتيــن ذلــك النمــاء

التعليمــي الفــارق، واإلنمــاء العلمــي غيــر المســبوق، قــرارات حازمة حاســمة 
لتطويــر القاعــدة الجامعية الخاصة بانضمام عدد من الجامعات العالمية إلى 
المنظومــة المعرفيــة فــي الباد، تماًما مثلما شــهدنا في عهــده الزاهر انطاق 
أول جامعــة خاصــة فــي المملكــة هي الجامعــة األهلية كثمــرة يانعة من ثمار 
المشــروع اإلصاحي الكبير لجالة الملك، رغم ذلك نحن نســعى ومنظومتنا 
األكاديميــة بــأن يكون التحليق الُمنســق بين الجامعــات الحكومية والخاصة 
في غاية التوازن واالنضباط، وبطبيعة الحال ال يوجد لدينا أي شــك في أن 
الذيــن يحملــون رســالة التعليــم فــي بادنا بــدًءا من الــوزارة المســئولة حتى 
العالميــة  والمؤسســات  الحاضنــة،  العلميــة  والمجموعــات  التابعــة  الهيئــات 
الضامنــة، جميًعــا تؤكــد أن مملكــة البحريــن بقليــل مــن المحــاكاة وكثيــر من 
الكياســة تســتطيع اتخاذ بعض القرارات التي يرتبط بها مستقبل الجامعات، 
تماًمــا مثلمــا ُيمكنهــا ذلــك مــن الوقوف علــى أقدامها ثابتة واثقــة حتى توفر 
مناهج على أعلى درجة من التوافق مع أسواق العمل ومع احتياجات النماء 
المســتدام، بــل ومــع احتياجــات العالــم الجديــد فــي مجــال البحــث العلمــي، 
البشــرية  والكفــاءات  للمهــارات  األمثــل  والتوظيــف  المعرفــي،  واالســتثمار 

الطالعة.
Û  هنــا يمكــن البنــاء علــى مــا فــات وإعــادة الزخــم اإلقليمــي للبحريــن، كمركــز

لإلشــعاع العلمــي والحضــاري، للبحثــي والتأملــي واإلبداعــي الــذي كنــا عليه 
فــي ماضينــا الجميــل ونتطلــع إليــه مســكونين باألمــل ومحكوميــن بالعمــل، 

ومسؤولين عن النجاح.

رسالة سامية

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج



مروة المال تحصل على الدكتوراه من جامعة محمد الخامس
ــة عــــلــــوم الـــتـــربـــيـــة ــيـ ــلـ ــن كـ ــ ــة مــــشــــرف جــــــدا مـ ــ ــدرجـ ــ  بـ

حصلــت الباحثــة مــروة المال على درجة الدكتوراه بدرجة مشــرف جــدا من كلية علوم 
التربيــة بجامعــة محمــد الخامــس بالعاصمــة المغربيــة الربــاط، وذلــك عــن أطروحتهــا 
الموســومة بـ “فاعلية برنامج إرشــادي باستخدام أسلوب اإلرشاد الجماعي في خفض 

حدة صراع األدوار لدى المرأة العاملة بمملكة البحرين”.

وقد أشــادت لجنة المناقشــة بقدرة الباحثة 
بطبــع  وأوصــت  والبحثيــة،  المعرفيــة 
نفقــة  علــى  وتداولهــا  ونشــرها  أطروحتهــا 

الجامعة.
بدورهــا، ثمنــت الباحثــة الــدور البــارز الــذي 
يقــوم بــه المجلس األعلى للمرأة في ســبيل 
تمكين المرأة البحرينية وتعزيز مكانتها في 

مختلف المجاالت وعلى جميع األصعدة.

كمــا أثنت على دور رئيــس جامعة البحرين 
ريــاض حمــزة باالهتمــام بكــوادر الجامعــة، 

وحرصه الدائم على دعم البحث العلمي.
يذكــر أن الباحثــة مــروة المال مســاعد بحث 
وتدريــس فــي جامعــة البحريــن، وحاصلــة 
الجامعــة  مــن  الماجســتير  درجــة  علــى 
مــن  البكالوريــوس  وشــهادة  الخليجيــة، 

جامعة البحرين.

 محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الداخلية

العامــة  اإلدارة  لجهــود  اســتمرارا 
الطــالب  ســالمة  تأميــن  فــي  للمــرور 
وحركــة الســير بالقــرب مــن المدارس 
قــرب  مــع  تزامنــًا  وذلــك  ومحيطهــا، 
بــدء العــام الدراســي الجديــد، نظمت 
المديريــات  مــع  بالتعــاون  اإلدارة 
عــددا  المملكــة  بمحافظــات  األمنيــة 
من المحاضرات ألفراد شــرطة خدمة 
المجتمــع والتــي تأتــي ضمــن خطــط 
التوعيــة  إليصــال  اإلدارة  وبرامــج 
المروريــة اآلمنــة للطلبــة ومحيطهــم 

االجتماعي.
طــرح  المحاضــرات،  تضمنــت  وقــد 
اإلرشــادات المرورية الكفيلــة بتأمين 
حركــة المرور في المناطــق التعليمية 

وبالقــرب مــن المــدارس وذلك لضمان 
الحــوادث  مــن  والحــد  انســيابيتها 
المروريــة، باإلضافة إلــى التأكيد على 
أهمية التنســيق المشــترك بين شرطة 
المجتمــع  خدمــة  وشــرطة  المــرور 
وحــراس المدارس فــي تنظيم حركة 
وقــوف  مواقــع  وتحديــد  المركبــات 
الحافــالت. كمــا تناولــت المحاضرات 
ســبل الحد مــن الســلوكيات المرورية 
الخاطئــة مــن خــالل توعيــة الســواق 
واخــذ  الصحيــح،  الوقــوف  بأهميــة 
الحيطة والحــذر أثناء القيادة، وعدم 
إلــى  واالنتبــاه  بالهاتــف،  االنشــغال 
حركــة المشــاة خاصــة خــالل فترتــي 
دخول وخروج الطالب من المدارس.

محاضرات مرورية لتأمين محيط المدارس

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

الممثــل  المهــارات  فريــق  شــارك 
افتتــاح  فــي حفــل  البحريــن  لمملكــة 
فعاليات المســابقة العالمية الخامســة 
فــي  المنعقــدة  للمهــارات،  واألربعيــن 
كازان بجمهوريــة روســيا االتحاديــة، 
بمشــاركة وفود من 63 دولة تتنافس 
علــى 56 مهــارة، حيــث شــهد ملعــب 
كازان حفال ضخما احتفاًء بالمناسبة.
للمســابقة  األول  اليــوم  شــهد  كمــا 
حضــورا جماهيريــا كبيــرا مــن طلبــة 
اإلعــالم  وســائل  وممثلــي  المــدارس 
ومختلــف القطاعــات، بــدأت فعالياته 

من الســاعة الثامنة صباحًا واستمرت 
إلى الثامنة مساًء.

العالميــة  المســابقة  فــي  ويتنافــس 
الطالبة المتســابقة غديــر إبراهيم من 
جامعــة  للجراحيــن-  الملكيــة  الكليــة 
البحريــن الطبيــة فــي )مهــارة الرعاية 
الصحيــة( ضمن مجموعــة تتكون من 
19 متسابقا ومتسابقة، فيما يتنافس 
للتدريــب  البحريــن  بمعهــد  المتــدرب 
فــي )مهارة اللحــام( المتســابق عباس 
الحســيني ضمــن مجموعة مكونة من 

39 متسابقا ومتسابقة.

البحرين تشارك بافتتاح المسابقة العالمية للمهارات
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األحد
25 أغسطس 2019 
خريجو “علم االجتماع” مازالوا على قائمة العاطلين24 ذو الحجة 1440

ــان عـــن وظـــائـــف لهم ــاإلعـ ــة” بـ ــي ــرب ــت ــا اســتــثــنــتــهــم “ال ــدم ــع ب

ناشــدت مجموعــة مــن خريجــي تخصــص علــم االجتمــاع وزيــر التربيــة 
والتعليــم توظيفهــم قبــل بــدء الفصــل الدراســي األول للعــام الدراســي 
المقبــل لشــغل وظائف ســلك التدريــس، والتي أعلن عنهــا ديوان الخدمة 
المدنيــة أخيــرا، وذلك لتكدس إعــداد كبيرة من خريجي جامعة البحرين  
مــن تخصــص علــم االجتمــاع دون وجــود وظائــف تحتويهــم فــي أعــالن 

الشواغر الحكومية.

التربيــة  وزيــر  “نناشــد  وقالــوا: 
والتعليــم ماجــد النعيمــي والجهات 
المعنيــة لتوظيفنــا، إذ إن الوظائــف 
التــي يمكــن أن تناســب تخصصنــا 
هي اإلرشــاد واألشــراف االجتماعي  
والمهنــي في المــدارس والكثير من 
الوظائــف فــي الــوزارت الحكوميــة 

والقطاع الخاص”.
التربيــة  وزارة  بــأن  وأردفــوا 
والتعليــم ســنويا تســتثني اإلعــالن 
ســلك  شــواغر  فــي  تخصصنــا  عــن 
التدريــس التــي تقــوم باإلعالن عنه 
الــوزارة ســنويا، عــن طريــق ديــوان 
الخدمــة المدنيــة بفتح بــاب التقدم 
التربيــة  بــوزارة  وظائــف  لشــغل 
والتعليم فــي ضوء أحتياج الوزارة 
المبدئية واســتعدادًا للعام الدراسي 

المقبل 2019/2020.
ســنوات طويلــة  مضــت  وأضافــوا: 
تالحقنــا  والبطالــة  تخرجنــا  علــى 
حالــة  لتخصــص  دراســتنا  بســبب 
الطلب له قليلة، وأن أعمارنا وصلت 
إلــى نهايــة الثالثيــن وما زلنــا ننتظر 

الوظائف.
وأشــاروا إلــى أن “تخصصنــا يجــب 
أن يكون في جميع الوزارات، وذلك 
االجتماعيــة،  الحــاالت  لمعالجــة 
خصوصا لدى الطالب في المدارس 

أو المعاهد التعليمية وغيرها”.
وبينــوا أنــه مضــت ســنوات طويلــة 
عــن  العاطليــن  ضمــن  وأســماؤهم 
العمــل، بالرغــم مــن أن بعضهــم نــال 

شهادات تميز وتفوق.
وقالــوا: “بعــد اإلعــالن عــن التقاعــد 
االختيــاري وخــروج عــدد كبيــر مــن 
الوســط  فــي  والمعلمــات  المعلميــن 
التعليمــي بــوزارة التربيــة والتعليــم 

كان لنا بصيص أمل أن يتم اإلعالن 
عــن شــواغر توظيــف لنــا، ولكــن لــم 

نجد شاغرا لنا”.
وأضافوا أن “وزارة التربية لم تقبل 
والحــال  للوظائــف،  تقدمنــا  أوراق 
الــوزارات األخــرى،  ال يختلــف عــن 
كوزارة الصحة، وكذلك وزارة العمل 
وغيرهــا،  االجتماعيــة،  والتنميــة 
والتوظيــف يأتي عــن طريق ديوان 
الخدمــة  ديــوان  أن  إال  الخدمــة، 
يشــترط توافــر الخبــرة، فــي حيــن 
لم تســمح لنــا أي مؤسســة أو وزارة 
المــدة  بهــذي  العمــل  أو  للتدريــب 

كخبرة في مجال تخصصاتنا”.

وظائف عديدة

وأوضحــوا أنه يجب أن يكون هناك 
تناســبهم،  التــي  للوظائــف  وعــي 
مشــيرين إلى أن تخصصهم شــامل، 
تفرعــات  جناحيــه  تحــت  يضــم 
كثيــرة، إذ إن المــواد التي درســناها 
متنوعة كالجريمة، الدين والطبقات 
االجتماعيــة واالنقســامات والتطور 
واالقتصــادي  والتحضــر  والعمــران 

والنمو السكاني، وغيرها.
علــم  خريجــي  بــأن  وأردفــوا 
فــي  يعملــوا  أن  يمكــن  االجتمــاع 
مجــاالت مهنيــة متعــددة كاإلرشــاد 
واالجتماعــي  والمدرســي  المهنــي 
ويقدموا بحوثا تنموية واجتماعية 

واستطالعية وتراثية.
 كما أشار برنامج التخصص بجامعة 
البحرين إلى فرص عمل في القطاع 
الحكومي كــوزارة الداخليــة، وزارة 
وزارة  الصحــة،  والتعليــم،  التربيــة 
العمــل والتنميــة االجتماعية، وزارة 

اإلسكان والمجلس األعلى للمرأة.

االحتياجات الخاصة

وبينــوا أن خطــة التخصــص تقســم 
إلــى مجــاالت عــدة، وتشــمل قضايا 
النظريــات  وإشــكاالتها،  التنميــة 
االجتماعية وتطبيقاتها في الحياة، 
مداخلــه  مــن  المجتمــع  دراســة 
االقتصادية والثقافية واالجتماعية 
األنثروبولوجيــا،  والسياســية، 

والتراث.
يســتطيعون  أنهــم  إلــى  أشــاروا  و 
ومؤثــر  بــارز  دور  ذوي  يكونــوا  أن 
فــي الجمعيــات والمراكــز واألنديــة 
بأنواعهــا، ســواء أكانــت خيريــة أو 
أهلية أو اجتماعية، وكذلك الجهات 
والموهوبيــن  الســن  بكبــار  المعنيــة 
الخاصــة،  االحتياجــات  وذوي 
الشــركات  أقســام  فــي  وفاعليــن 
التخطيــط  كقســم  والــوزارات، 
الموظفيــن  شــؤون  وقســم  اإلداري 
وقســم الموارد البشــرية واإلشــراف 
االجتماعــي  واإلشــراف  المهنــي 

وقسم الشكاوى.
هــذا  أصحــاب  أن  إلــى  ولفتــوا 
التخصص يعتبرون كوادر يمتلكون 

مهــارات اجتماعية عاليــة ومخزونا 
معرفيــا يؤهلهــم للتنبؤ بالمشــكالت 
ورصدهــا، وحتــى وضــع تصــورات 
وتوصيــات  وإرشــادات  وحلــول 
دراســات  خــالل  مــن  وذلــك  لهــا، 
وبحوث يجرونها تقوم على أساس 
وعمــل  اليوميــة  الحيــاة  مراقبــة 
المقابــالت  وإجــراء  االســتطالعات 

ثم تحليلها لتخدم أهداف البحث.
وأكــدت خريجــو علــم االجتمــاع أن 
وزارة  علــى  يقتصــر  ال  تخصصهــم 
مؤهلهــم  إن  إذ  معنيــة،  جهــة  أو 
لهــم  يتيــح  العلميــة  ومهاراتهــم 
العمــل والتنميــة  فــي وزارة  العمــل 
البلــدي،  المجــال  االجتماعيــة، 
اإلســكان والعديد من األجهزة التي 
يدخل البحث االجتماعي واإلرشــاد 

في إطار عملها.
وناشــد العاطلون، عبر”البالد”، وزير 
النعيمــي  ماجــد  والتعليــم  التربيــة 
بتوظيفهــم  المعنيــة  والجهــات 
كدفعــات وأن يتجدد لهم األمل في 
الوظائــف التــي طالمــا  حلمــوا بهــا 
طيلة ســنوات العشــر الماضية، وأن 
يتــم إيجاد آليــة محــددة إلدماجهم 

في سوق العمل.

مبنى وزارة التربية والتعليم

مروة خميس

Û  اذا أفرطت في حب األشــياء خصوصا، إذا وقعت أســيرا في
الحــب فأنــت علــى موعــد مــع االكتئــاب والقلــق والرنــح وهو 
فقــدان انتظــام الحركــة، وقصور االنتبــاه، وتصــاب بمتالزمة 
التعب المزمن، وقد تسقط مدمنا حيث يقودك الحب للهروب 
الــى إدمــان الخمــرة أو االفيــون او القمــار. كل ذلــك مــن أجــل 
نســيان ما يوجعك من هذا الحب القاتل، واألكثر خطورة هو 

الهوس االكتئابي - Bipolar Disorder حيث تهوي
Û  من القمة إلى الهاوية / الحضيض. من نشوة الشغف والجنون

إلــى هاويــة االكتئاب. مــن التهور واالندفاعية إلــى الالمباالة. 
هــذه هي الحاالت المتطرفة المنســوبة إلــى الهوس االكتئابي 
)أو: االضطــراب ثنائــي القطــب(، وعندمــا تحــول جرحــك الى 
حائــط مبكــى، تــذرف عليــه الدمــوع، وتنــذب الحــظ، فــإن لم 
تســع الــى حرق )الذكريــات الجميلة(، وقتل الفــراغ بمزيد من 
األنشطة المتنوعة فسوف تقع ضحية، ووليمة دسمة لوحش 
وال  مــال  وال  حــب  ال  الحــزن،  يســتحق  شــيء  ال  االكتئــاب. 
منصب وال شــهرة. رافق النورس، والتحف بالســحاب، ورافق 
الشــمس، واســتمتع بتنوع الموانئ. كثير مــن عظماء التاريخ 
وألنهــم لم يتجــاوزوا وجع الماضي كانت نهاياتهم مأســاوية، 
فأســطورة األدب اإلنجليــزي، فيرجينــا وولــف، والتــي كانــت 
تقــارن بـــــ ) مارســيل بروســت ( فــي فرنســا و) ديستوفســكي 
( فــي روســيا فــي إنســانية كتاباتها وقوتهــا هزمهــا االكتئاب، 
فرغــم شــهرتها، ونجاحهــا الباهر فــي الثقافــة واألدب واللغة، 
وهــي القائلــة: )اللغة كالنبيذ على الشــفاه( ســقطت بين أنياب 
وحــش االكتئــاب. كانــت إذا حزنــت تســتدعي كل األحــزان. 
إبداعيــة  ديكنــز صاحــب  تشــارلز  اإلنجليــزي  الــراوي  يقــول 
كلَّ  اســتدعى  حــزن  إذا  المــرء  “إن  )أوليفرتويســت(:  روايــة 
أحزانــه الســابقة، كأّن ُحزًنــا واحــًدا ال يكفيــه” .فرجينيــا رغــم 
أنهــا مــن مــن عائلــة إنجليزيــة ثريــة، وتمتلــك منزال علــى نهر 
يلهمهــا فــي رواياتها، وأبوها كاتب، ومثقف ورياضي يتســلق 
الجبــال، وأمهــا ممرضــة مؤلفــة، وزوجهــا خبيــر اقتصــادي إال 
أنهــا إذا حزنــت اســتدعت الذكــرى المؤلمــة لتحــرش أخيهــا 
بهــا يــوم كانــت طفلــة صغيــرة، ومــوت حبيبهــا، ومــوت أمهــا 
وهــي صغيــرة، وبعدهــا أختهــا غيــر الشــقيقة بعدهــا بعاميــن، 
فاستســلمت للكآبة والوحدة. وبعد عام توفي شــقيقها توبي 
بســبب إصابتــه بالحمــى التيفيــة وفــي األخيــر مــات أبوهــا. 
صدمــات قادتهــا لالستســالم. وفي عــام 1940 تهــّدم منزلهما 
خــالل تفجيــر األلمان للمدينة. هذه الروائيــة تعد أحد أحجار 
ألمــاس التــاج األدبــي البريطانــي، فــال يمكــن لمن يقــرأ األدب 
اإلنجليــزي إال أن يلتحــف بــدفء كلماتهــا، ورؤيتهــا للحيــاة، 
لكنهــا فــي النهايــة استســلمت لمــا يســمى بـــالهوس االكتئابي 
Trastorno bipo-  أو االضطــراب الوجدانــي ثنائــي القطــب

lar. وارتــدت فيرجينيــا وولــف معطفهــا، ومألتــه بالحجــارة، 
وأغرقت نفسها فى نهر أوز. كذلك األمر ألسطورة الموسيقى 
الروسية تشايكوفيسكي الذي ألقاه الحب إلى نحو االكتئاب، 
والمــوت البطــيء ثــم نهايــة مأســاوية. وكلنــا نعــرف األحزان 
المتراكمة التي تكدست بقلب كاتب اإلنسانية، فيكتور هيجو 
بعد فقد أحبابه. أما األديب الروســي تولســتوي فبدأ صراعه 
مــع االكتئــاب فــي منتصف عمــره. وما أجمل شــعر الجواهري 

في أبي العالء المعري: 
Û  !وللكآبِة ألواٌن، وأفجُعها ..  أن تبصَر الفيلسوَف الحرَّ مكتِئبا
Û  األحــق وهــو  ومكتئبــا،  عظيمــا  تجــد  أن  مؤلــم  لشــيء  إنــه 

بالحياة، وجمالها، والسعادة فيها. ال تتعلقوا باألشياء، فتقتل 
كل جميــل فــي حياتكــم، لــو فقدتموهــا. تعلــق زليخــة بالنبــي 
يوســف أفقدهــا الُمْلــك، وأعمى بصرها، وقادهــا للفقر والغربة 
حتــى راحــت وصيفاتهــا ينهبــن  آخــر متعلقاتهــا. صحيــح أن 
إصــرار أميرة أســبانيا )كاثرين آرغــون( على حب أمير إنكلترا 
قادهــا للحكــم؛ لكنهــا فقــدت الكثير، وورثت شــكه في الزواج 
المستكمل الشروط بأخيه. تعلق ديانا باألمير دمر حياتها إلى 
كارثيــة النهايــة المؤلمــة بباريس. يقول جبــران خليل جبران: 
“ال َتقتــرب مــا ُدمــت لن َتبقــى!” فكيف إذا تعلقــت؟ وأن تعلق 
األديبــة مــي زيــادة بوالديها، وبحــب جبران قادهــا لالكتئاب، 
حتى أدخلت المصحة النفسية في لبنان ظلما بتهمة الجنون 

لالستيالء على ما ورثته من أبيها. 
Û  إن العالقة مع هللا هي التي أوجدت التوازن في قلب زليخة

تجــاه يوســف، ألن التعلــق ذهب لمكانه الصحيــح، وإن هللا ال 
يقبــل فــي عبودية الحب إال لــه، والكون يدفع نحو ذلك. جان 
جاك روسو، الذي زرت قبره في مقبرة العظماء بباريس، ظل 
كفيلسوف مؤمًنا بالله، والعناية اإللهية، فكان األكثر اطمئنانا 
ممن أعرفهم من الفالسفة. اترك التعلق وال تناقشه، و”لراحة 
بالك اصمت كأّنك لم تفهم، وتجاهل كأّنك لم تَر، وإن السُقوط 
في االكتئاب ُمجّرد حادثة، أّما البقاء في أسفله فُهو اختيار”.

Û  كــم يحزننــا أن نــرى العظمــاء يلفهم الحزن، كمــا حدث لإلمام
علــي )ع(، حيــث كان غريبــا فــي كل حياتــه، حتــى اتهم بعدم 
درايتــه بالحكــم والسياســة، إال أنــه بقــي جبــال، ولم يستســلم 
لــآالم. كان غريبــا حتــى مــن الجمهــور، وهــو القائل: “َلــَوِدْدُت 
ْت َنَدمــًا َوَأْعَقَبْت  ِه َجرَّ ــي َلــْم َأَرُكــْم َوَلــْم َأْعِرْفُكْم َمْعِرَفــًة َواللَّ َأنِّ
ُتــْم َقْلِبــي َقْيحــًا َوَشــَحْنُتْم َصْدِري  ــُه َلَقــْد َمأَلْ َســَدمًا َقاَتَلُكــُم اللَّ
ْهَماِم َأْنَفاســاً َوَأْفَســْدُتْم َعَليَّ َرْأِيي  ْعُتُموِني ُنَغَب التَّ َغْيظًا َوَجرَّ
يَن  ــتِّ ْفــُت َعَلــى السِّ ِباْلِعْصَيــاِن َواْلِخــْذاَلِن ... َوَهــا َأَنــا َذا َقــْد َذرَّ

َوَلِكْن اَل َرْأَي ِلَمْن اَل ُيَطاُع”. 
Û  :وأجمل ما يقال للعظيم ما نسجته األديبة سعاد الصباح
Û يا أّيها النسر المضرج باألسى
Û  كــم كنــت فــي الزمــن الــردئ صبورا. مــا كان يمكــن أن تعيش 

لكي ترى
Û باب العرين، مخّلعا .. مكسورا 
Û صعٌب على األحرار أن يستسلموا
Û قدر الكبير بأن يظل كبيرا. شربت خيولك دمَعها وصهيلها 
Û كيف الخيول تموت؟ التفسيرا
Û ماعاد بحرك أزرقا، ياسيدي
Û .فكأنما صار النهار ضريرا
Û  وكمــا يقول الفيلســوف اإلنجليزي بيرتراند راســل “ال أخشــى

فراق أحد أبدا، من يرحل اليوم، يأتي من هو أجمل منه غدا”.
Û  إن أكبــر عامــل الكتئــاب العظمــاء، وإن تنوعــت المصائب، هو

تعلق القلب بحبيبة.

اكتئاب 
العظيم )30( سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com



أعلنــت هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار عــن 
المقدمــة  للمشــاركات  التســجيل  بــاب  فتــح 
لجائــزة “لؤلؤة البحرين”، والتي ُأطلَقت ألّول 
مــّرة خــال شــهر أبريــل مــن 2016 كعربــون 
وفــاء لعمــل الشــيخة لولــوة بنــت محمــد بــن 
عبــدهللا آل خليفــة، رائــدة العمــل االجتماعي 
لمســيرة  واســتكماالً  البحريــن  مملكــة  فــي 
عطاءاتهــا وتخليــدا الســمها، علــى أن ُيغلــق 
ديســمبر  نهايــة  فــي  للجائــزة  التقديــم  بــاب 

.2019
وأشــارت هيئــة البحرين للثقافــة واآلثار إلى 
أن الجائــزة ســتقدم خــال فعاليــات معــرض 
البحريــن الدولــي للكتــاب في نســخته الـ 19، 
والــذي يقــام خــال شــهر مــارس مــن العــام 
المقبــل. أمــا أهــداف الجائــزة، فتتلخــص في 
تكريــم الُكّتــاب والباحثين فــي مجال خدمة 
وتنميــة المجتمعــات واالرتقــاء بهــا، تســليط 
الصــادرة،  واألبحــاث  الكتــب  علــى  الضــوء 
والتــي تعمــل علــى إظهــار القيــم اإلنســانية 
واالحتــرام،  والمشــاركة،  كالعطــاء،  المثلــى 
واألمومــة،  بالطفــل  واالهتمــام  والتســامح 
نشــر الوعي وترســيخ ثقافة العمل اإلنساني، 
إضافــة لتشــجيع األفــراد والمؤسســات علــى 
تبّنــي الكتابــة فــي موضوعــات تســاهم فــي 
االرتقــاء بقضية اإلنســان واإلعاء من شــأنه 

في شتى المجاالت.

وعن شــروط المشــاركة، أكدت هيئــة الثقافة 
أن مــن حــق أي فــرد أو مؤسســة فــي كافــة 
تقديــم  واالغتــراب  العربــي  الوطــن  بلــدان 
يتطــرق  )كتــاب(،  مطبــوع  فكــري  منتــج 
إلــى أحــد الموضوعــات التــي تنــدرج تحــت 
مســمى خدمــة المجتمــع وتنويــره وبــّث قيم 
االنفتــاح بيــن أبنائه، وكّل مــا يختّص بتنمية 
المجتمعــات العربية فكريا، ثقافيا وحضاريا. 
العربيــة  باللغــة  يكــون  أن  الكتــاب  وعلــى 
الفصيحــة، وأن تتــم المشــاركة بعمــل واحــد 
فقط، وأال يسبق للكتاب الفوز بجائزة عربية 
أخرى، وأن يكون الكتاب صادرا خال عامي 
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عالج 50 % من مخلفات الهدم والبناء الواردة لمدفن عسكر
ــام ــع ــة ال ــاي ــه ــر ن ــف ــص ــى ال ــ ــة إل ــســب ــن ــاٍر لــخــفــض ال ــ ــل جـ ــم ــع ال

أكد وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن تطبيق 
اإلستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات سيسهم في معالجة مشكلة المخلفات على المدى 
الطويــل وسيســهم كذلــك فــي االســتفادة منهــا اقتصاديا من خــال توفير الطاقــة وتوفير 

المواد األولية للمشاريع المختلفة.

وأشــار إلى أن الوزارة قد قطعت شــوطا كبيرا 
فــي تنفيــذ المبــادرات العمليــة التــي شــملتها 
اإلســتراتيجية الوطنيــة التــي تحظــى بدعــم 
الملكــي  الســمو  صاحــب  برئاســة  الحكومــة 
اللجنــة  واهتمــام  ومتابعــة  الــوزراء،  رئيــس 
التنســيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي 

العهد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء. 
اإلســتراتيجية  “مبــادرات  أن  عــن  وكشــف 
فــي  ســاهمت  المخلفــات  إلدارة  الوطنيــة 
لمدفــن  الــواردة  الكميــة  مــن   % 50 معالجــة 
عســكر مــن إجمالــي مخلفــات الهــدم والبنــاء 
والعمــل جــار لخفــض النســبة الــى الصفــر مــع 
أن حجــم  إلــى  الجــاري، مشــيرا  العــام  نهايــة 

المخلفــات بصــورة عامــة  تبلــغ مليــون و700 
ألف طن سنويا”.

وأوضح أن “أعلى نســبة مــن المخلفات الوارد 
لمدفــن عســكر هــي مخلفــات الهــدم والبنــاء، 
 38 نســبته  مــا  البنــاء  مخلفــات  تبلــغ  حيــث 
ألــف طــن، وتبلــغ   646 إلــى  % بكميــة تصــل 
المخلفــات المنزليــة 33 % بكميــة تصــل إلــى 
561 ألف طن، ومخلفات المصانع تبلغ نسبتها 
22 % بمــا يصــل إلى 374 ألــف طن، فيما تبلغ 
المخلفــات الخضــراء 7 % بكميــة تصــل إلــى 

119 ألف طن.
وفي هذا الســياق، بين خلف أن الوزارة بدأت 
في تنفيذ خطوات عملية في إدارة المخلفات 

مــن خــال 3 مبادرات، حيــث تتمثــل المبادرة 
الهــدم  مخلفــات  تدويــر  إعــادة  فــي  األولــى 
إجمالــي  مــن   %  38 تشــكل  والتــي  والبنــاء، 
يعــادل  مــا  أي  للمدفــن،  الــواردة  المخلفــات 
646.000 طــن ســنوًيا، مؤكــدا أنــه تــم طــرح 
إعــادة اســتخدام مخلفــات الهــدم والبنــاء في 
مزايــدة وتــم ترســتيها علــى احــدى الشــركات 

المحلية”. 
وتابــع  أن “الــوزارة  حصلــت علــى نتائــج هذه 
المبادرة من خال مواد يمكن استخدامها في 
إنشاء الطرق عبر إعادة تدويرها”، مشيًرا إلى 
أن الوزارة نفذت منذ فترة إنشــاء أول شــارع 

باستخدام مواد إعادة التدوير”.

وقــال إن المبــادرة الثانيــة هي مشــروع إعادة 
اســتخدام المخلفــات الخضــراء التــي تشــكل 
7 % مــن إجمالــي المخلفــات ونحــو 300 طــن 
يومًيــا، وبــدأت فــي تنفيــذه علــى قطعة أرض 
المشــروع  مــدة  وانتهــت  عالــي،  هــورة  فــي 
وتحويــل المخلفــات إلــى ســماد زراعــي وتــم 
أخذ عينات تجريبية وإرسالها إلى المختبرات 
النتائــج  إرســال  وتــم  المعتمــدة،  المرجعيــة 
االوربيــة”،  بالمواصفــات  األســمدة  باعتمــاد 
هــذا  طــرح  إلــى  تســتعد  الــوزارة  أن  مؤكــدا 
المشــروع إلى القطاع الخاص؛ لاســتفادة من 

تحويل المخلفات الزراعية ألسمدة. 
وأردف الوزيــر خلــف أن المبــادرة الثالثــة هــي 
تدويــر المخلفــات المنزليــة، وأن الــوزارة فــي 
طــور تعييــن استشــاري لوضع ضوابــط لطرح 
مناقصة تحويل المخلفات المنزلية إلى طاقة، 
مشــيرا إلــى أنه وبالتوازي مع هــذه المبادرات، 
فإن الوزارة بصدد طرح مشروع إعادة تدوير 

اإلطارات على القطاع الخاص.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

أكــدت المصرفيــة أميــرة إســماعيل، نائب محافــظ أندية الروتــاري أن المجلس األعلى للمرأة برئاســة قرينة 
عاهل الباد صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، اســتطاع على مدار 18 عاما أن 
ينهض بواقع المرأة البحرينية على المستويات كافة، حتى أصبحت أنموذجا يحتذى به عبر ما حصدته من 

نجاحات رفعت بها اسم البحرين في مختلف المحافل الدولية واإلقليمية،

اهتمــام  بفضــل  أنــه  وأضافــت 
ورعايــة قرينة عاهــل الباد تبوأت 
مميــزة  مكانــة  البحرينيــة  المــرأة 
على المســتويات كافــة، وأصبحت 
المملكــة  بنــاء  فــي  بــارزا  شــريكا 
ونهضتهــا، علــى الصعــد السياســية 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 
قــادرة  أنهــا  وأثبتــت  والثقافيــة، 
خــال  مــن  التغييــر  إحــداث  علــى 
وااليجابيــة  الفاعلــة  مشــاركتها 
عندمــا وجدت البيئــة المواتية في 

جميع مناحي التنمية الوطنية.

وقالــت إســماعيل، فــي تصريح لها 
عشــرة  الثامنــة  الذكــرى  بمناســبة 
لتأســيس المجلــس، إن كل نجــاح 
يرجــع  البحرينيــة  للمــرأة  تحقــق 
الفضل فيه إلى عاهل الباد صاحب 
عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة 
المســتنيرة  ورؤيتــه  خليفــة،  آل 
اســتراتيجيات  إلــى  وترجمتهــا 
مســتمرة  ورعايــة  بدعــم  وخطــط 
مــن صاحبة الســمو الملكي األميرة 
بنــت إبراهيــم آل خليفــة،  ســبيكة 
التــى بذلــت كل جهدهــا مــن أجــل 

االرتقاء بالمرأة البحرينية.
آيــات  أســمى  إســماعيل  ورفعــت 
قرينــة  إلــى  والتبريــكات  التهانــى 
عاهل الباد بهذه المناسبة، متمنية 
لســموها مزيدا من التقدم والتطور 
فــي الســنوات المقبلــة، معربــًة عــن 
للمــرأة  األعلــى  للمجلــس  تمنياتــه 
مواصلــة تحقيــق اإلنجــازات التــي 
علــى مختلــف  المــرأة  دور  ترســخ 

األصعدة.
وأشــارت إلــى أن األعــوام الماضية 
لصالــح  مهمــة  تطــورات  شــهدت 

مملكــة  فــي  البحرينيــة  المــرأة 

البحريــن، إذ أثبت المجلس األعلى 

للمرأة أنه على مستوى المسؤولية 

عندما نفذ برامج حديثة ومتطورة 

رفعــت من شــأن المــرأة وســاعدت 
للتقــدم  مثاليــة  بيئــة  إيجــاد  علــى 
توليهــا  جســده  مــا  وهــو  والرقــي، 
العديــد مــن المناصــب القيادية فى 

الباد.
المــرأة  أن  إســماعيل  وأكــدت 
تحقيــق  فــي  نجحــت  البحرينيــة 
فــي  عــدة،  جوهريــة  تطــورات 
تعزيــز مكتســباتها  نحــو  مســيرتها 
الحثيثــة  والجهــود  الدعــم  بفضــل 
المجلــس  جانــب  مــن  تبــذل  التــي 
قرينــة  برئاســة  للمــرأة  األعلــى 
عاهــل البــاد، والتــى مكنــت المرأة 
البحرينيــة مــن الوصــول إلى مقعد 
الرئاسة لمجلس النواب في سابقة 
تعــد األولــى مــن نوعهــا فــي تاريخ 
الثانــي  النائــب  ولمقعــد  المجلــس، 

الشــورى،وإلى  مجلــس  لرئيــس 
رئيســة لجمعيــة الصحفيين، فضاً 
عن تخصيص عام 2018 لاحتفاء 

بالمرأة البحرينية.
وأضافــت أن نهــج المجلس األعلى 
للمــرأة وجهــوده الدؤوبــة تواصــل 
فى القطاع المصرفى الذى يحظى 
القيــادات  مــن  كبيــر  بعــدد  حاليــا 
النســائية التى ســاهمت فــى تطور 
هــذا القطاع الحيــوى، خصوصا أن 
عــدد العامــات فــى القطــاع وصل 
نحــو 36 % من اجمالي المواطنين 
ممــا  القطــاع  هــذا  فــي  العامليــن 
يؤكــد على كفاءة المرأة البحرينية 
وجدارتهــا وقدراتهــا لارتقــاء الــى 

أعلى المستويات.

محرر الشؤون المحلية

إسماعيل: تأسيس “األعلى للمرأة” يوم فارق في حياة البحرينيات

أميرة إسماعيل

فتح قبول طلبات االلتحاق بالسلك القضائي

“التربُّح” من أسوار المدارس مرفوض

ــبـــل ــقـ ــمـ الـ ــر  ــبـ ــمـ ــتـ ــبـ سـ  5 الــــتــــقــــديــــم  بــــــــاب  إغــــــــــاق 

المستقبلي للتوسع  الــفــضــاء  والــمــســاحــات  قــانــونــي  غــيــر  الــمــقــتــرح 

أعلنــت األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للقضاء 
أنه ابتداء من اليوم األحد يجري استقبل طلبات 
االلتحــاق بالســلك القضائــي لمشــروعي التعييــن 
فــي النيابــة العامــة وتعييــن القضــاة وذلك ضمن 
مشــروع قضــاة المســتقبل.  ومن المقــرر أن تبدأ 
األمانــة العامة اســتقبال الطلبات مــن يوم األحد 
الموافــق 25 أغســطس وحتى آخــر موعد لقبول 
الطلبــات يــوم الخميــس 5 ســبتمبر المقبــل، وقــد 
أعلــن المجلــس األعلــى للقضــاء في وقت ســابق 
عن فتح باب التقديم لمشــروع قضاة المســتقبل 
الــذي يهــدف إلى الترشــيح للتعيين في الســلطة 

القضائية وفقا للشروط التالية:
أوال: الشروط العامة:

1 - أن يكــون مقــدم الطلــب متمتعــا بالجنســية 
لــم  الســمعة،  األهليــة، حســن  كامــل  البحرينيــة، 
يســبق الحكــم عليــه جنائيــا أو تأديبيــا ألســباب 

مخلة بالشرف أو األمانة ولو رد إليه اعتباره. 
2 - أن يكــون حاصــا علــى مؤهــل معتمد ال يقل 
القانــون  فــي  البكالوريــوس  أو  الليســانس  عــن 

بتقدير ال يقل عن جيد.

3 - أال يكــون ممــن ســبق لهــم خــوض امتحانــات 
النيابة العامة أو برنامج قضاة المستقبل.

ثانيــا: شــروط التقديــم في مشــروع التعيين في 
النيابة العامة:

الثامنــة  الطلــب  مقــدم  عمــر  يتجــاوز  أال   -  1
تاريــخ  فــي  مياديــة  ســنة  والعشــرين 

25/8/2019م.
2 - يحــق للطلبــة المتوقــع تخرجهــم فــي كليــة 
الحقــوق فــي الفصــل الدراســي الحالــي التقــدم 
للمشروع، على أن يتم إبراز ما يثبت ذلك )إفادة 

توقع التخرج(.

ثالثــا: شــروط التقديــم في مشــروع التعيين في 
القضاء:

الثامنــة  أتــم  قــد  الطلــب  مقــدم  يكــون  أن   -  1
والعشــرين سنة ولم يتجاوز الخامسة والثاثين 

سنة ميادية في تاريخ 25/8/2019م.
2 - أن يمتلــك خبــرة عمليــة في مجال القانون ال 

تقل عن سنتين.
فعلــى مــن يرغب في الترشــح أن يتقدم بالطلب 
في مبنى األمانة العامة للمجلس األعلى للقضاء 
- الــدور األرضــي خال أيــام العمل الرســمية من 
الســاعة الثامنة صباحا إلى الثانية عشــرة ظهرا، 

مرفقا المستندات اآلتية:
1 - صورتان شخصيتان.

2 - السيرة الذاتية والمؤهات الدراسية.
3 - معادلــة المؤهــل وإفــادة صحــة التخــرج مــن 
مجلــس التعليــم العالــي للشــهادات الصــادرة من 

غير جامعة البحرين.
4 - صــورة مــن البطاقــة الذكيــة وجــواز الســفر 

وشهادة المياد.
5 - شــهادة بالخبــرة العمليــة صــادرة عــن جهــة 

العمل.
6 - شهادة حسن السيرة والسلوك.

7 - بالنســبة إلــى المحاميــن إفــادة صــادرة عــن 
المسجل العام.

 -8 بالنســبة إلــى الطلبــة المتوقــع تخرجهــم فــي 
توقــع  إفــادة  تقديــم  الحالــي  الدراســي  الفصــل 

تخرج.
لدخــول  الترشــح  طلــب  تقديــم  اســتمارة   -  9
www.sjc.  المشــروع )مــن الموقــع اإللكترونــي

.)bh
لاستفســار: االتصال: 17115599 ولمتابعة آخر 

.sjc_bh :أخبار المشروع على االنستغرام

عبر رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي عن رفضه للمقترح برغبة الذي تقدم به 5 نواب 
مؤخــرا والقاضــي بتحويل جزء من أســوار المــدارس الحكومية خصوصا الواقعة على شــوارع 

تجارية إلى محات تجارية، واالستفادة من عوائدها في رفد ميزانية الدولة.

ورأى المرباطي في حديثه لـ “الباد” أن المقترح 
يتنافــى مــع اختصــاص وزارة التربيــة والتعليــم 
باعتبارها وزارة غير ربحية أو ذات تحصيل ألي 

نوع من أنواع الرسوم والضرائب.
ولفت إلى أن وقوع بعض المدارس على شوارع 
تجاريــة ال يعــد مبــررا لتنفيذ هــذا المشــروع؛ لما 
ســيؤدي إلى رفع منســوب االكتظــاظ واالزدحام 

المروري على تلك الشوارع.
وأضاف أن بعض المدارس التي يشملها المقترح 
تقــع فــي مناطــق غيــر تجاريــة، وال يمكــن حتــى 
تطبيق اشــتراطات التراخيص للمشروعات ذات 

الطبيعة الخاصة عليها.
وأكــد أنــه تخصيــص األراضــي للمــدارس ال يتــم 
المفتوحــة  المســاحات  وأن  اعتباطــي،  بشــكل 

فيهــا يتــم االســتفادة منهــا في مشــاريع التوســع 
المستقبلي لألبنية.

وذهــب المرباطــي إلــى أن اشــتراطات الســامة 
في المدارس ال تتماشى وطبيعة المقترح، حيث 
تمنــع الــوزارة أساســا أي إشــكال الطبــخ وإعــداد 
الطعــام بداخل منصات البيع في المدارس حتى 

وإن كانت واجهات المقترح خارجية.
ومــن ناحيــة قانونيــة أشــار رئيس مجلــس بلدي 
المحــرق إلى أن المقتــرح يتعارض مع قرار وزير 
التربية والتعليم بشأن الئحة المنشآت والمرافق 
الرياضيــة في مؤسســات التعليم العالــي الصادر 
فــي ٢٠٠٧، كمــا ويتعــارض مع بعض بنــود القرار 
الــوزاري رقم )36( لســنة 1986 بشــأن الترخيص 
بإنشــاء المؤسســات التعليميــة الخاصــة األهليــة 

واألجنبية.
المقترحــات  منســوب  ارتفــاع  أن  إلــى  وأشــار 
برغبــة النيابية، وغلبة الطابع الخدمي على عمل 
المجلــس يعكــس وضعــا غيــر صحــي فــي عمــل 
البرلمانــات، إذ إن أداة االقتــراح برغبــة تعــد مــن 
األدوات االســتثنائية والمكملة لعمل المجلس، ال 

أن تكون هي األصل كما هو حاصل.
النيابــي التركيــز علــى  وقــال: “حــري بالمجلــس 
دوره التشــريعي، مــن خــال إعــادة النظــر فــي 
التشــريعات القديمــة والعمــل علــى مواءمتها مع 
المرحلــة الراهنة، واقتراح التشــريعات المعالجة 
للتحديات االجتماعية واالقتصادية والمعيشــية 
للمجتمــع، واالبتعــاد عــن ممارســة الــدور البلــدي 

الذي تتحمل مسؤوليته المجالس البلدية”.
وحمــد  قمبــر  )عمــار  وهــم  نــواب  خمســة  وكان 
الكوهجــي وزينب عبداألمير وهشــام العشــيري، 
وأحمــد الســلوم( قــد بــرروا مقترحهــم هــذا مــن 
أجــل تحقيــق دخــل إضافــي للدولــة، واســتغاله 
فــي تطوير الخدمات التي تقدمها وزارة التربية 

والتعليم للمواطنين.
وبينوا أن المقترح يهدف إلى االســتغال األمثل 
الحكوميــة  المــدارس  فــي  الخاليــة  للمســاحات 
تلــك  تقديــم  عبــر  العامــة،  للمصلحــة  تحقيقــا 
المحــات خدماتهــا لمــن داخــل هــذه المــدارس، 

ومن هم خارجها.

غازي المرباطي

المنامة- المجلس األعلى للقضاء

المنامة - مكتب وزير الكهرباء والماء

والمــاء  الكهربــاء  وزيــر  اســتقبل 
عبدالحســين ميــرزا بمكتبه عــددًا من 
واســتمع  والمراجعيــن،  المواطنيــن 
الــى ماحظاتهــم واقتراحاتهم، مبينا 
الوزيــر بــأن هــذه اللقــاءات المباشــرة 
مــن  انطاقــًا  تأتــي  المواطنيــن  مــع 
صاحــب  الــوزراء  رئيــس  توجيهــات 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
سياســة  بانتهــاج  خليفــة  آل  ســلمان 

أعلــى  علــى  المفتوحــة  األبــواب 
الوزيــر  وأكــد  االداريــة.  المســتويات 
مجــددًا علــى أن مثــل هــذا اللقــاءات 
لمتابعــة  دوري  بشــكل  ترتيبهــا  يتــم 
احتياجــات المواطنيــن والعمــل علــى 
تلبيتهــا، وبإمــكان أي مواطــن يرغــب 
في لقــاء الوزير االتصــال على مكتبه 
لترتيــب   17996777 هاتــف  علــى 

موعد مناسب له.

ميرزا:بامكان أي مواطن ترتيب لقاء معي

09 local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

البلديــة  للخدمــات  المســاعد  الوكيــل  اجتمــع 
وشــؤون  األشــغال  وزارة  فــي  المشــتركة 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي وائــل المبارك 
مــع رئيــس المجلــس البلــدي لبلديــة المنطقــة 
فــي  للتباحــث  الكوهجــي؛  أحمــد  الشــمالية 
المســتقبلية  والمشــاريع  القائمــة  المشــاريع 
والخدمــات البلديــة فــي المحافظــة الشــمالية 
وتســريع العمــل في هــذه المشــاريع بما يخدم 
أهالــي المحافظــة. وخــال اللقــاء، تــم بحــث 
زيــادة التنســيق بيــن المجلــس والــوزارة بمــا 
يســهم فــي تطوير العمــل البدي، كما نوقشــت 
فــي  تنفيذهــا  المزمــع  الكبــرى  المشــروعات 

المحافظــة الشــمالية وأهمهــا مشــروع متنــزه 
مدينــة حمــد. وقــال المبــارك إنــه تــم مناقشــة 
متنزه مدينة حمد، حيث تم مناقشة تصورات 
البلــدي  المجلــس  رؤيــة  حســب  المشــروع 
والخدمــات التــي ســتقام عليــه، مشــيرا إلــى 
أن هــذا المشــروع يعتبر من أهم المشــروعات 
التــي تنفذها الوزارة في المحافظة الشــمالية، 

والذي يقام على مساحة ٦٤ ألف متر مربع.
وأضــاف “كمــا تم مناقشــة ســوق مدينــة حمد 
المركزي وما سيقدمه هذا السوق من خدمات 
مهمــة علــى مســتوى مدينــة حمــد والمناطــق 

المجاورة.

المبارك يبحث مع الكوهجي مشروعات الشمالية

فتح التسجيل للمشاركات بجائزة لؤلؤة البحرين

جأيزة لٔولٔو البحرين

سيدعلي المحافظة



النفســي،  الطــب  اختصاصيــة  كشــفت 
مســؤول األطباء المناوبين في مستشــفى 
الطــب النفســي فــي وزارة الصحــة إيمــان 
العكــري أن مرض االكتئاب، والذي وصفته 
مــن  شــخصا  يصيــب  العصــر”،  “وحــش  بـــ 
كل 8 أشــخاص، محــذرة مــن نتائــج عــدم 
عــاج هــذا المــرض، ومغبــة عــدم اللجــوء 
إلــى الطبيب النفســي لتقييم الحالة، وأخذ 
مضــادات االكتئــاب التــي يصفهــا الطبيــب 
النفســي المختــص، مؤكــدة أن عدم العاج 
مــن الحالــة وعدم الذهاب إلى المستشــفى 
النفســي، والــذي يعتبره البعــض “وصمة أو 
عار” قد يدفع إلى تطور الحالة واالنخراط 
في مزيد االنتكاســات بســبب تكرار نوبات 
متقدمــة  مراحــل  إلــى  وتطورهــا  “الكآبــة” 

قــد تــؤدي بالشــخص إلــى االنتحــار أخيــرا 
.وأشــارت العكري في تصريحات لـ “الباد” 
إلــى االهتمــام الكبير الذي توليــه الحكومة 
للمواطنيــن،  النفســية  الصحــة  بجانــب 
لمجــال  كبيــر  تطويــر  فــي  تبلــور  والــذي 
الخدمــات الصحية النفســية فــي البحرين، 
منوهــة إلى وجود عيــادات خاصة للصحة 
النفســية فــي المراكز الصحيــة، تمثل ثمرة 
هــذا االهتمــام من رئيــس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان 
آل خليفــة، ودعمه لــكل المجاالت الصحية 
المتخصصة التي يحتاجها المواطن، األمر 
صحيــة  مراكــز   10 بوجــود  تكــرس  الــذي 
نفسية، كاشــفة أن الصحة وضمن خططها 
مزيــد  لفتــح  تســتعد  القــادة  الخمســية 
مــن هــذه العيــادات النفســية فــي المراكــز 
الصحية.واســتعرضت العكــري فــي محاضــرة 

الصداقــة  جمعيــة  نظمتهــا  االكتئــاب  عــن  لهــا 
للمكفوقيــن فــي مقرهــا مســاء أمــس، التعريــف 
العالمــي لاكتئــاب النفســي، وأســبابه وأنواعــه 
وأعراضه، ودرجاته، واألشــخاص األكثر عرضة 
التــي تؤثــر  المختلفــة  بــه، والعوامــل  لإلصابــة 
عليه ســلبا أو إيجابــا، والطــرق المثالية للوقاية 
منــه، موضحــة أن 80 % مــن مرضــى االكتئاب 
المضــادة  األدويــة  باســتعمال  تمامــا  يشــفون 
لاكتئــاب، وتبقــى فئــة تتعرض لتكــرر النوبات، 
فتحتــاج عاجا لفتــرات أطول أو إضافة أدوية 
أخرى؛ منعا لحدوث انتكاســة، مبينة أن النساء 
هــن أكثــر عرضــة لإلصابــة باالكتئــاب، موضحة 
أن متوسط عمر اإلصابة باالكتئاب هو 40 سنة 
علــى الرغــم من أن 50 % من المرضى يصابون 
بــه بين 50-20 ســنة، ولكنه اكتشــف أخيرا لدى 
األطفــال فــي مراحــل الطفولة أو لدى المســنين 
فــي مراحل الشــيخوخة، معلنة عــن نوع جديد 
من حاالت االكتئاب و ســببها “اكتئاب اإلنترنت 

ومواقع التواصل االجتماعي.
يصابــون  اإلنترنــت  متصفحــي  أن  وذكــرت 
باكتئاب نفســي جّراء مشــاهدتهم بعض الصور 
أو المواقــف التــي تؤجج صراعهم مع أنفســهم، 
وتنعكس عليهم ســلبا، كما تلعب باقي الوسائل 
تعزيــز  فــي  دورا  أيضــا  وإذاعــة  تلفزيــون  مــن 

االكتئاب عند النساء المتقدمات في العمر.
وقالــت إن االكتئــاب يصاحبــه بعــض األعــراض 
النفســية مثــل فقــدان الطاقة، االنعزال، ســهولة 
االســتثارة، عــدم القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات 
العاقــات  وفتــور  التركيــز  وصعوبــة  المعتــادة 

االجتماعية.

الثقافيــة  اللجنــة  رئيــس  قــال  جانبــه،  ومــن 
بالجمعيــة وليــد بشــير إن المحاضــرة تأتــي في 
ظــل الفعاليــات الصيفيــة التي تقيمهــا الجمعية 
لألعضــاء المكفوفيــن والمتطوعيــن بالجمعيــة؛ 
المعرفــة  األعضــاء  وإكســاب  الوعــي  لنشــر 
الثقافيــة فــي مجــاالت متعــددة، مؤكــدا أهمية 
عقــد مثــل هــذه المحاضــرات لمــا لها مــن نتائج 

إيجابية ألعضاء الجمعية.
جمعيــة  رئيــس  نائــب  وجهــت  جانبهــا،  ومــن 
للدكتــورة  الشــكر  المالكــي  شــريفة  الصداقــة 
ولرئيــس اللجنــة الثقافية وجميع مــن قام على 
الجمعيــة  اهتمــام  وأكــدت  المحاضــرة،  إنجــاح 
باألنشــطة والفعاليــات التــي ترتقــي باألعضــاء 
وتوســع من مداركهم، والتي تقــام طوال العام، 
ومــن خال مختلف لجان الجمعية االجتماعية 

والثقافية والرياضية.

قال الباحث الفلكي البحريني علي  الحجري: 
بــان آخــر رؤيــة فجرا لهــال المتناقص لشــهر 
ذي الحجــة وقبــل شــروق الشــمس فــي يــوم 
أغســطس   29 والموافــق  المقبــل  الخميــس 
2019، بينمــا ســينولد قمــر شــهر محــرم للعام 
يــوم  فــي  هجريــة   1441 المقبــل  الجديــد 
أغســطس   30 والموافــق  المقبــل  الجمعــة 
2019 وذلك في تمام الســاعة )02:38( ظهرا، 
ويســتحيل بذلــك الرؤيــة العينيــة فــي جميع 
قــارات العالــم في يوم مولــده، ويمكن رصده 
فقــط من خــال العين بالتلســكوبات الموجه 
أو تصويــره فقــط بالكاميــرات الموجــة فــي 
أقصى الجنوب الغربي لقارة أمريكا الشمالية 

بشرط صفاء الجو من بعد غروب الشمس.
وأوضــح الحجــري: ســبب اســتحالة الرؤيــة 
العينيــة لقمــر شــهر محــرم الحرام يــوم مولد 
 3 القمــر االقترانــي، والــذي ال يتجــاوز  عمــر 

ساعات و22 دقيقة أوال، وفترة مكث القمر لـ 
18 دقيقة فقط في األفق بعد غروب الشمس 
ثانيــا، وعلــى ارتفاع منخفــض جدا من األفق 
لدرجتيــن و56 دقيقــة ثالثا، وبإضــاءة )0.11 
بالمئة( رابعا، وبســمك للقمر ويساوي ثانيتين 
قوسية فقط خامسا، وبشدة إضاءة وتساوي 
ســالب )mag 4.3( سادســا، وبزاوية استطالة 
مــا بيــن القمــر والشــمس لثاث درجــات و50 
دقيقة ســابعا، وأخيرا ســوء األحوال الجوية 
فــي هذه الفترة من الســنة تجعله حتى شــبه 
مســتحيل من رصده بمعــدات الرصد النهاري 

للقمر وقبل غروب الشمس ثامنا. 
وبيــن: أن هــال شــهر محرم الحرام ســيكون 
في متناول عيون الراصدين بســهولة بشرط 
صفــاء الجــو التــام، فــي مســاء يــوم الســبت 
31 أغســطس الجــاري بعــد غــروب الشــمس 
فــي أفق البحرين في إتمام الســاعة )05:59( 
مســاء، بحيث يمكث في أفــق البحرين لمدة 

ساعة و3 دقائق، قبل أفوله في تمام الساعة 
)07:03( مســاء، إذ يكــون عمــر القمر في هذه 
الفتــرة 27 ســاعة و21 دقيقــة، وعلــى ارتفاع 
12 درجــة و54 دقيقــة، وبزاويــة االســتطالة 
بيــن القمــر والشــمس تســاوي 16 درجــة و43 
دقيقــة، ليعكــس بذلــك )2.13 فــي المئــة( من 
القمــر، وبشــدة  ضــوء الشــمس علــى ســطح 

إضاءة ويساوي سالب )mag 5.56(، وبسمك 
للهال ويساوي 43 ثانية قوسية فقط.

وأشــار الحجــري: إلى أن ســيناريو غرة شــهر 
محــرم الحــرام ســيكون يــوم الســبت المقبــل 
لمعتمــدي  الجــاري  أغســطس   31 والموافــق 
تاســوعاء  يــوم  وأن  الفلكيــة  التقاويــم 
وعاشوراء في يوم األحد واألثنين والموافق 
يــوم  ســيكون  بينمــا  المقبــل،  ســبتمبر  و9   8
غــرة شــهر محــرم  القــادم  1 ســبتمبر  األحــد 
لمعتمــدي الرؤية العينية، وان يوم تاســوعاء 
وعاشوراء في يوم اإلثنين الثاثاء والموافق 
9 و10 ســبتمبر المقبــل. وقــال الحجــري: بان 
ظاهــرة القمر األســود حدثت في مطلع شــهر 
أغســطس الجاري وســتكرر في 30 من شــهر 
أغسطس الجاري، وهي عبارة عن والدة قمر 
لشــهرين هجرييــن فــي شــهر ميــادي واحــد، 
وهــم قمــر شــهر ذي الحجــة فــي 1 أغســطس 

2019 للعام 1440هجري.

مكتب الباحث الفلكي علي الحجري

الحجري:  ظاهرة القمر األسود مطلع و30 أغسطس الجاري

معيار العودة لشهر محرم الحرام 1441 هجري

المنامة - وزارة الداخلية

صــرح مديــر عــام اإلدارة العامــة لمكافحــة الفســاد واألمــن االقتصــادي 
واإللكترونــي بــأن شــرطة إدارة مكافحة الفســاد تمكنت مــن القبض على 
شــخص آســيوي )58 عامــا( بتهمــة عــرض مبلغ مالي كرشــوة على موظف 
عام مقابل الســماح له بمغادرة المملكة؛ كونه ممنوعا من الســفر بموجب 

أمر قضائي.

وأوضح بأن اإلدارة تلقت معلومات 
مغــادرة  المذكــور  محاولــة  مفادهــا 
مملكــة البحريــن عــن طريــق منفــذ 
مطــار البحريــن الدولي، وعلى الفور 
قامت اإلدارة بالتنسيق مع جوازات 
متابعــة  أســفرت  حيــث  المطــار، 
المذكــور عــن ضبطــه، متلبســا أثناء 

تسليم مبلغ الرشوة.
العامــة  اإلدارة  عــام  مديــر  وأشــار 
لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي 
اتخــاذ  جــاٍر  أنــه  إلــى  وااللكترونــي 
الازمــة؛  القانونيــة  اإلجــراءات 
تمهيــدا إلحالــة القضيــة إلــى النيابة 

العامة.

القبض على آسيوي متلبًسا بالرشوة

10local@albiladpress.com

األحد
25 أغسطس 2019 
24 ذو الحجة 1440

علي الحجري

بدور المالكي من مدينة عيسى

“التظلمات”:  اإلضراب عن الطعام بسجن “جو” بسبب “إجراءات إدارية”
الإنســـانية معاملـــة  أو  تعذيـــب  علـــى  الســـجناء  مـــن  اعتـــراض  ال 

تابعــت األمانــة العامــة للتظلمــات األنباء التــي ُأثيرت في بعض المواقــع اإلخبارية ووســائل التواصل االجتماعي 
بشــأن حــدوث حــاالت إضــراب عن الطعام لعدد مــن النزالء في مركز إصالح وتأهيل النــزالء بمنطقة جو، وحرصا 
منهــا علــى تنفيذ اختصاصاتها القانونية في “زيارة الســجون وأماكــن رعاية األحداث وأماكن الحبس االحتياطي 
واالحتجــاز للتحقــق مــن قانونيــة اإليداع، وعدم تعــرض النزالء والمحبوســين والمحتجزين للتعذيــب أو المعاملة 
الالإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة”، وبنــاء علــى اإلخطــار الــوارد إليها مــن إدارة المركز، فقد قامــت األمانة العامة 
بالتحقيــق فــي األســباب التــي دعــت بعــض النــزالء إلــى اإلعالن عــن اإلضراب عــن الطعام، كمــا قامــت بالتأكد من 

اإلجراءات المتخذة من جانب إدارة المكان للتعامل مع هذه الحالة.

وأوضحــت بشــأن االدعــاءات عــن 
غــرف  فــي  النــزالء  بعــض  حبــس 
أن  تبيــن  فقــد  االنفــرادي،  العــزل 
باالحتجــاج  قامــوا  النــزالء  بعــض 
علــى فصل نــزالء آخرين عنهم من 
خــال إعــادة تســكينهم فــي عنابــر 
وزنازين أخرى، وأنهم أعلنوا القيام 
بإضراب حتى يتم إرجاع زمائهم 
اآلخريــن إلــى األماكــن التــي كانــوا 
موجوديــن فيها ســابقا، وبمراجعة 
إدارة المركــز حــول موضوع فصل 
قامــت  أنهــا  أكــدت  النــزالء  بعــض 
بإعــادة توزيــع لعــدد محــدود مــن 
النــزالء علــى عــدة عنابــر وزنازيــن 
إلــى  مشــيرة  مختلفــة،  مبــاٍن  فــي 
أن هــذا األمــر هــو اجــراء اعتيادي 
يتــم تطبيقــه فــي بعــض األوقــات 
فــي إطار قانون مؤسســة اإلصاح 
التنفيذيــة،  والئحتــه  والتأهيــل 
وتصنيــف  توزيــع  لمعاييــر  وطبقــا 
النــزالء وأيضــا طبقــا لمعايير إدارة 
ويتماشــى  المــكان  فــي  المخاطــر 
مــع المعاييــر الدوليــة بشــأن فصــل 
النــزالء، مضيفــة أن النــزالء الذيــن 
تــم نقلهم إلى عنابر وزنازين أخرى 
جماعيــة،  غــرف  فــي  موجــودون 
وليس في غرف عزل أو في حبس 
انفــرادي كما زعمــت بعض التقارير 
والكتابــات علــى مواقــع التواصــل 
هــؤالء  فــإن  وكذلــك  االجتماعــي، 
إجــراءات  عليهــم  تنطبــق  النــزالء 
النــزالء  مثــل  التنظيميــة  المركــز 
اآلخريــن كافــة، ويتمتعــون بجميع 
حقوقهم في الزيارات واالتصاالت 
الخارجيــة  للســاحة  والخــروج 
يوميا، وال يطبق عليهم أي نوع من 

أنــواع العقوبة الفرديــة أو الخاصة 
باســتثناء العقوبات القانونية التي 
تطبــق علــى أي نزيــل آخــر مخالف 
للقواعــد واللوائــح القانونيــة التــي 

تحكم عمل المركز.
عــن  االدعــاءات  بخصــوص  وأمــا 
الشــعائر  ممارســة  مــن  الحرمــان 
الدينيــة، فتبيــن أن بعــض النــزالء 
يصــرون علــى إقامــة شــعائر دينية 
بشــكل جماعــي مــن خــال التجمع 
بأعــداد كبيرة فــي العنابر والمباني 
عــدم  وأن  الخارجيــة،  والســاحة 
تجاوب إدارة المركز مع هذا الطلب 
هــو مــا دفعهــم للتلويح بالمشــاركة 
الطعــام،  عــن  اإلضــراب  فــي 
وبمراجعــة إدارة المركــز حــول مــا 
أثاره هؤالء النزالء بشــأن الشــعائر 
أعــادت  فإنهــا  الجماعيــة،  الدينيــة 
اإلفــادة  علــى  بتأكيدهــا  التذكيــر 
التي قدمتها أمام أعضاء مفوضية 
والمحتجزيــن  الســجناء  حقــوق 

العــام  للمركــز  زيارتهــم  خــال 
التطــرق  فيهــا  تــم  والتــي  2015م 
حــول  المتكــررة  الطلبــات  لنفــس 
إقامة شعائر دينية جماعية، حيث 
قالــت في هــذه اإلفــادة: “إن حرية 
ممارســة الشــعائر الدينيــة للنــزالء 
مكفولــة تماما، غيــر أن طلبات ترد 
النــزالء فــي مناســبات  مــن بعــض 
محــدودة بشــأن اســتخدام الفتات 
أو رايــات تحمــل شــعارات معينــة، 
إضافــة إلــى رغبتهــم فــي التجمــع 
بعدد كبير في أماكن وأوقات ليس 
القانــون أو  لهــم بهــا فــي  مصرحــا 
الئحة المكان، وأضافت أنها تتفهم 
مطالبهــم، ولكنها تعمــل في الوقت 
علــى ســامة  الحفــاظ  علــى  ذاتــه 
النــزالء وإبعــاد أي أدوات قد تمثل 
تهديــدا لحياتهــم، كمــا أنها تحرص 
علــى احتــرام حريــة وخصوصيــة 
النزالء اآلخرين الذين ال يشاركون 

فئة من النزالء هذه الشعائر”.

إلــى ذلــك بينــت أن نــزالء آخريــن 
إداريــة  إجــراءات  مــن  اشــتكوا 
المــكان وتحديــًدا  وتنظيميــة فــي 
وجــود حاجــز زجاجــي عنــد زيــارة 
ذويهــم، وهــذا كان ســبب إعانهــم 
اإلضــراب عــن الطعــام، وبمراجعــة 
إدارة المركز بشــأن موضوع وجود 
حاجــز زجاجــي عند الزيــارة أكدت 
أن هــذا اإلجــراء يتفق مــع الائحة 
التنفيذيــة للمــكان كمــا أنــه مطبــق 
ومراكــز  الســجون  مــن  كثيــر  فــي 
االحتجاز على مستوى دول العالم، 
باألســاس  وقائــي  إجــراء  وهــو 
يهدف إلــى مكافحة تهريب المواد 
الممنوعــة والمحظــورة والتــي قــد 
يتســبب وجودهــا بيــن النــزالء في 
إيــذاء  أو  وفــاة  حــاالت  حــدوث 
للنفــس أو إيذاء لنزالء آخرين، كما 
وأن هــذا اإلجــراء مطبق منذ مدة، 

وليس إجراء استثنائيا أو طارئا.
أكــدت إدارة  وفــي ســياق متصــل 
المــكان أنهــا تتابع الحالــة الصحية 
إضرابهــم  أعلنــوا  الذيــن  للنــزالء 
عــن الطعــام، وإنهــا توفــر لهــم أيــة 
مســاعدة طبيــة في حالــة طلبها أو 

كانوا في حاجة إليها.
مــن جانبها، خلصــت األمانة العامة 
للتظلمــات إلــى أن االدعاءات التي 
ُأثيــرت حــول أســباب إعــان عــدد 
مــن نــزالء مركــز جو اإلضــراب عن 
الطعــام، هــي فــي حقيقتها أســباب 
تتعلق باالعتراض على اإلجراءات 
اإلداريــة والتنظيميــة التــي تحكــم 
ضمــن  تنــدرج  وال  المركــز،  عمــل 
تختــص  التــي  الشــكاوى  حــاالت 
بالنظــر  للتظلمــات  العامــة  األمانــة 
مؤثًمــا  فعــاً  تمثــل  ال  ألنهــا  فيهــا؛ 
يمكــن  وال  للقانــون،  مخالًفــا  أو 
تصنيفهــا علــى أنها نوًعــا من أنواع 
التعذيــب أو المعاملــة الاإنســانية 
أو الحاطــة بالكرامــة، ولــم تتضمن 
كذلــك حرماًنــا للنزالء مــن الحقوق 
والضمانــات القانونيــة التــي تنظــم 

وجودهم في المكان.

المنامة- بنا

Û  بصبيحــة األربعــاء الماضــي، كان لــي شــرف حضــور مجلــس محافظ
المحافظة الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي آل خليفة، بحضور 
متنوع وجميل، من شتى المناطق والمحافظات، باهتمام وافر، للقاء 

سموه، والحديث معه، واإلنصات له جيدا.
Û  واهتم سموه الكريم بحديثه الرصين، ألن يمرر للحضور رسائل الجد

الحكيــم، واألب العظيــم، عن مآثــر االهتمام بالنــاس، ومآثر خدمتهم، 
ببــاب مفتــوح، ال ُيصــد، وال يتــوارى، يمثــل بجوهــرة قنــاة وصــول 
ألصحاب القرار والسلطة، الموكلين لخدمة الناس، ولتلبية مطالبهم.

Û  تحدث سموه أيضا عن أهمية متابعة هذه )الحوائج(، فهي من وجهة
نظره، ال تنتهي بمخاطبة الجهة المختصة، بل هي بداية الغيث ليس 
إال، وقــال ســموه “أهتم بمتابعــة طلبات األهالي مع الجهات الخدمية، 
والتوصيــة بســرعة تمريرهــا، مراعــاة لظروفهــم وألولوياتهــم حتــى 

ُتنجز”.
Û  وأشــار سموه ألهمية نزول المســئول للمواطنين، وللمناطق، كبوصلة

قيــاس لرضــا النــاس، إنه ببســاطة يرســخ المفاهيم الطولــى والكبرى 
لصاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة، لتكون 
نهجا مستمرا ومعاشا ودائما بثقافات الناس والمسئولين من قبلهم.

Û  يســير المحافــظ الشــاب اليــوم بخطــى واثقــة ومتزنة لخدمــة أهالي
المحافــظ الجنوبيــة بشــتى المجــاالت، وهــي برأيــي نعمــة عظيمــة ال 
ينعــم بهــا هللا عــز وجــل إال على من يســتحقها، فكل التوفيق لســموه 

الكريم ولبقية أبناء البلد األوفياء.

سمو محافظ 
الجنوبية والسير 

“بخطى واثقة”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

جانب من المحاضرة
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ترحب “البالد” برسائل 

ومساهمات القراء، وتنشر 
منها ما ال يتعارض مع قوانين 

النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد 
اإللكتروني أعاله متضمنة االسم 

والعنوان ورقم الهاتف.

المنامة - األوقاف الجعفرية

لطالما بعث اللون األخضر الراحة والسعادة في نفسي، ومتى ما أحسست بضيق أو حزن هرعت إلى حديقتي الصغيرة؛ 
ألعــرض نفســي ألكبــر قــدر مــن هــذا اللون الذي باتــت رؤيته نادرة في شــوارعنا.  إال أنني ال أســتطيع إال أن أتســاءل، هل 
رؤيتنــا لهــذا اللــون فــي الطبيعــة كافيــة؟ هــل نشــعر بــه وبأهميته فــي حياتنا بالقــدر الكافــي؟ أم باتت ندرته حولنا ســبب 
شــذوذه عــن باقــي األلــوان؟ نعــم، أصبــح نادرا رؤيته حولنا بشــكله الصحيح، شــجرة غــاف أو نيمة مشــتد جذعها معمرة 
ومظللــة آويــة للطيــر وغيــر ُمقلمــة تعمــل بمنظــوم حيــوي متكامل تلطــف الجو وتســر الناظر خالفــا للنخيــل المبعثرة في 

شوارعنا التي وبالرغم من الميزانية الهائلة لتركيبها وصيانتها مازلت أراها كالعشبة الضارة! 

يؤســفني ويثير ســخطي ما أراه يوميا 
اإلنشــاء  وقيــد  مكتملــة  مشــاريع  مــن 
ُبنيت وُنفذت على مساحات هائلة دون 
النظــر في موضوع التشــجير الصحيح 
والــذي من المفتــرض أن يؤخذ بمحمل 
الجديــة؛ كونــه المســؤول عــن ترســيخ 
باللــون  المواطــن  ارتبــاط  وزيــادة 
األخضــر والطبيعــة مــن حوله، مشــاريع 
إســكانية ومــدارس ُشــيدت بمســاحات 
بســتنة مصغرة وشــبه معدومة، حدائق 
بأشــجار  افُتِتحــت  مشــي  ومضاميــر 
كونوكاربــس ُمقلمــة غيــر مظللــة وكــم 

هائل من النخيل وأشــجار الواشنتونيا. 
ُفصلنــا عــن اللــون األخضــر غصبــا عنــا 

وتصحرت المدن وقلوبنا معها.
وجهة نظري هذه ليســت اعتراضا على 
توجهــات المعنييــن بزراعــة النخلــة أو 
تهميشــا لمكانتها وقدسيتها في قلوبنا، 
بــل هي للحد من حمــات إكثار النخيل 
في شــوارعنا العامــة وإكرامها بزراعتها 
المنــازل  المناســب كباحــة  فــي مكانهــا 
بثمرهــا  والتمتــع  لاســتفادة  والمــزارع 

وجمالها.
لــم ال يتــم توجيــه مــا يبــذل مــن جهود 

المليــون  بلــد  لقــب  الســترجاع  بائســة 
الجائــر  الرصــف  مــن  والحــد  نخلــة 
والبــدء  وجوانبهــا،  العامــة  للطرقــات 
فــي حمات مكثفة للتشــجير الصحيح 
بزيــادة الرقعــة الخضــراء واإلكثــار مــن 
زراعــة األشــجار وغيرهــا التــي أثبتــت 
قدرتهــا على تحمل بيئتنا في الشــوارع 

العامة وضواحي المدن.
لســت هنا لســرد ما يدور في خلدي من 
أمــور وتصــورات تجعلنــي أأســف علــى 
مــا آل إليــه الحــال إال لثقتــي وإدراكــي 
بــأن الموضوع يمس العديــد من الناس 

حولي.
للبلديــات  وامتنانــي  شــكري  أوجــه 
جهدهــم  علــى  االختصــاص  وجهــات 
وســعيهم المشــكور فــي ســبيل تجميــل 
شــوارع مملكتنــا العزيــزة، لكــن أمــا آن 
األوان لهــا بــأن تتبنى سياســات تطوير 
التغيــر  أعــراض  تــدرك جديــة  جديــدة 
المناخــي وتصحــر مدننــا؟ وأن تســعى 
فــي  األخضــر  القلــب  مفهــوم  لترســيخ 
تبنينــا  لــو  مــاذا  المســتقبل؟  أجيــال 
#قلب_العاصمــة_ شــعار  جميعنــا 
وعملنــا  #لنجعلها_خضــراء  أو  أخضــر 
لــو تــم اســتبدال تجميــل  عليــه؟ مــاذا 
والزهــور  بالنخيــل  الشــوارع  وتنســيق 
الموســمية الُمكلفة بالتشجير المستدام 
قلــب  أن  حينهــا  متأكــد  والصحيــح؟ 
ســتكون  مواطنيهــا  وقلــوب  البحريــن 

بالتأكيد خضراء! 

يوسف الصيرفي

القـلـــب األخـضـــر

يتيمة تناشد “الخيرية الملكية” و“التربية” استكمال دراستها
الطب ــدراســة  ب وتطمح   ..%  98.9 عــلــى   حاصلة 

ناشــدت طالبــة متفوقــة يتيمــة األب، األميــن 
الملكيــة مصطفــى  الخيريــة  للمؤسســة  العــام 
الســيد ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي؛ 
بجامعــة  دراســتها  نفقــات  بجميــع  للتكفــل 
أن  بعــد  حلمهــا  لتحقيــق  الطبيــة  البحريــن 
ألتحقت بها العام الماضي على نفقتها الخاصة، 
علمــا بأنهــا حاصلــة علــى معــدل تراكمــي فــي 
الثانوية العامة نســبته 98.9 %، ولكن لرفضها 
دراسة تخصص البعثة التي حصلت عليها من 
وزارة التربيــة والتعليم ورفضها تخصصا غير 
الطلب، فقد خســرت أيضــا المنحة المقدمة ما 
اضطرهــا إليقــاف الدراســة ســنة كاملــة، لعــدم 

قدرتها على مواصلة تحمل النفقات.
وقالت: “منذ طفولتي وأنا أحلم بدراسة الطب 
بامتيــاز طــوال  كنــت متفوقــة  البشــري، فقــد 
مسيرتي التعليمية وخال مسيرتي الدراسية 
تــم تكريمي من قبل الجمعية الخيرية الملكية 
برعايــة ممثــل جالــة الملــك لألعمــال الخيرية 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب 
آل  بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ  ســمو  البحرينيــة 

خليفــة بجائــزة ســمو الشــيخ فيصــل بــن حمد 
للتميز الدراسي”.

وأضافــت “بعد اإلعــان عن البعثات لم أحصل 
علــى بعثــة دراســية فــي التخصــص المطلــوب 
إضافــة  والتعليــم،  التربيــة  وزارة  مــن جانــب 
إلــى الجهــات الخاصــة التــي قمــت بالتســجيل 
بهــا للحصــول علــى بعثــة دراســية واضطررت 
دراســي  عــام  لمــدة  الدراســة  عــن  للتوقــف 

كامــل وحرمــت علــى إثرهــا كذلك مــن المنحة 
الدراســية المقدمة من وزارة التربية والتعليم 
فــي  الطــب  دراســة  علــى  إلصــراري  وذلــك 

الجامعة األيرلندية”.
وتابعــت “خــال الســنة الدراســية األولــى فــي 
جامعــة البحريــن الطبية اجتــزت جميع المواد 
المقــررة بنجــاح، ولكني ال أســتطيع أن أواصل 
الدراسة بســبب التكاليف الباهظة وعدم توفر 

الكافــي كونــي يتيمــة األب وظروفــي  المبلــغ 
صعبة”.

وقالــت: “كلــي يقيــن بأن يتــم النظر فــي أمري 
مــن قبل وزير التربيــة والتعليم ماجد النعيمي 
الملكيــة  الخيريــة  للمؤسســة  العــام  واألميــن 
واللذيــن طالمــا كانــا الداعم للشــباب البحريني 
جــه  وعلــى  والمكافــح  والطمــوح  المتعلــم 
الدائــم  واهتمامهمــا  األيتــام  فئــة  الخصــوص 

والمستمر لها”.

وزير التربيةمصطفى السيد

بين المصطلحين.. معرفتك حقك
معرفتك حقك! أعمل كطبيبة مقيمة، وقد استدعاني طبيب الطوارئ في إحدى المناوبات 
لتقييــم حالــة مريض، فبــدأت أدّون تاريخــه المرضي وأمطرته باستفســاراتي ألهميتها في 
خطة تشخيصه وعالجه. سألته عن األمراض المزمنة التي يشتكي منها ويتلقى لها عالجا، 
فكانــت مشــكلًة في القلب، استفســرت عن التشــخيص أكثر وعن نوع المــرض؛ كون الكتب 
الطبيــة تزخــر بالمشــكالت التــي قــد تلم بهــذا العضو المهم في أجســادنا، ولــكل منها تأثيره 
الخــاص، فــكان الجــواب ســطحيا. استفســرت عن العالج، فــكان الجواب غير مــرٍض أيضا، 

اكتفى بقوله دواء للقلب. يحدث ذلك في كل يوم ومع العديد من المرضى. 

يتداولــه  ممــا  أقــرأه  ومــا  أســمعه  مــا  يهولنــي 
النــاس فــي المجالس والصحــف وعلى منصات 
لمــا  األمــر  يصــل  حيــن  االجتماعــي  التواصــل 
يجري عليهم من ضرٍر في أروقة المستشفيات. 
فيتوجهــون بإلقــاء اللــوم على األطبــاء في كل 
صغيــرة وكبيــرة مــن هــذه األحــداث. ويحــدث 
أن يخلــط الكثيــر منهــم بيــن مصطلحــي الخطأ 
الطبيــب حينهــا  فُيتهــم  والمضاعفــات،  الطبــي 
بالجهــل واإلهمــال. فالخطأ الطبي هو ذاك الذي 
باإلمــكان تجنبــه، والــذي قــد ينتج عــن اإلهمال 
فــي بعــض األحيــان. وممــا ال يدركــه الكثيــرون 
أن النظام أو المستشــفى قد يتســبب في زيادة 

نســب هــذه األخطــاء، وبالتالــي يتحمــل جــزءا 
مــن المســؤولية.  أمــا المضاعفــات الناجمــة عن 
نســب  فلهــا  الطبيــة،  واإلجــراءات  العاجــات 
محددة ومعروفة عالميا، ويتم تبيانها للمرضى 
قبــل اإلقــدام علــى إجــراء مــا أو صــرف دواء، 
وقــد تقــع علــى أيــدي أمهــر األطباء فــي أفضل 
مستشــفيات العالــم، حتــى وإن ســارت العمليــة 

بالشكل المطلوب وفق المعايير المتبعة. 
قــد يخفى على الكثير أن نموذج الموافقة على 
اإلجــراءات الطبيــة يطلــق عليه مســمى نموذج 
الموافقــة المســتنيرة أو الموافقــة بعد التبصير. 
قــد يكــون المصطلــح غيــر دارج بالنســبة لغيــر 

ممارســي الطــب، ولكنه يجســد مفهومــا عميقا؛ 
كــون المريــض ال يقــوم بالتوقيع علــى النموذج 
إال بعــد أن يتــم شــرح طبيعة اإلجــراء ومنافعه 
العــاج  ووســائل  عنــه  الناجمــة  والمضاعفــات 

البديلة إن وجدت. 
نعــم، أدرك تمامــا أن الطــب ومصطلحاتــه قــد 
تصعــب علــى العــوام مــن غير دارســيه، ولكن ال 
تكتفي بأخذ الدواء من غير معرفة سبب أخذه 
وآثــاره الجانبيــة المحتملــة، ال تكتفــي بتوقيــع 

ورقــة الموافقــة إلجراء معين دون معرفة كافة 
تبعاته واالستفســار عما يجول في خاطرك من 
طبيبــك المعالــج. لــم أكتــب كلماتــي دفاعــا عــن 
نفســي وعــن األطباء، ولكن أختــم بما بدأت به: 
معرفتك حقك. وأقول تذكرًة لنفسي ولزمائي 
بالمعلومــات  مرضاكــم  علــى  اســبغوا  األطبــاء، 
الطبيــة، وال تبخلــوا فــي تبســيطها؛ حتــى ُتعلــم 

وُتفهم.
روان الهرمي

الكوادر البحرينية 
بجسر الملك فهد 

“يبغي لهم..”!

saeed.mohamed
@albiladpress.com

سعيد محمد

Û  كنــت التــي  والشــكاوى  والمشــاكل  القضايــا  هــي  كثيــرة 
أتابعهــا شــخصًيا طوال عملي فــي الصحافة منذ منتصف 
التسعينيات فيما يتعلق بماحظات المواطنين والمواقف 
التــي تحــدث بينهــم وبيــن بعــض الموظفيــن البحرينييــن 
فــي جســر الملك فهــد “الجانب البحريني” ســواء موظفي 
المرور أو الجمارك أو الجوازات، وبعضها يقع بسبب سوء 
فهــم وبعضهــا اآلخــر يقع بســبب ســوء التقدير مــن جانب 
مواطــن مــا أو موظف ما لكنها فــي الغالب تلقى التجاوب 

والتعاون وتنتهي على خير.
Û  قبــل أيــام، صادفت أحد المواطنين وهو خارج من مكتب

اإلدارة العامــة للمــرور علــى الجســر متذمــًرا غاضًبــا وقال 
حيــن رآنــي: ”اكتبــوا عــن هــذه المعاملــة الســيئة فبعــض 
الموظفين في الجسر يبغي لهم يتعلمون السنع.. هذا دور 
الصحافة وعليكم أن توصلوا صوتنا للمسئولين”، وعندما 
ســألته عمــا حــدث قــال إن الموظــف رفض ختــم “تخويل 
عبور المركبة”، وباءت محاوالتي كلها بالفشل في إقناعه 
خصوصــا أننــي مرتبط بمشــوار عمل مهم في ســيارة أحد 
األصدقــاء”.. ركــب ســيارته ومضــى، وعنــد دخولــي إلــى 
المكتــب جلســت منتظــًرا دوري، وفــي األثنــاء اســتمعت 
للموظــف يتكلــم مــع أحد المراجعيــن بالقــول: نفس وضع 
الريــال اللــي قبلــك.. مــا نقــدر نصدر لــك تخويل بــدون ما 
تكون رسالة المالك مرفقة ببطاقته الذكية ومن الوجهين، 
وهذا هو النظام المتبع”، فعلمت أن مشــكلة صاحبنا كانت 
فــي رســالة التخويــل ذاتها حيث لم تكــن مرفقة بالبطاقة 

الذكية للمالك.
Û  علــى أيــة حــال، بودي أن أقــول كلمة حق فــي كل الكوادر

البحرينية العاملة في مختلف قطاعات جســر الملك فهد، 
بل وفي كوادر الجانب الســعودي أيًضا، فالحق يقال انهم 
مجموعــة محترمــة جــًدا مــن موظفــي المــرور والجمــارك 
والصحيــة،  واإلداريــة  األمنيــة  والمرافــق  والجــوازات 
وأكثــر مــا يمكن أن أســجله هنا أنه حتى فــي وقت وجود 
مشــكلة معينــة في اإلجراءات، فــإن هناك محاوالت تبذل 
مــن جانبهم لتيســير أمور المســافرين متى مــا كانت هناك 
فرصة للمســاعدة ال تخالف القوانين واألنظمة، بل وحتى 
فــي حالــة إرجاع المســافر إلحضار وثيقة مــا والعودة من 
جديد، فإنه يلقى تسهيًا يختصر عليه الجهد واالنتظار.. 
قــد يخالفنــي الــرأي أخــوة آخرين ربمــا كانت لهــم مواقف 
عــن  أتحــدث  هنــا  لكننــي  مغايــرة،  تجربــة  أو  مختلفــة 
تجربتي الشــخصية دون شك.. وبالطبع، المشاكل تحدث 
والخافــات تحــدث وبعــض اإلجــراءات قــد تتعطل وهذا 
أمــر طبيعــي فــي معبــر حيــوي اســتراتيجي، إال أنــه فــي 
الوجــه األعــم، فــإن كوادر الجســر يقومون بعمل يســتحق 

التقدير واإلشادة، وعساهم وعساكم على القوة.

باإلشــارة إلــى الموضــوع الــذي نشــرته صحيفــة “البــالد” فــي العــدد 
)3958( الصــادر يــوم األحــد الموافق 18 أغســطس 2019 في صفحة 
“بريد” بعنوان:  )نناشــد “الجعفرية” صيانة التكييف بمســجد الشــيخ 

ميثم(  تود اإلدارة أن توضح التالي:

الجعفريــة  األوقــاف  إدارة  إن 
وفي إطار مسؤولياتها ومهامها 
للحفاظ على المساجد والمآتم 
أصــول  وتنميــة  ورعايتهــا 
علــى  تعمــل  األوقــاف،  أعيــان 
ورعايــة  العبــادة  دور  تطويــر 
ووقفياتهــا  مرافقهــا  وصيانــة 
وتقديــم أفضــل الخدمــات في 
ســبيل رعايتهــا، وفيمــا يتعلــق 
بالموضــوع المشــار إليه بشــأن 
مســجد  فــي  المكيفــات  وضــع 
البحرانــي فــي  الشــيخ  ميثــم 
منطقــة أم الحصم، فإن اإلدارة 
بمتابعــة  الفــور  علــى  قامــت 

للجنــة  بإحالتــه  الموضــوع 
الفنية التي تضم مجموعة من 
أعضاء مجلــس إدارة األوقاف 
باشــرت  والتــي  الجعفريــة، 
زيــارة المســجد للوقــوف علــى 
وضــع المكيفــات في المســجد، 
إذ تبيــن أن هنــاك طلبــا ســابقا 
ووفقــا  المكيفــات  الســتبدال 
مثــل  فــي  المتبعــة  لآلليــات 
اســتكمال  تــم  الحــاالت  هــذه 
االجراءات واســتبدال عدد 10 
مكيفــات فــي المســجد صبــاح 
أغســطس   22 الخميــس  يــوم 

.2019

“الجعفرية”: استبدال 10 مكيفات بمسجد الشيخ ميثم



bussines
@albiladpress.com 12

دولة  30 من  مشارك   3000 بحضور  البحرين  تستضيفه 

ــا ــاركـ مـــشـ  120 بـــحـــضـــور  ــة  ــ ــال ــ ص ــي  ــ فـ عـــقـــد 

مؤتمر عالمي للصحة والسالمة 30 سبتمبر

مؤتمر “دار القرار” يبحث التحكيم في االستثمار األجنبي

تســتضيف البحريــن فعاليــات النســخة الســابعة مــن المؤتمــر العالمــي للصحــة 
والســالمة والبيئة تحت شــعار “الكفاءة، المرونة واالســتدامة” خالل الفترة من 

30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019. 

وينظم الحدث الذي يقام تحت رعاية وزير 
النفــط، الشــيخ محمد بن خليفــة آل خليفة، 
والتعــاون  بالتنســيق  أيكونكــس  شــركة 
مــع الهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز وبدعــم 
مــن شــركة أرامكــو الســعودية وشــركة غــاز 
مــن  والعديــد  )بناغــاز(  الوطنيــة  البحريــن 
والعالميــة  واإلقليميــة  المحليــة  الشــركات 
وبمشــاركة عــدد مــن كبــار الشــخصيات من 
الرؤســاء التنفيذيين للشركات المتخصصة 

في القطاع النفطي والمهتمين والفنيين.
ويناقش المؤتمر العديد من المواضيع التي 
وآخــر  والبيئــة  والســامة  بالصحــة  تتعلــق 

التطورات في هذا المجال. 
ورحب وزير النفط باستمرار انعقاد سلسلة 
فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والســامة 
مــن  بــه  تتمتــع  لمــا  المملكــة  فــي  والبيئــة 
ســمعة طيبة في تنظيم مختلــف الفعاليات 
ومــا تقدمــه الحكومــة مــن دعــم ومســاندة 

مستمرة لتحقيق األهداف المرجوة.
وأوضــح أن الهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز 
تؤكد على أهمية الصحة والســامة والبيئة 
لكــون  البشــرية  المــوارد  تنميــة  أجــل  مــن 
التــي  المــوارد  أهــم  مــن  البشــري  العنصــر 
تعتمــد عليها أية مؤسســة إنتاجية للتطوير 
والتحديــث وزيــادة اإلنتــاج، منوهــًا إلى أن 
تســعى  للهيئــة  التابعــة  النفطيــة  الشــركات 
دائمــا لوضع الخطــط التدريبيــة التطويرية 
والعمــل علــى اطــاع جميــع العامليــن علــى 
أحدث البرامج المتعلقة بالصحة والســامة 
المهنيــة والتــي تهدف إلى إيجــاد بيئة عمل 

آمنة خالية من المخاطر.
وثمــن الوزير المشــاركة الفعالة من مختلف 
الشــركات المعنية والفنييــن والمتخصصين 
واألكاديمييــن في هــذا المؤتمــر الذي يمثل 
فرصــة جيــدة لتبــادل المعــارف والخبــرات 
المتعلقــة بهــذا الخصــوص علــى المســتوى 

المحلي واإلقليمي والدولي.
 4 علــى  المؤتمــر  فعاليــات  وتشــتمل 
و7  فنيــة  جلســة  و16  نقاشــية  جلســات 
مثــل  مواضيــع  عــدة  تتنــاول  عمــل  ورش 
األنظمــة الحديثــة، إدارة المخاطــر، وأفضل 
التطبيقــات والتجارب العملية الناجحة في 
مجــاالت الصحة والســامة والبيئة وغيرها 
مــن المواضيــع المتخصصــة في هذا الشــأن 
بمشــاركة 120 متحدثا من ذوي الخبرة في 

هــذا المجــال، والتي مــن المتوقع أن تشــهد 
هــذه الفعاليــات مشــاركة واســعة تربو على 
أكثــر مــن 3000 مشــارك مــن 30 دولة حول 

العالم.
ويقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب 
تشــارك فيه أكثر من 50 شــركة من مختلف 
والعالميــة  واإلقليميــة  المحليــة  الشــركات 
توصلــت  مــا  أحــدث  لعــرض  العاقــة  ذات 
إليــه التكنولوجيا والخبرات المتعلقة بأمور 
تشــمل  والتــي  والبيئــة  والصحــة  الســامة 
األجهــزة والمعــدات والتطبيقــات الحديثــة 
وااللتقــاء واالســتماع إلــى عــدد كبيــر مــن 
ممثلــي الشــركات العارضــة المشــاركة فــي 
هــذا الحــدث الكبيــر منها أرامكو الســعودية 
وســابك، وبناغاز، صدارة، مؤسسة البترول 
نفــط  شــركة  للبتــرول  تطويــر  الكويتيــة، 
البحرين )بابكو( وتنمية نفط عمان وشــركة 
البتروكيماويــات  لصناعــة  والخليــج  ألبــا 

)جيبك( وغيرها.

أســدل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار 
القرار” الستار على مؤتمره السنوي 24 بصاللة، والذي جاء بعنوان “التحكيم في 
مجاالت االستثمار األجنبي بدول مجلس التعاون”، والذي انعقد في الفترة -21
22 أغســطس 2019 بحضــور أكثــر من 120 مشــاركا من القانونييــن والمحكمين 
والمســتثمرين.وألقى رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة ظفار حســين بن حثيــث البطحري 

كلمة ترحيبية بالحضور، متمنيا لهم تحقيق األهداف المتوقعة من فعاليات المؤتمر.

القــرار”  “دار  لـــ  العــام  األميــن  ألقــى  فيمــا 
أحمــد نجــم كلمــة أكــد فيهــا أن االتفاقــات 
والمعاهدات الدولية توفر حماية وتشــجيع 
جوهريــة،  األولــى  بنوعيــن:  لاســتثمار 
والمبــادئ  بالمعاييــر  تتعلــق  إنهــا  حيــث 
التــي مــن الواجــب علــى الــدول المتعاقــدة 
االمتثــال بهــا، والثانيــة إجرائيــة، حيث إنها 

يتمتــع  التــي  اإلجرائيــة  الحقــوق  تتنــاول 
بهــا مســتثمرو الــدول المتعاقــدة مــن حيث 
إمــكان اللجــوء إلــى التحكيــم الدولــي لحل 
نزاعاتهم مع الدولة المتعاقدة المســتضيفة 

الستثماراتهم. 
وأشــار نجــم إلــى أن أختيار عنــوان المؤتمر 
رأس  اســتثمار  قانــون  صــدور  إلــى  يعــزى 

عمــان  بســلطنة  الجديــد  األجنبــي  المــال 
للتحكيــم  عمــان  مركــز  إنشــاء  وكذلــك 
التجــاري يتبــع غرفة تجــارة وصناعة عمان 
بمرســوم ســلطاني أيضا، أما الســبب الثاني 

هــو صــدور مرســوم بقانــون اتحــادي بدول 
اإلمارات العربية المتحدة بشــأن االســتثمار 
األجنبــي المباشــر وارتباطــه بصــدور قانون 

اتحادي آخر بشأن التحكيم.

المنامة - وطنية النفط والغاز

الرفاع - دار القرار

ترامب يبدأ حربا 
تجارية مع فرنسا

أكــد الرئيس األميركــي دونالد ترامب 
أمس الجمعة انتقاده القتراح فرنسي 
شــركات  تســتهدف  ضريبــة  بفــرض 
التكنولوجيــا األميركية الكبيرة وهدد 
مــن جديــد بالــرد بفــرض ضريبــة على 

النبيذ الفرنسي.
وقــال للصحفييــن في البيــت األبيض 
قبــل توجهــه لحضــور قمــة مجموعــة 
الســبع بفرنســا إنه ليس ”معجبا كبيرا“ 
تلــك  ولكــن“  التكنولوجيــا  بشــركات 
شــركات أميركيــة كبيــرة وبصراحة ال 
أريــد أن تقــوم فرنســا بفــرض ضريبــة 
ذلــك..  فعلــوا  ”وإذا  شــركاتنا.  علــى 
ســأفرض ضريبــة على نبيذهم بشــكل 

لم يروه مطلقا من قبل“.

واشنطن - رويترز

سنابس - بيت التجار

دعــت غرفــة صناعة وتجــارة البحريــن، أعضاء المجتمع التجــاري لحضور 
ورشــة عمــل حول إجــراءات تصديــر المنتجــات الغذائية للمملكــة العربية 
الســعودية، والــذي تنظمــه بالتعــاون مــع وزارة الصحــة، ووزارة الصناعة 
والتجــارة والســياحة، والهيئــة العامــة للغذاء والــدواء الســعودية، وذلك 

صباح يوم غد اإلثنين.

وتهــدف الورشــة لتعريــف األعضــاء 
الــازم  واإلجــراءات  بالمتطلبــات 
المنتجــات  تصديــر  قبــل  اتخاذهــا 
العربيــة  المملكــة  إلــى  الغذائيــة 
أي  لتفــادي  وذلــك  الســعودية، 
جــراء  ماديــة  خســائر  أو  معوقــات 
رفض الشــحنات علــى المنافذ، يأتي 
التوعــوي  الــدور  مــن  انطاقــا  ذلــك 
بهــدف  الغرفــة؛  بــه  تقــوم  الــذي 
القوانيــن  بكافــة  األعضــاء  تعريــف 
والتشــريعات التجاريــة التــي تمــس 
فــي  يســهم  بمــا  الخــاص،  القطــاع 
تطويــر دوره وزيــادة مســاهمته في 

التنمية االقتصادية.
تجــار  بجميــع  “الغرفــة”  تهيــب  كمــا 
المــواد الغذائيــة المصدريــن للمملكة 
العربيــة الســعودية بضــرورة التأكــد 
مــن تســجيل بيانــات شــركاتهم فــي 

الســتام  الغرفــة  بيانــات  قاعــدة 
متطلبــات  إجــراءات  مســتجدات 
الســعودية  والــدواء  الغــذاء  هيئــة 
للتصدير للمملكة العربيـــة السعودية 
https://www.bcci.bh/fs/ عبــر  
اســتبانة  ومــلء   ،food/form.php
الســعودية  والــدواء  الغــذاء  هيئــة 
الصحيــة  باالشــتراطات  الخــاص 
الرابــط  عـــلى  الغذائيــة  بالمنشــآت 
https://www.sfda.gov. التالــي 
sa/en/oper/pages/edoifc-

 ،incpectionofforeignfacilities
حيث ســيكون إلزاما على الشــركات 
للســعودية  المصــدرة  البحرينيــة 
االســتبانة  إجــراءات  اســتكمال 
المطلوبــة مــن الهيئــة قبــل تاريــخ 1 

أكتوبر 2019.

ورشة عن تصدير المنتجات الغذائية للسعودية

عوالي - بابكو المنامة - البحرين الوطني

افتتح وزير النفط الشــيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة يوم الجمعة جناح بابكو في ســيتي ســنتر البحرين، والذي يســتمر 
يومين، وذلك ضمن فعاليات وبرامج أسبوع الصحة والسالمة والبيئة 2019/2020. 

حضــر الحفــل عدد مــن أعضاء مجلس اإلدارة والهيئــة اإلدارية وبعض 
موظفــي الشــركة والمقاوليــن والــزوار.  وشــهد جنــاح بابكــو حضــور 
قطاعــات كبيــرة مــن الجمهــور الذيــن تفقــدوا أقســام الجنــاح، والتــي 
تضمنت العديد من الفعاليات واألنشطة التي تتعلق بالصحة والسامة 
والبيئة، ومنها ترشيد الطاقة وسامة القيادة وسامة الصهاريج على 
الطريــق والوقايــة من الغرق وغيرها. وتم خال الفعالية توزيع العديد 
مــن الهدايــا القيمــة علــى الــزوار. وقــال إبراهيــم طالــب نائــب الرئيــس 
التنفيــذي رئيــس لجنــة البيئــة والصحــة والســامة فــي بابكــو رئيــس 
اللجنــة المنظمــة ألســبوع البيئــة والصحــة والســامة 2020 إن شــركة 
بابكو تحرص على تنظيم أسبوع البيئة والصحة والسامة كل عامين؛ 
بهدف ترسيخ ثقافة السامة في المجتمع، وتعزيز الوعي بأمور البيئة 
والصحة والسامة ليس فقط في مواقع العمل، ولكن في شتى أرجاء 

المجتمع.
وأضــاف “كمــا يأتــي تنظيــم الفعاليــة انطاقــا مــن دور بابكــو الريــادي 
إطــار  المســتدامة وفــي  التنميــة  دعــم مســيرة  فــي  رئيــس  كمســاهم 
جهودهــا الدءوبــة لترســيخ مفهــوم الشــراكة المجتمعيــة فــي خدمــة 
الرشــيدة”.  القيــادة  لتوجيهــات  وترجمــة  المملكــة  وتطلعــات  أهــداف 
وأوضــح طالــب أن أســبوع البيئــة والصحــة والســامة 2020 يعــد مــن 
أهم الفعاليات والمناســبات في أجندة شــركة بابكو؛ نظرا ألهميتها في 

ترجمــة مفهــوم التنمية المســتدامة من خال رؤية بابكــو “نحن نهتم”.  
وتابــع “نحن نهتم بالموظفين والمقاولين وعائاتهم وبيئتنا ومجتمعنا 
ومعداتنــا لخلــق بيئــة أكثــر نظافــة وبيئــة عمل أكثــر أمانا وصحــة. كما 
أن هــذه الفعاليــة تعــد بمثابــة أضخــم فعاليــة لشــركة بابكــو فــي مجال 
التزامنــا  بمــا يعكــس  المجتمعيــة،  المســؤولية االجتماعيــة والشــراكة 
المتواصل بترسيخ مبادئ وقيم البيئة والصحة والسامة لجميع أفراد 

المجتمع خاصة في ظل مشروع بابكو األكبر لتحديث المصفاة”.

أعلــن بنــك البحريــن الوطنــي )NBB( عــن كونــه أول بنــك في المملكة يكمل بنجاح شــهادة “ســويفت” لخدمة “جي بــي آي” لالبتكار 
في المدفوعات العالمية )SWIFT gpi(.   وتعد خدمة “جي بي آي” من “ســويفت” أحدث مبادرة أطلقتها شــركة “ســويفت”؛ بهدف 
تحســين تجربــة العمــالء فــي عالم المدفوعات العالمية.  ويســتمر البنك في كونه ســباقا في تبني التقنيــات التي تجعل المعامالت 
المصرفيــة أكثــر كفــاءة وسالســة وشــفافية.  وتوفــر خدمة “جي بي آي” من “ســويفت” للعمالء مجموعة مــن المزايا مثل: 

سرعة الدفع، والتتبع الشامل، وتأكيد للمعلومات عند تلقي المستفيدين للمدفوعات الدولية.

 وفــي المرحلــة التاليــة، ســيوفر بنــك 
البحرين الوطني  للعماء ميزة مراقبة 
رقمــي،  بشــكل  الدوليــة  المدفوعــات 
والتي ســتمنحهم درايــة وإطاع أكبر 

على كافة مراحل عملية الدفع.
وقــال نبيــل كاظــم، رئيــس العمليــات 
شــهادة  “تعــد  البنــك  فــي  المصرفيــة 
آي”   بــي  “جــي  لخدمــة  “ســويفت” 
مبــادرات  سلســة  ضمــن  األحــدث 
أطلقتهــا شــركة “ســويفت” في ســبيل 
مجــال  فــي  العمــاء  تجربــة  تعزيــز 

المدفوعات العالمية.
فــي  بنــك  أول  كوننــا  منطلــق  ومــن   
البحريــن يحظــى بهــذه الشــهادة، فإن 
ذلك يؤكد دورنا كاعب  أساس ورائد 

بالسوق المصرفية. كما ويستمر البنك 
فــي وضع تجربــة العماء فــي مقدمة 

مــن  المزيــد  إدخــال  وفــي  أولوياتــه، 
التحسينات على قدراته التشغيلية”.

 مــن جهتــه، بيــن أونــور أوزان، رئيس 
وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة 
إفريقيــا وتركيا بشــركة “ســويفت” أن 
“شــركته اعتمد بنــك البحرين الوطني 
كأول بنــك فــي المملكــة لخدمــة “جــي 

بي آي” ويفّعل هذه الخدمة.
 وتشــكل هــذه الخطوة بدايــة جديدة 
وســتدعم  آي”  بــي  لمدفوعات”جــي 
التبنــي القوي لهــذه الخدمة بالمنطقة. 
كما نتطلع لرؤية المزيد من البنوك في 
مملكــة البحرين لتبنى خدمة “جي بي 

آي” في المستقبل القريب”.

من حفل االفتتاح 

والســامة والصحــة  البيئــة  أســبوع  فعاليــات  ضمــن  أول بنــك في المملكــة.. تتعلــق بالمدفوعــات العالمية
جناح لـ “بابكو” في سيتي سنتر البحرين “سويفت” تعتمد “البحرين الوطني” لخدمة “جي بي آي”

نبيل كاظم

الشيخ محمد بن خليفة 

 أعلن المصرف الخليجي التجاري، عن إطالق منتج “التمويل العقاري المرن” والذي يســمح للعمالء بتأجيل قســطين في الســنة ليتمكنوا من تحقيق األمور 
المهمة في حياتهم.

ويأتــي هــذا المنتــج ليؤكــد التــزام المصــرف الثابــت 
نحــو عمائه مــن خال تقديم حلول تمويلية ُميســرة 
تتناســب مــع تطلعاتهم. وصمم المنتــج ليمنح العماء 
ســيولتهم  إدارة  فــي  كلًيــا  للتحكــم  الازمــة  المرونــة 
الماليــة علــى مــدار العــام، ممــا يضمــن التــوازن المالي 
لهم. كما وسيستفيد العماء الراغبون في هذا المنتج 
مــن الحصــول علــى موافقــات ســريعة علــى طلبهــم 

بفضل وجود قسم مختص لهذه الخدمة وذلك إدراًكا 
من المصرف بأهمية الوقت لهم.

وأكد مازن سلمان ساتر، مساعد المدير العام للخدمات 
المصرفية لألفراد حرص المصرف الخليجي التجاري 
على إطاق أكثر المنتجات ابتكاًرا في البحرين حيث 
يظهر هذا جلًيا في هذا المنتج التمويلي، مؤكًدا ثقته 
بــأن “التمويــل العقــاري المــرن” ســينال رضــى جميــع 

يلبــي جميــع  عقــاري  تمويــل  عــن  الباحثيــن  العمــاء 
احتياجاتهم. 

 وأضاف “إن هذا المنتج جاء لتيسير عملية الحصول 
علــى تمويــل عقــاري دون الحاجة ألن يتخلــى العميل 
عــن تلبيــة احتياجاتــه الماليــة مثــل تغطيــة تكاليــف 
الزواج أو توفير الرسوم الدراسية ألبنائه وغيرها من 

األمور األساسية”.

الرفاع - دار القرار

“الخليجي التجاري” يطلق منتج “التمويل العقاري المرن”
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الالتالمســية: ال يحتــاج إدخــال البطاقــة لقــراءة الشــريحة الذكيــة فــي أجهــزة الصــراف أو نقــاط البيــع، أو تمريرها بالشــريط 
المغناطيســي لقــراءة البيانــات مــن أجــل إتمام عملية الســحب النقــدي أو الدفع في نقطــة البيع، إذ يكفي بتقريــب البطاقة من 
نقــط البيــع أو الصــراف حتــى يتعرف الجهاز على تفاصيل الزبون بســهولة عبر رمز أمني خاص بكل عملية مالية، ويشــمل ذلك 
المحفظــة الذكيــة. أمــر مصــرف البحريــن المركزي البنــوك التجاريــة العاملة في البالد البــدء فورًا وبصــورة تدريجية توفير 
البنية التحتية الالزمة لدعم عمليات الســحب النقدي والدفع بالبطاقات البنكية عبر نقاط البيع بتقنية الدفع الالتالمســية 

.NFC أو التواصل قريب المدى

وجــاءت خطــوة المصرف المركــزي، بعد أن 
أعلنــت MasterCard وVisa عن معاييرهما 

التكنولوجية الالتالمسية. 
ووجــه المركزي جميع البنوك البحرينية إلى 
تكــون  الالزمــة لضمــان أن  التدابيــر  اتخــاذ 
جميــع البنية التحتيــة واألنظمة ذات الصلة 
قــادرة علــى دعــم مدفوعــات الالتالمســية 
بطاقــات  باســتخدام  وذلــك   NFC بتقنيــة 
الخصم وبطاقات االئتمان وبطاقات مسبقة 
للجــداول  وفًقــا  الشــحن  وبطاقــات  الدفــع 
الزمنيــة المقــررة علــى نقــاط البيــع وأجهــزة 

الصراف اآللي. 
أقــره  الــذي  الزمنــي  الجــدول  وبحســب 
اعتبــارًا  ينبغــي  فإنــه  المركــزي،  المصــرف 
مــن هــذا الشــهر أن يكــون جميــع الصرافات 
التقنيــة  تدعــم   )ATMs( الجديــدة  اآلليــة 

الالتالمسية.
وبحلــول 1 أكتوبــر 2019 ينغي أن أن يدعم 
أي جهــاز جديــد ألي نــوع مــن أنــواع نقــاط 

البيع أو األجهزة تقنية “الالتالمسية” 
واعتبارًا من 12 أكتوبر، فإن على كل البنوك 
عنــد القيام إصدار أو إعــادة إصدار بطاقات 
الدفــع )بطاقــات االئتمــان والخصــم والدفــع 
المســبق وبطاقــات الدفــع( أن توفر في هذه 

البطاقات تكنولوجيا “الالتالمسية”.
ومــع حلــول 15 أبريــل 2020، يجــب علــى 
جميــع أجهــزة الصراف اآللــي المثبتــة حالًيا 

أن تدعم تقنية “الالتالمسية”.
وطلب مصرف البحرين المركزي من البنوك 
المرخــص لهــا أن تقدم خطة عمــل لالمتثال 
لهــذا للموعد النهائي، علــى أن ال يتجاوز 30 

سبتمبر 2019. 
وتقنيــة الدعــم الــذي ال يحتــاج إلــى إدخــال 
فــي  الذكيــة  الشــريحة  لقــراءة  البطاقــة 
أجهــزة الصــراف أو نقــاط البيــع، أو تمريرها 
بالشــريط المغناطيســي لقراءة البيانات من 
أجــل إتمام عملية الســحب النقــدي أو الدفع 
فــي نقطــة البيــع، إذ يكفي بتقريــب البطاقة 

مــن نقــط البيــع أو الصــراف حتــى يتعــرف 
الجهــاز علــى تفاصيــل الزبــون بســهولة عبــر 
رمــز أمني خاص بكل عملية مالية، ويشــمل 
ذلــك المحفظــة الذكيــة التي توفرهــا البنوك 
والشركات للدفع عن طريق النقال، إذ يكفي 

تمرير النقال إلتمام عملية الدفع.
وهــذه التقنية منتشــرة فــي الكثير من دول 
تســهيل  فــي  تعميمهــا  وسيســاعد  العالــم، 
كبيــر،  حــد  إلــى  النقديــة  غيــر  المدفوعــات 
وتســهيل عمليــة التخلــص مــن النقــد، وهــي 

خطوة يدعمها المصرف المركزي.
مصــرف  قــرار  بحرينيــة  بنــوك  واســتبقت 
البحريــن المركــزي بنشــر أجهزة صــراف آلي 
ونقــاط بيــع وبطاقات صــراف تدعم التقنية 

الالتالمسية منذ شهور.
وفــي وقت ســابق، ذكــرت مصــادر مصرفية 
أن مصــرف البحريــن المركــزي وجــه البنــوك 
المحليــة العاملــة فــي المملكــة إلــى االلتــزام 
باالنضمــام إلــى نظــام “ترميز” ســيطبق على 

بطاقــات الصــراف اآللي بعد أشــهر، ويهدف 
إلــى تطبيــق أعلى معــدالت الحمايــة لتبادل 
البيانــات المصرفيــة وتشــغيل أنظمــة الدفع 

“الالتالمسية” للبنوك المحلية.
مــع  تتوافــق  أن  البحرينيــة  البنــوك  وعلــى 
أنظمــة الترميــز لــكل مــن “بنفــت” و”ماســتر 
الشــهادات  علــى  والحصــول  و”فيــزا”  كارد” 
آليــة  للبنــوك  ســيتوفر  إذ  بذلــك  الخاصــة 
لالختبــار اعتبــارًا مــن هــذا الشــهر، في حين 
ســيكون عليهــا االلتزام بإتاحة تشــغل نظام 
الدفــع  فــي  الســتخدامه  وذلــك  الترميــز 
الالتالمســي بحلول 30 من ســبتمبر المقبل. 
وســيمثل نظــام الترميــز الــذي تعمــل عليــه 
حاليــًا شــركة “بنفــت” والتــي توفــر خدمــات 
المملكــة،  لبنــوك  والتقنيــة  التحتيــة  البنيــة 
الدفــع  ألنظمــة  التحتيــة  للبينــة  تطويــرًا 

الذكية.

وتعــد أنظمــة الترميــز تكامليــة مــع أنظمــة 
الدفــع باســتخدام تقنية الدفع الالتالمســية 

.NFC أو التواصل قريب المدى
وســتوفر التقنية الجديدة إضافة البطاقات 
والحســابات إلى حساب “بنفت بي” بسهولة 
عبــر إرســال رمــز أمــان بيــن البطاقــة وجهاز 
النقــال عبــارة عــن خطــوط رمزيــة يتــم مــن 
خاللها حماية البيانات الحساسة عن طريق 
اســتبدال بيانــات الزبــون برقــم تــم إنشــاؤه 
رمــز  فــي  المميــز”  “الرمــز  يســمى  حســابًيا 
البطاقــة االئتمانيــة، إذ يتــم اســتبدال رقــم 
الحســاب األساسي للعميل وبياناته بسلسلة 
عشــوائًيا،  إنشــاؤها  تــم  التــي  األرقــام  مــن 
الزبــون مــن عمليــات االحتيــال  مــا يحمــي 
والقرصنــة التي قد يتعرض لها أثناء إجراء 

المعامالت المالية.

الالتالمسية.. تقنية دفع إلزامية جديدة للبنوك
ــراف اآللــــــي.. بــــدءا مـــن أكــتــوبــر ــصـ ــزة الـ ــهـ ــات وأجـ ــاق ــط ــب تــشــمــل جــمــيــع ال

تقنية جديدة تسّرع المدفوعات المالية وآمنة أكثر

جــي  “إن  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  أكــد 
ضــخ  أهميــة  العوضــي،  يعقــوب  الدوليــة”، 
المزيــد مــن االســتثمارات فــي ســوق األمــن 

السيبراني.
بــه  تقــدم  الــذي  برغبــة  باالقتــراح  وأشــاد 
البحريــن مــن بينهــم  النــواب فــي  عــدد مــن 
رئيســة المجلــس فوزيــة زينــل، بشــأن اتخاذ 
اإلجــراءات الالزمــة إلنشــاء مركــز خليجــي 

موحد لألمن السيبراني.
مؤسســات  دعــم  عــن  العوضــي  وأعــرب 

وشــركات القطاع الخــاص لهذا المقترح، آمال 
عليــه،  الحكومــة  وموافقــة  بســرعة  تمريــره 
ثــم االنتقــال إلــى مرحلــة طرحــه ومناقشــته 
علــى مســتوى دول مجلس التعــاون كمبادرة 
خليجيــة تنطلق من البحرين وترى النور في 

أقرب وقت ممكن.
وأشــار إلــى أهميــة إشــراك مختلــف الجهــات 
المعنيــة فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص 
فــي هــذا المشــروع بمــا يوفــر أكبــر دعــم لــه، 
ويضعه على عتبة التنفيذ، مشيدا بما تضمنه 
الجهــود  توحيــد  علــى  تأكيــد  مــن  المقتــرح 
والتنسيق والتعاون بين دول الخليج العربي 

واالســتعانة  والخبــرات  المعلومــات  بتبــادل 
بالتقنييــن ذوي الخبــرة للقيام بصّد مثل هذه 
الهجمــات الممنهجــة علــى مســتوى الخليــج 
العربــي والوقايــة منهــا، وتدريب صف جديد 
من الشــباب المؤهل في هذا المجال ليكونوا 
علــى أتــّم االســتعداد والمعرفــة للوقوف ضد 
هــذه الهجمــات، باإلضافــة إلــى العمــل علــى 

األبحاث العلمية ذات االختصاص.
وتحــدث العوضــي عــن أهميــة موائمــة هــذا 
المقتــرح بقانــون مــع جهــود “اللجنــة الدائمــة 
لألمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول 
الخليــج العربيــة”، والتــي عقــدت اجتماعهــا 

األول بالتعــاون مــع جهاز الشــرطة الخليجي 
)GCC Pol( فــي أبوظبــي قبــل نحــو عاميــن، 
وعقدت اجتماعا آخر لها هذا العام في جدة، 
العالميــة  الممارســات  وتبحــث دائمــا أفضــل 
والســبل الكفيلــة بحمايــة وإدارة التحديــات، 
وأهميــة تأمين المعلومات بين دول المجلس 
والزيــارات  والتجــارب  الخبــرات  وتبــادل 
الميدانيــة بيــن دول مجلــس التعــاون لــدول 

الخليج العربية.
وشــدد علــى أهميــة هــذا المقتــرح فــي بنــاء 
يقــدم أفضــل  آمــن  مجتمــع رقمــي خليجــي 
خدماته الذكية واإللكترونية بالشــكل األمثل 

فــي ظل التهديــدات والمخاطر التي تتعرض 

إعــداد  إلــى  العالــم، إضافــة  لهــا جميــع دول 

الدراســات والبحــوث الالزمــة لســبل الوقاية 

والقوانيــن  التشــريعات  واقتــراح  وتطويــر 
الالزمــة للحفــاظ علــى أمــن وســالمة أنظمــة 

والموارد اإللكترونية.

العوضي يدعو لضخ االستثمارات في “األمن السيبراني”
المنامة - إن جي الدولية

ال يحتاج إدخال البطاقة  «
لقراءة الشريحة الذكية 

في أجهزة الصراف أو نقاط 
البيع، أو تمريرها بالشريط 

المغناطيسي لقراءة 
البيانات من أجل إتمام 
عملية السحب النقدي 

أو الدفع في نقطة البيع، 
إذ يكفي بتقريب البطاقة 
من نقط البيع أو الصراف 
حتى يتعرف الجهاز على 
تفاصيل الزبون بسهولة 
عبر رمز أمني خاص بكل 

عملية مالية، ويشمل ذلك 
المحفظة الذكية.

الالتالمسية

علي الفردان

يعقوب العوضي

مقترح نيابي 
إلنشاء مركز 
خليجي يصد 

التهديدات 
اإللكترونية

 “المركزي”: 

على البنوك 

تجهيز البنية 

التحتية للتقنية

الخطوة تدعم 
توجه البحرين 

نحو تقليل 
استخدام النقد

15 أبريل 
المقبل موعد 

نهائي لتطبيق 
التقنية

دبي - مباشر

مــن المرجــح أن تنعقــد قمــة مجموعــة الدول 
الصناعية السبعة الكبرى “G-7” وتنتهي بدون 
التوصل إلى بيان رسمي مشترك للمرة األولى 

في تاريخها البالغ 44 عامًا.
ومن المقرر أن يجتمع قادة سبعة دول - كندا 
وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا واليابــان والمملكة 
فــي مدينــة   - المتحــدة  المتحــدة والواليــات 
وتســتمر  )أمــس(  الســبت  الفرنســية  بياريتــز 

اللقاءات إلى يوم غد اإلثنين.
وفــي ظــل قضايا جمة تشــغل أذهــان الجميع، 
وعــدم  والبيئــة  والبريكســت  التجــارة  مــن 
المساواة في الدخل وغيرهم الكثير، فإنه من 
المســتبعد أن تتــوج هذه القمة بتوافق ســبعة 

رؤساء على أرضية مشتركة.
وفــي حال حــدوث ذلــك، فإنها ســتكون المرة 
األولــى في التاريخ منذ بدء تلك االجتماعات 
- والتــي تهــدف لمناقشــة قضايــا اقتصاديــة 
ودولية - في عام 1975، التي يفشل فيها هذا 

المنتدى في الخروج برأي محدد.
وتأتــي قمــة هــذا العام وســط اشــتعال أجواء 
المتحــدة  الواليــات  بيــن  التجاريــة  الحــرب 
والصيــن مؤخــرًا، والقلــق بشــأن اتجــاه بعــض 
الــدول لخفــض قيمــة عملتهــا للحصــول علــى 
مزايا تنافســية، والقلق حول تباطؤ االقتصاد 
عــودة  اقتــراح  إلــى  النظــر  ويمكــن  العالمــي. 

روســيا لالنضمام إلى مجموعة الدول السبعة 
أحــد القضايــا الشــائكة التــي قــد تثيــر جــدالً 

واسع النطاق داخل القمة المرتقبة.
ومنــذ قمــة العام الماضــي المنعقدة فــي كندا، 
فــإن األمــور ســارت مــن الســيئ إلــى األســوأ، 
بتغييــر  الصلــة  ذات  قضايــا  تتفاقــم  حيــث 
المنــاخ فضــالً عــن تصاعــد الحــرب التجاريــة 
بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن وباإلضافــة 
للخــالف بين إيطاليا واالتحاد األوروبي حول 

الموازنة.

فرنسا تشعل فتيل مخاوف الفشل

أشــعل الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون 
فتيــل المخــاوف مــن الفشــل مســبقًا بتخليــه 

عــن التقليد المتعارف عليــه وهو تكليل القمة 
الســنوية بالنجــاح، ليعلــن أزمة شــديدة للغاية 

تتعلق بالديمقراطية.
وقــال ماكــرون في حديثه في مؤتمر صحفي 
فــي باريــس قبــل أيــام قليلــة مــن قمــة الدول 
السبع إن محاولة إصدار بيان مشترك ستكون 

على األرجح بمثابة عملية عديمة الجدوى.

هل تعود روسيا؟ «

تحولــت مجموعة الدول الســبع إلى مجموعة 
الدول الثماِن في الفترة من عام 1998 وحتى 

عام 2014 مع انضمام روسيا.
لكن منذ ذلك الحين تم اســتبعاد روســيا على 
خلفيــة ضم شــبه جزيــرة القرم وهو مــا اعتبر 

آنذاك بمثابة انتهاك للقانون الدولي.

الرئيــس  دعــا  اآلخــر،  الصعيــد  علــى  لكــن 
أخــرى  مــرة  روســيا  عــودة  إلــى  األمريكــي 
مبــررًا  الثمــاِن،  الــدول  لمجموعــة  والتحــول 
موقفه بأن هناك الكثير من األشــياء التي يتم 

التحدث عنها في القمة تتعلق بروسيا.
مــع  الدعــوة  لهــذه  تأييــده  ماكــرون  وأبــدى 
اإلشــارة إلى أنه يجب دعوة روسيا للمشاركة 

في القمة السنوية لعام 2020.

قضايا أخرى

القمــة وضــع حــد  المفتــرض أن تشــهد  ومــن 
تعويــض  ومشــاريع  البالســتيك  الســتخدام 
الكربــون وإعادة تدوير بقايا األطعمة المهدرة 

وكذلك تعزيز المساواة بين الجنسين.
ويعمــل المجلــس االستشــاري للمســاواة بيــن 
الجنســين فــي مجموعــة الــدول الســبع علــى 
إعــداد مجموعــة من التوصيــات، داعيًا القادة 
الســبعة ودول أخــرى خــالل اجتماعهــم فــي 
بياريتز، من أجل اعتماد وتنفيذ أطر تشريعية 

للمساواة بين الجنسين.
أمــور  أربعــة  فــي  التوصيــات  هــذه  وتكمــن 
العنــف  إنهــاء  فــي  تتمثــل  والتــي  أساســية 
وتعزيز التمكين االقتصادي وتوفير المســاواة 
فــي جانبــي التعليــم والصحــة والتخلــص من 

التمييز في السياسات العامة.

ــر ــظـ ــنـ ــد فــــــي وجــــــهــــــات الـ ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ قــــضــــايــــا شــــائــــكــــة وتـ

قمة “السبع” تنطلق وسط مخاوف فشل تاريخي
لندن - وكاالت

بوريــس جونســون  الــوزراء  رئيــس  بيــن  قبــل اجتمــاع  بريطانيــة  قالــت متحدثــة 
والرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب إن بريطانيــا تريــد التوصــل التفــاق تجــاري مع 
الواليــات المتحدة بســرعة بعد الخروج من االتحــاد األوروبي ولكن يجب أن تكون 

الشروط مناسبة للجانبين.

وتوجه جونسون الذي لم يمر سوى شهر 
علــى توليه منصبــه إلى منتجع بياريتس 
اجتمــاع  لحضــور  الفرنســي  الســاحلي 
قمــة لمجموعة الســبع حيث ســيتم رصد 
ســيوفق  كيــف  لمعرفــة  تحركاتــه  كل 
وضــع بريطانيــا بيــن االتحــاد األوروبــي 
خــروج  عقــب  المتحــدة  والواليــات 
بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي في 31 
أكتوبر. وســيلتقي جونســون مــع ترامب 
مــن  محادثــات  إلجــراء  اليــوم  صبــاح 
المتوقع أن تكون إيجابية بشأن التجارة 
وخــروج بريطانيــا من االتحــاد األوروبي 
باإلضافة إلى موضوعات دولية ال يوجد 
تطابــق في وجهــات نظر البلدين بشــأنها 
مثــل روســيا واالتفــاق النــووي اإليرانــي 

والسياسية التجارية بشأن الصين.
مــن بريطانيــا والواليــات  وتحدثــت كل 
احتمــال  عــن  إيجابــي  بشــكل  المتحــدة 
الجانبيــن  بيــن  تجــاري  اتفــاق  إبــرام 
خــروج  عــن  المدافعــون  يعتبــره  والــذي 
بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي ِإحــدى 
المزايا الرئيســية لالنســحاب من االتحاد 
األوروبــي ولكــن المنتقديــن يقولــون إن 
إدارة ترامــب ســتتفاوض بقــوة من أجل 

الحصول على أقصى استفادة.
وقالــت الحكومــة الجمعة إنها لن تتعجل 
إبــرام اتفــاق ممــا أدى إلى فتــور توقعات 
رســمية  زمنيــة  جــداول  ألي  بالتوصــل 
لمحادثات تجارية يتم االتفاق عليها في 

بياريتس.

بريطانيا تريد اتفاقا تجاريا مع أميركا بشروط
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+973 17580939

  38344464 

تحديث18
الُمخطط األكثر تمُيًزا 

بالمنطقة من حيث الموقع و السعر
مدخل ُمباشر من دوار ١٣ بمدينة حمد .

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

Broker's license No. 3 

Property Manager's license No. 23

حجوزات
مخطط ضيف

السكني

 16

RAالسكني مدينة حمد COMالتجاري  محجوزتم البيع

1121227 352,241 

21108.127 322,045 

31123.427 326,491 

4112127 325,794 

51100.127 319,720 

61315.530 424,801 

71425.424 368,232 

81376.924 355,703 

91372.324 354,514 

101368.424 353,507 

111364.524 352,499 

121359.524 351,208 

131352.524 349,399 

141139.530 367,967   

17300.219 61,396 

  21300.21961,396  

34403.320 86,822   

5336020 77,501   

57309.419 63,277 

58309.419 63,277 

59309.519 63,298 

60309.419 63,277 

61309.419 63,277 

62309.519 63,298 

63309.419 63,277 
70478.920 103,098 

71429.520 92,463 

72300.319 61,416 

80300.319 61,416 

81300.319 61,416 

82300.219 61,396 
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125467.719 95,652 

126508.619 104,017 

127403.719 82,563 

128394.319 80,641 

129505.620 108,846 

130515.220 110,912 

131735.319 150,381 

132448.519 91,725 

133455.519 93,157 

13430419 62,173   

136585.620 126,068 

137390.419 79,843 

138390.419 79,843 

139390.419 79,843 

140390.419 79,843 

141586.420 126,240 

142532.920 114,723 

143390.320 84,024 

144390.220 84,002 

145390.320 84,024 

146390.220 84,002 

147462.220 99,502 

150300.119 61,375 
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إسقاط مسيرة حوثية 
أطلقت باتجاه السعودية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف 
دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي 

المالكي، إن قوات التحالف تمكنت أمس 
السبت، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون 

طيار، أطلقتها الميليشيا الحوثية اإلرهابية 
المدعومة من إيران باتجاه األعيان المدنية 

في خميس مشيط وجازان جنوب غربي 
السعودية. وأوضح العقيد المالكي أن 

جميع محاوالت المليشيا الحوثية اإلرهابية 
المدعومة من إيران بإطالق الطائرات بدون 
طيار مصيرها الفشل، وفق ما ذكرت وكالة 
األنباء السعودية “واس”، أمس. وأشار إلى 

أن التحالف يتخذ التحالف كافة اإلجراءات 
العملياتية وأفضل ممارسات قواعد االشتباك 

للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

G7 إيــران واألزمــات الدوليــة الكبــرى فــي صــدارة أجنــدة

ماكرون: نسعى لمنع طهران من حيازة النووي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خالل لقاء عمل جمعه أمس السبت مع الرئيس األميركي دونالد ترامب أن عدم السماح إليران بحيازة أسلحة نووية هدف 
مشــترك بين البلدين. وأتى اللقاء الثنائي بين الرئيســين قبيل انعقاد قمة مجموعة الســبع في مدينة بياريتس الفرنســية، حيث ســتناقش الديموقراطيات الليبرالية 
الكبرى في العالم الخالفات التجارية العالمية وملفات شــائكة أخرى. وأعلن الرئيس الفرنســي، أن قمة مجموعة “الســبع الكبار” التي تســتضيفها بالده، ســتركز على 

ملف إيران واألزمات الدولية الكبرى، ومن بينها النزاعات في سوريا وليبيا وأوكرانيا.

وفي رســالة متلفزة إلى الشعب الفرنسي، 
أمــس، اســتعرض ماكــرون األجنــدة التــي 
فــي  األعضــاء  الــدول  قــادة  سيناقشــها 
مجموعــة G7 )فرنســا، بريطانيــا، ألمانيــا، 
إيطاليــا، اليابان، كنــدا، الواليات المتحدة( 
فــي مدينة بياريتس جنوب فرنســا. وأكد 
الرئيــس الفرنســي أن المجموعــة تســعى 
لضمــان الســالم واألمــن في العالــم، قائال: 
“ســنناقش النزاعــات الكبرى حيــث التوتر 
بلــغ أقصــاه، ومنها ملفــات إيران وســوريا 
األزمــات  مــن  وغيرهــا  وأوكرانيــا  وليبيــا 

الدولية”.
وأشــار ماكــرون إلى إمكانيــة تباين اآلراء 
بعــض  إزاء  الكبــار”  “الســبع  قــادة  بيــن 
المسائل التي قال إنها، وإن كانت قد تبدو 

بعيدة عن حياة الفرنسيين اليومية، تؤثر 
عليهــا فــي الواقــع. وأضــاف: “إذا امتلكت 
إيــران الســالح النــووي غــدا، ســيؤثر ذلك 

علينا بصورة مباشرة”.
قائــال  الفرنســي  الرئيــس  واســتطرد 
الحالــي  الوقــت  فــي  تعمــل  باريــس  إن 
وجديــدة”  قويــة  “مبــادرات  إعــداد  علــى 

بخصوص القارة اإلفريقية.
وذكــر ماكــرون أن القمــة ســتناقش أيضــا 
الملفــات االقتصادية، مشــيرا إلى أنه يرى 
مهمته، كرئيس فرنســا، في إقناع شــركاء 
بــالده بضــرورة خفــض التوتر فــي مجال 

التجارة و”تجنب حرب تجارية”.
موضوعــات  أبــرز  مــن  إن  أيضــا  وقــال 
القمــة، مكافحــة عدم المســاواة في العالم 

وضــرورة التعامــل مــع تبعــات التغيــرات 
الفرنســي  الرئيــس  وذّكــر  المناخيــة.  
بوجــود خالفــات داخــل المجموعــة بهــذا 
الخصــوص، خاصة بين فرنســا والواليات 
المتحــدة. وتمنــى ماكرون أن تثمــر القمة 
نتائــج ملموســة فــي هــذا المجــال، داعيــا 
الــذي  المحيــط  لنــداء  “االســتجابة  إلــى 
ونــداء  بياريتــس،  فــي  هنــا  ورائــي  يقــع 
الغابــات التي تحترق في أمازونيا حاليا”. 
وأكــد ماكــرون أيضا أنــه “يســمع أصوات” 
الذيــن  للعولمــة  المناهضيــن  النشــطاء 
بياريتــس،  فــي ضواحــي  نظمــوا فعاليــة 
احتجاجــا علــى قمــة “مجموعــة الســبع”، 

داعيا المتظاهرين إلى الهدوء.
تلويح أوروبي بالرد على رسوم ترمب

بالتزامــن، حذر رئيــس المجلس األوروبي 
دونالــد توســك مــن أن االتحــاد األوروبــي 
سيرد إذا فرض الرئيس األميركي رسوما 
جمركية جديدة على النبيذ الفرنســي ردًا 
علــى فرض باريس ضرائب على شــركات 

التكنولوجيا األميركية العمالقة.

وقال توسك خالل مؤتمر صحافي  «
قبيل افتتاح قمة مجموعة السبع في 

بياريتس جنوب غرب فرنسا “سأحمي 
النبيذ الفرنسي بتصميم صادق.. إذا 

فرضت الواليات المتحدة رسومًا، 
سيرد االتحاد األوروبي على المستوى 

نفسه”، محذرًا في الوقت نفسه بأن 
الحروب التجارية سوف تؤدي إلى 

“انكماش” اقتصادي حول العالم.

بياريتس ـ وكاالت

الرياض واس

ماكرون مجتمعا مع ترامب في فندق قصر في بياريتس بجنوب غرب فرنسا )أف ب(

عواصم ـ وكاالتالخرطوم أ ف بتونس ـ أ ف ب

المســتقلة  العليــا  الهيئــة  رئيــس  أعلــن 
أمــس  بفــون  نبيــل  التونســية  لالنتخابــات 
قنــاة  مؤســس  القــروي  نبيــل  أّن  الســبت 
“نســمة” التلفزيونيــة ال يزال يعتبر مرشــحا 
رغــم  البــالد  فــي  الرئاســية  لالنتخابــات 

توقيفه بتهمة تبييض األموال.
وكان حــزب “قلــب تونــس” الــذي يترأســه 
القــروي أعلــن الجمعــة توقيفه، وهــو واحد 
من 26 مرشــحا حازوا على موافقة مبدئية 
على ترشــحهم فــي االنتخابات المقررة في 

15 سبتمبر.
وقــال مســؤول قضائــي إّن مذكــرة توقيف 

صدرت بحق القروي وشــقيقه غازي 
بتهم تبييض األموال.

منافســا  القــروي،  ويعتبــر 
الــوزراء  لرئيــس  قويــا 
مرشــّح  الشــاهد،  يوســف 

حــزب “تحيــا تونــس” الذي 
للفــوز  يملــك حظوظــا قويــة 

بالرئاسة.

وأّكد بفون أّن نبيل القروي “يبقى مترشحا 
ويبقى اسمه مدرجا في قائمة المترشحين 
األوليــة ثــم بقائمــة المترشــحين النهائيــة” 

الساعين للفوز بالرئاسة.
وتابــع بفــون في تصريحــات لمحطة إذاعة 
متوفــرة  دامــت  “مــا  الخاصــة  موزاييــك 
شــيء  يتغيــر  ولــم  الترشــح  شــروط  فيــه 
فــي وضعيتــه وفــي مركــزه القانونــي فإنــه 

مترشح لالنتخابات الرئاسية”.
“القانــون االنتخابــي ال  أّن  وأوضــح بفــون 
يمنــع مــن الترشــح ولــو ان هنــاك احكامــا 
باتــة، اال اذا شــمل الحكــم منــع  قضائيــة 
الترشــح”. ووجهت التهمة إلى القروي 
األمــوال”  بـ”تبييــض  يوليــو   8 فــي 
وتــم تجميــد ممتلكاتــه وأصولــه 
ومنعه من السفر خارج البالد 

الى اليوم.
ويواجــه القــروي اتهامــات 
لتعزيــز  قناتــه  باســتخدام 

طموحاته السياسية.

عمــر  المعــزول  الســوداني  الرئيــس  مثــل 
البشــير أمس الســبت مجّددا في المحكمة 
فــي ثاني جلســات محاكمته بتهم الفســاد، 
حيــث طالب محامــوه باإلفراج عنه بكفالة 
ماليــة. وجلس البشــير، الــذي ارتدى جلبابا 
تقليديــا أبيــض اللــون، فــي نفــس القفــص 
مــع  االثنيــن  فيــه  جلــس  الــذي  الحديــدي 
انطالق محاكمته. وخالل الجلســة األولى، 
قال محقق إّن البشير )75 عاما( أقر بتلقي 
الســنوات  خــالل  نقــدا  دوالر  مليــون   90
األخيرة. واستمع القاضي في جلسة أمس 
لثالثــة شــهود اثنــان منهــم محققان فتشــا 

إطاحتــه  بعــد  البشــير  إقامــة  مقــر 
واآلخر مصرفي.

وقــال هاشــم أبوبكــر احــد 
محامي الدفاع عن البشير 
مخاطبا المحكمة “نلتمس 

مــن المحكمــة اإلفــراج عن 
المتهــم بالضمانــات العادية”، 

الصــادق  القاضــي  عليــه  رد  مــا 

مكتــوب  طلبكــم  “احضــروا  الرحمــن  عبــد 
وســأنظر فيــه”. وبعــد انتهاء الجلســة، نقل 
البشــير فــي موكــب أمني شــديد الحراســة 
إلى الســجن، فيما تجمعت مجموعتان من 

المحتجين أمام مقر المحاكمة.
مطالبيــن  المتظاهريــن  عشــرات  وتظاهــر 
النزاعــات  فــي  لــدوره  البشــير  بمحاكمــة 
الداميــة التــي تقســم البــالد وليــس فقــط 
“البشــير  المشــاركون  ورّدد  الفســاد،  بتهــم 

قاتل”.
فــي الجهــة المقابلــة، تجمــع عــدد أقــل مــن 
المتظاهرين الداعمين للجنرال اإلسالمي 
المعــزول الــذي أطاحتــه احتجاجــات 
غير مســبوقة اســتمرت أشهرا بعد 

30 عاما في الحكم.
وأفاد عبد الرحمن عمر وكالة 
فرانــس بــرس وهــو يحمل 
بالــزي  للبشــير  صــورة 
العسكري “جئنا هنا لمساندة 

رئيس البالد الشرعي” للبالد.

قالــت قــوات خفــر الســواحل اليابانيــة إنهــا 
صواريــخ  الشــمالية  كوريــا  إطــالق  رصــدت 
الكــوري  الجيــش  قــال  فــي حيــن  باليســتية 
أطلقــت  الشــمالية  كوريــا  إن  الجنوبــي 
مقذوفيــن ســقطا فــي البحــر قبالــة ســاحلها 
الشــرقي. وقــال مســؤول أميركــي إن كوريــا 
أنهمــا  يبــدو  صاروخيــن  أطلقــت  الشــمالية 
فــي  أطلقتــه  مــا  غــرار  علــى  المــدى  قصيــرا 
كوريــا  إطــالق  األخيــرة.وأدى  األســابيع 
اجتمــاع  منــذ  صواريــخ  سلســلة  الشــمالية 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب والزعيــم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون على الحدود 

بيــن الكوريتين في يونيــو إلى تعقيد 
المحادثــات  اســتئناف  محاولــة 

بين المفاوضيــن األميركيين 
والكوريين الشماليين بشأن 
األســلحة  برامــج  مســتقبل 

والصواريــخ  النوويــة 
الباليســتية الكورية الشمالية. 

واتفــق الزعيمــان علــى اســتئناف 

المفاوضات على المســتوى العملي في يونيو 
ولكــن منــذ ذلــك الوقــت لــم تنجــح الواليــات 
المتحدة حتى اآلن في محاولتها الســتئناف 
المحادثــات. وقــال هيئــة األركان المشــتركة 
للقوات المسلحة الكورية الجنوبية إن كوريا 
الشمالية أطلقت المقذوفين صباح أمس من 
المنطقة الواقعة حول سوندوك حيث يوجد 

مطار عسكري كوري شمالي.
وقالــت متحدثة باســم قوات الدفــاع الذاتي 
اليابانيــة إن الصواريــخ التــي أطلقتهــا كوريا 
الشــمالية لــم تســقط فــي أراضــي اليابــان أو 

داخل منطقتها االقتصادية.
وقال مســؤول كبير بــاإلدارة األميركية 
التــي  بالتقاريــر  علــم  علــى  “إننــا 
صــاروخ  إطــالق  عــن  تحدثــت 
مــن كوريــا الشــمالية ونواصــل 
مراقبــة الوضــع. إننــا نجــري 
مــع  وثيقــة  مشــاورات 
حلفائنــا اليابانيين والكوريين 

الجنوبيين”.

كوريا الشمالية تطلق تجارب باليستيةدفاع البشير يطالب باإلفراج عنه بكفالةالقروي مرشحا لرئاسة تونس رغم اعتقاله
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عمان وكاالت

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أمس 
الســبت، أنهــا أرســلت ســفينة حربيــة 
“اتــش ام اس ديفنــدر”  جديــدة هــي 
إلــى ميــاه الخليــج في مضيــق هرمز، 
لحماية السفن التجارية، حيث التوتر 
على أشده مع إيران. وأضافت الوزارة 
فــي بيــان أن الســفينة “ستشــارك فــي 
جهــود البحرية الملكيــة لضمان إبحار 

السفن في الشرق األوسط بأمان”.

أن  واالس  بــن  الدفــاع  وزيــر  وأعلــن 
حريــة  لحمايــة  مســتعدة  “بريطانيــا 
اإلبحار في كل مرة تتعرض للخطر”.

وغادرت الســفينة ميناء بورتسماوث 
اس  ام  “اتــش  ســفينة  جانــب  إلــى 
“اآلن  الســفينتان  وســتعمل  كنــت”. 
إلــى جانــب شــركاء دوليين فــي إطار 
المهمة الدولية الجديدة لضمان األمن 

البحري”.

األمــن  مديريــة  باســم  متحــدث  أكــد 
العــام األردنيــة، أمس الســبت، تعرض 
الــركاب  حافلــة ســياحية خاليــة مــن 
قبــل  مــن  ناريــة  عيــارات  إلطــالق 
شــخص مجهــول فــي مدينــة البتراء، 
جنوبــي البــالد. ونقلت وكالــة “عمون” 
المرشــدين  فــي جمعيــة  مصــدر  عــن 
الســياحيين تأكيــده أن إطــالق النــار 
ســابقة  خالفــات  خلفيــة  علــى  وقــع 
بيــن ســلطة إقليــم البتــراء والمجتمع 

المحلــي بشــأن حافلة نقل المرشــدين 
الســياحيين المملوكة للســلطة، والتي 
أن  المنطقــة  أبنــاء  مــن  عــدد  يريــد 
تكــون تابعة لهم حتى يســتفيدوا من 
مداخيلهــا. وأضــاف المصــدر أن هــذا 
االعتــداء ليــس األول علــى الحافلــة، 
عــدة  المنطقــة  أبنــاء  أوقفهــا  حيــث 
بداخلهــا  مــن  علــى  واعتــدوا  مــرات، 
لفظيــا، لكــن هــذه أول مــرة تتعــرض 

فيها العتداء مسلح.

سفينة بريطانية إلى الخليج لتأمين المالحة عبر هرمز

األردن.. مجهولون يطلقون النار على حافلة في البتراء

عواصم وكاالت: عواصم ـ وكاالت

نقلــت وكالــة األناضــول لألنبــاء عــن وزيــر الدفــاع التركــي خلوصــي أكار قوله أمس الســبت إن مركــز العمليات التركيــة األميركية 
المشتركة بشأن إقامة وإدارة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا بدأ عملياته بشكل كامل.

كانــت تركيــا والواليــات المتحدة قد اتفقتا علــى إقامة مركز العمليات 
المشتركة للمنطقة المقترحة على الحدود مع شمال شرق سوريا لكن 
االقتــراح لــم يتضمن تفاصيل بشــأن عمق المنطقــة أو الهيكل القيادي 

للقوات التي ستعمل هناك.
ونقلــت الوكالــة عــن أكار قولــه ”مركــز العمليــات المشــتركة بــدأ العمــل 
بكامل طاقته. قيادة المركز ســتكون بجنرال أميركي وجنرال تركي“. 
وأضــاف أكار أن مــن المقــرر أن تتــم أول طلعــة مشــتركة بطائــرات 
هليكوبتــر بعــد قيــام طائــرات تركيــة مســيرة بعمليــات اســتطالع في 

المنطقة اآلمنة األسبوع الماضي.
مــن جانــب آخر، ذكر المرصد الســوري لحقوق اإلنســان وقناة إخبارية 
تابعــة للمعارضــة أن ســيارة ملغومــة انفجــرت فــي مدينــة إدلــب التي 
تســيطر عليها المعارضة أمس، فيما اســتهدفت غارات جوية مشــارف 
رئيســي  معقــل  آخــر  علــى  الســوري  للجيــش  المدينــة ضمــن هجــوم 

للمعارضة.
وقــال المرصــد الســوري ومقــره بريطانيا إن ســيارة انفجــرت في حي 
القصور. وذكرت قناة أوريانت نيوز التي تديرها المعارضة أن شخصا 

قتــل وأصيــب آخرون جراء االنفجار. وتقع محافظة إدلب في شــمال 
غرب سوريا. وتشكل جزءا من آخر معقل كبير للمعارضة في البالد.

زعم قائد بالحرس الثوري اإليراني، حسين سالمي، أمس السبت، أن طهران اختبرت صاروخا جديدا، لكنه لم يذكر أي معلومات 
إضافيــة عــن الصاروخ. وقال ســالمي: “بلدنا دائمة ســاحة الختبار العديــد من األنظمة الدفاعية واالســتراتيجية، وهذه تحركات 

دائبة صوب تطوير قوتنا الرادعة... وكان يوم أمس هو أحد أيام نجاح هذه األمة”.

وتشــكل الصواريــخ اإليرانيــة تهديــدا أمنيــا 
لجيرانها، كما تدعم بها الميليشــيات المتطرفة 

الموالية لها في المنطقة.
مــن جانــب آخــر، أظهــرت بيانات تعقــب حركة 
السفن أن ناقلة النفط اإليرانية “أدريان داريا”، 
التي كانت تعرف في السابق باسم “غريس1”، 
غيــرت وجهتهــا إلــى ميناء فــي تركيا، حســبما 

ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، أمس السبت.
البحــر  فــي  تبحــر  التــي  الســفينة  وكانــت 
المتوســط وتريد واشــنطن مصادرتهــا متجهة 
صــوب اليونان، لكــن رئيس وزراء اليونان قال 

إنها ليست متجهة إلى بالده.
الواليــات  أن  مــن  مســؤول  حــذر  أن  وســبق 
المتحدة ســتتحرك ضد أي أحد يساعد الناقلة 

بشكل مباشر أو غير مباشر.
وكان قد تم اإلفراج عن الناقلة بعد احتجازها 

لنحو 5 أســابيع قبالة جبل طارق لالشــتباه في 
خرقهــا للعقوبــات األوروبيــة بنقلها شــحنة من 

النفط اإليراني إلى سوريا.

محكمــة  أمــرت  الناقلــة  عــن  اإلفــراج  وفــور 
اتحادية أميركية بمصادرتها ألسباب مختلفة، 

لكن السلطات في جبل طارق رفضت ذلك.

أحد عناصر قوات النظام السوري فوق دبابة في مدينة خان شيخون )أ ف ب( إحدى الصواريخ اإليرانية المطورة في استعراض عسكري )أرشيف(

انفجــار ســيارة وغــارات جويــة تســتهدف مدينــة إدلب “أدريــان داريــا” تغيــر اتجاههــا إلــى مينــاء فــي تركيــا
تركيا تفعل مركز عمليات المنطقة اآلمنة في سوريا الحرس الثوري: إيران اختبرت صاروخًا جديداً

25 أغسطس 2019 األحد
24 ذو الحجة 1440



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

للتواصل: 17111483

opinions
@albiladpress.com 09

دعــا الكاتــب األميركــي جــوردن كــوب، ضمــن مقــال ُنشــر لــه فــي مجلــة “ذا فدراليســت”، 
الواليــات المتحــدة األميركيــة والمجتمــع الدولــي ككل إلــى اإلســراع بتصنيــف قطــر على 
قوائم اإلرهاب العالمية، وقال “كوب”، إنه تتعين تسمية األمور بمسمياتها الحقيقية، فكما 
صنفت واشنطن دوال وتنظيمات أخرى على قوائم اإلرهاب ودعمه، فعليها أيضًا أن تفعل 
الشــيء ذاتــه مــع قطــر، كونها مســتمرة في تمويل الجماعــات اإلرهابية، وفي نشــر العنف 
الــذي يهــدد مصالح الواليات المتحدة وحلفائهــا في المنطقة والعالم. وأوضح الكاتب، أن 
أميــركا أهملــت كثيــرًا هذا الدور الذي لعبته قطر في ملف اإلرهاب، بســبب شــراء الدوحة 
الصمت األميركي، إضافًة إلى التبادالت التجارية العســكرية، التي تنفق قطر في إطارها 
مليــارات الــدوالرات لصالــح اقتصــاد الواليــات المتحــدة، فضــاً عــن اســتضافتها قاعــدَة 

العديد العسكرية األميركية على أراضيها.
وتنضوي تحت المظلة القطرية بعض التنظيمات اإلرهابية، سرًا وعانية، وهذا ليس أمرًا 
مفاجئًا حين نســتدعي دور قناة “الجزيرة” القطرية في دعمها اإلعامي تنظيم “القاعدة” 
منــذ بدايــات تكــّون التنظيــم، حيــن كان ال يتجــاوز مئــات األفــراد فــي نهايــة الثمانينيــات 
وبداية التســعينات الميادية، ولم يلبث أن اعتنق أفكاره الكثير من المغرر بهم من أبناء 
المنطقة العربية، وذلك بفعل الترويج الذي حظي به التنظيم على شاشة “الجزيرة” وبثها 
لقــاءات مــع قادتــه، كابــن الدن والظواهــري، وإظهارهــم كأبطــال مغاويــر ضــد “المشــروع 
األميركي في المنطقة”، هذا فضاً عن انضمام الكثير من مواطني باكســتان وأفغانســتان 

والشيشان وأبناء جمهوريات القوقاز وغيرها.
وباإلضافــة إلــى تنظيــم القاعدة المدعوم قطريًا، هناك أيضًا عــدة منظمات إرهابية تعتمد 
بشــكل كبيــر علــى الدعم القطري، ســواء أكان دعمــًا ماديًا، كما هو الحال بالنســبة لكل من 
حركــة “طالبــان” و”حــزب هللا” وحركــة “حمــاس” وجبهة “النصــرة”، أم كان دعمًا لوجســتيًا 

شاماً اإليواء والتمكين، كما هو الحال مع جماعة “اإلخوان المسلمين” اإلرهابية.
وتلعب قطر دورًا محوريًا في دعم اإلرهاب العالمي بأموال الغاز القطري، وعبر تحويات 
مالية تم توثيقها في بعض البنوك العالمية وعلى يدي القضاء الدولي، كما فعلت المحكمة 
العليا في لندن، والتي رفعت بدورها وثائق تثبت تورط قطر في تمويل جماعات إرهابية 
فــي ســوريا تابعــة لفــرع “القاعدة” هنــاك )أي جبهة النصــرة(، وبتحويات تمــت عن طريق 

بنك الدوحة. 
هــذا كلــه إضافــة إلى تورط النظام القطري نفســه فــي تفجيرات بوصاصو فــي الصومال، 
في شــهر مايو الماضي، والتي أكدتها المكالمة الهاتفية المســربة بين الســفير القطري في 
الصومال حسن بن حمزة ورجل األعمال القطري خليفة المهندي، والتي ورد فيها ضلوع 
بلدهما في التفجيرات، وإثر ذلك قام وزير الخارجية القطري، محمد آل ثاني، بزيارة غير 
معلنة مســبقًا للصومال للملمة ما يمكن لملمته بعد هذه الفضيحة المدوية، وبعد التخبط 
الذي أعقب انكشاف الفضيحة بين النفي تارة، وإنكار عاقة الخارجية القطرية بالمهندي 

تارة أخرى.
وربمــا بقــي أن نعرج على واحدة من أخطر الميليشــيات اإلرهابيــة، التي دعمتها قطر في 
الفترة األخيرة لضرب اســتقرار المملكة العربية الســعودية، أال وهي ميليشــيات الحوثي، 
الــذراع اإليرانيــة فــي اليمــن، وأحد المكونــات التي تمول قطــر منظومَتهــا اإلرهابية التي 
ظهــرت وتعاظمــت بعــد فشــل “الربيع العربــي” في تحقيق الحلــم الكبير لحمد بــن خليفة، 
حيــث تحــول الحلــم مــن التســيد علــى عــرش المنطقة إلــى حالة مــن الهذيــان واألمراض 
وقــرب الرحيــل، ونتمنــى أن يمــد هللا في عمره ليشــهد تصنيف قطر علــى قوائم اإلرهاب 

العالمية!. “االتحاد”.

قطر واإلرهاب

هل نشهد حرب الشاحنات؟

جونسون وماكرون وخداع الصورة

أظــن أنــه ليس بعيــدًا تحقق هذه الرؤية إذا اســتمرت 
رعونــة  يحتمــل  المواطــن  يعــد  فلــم  الظاهــرة،  هــذه 
الشــاحنات التــي خرقــت كل قواعــد المــرور وصــارت 
ســيدة الشــوارع دون منازع، فهــي ال تكتفي بمزاحمة 
الســيارات العامة بــذروة “الزحمة”، بل أصبحت تختار 
المســارات التــي تناســبها وتنتقــل مــن اليمين للوســط 
بل أحيانًا لليســار للســباق مع بعضها ثــم تعود وتحتل 
المســار األوســط، وبعضهم ال يكترث بالســرعة التي ال 
أعــرف إن كان هنــاك قانــون يحــدد ســرعة الشــاحنات 
عــن غيرهــا أم ال؟ لكــن يبــدو أنــه حتــى لــو كان هنــاك 
قانــون فــإن مــا نــراه مــن بعــض الســائقين يظهــر عدم 

اكتراثهم بالسرعة.
تخلــو  ال  بالفجــر،  وربمــا  بالظهيــرة  بالنهــار،  بالليــل، 
شــوارعنا من الشــاحنات وخصوصا شــديدة الخطورة 
والحجــارة  والرمــل  واأللومنيــوم  بالحديــد  المحملــة 
وغيرهــا، مــا يهــدد بكــوارث لو ظل الوضــع على ما هو 
عليــه، مــن زيــادة فــي الســيارات واقتحــام الســائقين 

الجــدد الشــوارع وهم ال يملكون خبــرة تؤهلهم للحذر 
من هذه الشاحنات.

كتبــت عــن هــذا الموضــوع مــرات عــدة وحــذرت مــن 
كارثة متوقعة ســنفكر فيها عند وقوعها ال ســمح هللا، 
وهذا دائمًا حالنا، ال نترك فرصة للوقاية، فكل ما نبنيه 
يعتمــد علــى ردة الفعل، وهذا أمــر يتناقض مع النظرة 
التي عادة ما يتحفنا بها بعض المســؤولين في مجال 
البنيــة التحتيــة والخدمــات ، لكــن الواقــع يقول شــيئا 

آخر.
فــي كل بــاد العالــم، وحتــى بالمنطقــة، هنــاك قوانيــن 
خرقهــا،  يمكــن  ال  الشــاحنات  مــع  تتعامــل  صارمــة 
وتســتغرب أن البحريــن التي كانــت رائدة لنصف قرن 
فــي التنظيم والتقنين وضبط األوضــاع، والتي كانت 
تستورد منها دول المنطقة مختلف القوانين واألفكار 
التنظيمية أضحت اليوم متخلفة عن تطبيق القوانين 
الشــاحنات  العامــة. موضــوع  تراعــي مصلحــة  التــي 
الشــوارع  بعــض  العامــة وحتــى  الشــوارع  وَتســّيدها 

بمختلــف  اقتحامهــا  عــن  تتوانــى  ال  التــي  الفرعيــة 
األوقــات دون رادع، ال أفهــم رغــم كل ما كتبناه وضج 
به المواطن حول هذه المسألة ال حراك في الموضوع!
واألشــغال،  الداخليــة  وزارتــي  تخــص  المســألة  هــذه 
وباعتقــادي حــان الوقــت لتشــريع قانــون ينظــم ســير 
الشــاحنات والطــرق التــي تقطعهــا، كمــا حــان الوقــت 
للتفكيــر برؤيــة للمرحلــة القادمــة يتم فيهــا تخصيص 
مسارات خاصة للشاحنات لتخفيف الضغط واألخطار 
وحتــى المخلفــات التــي تتركهــا هــذه الشــاحنات على 
الشــوارع العامــة، فهــل هــذا صعــب أو مســتحيل على 
دولــة كانــت رائــدة فــي كل شــيء؟ أعتقــد أن نظــرة 
خاطفــة لبعض دول المنطقة في هذا المجال ســتغني 

عن ألف مقال.

تنويرة: ال يكون التصفيق الجماعي  «
دائمًا تعبيرًا عن التأييد.

كنــا نظــن أن االنحيــاز والتســرع والتطــرف فــي 
الحكــم صفــات لصيقــة بعالمنــا الفضائــي العربي، 
لكــن يبــدو أنهــا ظاهرة عامــة ال ترتبــط بثقافة أو 

منطقة معينة وتقف وراءها أسباب أخرى.
تواصــل  ومواقــع  إعــام  وســائل  ضجــت  فقــد 
بتعليقــات  الماضيــة  األيــام  خــال  اجتماعــي 
حــادة وســلبية على صــورة تظهر رئيــس الوزراء 
البريطانــي بوريــس جونســون وهــو يرفــع قدمــه 
علــى طاولــة أمــام الرئيــس الفرنســي إيمانويــل 

ماكرون، في قصر اإلليزيه بباريس.
مصــور هــذه اللقطــة الخاطفة بطبيعــة الحال هو 
الســبب األول لمثــل هــذه التعليقــات، بعــد أن قام 
بتصديرهــا للجمهــور الــذي قام بتفســيرها ســلبيا 
في ضوء ما يعرفه عن رئيس الوزراء البريطاني 
إن  يقولــون  الكثيــرون  فــراح  للجــدل،  المثيــر 

جونسون تعمد “إهانة” ماكرون.
المصــور مدفــوع بفضــول نحــو كل ما هــو غريب 
أن  دون  اللقطــة  هــذه  التقــط  فقــد  وجــاذب، 
يعــرف خلفيتهــا أو ســياقها، ومــن ثــم لــم يرفــق 
أي توضيــح لهــا يعيــن القــارئ علــى وضعهــا فــي 
ســياقها الصحيح، إنما تركه لتخياته وشطحاته 
فــي عالــم افتراضــي خال مــن المســؤولية ويعج 

بالفوضــى والعشــوائية والســباق المحمــوم علــى 
كل ما هو غير مألوف من األفعال واألقوال.

وبناء على ذلك، حازت هذه اللقطة مساحة كبيرة 
مــن التعليقــات واآلراء والصفحــات على وســائل 
اإلعــام المختلفــة ومواقــع التواصــل االجتماعي 
رغــم أنهــا لم تتعد لحظات معــدودة، ورغم تبيان 
حقيقتهــا بأن ماكرون كان يتحدث مع جونســون 
حول تلك الطاولة، وإمكانية اســتخدامها إلراحة 
القــدم، وهــو مــا أراد جونســون تجربتــه بمــزاح 
وســعادة من الرجلين دون أية إهانة من أحدهما 

لآلخر.
لكــن كمــا يحــدث دائمــا فــي صفحــات الحــوادث 
بالعديــد مــن الصحــف التي تفــرد تغطية واســعة 
للجريمــة والتركيــز علــى المتهــم فيهــا بالتفصيل 
الممــل وأحيانــا المســيء للمتهــم، ومــا إن تثبــت 
براءتــه فإنهــا تكتفــي بمجــرد ســطور قليلة لنشــر 
خبر البراءة وكأنها غير سعيدة بتلك البراءة، فإن 
التفســير الصحيح للصورة التي تجمع جونســون 
وماكرون كان مصيره التجاهل من قبل الجمهور 
وكأنــه ال يريــد أن يكــون هــذا هــو التفســير لكــي 

تستمر التعليقات السلبية على تلك الصورة.
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البحرين والهند... عالقات 
تاريخية متميزة

كان والــدي رحمــه هللا مــن عشــاق 
الهنــد، وجميع أصدقائــه والمقربين 
وكتــب  تمامــا،  ذلــك  يعرفــون  منــه 
كثيــرا عنهــا بــل تعمق فــي تاريخها 
وحضارتهــا ودياناتها، وأنقل هنا ما 
كتبــه عــن الهنــد بعد إحــدى زياراته 
ألــف  “تســاءلت  الثمانينــات”  فــي 
مــرة عــن هــذا التغيــر الــذي ســكن 
علــى أجفــان بلــد الحضــارات، وبلد 
الفقراء، ثم حصلت على الجواب... 
والمتواضــع،  الرائــع  الرجــل  هــذا 
كل  يجــوب  كان  غانــدي،  راجيــف 
مشــاكلهم،  ويتفهــم  الهنــد  أنحــاء 
ثــم يأمــر بإصــاح حــال كل الفقراء 
الهنــد  وزراء  رئيــس  والمعدميــن، 

غيــر  الــذي  هــو  غانــدي  راجيــف 
وجــه بومبــي القديــم ورســم علــى 
مامحهــا وجها جديــدا، وليس هذا 
شــيئا غريبــا، أليس راجيــف غاندي 
حفيــد جواهر الل نهرو.. أيام قليلة 
قضيتهــا فــي بومبي، لكــن كانت لها 
نكهــة جديــدة وطعم جديــد، حفظ 
هللا الهند، بلد الحضارات والماحم 

الخالدة والتقاليد العريقة”.
يــزور مملكــة البحريــن حاليا رئيس 
نارينــدرا  الهنــد  جمهوريــة  وزراء 
ســيدي  مــن  لدعــوة  تلبيــة  مــودي 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
خليفــة بن ســلمان آل خليفة رئيس 
الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعاه، 

وســتحمل هــذه الزيــارة بــا أدنــى 
شــك مد جســور أخرى مــن التعاون 
وتبــادل  الصديقيــن  البلديــن  بيــن 
األفــكار والــرؤى وتطويــر وتوطيــد 
المجــاالت،  كل  فــي  العاقــات 
فالعاقــة التاريخيــة المتميزة التي 
تربط البحرين والهند عاقة قديمة 
جــدا، وتعتبــر الجاليــة الهنديــة مــن 
وتلعــب  بالمملكــة  الجاليــات  أكبــر 
االقتصــاد  بنــاء  فــي  مهمــا  دورا 
كثيــرة  مســاهمات  ولهــا  ورفــده، 
أن  كمــا  المياديــن،  مختلــف  فــي 
الهنــد تعتبــر قــوة عظمــى بــكل مــا 
تحملــه الكلمــة من معنــى، وأذهلت 
العالــم باقتصادهــا ومصنفــة بالقوة 

االقتصاديــة العالمية الخامســة في 
العام 2018.

ســتوفر  المهمــة  الزيــارة  هــذه  إن 
األســس لبحث آفاق أوسع للتعاون 
بيــن البلديــن في مجــاالت مختلفة 
بمــا يخــدم المصالح المشــتركة بين 
الشــعبين الصديقيــن ويحقق األمن 

واالستقرار والسام.
إن الشــراكة التــي تجمــع البحريــن 
مــع الدول الصديقة فــي كل ميدان 
ســاحة  علــى  بــه  يحتــذى  نمــوذج 
التطبيــق، ويتضــح تأثيــره الحيوي 
فــي تعزيــز األمــن والعمــل الدؤوب 

والجهد الصادق للسام والمحبة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

25 أغسطس 2019 األحد
24 ذو الحجة 1440

تعد العاقات الهندية البحرينية من أقوى عاقات الصداقة التي تربط بين دولتين والتي 
امتدت عبر العصور ومنذ الحضارات الســحيقة، حيث كانت )دلمون( ســابقا حلقة الوصل 

وميناء تجاريا بامتياز يربط بين باد السند وباد ما بين الرافدين.
ومنذ ذلك التاريخ وإلى عصرنا الحديث سطرت البحرين والهند عاقات صداقة متميزة 

حيث تحظى الجالية الهندية باهتمام كبير واحترام متبادل.
ويتواجــد قرابــة 400 ألــف شــخص هنــدي فــي البــاد يعيشــون حياتهــم بكامــل الحريــة، 
ويمارســون معتقداتهــم وحياتهــم الثقافيــة واالجتماعيــة بكامــل الحــب واالهتمــام، فــي 

النوادي والمنظمات المسجلة بالمملكة التي بلغت الـ 100. 
أمــا علــى مســتوى التبادل التجاري فهــو منقطع النظير، حيث تجاوز مليــار دوالر أميركي 
هذا العام بزيادة قدرها ٣٠ % عن العام الماضي فيما تتجاوز استثمارات الهند في مملكة 

البحرين المليار ونصف المليار وتعد الهند خامس أقوى شريك للمملكة.

 ومضة: مرحبا برئيس الوزراء الهندي في بلده المضياف  «
الصديق، مرحبا بحفاوة حضارة متواجدة منذ آالف السنين، تأثرنا 

بها وبأفالمها وأكالتها بل حتى لغاتها المتعددة، وأصبحت من 
أهم الدول التي تشكل عمقا وجيبا مهما في القارة اآلسيوية.

العالقات الهندية البحرينية

سمر األبيوكي
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مستويات فنية عالية 
قدمها منتخبنا الوطني لكرة 

السلة للشباب واستطاع من خاللها 
المحافظة على لقبه بطال للبطولة 

الخليجية والتأهل للبطولة اآلسيوية 
للمرة الثانية على التوالي، والذي لم 

يتحقق لوال اهتمام وتخطيط ورؤية 
مجلس إدارة اتحاد السلة.

المستويات والنتائج 
المتواضعة واألداء المخيب الذي 

قدمته المنتخبات الخليجية 
الشقيقة لكرة السلة المشاركة في 

بطولة الشباب المؤهلة للتصفيات 
اآلسيوية، تضع عالمة استفهام 

وتنذر بمستقبل غامض ومقلق 
بشأن مستقبل كرة السلة الخليجية.

احتفــى رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة 
علــي  بــن  عيســى  الشــيخ  ســمو  الســلة 
آل خليفــة، برؤســاء الوفــود الخليجيــة 
المشــاركة في بطولــة الخليج لمنتخبات 
الشباب التي تستضيفها البحرين من 19 
أغســطس لغاية اليــوم 25 منه، وأعضاء 
اللجنــة التنظيميــة وســط أجــواء حبيــة 

خليجية رائعة.
ورحــب ســموه باألشــقاء من أبنــاء دول 
مجلس التعاون في بلدهم الثاني مملكة 
البحريــن، وهــم يحلــون ضيوفــًا أعــزاء 
علــى المملكــة في هذا التجمــع الرياضي 
األخــوي، مشــيرا إلــى أن إقامــة البطولــة 
علــى ارض مملكــة البحريــن تعبيــر عــن 
البحرينيــة  بالقــدرات  الرفيعــة  الثقــة 
البطــوالت  تنظيــم  علــى صعيــد  الهائلــة 
الرياضيــة، ومــا توفــره المملكــة من بيئة 
جاذبــة للتنظيــم وكــوادر مؤهلــة قــادرة 

علــى  المترتبــة  باألعبــاء  القيــام  علــى 
العملية التنظيمية، إضافة إلى المنشئات 

والمرافق المميزة.
وأضــاف ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي 
للرياضــة  عاصمــة  باتــت  “البحريــن 
الخليجية من خالل اســتضافتها للعديد 
مــن البطــوالت الخليجيــة فــي مختلــف 
األلعــاب الرياضية وإنهــا أصبحت محط 
أنظــار الجميع من خــالل التنظيم المميز 

وصــوالً  اإلقليميــة  الفعاليــات  لكافــة 
لتنظيم الفعاليات الدولية والعالمية، وما 
النجــاح الــذي يتحقق حاليــًا في البطولة 
الخليجيــة الســابعة عشــرة لكــرة الســلة 
لمنتخبــات الشــباب إال امتــداد لــكل تلك 
النجاحــات الســابقة، ونأمــل أن يتواصل 
هــذا النجاح حتــى اليوم األخيــر ولحين 

مغادرة كل الوفود أرض المملكة”.
ومــن جانبهــم، أعربت الوفــود الخليجية 

الضيافــة  لكــرم  البالــغ  تقديرهــا  عــن 
وحفــاوة االســتقبال التي لقيتهــا الوفود 
الخليجيــة علــى ارض مملكــة البحريــن 
مؤكديــن أن هــذا الكرم ليــس غريبا على 
التــي كانــت ومازالــت موطــن  المملكــة، 
باإلجــراءات  والعطــاء مشــيدين  الخيــر 
التنظيميــة التــي تــم اتخاذهــا مــن اجــل 
التجميــع  لهــذا  النجــاح  عوامــل  توفيــر 

الرياضي الخليجي.

البحريــن الثانــي  بلدهــم  فــي  باألشــقاء  رحــب  ســموه 

سمو الشيخ عيسى بن علي يحتفي بالوفود 18

أعربــت عضــو مجلس إدارة اللجنة األولمبية، رئيســة لجنة رياضة المرأة الشــيخة حياة بنــت عبدالعزيز آل خليفة عن خالص 
شكرها وامتنانها إلى النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة على دعم واهتمام ســموه بمشــاركة مملكة البحرين في النســخة السادســة لدورة رياضة المرأة بدول 

مجلس التعاون الخليجي والتي ستحتضنها دولة الكويت الشقيقة خالل الفترة من 20 لغاية 30 أكتوبر المقبل.

التنســيقي  االجتمــاع  خــالل  ذلــك  جــاء 
ممثلــي  مــع  المــرأة  رياضــة  للجنــة  األول 
االتحــادات الوطنية المشــاركة في الدورة 
والذي عقد بمقر اللجنة األولمبية بضاحية 
المشــاريع  دائــرة  مديــر  بحضــور  الســيف 
مــادن الونــاس، ورئيــس قســم االتحــادات 
الرياضية فادي حميدان ومديرة البعثة د. 

مريم ميرزا.
وخــالل االجتمــاع رحبــت الشــيخة حيــاة 

بنت عبدالعزيز آل خليفة بالحضور ونقلت 
لهــم تحيــات األمين العام للجنــة األولمبية 
محمــد النصف، مشــيدة بمتابعته الحثيثة 
وجهــوده البارزة في ســبيل تســهيل مهمة 
البعثــة البحرينيــة للمشــاركة فــي الــدورة، 
معربة كذلك عن شــكرها لكافة االتحادات 
الوطنية وحرصها على التعاون مع اللجنة 

األولمبية إلنجاح المشاركة البحرينية.
كمــا أكــدت الشــيخة حياة بنــت عبدالعزيز 

فــي  المشــاركة  أهميــة  علــى  خليفــة  آل 
متمنيــة  الخليجيــة،  المــرأة  رياضــة  دورة 
مــن جميــع االتحــادات مضاعفــة الجهــود 
أجــل  مــن  التدريبيــة  الحصــص  وتكثيــف 
االســتعداد األمثل وتحقيق افضل النتائج 
والمســتويات التــي تليــق برياضــة المــرأة 
البحرينية وما حققته من إنجازات ونتائج 

الفتة في مختلف األلعاب الرياضية.
وأعقــب ذلــك، اســتعراض اللوائــح الفنيــة 

الخاصــة باأللعــاب الرياضيــة المدرجة في 
الــدورة باســتثناء لعبــة كــرة الطاولــة التي 
قبــل  مــن  قريبــا  الئحتهــا  اســتالم  ســيتم 
اللجنــة المنظمــة للدورة، كما تم االســتماع 

إلــى آراء ومقترحــات ممثلــي االتحــادات 
الترتيبــات  كافــة  ومناقشــة  الرياضيــة، 
اللوجســتية، وأكــدت الشــيخة حيــاة بنــت 
عبدالعزيــز آل خليفــة علــى أهميــة تفعيــل 

التواصل بيــن االتحادات والبعثة اإلدارية 
المشــاركة  إجــراءات  باقــي  الســتكمال 
وتوفيــر مختلف الظروف المثالية الكفيلة 

بإنجاح المشاركة البحرينية.
عبدالعزيــز  بنــت  حيــاة  الشــيخة  وعبــرت 
آل خليفــة عــن ثقتهــا الكبيــرة فــي قــدرة 
اســتضافة  الشــقيقة علــى  الكويــت  دولــة 
الــدورة بأفضــل صــورة بعدمــا نجحت في 
احتضان النســخة األولى عام 2008 تحت 
رعايــة كريمــة مــن صاحب الســمو الشــيخ 
صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح أميــر دولة 
التــي  الجهــود  مثمنــة  الشــقيقة،  الكويــت 
الصبــاح  األحمــد  نعيمــة  الشــيخة  تبذلهــا 
رئيســة اللجنــة التنظيميــة لرياضــة المرأة 

الخليجية.

اللجنة األولمبية

التحضير للمشاركة بدورة رياضة المرأة الخليجية

 من اجتماع البعثة مع ممثلي االتحادات الرياضية

اتحاد األثقال

يســتضيف نادي اليرموك - البقعة باألردن 
النســخة الثانيــة مــن بطولــة أنديــة غــرب 
والناشــئين  للشــباب  األثقــال  لرفــع  آســيا 
ســتقام  والتــي  والماســتر،  والعمــوم 
 10 حتــى   4 مــن  الفتــرة  فــي  منافســاتها 
مــن شــهر اكتوبــر المقبل وذلــك بعد نجاح 
النسخة األولى التي أقيمت العام الماضي 
علــى أرض مملكــة البحريــن بتنظيــم مــن 
االتحــاد  مــع  وبالتعــاون  المحــرق  نــادي 

البحريني لرفع األثقال.
فــي  للمشــاركة  المحــرق  نــادي  ويســتعد 
هذه النســخة بعد النجاح الذي تحقق في 
النســخة األولــى التــي أقيمــت علــى أرض 
العــام  للقــب  المملكــة  وتحقيــق  المملكــة 
الماضي، وبدعم مشــكور من وزير شــؤون 
الشباب والرياضة أيمن المؤيد وبالتنسيق 
األثقــال  لرفــع  البحرينــي  االتحــاد  مــع 
سيشــارك نــادي المحــرق بأكبــر عــدد مــن 
الالعبين والالعبات، كما وينتظر أن تشهد 

البطولة في نســختها الثانية مشاركة عدد 
كبيــر من الالعبيــن والالعبات من مختلف 
تحظــى  وأن  آســيا  غــرب  دول  أنديــة 
األوزان  جميــع  فــي  شــديدة  بمنافســات 

والفئات والمسابقات.
ومــن المقــرر أن يشــارك كل مــن الالعبيــن 
والالعبــات ابتســام علــي عبــدهللا، مريــم 
عبــدهللا،  علــي  زينــب  شــريف،  محمــد 

لطيفــة محمــد شــريف، نــور علــي عبدهللا، 
فاطمــة حســن علــي، مريــم حســن علــي، 
ســاره حمــد عتيق، ســلمان طــارق النوبي، 
علــي عبداألميــر علي، حســن أنور ســعيد، 
علــي  حســين  المطاوعــة،  حســين  علــي 
عبدهللا، علي حســين حمزة، علي حســين 
عبدالكريم، علي يوسف يحيى، عبدالرضا 

عبدهللا يوسف، يوسف خالد الشيراوي.

ــة” ــ ــاض ــ ــري ــ ــاب وال ــ ــب ــ ــش ــ ــم مــــن “ال ــ ــدع ــ ــي ب ــظـ حـ
المحرق يشارك ببطولة غرب آسيا لألثقال

اتحاد الطاولة

تحت رعاية رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة الطاولة الشــيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة، تنطلق اليوم األحد الدورة التدريبية لكرة الطاولة التي ينظمها 
االتحــاد بالتعــاون مــع االتحــاد الدولــي لكــرة الطاولــة وذلــك فــي قاعــة المحاضــرات 

باالتحاد.

وستحاضر في الدورة المحاضرة الدولية 
الجزائريــة كريمــة طلعــة وتســتمر لمــدة 5 
أيــام متواصلة ستشــهد إقامة محاضرات 
 30 فيهــا  وسيشــارك  وعمليــة،  نظريــة 
مشــاركًا ومشــاركة مــن األنديــة الوطنيــة 
ووزارة التربيــة والتعليم، وســيكون حفل 

االفتتاح عند الساعة الخامسة مساًء.
وبهــذه المناســبة، أكــد أميــن ســر االتحــاد 
البحرينــي لكــرة الطاولــة إبراهيم ســيادي 
االتحــاد وبتوجيهات مباشــرة من رئيســة 
بنــت عبدالعزيــز  الشــيخة حيــاة  االتحــاد 
آل خليفــة حريــص علــى تأهيــل كــوادره 
الفنية واإلدارية من خالل تنظيم مختلف 
الــدورات التدريبيــة بالتعــاون مــع االتحاد 

أن  إلــى  مشــيرًا  الطاولــة،  لكــرة  الدولــي 
ســابقة  دورات  نظــم  وأن  ســبق  االتحــاد 

شهدت نجاح منقطع النظير.
وأوضــح ســيادي أن الــدورة تأتــي ضمــن 
بتوفيــر  الشــاملة  االتحــاد  اســتراتيجية 
المناخ المناســب للكوادر الفنية واإلدارية، 
مشــيرا إلى أن هذه الدورة ســتخرج جيل 
المرحلــة  فــي  العطــاء  علــى  قــادر  جديــد 

القادمة.
التوفيــق  كل  ســيادي  إبراهيــم  وتمنــى 
وتحقيــق  المشــاركين  لكافــة  والنجــاح 
كامــل االســتفادة من الــدورة خصوصًا أن 
المحاضرة الدولية الجزائرية كريمة طلعة 
وتمتلــك  المحاضــرات  خيــرة  مــن  تعتبــر 

كفــاءة عاليــة فــي هــذا المجــال، مبينــًا أن 
العــدد الكبيــر مــن المشــاركين يؤكد نجاح 
الــدورة التــي تأتــي بالتنســيق مــع االتحاد 

الدولي.
من جانبه، وصلت أمس السبت المحاضرة 
الدوليــة كريمة طلعة إلى المملكة والتقت 

بأعضاء اتحاد الطاولة.

إبراهيم سيادي

واإلداريــة الفنيــة  للكــوادر  المناســب  المنــاخ  توفيــر 
اليوم انطالق الدورة التدريبية للطاولة

25 أغسطس 2019 األحد
24 ذو الحجة 1440

اتحاد الكرة

غادر منتخب األشــبال لكــرة القدم إلى إمارة 
المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  دبــي 
 30 حتــى  يســتمر  تدريبــي  معســكر  إلقامــة 

أغسطس الجاري.
ويضم الوفــد المغادر كل من:مدير المنتخب 
المحميــد،  جمعــة  اإلداري  هللا،  مــال  أحمــد 
مــدرب المنتخب بدر خليل، مســاعد المدرب 
عبدهللا المقهوي، مدرب الحراس وليد خالد، 
مؤيــد  ســيد  الطبيعــي  العــالج  اختصاصــي 

نعمة.
بــدر خليــل قائمــة مكونــة  المــدرب  واختــار 
من 26 العبا للمعســكر، وهم:ســيد علي ســيد 
هاشــم، زيــاد صالــح معــروف، علــي جاســم 
البنــي، صــالح صالــح عبــدهللا، عمارعبــدهللا 
علــي  ســالم  ازام،  محمــد  يوســف  البصــري، 
البشــير، عبــدهللا أســامة ميــرزا، علــي مهران 

يوســف  تورانــي،  عيســى  مهــدي  جمشــير، 
حســن حبيــب، ســعود محســن ســعد، أحمــد 
المطــوع،  محمــد جاســم، حســن عبداألميــر 
عبــدهللا محمــد الخالــدي، ســيد كــرار علــوي، 
أحمد محمد زليخ، محمد أحمد عبدالرحمن، 
حازم باســم الحنفي، عبدهللا هشــام عبدهللا، 
عيسى ناصر الخزامي، عمر عبدهللا إبراهيم، 
سيف أحمد محمد، محمد عبدالحكيم سالم، 

حسن علي سعيد ومحمود علي أحمد.
وســيخوض منتخب األشبال خالل المعسكر 
إلــى  باإلضافــة  مكثفــة،  تدريبيــة  حصصــا 
مباراتيــن وديتين أمام فريق األشــبال بنادي 

الوصل اإلماراتي.
إطــار  ضمــن  الخارجــي  المعســكر  ويأتــي 
تحضيرات المنتخب المســتمرة نحو اإلعداد 

لالستحقاقات المقبلة.

منتخب األشبال يغادر إلى معسكر اإلمارات

منتخب األشبال لكرة القدم

البحرينية لــلــمــشــاركــة  حــمــد  ــن  ب ــد  خــال بــدعــم  تشيد  عــبــدالــعــزيــز  بــنــت  ــاة  حــي

محمد الدرازي

ســيكون منتخبنا الوطني لكرة الســلة للشــباب على موعد مع التتويج بلقب 
البطولــة الخليجيــة الســابعة عشــر المؤهلــة للبطولــة اآلســيوية، وذلــك فــي 
ختام منافسات البطولة التي استضافتها مملكة البحرين في الفترة من 19 

حتى 25 أغسطس الجاري بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية.

بشــقيقه  الشــاب  األحمــر  وســيلتقي 
المنتخب اإلماراتي في ختام لقاءات 
البطولة، عند الســاعة السابعة مساء، 

على صالة اتحاد السلة بأم الحصم.
وتسبق مباراة منتخبنا مواجهة هامة 
الســعودي  المنتخبيــن  بيــن  ســتجمع 
مســاء،   5 الســاعة  فــي  والكويتــي 
الفائــز  كــون  اللقــاء  أهميــة  تكمــن  إذ 
ســيحصد وصافــة البطولة وســيظفر 

للبطولــة  المؤهلــة  الثانيــة  بالبطاقــة 
اآلســيوية 2020، فيما سيلتقي عمان 

بمنتخب قطر في الساعة 3 مساء.
مــن  الوطنــي  منتخبنــا  واســتطاع 
الخليجــي  لقبــه  علــى  المحافظــة 
وحســم البطولــة بــكل نجــاح واقتدار 
المطلقــة  أفضليتــه  بســط  أن  بعــد 
جميــع  علــى  متفوقــا  البطولــة  علــى 

المنتخبات الخليجية المشاركة.

ترتيــب  قائمــة  منتخبنــا  ويتصــدر 
البطولــة برصيــد 8 نقــاط بالعالمــة 
الكاملة من 4 انتصارات، إذ اســتهل 
البطولــة  فــي  مشــواره  األحمــر 

الكويتــي،  المنتخــب  علــى  بالفــوز 
ثــم فــاز على عمــان وقطــر، قبل أن 
يحســم اللقب بفوزه على المنتخب 

السعودي.

إســدال الســتار عــن البطولــة الخليجيــة لشــباب الســلة
األحمر يتّوج بـ “ذهب الخليج” الليلة

اتحاد السلة



أشــاد رئيــس لجنــة رياضات الموروث الشــعبي التابعــة للجنة األولمبيــة البحرينية 
خليفــة القعــود، بالجهــود الكبيــرة والعمــل المضني الــذي يقوم به خالــد عبدالرزاق 

القاسم في سبيل حفظ الموروث الشعبي من خالل إنتاج وتربية الصقور.

المــوروث  رياضــات  لجنــة  أن  القعــود  وأكــد 
الــذي يقدمــه  الشــعبي تدعــم العمــل المميــز 
القاســم إلنتاج الصقــور في مملكــة البحرين، 
فــي  تســاهم  الجهــود  هــذه  أن  إلــى  مشــيرا 
مــن  كواحــدة  الصقــور  رياضــة  اســتمرارية 
الرياضات التراثية التي تعتبر جزءا ال يتجزأ 

من الموروث البحريني األصيل.

المبــادرات  هــذه  “ندعــم  القعــود:  وأضــاف 
المميــزة التــي مــن شــأنها االرتقــاء برياضــة 
الــذي  المحلــي  اإلنتــاج  خــال  مــن  الصقــور 
يعتبــر شــحيح، فــي ظــل اعتمــاد الصقاريــن 
علــى االســتعانة بالصقــور الجاهــزة لدخــول 
المســابقات، حيــث إن عمليــة إنتــاج الصقــور 
وتربيتهــا محليــا تســاعد علــى زيــادة رقعــة 

المشــاركين في المسابقات من خال الصقور 
ذات اإلنتاج المحلي”.

وأوضــح القعود أن دعم ومســاندة الصقارين 

يأتــي بنــاء على توجيهــات كريمة مــن ممثل 
وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جالــة 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
تهيئــة  علــى  دائمــا  يحــرص  الــذي  خليفــة 
القاعدة السليمة لممارسة الرياضات التراثية 
والشــعبية بمختلف أنواعهــا؛ كونها تعتبر من 
التــراث الوطنــي األصيــل الذي يجــب حفظه 

وتوريثه لألجيال القادمة.
وأنتج القاسم هذا العام ثاثة صقور من نوع 
“جيــر بيور” محليــا، فيما يســتعد إلنتاج عدد 
أكبــر مــن الصقــور بأنــواع مختلفــة فــي العام 

المقبل.
يذكــر أن لجنــة رياضــات المــوروث الشــعبي 
هــي  البحرينيــة  األولمبيــة  للجنــة  التابعــة 
رياضــات  عــن  المســؤولة  الرســمية  الجهــة 
المــوروث الشــعبي وكل مــا يتعلــق فيهــا مــن 
مســابقات، حيــث تنظــم بصفــة ســنويا عــددا 

مــن المســابقات منهــا موســم ناصــر بــن حمد 
للصقور والصيد، والذي يشــمل على عدد من 
الرياضــات التراثيــة البرية منهــا هدد الصقور 
“التلــواح” ومزايــن الصقــور ورياضــات بريــة 
أخرى كانت معروفة لدى المجتمع البحريني 

قديما.

لجنة الموروث تحرص على دعم الصقارين

تأهــل فريقــا الجاليتيــن اليمنيــة والســودانية إلــى المبــاراة النهائية لمســابقة الجاليات 
ضمن دوري خالد بن حمد السابع لكرة قدم الصاالت لألندية والمراكز الشبابية ولذوي 

اإلعاقة والفتيات والوزارات والجاليات والبنوك والشركات.

وفقــد فريــق الجالية المصرية لقبــه الذي حققه 
الجاليــة  فريــق  أمــام  السادســة  النســخة  فــي 
اليمنيــة، وبلــغ الســودان النهائــي بــدالً من مصر 

رغم أنها المشاركة األولى للسودانيين.

فوز مريح لمصر على فلسطين
حقــق فريق الجالية المصريــة فوزًا مريحًا على 
حســاب الجاليــة الفلســطينية علــى رغــم تقــدم 
فلســطين بهدفيــن نظيفيــن إال أن مصــر قلــب 
الموازيــن لصالحــه بنتيجــة إجماليــة قوامهــا 6 
أهداف مقابل 3 بعد مباراة مثيرة وجميلة قدم 

من خالها الفريقين مستوى مميز.
فــي  جــواد  فرايــز  فلســطين  أهــداف  وســجل 
الدقيقــة الثانيــة وهيثــم مفلح فــي الدقيقة 10 

ونبيل سليم في )16(.
وتألــق العــب مصــر محمــد شــريف وتمكــن مــن 
تســجيل 3 أهداف لفريقــه في الدقائق 13 و36 
و27، واألهداف األخرى ســجلها طارق الرفاعي 
)22( ومحمد بكري )26( وعمرو زيدان في )40(، 
وانتهــى اللقــاء بفوز مصر بســتة أهــداف مقابل 

ثاثة.

تعادل عادل بين السودان ومصر
تعــادل فريــق الســودان مــع فريــق مصــر بأربعة 
أهــداف لــكل منهمــا بعــد مبــاراة ماراثونية قدم 
مــن خالها الطرفين أداء رائع القى استحســان 

الجماهير الحاضرة.
وجــاءت أهــداف مصــر عن طريــق محمد بكري 
)14 و37( ومحمــد شــريف )17( وعمــرو زيــدان 

.)40(
المتألــق  الســودان العبــه  أهــداف  فيمــا ســجل 
أحمــد باشــا )3 أهــداف( فــي الدقائــق 10 و30 
و36، والهــدف الرابع ســجله الزاكي عبدالرحمن 

.)39(
وحصل حارس الســودان مؤيد الدســوقي على 

جائزة أفضل العب في المباراة.

اليمن يبطل مفاجأة غانا
الجاليــة  فريــق  تغّلــب  الثالثــة  المبــاراة  وفــي 
اليمنيــة علــى الجاليــة الغانيــة بتســعة أهــداف 
مقابــل ثاثة أهداف ســجلهم: عبــدهللا العرولي 
 16( اليافعــي  يوســف   ،)40 و   36 و   35 و   29(
و 9 و 32(، إبراهيــم خضيــر )7( وعدنــان قاســم 
)23(، وســجل أهــداف غانا محمــد أمينيو )24 و 
31( وإدريســيو فاريــد، وتســّلم اليمنــي عبــدهللا 

العرولي جائزة أفضل العب في المباراة.
تقّدم فريق الجالية اليمنية بهدفين دون مقابل 
ســجلهما إبراهيــم خضير ويوســف اليافعي من 
هجمتيــن مرتدتيــن مســتغلين ســرعة ومهــارة 
زمائهما في ظل اندفاع العبي الجالية الغانية 
نهايــة  مــن  دقيقــة  وقبــل  تأخرهــم،  لتعويــض 
الشــوط األول اســتغل اليمن بطء عودة العبي 
غانــا وســجل الهــدف الثالــث من هجمــة مرتدة 
أيضــًا كانــت فيــه األكثريــة العدديــة لليمنييــن 
أمــام مرمى الحــارس الغاني فراهيس دوتســي 
دون  أهــداف  بثاثــة  األول  الشــوط  لينتهــي 

مقابل.
وارتفعــت درجــة ســخونة المبــاراة في الشــوط 
الغانيــة  الجاليــة  اقتــرب فريــق  الثانــي عندمــا 
مــن تعديــل النتيجــة حينمــا كان اليمــن متقدمًا 
بخمســة أهــداف مقابــل ثاثــة أهــداف، إال أن 
العبــي اليمــن تألقــوا بشــكل جماعــي ووســعوا 
التعديــل  مــن  الغانيــون  اقتــرب  كّلمــا  الفــارق 
جعلــت  كبيــرة  بنتيجــة  الفــوز  واســتطاعوا 

تواجدهم في المباراة النهائية مضمونًا.

السودان يؤكد أحقيته بالنهائي
الجاليــة  فريــق  أكــد  الرابعــة  المبــاراة  وفــي 
السودانية تأهله إلى المباراة النهائية بفوز كبير 
على فريق الجالية الفلســطينية بثمانية أهداف 
مقابل ثاثة أهداف وهو ما جعله يتأهل بفارق 

األهداف عن فريق الجالية المصرية.
سجل للسودان: أحمد الباشا )4 و 6 و 8 و 13 و 

17 و 18(، محمد حســن )15( وعلم الدين حامد 
)40(، وســجل لفلســطين هيثم مفلح )9( ورأفت 

إبراهيم )16( ومحمد أحمد )38(.
أهــداف  ســبعة  تســجيل  شــهد  األول  الشــوط 
للســودان مقابل هدفين لفلسطين بعد أن صمد 
الفلســطينيون قليــاً ثــم انهمــرت األهــداف في 
مرماهــم رغــم إضاعــة العبــي الســودان ثــاث 
كــرات أمام المرمى منهم فرصتين بدون وجود 

الحارس الفلسطيني.
األهــداف  فــي  فقيــرًا  الثانــي  الشــوط  وكان   
إذ ســّجل كل فريــق هدفــًا واحــدًا فقــط، وبــدأ 
فلســطين بالتســجيل أوالً متأخرًا قبل دقيقتين 
من نهاية الشــوط الثاني والمباراة، فيما ســجل 
الســودان هدفــه قبــل إثنيــن وأربعيــن ثانية من 
صافرة النهاية وسط إضاعة الفرص من السهلة 

من الجانبين.

اليوم تنطلق مسابقة الفتيات
الفتيــات  دوري  مســابقة  األحــد  اليــوم  تنطلــق 
ريفنــز  فريقــا  األولــى  فــي  يلتقــي  بمباراتيــن 
وســباير ضمــن مباريــات المجموعــة الثانية في 
الخامســة عصــرًا، ويلتقــي فريــق ســوبر ســوكر 
مــع فريق شــعلة الشــرقية في السادســة مســاء 
لحســاب المجموعــة األولــى، وذلك فــي الجولة 

األولى.

الجالية السودانية تثري الصالة
أثــرت الجاليــة الســودانية صالــة مدينــة خليفة 
المبــاراة  فــي  المميــز  بحضورهــا  الرياضيــة 
وتشــجيعها لفريقها طوال اليوم في مواجهاته، 
حيــث أعطــت الجاليــة الســودانية رونــق رائــع 
للبطولــة مــن خــال تشــجيعها المميــز للفريــق 
وحرصها على التفاعل الدائم مع كافة مجريات 

المباريات.

وزارة الشباب

ــلــصــاالت ل الــســابــع  ــد  ــم ح ــن  بـ خـــالـــد  دوري  ــي  فـ الـــنـــواعـــم  ــس  ــاف ــن ــت ت ــوم  ــيـ الـ

السودان يزيح مصر عن لقب الجاليات.. ويواجه اليمن في النهائي
 فريق الجالية السودانية حظي بمساندة جماهيرية كبيرة السودان تأهل من بوابة فلسطين وبجدارة
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قال قائد منتخب السودان السابق والعب نادي المريخ والهالل السودانيين أحمد الباشا إن  «
فريق الجالية السودانية تأهل إلى المباراة النهائية ألنه فريق يتميز بالقوة في األداء 

والعناصر ولديه الفرصة في الفوز بكأس الجاليات.

وقال الباشا: تعرفنا على فريق الجالية اليمنية من خالل مباراة في الدوري،  «
ونعرف كيف نتعامل معه رغم أن أعمار العبيه صغار يجيدون التحركات 

السريعة واألداء الجماعي، إال أننا سنكون في أتم الجاهزية لمالقاته والفوز 
بالبطولة.

وأضاف الباشا: حتى فريق الجالية السودانية يمتلك بدالء أقوياء وسوء  «
الطالع يالزمنا أحيانًا ويتسبب في إضاعة الفرص لكننا نعود للتعويض 

وتدارك األمور وتصحيح األخطاء.

وأكد الباشا أن فريقه سيكون األفضل في المباراة النهائية عبر التعويل على  «
التفاهم بين الالعبين في أرض الملعب للصعود على منصة التتويج كبطل 

للمسابقة.

قائد منتخب السودان: نحن األفضل وسنثبت ذلك

قال العب فريق الجالية اليمنية يوسف اليافعي إن تأهل فريقه إلى المباراة النهائية  «
ومالقاة فريق الجالية السودانية الذي سيقابله بمزيد من التركيز بعد خسارة الكأس 

في النسخة السادسة أمام مصر.

وأوضح اليافعي أن الخسارة من مصر ما زالت شاخصة أمام أعين العبي  «
اليمن، وقال: من أجل الفوز باللقب ضم المدرب بعض الالعبين الجدد 
لتحسين وضعية الفريق، وهدفنا الفوز باللقب والتعويض، وخصوصًا 

فيما يتعلق بإضاعة الفرص السانحة للتسجيل والناتجة عن قلة خبرة 
بعضنا في كرة قدم الصاالت .

ونفى اليافعي معاناة فريقه من الضغوطات بعد الخسارة في النسخة  «
الماضية، وقال إن الثقة في النفس من أهم األمور التي يحتاجها العبو 

اليمن.

ووصف اليافعي دوري الجاليات ضمن دوري خالد بن حمد بالفكرة الرائدة التي  «
تجمع الجاليات في منافسات ودية ممتدحًا العملية التنظيمية.

اليمني اليافعي: الفريق جاهز للفوز

 حارس السودان مؤيد الدسوقي أفضل العب في لقاء مصر

 من لقاء الجالية المصرية والفلسطينية

 السوداني أحمد الباشا يتسّلم جائزة أفضل العب أمام فلسطين

 مصر والسودان تعادال في أقوى المباريات

خليفة القعود خالد القاسم
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ُتوج الالعب باســم محمود بجدارة واســتحقاق بكأس البطولة التصنيفية األولى للدارتس التي نظمتها وأشــرفت عليها لجنة 
الدارتس باالتحاد البحريني للبليارد والســنوكر، واختتمت منافســاتها مســاء أمس الســبت على صالة االتحاد البحريني للكرة 

الطائرة بالرفاع. 

جــاء ذلــك بعدمــا تغلــب باســم محمــود 
في المبــاراة النهائية على الالعب صالح 
باســم  ليحصــد   ،)1/6( بنتيجــة  جمعــة 
لمســابقة  التوالــي  علــى  الثالــث  اللقــب 
بطولــة  بــكأس  ُتــوج  بعدمــا  الدارتــس 
الدارتــس الرمضانيــة وقبــل ذلــك بطولة 
 ،2018 ديســمبر  فــي  الوطنــي  العيــد 
ويعتلــي صــدارة التصنيــف بــكل جــدارة 

واستحقاق.
شــهدت  الختاميــة،  المبــاراة  وعقــب 
البطولــة مراســم التتويــج، إذ قام رئيس 

البحرينــي  باالتحــاد  الدارتــس  لجنــة 
للبليارد والسنوكر والدارتس عارف مراد 
والمديــر الفني للدارتــس باالتحاد عارف 
عبــاس  بتتويــج الفائــز، إذ ُتــوج الالعــب 
األول،  المركــز  بــكأس  محمــود  باســم 
الثانــي،  المركــز  بــكأس  جمعــة  وصــالح 
ومحمــود  صليبيــخ  فتحــي  ُكــرم  فيمــا 

عبدالرحمن الحتاللهما المركز الثالث.
وكانــت منافســات األمــس قــد افتتحــت 
بــدور النصف النهائي، حيث تغلب باســم 
 )1/5( صيليبــخ  فتحــي  علــى  محمــود 

محمــود  نظيــره  جمعــة  صــالح  واجتــاز 
محمــود  ليتأهــل   ،)2/5( عبدالرحمــن 

وعبدالرحمن للمباراة النهائية.
وشــهدت المنافســات الكثيــر مــن اإلثارة 
والنديــة وخصوصــًا أن الالعبيــن الذيــن 
كبــار  مــن  هــم  المرحلــة  لهــذه  وصلــوا 
وعمالقــة اللعبــة فــي البحريــن، مــا جعــل 
الجماهير بقوة تســتأنس باألمســية التي 
وقدمــوا  جميعــًا  الالعبــون  فيهــا  تألــق 
حظيــت  رائعــة  ونتائــج  مســتويات 

بالتفاعل من ِقبل الحاضرين. 

باسم محمود بطاًل لتصنيفية الدارتس
ــدارة ــ ــ ــص ــ ــ ــى عـــــــرش ال ــ ــل ــ ــع ع ــ ــ ــرب ــ ــ ــد الـــــبـــــطـــــوالت وت ــ ــص ــ واصـــــــــل ح

تكريم محمود عبدالرحمن وفتحي صليبيختتويج صالح جمعة بكأس المركز الثاني تتويج البطل باسم محمود بكأس التصنيفية األولى

تصنيف الالعبينعلي مجيد

النقاطاالسمالنقاطاالسم
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البالد سبورت

أبــدى المتــوج بــكأس البطولــة التصنيفية األولى للدارتس باســم محمود عن ســعادته واعتــزازه وفخره 
بالفــوز باللقب،وهــذا يعنــي لــه الشــيء الكثير في مســيرته الرياضيــة ويعطيه دوافع أكثر لبــذل المزيد من 

الجهد والعطاء نحو االرتقاء بإمكاناته وقدراته لحصد المزيد من البطوالت في المشاركات المقبلة.
وقال باسم محمود في تصريح لجريدة البالد “الراعي اإلعالمي للبطولة” هذا اللقب هو الثالث على 

التوالي، وهذا لم يتحقق من فراغ، بل من اجتهادات ومثابرة في التدريبات من أجل الحفاظ على 
التركيز الذهني والبقاء في أجواء اللعبة التي تتطلب االستمرارية،. مضيفًا أن الفوز ببطولة العيد 
الوطني وهي المسابقة األولى للدارتس في مملكة البحرين دفعه لبذل المزيد من العمل لتحقيق 
البطولــة الرمضانيــة ونجــح بذلــك، وهــذا زاد الحمــل عليــه وضاعــف حجــم المســؤولية عليه قبل 
البطولة التصنيفية، ولكن ولله الحمد تمكن من الظفر بلقبها. متمنيًا أن يســتمر على ما هو عليه 

حتــى يتمكــن من تحقيــق أهدافه المســتقبلية وتمثيل مملكة البحرين فــي المحافل الخارجية 
بالشكل المشرف.

وحول منافســات البطولة، بين باســم محمود أن البطولة منذ األدوار األولى اتســمت مبارياتها 
باحتــكاك كبيــر فــي المجموعــات وكانــت النتائــج متقلبــة، كمــا أن هنــاك أســماء قــد اســتعادت 

مستواها ووصلت لمراحل متقدمة وأسماء شابة نجحت في تحقيق ظهور متميز منذ مشاركتها 
األولى، وهذا يبعث على االطمئنان لمستقبلة اللعبة.

وفي ختام تصريحه، أثنى نجم الدارتس باسم محمود على الجهود المبذولة من القائمين باالتحاد البحريني 
للبليارد والسنوكر والدارتس في تنظيم البطولة والتي ظهرت بشكل رائع من خالل قوة المشاركة وتوفير 
األجــواء المثاليــة لخــوض المنافســات بشــكل ســلس، وأثنــى علــى الرعــاة الذي ســاهموا في نجــاح وإخراج 

البطولة بهذه الصورة المميزة.

محمود: أعتز بكأس التصنيفية األولى

البالد سبورت

للبليــارد والســنوكر  البحرينــي  للدارتــس باالتحــاد  الفنــي  المديــر  أثنــى 
والدارتس عارف عباس على المستويات الفنية التي شهدتها البطولة 

التصنيفية األولى واختتمت يوم أمس.
وقــال عبــاس في تصريح لجريــدة البالد “الراعي اإلعالمــي للبطولة” 

وللــه الحمــد البطولــة ناجحــة مــن جميــع النواحــي الفنيــة والتنظيميــة 
واإلداريــة، وهــذا يعود لروح األســرة الواحدة بين كافة منتســبي لعبــة الدارتس والذين 

عملــوا بجهــد وإخــالص وتفانــي مــن أجــل إنجــاج البطولــة التصنيفيــة األولــى وإخراجهــا 
بالصــورة المثاليــة التــي انتهــت عليها بشــهادة جميــع المشــاركين والحاضريــن. وأضاف عباس 

أتقدم بالشــكر الجزيل لالعبين على مشــاركتهم وحضورهم المتميز في المنافســات والذي كان عامالً 
لنجاح البطولة.

وأشــار عباس إلى أن المســتوى العام للعبة الدارتس بمملكة البحرين في تصاعد تدريجي، إذ ومنذ البطولة األولى 
التــي أقيمــت فــي العيــد الوطنــي وتلتهــا البطولــة الرمضانيــة وصــوالً للبطولــة التصنيفية، فــأن المســتوى في تطور 
وتصاعــد بشــكل ملحــوظ علــى صعيد العام أو الشــخصي لالعبين، الذين قدموا أداًء يليق بهــم. موضحًا أن البطولة 
شهدت مشاركة واسعة من العبي الخبرة والعناصر الجديدة، وقدموا مستويات ملفتة، ولكن الملفت بصورة أكبر 
هو اصغر العبان مشاركان وهما عبدالرحمن محمود ومحمد جعفر، فاألول لم يحالفه التوفيق والوصول لألدوار 

المتقدمة، وأما محمد جعفر فقد أثبت قدراته وتمكن من الوصول للدور الثالث وهذا أمٍر طيب للغاية.
وختم عباس تصريحه بتوجيه الشكر لكافة القائمين على هذه البطولة وإلى المنظمين والداعمين، متمنيًا أن 

التوفيق والنجاح لكافة منتسبي اللعبة في البطوالت المقبلة.

                  عباس: المستويات في تصاعد وتطور

س
عارف عبا

عارف مراد

البالد سبورت

أكــد رئيــس لجنــة الدارتــس باتحــاد البليــارد والســنوكر عــارف مــراد أن البطولــة التصنيفيــة األولــى 
التــي اختتمــت يــوم أمــس ناجحة بكل المقاييــس والفضل في ذلك يعــود إلى دعم اللجنــة األولمبية 
البحرينية واإلقبال الواسع من الالعبين للمشاركة وإلى كافة المنظمين الذين هيئوا األجواء المثالية 

للمنافسات.
وقال عارف مراد في تصريح لجريدة البالد “الراعي اإلعالمي للبطولة” لقد “اســتقطبت المســابقة عدد 

كبير من محبي وعشــاق الدارتس في مملكة البحرين، ونحن ســعداء بجميع ما تحقق فيها كونها البطولة 
الرسمية األولى التي تقام في البالد”. 

مضيفًا أن البطولة قد كشفت عن وجود العبين جدد شاركوا في المنافسات وتمكنوا من تحقيق نتائج جيدة جدًا 
والوصــول ألدوار متقدمــة، كمــا هناك تطور ملحوظ في المســتويات الفنية، وهذا يعطي مؤشــرًا بأن هناك العبين قادرين 

على العطاء والوصول بعيدًا، وأيضًا أن اللعبة بدأت تتوسع على مستوى البحرين، وهذا يعطيهم كقائمين على اللعبة الحافز 
والدافــع بتكثيــف الجهــود فــي تنظيــم البطوالت التي من شــأنها أن ترتقي بقدرات منتســبيها حتــى يتمكنوا من اعتــالء منصات التتويج 

مستقبالً.
وقــدم مــراد جزيــل شــكره الجزيــل للجنــة األولمبيــة البحرينيــة برئاســة ســمو الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفــة وإلــى األمين العــام للجنة 
محمــد النصــف علــى دعمهــم واهتمامهــم ومتابعتهــم ألنشــطة وفعاليــات اتحــاد البليــارد والســنوكر والدارتس وإلــى مجلــس إدارة اتحاد 
البليــارد الدكتــور ســعيد اليمانــي، ولكافــة الداعمين الذي ســاهموا بنجاح البطولة وهــم “بانز، مارينا مانيا، كي فيجن، اســطبل برايم، مركز 
اماجينيشــنز، جريــدة البــالد”، مؤكــدًا على أن لجنة “الدارتس” مســتمرة في عملها وفــق منهجية االتحاد القائمة على اســتراتيجية اللجنة 

األولمبية لتطوير الرياضة البحرينية والعمل على رفع أسم مملكة البحرين عاليًا في مختلف المحافل.

مراد: البطولة ناجحة بكل المقاييس



تــطــوعــي ــاس  ــ ــاألس ــ ب فــعــمــلــه  ــري..  ــ ــه ــ ش ــب  ــ راتـ ــب  ــائ ــن ــل ل يـــكـــون  ال  أن  ــب  ــج ي
الحياة العملية

اعتبــر شــركة بناغــاز آخــر مدرســة دخلتهــا 
التجــاري  عملــي  فــي  منهــا  واســتفدت 
الحالي حيث كنت رئيًســا للســامة واألمن 
واألمــن  الحريــق  فــي  وقبلهــا  الصناعــي 
والسامة، ســاهم التواصل مع المؤسسات 
والمنشــآت التــي نراقبهــا في بنــاء عاقات 
جيــدة مــع المقاولين مكنتني مــن الدخول 

في العمل التجاري في العام 2006.
وعــن ســبب دخولــه فــي العمــل التجــاري، 
يقــول: مهمــا تكــن الرواتــب جيــدة، إال أن 
اإلنســان دائمــا مــا ينظر لألفضــل خصوصا 
مع زيادة كلفة المعيشــة. رغبت في دخول 
العمــل التجاري لتحســين دخلــي وأن أترك 

شيئا ألبنائي مستقبا.

 2006 بداية المشوار

طرقــت العمــل التجــاري منــذ 2006 حيــث 
كنت وقتها على رأس عملي، موظًفا، وفي 
نفــس الوقــت صاحــب مؤسســة مقــاوالت 
وتجــارة، كان ضغــط العمــل كبيــرا، لكننــي 
اجتــزت المرحلــة إلــى حيــن تقاعــدي فــي 

مطلع يناير 2013. 

 التجربة النيابية

ترشــحت لانتخابــات النيابيــة فــي العــام 
لــم  الحــظ  أن  إال  مجلــس،  بــأول   2002
يحالفني، كانت تجربة ممتازة تعلمت منها 
الكثيــر، )...(، مــع مــرور الســنوات زاد وعي 
المواطنين، وباتوا عالمين بخبايا السياسة 
إلــى حــد مــا، لكن يــا حبذا لــو ابتعــدوا عند 
اختيــار ممثليهــم فــي المجلس عــن روابط 
صلــة القربــى والمعرفــة، فاألفضــل اختيار 
يعمــل  ومــن  والعملييــن  االقتصادييــن 
العامــة،  والمصلحــة  المواطــن،  لمصلحــة 
)...( نريــد أن يرفــع المجلس النيابي صوت 
بقوانيــن  والخــروج  للحكومــة  المواطــن 

وتشريعات تخدم المملكة.
كنــت أتمنــى أن ال يحصــل الممثــل النيابي 
متقاعــًدا  كان  فــإذا  شــهري،  راتــب  عــن 
فــي  ويعمــل  التقاعــدي  راتبــه  فيســتلم 
المجلــس النيابــي، أمــا إذا كان لــم يتقاعــد 
فإنــه يعتبــر عمــا تطوعًيــا ويحصــل علــى 
مكافأة في نهاية فترة عضويته بالمجلس، 
على غرار مكافأة مجالس إدارة الشركات.

واقتــرح إحالة الممثــل النيابي قبل دخوله 
متقاعــًدا  يكــن  لــم  حــال  فــي  المجلــس 
بالقطاعيــن العام والخاص على أن يحصل 
علــى راتبه التقاعــدي أثناء عمله بالمجلس 
وأن يســن قانــون ليحصــل راتــب تقاعــدي 
يــوازي عملــه 20 عاًمــا فــي حــال لــم تصــل 

مدة خدمته إلى هذه الفترة.
وتابــع “النائــب يعمــل ويحصل علــى راتب 
6 آالف  إلــى   4 بيــن  مــا  يتــراوح  تقاعــدي 
دينــار، قــد ينتــج أو قد ال ينتــج ثم يحصل 
على راتب تقاعدي بنسبة 70 % إلى 80 % 
مــن هذا الراتــب. )...( مقترحي بأن يحصل 
علــى راتب تقاعــدي مقنع، وأن يتم إحالته 
للتقاعــد قبــل الدخــول للمجلــس ويســتلم 

راتبه التقاعدي أثناء عمله بالمجلس”.

تجربة ثانية

قدمــت أوراقــي للترشــح للــدورة الســابقة 
إال   ،2014 العــام  فــي  النيابــي  بالمجلــس 
أن اســمي لــم يكــن موجوًدا في الكشــوف، 
وكان هنالك فترة للتأكد من األســماء لمدة 
أســبوع، لألســف الشــديد لــم أدخــل، ورب 
ضــارة نافعــة. )...( الوضــع الــذي رأيتــه في 
المجلــس الســابق، ألول مــرة أرى مجلســا 

يتنازل عن حقوقه، فالدستور سن القانون 
وأعطى الصاحية أن يترشــح كل مواطن 
الحــق فــي الترشــح فــي المجلــس النيابي، 
كمــا اشــترط موافقــة ثلثــي المجلــس على 
جديــة اســتجواب أي وزيــر، وذلــك بعد أن 
كان يحــق اســتجواب الــوزراء بنــاء علــى 

موافقة 5 نواب. 
مــن  المقبلــة  للــدورة  أترشــح  أن  ويرجــح 

المجلس النيابي.

 دخول مجال العمل التجاري

 ،2006 العــام  فــي  التجــاري  العمــل  بــدأت 
كان العمــل خفيًفــا فــي مجــال المقــاوالت 
والتجــارة حتــى تقاعدت فــي العام 2013، 
وكنــت قــد أسســت شــركة “آفــاق جنــوب 

افريقيا التجارية” وأديرها.
وفــي العــام 2013 أسســت شــركة دلمــون 
فتــرة  وبعــد  والتجــارة  للمقــاوالت  تايــم 
وجيــزة هربــت العمالــة األجنبيــة لــدي فــي 
العام 2014 فاضطررت إغاق الشــركة في 

العام 2017.
منــذ العــام 2017 وحتى اآلن بدأت شــركة 
ومقــاوالت  العامــة  للتجــارة  تايــم  دلمــون 
الصيانــة التــي أعمــل فيهــا حالًيــا. لألســف 
الشــديد العمالــة الســائبة والهاربــة أضــرت 
ألــوم فيهــا  العمالــة  العمــل. وهــذه  بســوق 
المواطنيــن الذيــن يجلبونهــم ويتركونهــم 
يعملــون دون حســيب أو رقيب بهدف بيع 
الذيــن  المواطنيــن  ألــوم  كمــا  التأشــيرات، 
يؤجــرون الســجات التجاريــة علــى هــذه 

العمالة.
العمــل  ســوق  دمــرت  الســائبة  العمالــة 
وســوق المقــاوالت والتجزئــة وغيرهــا من 

القطاعات.
ويــرى أن إلجــراءات هيئــة تنظيــم ســوق 
العمل إيجابيات وسلبيات، لكنه عاد ليؤكد 
العمالــة  مراعــاة  بمهــام  تقــوم  الهيئــة  أن 
األجنبية، في حين أن المواطن أو صاحب 

العمل يلجأ للقضاء للمطالبة بحقوقه. 
اقترح أن يكون في الهيئة مجلسين األول 
إلدارة العمالــة األجنبيــة واآلخــر لإلشــراف 
علــى مشــاكل أصحــاب العمــل مــن جــراء 
المرنــة  الســائبة والهاربــة والفيــزا  العمالــة 
وأخــذ آرائهــم ويضــع حلــول للقضــاء علــى 
المشــاكل التــي تنتج من الطرفيــن )العمالة 

األجنبية وصاحب العمل(.

أخــذت  األجنبيــة  العمالــة  أن  وأضــاف 
حقوقهــا بالكامل حســب القانون، متســائا 
عن حقوق المســتثمر الصغير والمؤسسات 
الصغيــرة والمتوســطة والمتناهيــة الصغر، 

مؤكدا أن “حقوقهم ضائعة”.
وأشــار إلى أن الشــارع التجاري يمر بركود 
اقتصــادي، وهــذا األمــر ليس فــي البحرين 
فقط وإنما في دول الخليج والعالم أجمع، 
أضــف إلــى ذلــك المشــاكل الجيوسياســية 
فــي المنطقــة والتــي رفعــت كلفــة التأمين 

والشحن وغيرها.

 إشكالية الفيزا المرنة 

وأكــد البنخليل ضــرورة أن تناقش هيئة 
قبــل  قانــون  أي  العمــل  ســوق  تنظيــم 
إصــدارة مــع التجــار وجهات العمــل، )...( 
حالًيــا يتــم مناقشــته مــع وزارة الصناعة 
إقامــة  مقترًحــا  والســياحة،  والتجــارة 
والمؤسســات  التجــار  آراء  ألخــذ  نــدوة 

الصغيرة والمتوســطة والمتناهية الصغر 
مدروســة  بحصيلــة  للخــروج  والكبيــرة 

صحيحة.
ولفت إلى أن القانون يطلب من أي عامل 
يرغــب فــي الحصــول على الفيــزا المرنة 
إخطــار صاحــب العمــل قبل شــهر واحد، 
وفــي خال 90 يوًما إذا لم ينفذ صاحب 
العمــل الطلــب، فإنــه يحــق لهيئــة تنظيم 
الفيــزا  العامــل  تمنــح  أن  العمــل  ســوق 
المرنــة، فــي حــال عــدم تجديــد صاحــب 
العمــل فيــز العامــل. والمأخــذ اآلخــر أنــه 
منــذ اليوم األول النتهاء تأشــيرة العامل 
األجنبي، فإن الهيئة ترسل للعامل مسج 
بإمكانيــة أخــذ الفيزا المرنــة الن صاحب 
العمــل لــم يجــدد فيــزا العامــل األجنبــي. 
متســائا عــن كيفيــة منــح العامــل الفيزا 

المرنة قبل انتهاء التسعين يوًما.
ســلبياتها  لهــا  المرنــة  الفيــزا  أن  وبيــن 
وإيجابياتهــا، فهــي تمنــح العامــل حريــة 

لــم  حــال  فــي  لكــن  يريــد،  أينمــا  للعمــل 
يجــد عمــا فإنــه يقــوم بجمــع عــددا مــن 
رب  ويصبــح  والهاربــة  الســائبة  العمالــة 
عمــل، مقــاوال مثــا، ويعمــل فــي مجــال 
المقاوالت رغم أنه ليس على دراية بهذا 
القطــاع، وهــذا مــا دمر ســوق المقاوالت، 

وهو أمر ينطبق على بقية القطاعات. 
ألصحــاب  المركزيــة  اللجنــة  ويضيــف 
األعمــال تأسســت منــذ عاميــن ونصــف، 
وهــذه اللجنــة عملهــا تطوعي بهــا نحو 8 
أشــخاص يديرونهــا، ولدينــا قروبات في 
ولدينــا  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
قطــاع المقــاوالت وقطاع المواشــي، كما 
لدينا محاوالت ومناقشــات لحل مشاكل 
المؤسســات المتناهية الصغــر والصغيرة 
والمتوســطة، ويتم اســتعراض المشاكل 
فــي  األعمــال  أصحــاب  يواجههــا  التــي 

القروبات وإيجاد الحلول لحلها.
وتابــع “تعمــل اللجنــة علــى التواصــل مع 
الجهــات المعنيــة ومحاولــة إيجاد حلول 
الصحيــة  بالطــرق  المشــاكل  ألصحــاب 
والودية والسليمة، )...( الجهات متعاونة 
معنا ومن بينهم هيئة تنظيم سوق العمل 
وهيئــة الكهربــاء والمــاء ووزارة العمــل، 
حيــث يمنحوننا أنســب الحلــول والطرق 

الصحيحة دون مخالفة القانون.
ويقــول البنخليــل أنــه فــي العــام 2017 
تخرج نحو 8485 من الطلبة البحرينيين، 
مــن  والبقيــة  جامعييــن  منهــم   %  55
العامــة  والثانويــة  الدبلــوم  خريجــي 
والمتسربين من الدراسة، متسائا: كيف 

ستوفر لهم فرص عمل؟.
اليــوم نــرى أن الشــارع التجــاري يعانــي، 
المتناهيــة  للمؤسســات  موتــا  ونشــهد 
الصغــر وجــزء من المؤسســات الصغيرة، 
لذلــك نــرى الكثيــر مــن المحــات مغلقــة 
علينــا   )...( لإليجــار،  الفتــات  وعليهــا 
فــي جميــع  البحرينــي  العامــل  توظيــف 

القطاعات. 
ودعــا لاســتفادة مــن الــدول المجــاورة 
فعلــى ســبيل المثــال الســعودية أجبــرت 
كل الشركات والمؤسسات على أن يكون 
العاملين لديهم من السعوديين، فلماذا ال 
يتم تطبيق هذه التجربة في البحرين ؟.

على وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
عمــل اســتبيان يقــف علــى أســباب إلغاء 
الســجات التجارية، وتوقــف الكثير من 

األعمال.

* المؤهالت: 

فــي  دوليــة  دبلــوم  علــى  حاصــل   -
وحمايــة  المهنيــة  والســامة  الصحــة 

بيئة العمل من المملكة المتحدة.
- حاصــل على دبلــوم كمبيوتر وإدارة 

أعمال من المملكة المتحدة.

* الدورات: 

الســامة  فــي  نيبــوش  مؤهــل   -
مــن  للوقايــة  الملكيــة  الجمعيــة  مــن 

الحوادث من المملكة المتحدة.
مــن  الســامة  إدارة  فــي  مؤهــل   -
الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث 

من المملكة المتحدة.
العربــي  النفــط  معهــد  مــن  مؤهــل   -
التدريــب  تقنيــات  فــي  للتدريــب 
الســامة  مجــال  فــي  الموقعــي 

الصناعية.
- حاصــل علــى شــهادة فــي تحســين 

اإلنتاجية.
- حاصل على شــهادة في تحقيق في 
الحــوادث المرويــة مــن إدارة المــرور 

الترخيص.
- شــهادة اإلشــراف العملــي فــي األمن 

من المجموعة )4(.
- شــهادة مــن المركــز الدولــي للتطوير 

اإلدارة في السامة.
- شــهادة مفتشي السامة من جمعية 

الصحة والسامة البحرينية.
- شــهادة تقييم األداء مــن كلية إدارة 

األعمال من جامعة البحرين.
- مؤهل الشــهادة الوطنية في الصحة 
والسام المهنية من المملكة المتحدة.

* العمل التطوعي: 

- رئيــس اللجنــة المركزيــة ألصحــاب 
األعمال.

- عضــو لجنة أجندة األعمال الوطنية 
القطاعــات  لمناقشــة  البحرينيــة 

الحيوية.
- عضو في جمعية الصحة والســامة 

المهنية من 32 سنة.
المؤسســات  جمعيــة  فــي  عضــو   -

الصغيرة والمتوسطة.
- عضــو ســابق فــي جمعيــة البحريــن 
الصغيــرة  المؤسســات  لتنميــة 

والمتوسطة.
- عضــو ســابق فــي جمعيــة الحكمــة 

للمتقاعدين.
- عضــو ســابق فــي جمعيــة المقاولين 

البحرينية.
وصناعــة  تجــارة  غرفــة  عضــو   -

البحرين، لجنة األسواق التجارية.

* الخبرة والعمل:

- عمــل لــدى شــركة بناغــاز 33 عامــا، 
رئيس السامة واألمن الصناعي.

- عمــل لــدى شــركة طيــران الخليج 4 
سنوات مشرف األمن الصناعي.

- عمــل لدى شــركة بابكو ســنة واحدة 
واألمــن  الســامة  إدارة  فــي  موظــف 

الصناعي.

كنت أفضل رياضة البولينغ، لكنني تعرضت إلصابات فتوقفت عن لعبها. «

كما أن من هواياتي القراءة في المجال االقتصادي. «

البنخليل في سطور

**الهوايات

البنخليل متحدًثا إلى “البالد”

الطمــوح ال يقــف عنــد حد، وليس هناك ســن لولوج شــأن جديــد. هذا األمر ينطبق على ضيفنا فــي “لقاء األحد” لهذا 
األســبوع. فقــد فكر في تأســيس مشــروع جديد عندما شــارف على التقاعــد، ليتفرغ لعمله الخاص بعــد تقاعده، ثم 

افتتح شركة أخرى. تعثر بسبب ظروف السوق، ووقف مجددا، ناجحا، قويا، متمرسا.
“البالد” التقت رجل األعمال، رئيس اللجنة المركزية ألصحاب األعمال، أحمد البنخليل، وفيما يلي نص اللقاء: 

ولدت بمنطقة القضيبية في المنامة وترعرعت بالرفاع، رغم أن عائلة البنخليل أصال من الحد، إال أنني لم أســكن 
فيها. فوالدي من الحد ووالدتي من القضيبية. تربيت في السعودية الن والدي كان يعمل في مطار الظهران سابًقا. 

ودرسنا أنا وأخوتي في مدارس شركة أرامكو بمنطقة الثقبة. عدنا إلى البحرين في سبعينيات القرن الماضي، 
وبدأت العمل بشركة أوال اللبالستيك التي كان يمتلكها المرحوم ماجد الزياني.

بــدأت كعامــل ثــم ترقيــت فــي المناصــب تدريجيــا، وتنقلــت فــي عــدد من الشــركات، حيــث التحقت بشــركة 
“بابكو” ســنة واحدة كموظف في إدارة الســالمة واألمن الصناعي بالعام 1974 - 1975، ثم مشــرف األمن 

الصناعــي فــي شــركة طيــران الخليــج لمدة 4 ســنوات. وبعدها )في ســنة 1979( لدى شــركة بناغاز التي 
أمضيت فيها 33 سنة، كرئيس للسالمة واألمن الصناعي، وتقاعدت في 2013. 

وكانت هذه الشركات مدارس تعلمت منها الكثير، واستفدت من خبراتي لدخول القطاع التجاري.
كانت حياتنا بالسابق جميلة رغم تعبها، أيام خير وبركة.

تزوجت في العام 1975، ورزقت بـ 7 أبناء )4 بنات و3 أوالد(.
ويؤمن البنخليل إيمان مطلق بقوله تعالى “إن هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا 

ما بأنفسهم”. ومقولة “إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع”.

أمل الحامد من السنابس | تصوير خليل إبراهيم

العمالة السائبة و”الفيزا المرنة” دمرت “المقاوالت”

bussines
@albiladpress.com

عملت 33 عاما 
في عدد من 

الشركات آخرها 
“بناغاز”

ترشحت للمجلس 
النيابي في 
2002 ولم 

يحالفني الحظ

تربيت بالسعودية.. 
وتعلمت في 

مدارس “أرامكو” 
بالثقبة أحمد البنخليل

بدأت العمل 
التجاري في 

2006 ووسعته 
بعد تقاعدي 

بـ2013

جهود جّبارة 
للجنة المركزية 

ألصحاب 
األعمال

“الهيئة” تخدم 
العمالة.. 

وأصحاب العمل 
ال بواكي لهم!

ــهــا الــكــثــيــر  ــعــلــمــت مــن ــة تـــجـــربـــة مـــمـــيـــزة ت ــي ــاب ــي ــن  تـــرشـــحـــي لـــانـــتـــخـــابـــات ال
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25 أغسطس 2019 األحد
24 ذو الحجة 1440



15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438

تنفرد ميتسوبيشي 
أوتالندر بلمسات 

تصميمية أنيقة وساحرة 
تعزز طابعها الديناميكي، 

إذ حصلت على تصميم 
جديد لمصابيح الصدام 

األمامي الملتفة مع 
هيكل السيارة، وشبكة 
الهواء األمامية البارزة.

tariq.albahar
@albiladpress.com

عن  تكشف  المناسبة  وبهذه  تأسيسها،  منذ   110 بالذكرى  بوغاتي  تحتفل 
الكالسيكية، وتكشف رسميا   EB 110 الجديدة من تراث بوغاتي  سيارتها 

عن Centodieci المحدودة.
بكل  فائقة  سيارة  كانت   1992 العام  في   EB 110 بوغاتي  وصلت  عندما 
تشينتوديتشي  وحتى  تشيرون  بوقاتي  ومــازالــت  وقتها،  في  المقاييس 
تستخدمان بعض التقنيات التي تم حملتها EB 110 بما في المحركات ذات 

شواحن التيربو الرباعية والهيكل المصنوع من الكربون فايبر.
التعديالت  ببعض  ولكن  تــشــيــرون،  شقيقتها  أســاس  على  مبنية  الــســيــارة 
تمكن  حــصــان.   1,600 إلــى  لتر   8.0 W16 سعة  مــحــرك  قــوة  رفــعــت  الــتــي 
تشينتوديتشي من تحقيق تسارع 100-0 كم/س في 2.4 ثانية، وإلى 200 
كم/س في 6.1 ثانية وإلى 300 كم/س في 13.1 ثانية فقط، وتصل سرعتها 

القصوى المحددة إلكترونيا إلى 380 كم/س.

بوغاتي  Centodieci المحدودة
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Grand Touring Sport edition GTS إبداع فــي موديل القمــة

تويوتا الند كروزر بتحديثات استثنائية

ــروزر طــــراز 2020  ــ تــلــقــت تــويــوتــا النـــد كـ
المهمة  التحديثات  لمسات عصرية وبعض 
خــصــوصــا مــع وصـــول تــويــوتــا النــدكــروزر 
 Grand( الجديد  الرياضي  تورينغ  غــرانــد 
إلــى   )Touring Sport edition GTS

البحرين وأسواق الشرق األوسط.
بجيلها  كــروزر  النــد  تويوتا  آخــر  أن  ويذكر 
أولى  وتلقت   2008 العام  أطلقت  الحالي 
2013، وتـــم إعـــادة  ــعــام  ال تــعــديــالتــهــا فــي 
وربما  الثانية  للمرة  وتــجــديــدهــا  تعديلها 
كليا  الجديد  الــطــراز  األخــيــرة قبل وصــول 

في السنوات القليلة المقبلة.
أهم التغيرات البصرية طالت المقدمة التي 
تصميم  مع  بالكامل  جديدة  شبه  أصبحت 
التهوئة  شبكة  فــي  خصوصا  حــداثــة  أكثر 
المنقسمة  األمامية  والمصابيح  األمامية، 
ــدة وغـــطـــاء مــحــرك  ــديـ ــجـ والـــمـــصـــدات الـ

السيارة. 
مــمــا أعــطــى الــســيــارة مــظــهــرا أكــثــر حــداثــة 
أنيقة. كما تم تركيب  وعدوانية وضخامة 
أضواء جديدة إلى الخلف، وأضافة الكروم 

على امتداد عرض السيارة.
بقوة  الــمــرمــوقــة  مكانته  ــى  أرسـ أن  وبــعــد 
باعتباره ملك جميع التضاريس والوجهات، 
يــفــرض تــويــوتــا النــدكــروزر غــرانــد تورينغ 
على  مــجــددا  المهيب  حــضــوره  الــريــاضــي 
الترقيات  من  حزمة  ومــع  الــمــدن.  طرقات 
التي تم تصميمها؛ بهدف جعل القيادة في 
المدن أكثر إرضاًء من أي وقت مضى، فإن 
يجذب  الرياضي  تورينغ  غراند  الندكروزر 
أولئك الذين يتطلعون لقيادة مركبة تتمتع 
بقوة فائقة، ومواصفات راحة ال مثيل لها، 
الطرق.  على  الطاغي  حــضــوره  عــن  فضال 
الرياضي  تورينغ  غراند  كــروزر  الند  يتوفر 
حصريا في فئة VXR بمحرك سعة 5.7 لتر 
 ،Vيتألف من 8 أسطوانات على شكل حرف
ينتج عنه قوة تبلغ 362 حصانا وعزم قدره 

54 كجم- متر )530 نيوتن متر(.
يأتي غراند تورينغ الرياضي بمجموعة من 
بعناية  إعدادها  تم  التي  التصميم  عناصر 
لهذا  الجديدة  اإلطاللة  تبرز  بحيث  فائقة 
الواجهة األمامية  الرائع، بدءا من  اإلصدار 
أمامي  شبك  على  تشتمل  الــتــي  للمركبة 
الــشــكــل، مع  أنــيــقــة  بــثــالثــة قــضــبــان  يتميز 
بحيث  الــداكــن،  الــكــروم  معدن  لمسات من 

تتناغم على نحو سلس مع الجناح األمامي 
أكثر  حضور  ومع  حديثا.  المصمم  السفلي 
األنظار  جميع  لفت  شأنه  من  وجــرأة  قــوة 
الخلفية  المصدات  اتخذت  الطرقات،  على 
مــظــهــرا ريــاضــيــا فــائــقــا مـــع تــصــمــيــم أكــثــر 
 Grand Touring‘ وســم  يحمل  انسيابية، 
هذه  على  فيها  لبس  ال  إشــارة  في   ’Sport

المركبة األسطورة.
تورينغ  غراند  الندكروزر  تجهيز  تم  كذلك 
و8  لتر   5.7 سعة  بمحرك  المزود  الرياضي 
بعجالت   ،V حــرف  على شكل  أســطــوانــات 
باللون  تطعيمات  مــع  بــوصــة   20 ألمنيوم 
التحسينات  فـــإن  عـــام،  وبــشــكــل  األســــود. 
الــجــمــالــيــة الـــتـــي طـــالـــت هـــــذا اإلصــــــدار 
تميزًا  الــمــركــبــة  عــلــى  تضفي  االســتــثــنــائــي 
وحــضــورا مــتــفــردا يــحــرك الــمــشــاعــر بغض 
ــتــضــاريــس الــتــي تــخــوضــهــا.  الــنــظــر عـــن ال

الرياضي  تورينغ  غراند  النــدكــروزر  يتوفر 
التصميم  ألوان  بباقة متنوعة ومذهلة من 
الــمــزايــا  يــأتــي بقائمة مــن  الــخــارجــي، كــمــا 
األمــان  نظام  فيها  بما  المتقدمة  القياسية 
لما قبل التصادم، ونظام كشف الزوايا غير 
المرئية، ونظام تحذيري عند تغيير المسار، 
ونظام ترفيهي 10.1 بوصة للمقعد الخلفي، 
مكبر   14 مع  بوصة   JBL 9 ونظام صوتي 
داخلية  إضــاءة سقف  إلــى  صــوت، إضافة 

نوع LED والكثير غيرها.
الحديثة  للطرازات  وبالنسبة  الداخل،  في 
ابتداًء من العام 2016 عمل فريق التصميم 
عــلــى جــعــل األســـطـــح كــافــة أكــثــر نــعــومــة 
ــم إضـــافـــة عــدد  ــ ــمــلــمــس، وت مـــن نــاحــيــة ال
الــمــكــونــات وتــعــديــل بعضها وإضــافــة  مــن 

التحسينات.
وتحسين  المفاتيح  ترتيب  إعــادة  تم  وقد 

جـــودة ونــوعــيــة الــنــظــام الــصــوتــي ونــظــام 
المتصلة  الــمــهــام  وكــافــة  الـــهـــواء  تكييف 
بــالــســائــق الـــتـــي أصــبــحــت أكـــثـــر ســالســة 
األوجه  تشكيل  إعــادة  تم  بينما  وعمالنية، 
وشكل المفاتيح لجعلها أسهل لالستخدام. 
مـــن األمــــــور الـــجـــيـــدة الــمــســتــحــثــة أيــضــا 
في  كبيرة  جديدة  تخزين  منطقة  إضافة 
ــى شاشة  الــكــونــســول الــوســطــي، إضــافــة إل
بوصة   4.2 بقياس  جــديــدة  رقمية  عــرض 

في أعلى الكونسول الوسطي.
ــــد كـــــروزر أيــضــا عــلــى أحـــدث  وحــصــل الن
أجهزة  مــن  تويوتا  مــن  السالمة  تعديالت 
الــتــحــســس ومـــزايـــا الــســالمــة اإللــكــتــرونــيــة 
أصبح  وقــد  للسائق.  المساعدة  واألنظمة 
رادار جديد  نــظــام  إضــافــة  مــع  ممكنا  هــذا 
ونــظــم رصـــد مــدعــوم بــالــكــامــيــرا األمــامــيــة 

وكذلك أجهزة استشعار أخرى.

كشفت شيفروليه عن كروز 2020 بتحديثات جديدة، حيث تولي الشركة االهتمام 
لهذه السيارة التي تحقق مبيعات جيدة خاصًة في الشرق األوسط.

جاءت مقدمة كروز 2020 بشبك أمامي جديد ومصابيح خلفية LED مع تصاميم 
جديدة للعجالت، أما مقصورتها الداخلية، فقد حصلت على مواد وخامات أعلى 

جودة.
والجيل  فاي، وشحن ال سلكي  واي  التقنية مثل  المزايا  بالعديد من  كما جاءت 
الثالث من نظام شيفروليه للمعلومات الترفيهية بشاشة لمس 8 إنش، أضف على 

ذلك نظام كبح الطوارئ األوتوماتيكي.
ميكانيكًيا تعتمد كروز 2020 على محرك تيربو 1.4 لتر بـ 4 سلندرات يولد قوة 

153 حصانا.

كشفت هوندا عن سيارتها سيفيك 2020 ذات األبواب الخمسة بتحديثات خارجية 
تضمنت تغييرات في الخارجية والمقصورة الداخلية وإضافة بعض التقنيات.

هوندا  وشبك  جديدة  أمامية  ضباب  بمصابيح  تأتي  سيفيك  مقدمة 
وجــود  مــع  األمــامــيــة،  المصابيح  أعلى  أســود  إطــار  الجديد،  المجنح 

مصابيح LED محسنة بفئة سبورت بقوة إضاءة أكبر.
سائق  مقعد  مع  جديدة  بــزخــارف  قيادة  لوحة  بها  السيارة  داخلية 
وسبورت  سبورت  فئات  وحصلت  اتجاهات،   8 في  بتعديله  يسمح 
تورينج على شاشة 7 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي مع زر تشغيل 

لتر   1.5 تيربو  سلندرات   4 بمحرك  تأتي  للمحرك.  قياسي  وإيــقــاف 
قياسي.

الجيل  موعد وصول  اقتراب  بمناسبة 
ــد مـــن رولــــز رويــــس جــوســت،  ــجــدي ال
 Zenith نـــســـخـــة  الـــشـــركـــة  ــقـــت  ــلـ أطـ

المحدودة.
السيارة بمستوى جديد من التفاصيل 
المستوى  على  الداخلي  التصميم  في 
عــلــيــه  ســتــحــصــل  مــــا  وهــــــذا  األول، 
جــديــدة  تــفــاصــيــل   ،Zenith ســـيـــارات 
ستتوفر  التي  التشطيبات  في  دقيقة 
الثمنية  األخشاب  أو  الفاخرة  بالجلود 
للتطريزات  إضافة  فايبر،  الكربون  أو 

المميزة، وتصميم الكونسول الوسطي 
 200EX ــز رويــس ــذي يشير إلــى رول ال
االختبارية التي كانت أساس جوست، 
وســتــحــصــل الــنــســخ الــخــمــســون على 
أرقامها التسلسلية على عتبات األبواب 

بصورة أنيقة.
 Spirit of شعار  سيحمل  الــخــارج  في 
النسخة  بــاســم  نــقــش  عــلــى   Ecstasy
وسيتمكن  إضافية،  كميزة  المحدودة 
كما  سياراتهم  تخصيص  من  العمالء 

يحلو لهم.

شيفروليه كروز 2020 هوندا سيفيك 2020 Zenith رولز رويس جوست

كروس  سيارة  لتقديم  شيري  شركة  تخطط 
ــر أنــيــقــة ومـــتـــطـــورة مـــن عــائــلــة إكــســيــد  ــ أوفـ
شركة  أن  مــؤخــرا  تقارير  وكشفت  الشهيرة. 
تخطط  عاما   22 قبل  تأسست  التي  شــيــري، 
لغزو األسواق الخليجية بسيارة كروس أوفر 
الشهيرة.  إكسيد  عائلة  من  ومتطورة  أنيقة 
موديالت  الشهيرة  العالمات  تنتج  ما  وعــادة 
ــرا لـــوعـــورة  ــظـ ــة بــمــنــطــقــة الــخــلــيــج؛ نـ ــاصـ خـ
تحتاج  التي  الطويلة  والمسافات  التضاريس 

سيارات ذات قوة حصانية رهيبة.
المصممة  تي.إكس  إكسيد  الكبيرة  والسيارة 

ــوعــرة هــي أحــدث  للسير فــي الــطــرق ال
مــــحــــاوالت الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة 

الكبيرة  األســـــواق  لــدخــول 
ــارات مـــتـــعـــددة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ لـ
التجهيز  ذات  األغــــراض 

الرياضي )أس.يو.في(.
وبــالــنــظــر لــلــصــور ومــقــاطــع 

الفيديو، التي انتشرت لهذه 
التواصل  األيــقــونــة فــي مــواقــع 

بهياكل  أتــت  أنها  مالحظة  يمكن  االجتماعي 
ــروعــة. ويــبــدو شكل هــذا الــطــراز  غــايــة فــي ال
مألوفا، فهو يشبه السيارة تويرغ التي تنتجها 
فولكسفاغن األلمانية، كما أنه شبيه من حيث 
التصميم بهياكل آخر نسخ سيارة أيفوك التي 

تصنعها شركة رينج روفر البريطانية.
تــي.إكــس  إكــســيــد  ــمــوديــل  ال وزودت شــيــري 
يلفت  بالكروم  مطلي  عريض  أمــامــي  بشبك 
تعطيها  أخــرى  تجهيزات  عــن  فضال  األنــظــار، 

السيارات،  هــذه  مقصورة  أمــا  االنــفــراد.  طابع 
تتسع  بالجلد  مكسوة  مريحة  بمقاعد  فأتت 
لخمسة ركاب، يمكن التحكم بدرجة حرارتها 
تــم حقن  مــتــطــور. كما  إلــكــتــرونــي  نــظــام  عبر 
قيادة مميزة عليها شاشتان  بواجهة  السيارة 
تعمالن باللمس، ومزودة بمنظومة مولتيميديا 
حــديــثــة، إلـــى جــانــب أنــظــمــة تكييف ونــظــام 
أصبحت  التكنولوجيا  وألن  ــهــواء.  ال لتنقية 
عملت  المستقبل،  ســيــارات  في  أساسيا  أمــرا 
بكاميرات  المركبة  هــذه  تــزويــد  على  شــيــري 
وحــســاســات لــقــيــاس الــمــســافــات من 

األمام والخلف.
الصينية  الشركة  تنس  ولم 
تجهيز أيقونتها بنظام؛ لمنع 
المنعطفات  على  انــزالقــهــا 
ــي  ــامـ ــع أمـ ــ ــ ونـــظـــامـــي دف
ــام آخـــر  ــ ــظـ ــ وربـــــاعـــــي ونـ
يتحكم بحركة كل عجلة 
عــلــى حـــدة عــلــى الــطــرق 

الوعرة.

جديــدة خياليــة  وبتجهيــزات  جــدا  متطــور  بتصميــم 

الشرق األوسط يترقب قدوم شيري إكسيد

حصلت طرز هيونداي من المركبات الرياضية 
كونا   ،2020 لــلــعــام  االســتــخــدامــات  مــتــعــددة 
نجوم   5 تصنيف  على  وتــوســان،  وسانتافي 
في  تصنيف  أعلى  وهــو  العامة،  السالمة  في 
لسالمة  الــوطــنــيــة  اإلدارة  تمنحه  الــســالمــة 
الــواليــات  فــي  السريعة  الــطــرق  على  ــمــرور  ال
تقييم  برنامج  أحد جوانب  بوصفه  المتحدة؛ 
الـــســـيـــارات الـــجـــديـــدة. وتــجــّســد طــــُرز كــونــا 
في  االستثنائية  السالمة  وتوسان  وسانتافي 
حــاالت وقــوع حـــوادث االصــطــدام فضال عن 
لتقنيات  نظرا  االصطدام؛  تجنب  في  قدرتها 
في  متاحة  أصبحت  التي  الجديدة  السالمة 

طرز 2020 منها، والقائمة على نظام “سمارت 
سينس” الذي ابتكرته وطورته هيونداي. 

ويستخدم نظام المساعدة في تجنب 
االصطدام األمامي الكاميرا والرادار 
في  للمساعدة  للمركبة؛  األمامّيين 
اكــتــشــاف حـــدوث تــصــادم وشيك 
األضــرار  تقليل  أو  تأثيره  وتجّنب 

الفرملة  مــن خـــالل  عــنــه،  الــنــاجــمــة 

على  المساعدة  نظام  أمــا  للمركبة.   الــذاتــيــة 
البقاء في المسرب، فيساعد على منع خروج 
ــن مــســارهــا عــرضــيــا، مـــن خــالل  ــمــركــبــة عـ ال
في  للمسارب  الــمــحــددة  الخطوط  استشعار 
الطرق، وقد ُيمسك هذا النظام بزمام توجيه 
دون  للحيلولة  األمــر  لــزم  إذا  تلقائيا  المركبة 
خــروجــهــا عــن مــســارهــا. كــذلــك يــقــوم برنامج 
“تــحــذيــر الــســائــق مــن عــدم االنــتــبــاه” بمراقبة 
أنماط قيادة السائق؛ للكشف عن أي كسل أو 
بإشارة  السائق  ولينّبه  القيادة،  في  استرخاء 
صــوتــيــة ورســـالـــة تــحــذيــر تــظــهــر عــلــى لوحة 

العدادات. وتتضمن تقنيات السالمة اإلضافية 
االصــطــدام  مــن  التحذير  المركبات  هــذه  فــي 
والــمــســاعــدة  الــعــمــيــاء  المنطقة  فــي  بــمــركــبــة 
المركبات  عبور  عند  االصــطــدام  تجّنب  على 
لسالمة  الوطنية  اإلدارة  وُتجري  الخلف.  من 
الـــمـــرور عــلــى الـــطـــرق الــســريــعــة اخــتــبــارات 
المستخدمين  لمنح  سنوية؛  وتصنيف  قيادة 
معلومات عن مدى قدرة المركبات على تحّمل 
االصطدام وتجنبه، عالوة على جوانب أخرى 
كفيلة بتعزيز السالمة في المركبات الجديدة.

وأثــنــت هــيــونــداي على الــتــعــاون الــقــائــم بين 
الطرق  على  المرور  لسالمة  الوطنية  اإلدارة 
السريعة ومعهد التأمين للسالمة على الطرق 
السريعة وقطاع صناعة السيارات، 
والذي أسفر عن جعل نظام 
“التنبيه لوجود راكب في 
معيارا  الخلفي”  المقعد 
قــيــاســيــا فـــي الــمــركــبــات 

الجديدة بالمستقبل.

تمنحــه اإلدارة الوطنيــة للســامة علــى الطرق الســريعة

كونا وسانتافي وتوسان تنال 5 نجوم في السالمة
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كيف تأخذ صورة لشاشة الهاتف بذكاء

بعد أن ترددت أخيرا أخبار مفادها أن النجمة التركية توبا بويوكستون  «
ستشارك في بطولة مسلسل “فيروزة”، نفت توبا هذا الخبر، مشيرة 
إلى أنه لم يتم االتفاق بينها والشركة المنتجة حتى اآلن. على صعيد 

آخر، كانت عدسات مصوري الباباراتزي التقطت صورة لتوبا وزوجها 
رجل األعمال أوموت أفيرغين في أحد شوارع تركيا. ونفت توبا خبر 

حصول خالف كبير بينها وزوجها في الطائرة أمام الركاب، مشيرة إلى 
أنهما استمتعا بالعطلة وقضيا أوقاتا جميلة.

هناك العديد من المواقف التي يحتاج فيها 
Screen� ”المستخدم إنشاء لقطات شاشة 

shot” للهاتف الذكي.
ويمكن ألصــحــاب أحـــدث هــواتــف أبــل آي 
فـــون الــضــغــط عــلــى الـــزر الــجــانــبــي األيــمــن 
الصوت  شــدة  زيـــادة  زر  على  الضغط  مــع 
فــي الــوقــت نفسه؛ مــن أجــل إنــشــاء لقطة 
ستظهر  الزرين  ترك  يتم  وعندما  الشاشة، 
أسفل  في  مصغرة  كصورة  الشاشة  لقطة 
هذه  على  النقر  تــم  وإذا  الــيــســرى،  الجهة 
الصورة، فإنه يمكن مشاركتها مع اآلخرين 
أو تحريرها مباشرة، وعندما القيام بحركة 
لقطة  يتم تخزين  فإنه  اليسار،  مسح جهة 

الشاشة مع “الصور”.
ويتم إنشاء لقطة الشاشة بطريقة مختلفة 
ــمــوديــات  ــون 8 وال ــل آي فـ فـــي هــاتــف أبـ
القديمة من هاتف آي فون والجهاز اللوحي 
تاتش،  بــود  آي  الموسيقى  بــاد ومشغل  آي 
وذلك من خال الضغط المتزامن على الزر 
الرئيسي  الــزر  مع  العلوي  الــزر  أو  الجانبي 
Home. وبالنسبة لألجهزة الجوالة المزودة 
بنظام غوغل أندرويد، فإنها تعمل بالطريقة 
الــشــاشــة من  لقطات  االفــتــراضــيــة إلنــشــاء 

خـــال الــضــغــط الــمــتــزامــن عــلــى زر خفض 
شدة الصوت مع زر الطاقة، وعلى غرار ما 
يحدث مع األجهزة المزودة بنظام أبل “آي 
أو إس”، فإنه يمكن تحرير لقطات الشاشة 
ومــشــاركــتــهــا مــع اآلخـــريـــن عــلــى الــفــور أو 

تخزينها في معرض الصور.
وهـــنـــاك إمــكــانــات أخــــرى إلنـــشـــاء لقطات 

للهواتف  المنتجة  للشركات  وفقا  الشاشة 
الشركات بوضع  الذكية، حيث تقوم بعض 
اإلعــــدادات  قــائــمــة  فــي  الــشــاشــة  لقطة  زر 
السريعة، التي يتم فتحها من خال المسح 
مرة أو مرتين على الحافة العلوية للشاشة 

ألسفل.
ويــتــعــيــن عــلــى أصــحــاب بــعــض مــوديــات 

سامسونج الجديدة المسح بحافة اليد على 
هواوي  هواتف  ألصحاب  ويمكن  الشاشة، 
 Smart تفعيل وظيفة لقطة الشاشة الذكية
Screenshot عن طريق قائمة “اإلعدادات/
ويتم  الحركة”،  في  الذكي/التحكم  الدعم 
إنشاء لقطة الشاشة من خال النقر بمفصل 

اإلصبع مرتين على الشاشة.
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تعد ألعاب الفيديو وســيلة للمنافســة بين الالعبين بعضهم البعض، حيث يجدون من خاللها وســيلة للحصول على اإلنجازات والجوائز في 
هــذه األلعــاب، وفــي كثيــر من األحيان يتباهى الالعبون بحصولهم على التروفي البالتيني في أحد األلعاب، إال أن هناك العبا بحرينيا خطف 
األضــواء وبــات حديــث الجميــع، وهــو الالعب البحريني عبدالحكم الذي تمكن من تســجيل اســمه في موســوعة األرقام القياســية “جينيس” 
كأكثر العب توج بالتروفي. األسطورة البحرينية الجديدة، حكم كريم نجح في تحقيق هذا اإلنجاز بعدما حصد على خمسة ألقاب جينيس. 

وبدأ مشواره مع ألعاب الفيديو منذ الصغر، حيث كان يرى في حصوله على التروفي فخر له ولوطنه.

متى اكتشفت حبك لأللعاب  «
اإللكترونية؟ 

حبي لأللعاب اإللكترونية بدأ وأنا طفل في 
هذا  وزاد   ،١٩٨٨ سنة  الخامسة  أو  الرابعة 
الحب تدريجيا مع تطور األلعاب اإللكترونية.

ما شعورك بعد حصولك على خمسة  «
ألقاب جينيس؟

أبحث عن موسوعة جينيس من سنة  كنت 
وتكرارا  مــرارا  يرفضوني  كانوا  لكن   ،٢٠١١
كــلــمــا قـــدمـــت ألســـبـــاب تـــافـــهـــة، لــكــنــنــي لم 
أستسلم وقدمت لمدة ٧ سنوات أخرى حتى 
قبلوني، وكان هذا شعور جميل جدا؛ ألنني 
وبعد  جينيس  يــدخــل  فـــردي  بحريني  أول 
أخــرى،  مــرات   ٥ دخلتها  قصيرة  بفترة  هــذا 
لي  بالفخر  زاد من فرحي وإحساسي  وهــذا 

ولديرتي البحرين.

 هل حصلت على نقد؟ وكيف كان  «
رد فعلك؟ 

ــنــقــد الــجــيــد  ــنــقــد يـــأتـــي بــشــكــل يـــومـــي، ال ال
ــا أحــتــرم الــنــقــد ووجــهــة نظر  ــ والــســيــئ، وأن
بالنقد  الــغــبــاء  أتحمل  ال  ولكنني  اآلخــريــن، 
السخيف الذي ليس له أي هدف من تعليقه، 
يعانون  أنــهــم  وأتــوقــع  أشــفــق عليهم  هـــؤالء 
مرضا عقليا أو ما شابه ذلك، لكنني تعودت 
على هذا منذ ١٠ سنوات، وما عاد يؤثر عليَّ 
هذا  في  منهم  أقــوى  نفسي  أرى  فأنا  نهائيا، 

المجال.

 من كان المشجع لك لما  «
وصلت اليه؟ 

ــلـــي هم  أصـــدقـــائـــي وأهـ
لــي،  األول  الـــداعـــم 

فـــكـــانـــوا مــعــي 
فــــــي جــمــيــع 

مراحلي، ولم يقصروا معي في شيء أبدا.

 ما أول جائزة حصلت عليها؟ وما كان  «
شعورك؟ 

 2011 في  كانت  عليها  حصلت  جائزة  أول 
في بطولة لعبة قتالية، وحققت المركز االول 
بــالــمــســابــقــة، وكـــان شــعــورا جميا وشــعــرت 
بــالــفــخــر بــنــفــســي كــثــيــرا؛ ألنــنــي كــنــت قد 
تدربت كثيرا لكي أحقق المركز األول.

 أقسى تعليق  «
حصلت عليه؟ 

الــتــعــلــيــقــات قــاســيــة 
ــكــن  ــرة، ول ــيـ ــثـ كـ
أنـــــــــا ذكـــــــرت 
ســابــقــا أنــنــي 

يتطرقون  عندما  خصوصا  الغباء  أتحمل  ال 
أو يقولون  ــحــال والـــحـــرام،  الــديــن وال إلـــى 
ال  وهــم  اللعبة،  هــذه  ممارسة  من  الفائدة  ما 
التعليقات عندما أقرأها  يعلمون شيء، هذه 

ال أقول سوى الحمد هللا على نعمة العقل.

هل من الممكن أن نراك تخترع لعبة  «
للباليستيشن؟

 نعم، أنا حاليا أعمل على لعبة، وعندما أنتهي 
منها سأقوم بتنزيلها على جهاز البايستيشن، 
وإذا نجحت سوف أنزل العديد من األلعاب، 
أصبح  أن  البداية  منذ  حلمي  هــذا  كــان  فقد 

مطورا لأللعاب، ولكن أحتاج الدعم.

 هل تشعر بأن هذه األلعاب تؤثر على  «
اإلنسان من الناحية العقلية؟ 

قصتها  ــعــاب  أل فــهــنــاك  الــلــعــبــة،  عــلــى  يعتمد 
مشاهد  وفيها  عنيفة،  ألعاب  وهناك  مؤثرة، 
عنيفة، لكن ال تؤثر بشكل كبير إذا التزم كل 
شخص بعمر اللعبة، فمثا إذا اشترى أحدهم 
أعــوام،   ٨ الـــ  ذات  لطفلة  سنة   ١٨ لعمر  لعبة 
وليس  األب  بسبب  ســيــكــون  الــتــأثــيــر  فــهــذا 
األلعاب  بــأن  أرى  شخصيا  أنــا  ولكن  الطفل، 
أشياء  منها  تعلمت  ــا  وأن أشــيــاء،  تعلمك  قــد 

إيجابية وليست سلبية نهائيا. 

 بحكم ممارستك للعبة، هل تتمنى  «
إضافة شيء للعبه لتكون لعبة 

العصر؟ 

هو شيء موجود حاليا، لكن ليس باألجهزة 
أثناء  الرائحة  خاصية  إضافة  مثا  المنزلية، 
اللعب، وجهاز يقيس دقات القلب في ألعاب 
باللعبة،  أكــبــر  انــفــعــاال  يضيف  لــكــي  ــرعــب؛  ال

وغيرها من خواص الواقع االفتراضي.
 ما Trophies؟ 

“ هي  “الجوائز  الرسمي  المسمى  أو  التروفي 

أي  فــي  الشخص  بها  يقوم  مهام  عــن  عــبــارة 
لعبة؛ لكي يحصل عليها، مثا أستكمل اللعبة 
على مستوى صعوبة سهلة وصعوبة صعبة، 
أو مثا  مئة،  أو  نقدية  ٥ قطع  أو مثا جمع 
أقتل ١٠ أشخاص بساح معين وغيرها من 

المهام في األلعاب.

»  Trophies ما اإلفادة من اللعبة والـ
في حياتك؟ 

هناك العديد من الفوائد بالنسبة لي من هذه 
تزوجت  أنــي  فائدة  وأول  والــجــوائــز،  اللعبة 
على  منها  المال  أجني  أنني  وثانيا  بسببها، 
مـــدى عــشــر ســنــوات كــونــي عــاطــا وليست 
أو  التروفي  هــو  رزقــي  مصدر  وظيفة،  لــدي 
الجوائز، ومنها اشتهرت وكونت لنفسي اسما 

معروفا عالميا، ودخلت موسوعة غينيس.

لو انقرضت الباليستيشن كيف ستكون  «
حياتك؟ 

ــكــن لو  أجــــاب ضــاحــكــا: هـــذا مــســتــحــيــل، ول

اللعبة سوف ألعب على الكمبيوتر،  انقرضت 
فهناك دائما خيار ثان، فلن ينقرض كل شيء 

بالطبع.

هل أثرت اللعبة على عالقاتك  «
االجتماعية؟ 

كونت  فقد  تماما،  العكس  على  بل  أبــدا،  ال، 
ــاب،  ــعـ ــات اجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة مـــن األلـ عـــاقـ
وتــعــرفــت عــلــى أشـــخـــاص مـــن جــمــيــع دول 
أناسا  أعرف  كوني  كثيرون؛  معارفي  العالم، 
من أنحاء العالم، وأكلمهم يومياأ وزرت بعضا 

منهم.

 ما الذي تطمح إليه؟ «

بحرينية  ــعـــاب  ألـ شـــركـــة  أفـــتـــح  أن  أطـــمـــح 
ــاب وأنـــزلـــهـــم عــلــى جــهــاز  ــعـ أطــــور فــيــهــا األلـ
البايستيشن، ومنها أوظف شبابا بحرينيين 
تكبر  لكي  ومبرمجين؛  ورسامين  مطورين 
باقي  مثل  عالمي  اسم  لها  ويصبح  الشركة، 
يكبر  لكي  جاهدا  عملت  أنني  كما  الشركات، 
فاالسم  االجتماعية،  عاقاتي  وتكبر  اسمي 
االجتماعية  والــعــاقــات  المجال  فــي  الــقــوي 

يعتبر دعاية وتسهيا للمشروع.

البحريني عبدالحكم يحصد 5 ألقاب جينيس في الباليستيشن
أعمل على إنتاج لعبة وطموحي فتح شــركة ألعاب بلمسات بحرينية

كوثر محمد
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أول حالة وفاة بسبب “السجائر اإللكترونية”
أعلنت ســلطات الصحة األميركية أمس الســبت، تسجيل أول 
حالة وفاة وســط موجة من أمراض الرئة المرتبطة بالســجائر 

اإللكترونية.
تــم اإلعالن عن حالة الوفاة التي ســجلت فــي والية إيلينوي، 
خــالل مؤتمــر عبر الهاتف مع صحافيين عقده مســؤولون من 
مراكــز الســيطرة علــى األمــراض والوقاية منهــا وإدارة الغذاء 

والدواء ووزارة الصحة بالوالية.
وتوفي المريض الذي كان يستخدم السجائر اإللكترونية بعد 
إصابتــه بأمــراض رئوية حادة، وفق ما قال المســؤولون، وقد 
ســارعت الســلطات للبحــث عــن الســبب الــذي قد يكــون وراء 

200 حالة محتملة أخرى.
وقالــت المســؤولة الطبيــة فــي واليــة إلينــوي، جنيفــر اليــدن: 
“تلقينــا تقريــرا عــن وفــاة شــخص بالــغ نقــل إلــى المستشــفى 
بعــد تعرضــه ألزمــة تنفســية شــديدة جــراء تدخينه الســجائر 
اإللكترونية”. وهي رفضت اإلفصاح عن جنس المريض، لكنها 
قالــت إن أعمــار المرضــى، الذيــن عولجوا فــي الوالية إلى حد 

اآلن تراوح بين 17 و38 عاما.
ومنــذ نهايــة يونيــو، ســّجلت الســلطات الصحيــة 193 حالــة 
محتملــة مــن األمــراض الرئويــة الحــادة المرتبطة باســتخدام 
الســجائر اإللكترونيــة فــي 22 واليــة أميركيــة، وفقــا لألرقــام 

الصادرة عن مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها.

وال يــزال الســبب غير محــدد، لكن جميع المرضى اســتخدموا 
السجائر اإللكترونية أخيرا لتدخين النيكوتين أو القنب.

وقال مسؤول قسم الصحة في إلينوي، نغوزي إزيكي  «
إن “شدة األعراض التي يعانيها هؤالء مقلقة وعلينا 

أن نحذر من أن استخدام السجائر اإللكترونية قد 
يكون خطرا على الصحة”. لكن إيلينا أرياس نائبة مدير 
قسم األمراض غير المعدية باإلنابة في مراكز مكافحة 

األمراض والوقاية منها، أوضحت أنه رغم أن الحاالت 
بدت متشابهة “فمن غير الواضح إذا ما كان هناك سبب 

مشترك وراء هذه الحاالت”.

انتشــر فــي اإلنترنــت تســجيل فيديــو 
يظهــر حادثــا غريبــا وقــع فــي مصنــع 
مورمانســك  بمقاطعــة  التعديــن 

الروسية.
فقد تعرض كهربائي لصعقة بالكهرباء 

بلغت قوتها 6 آالف فولت.
ووقع هذا الحادث في يوليو الماضي، 
غيــر أن لجنــة التحقيــق الروســية لــم 
تنشــر هذا الفيديو في حينها ونشــرته 

اآلن.

ويظهر التسجيل لحظة إصابة  «
العامل بصعقة كهربائية شديدة 

أثناء قيامه بأعمال إزالة الكابل. 
وتم فورا نقل الرجل المصاب 

إلى المستشفى، مع حروق 
بنسبة %60 من الجسم. وتدل 

المعلومات التمهيدية للتحقيق 
على أن العامل شرع في القيام 

بعمله الخطر هذا بدون أن يرتدي 
المالبس الخاصة في مثل هذه 

الحالة.

نجا بأعجوبة بعد 
صعقة بقوة 6 آالف 

فولت
احتفت الصحف البريطانية، باألمير وليام، بعدما قالت إنه “لقن” أخيه األمير هاري “درسا” 

في الحفاظ على البيئة من خالل السفر بطائرة تجارية عادية وليس طائرة خاصة.

واســتقل األمير البريطاني وليام وأســرته 
الملكــة  جدتــه  لزيــارة  تجاريــة  طائــرة 
إليزابيــث الثانيــة، ليفوز بإشــادة الصحف 
البريطانيــة وســط مقارنــات مــع شــقيقه 
النتقــادات  تعــرض  الــذي  هــاري،  األميــر 
واســتقل  خاصــة.  طائــرات  الســتخدامه 
رحلــة  وأطفالهمــا  كيــت  وزوجتــه  وليــام 

شــركة فــالي بي للطيران إلــى أبردين في 
طريقهم إلى مقــر اإلقامة الصيفي للملكة 

إليزابيث في بالمورال في اسكتلندا.

وجاءت رحلة األمير وليام وأسرته  «
بعد أيام من انتقادات شديدة وجهت 

إلى األمير هاري لركوبه طائرات 
خاصة في أسفاره مع زوجنه ميغان.

فشــلت المركبــة الفضائيــة “ســويوز” التــي تحمــل “فيــدور”، وهــو أول روبــوت بمالمــح 
بشرية، أمس السبت، في االلتحام بمحطة الفضاء الدولية، وفق وكاالت أنباء روسية.

وكالــة  موقــع  علــى  المباشــر  البــث  وانقطــع 
الفضاء الروسية “روسكوزموس” عندما كانت 

“سويوز” على بعد 100 متر من المحطة.
وأقلــع الروبــوت “فيــودور” الــذي يحمــل رمــز 
التعريــف “ســكايبوت إف 850” فــي صــاروخ 
“ســويوز” أطلــق مــن قاعــدة الفضاء الروســية 

في بايكونور في كازاخستان.
الــذي  الفضــي  الروبــوت  هــذا  طــول  ويبلــغ 

يكتســي مالمــح بشــرية 1:80 متــر، وهــو يزن 
حوالى 160 كيلوغراما. 

وله حساب في كل من “إنستغرام”  «
و”تويتر” يستعرض فيه نشاطاته 
اليومية، مثل تعلمه طريقة فتح 

زجاجة مياه. وكان من المفترض أن 
ينفذ الروبوت مهمات مختلفة في 

محطة الفضاء الدولية.

بسبب الطائرات.. وليام يلقن هاري “درسا”

فشل نقل أول روبوت بمالمح بشرية للفضاء

عارضة تقدم زيا مبتكًرا من تصميم باندانا ناروال 
خالل أسبوع الموضة في مومباي )أ ف ب(

ظهر مقطع فيديو لســجناء يركضون داخل ســجن بريطاني بعد أن حفروا ثقوبا 
فــي الجــدران، وهــم يحتفلــون بالهــروب، ليتــم توجيــه اتهامــات لرؤســاء ســجن 

مدينة “ينشستر” بتجاهل تحذيرات من تفكك عدة زنازين.
تظهر لقطات الفيديو المصور بواســطة هاتف تم تهريبه لداخل ســجن، الســجناء 
الهاربين وهم يرمون الطوب من الطابق األول ويرقصون ويضحكون بعد تدمير 
زنازينهم. ووفقا لصحيفة “تليغراف”، 19 سجينا هربوا من زنازينهم ليلة الثالثاء 
الماضــي وهربــوا. وزيــر العــدل روبــرت باكالنــد، أصــدر أمــر بإغــالق الجنــاح فــي 
السجن الفيكتوري المتقادم، ونقل 150 سجينا إلى سجون أخرى حتى إصالحه 
وتجديده. وأضافت الصحيفة أنه تم استدعاء شرطة مكافحة الشغب الستعادة 
النظام باستخدام رذاذ الفلفل، مبينة أن جريمة الهروب تستوجب عقوبة السجن 

لمدة عشر سنوات كحد أقصى.
يذكر أن السلطات حذرت رؤساء السجن قبل 15 شهرا من وقوع الحادث، حيث 
كان السجناء يحاولون الهروب باستخدام أدوات يتم تهريبها من مطبخ السجن.

سجناء بريطانيون يحفرون 
زنازينهم.. ويوثقون الهروب

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الشيشان تفتتح “أضخم وأجمل مسجد” في أوروبا
فــي  الســلطات  افتتحــت 
الشيشــان  جمهوريــة 
الروســية، يــوم الجمعــة، ما 
قالــت إنــه أكبر مســجد في 
حفــل  فــي  وذلــك  أوروبــا، 
مســؤولون  حضــره  كبيــر 

محليون وأجانب.
ويتسع المسجد الذي أطلق 
محمــد،  النبــي  اســم  عليــه 
والــذي زين بالرخــام، ألكثر 

مــن 30 ألــف مصــل، ووصفتــه الســلطات الشيشــانية بأنــه “أضخــم وأجمــل” مســجد في 
أوروبا. وقال رمضان قديروف، رئيس الشيشــان، إن المســجد الذي أقيم في بلدة شــالي 
التي يقطنها 54 ألف نسمة وتقع على مشارف العاصمة جروزني، إنه “فريد في تصميمه 

وأخاذ في حجمه وجماله”.
وزرعــت الســلطات حدائق المســجد بالزهور وتناثــرت فيها نوافير. وقالت الســلطات إن 

الحدائق يمكن أن تتسع لـ70 ألف مصل آخرين.

شــهدت مدينــة لكهنؤ بواليــة براديش 
الهنديــة أغــرب واقعة طــالق، حصلت 
أثنــاء جلســة اســتماع للفصــل بقضية 

تتعلق بالمهر بين زوجين.
أن  ميــل”،  “ديلــي  صحيفــة  وذكــرت 
الــزوج ســعيد راشــد حضــر المحكمــة 
بســبب دعــوى رفعتهــا زوجتــه ضــده 

وعائلته بخصوص المهر.

ورمى سعيد على زوجته سيمي  «
)30 عاما( يمين الطالق 3 مرات 

في قاعة المحكمة، ألنها رفضت 
أخذ علكة منه، قدمها لها أثناء 
انشغالها باستشارة المحامي 

ما أثار حفيظته. ويواجه سعيد 
عقوبة بالسجن تصل إلى ثالث 

سنوات وغرامة مالية بعد انتهاء 
إجراءات التحقيق بقضية مهر 
زوجته سيمي، التي عقد قرانه 

عليها عام 2004.

اســتطاعت الممثلــة األميركية، ســكارليت 
“أعلــى  بلقــب  تفــوز  أن  جوهانســون، 
الممثــالت أجــرا” فــي العالــم، للعــام الثاني 
مجلــة  لتصنيــف  ووفقــا  التوالــي.  علــى 
“فوربس” الســنوي، الذي نشر الجمعة، فقد 
تلقــت ســكارليت جوهانســون، التــي تبلــغ 
دوالر  مليــون   15.5 عامــا،   34 العمــر  مــن 
أكثــر ممــا حققته في العام الماضي 2018، 

ليرتفع أجرها إلى 56 مليون دوالر. 

ويرجع ذلك في المقام األول إلى  «
النجاح العالمي الهائل الذي حققه 

أحدث أفالمها )أفنجرز: إند غيم(، وهو 
الفصل األخير من ملحمة “أفنجرز” 

السينمائية، الذي تقاضت نظير 
بطولتها فيه 35 مليون دوالر.

بالثالثة.. رجل 
يطلق زوجته 

بسبب علكة

سكارليت 
جوهانسون أعلى 

الممثالت أجرا
وقعت قناة إخبارية روسية، في خطأ “ُمحرج”، مؤخرا، وهي تعرض خريطة الدول المجاورة 

ألستراليا، لكنها اعتذرت عن “الخلط” غير المتعمد وقامت بتصحيحه على منصاتها.

وعرضــت قنــاة “آر تــي” الروســية خريطــة 
تظهر اليابان في مكان نيوزيلندا، أما بابوا 
التــي توجــد فــي شــمال أســتراليا،  غينيــا 
فجــرت اإلشــارة إليهــا كما لــو كانــت كوريا 
فــي  الخريطــة،  الجنوبيــة. وجــرى عــرض 
إطــار الحديــث عــن احتمــال نشــر برنامــج 
صاروخي جديد في المنطقة، وهو أمر من 

شأنه أن يزيد التوتر بين بكين وواشنطن.

لكن هذا الخلط الذي وقع مؤخرا  «
ليس هو األول من نوعه، ففي 

مناسبات كثيرة، ال تجري اإلشارة 
إلى نيوزيلندا على الخريطة، 

وذلك بسبب موقعها النائي في 
الكرة األرضية.

قناة روسية تعتذر عن خطأ الخريطة “القاتل”

القفز بالمظالت من “الجسر القديم” في مدينة موستار الذي بني في العهد 
العثماني، في جمهورية البوسنة والهرسك )أ ف ب( واعتذرت القناة الروسية على الخطأ، وقالت إن موظفيها في مكتب واشنطن هم الذين وقعوا فيه أثناء التحضير 

لبرنامج صباحي، وأضافت أنها أصلحت الخطأ وقدمت خريطة للصحافيين حتى ال يقعوا في الخلط مرة أخرى.
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السيجارة اإللكترونية ال تخلو من الضرر
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