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مهدي مديرا للمركز اإلعالمي باتحاد الكرةهل البحرينية مدمنة سوشيال ميديا؟
أصبح التعلق بمواقع التواصل  «

االجتماعي من أكثر األمور الشائعة، 
خصوصا المرأة، حتى وصل الحد لدى 
البعض إلى تجاهل أساسيات الحياة؛ 

لقضاء وقت اكبر على هذه البرامج، 
فهل المرأة البحرينية فعاًل مدمنة على 

مواقع التواصل االجتماعي؟

عين االتحاد البحريني لكرة القدم،  «
اإلعالمي الزميل أحمد مهدي؛ ليكون 
مديرا للمركز اإلعالمي باالتحاد خالل 

الفترة المقبلة. وأورد االتحاد على 
حسابه الرسمي بموقع التواصل 

االجتماعي عن تكليف الزميل أحمد 
مهدي إلدارة المركز اإلعالمي.
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“الداخلية” تطلق سلسلة من االحتفاالت مطلع سبتمبر

االحتفاالت 
والفعاليات 
المجتمعية 

تجسد مسيرة 
100 عام من 
تاريخ شرطة 

البحرين

المنامة - بنا

والتي ظلت خاللها  والــوالء،  العطاء  لعهود ممتدة من  تتويجا 
مواصلة  على  وتــأكــيــدا  والــوعــد،  العهد  على  البحرين  شــرطــة 
الوطن  أمــن  حفظ  أجــل  مــن  والتضحيات؛  اإلنــجــازات  مسيرة 
لعاهل  الزاهر  العهد  التي تحققت في ظل  المكتسبات  وحماية 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تطلق  الجاللة  البالد صاحب 
من  سلسلة  سبتمبر،  مــن  األول  مــن  اعــتــبــارا  الداخلية،  وزارة 
 100 مسيرة  تجسد  التي  المجتمعية،  والفعاليات  االحتفاالت 
رمزا  ومــازالــت،  خاللها  ظلت  البحرين،  شرطة  تاريخ  من  عــام 
للتضحيات والفداء للوطن وحاملة راية الشرف والعزة والوالء 

)٠٢(لقادة البالد من آل خليفة الكرام على مر السنين.

ناشد أكثر من 40 مواطنا وزير اإلسكان باسم الحمر عبر “البالد” الوقوف على سبب 
تأخر تسليمهم شهادات االستحقاق الخاصة بمشروع البحير اإلسكاني منذ ما يقارب 
الستة أشهر، بعد أن امتنعت الوزارة في اليوم الموعود من مارس الماضي عن تسليم 

المنتفعين شهادات االستحقاق بحجة وجود عطل فني بأجهزة الوزارة. 
وقالوا: “تم االتصال بنا من وزارة اإلسكان بتاريخ ۱۱ مارس ۲۰۱۹، الستالم شهادات 
استحقاق المشروع وبعد استالمنا مكالمة من الوزارة عمت الفرحة الكبيرة بين أهلنا 
وأطفالنا، وباليوم التالي توجهنا إلى مقر مبنى الوزارة؛ الستالم شهادة االستحقاق 

لتسليم وحداتنا بعد فترة طويلة من االنتظار، ولكنهم تعذروا بوجود عطل”.

40 مواطنا بانتظار شهادات 
استحقاق “البحير اإلسكاني”

ــوزراء صــاحــب السمو  ــ ــ حــرصــا مــن رئــيــس ال
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة على 
الحفاظ على البيئة البحرية والفطرية وضمان 
الحكومية  الجهات  سموه  أمر  تضررها،  عدم 
المختصة بوقف سحب الرمال، ومنع العمليات 
شمال  في  البحرية  المناطق  في  تجري  التي 
الــمــحــرق وقــطــعــة جــــرادة، حــتــى تــتــم دراســـة 
ــرمــال على  ال الــحــفــر وســحــب  تــأثــيــر عمليات 
ويأتي  الــجــوانــب.  جميع  مــن  البحرية  البيئة 
الصدد في إطار ما يوليه  أمر سموه في هذا 
التي  القضايا  لكل  ومتابعة  اهتمام  من  سموه 
تهم المواطن، واستجابة من سموه لمناشدات 
المخاوف  بخصوص  الغوص  وهــواة  البحارة 
الــبــيــئــات البحرية  بــعــض مــنــاطــق  مــن تــضــرر 
من  الــرمــال.  أنشطة شفط  جـــراء  والــفــطــريــة 
ــد بــوعــنــق بحرص   ــنــائــب خــال ــاد ال جــهــتــه، أشــ

على  ــوزراء  ــ ال رئــيــس  الملكي  السمو  صــاحــب 
الحفاظ على البيئة البحرية والفطرية وضمان 
المرافق  بينما أكد عضو لجنة  عدم تضررها.  
علي  محمد  الشورى  بمجلس  والبيئة  العامة 
الــوزراء  رئيس  الملكي  السمو  أمر صاحب  أن 
يعكس حرًصا واهتماًما ومتابعة مستمرة من 
سمّوه لكل ما من شأنه الحفاظ على الثروات 
أو  تأثير  تعرضها ألي  الطبيعية، وضمان عدم 
ضــرر قــد يـــؤدي إلــى حـــدوث مشكالت بيئية 

تنعكس على صحة اإلنسان.

أظهرت البيانات المالية لصندوق عهدة 
بنك اإلسكان العقارية تسجيل خسائر 
غير محققه تجاوزت الخمسة ماليين 
تكاليف  الــخــســائــر  مــثــلــت  إذ  ــار،  ــنـ ديـ
نفقات رأس مالية إعادة تجديد مجمع 
“السقية بالزا” السكني إثر إخالء نحو 
105 شقة في المبنى من المستأجرين.

للصندوق  المالية  البيانات  وبحسب 
اســتــثــمــار  أول صـــنـــدوق  ــعــد  ي الـــــذي 

عقاري مدرج في البحرين،  فقد سجل 
ألف   486.2 قــدرهــا  أربــاحــًا  الصندوق 
 2019 مــن  األول  الــنــصــف  فــي  ــار  ــن دي
فــي ذات  ديــنــار  ألــف   590 مــع  مقارنة 
الــفــتــرة مــن الــعــام الــســابــق، ولــكــن بعد 
احــتــســاب تــكــالــيــف تــجــديــد وتــطــويــر 
الصندوق  سجل  فقد  السقية،  مجمع 
خسائر غير محققه قدرت بنحو 5.12 

مليون دينار.

لتطوير “السقية بالزا” أمر بوقف سحب الرمال شمال المحرق وجرادة
البيئي الــضــرر  ــة  ــدراسـ لـ ــه  ــوج ي الــــــوزراء  ــس  ــي رئ ســمــو 

سمو رئيس الوزراء

)08(

)02(

ســجل إجمالــي عــدد المنظمــات األهليــة فــي مملكــة البحريــن خالل 
الســنوات الخمــس األخيــرة ارتفاعا بمقــدار 61 منظمــة أهلية، ليبلغ 
إجمالــي عــدد المنظمــات األهلية 641 منظمة فــي 2019 مقابل 580 

منظمة أهلية في العام 2014.

التابعة  المنظمات  تلك  وتــوزعــت 
لوزارة العمل والتنمية االجتماعية 
ــيــفــا، شــمــل  تــصــن  33 نـــحـــو  عـــلـــى 
ــديــنــيــة  ــاالت الــخــيــريــة وال ــجـ ــمـ الـ
ــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ
حيث  ومــن  وغيرها،  والروحانية 
ــمــراكــز  الــتــنــظــيــم تـــوزعـــت بــيــن ال
الخاصة  والــمــؤســســات  والــنــوادي 

والجمعيات واالتحادات وغيرها.
ــمــنــظــمــات  ــلـــت كــــل مــــن ال ــجـ وسـ
التنموية  والــخــدمــات  اإلســالمــيــة 
ــان تـــراجـــعـــا طــفــيــفــا في  ــكــ واإلســ
ــيــــث تـــــراجـــــع عــــدد  عــــــددهــــــا، حــ
ــى 29  ــ الــمــنــظــمــات اإلســـالمـــيـــة إل
منظمة بعد أن كان عددها يبلغ 31 

منظمة، وبعد أن زاد عدد منظمات 
في  واإلسكان  التنموية  الخدمات 
العام 2015 من 11 إلى 12 منظمة، 

عادت ليبلغ عددها 10 منظمات.
11 منظمة على عددها  وحافظت 
ــم تــســجــيــل  ــ ــــوات رغـ ــن قـــبـــل 5 ســ
محدودا  وهبوطا  ارتفاعا  بعضها 
تلك  وتمثلت  الــفــتــرة،  تلك  خــالل 
 ،)21( الــــمــــرأة  ــي:  ــ فـ ــظــمــات  ــمــن ال
الطفولة )5(، كبار السن )4(، التعليم 
الطالبية   ،)3( المهني  والــتــدريــب 
والثروة  البيئة   ،)3( الهوايات   ،)6(
الطبيعية )7(، اإلغاثة )3(، مكافحة 
الفلسطينية  القضية   ،)1( الفساد 

)4(، االتحادات )4(.

61 مؤسسة التحقت بقافلة 
المنظمات األهلية في 5 سنوات

)02(

الــتــوظــيــف  لــســوق  أظــهــر اســتــطــالع رأي 
فـــي الــبــحــريــن أن مــهــنــدســي الــبــرمــجــيــات 
عموما  التكنولوجيا  مجال  في  والعاملين 
خصوصا ما بات يعرف الذكاء االصطناعي 
ومسؤولي  “فينتك”،  المالية  والتكنولوجيا 
األنــظــمــة، هــي الــوظــائــف األكــثــر طلبا في 

السنوات العشر المقبلة.
المديرون  الثانية  المرتبة  فــي  جــاء  فيما 
اإلداريون، ومديرو المشاريع، والمصممون، 
يــتــضــمــن عملهم  ــذي  ــ الـ ــك  ــئـ أولـ خــصــوصــا 
التصميم  فـــي  الــتــكــنــولــوجــيــا  اســـتـــخـــدام 
ــانــي أو الــتــخــطــيــط الــمــكــانــي  ــمــب ــواء ال ــ سـ
)الـــطـــرق والــــشــــوارع .. الــــخ( والـــديـــكـــور. 
أصحاب  شمل  الــذي  االستطالع  واستبعد 
شــركــات وخــبــراء تــوظــيــف وبــاحــثــيــن عن 
تخصصات  “يوغوف”  موقع  وأجــراه  عمل، 
مقدمتها  في  يأتي  حساباتهم  من  تقليدية 
الــطــب والــهــنــدســة الــتــقــلــيــديــة، فــضــال عن 
التخصصات اإلنسانية واآلداب. لكنه أبقى 
الباب مفتوحا أما العاملين في المهن الطبية 
والتمريض  والتخدير  كاألشعة  المساعدة 

وغيرها من التخصصات الشبيهة.

مهندسو البرمجيات 
المالية.. الوظائف 

األكثر طلبا

)09(

برلمانيون: أمر 
سموه يعكس 

الحرص على 
الثروات الطبيعية

محرر الشؤون المحلية

المحرر االقتصادي

مروة خميس

)04(

علي الفردان

مليون دينار
5.5

سيدعلي المحافظة



رئيــس  بحــرص  بوعنــق  خالــد  النائــب  أشــاد 
الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بن ســلمان آل خليفة على الحفاظ على البيئة 
البحريــة والفطريــة وضمــان عــدم تضررهــا، 
الحكوميــة  الجهــات  ســموه  بأمــر  منوهــا 
ومنــع  الرمــال  ســحب  بوقــف  المختصــة 
العمليــات التــي تجــري فــي المناطــق البحرية 
في شــمال المحــرق وقطعة جرادة؛ حتى يتم 
دراســة تأثيــر عمليــات الحفر وســحب الرمال 

على البيئة البحرية من جميع الجوانب.
ودعــا الجهــات المعنيــة بتشــديد الرقابــة على 
هذا األمر للحافظ على الثروة البحرية وعدم 
يمتلــك  أنــه  عــن  كاشــفا  للتخريــب،  تعرضهــا 
معلومــات واضحة مفادهــا أن الحفارات فعًل 
انســحبت مــن جهــة شــمال المحــرق إال أنهــا 
انتقلــت لجهة الجنوب، وهي مســتمرة بالعمل 
فــي مواقــع تؤثر علــى البيئة البحريــة، مطالبا 
بــأن تكــون أعمــال الحفــر بعيدة عــن المناطق 
التــي بهــا ثــروة بحريــة وأن تبقــى محصــورة 
فقــط فــي القنوات المائية والممــرات البحرية 

التي تعتبر المكان األنسب لسحب الرمال.
وعبــر بوعنق عن شــكره وتقدير لســمو رئيس 

الوزراء على تلبية مطالب ممثلي الشعب وأن 
أمــر ســموه في هذا الصدد فــي إطار ما يوليه 
ســموه مــن اهتمــام ومتابعــة لجميــع القضايــا 
المخــاوف  بخصــوص  المواطــن،  تهــم  التــي 
البحريــة  البيئــات  بعــض مناطــق  مــن تضــرر 
والفطرية جراء أنشــطة شــفط الرمال، وعلى 
ســموه  توجيهــات  تنفيــذ  المعنيــة  الجهــات 

بوقف تلك العمليات فوًرا.

والبيئــة  العامــة  المرافــق  لجنــة  عضــو  أكــد 
األمــر  أن  علــي،  محمــد  الشــورى  بمجلــس 
الــذي أصــدره رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
بوقــف ســحب الرمــال ومنــع العمليــات التي 
شــمال  فــي  البحريــة  المناطــق  فــي  تجــري 
المحــرق وقطعــة جــرادة، حتــى يتم دراســة 
تأثيــر عمليــات الحفــر وســحب الرمــال على 
البيئــة البحريــة مــن جميــع الجوانــب، يعتبر 
خطــوة إيجابيــة مــن شــأنها تعزيــز الحفــاظ 
علــى البيئة البحريــة، وحمايتها من مختلف 

المخاطر.
وأشــاد بأمر ســمو رئيس الــوزراء، إذ يعكس 
حرًصا واهتماًما ومتابعة مستمرة من سمّوه 
لــكل مــا مــن شــأنه الحفــاظ علــى الثــروات 
الطبيعية، وضمان عدم تعرضها ألي تأثير أو 
ضــرر قد يــؤدي إلى حدوث مشــكلت بيئية 
أن  مؤكــًدا  اإلنســان،  صحــة  علــى  تنعكــس 
نتائج الدراســة التي أمر بها ســمّوه ستشكل 

إطاًرا ومرجًعا مهًما للحفاظ على البيئة.
وقــف  أمــر  أن  إلــى  علــي  محمــد  وأشــار 
ســحب الرمــال البحريــة يأتــي فــي الوقــت 

الــذي يتطلــب مزيــًدا مــن الجهــود والخطط 
لتوفيــر الحمايــة الشــاملة للمناطــق البحرية 
مــن  منظومــة  وجــود  مؤكــًدا  والفطريــة، 
التشــريعات الوطنيــة واالتفاقيــات الدولية، 
والتــي يجــب أن يقابلهــا التزام بالمســؤولية 
الجهــات  مختلــف  مــن  وحــرص  الوطنيــة، 
العليــا  المصلحــة  للحفــاظ علــى  واألطــراف 

للوطن.

أحمد بن علي يهنئ بفوز المملكة بجائزة “األغا خان للعمارة”

اهتمام جاللة الملك بالمحرق وسام شرف نعتز به

تلقــى عاهل البــلد صاحــب الجللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة من 
رئيس مجلس إدارة نادي المحرق الشــيخ 
خليفــة؛  آل  عبــدهللا  بــن  علــي  بــن  أحمــد 
بمناسبة فوز مملكة البحرين بجائزة )األغا 
خــان للعمــارة( للعــام 2019، عــن مشــروع 

إحياء مدينة المحرق هذا نصها:
الملــك  الجللــة  صاحــب  حضــرة  ســيدي 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة ملــك مملكــة 

البحرين المفدى حفظه هللا ورعاه
السلم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد..
فإنه ليشــرفني يا صاحب الجللة باسمي 
اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  عــن  ونيابــة 
وأعضاء وكافة منتسبي نادي المحرق أن 

نرفــع إلــى مقــام جللتكم الســامي خالص 
التهانــي والتبريــكات بمناســبة فوز مملكة 
البحرين بجائزة )األغا خان للعمارة( للعام 
2019، وذلــك عــن مشــروع إحيــاء مدينة 
بــارزة  علمــة  الجائــزة  لتكــون  المحــرق، 
المحــرق  ومدينــة  البحريــن  تاريــخ  فــي 
العريقة التي ما عرفت إال الوالء والطاعة 
لقيــادة جللتكــم ولوالة األمر من األســرة 
المالكــة الكريمــة طــوال تاريخهــا المجيد، 
وإنهــا اليــوم لتفخــر كمــا يفخــر أهلهــا بأن 
تحظــى بالرعايــة الكريمــة واالهتمــام من 
لــدن جللتكــم ليكون ذلــك تواصل لعطاء 
آباءكــم وأجدادكــم عبــر تاريــخ البحريــن 

العريق.
إن  الجللــة..  صاحــب  حضــرة  ســيدي 

بالمحــرق  هللا  رعاكــم  جللتكــم  اهتمــام 

هــو وســام شــرف نعتــز بــه ومبعــث فخــر 

واعتــزاز، ومصــدر إلهــام لنــا يدفعنــا لبذل 
قصــارى جهدنــا فــي خدمــة الوطــن، وإننا 
والتأييــد  والوفــاء  الــوالء  معانــي  بــكل 
نثــق بــأن قيــادة جللتكــم قــد حققتــم لنــا 
العيــش الكريــم في وطــن الحرية والعدل 

والرفاهية واألمان.
ســيروا ونحن معكم، وعيون هللا ترعاكم، 

وتبارك خطاكم.
ســالمين  هللا  بحفــظ  ســيدي  ودمتــم 

موفقين...
والمخلــص  العمــر  بطــول  لكــم  الداعــي 

لجللتكم

أحمد بن علي بن عبدهللا آل خليفة
رئيس مجلس إدارة نادي المحرق

المنامة - بنا

local
@albiladpress.com

ســجل إجمالي عدد المنظمات األهلية في مملكة البحرين خالل الســنوات 
الخمــس األخيــرة ارتفاعــا بمقــدار 61 منظمــة أهليــة، ليبلــغ إجمالــي عــدد 
المنظمــات األهليــة 641 منظمــة فــي 2019 مقابــل 580 منظمــة أهليــة فــي 

العام 2014.

التابعــة  المنظمــات  تلــك  وتوزعــت 
لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة 
شــمل  تصنيفــا،   33 نحــو  علــى 
والدينيــة  الخيريــة  المجــاالت 
والتعليمية واالجتماعية والروحانية 
وغيرها، ومن حيث التنظيم توزعت 
بيــن المراكــز والنوادي والمؤسســات 
واالتحــادات  والجمعيــات  الخاصــة 

وغيرها.
المنظمــات  مــن  كل  وســجلت 
التنمويــة  والخدمــات  اإلســلمية 
فــي  طفيفــا  تراجعــا  واإلســكان 
عددها، حيــث تراجع عدد المنظمات 

اإلســلمية إلــى 29 منظمــة بعــد أن 
كان عددها يبلغ 31 منظمة، وبعد أن 
زاد عدد منظمات الخدمات التنموية 
واإلســكان فــي العــام 2015 مــن 11 
إلــى 12 منظمــة، عادت ليبلــغ عددها 

10 منظمات.
وحافظــت 11 منظمــة علــى عددهــا 
قبــل 5 ســنوات رغم تســجيل بعضها 
ارتفاعــا وهبوطا محدودا خلل تلك 
الفتــرة، وتمثلت تلــك المنظمات في: 
المــرأة )21(، الطفولــة )5(، كبار الســن 
)4(، التعليــم والتدريــب المهنــي )3(، 
البيئــة   ،)3( الهوايــات   ،)6( الطلبيــة 

اإلغاثــة   ،)7( الطبيعيــة  والثــروة 
القضيــة   ،)1( الفســاد  مكافحــة   ،)3(

الفلسطينية )4(، االتحادات )4(. 
فــي  زيــادة  منظمــة   19 وشــهدت 
العامــة  المنظمــات  وهــي  عددهــا، 
والموهبــة  اإلعاقــة  وذوي  واألســرة 
الجســدية  والصحــة  واإلبــداع، 
الحيوانيــة،  والرعايــة  والنفســية، 
وحقــوق  االجتماعيــة،  والمســؤولية 
اإلنسان، والتنمية الوطنية، والعملية، 
والتعاونيــة،  والخيريــة،  والمهنيــة، 
والمؤسســات الخاصــة، والخليجيــة، 
والكنائس، والمجموعات الروحانية، 
والجاليــات، والصداقة مع الجاليات، 

إضافة إلى النوادي.
وحلت المنظمات الخيرية على رأس 
القائمــة مــن حيــث إجمالــي عددهــا 
البالــغ 112 منظمــة، تلتهــا المنظمــات 

ثــم  منظمــة،   81 بمجمــوع  المهنيــة 
 65 بعــدد  الخاصــة  المؤسســات 
منظمــة، والجاليات بعدد 40 منظمة، 
 36 بعــدد  خامســا  النــوادي  وحلــت 

منظمة.
وســجلت منظمــات مكافحــة الفســاد 
بمجمــوع  عــددا  المنظمــات  أقــل 
منظمــة واحدة فقــط، فيما حلت في 
ذيل قائمة المنظمات من حيث العدد 
كل مــن منظمــات اإلغاثــة والتعليــم 
لــكل  منظمــات   3 بعــدد  والهوايــات 
منهــم، أعقبتهــا منظمــات كبــار الســن 
واالتحــادات  الفلســطينية  والقضيــة 
منهــم،  لــكل  منظمــات   4 بعــدد 
وأخيــرا تلتهــم منظمــات المســؤولية 
الحيوانيــة  والرعايــة  االجتماعيــة 
لــكل  منظمــات   5 بعــدد  والطفولــة 

منهم.

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
جمهورية  رئيسة  إلــى  تهنئة  برقية 
ســلــوفــاكــيــا زوزانــــــــا تــشــابــوتــوفــا؛ 
بــالدهــا،  اســتــقــالل  ذكــــرى  بمناسبة 
أعرب جاللته فيها عن أطيب تهانيه 
وتمنياته لها بهذه المناسبة الوطنية.

وبعث جاللة الملك برقية تهنئة إلى 
رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت 
ميرضياف؛ بمناسبة ذكرى استقالل 
بالده، أعرب جاللته فيها عن أطيب 
المناسبة  بهذه  لــه  وتمنياته  تهانيه 

الوطنية.

المنامة - بنا

641 منظمـــــــــــــــــــــة فـــــــي 2019 تتصــــــدرهــــــــــــــــــا “الخيـــــــريــــــــــــــة”

61 مؤسسة التحقت بقافلة المنظمات األهلية في 5 سنوات

جاللة الملك يهنئ 
سلوفاكيا وأوزبكستان 

بذكرى االستقالل
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تتويجــا لعهــود ممتــدة مــن العطــاء والــوالء، والتــي ظلــت خاللها شــرطة البحرين علــى العهد والوعــد، وتأكيدا علــى مواصلة 
مســيرة اإلنجــازات والتضحيــات؛ مــن أجــل حفظ أمن الوطن وحماية المكتســبات التــي تحققت في ظل العهــد الزاهر لعاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، تطلــق وزارة الداخليــة، اعتبارا من األول من ســبتمبر، سلســلة من 
االحتفــاالت والفعاليــات المجتمعيــة، التــي تجســد مســيرة مئــة عام مــن تاريخ شــرطة البحرين، ظلــت خاللهــا ومازالت، رمزا 

للتضحيات والفداء للوطن وحاملة راية الشرف والعزة والوالء لقادة البالد من آل خليفة الكرام على مر السنين.

ومــن المقرر، تدشــين هــذه الباقة من 
المجتمعيــة  والفعاليــات  االحتفــاالت 
التي تجسد الشراكة المجتمعية، برفع 
رايــة وزارة الداخليــة، يزينهــا شــعار 
المئويــة، لتنطلــق بعدهــا سلســلة مــن 
البرامــج التي تبرز التاريخ الحضاري 
ومســيرة التطويــر والتحديــث التــي 
أصبحت أحد مرتكزات األداء األمني 

بمفهومه الشامل.
وتأسســت شــرطة البحرين في العام 
العظمــة  صاحــب  مــن  بأمــر   1919

المغفــور لــه بإذن هللا الشــيخ عيســى 
بــن علــي آل خليفــة حاكــم البحريــن، 
ليصــدر بعــد ذلك قانون الشــرطة في 

العــام 1920 والــذي عــرف بـــ )قانــون 
البوليــس( كأول تشــريع قانونــي فــي 
البحرين، ينظم العمل الشــرطي وفق 
معاييــر منضبطة لحفــظ أمن الوطن، 
تحقيــق  البحريــن  شــرطة  ولتبــدأ 
قفــزات واســعة فــي شــتى المجاالت 

األمنية والخدمات الشرطية.
التاريخيــة  المحطــات  ووفــق 
اهتمــام  ووســط  البحريــن،  لشــرطة 
بأمــن  الكــرام  خليفــة  آل  حــكام  مــن 
واالعتمــاد  والمواطنيــن  الوطــن 

علــى الكفــاءات الوطنيــة، تســارعت 
تشــكيل  وتــم  الشــرطية  التطــورات 
التــي  العديــد مــن األجهــزة األمنيــة، 
تلبــي المتطلبات األمنية وتســهم في 

تحقيــق الســلمة العامــة للمواطنين، 
كمــا تم إطلق إســتراتيجية التطوير 
والتحديث بكافة اإلدارات واألجهزة 
األمنيــة، واتجهــت الشــرطة بجانــب 

عملها األمني إلى العمل الخدمي.
علــى  البحريــن  شــرطة  ظلــت  وقــد 
امتــداد هــذه المئويــة، علــى مســافة 
قريبــة من كافــة المواطنيــن، ملتزمة 
بعهــد مــن الــوالء واالنتمــاء للوطــن، 
الشــراكة  بمقتضيــات  متمســكة 
شــرطة  جعــل  مــا  وهــو  المجتمعيــة، 
المــزج  فــي  تميــزا  األكثــر  البحريــن، 
والخدميــة  العصريــة  الشــرطة  بيــن 
الواقــع  يعكــس  إذ  والمجتمعيــة، 
الميداني تطبيقا حديثا لمعايير األمن 
والســلمة وتلبية متطلبــات التوعية 
والشــراكة فــي العديد مــن المجاالت، 
وأصبحــت شــرطة البحريــن، اليــوم، 
شرطة حديثة تتبنى العمل الشرطي 
بجانــب  لهــا  أساســا  المجتمعــي، 
توظيــف أســاليب وتطبيقــات الذكاء 

االصطناعي.

المنامة - بنا

“الداخلية” تطلق سلسلة من االحتفاالت والفعاليات المجتمعية بداية سبتمبر

الحفارات انسحبت 
لجنوب المحرق 

وتستكمل شفط الرمال

االلتزام بالمسؤولية 
الوطنية مطلب 

مهم
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 منظمات أهلية بالنسبة إلى إجمالي عدد المنظمات 5أعلى 

 الجاليات

 المهنية

 النوادي

 المؤسسات الخاصة

 الخيرية

 أخرى

سيدعلي المحافظة

تجسد مسيرة 
100 عام من تاريخ 

شرطة البحرين

قاللي - جمعية قاللي للصيادين

القضيبية - مجلس الشورىالمنامة - مكتب النائب خالد بوعنق

رفــع رئيــس جمعيــة قاللــي للصياديــن محمد جاســم الدخيــل وأعضاء 
الجمعيــة أســمى آيات الشــكر والتقديــر لرئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة؛ علــى أمــر ســموه الكريــم 
بوقف ســحب الرمال، ومنع العمليات التي تجري في المناطق البحرية 
شــمال شــرق المحرق وقطعة جرادة، وما يســببه من ضرر  على البيئة 

البحرية.

ولفتــوا إلــى أن أوامــر وتوجيهــات 
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب 
فــي صالــح  دومــا  تصــب  الــوزراء 
ضمنهــم  ومــن  كافــة،  المواطنيــن 
فئة الصيادين، حيث يوجه ســموه 
احتياجاتهــم،  لتلبيــة  باســتمرار 
إلــى  الراميــة  الجهــود  إطــار  فــي 
الصيــد  مهنــة  علــى  المحافظــة 
باعتبارهــا مصــدرا لألمــن الغذائــي 

في مملكة البحرين. 
وأوضحوا أن أوامر صاحب السمو 
جــاءت  الــوزراء،  رئيــس  الملكــي 
استجابة لمناشدات البحارة وهواة 

المخــاوف  بخصــوص  الغــوص 
مــن تضــرر بعــض مناطــق البيئــات 
البحريــة والفطريــة؛ جراء أنشــطة 
الرمــال، ممــا يعكــس مــدى  شــفط 
حــرص ســموه واهتمامــه بمتابعــة 

القضايا التي تهم المواطن. 
وقالوا إن توجيهات وأوامر ســموه 
للصياديــن  داعمــة  دومــا  تأتــي 
صــون  إلــى  وتهــدف  البحرينييــن، 
حقوقهــم، والحفــاظ علــى مصــادر 
رزقهم؛ تأكيًدا لسياســة ســموه في 
توفيــر المســتوى المعيشــي اللئــق 

للمواطنين.

“قاللي للصيادين”: أوامر سمو رئيس 
الوزراء تصب في صالح المواطنين كافة

علي يشيد بأمر سمو رئيس الوزراء بشأن وقف سحب الرمالبوعنق يشيد بأمر سمو رئيس الوزراء بالحفاظ على البيئة البحرية

جاللة الملك



كانت الساعة تشير إلى الثانية والنصف من ظهر يوم السبت 31 أغسطس 2019 حينما اجتمع أكثر من 20 غواًصا محترًفا من أعضاء 
فريــق البحريــن للغــوص التطوعي وقرابة 200 مشــارك من المواطنين والمقيمين في الحملــة الوطنية لتنظيف البحار “بحرنا نظيف”، 
في مرفأ الصيادين بالمحرق؛ لتبدأ عملية تنظيف المرفأ تحت الماء وعلى الشاطئ في طقس بلغت درجة حرارته 48 درجة مئوية.

فرق عمل فوق وتحت الماء

لتســجيل  المنظمــة موقًعــا  اللجنــة  وخصصــت 
ومــن  متطوعيــن  غواصيــن  مــن  المشــاركين 
فريــق  نظمهــا  التــي  الحملــة  ضمــن  جمهــور 
البحريــن للغوص بالتعاون مــع المجلس األعلى 
للبيئــة ودعم من جهات رســمية وأهلية، وفرت 
فيــه كذلك معــدات الغوص ومســتلزمات حملة 
التنظيــف إضافــة إلــى ركــن الفحــوص الطبيــة 
واإلســعاف، وكانت نقطة البداية بكلمة قصيرة 
وجههــا رئيــس فريــق البحريــن للغــوص خالــد 
الســعيد شكر فيها مبادرة الحضور التي تعكس 
إيمانهــم بحمايــة البيئــة، وقدم شــرًحا مختصًرا 
عــن األهــداف وآليــة العمــل مــن خــال توزيــع 
المشــاركين والمشــاركات إلــى مجموعات تضم 
كل مجموعــة 8 أفــراد لتنظيــف شــاطئ المرفــأ 
وتخصيــص موقــع جمــع النفايــات والمخلفــات، 
فيمــا غطــس الغواصــون لرفــع المخلفــات مــن 

تحت الماء وفق المواقع التي حددت لهم.

وضع برامج توعية

وفيما يتعلق بالخطوة التالية بعده هذه الحملة، 
قــال رئيــس الفريق خالد الســعيد إن اختيار هذا 
الموقــع لحاجتــه إلــى إعــادة التأهيــل بســبب مــا 
يتعــرض لــه مــن مشــكلة رمــي المخلفــات، وكل 
مــا نســعى لــه حالًيا هــو إعادة وجهــه الجميل ثم 
نواصل بعد ذلك بالتعاون مع الجهات المشــاركة 

في وضع برامج توعية المجتمع.
أن  إال  ســاعات،   3 مدتهــا  “الحملــة  أن  وأردف 
توعيــة المجتمــع ونشــر الوعــي بحمايــة البيئــة 
سيحتاج إلى وقت طويل، خصوًصا أن الخطوة 
التــي ســنقوم بهــا نهايــة الحملــة هــذا اليــوم هي 

جمع المخلفات وفرزها وإعادة تدويرها”.
واتفقــت معه رئيــس العاقات العامــة بالمجلس 
األعلــى للبيئــة ريما محمــد بالقــول إن توجيهات 
الممثل الشخصي لجالة الملك ورئيس المجلس 
األعلــى للبيئــة ســمو الشــيخ عبدهللا بــن حمد آل 
خليفة، تصب في تقديم كل الدعم والتسهيات 

ومنهــا  البيئــة،  لتنميــة  المجتمعيــة  للمبــادرات 
التطوعــي،  للغــوص  البحريــن  فريــق  مبــادرة 
فــي هــذا  بالوعــي  البحرينــي يتمتــع  فالمجتمــع 
الشــأن، لكننا نســتهدف في هــذه الحملة مرتادي 
البحــر والصياديــن، وســنواصل العمل في تقديم 
برامــج توعيــة ومحاضــرات وزيــارات ميدانيــة 
بلغــات عــدة بمــا يشــمل العمالــة غيــر البحرينيــة 

العاملة في هذا القطاع.

أهمية وقف التعديات

فاطمــة  الحملــة  منســقة  أكــدت  جهتهــا،  مــن 
الصيرفــي أهميــة وقــف التعديــات علــى البيئــة 
البحريــة، فمرفــأ الصياديــن بالمحــرق مــن أكبــر 
المرافــئ فــي البحريــن وهــو مــن أكثــر المواقــع 
بالبيئــة، وحــرص  تعديــات مضــرة  التــي تشــهد 
فريــق البحريــن للغــوص التطوعــي بالتعــاون مع 
المجلس األعلى للبيئة على تنظيم حملة وطنية 
بدعــم مــن القيــادة الرشــيدة، وقد حظــي الفريق 
بــكل التســهيات والدعــم إلنجــاح برنامــج عمله 

فــي الحملــة، ممــا فتــح المجــال لتنشــيط العمــل 
بمشــاركة ممثليــن من مختلف الجهات الرســمية 
والحضــور مــن المواطنيــن والمقيميــن، مــا يــدل 
علــى تكاتــف الجميــع فــي ســبيل حمايــة الثــروة 

البحرية والبيئة على اختافها.
وعــن مشــاركة الغواصيــن قالــت “هــم مــن أكثــر 
البيئــة  ســامة  علــى  يحرصــون  الذيــن  النــاس 
البحرية، ويشــاهدون ما تتعرض له من مخاطر، 
تعتبــر  التــي  الحملــة  هــذه  لدعــم  بــادروا  لذلــك 

هــذه  وفــي  البحريــن،  فــي  نوعهــا  مــن  األولــى 
األجــواء الحــارة، والمســاهمة الكبيــرة فــي إزالة 
المخلفــات وفرزهــا وإعــادة تدويرهــا”. وإضافــة 
البحريــن  للبيئــة وفريــق  المجلــس األعلــى  إلــى 
للغوص التطوعي، فقد شاركت في دعم ورعاية 
الحملــة جهات عــدة منهــا: إدارة الرقابة البحرية 
“الثروة الســمكية”، منظمة األمم المتحدة للبيئة، 
وزارة الداخلية “خفر الســواحل”، وزارة األشغال 
وشــؤون البلديــات والتخطيط العمراني، شــركة 

خدمــات مطــار البحريــن “بــاس”، جمعيــة الهال 
األحمــر البحرينــي، فريــق نبضة حيــاة التطوعي 

اإلسعافي ومؤسسة منصة تجليات السعادة.
مــن جانــب  نشــطة  بمشــاركة  الحملــة  وتميــزت 
العديــد مــن مراكــز الغــوص وهــي: ريكــو ســنتر، 
دايف فيشــن، ســكوبا اليف، ماجان، ديب ســي، 
سكوبا ماستر، هوم دايف، وعبرت الصيرفي عن 

تقديرها واعتزازها بهذا التعاون البناء.

03 local@albiladpress.com
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قامت مراكز الغوص المسجلة في مملكة البحرين باختبار تجربة الغوص في أكبر منتزه تحت الماء في العالم اليوم )السبت(، 
بعــد انتهــاء المرحلــة األولــى من المشــروع والتي تمثلــت في نقل هيكل طائرة بوينج 747 الممتدة علــى طول 70 متًرا من ديار 
المحــرق إلــى منطقــة منتزه الغوص الواقعة في شــمال مياه البحرين في يونيو الماضــي، وبعد أن تمت عملية غمر الطائرة في 
قاع البحر بعمق يتراوح بين 20 إلى 22 متًرا بنجاح في محطتها األخيرة وتثبيتها في وســط المنتزه الذي يمتد على مســاحة 

100 ألف متر مربع.

والتجــارة  الصناعــة  وزارة  وأكــدت 
األيــام  فــي  ســتدعو  أنهــا  والســياحة 
محبــي  مــن  الجماهيــر  المقبلــة  القليلــة 
المائيــة  واأللعــاب  الغــوص  رياضــة 
لحضــور افتتــاح المنتــزه، بعــد أن قامت 
مراكــز الغــوص المســجلة بتجربــة رحلــة 
وفحصــه  الطائــرة  هيــكل  إلــى  الغــوص 
لمطابقتــه مــع معاييــر األمــن والســامة 
والتأكــد مــن اســتيفاء اشــتراطاتها بمــا 
يتيــح تجربة مميزة وآمنة لمرتاديه، كما 
قــدم الغواصــون عــدًدا مــن الماحظــات 
تحقيــق  فــي  يســهم  بمــا  التطويريــة 
تطلعــات محبــي رياضــة الغــوص ويضع 

لافتتــاح  تمهيــًدا  األخيــرة  اللمســات 
الرسمي للمنتزه قريًبا.

وجددت الــوزارة دعوتهــا لمحبي رياضة 
الغــوص واأللعــاب المائيــة للقيــام بحجــز 
مراكــز  مــن  أٍي  عبــر  للمنتــزه  رحلتهــم 
والتــي  والمرخصــة  المعتمــدة  الغــوص 
يمكــن الحصــول علــى قوائمهــا من خال 
www.dive�  الموقــع اإللكترونــي للمنتزه

bahrain.com، مؤكدًة أنه تم تهيئة هذه 
المراكــز وتزويدهــم باألنظمــة والقوانيــن 
الخاصة بتنظيم الرحات للمنتزه، كما أن 
هــذه المراكز تم إعدادها لتقديم خبراتها 
للمواقــع  وإرشــادهم  المنتــزه  لمرتــادي 

تحت الماء مع ضمان أمنهم وسامتهم.
كمــا نوهت الــوزارة إلى أنه من المخطط 
لــه أن يشــتمل المنتزه تحت المــاء عددًا 
إلــى  باإلضافــة  الجاذبــة  المواقــع  مــن 
الشعاب المرجانية االصطناعية البحرية، 
ونســخة طبــق االصل من بيــت النوخذة 
التقليدي التي سيتم تثبيتها تحت الماء 
في المراحل المقبلة من المشروع والتي 
يعكــف عليهــا فريــق العمــل فــي الوقــت 
الراهــن، مــن أجــل تشــكيل مســاكن آمنة 
للنظــام البيئي البحري في المملكة، ومن 
المرجانيــة  الشــعاب  نمــو  أجــل تشــجيع 
وتطوير البيئة المستدامة للمساهمة في 

ازدهــار الحيــاة البحريــة حيــث يعــد هذا 
المنتــزه أكبــر منتــزه للغــوص فــي العالــم 
وسيشــكل تجربة ممتعة للسياح ولهواة 

المســاحة  مــع  خاصــة  الغــوص  رياضــة 
المشــروع  هــذا  يغطيهــا  التــي  الكبيــرة 
وسيســهم كذلــك فــي توفيــر مــادة ثرية 

للمهتميــن والباحثيــن فــي مجــال البيئــة 
البحرية وتنامي الوعي البيئي بمكونات 

الحياة البحرية وأهمية الحفاظ عليها.

 

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

مراكز الغوص المسجلة تجري اختبارا ألكبر منتزه تحت الماء بالعالم
ــن والــســامــة ــ ــا بــعــد مــطــابــقــتــه مـــع مــعــايــيــر األم ــًب ــري افــتــتــاحــه لــلــجــمــهــور ق

منسقة الفعالية فاطمة الصيرفي تتابع التسجيل والتجهيزات

الغواصون توزعوا على مواقع محددة لرفع المخلفات من تحت الماء

رئيس فريق البحرين للغوص خالد السعيدي يوجه كلمة للمشاركين

إقبال المتطوعين على الرغم من حرارة الطقس

فريق العمل توزعت على الشاطئ لرفع المخلفات

ــة ــلـ ــلـ ــظـ ــمـ ــة األمــــــــاكــــــــن الـ ــ ــ ــل ــ ــ رغـــــــــم الـــــــــحـــــــــرارة الــــــشــــــديــــــدة وق

عشرات الغواصين والمتطوعين يعيدون الوجه الجميل لمرفأ المحرق للصيادين

سعيد محمد
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ناشــد أكثــر مــن 40 مواطنــا وزيــر اإلســكان باســم الحمر عبــر “البالد” الوقوف على ســبب تأخر تســليمهم شــهادات االســتحقاق 
الخاصة بمشروع البحير اإلسكاني منذ ما يقارب الستة أشهر، وذلك بعد أن امتنعت الوزارة في اليوم الموعود من شهر مارس 

الماضي عن تسليم المنتفعين شهادات االستحقاق بحجة وجود عطل فني بأجهزة الوزارة. 

وقالــوا: “ تــم االتصــال بنا مــن قبل وزارة 
اإلســكان بتاريخ ۱۱مــارس ۲۰۱۹، وذلك 
مشــروع  اســتحقاق  شــهادات  الســتالم 
البحير اإلســكاني وبعد اســتالمنا مكالمة 
من وزارة اإلســكان عمت الفرحة الكبيرة 
التالــي  وباليــوم  وأطفالنــا،  أهلنــا  بيــن 
توجهنــا إلــى مقــر مبنــى وزارة اإلســكان 
لتســليم  االســتحقاق  شــهادة  الســتالمنا 
وحداتنــا الســكنية بعــد فتــرة طويلة من 

االنتظار، ولكنهم تعذروا بوجود عطل”.
أحــد  فاجأنــا  االنتظــار  “بعــد  وأردفــوا: 
الموظفيــن بالــوزارة يفيــد بوجــود عطــل 
فنــي فــي جهاز الــوزارة وأنه ســوف يعاد 
االتصال بنا بعد أسبوع الستالمنا شهادة 
االســتحقاق إال أنه مضــى على ذلك أكثر 

من 6 أشهر ولم نستلمها بعد.
وأضافــوا: “بعد خروجنا  من مبني وزارة 
اإلسكان وصلتنا رسالة نصية من الوزارة 

نــود  المواطــن  عزيــزي  مضمونهــا:  كان 
االعتــذار لتأجيــل موعــد اســتالم شــهادة 
االســتحقاق لمشــروع البحيــر اإلســكاني 

يتــم  وســوف  فنــي  خلــل  لوجــود  نظــرا 
التواصــل معك الحقا لتحديد موعد آخر 
لمشــروع  االســتحقاق  شــهادة  الســتالم 

البحيــر. وإلــى اآلن لــم نســتلم أي اتصال 
مــن قبــل وزارة اإلســكان ولــم نســتلم أي 

رسالة من الوزارة تحفظ لنا حقنا”.
مــع  تواصلــوا  انهــم   المنتفعــون  وبيــن 
وزارة اإلســكان أكثــر مــن مــرة، والــوزارة 
تؤكــد فــي كل مــرة عــدم جهوزيــة البنية 
التحتيــة، علمًا أن البنية التحتية مكتملة 
ومضى على جهوزية الوحدات الســكنية 
فترة من الزمن ولم يسكنها أحد ولم يتم 

تسليمها للمواطنين.
وطالبــوا بان ُتوزع شــهادات االســتحقاق 
الوحــدات  توزيــع  خــالل  حقهــم  لحفــظ 
مازالــوا  أنهــم  إلــى  مشــيرين  الســكنية،  
يعيشــون في شــقق لإليجار مع أطفالهم، 
وأن أصحــاب تلــك الطلبــات مضــت على 

انتظارهم عشرات السنين.

توزيع الشهادات

يذكر أن وزير اإلسكان باسم الحمركشف 
االســتحقاق  شــهادات  توزيــع  بــدء  عــن 
شــهر  فــي  اإلســكاني  البحيــر  لمشــروع 
أبريل الماضي. وقال الوزير في رده على 

سؤال برلماني للنائب أحمد األنصاري إن 
التوزيع سيستوعب 227 أسرة بحرينية، 
وذلــك فــي مرحلــة أولــى، الفًتــا إلــى أن 
نســبة اســتفادة أهالي منطقــة الرفاع من 

المشــروع مبنية على معايير محددة في 
القــرار الــوزاري 909 لســنة 2015 بشــأن 
نظــام اإلســكان، وبالتحديــد المــادة رقــم 
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الرسالة النصية التي بعثتها وزارة األسكان لمنتفعي وزارة األسكان 
بشأن تأجيل موعد أستالم شهادة األستحقاق

40 مواطنا بانتظار شهادات استحقاق “البحير اإلسكاني”
أشــهر  6 لمــدة  اســتالمهم  موعــد  أجلــت  الــوزارة 

توصية باعتماد أخالقيات العمل اإلسالمية مدونة سلوك للموظفين
المالي االنــضــبــاط  لتحقيق  الــعــامــة  الــخــدمــات  أداء  فــي  الــمــســاءلــة  دور  تــؤكــد  ــة  ــروح أط

أوصــت أطروحــة دكتــواره بعنــوان “تأثير المســاءلة كمتغير معتدل وأخالقيات العمل اإلســالمية كمتغير وســيط علــى العالقة بين 
رأس المال البشــري وأداء الخدمات العامة في البحرين” حصل بموجبها إبراهيم بوســنان على درجة الدكتوراه في فلســفة اإلدارة 
من كلية اإلدارة بجامعة أوتارا الماليزية في مارس 2019 صانعي القرار في البحرين التركيز على الدور المهم لرأس المال البشري 
علــى أداء الخدمــات العامــة، والــذي يمكــن تحقيقه من خالل رفع مســتوى التدريب والخبــرة والمهارات والمعرفــة واختيار العنصر 

البشري المؤهل وصاحب الكفاءة واإلبداع ووضعه في المكان المناسب مع زيادة الحوافز والمكافآت المالية.

المهــم  الــدور  علــى  بالتركيــز  أوصــت  كمــا 
العامــة  الخدمــات  أداء  علــى  للمســاءلة 
مــن خــالل التأكيــد علــى المســاءلة الفعالــة 
والحقيقيــة وذات المغــزى التــي تــؤدي إلــى 

تحقيق األداء العالي واالنضباط المالي.
وأوصــت الدراســة بالتركيز علــى الدور الهام 
أداء  علــى  اإلســالمية  العمــل  ألخالقيــات 
الخدمــات العامــة وإعتمادها مدونة وقواعد 
ســلوك لجميــع فئــات الموظفين فــي القطاع 

العام.
وذكــر ســنان فــي ملخــص مشــكلة الدراســة 
بعــدم  البحريــن يوجــد شــعور عــام  أن فــي 
الرضــا عــن أداء الخدمــات العامــة، ويالحظ 
ذلــك من خــالل رد فعــل المجتمــع البحريني 
الوســائل  مختلــف  فــي  عبرالشــكاوى 
وحتــى  والمرئيــة  والمســموعة  المقــروءة 
وملخــص  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
الروتيــن،  التأخيــر،  هــي:  الشــكاوى  هــذه 
البيروقراطية الســلبية من حيث اإلجراءات 
المرهقــة التــي تجعــل المواطنيــن محبطيــن 
في ســعيهم للحصول على الخدمات وكذلك 
طــول فتــرة االنتظــار فــي إنهــاء الخدمــات 
الثقــة  وعــدم  المســؤولين،  اهتمــام  وعــدم 
وعــدم الرضــا عــن األداء الســلبي للخدمــات 

العامة. 
العامــة  الخدمــات  أداء  الدراســة  وناقشــت 
للتنميــة  الرئيــس  المحــرك  باعتبارهــا 
والتنميــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
نمــو  فــي  وعامــل  والرفاهيــة  المســتدامة 
المجتمعــات والمــدن والــدول. إضافة لكونها 
مؤشرا لصحة المجتمع، وانعكاسا لالستقرار 
السياســي للــدول وعالقــة النظام السياســي 

مع المواطنين. 
وتعتبر هذه الدراسة محاولة بحثية جديدة 
الدراســة  هــذه  تناقــش  حيــث  وجريئــة، 
البشــري  المــال  رأس  بيــن  العالقــات  نتائــج 
اإلســالمية  العمــل  وأخالقيــات  والمســاءلة 
وأداء الخدمــات العامــة. كما يناقش المتغير 
المعتــدل للمســاءلة علــى العالقــة بيــن رأس 
المال البشري وأداء الخدمات العامة وكذلك 
العمــل  ألخالقيــات  الوســيط  متغيــر  تأثيــر 
المــال  رأس  بيــن  العالقــة  علــى  اإلســالمية 

البشري وأداء الخدمات العامة.
وأشــارت نتائج الدراســة إلــى أن رأس المال 
الموضوعــات  مــن  واحــدا  يعتبــر  البشــري 
الباحثــون،  مختلــف  درســها  التــي  المهمــة 
حيــث كان التركيز على القطاع الخاص، في 
المقابــل ركــز عــدد قليــل جــدا مــن الباحثيــن 
علــى القطاع العام، خصوصــا أداء الخدمات 

العامة.
لهــذه  المهمــة  المســاهمات  إحــدى  وبينــت 
العــام،  القطــاع  علــى  التركيــز  هــو  الدراســة 
دراســة  إجــراء  يتــم  لــم  أنــه  الــى  إضافــة 

مماثلــة في الــدول العربية والخليــج العربي 
الخصــوص. وعليــه،  علــى وجــه  والبحريــن 
فإن هذه الدراســة ســاهمت في ســد الفجوة 
مجــال  فــي  جديــدة  بمســاهمة  البحثيــة 
المعرفــة من خالل اختبــار العالقة بين رأس 
المال البشــري وأداء الخدمــات العامة ضمن 

القطاع العام خصوصا في البحرين.
وانتهــت الدراســة إلــى أن المســاءلة واحــدة 
مــن أهــم الموضوعــات المهمــة التــي درســها 
العــام  القطاعيــن  فــي  الباحثــون  مختلــف 
والخاص، وعليه فإن هذه الدراســة ساهمت 
فــي ســد الفجــوة البحثية بمســاهمة جديدة 
فــي مجال المعرفة من خالل اختبار العالقة 
العامــة،  الخدمــات  وأداء  المســاءلة  بيــن 
وكذلك تعتبر األولى على مستوى البحرين.

وتوصــي هــذه الدراســة أن يكــون مــن المهم 
للغايــة لصانعــي القرار فــي البحريــن التأكيد 
وقويــة  فعالــة  تكــون  لكــي  المســاءلة  علــى 
يتــم تطبيــق  بحيــث  مغــزى حقيقــي  وذات 
القوانين المصاحبة لها بكل شفافية، بدال من 

تجربة أي طريقة عشوائية أخرى. 
وخلصــت الدراســة إلى أن أخالقيــات العمل 
اإلسالمية أمر بالغ األهمية لتوفير الخدمات 
العامــة، وفــي الوقــت نفســه، تعــد أخالقيات 
العمــل اإلســالمية مدخــالً رئيســا مــن أجــل 
غــرس الســلوك الجيــد وخلــق القيمــة داخــل 
األفــراد فــي منظمــات القطــاع العــام، وعليه 
فإن هذه الدراســة ســاهمت في ســد الفجوة 
البحثية بمساهمة جديدة في مجال المعرفة 
وكذلــك تعتبر األولى على مســتوى البحرين 
مــن خــالل اختبــار العالقــة بيــن أخالقيــات 
العامــة  الخدمــات  وأداء  اإلســالمية  العمــل 

ضمن القطاع العام خصوصا في البحرين.
تســاهم الدراســة فــي ســد الفجــوة البحثيــة 
بمســاهمة جديــدة فــي مجــال المعرفــة مــن 
حيث اعتبارها األولى في البحرين والخليج 
اختبــرت  التــي  والعالــم  العربــي  والوطــن 
كمتغيــر  البشــري  المــال  راس  وجمعــت 
كمتغيــر  العامــة  الخدمــات  وأداء  مســتقل 
تابع والمســاءلة كمتغيــر معتدل وأخالقيات 
العمل اإلســالمية كمتغير وسيط في نموذج 

واحد.
وتعــرض الدراســة  أدلــة تجريبيــة لتحســين 
أداء الخدمات العامة، حيث تعتبر الخدمات 
الرئيســة  التحديــات  مــن  واحــدة  العامــة 
فــي  العالــم، وعنصــرا أساســيا  لجميــع دول 
العقــد االجتماعــي بيــن المواطنيــن والدولة، 
فهــي تلعب دورا مهما في عملية االســتدامة 
ونمــو  واالستقرارالسياســي  والرفاهيــة 

المجتمعات والمدن والبلدان. 
كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة أن هناك عالقة 
البشــري  المــال  رأس  بيــن  زمهمــة  إيجابيــة 
الــدور  خــالل  مــن  العامــة  الخدمــات  وأداء 

المــال  رأس  يلعبــه  الــذي  والمهــم  الحيــوي 
البشــري في تعزيز وتحســين وزيــادة كفاءة 
وفعاليــة أداء الخدمــات العامــة مــن خــالل 
مخــزون المعرفــة، والكفاءات المكتســبة من 
المهــارات والخبــرات والتعليــم، إلــى جانــب 
الخصائص الشــخصية، وأظهرت نتائج هذه 
الدراســة أن كفــاءة وفعاليــة أداء الخدمــات 
العامة تحتاج ألمع وأفضل رأس مال بشــري 
متــاح؛ من أجل مســاعدة البحريــن للوصول 

إلى الرؤية االقتصادية 2030. 
واقترحــت الدراســة أن يركــز صانعــو القــرار 
ذي  البشــري  العنصــر  علــى  البحريــن  فــي 
الكفــاءة والمؤهــل وصاحــب الخبــرة والــذي 
لديــه القــدرة علــى االبتــكار مــن خــالل ربطه 
الــذي  األمــر  اإلســالمية؛  العمــل  بأخالقيــات 
يــؤدي الــى أن يعــزز هــذا مــن فهــم وإدراك 
العامــة  الخدمــات  أداء  مفاهيــم إصالحــات 
وثقــة  رضــا  اســتعادة  إمــكان  مــن  ويزيــد 

المواطنين في أداء الخدمات العامة.
تظهــر نتائــج الدراســة أن هناك حاجة ماســة 
لتطبيــق أخالقيــات العمــل اإلســالمية علــى 
المدنيــة؛  الخدمــة  موظفــي  فئــات  جميــع 
أداء  وتحســين  المســتمر  النجــاح  لضمــان 
النتائــج  أظهــرت  حيــث  العامــة،  الخدمــات 
التي تحققت أن أخالقيات العمل اإلسالمية 
مــن   ٪  35 نســبة  يشــكل  وســيط  كمتغيــر 
وأداء  البشــري  المــال  رأس  بيــن  العالقــة 
الخدمــات العامــة وكذلك من المهــم أن يركز 
صانعــي القــرار في البحرين علــى أخالقيات 
التــي يمكــن اســتخدامها  العمــل اإلســالمية 
كمدونة وقواعد ســلوك واعتمادها كسياســة 
لجميــع موظفي الخدمة المدنية في القطاع 

العام.
من المساهمات الرئيسة والجديدة والجريئة 
فــي هذه الدراســة هو اســتخدام المواطنين 
كمجيبيــن علــى االســتبانة، وبالتالــي يعتبــر 
ذلــك بمثابــة اســتفتاء علــى أداء الخدمــات 
تعتبرهــذه  وبذلــك  البحريــن،  فــي  العامــة 
الدراســة بالمتغيــرات التــي أعتمــدت عليهــا 
علــى  البحثيــة  الفجــوة  ســد  فــي  ســاهمت 
مســتوى العالم بمســاهمة جديــدة في مجال 
المعرفــة. عــالوة علــى ذلــك تعتبــر الدراســة 
الحاليــة محاولــة جديدة وجريئــة من حيث 
اعتبارهــا أول جهــد بحثي ميداني بمســتوى 
فــي  اختبــرت وجمعــت  دكتــوراه  إطروحــة 
نمــوذج واحــد رأس المــال البشــري كمتغيــر 
مســتقل وأداء الخدمات العامة كمتغير تابع 
والمساءلة كمتغير معتدل وأخالقيات العمل 
اإلســالمية كمتغير وســيط في القطاع العام 
في البحرين. وبذلك تكون هذه الدراســة قد 
ســاهمت في ســد الفجوة البحثية الميدانية 
مجــال  فــي  جديــدة  بمســاهمة  والعلميــة 

المعرفة على المستوى المحلي والعالمي.

إبراهيم بوسنان مع أعضاء لجنة مناقسة رسالة الدكتوراه

األحد
1 سبتمبر 2019 

2 محرم 1441

مروة خميس

محرر الشؤون المحلية



05 local@albiladpress.com

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

البلديــة  للخدمــات  المســاعد  الوكيــل  أكــد 
المشــتركة بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيــط العمراني وائل المبارك أن شــؤون 
البلديــات قــد اســتكملت اســتعداداتها إلطالق 
الحملــة التوعويــة لقانون النظافــة العامة رقم 
10 لسنة 2019، كاشفا أن تنفيذ مواد القانون 
سيبدأ مع سبتمبر المقبل وحال إقرار الالئحة 

التنفيذية للقانون.
المكلفــة  اللجنــة  اجتمــاع  خــالل  ذلــك  جــاء 
النظافــة  لقانــون  التوعويــة  للخطــة  باإلعــداد 
النظافــة  أقســام  رؤســاء  مــن  والمكونــة 
العالقــات  أقســام  ورؤســاء  البلديــات  فــي 
آخــر  علــى  لالطــالع  وذلــك  واإلعــالم  العامــة 
إقــرار  مــع  بالتزامــن  إلطالقهــا  االســتعدادات 
الالئحــة التنفيذيــة وبمــا يضمن وصــول مواد 
القانــون إلــى الجميــع. مؤكدا فــي الوقت ذاته 
من أن االلتزام باألنظمة والقوانين تأتي ضمن 

منظومة قيمية وأخالقية تجاه بيئتنا”.
وأكــد المبــارك علــى توجيهــات وزير األشــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلــف بضــرورة تعــرف الناس بقانــون النظافة 
الجديد والتعامل مع جميع المخالفات الواردة 
فــي قانــون النظافة العامــة، مؤكدا في الوقت 
أبــداه  الــذي  الحضــاري  التعــاون  علــى  نفســه 

المواطنون والمقيمون مع مواد القانون.
وأوضــح المبــارك “أن قانــون النظافــة العامــة 
الــذي تم إصداره مؤخرا مــن قبل عاهل البالد 
جاللــة الملــك بعــد إقــراره مــن قبــل الســلطة 
التشــريعية يشــكل نقلة نوعية فــي المحافظة 
على البيئة وصحة اإلنسان والوجه الحضاري 
للمملكــة”. وأضــاف “وفقــا لمــا تضمنــه القانون 
مــن إصــدار لالئحــة تنفيذيــة، فقد تم تشــكيل 

لشــؤون  الــوزارة  برئاســة وكيــل  فريــق عمــل 
البلديــات والمعنييــن فــي الــوزارة والبلديــات 
إلعــداد مســودة الالئحــة التنفيذيــة للقانــون، 
والتــي تــم عرضهــا علــى 13 جهة مــن الجهات 
الحكوميــة والمجالس البلديــة ومجلس امانة 
العاصمة لالطــالع على مرئياتها ومالحظاتها، 
للجهــة  الالئحــة  مســودة  إرســال  تــم  وقــد 
القانونيــة المختصــة للمراجعة النهائية تمهيدا 
إلصدارهــا مــن قبــل وزيــر األشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيط العمراني مع بداية شــهر 
سبتمبر المقبل”. وأشار المبارك إلى أنه “خالل 
إطــالق حملــة  ســيتم  المقبلــة  القليلــة  األيــام 
العاصمــة  الــوزارة وأمانــة  توعويــة مــن قبــل 
وبقيــة البلديــات تتضمــن التعريــف بالقانــون 
والالئحــة التنفيذية وأهم المالمح والضوابط 
باســتخدام  وذلــك  القانــون  حددهــا  التــي 
مختلف الوسائل اإلعالمية ووسائل التواصل 
االجتماعي”. وأضاف “الحملة ستكون موحدة 
بيــن الوزارة والبلديات، حيث تم االتفاق على 
شــعار الحملــة، كمــا أنهــا ســتغطي أهــم مــواد 
وقــال  مبتكــرة”.  إعالميــة  بأشــكال  القانــون 
“النظافة العامة مسؤولية مجتمعية مشتركة، 
فهذا القانون صادر من جاللة الملك بعد إقرار 

لــه، وتتضافــر  الســلطة التشــريعية المنتخبــة 
والمجتمــع  الحكوميــة  الجهــات  جهــود  فيــه 
والمؤسســات  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات 
التربويــة والمجالــس البلديــة، مشــيدا بتعاون 
هــذه الجهــات وحرصهــا علــى تنســيق الجهود 

في مجال تطبيق القانون”.
وأشــار المبــارك الى أن “قانــون النظافة العامة 
والئحتــه التنفيذيــة يتضمنــان مجموعــة مــن 
الضوابــط التــي تهــدف إلــى المحافظــة علــى 
البيئــة الحضريــة للمناطق واالرتقاء بمســتوى 
النظافة بما يتماشى مع ما تشهده المملكة من 
نمو عمراني وسكاني، ومنها إجراءات تجميع 
والتعامــل  وفرزهــا  المخلفــات  وحفــظ  ونقــل 
معها وإجراءات الضبط والمخالفات وغيرها”.

وقــال “عقــدت الــوزارة ورش عمــل للتعريــف 
بالقانون للموظفين الذين ســيتم منحهم صفة 
الضبط لتنفيذ أحكامه بالتعاون والتنسيق مع 
الجهــات المختصة”. وكان عاهــل البالد جاللة 
الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة صادق على 
قانــون رقــم )10( لســنة 2019 بشــأن النظافــة 
الشــورى  مجلــس  مــن  إقــراره  بعــد  العامــة، 
ومجلــس النواب وذلك في الثامن والعشــرين 

من شهر مايو الماضي.

المبــارك: التنفيــذ يبدأ في ســبتمبر فــور إقــرار الالئحة

استكمال االستعدادات لحملة توعية بقانون النظافة

حسم مقترح عضوية المجالس البلدية بلجنة المناقصات
البلدي العمل  تــاريــخ  فــي  سابقة  ــوزراء  ــ ال مجلس  ــى  إل رفــعــه  زيــنــة: 

قالــت رئيــس اللجنــة الماليــة والقانونيــة زينــة 
جاسم إن المجلس البلدي استلم مؤخرا نسخة 
مــن قــرار مجلــس الــوزراء بعــدم الموافقة على 
مقتــرح المجلــس بطلــب العضويــة الكاملــة في 
فــي  الداخليــة  والمزيــدات  المناقصــات  لجنــة 
األشــغال  وزيــر  أن  زينــة  البلدية.وأوضحــت 
وشــؤون البلديات والتخطيــط العمراني عصام 
خلــف رفــع مقتــرح المجلــس -الــذي أصــر عليــه 
بعــد أن رفــض ســابقا مــن قبلــه- إلــى مجلــس 
مــن   )20( رقــم  المــادة  بحكــم  عمــال  الــوزراء 
قانــون البلديــات التــي تنص علــى أن “يرفع كل 
مجلــس بلــدي قراراتــه وتوصياتــه إلــى الوزيــر 

المختــص بشــؤون البلديــات، وفــي حالــة ما إذا 
رأى الوزيــر أن هــذه القــرارات أو التوصيــات أو 
بعضهــا يخــرج عن اختصــاص المجلــس البلدي 
للقانــون أو خروجــا علــى  أو يتضمــن مخالفــة 
االعتــراض  لــه  كان  للدولــة،  العامــة  السياســة 
عليهــا خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ رفع 
القــرار أو التوصية إليــه، وإعادتها إلى المجلس 
إلعــادة  االعتــراض  بأســباب  مشــفوعة  البلــدي 
النظــر فيهــا، فــإذا أصــر المجلــس البلــدي علــى 
قــراره أو توصيتــه أو ضمنهــا مخالفــة جديــدة، 
عــرض األمــر علــى مجلــس الــوزراء، التخــاذ ما 
يراه بشــأنها”، معتبرة أن ذلك ربما يكون ســابقة 

أولــى يشــهدها العمل البلدي لــم يتم فيها العمل 
بالفقــرات األخيــرة للمــادة مــن قبل.وذكــرت أن 
المقتــرح عــرض على اللجنة الوزارية للمشــاريع 

الــوزراء،  بمجلــس  التحيــة  والبنيــة  التنمويــة 
وشــؤون  األشــغال  وزارة  رأي  أيــدت  والتــي 
البلديــات والتخطيط العمراني وتوصية اللجنة 
لجــان  بــأن عمــل  القانونيــة  للشــؤون  الوزاريــة 
المناقصــات والمزيــدات يقــع ضمــن اختصــاص 
الجهاز التنفيذي، وأن عضوية المجالس البلدية 
فــي تلــك اللجان قد يتعارض مــع الدور الرقابي 

المناط للمجالس البلدية.
ســيواصل  البلــدي  المجلــس  أن  إلــى  وأشــارت 
المناقصــات  لجنــة  اجتماعــات  فــي  حضــوره 
والمزيــدات الداخليــة بالجهــاز التنفيــذي بصفة 
مراقــب، كمــا هو ســاري منــذ عــدة أدوار تفعيالً 

لدوره الرقابي.

 زينة جاسم

مجمع الريف - المجلس البلدي الشمالي

1502 إجازة بناء بـ“الجنوبية” في النصف األول
والبناء والزوايا  الطرق  إشغاالت  عن  البلدية  حصلتها  دينار  ألف   162.5

أظهــر تقريــر إحصائــي لبلديــة المنطقة الجنوبيــة أن إجمالي عدد طلبــات إجازات 
البناء خالل النصف األول من العام الجاري بلغت 1502 إجازة.

وشــملت هــذه اإلجــازات طلبــات الهــدم 
والبنــاء والتحويــط والدفــان والترميــم 
وإعالنات البناء والحفريات، إلى جانب 
إشــغاالت الطــرق واإلضافــات البســيطة 

والكبيرة.
وحلــت إعالنات البنــاء والحفريات على 
رأس الطلبــات بعــدد 487 طلــب، تلتهــا 
الحفريــات بمجمــوع 347 طلــب، و140 
طلبــا إلجــازات البنــاء، فيمــا لــم تســجل 

البلدية أي طلبات دفان.
علــى  التعديــل  طلبــات  مجمــوع  وبلــغ 
فيمــا  طلبــا،   92 الهندســية  الرســومات 
ســجلت طلبات اإلضافات البســيطة 93 
طلبــا، وترميم البناء عدد 84 طلبا، تلتها 
إشغاالت الطرق بإجمالي 72 طلبًا، بينما 
لــم يتجــاوز عــدد طلبات الهــدم أكثر من 

34 طلبًا.

وشــهدت مناطــق الســكن المتصــل بــاء 
أعلــى معدل من طلبــات اإلجازات بعدد 
358 طلبــا، تلتها مناطق الســكن الخاص 
ألــف بعــدد 122 طلبا، ثم مناطق الســكن 

خاص باء بعدد 101 طلب.
وبلغ عدد الطلبات في مناطق المشاريع 
طلبــا، و73   54 الخاصــة  الطبيعــة  ذات 
طلبــا فــي مناطق المشــاريع اإلســكانية، 
فــي حين بلغ عــدد الطلبات فــي مناطق 

الصناعات الخفيفة 38 طلبا.
ضمــن  الترفيهيــة  المناطــق  وجــاءت 
طلبــات  أي  تشــهد  لــم  التــي  المناطــق 
إلجــازات البناء خالل الفتــرة المذكورة، 
إلــى جانــب كل مــن المناطــق الخدميــة، 
وعمــارات أربعة طوابــق، وغير المعرفة، 
والمشــاريع ذات الطبيعــة الخاصــة بــاء 

والمشاريع اإلنتاجية.

اســتلمت  البلديــة  أن  التقريــر  وســجل 
الرســوم  إجمالــي  بلــغ  920 طلبــا،  عــدد 
المحصلــة منها حوالــي 98.5 ألف دينار، 
عــن مســاحة بنــاء 311 ألــف متــر مربــع، 
تبلــغ تكلفتهــا التقديريــة حوالــي 641.3 

ألف دينار.
إشــغاالت  بإحصائيــات  يتعلــق  وفيمــا 
الطرق فقد أشار التقرير إلى أن إجمالي 
الطلبــات  هــذه  عــن  المحصلــة  الرســوم 

بلغــت 13.8 ألــف دينــار عــن 80 رخصــة 
صادرة، من أصل 85 رخصة مستلمة.

وأظهــر التقرير أن البلدية حصلت 50.1 
ألــف دينــارًا عــن طلبــات شــراء الزوايــا، 
حيــث بلــغ إجمالــي عــدد الطلبــات 179 
طلبا، تم رفض 58 طلبًا منها، والموافقة 
على 20 طلبا، تأجيل البت في 21 طلبا، 
المختصــة،  للدوائــر  طلبــا   69 وإرســال 

وتثمين 11 طلبا منها.

إبراهيــم  النــواب  مجلــس  عضــو  هنــأ 
خالــد النفيعــي صاحــب الجاللــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفة بفــوز مملكة 
للعمــارة  “األغــا خــان”  البحريــن بجائــزة 
للعــام 2019، عن مشــروع إحيــاء مدينة 
هــو  الفــوز  هــذا  أن  موضحــا  المحــرق، 
الطموحــة،  الملكيــة  للرؤيــة  ترجمــة 
والتــي دفعــت البحرين لصــدارة خريطة 

التراث العالمي.وأكد النفيعي أن الجهود 
المشــكورة للشــيخة مــي بنــت محمد آل 
خليفــة وفريــق العمــل التابــع لهــا مثمنــة 
ومقــدرة ومشــهودة، وتعبــر عــن الوفــاء 
بتحقيــق  البحريــن  ولشــعب  للبحريــن 
هذا المنجز اإلنســاني والحضاري الرفيع 
المســتوى، والذي يمثل وســام فخر على 

صدر كل بحريني.

البحرين بصدارة خريطة التراث العالمي

األحد
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سيدعلي المحافظة

Û  عمــت ســاحات )السوشــيال ميديــا( أخيــرا موجــه من االنتقــادات الالذعــة لمقترح
نيابي غريب، ومنفصل عن واقع المواطن.

Û  وتخنق شاكلة هذه المقترحات المواطن، وتضع الكماشة على عنقه، بحجة تطوير
االقتصاد، والحفاظ على البيئة، كما تضع بالمقابل )النائب( بموقف ال يحســد عليه 

مع سخرية )المواطنين( و)تحلطمهم(.
Û  وأوجــز هنــا بعــض النصائــح للســادة النــواب عــن هــذا األمــر، وهــي نصائــح يقولها

الناس:
Û  أي مقتــرح يختــص بفئــات مهنيــة معينــة، كالصياديــن، أو ســواقي األجــرة، أو #

المعلمين، أو غيرهم، يفترض بصاحبه أن يأخذ مشورة ممثلي هذا القطاع، أو من 
ينوب عنهم، وهو ما ال يحصل أحيانا، حيث يتفاجأ )هؤالء( أسوة بغيرهم، بقراءة 

الخبر على صدر صفحات الجرائد، وبصورة ال تعبر عن واقعهم واحتياجاتهم.
Û  أي مقترح نيابي يتعلق بتحسين الشأن االقتصادي، يجب أن يقدم حلوال بديلة #

للمواطــن، ليــس دور النائــب تحميــل ابن البلد المزيد من األعبــاء، وإنما أن يخففها 
عنه.

Û  أن يتوقــف اإلخــوة النواب عن تقديم المقترحات التي تتداخل مع اختصاصات #
العضو البلدي، وهو أمر يوجد الخصومة غير المبررة، ويحدث الخالفات، ويؤجج 

الضغائن.
Û  أن يســتثمر النــواب مجالســهم، وتواصلهــم الشــخصي مــع المواطنيــن؛ لتحديــد #

أولوياتهــم فــي المقترحــات والتشــريعات والقوانيــن التــي يتقدمــون بهــا، بشــكل 
أساسي، وهو ما ال يحصل )ببعض الحاالت(.

Û  ،أن يتوقــف النــواب عــن )التحســس( عمــا يكتبــه الصحافيــون والمغــردون عنهم #
فاألمر ال عالقة له بــ )الشخصنة(، بل هو نقد نابع من صميم الواجب الوطني.

Û  ليســت العبــرة بعــدد المقترحــات النيابيــة واألســئلة والتشــريعات، بــل بجدواهــا #
وإمكان تنفيذها، وقربها من المواطن. ودمتم بخير.

استفزاز 
“النواب” 
للمواطن

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية

البلديات  وشــؤون  األشــغــال  وزارة  أوضحت 
والتخطيط العمراني بأنها قد انتهت من أعمال 
إنشاء طرق  إلعادة  لمشروع  األولى  المرحلة 
وممرات مجمع 231 في منطقة الدير ومجمع 
سيتم  إنــه  إلــى  مشيرة  سماهيج،  فــي   236
حيث  قريبا،  الثانية  المرحلة  بأعمال  البدء 
حسب  مرحلتين  ــى  إل الــمــشــروع  تقسيم  تــم 
لذلك.  الالزمة  الميزانيات  وتوافر  األولويات 
ذكرت الوزارة في ردها على ما نشر بصحيفة 
أغسطس   28 الموافق  )األربعاء(  يوم  )البالد( 

الدير-  في   231 بمجمع  يتعلق  -فيما   2019
فإنه تم تقسيم المشروع إلى مرحلتين، وتم 
االنتهاء من المرحلة األولى في النصف األول 
من العام 2019 والتي تمثلت في إعادة رصف 
الـــــــــــطـــــــــــرق3101،3105،3106،3107،3139. 
 40 بلغ  المشروع  في  اإلنجاز  نسبة  بأن  علما 
ستبدأ  الـــوزارة  فــأن  الثانية  المرحلة  أمــا   .%
في  وتتمثل  القادمة  الفترة  خــالل  باألعمال 
 ،3109 الــطــرق منها  ــادة رصـــف عـــدد مــن  إعــ
المنطقة  فـــي   3112،3114،3116،3120

فقد   ،236 مجمع  المذكورة.  وحول مشروع 
منه وشملت  األولى  المرحلة  االنتهاء من  تم 
على  3624،3625،3631،3633،3635،وسيتم 
وتتضمن  قريبا  الثانية  المرحلة  في  الشروع 
عدد من الطرق منها 3603،3604،3605،3606 
 50 علما بأن نسبة اإلنجاز في هذا المشروع 
%  أثنت الوزارة الجهود التي يبذلها المجلس 
البلدي وممثل الدائرة فاضل العود في متابعة 
المحرق،  سادسة  أهالي  واحتياجات  طلبات 
بكافة  خاصة  اهتماما  تولي  بانها  موضحة 
الطلبات والمشاريع في المنطقة.

 إنجاز أولى مراحل تطوير شوارع الدير وسماهيج



06local@albiladpress.com
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ربما لم يســمع كثيرون عن الراحل إبراهيم يوســف الحســن، وهو من الرعيل األول 
مــن البحرينييــن الذيــن درســوا فــي جامعة بغداد في الســتينات من القــرن الماضي 
وتخــرج العــام 1969 فــي العلــوم الزراعية؛ ليصبــح حتى قبل وفاته فــي الثالث من 

أغسطس الجاري من المتميزين في الطب البديل والتداوي باألعشاب.

في تلك الفترة، كان عدد من البحرينيين 
يدرســون فــي جامعــة بغداد وهم: راشــد 
نجــم، عبدالرحمن الســندي، وحيد مبارك 
ســيار، أحمــد جمــال، جاســم عبدالرحيم، 
ســلمان  شــمس،  حمــد  رجــب،  كاظــم 
الموســوي، راشــد المير، صالح الشــهابي، 
األنصــاري،  هللا  مــال  الديــن  صــاح 
الســيد  أحمــد  كيكســو،  عبدالوهــاب 
عبدالرحمــن، عبدالعزيــز الحســن، ومعهم 
عبدالوهــاب  مــراد  عمــان  ســلطنة  مــن 

البلوشي.

مشوار العمل والعطاء

بعد عودة الراحل إبراهيم يوسف الحسن 
 ،1969 العــام  تخرجــه  بعــد  العــراق  مــن 
مســؤوًل  الحكومــة  فــي  للعمــل  التحــق 
بعثــة  علــى  وحصــل  اآلبــار،  حفــر  عــن 
للدراســة فــي الخــارج فــي هــذا المجــال، 
واســتغل الوقــت ليــدرس أيًضــا التجارة، 
يقــول شــقيقه عبدالوهاب الحســن “عمل 
المرحوم لســنوات في التجارة مع الوالد، 
ثم اســتقل بمشــروعه الخاص في مجال 
الطب البديل، واستمر حتى تحرير دولة 
الكويــت فــي العــام 1991، وتوجه للعمل 
فــي دولة الكويت لفترة، ثم عاد والتحق 
بالعمــل فــي وزارة الماليــة إلــى أن تقاعد 
وحتــى  للبحــوث،  مركــز  فــي  واشــتغل 
قبيــل وفاته كان يعمل فــي مجال الطب 

البديل”. 

بحرينيون في الجامعات 

العراقية

مــع  “البــاد”  وضعتهــا  طيبــة  ســيرة 
مجموعــة مــن البحرينييــن مــن أصدقــاء 
الراحــل فــي جامعــة بغداد ضمــن حديث 
ذكريــات يســتحضر إصــرار البحرينييــن 
العلمــي،  مشــوارهم  فــي  النجــاح  علــى 
نجــم  راشــد  واألكاديمــي  فالمستشــار 
يصــف الراحل باإلنســان “الذي لــم تفارق 
زميــل  عرفنــاه  منــذ  محيــاه  البتســامة 
دراســة فــي بغــداد فــي نهايــة ســتينات 

هــي  البتســامة  وكأن  الماضــي،  القــرن 
عنوانــه.. لــم نره عبوًســا او غاضًبــا.. إنما 
هــو قلــب مفتــوح للحــب وبالحــب لــكل 
النــاس حتــى آخــر لحظــة فــي حياتــه.. 
الخــارج  فــي  الدراســة  صحبــة  جمعتنــا 
كنــا مجموعــة  العــراق،  فــي  وبالتحديــد 
الملتحقيــن  البحرينييــن  الطلبــة  مــن 
بالدراســة فــي الجامعــات العراقيــة وفي 
مختلف التخصصات العلمية واإلنســانية 
مثــل الطــب، العلــوم، الزراعــة، القتصاد، 
العلــوم  اآلداب،  التجــارة،  القانــون، 
التخصصــات.  مــن  وغيرهــا  العســكرية 
وكان الراحل إبراهيم الحسن يدرس في 
كلية الزراعة مع مجموعة من األصدقاء، 
والمرحــوم  الســندي  عبدالرحمــن  منهــم 
محمد الذوادي وكانت كليتهم في منطقة 
أبوغريــب، التــي تبعــد عن بغداد مســافة 
ليســت بالقصيــرة، مــا يضطرهــم للمبيت 
فــي ســكن الجامعــة هنــاك والنــزول إلــى 
بغداد في نهاية األسبوع مساء الخميس 
والجمعــة، والمبيــت فــي شــقة أحــد مــن 
معظــم  إن  حيــث  البحرينييــن،  الطلبــة 
موجوديــن  كانــوا  البحرينييــن  الطلبــة 
آنذاك في مناطق مثل: األعظمية وراغبة 
خاتون والكاظــم وغيرها، وهي المناطق 
الســكنية القريبة من جامعاتهم، والبعض 
اآلخر منهم من يسكن المدينة الجامعية، 
فيقضــي يومه في بغداد لكنها يبيت في 

المدينة الجامعية”.

شارع الرشيد وصوت أم كلثوم

“ومــن أجل لّم شــتات الطلبة - والحديث 
لنجــم - كانــت رابطــة طلبــة البحرين في 
العــراق فــي ذلــك الوقــت تقــوم بتنظيــم 
والمناســبات  اللقــاءات  مــن  العديــد 
معظــم  يحضرهــا  وكان  الجتماعيــة، 
الطلبــة الذيــن يدرســون فــي الجامعــات 
هللا(  )رحمــه  وكان  العراقيــة،  والمعاهــد 
شــعلة مــن النشــاط والحمــاس فــي مثــل 
الجميلــة  بأحاديثــه  المناســبات  هــذه 
والشــيقة وتعليقاتــه وضحكتــه المميــزة 
نقــوم  كنــا  كمــا  بعيــد،  مــن  تســمع  التــي 

ببعــض الرحات إلى المناطق الســياحية 
بعــض  وقضــاء  العــراق  فــي  المشــهورة 
الكازينوهــات  علــى  الخميــس  أمســيات 
المنتشــرة علــى نهر دجلة فــي بغداد آخر 
شــارع الرشــيد، حيــث صــوت أم كلثــوم 
يضيء المكان والســمك المسقوف ينهي 

السهرة”.
ويكمــل “وحتــى عندمــا فرقتنــا ظــروف 
الحياة ومتطلبات العمل بعد التخرج من 
الجامعات، لم تبعدنا المناســبات الجميلة 
التي كنا نخلقها لالتقاء كخريجي بغداد، 
حيــث يــدور حديــث الذكريــات، وحتــى 
الحســن  إبراهيــم  المرحــوم  تــرك  عندمــا 
التجــارة  وامتهــن  الزراعــة  تخصــص 
بمختلــف أنواعهــا، كان يدعونا باســتمرار 
التــي  التجاريــة  محاتــه  فــي  لزيارتــه 
تنوعــت بضائعها، وعندمــا اتفقنا على أن 
نكــون موجوديــن - أي خريجــي بغــداد - 
على إحدى منصات التواصل الجتماعي 
هــذه  علــى  أطلقنــا  آب”  “الواتــس  وهــي 
المجموعة اســم )خريجي بغــداد(.. وكان 
للمرحوم نشــاط ووجود مستمر سنفقده 
اآلن بعــد رحيلــه.. قليــل مــن األصدقــاء 
مــن لــم يغيّرهــم الزمــن وتأخذهم نشــوة 
النجاحــات.. إبراهيــم الحســن هــو واحــد 
من هؤلء، إذ ظل على مدى هذه السنين 
الطويلــة أصيًا فــي تعامله مع أصدقائه، 
تمســح  لــم  وفًيــا،  القلــب،  مــن  صادًقــا 
السنين عن جبينه وهج الحب ولم تزّيف 
تعاماتــه اضطرارات الزمــن.. لذلك مات 
صادًقا، مبتســًما، ومؤمًنا بربه.. وســيبقى 
العزيــز  والصديــق  الزميــل  ذاكرتنــا  فــي 

واإلنسان المحب لكل الناس”.

أنشطة طلبة البحرين

صديق الدراســة عبدالرحمن السندي عاد 

بالذكريــات إلــى صيــف بغــداد فــي العــام 
1967، فــكان المرحــوم من أوائــل الناس 
الذين التقى بهم، “كان )رحمه هللا( يدرس 
فــي كلية الزراعة ومن البشاشــة وحســن 
يحدثنــي  كان  دائمــا.  بــه  ألتقــي  الخلــق 
عن دراســته ومتعه الحيــاة الطابية في 
بغــداد برغــم الصعاب الموجودة بالنســبة 
للســكن الداخلــي فــي كليــة الزراعــة فــي 
أبــي غريــب، وقد ســعدت حقــا عندما تم 
قبولــي فــي نفــس الكليــة مــع المرحــوم، 
إذ اقتــرح بأن نســكن ســويا مــع المرحوم 
محمــد الــذوادي في ســكن خــاص قريب 
لقــاء  فــي  الكليــة. وكنــا  مــن مواصــات 
متواصــل فــي الكليــة والســكن، وأضفــى 
والنشــاط،  والســعادة  المــرح  مــن  روحــا 
وكانــت لــه معــارف عديــدة مــن الطلبــة، 
إذ كنــت أشــارك معهــم فــي العديــد مــن 
النشــاطات السياســية فــي نــادي الكليــة، 
وكان المرحوم يشــارك في أنشــطة طلبة 
فــي  يتميــز  وكان  بغــداد،  فــي  البحريــن 
الرحــات والمناســبات الجتماعية بخفة 
الظــل مــع الجميــع.. كان محبــا لدراســته 
وشــغوفا بــكل مــا هــو أخضــر، وكنــا مــن 
كليــة الزراعــة نقضــي الســاعات الطويلة 
في ماحظة بعض التجارب الزراعية مع 
الزميلين عبدهللا منصور وجعفر حبيب”.

ذكريات منطقة “رغبة خاتون”

ومن ســلطنة عمان، يقول صديق الراحل 

يكــن  “لــم  البلوشــي  عبدالوهــاب  مــراد 
المرحــوم صديًقــا فقــط، بــل رفيــق درب 
نضــال وطني، فمنــذ أن عرفته في بغداد 
فيــه  وجــدت   1966 العــام  نهايــات  فــي 
شــخصية مرحة واجتماعيــة وإيجابية.. 
لقــد كان وطنًيــا مناضــًا ضــد الســتعمار 
البريطانــي، وكان ضمــن التيــار القومــي 
العربــي الناصــري، وكنــا نســكن مًعــا فــي 
منطقة )راغبة خاتون( مع كل من اإلخوة 
وفــي  حبيــل،  وأحمــد  الشــمان  أحمــد 
اإلجــازات الصيفيــة كنا نلتقــي في بغداد 
ونســكن فــي الفنــادق المنتشــرة بشــارع 
الرشــيد لمدة بســيطة حتــى نحصل على 
شــقة نســتأجرها للعــام الدراســي التالي. 
صحيح أن هذه الفنادق في مركز شــارع 
الرشــيد، إل أنهــا كانــت ضمــن إمكاناتنــا 
 250 بيــن  يتــراوح  فإيجارهــا  الطــاب، 
و300 فلــس فــي اليوم فقــط، وفي فترة 
مــن الفتــرات، وبســبب بعد المســافة بين 
أبي غريب وبغداد، قرر المرحوم الســكن 
فــي بغداد بالقرب من جســر الرصافة مع 
اإلخــوة عبدالرحمــن الســندي والمرحــوم 
الفتــرة  هــذه  وفــي  الــذوادي  ومحمــد 

بالذات”.

اجتهاد لخدمة الوطن

استشــاري  الدراســة  صديــق  ويتجــه 
واألذن  األنــف  وجراحــة  أمــراض 
والحنجرة أحمد جاســم جمــال ليتحدث 

الراحــل  حيــاة  فــي  الســاعات  آخــر  عــن 
الحســن: “أصيب في مؤخــرة الرأس بعد 
ســقوطه فــي المنــزل وظــن أنهــا إصابــة 
لزيــارة  طريقــه  فــي  ومضــى  بســيطة، 
قليلــة،  ســاعات  مضــي  بعــد  ثــم  األهــل، 
بــدأ فــي الشــعور بفقــدان الوعــي وتوفي 
)رحمه هللا( في المستشــفى بسبب نزيف 
فــي الــرأس، أما حينمــا نرثيه فإننــا نعود 
إلــى األيــام الجميلــة التي جمعــت الطلبة 
البحرينيين الرواد الدارســين في جامعة 
بغــداد، الذيــن اجتهدوا ونالوا الشــهادات 
العليــا وتبــوأوا مناصــب مهمــة، فذكــرى 
المرحوم تعيد إلى األذهان أيام الدراســة 
الجامعية والمثابرة الدراســية، ونستذكر 
فــي الوقــت ذاته األنشــطة األخــرى التي 
هنــاك،  الدارســين  شــخصيات  صقلــت 
الظــروف  لمواجهــة  عودهــم  وشــدت 
الصعبــة، ثــم تقلــد المناصــب المهمــة في 
فــي  العمــل  وتطويــر  لخدمتهــا  بادهــم 
بادنــا الغالية مملكة البحريــن”. والختام 
مــع صديــق الدراســة جاســم عبدالرحيــم 
الذي كتب هــذه الكلمات “بكيت صديقي 
وقــد  البحريــن،  عــن  بعيــد  وأنــا  الراحــل 
تقابلنــا قبــل أيــام قليلــة قبــل رحيلــه في 
أحد المجمعات بالمحرق، وكان يبدو في 
كامــل صحته، وتجاذبنا أطراف الحديث 
وابتســامته  بالحيويــة  مفعًمــا  وكان 
الجميلــة وقفشــاته ل تفارقــه.. رحــم هللا 
األخ والصديــق العزيــز إبراهيــم الحســن 

وأسكنه فسيح جناته”.

لقطة تذكارية للمرحوم في تجمع رابطة البحرين في بغداد

طلبة بغداد بالستينات يستحضرون الذكريات في رثاء إبراهيم الحسن
ــاب ــ ــشـ ــ ــل واألعـ ــ ــدي ــ ــب ــ ــي الــــطــــب ال ــ ــنـــيـــيـــن الـــــــــــرواد فـ ــن الـــبـــحـــريـ ــ مـ

طلبة البحرين بجامعة بغداد في الستينات مع المرحوم ضمن رحلة طالبية

سعيد محمد

المرحوم إبراهيم الحسن

المرحوم مع عبدالرحمن اليماني وسعيد السماك وعبدالوهاب كيكسو في حديقة األئمة بالكاظمية العام 1968  لقطة تذكارية للمرحوم مع شقيقته في منزلهم بالمحرق أيام الصبا

وّجه النائب يوسف زينل تهمة التقاعس عن تنفيذ القانون لهيئة تنظيم سوق العمل، موضًحا أن ذلك يتعلق بمادة 
في قانون الهيئة لســنة 2006، غير مفعلة، ومن شــأن تفعليها أن يعيد للبحرنة هيبتها وواقعها الصحيح. وأضاف: 
المادة التي تحمل رقم )42( في القانون تنص على التالي: تفرض رسوم على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل 
أو تجديــده، ورســوم علــى وكاالت توريد العمــال ومكاتب التوظيف عن كل ترخيص بمزاولة النشــاط أو تجديده. 
وعلــى أصحــاب العمــل األجانــب عــن كل تصريــح يصدر طبًقــا لحكم المــادة )31( من هــذا القانون، وتقتــرح الهيئة 
القــرارات المتعلقــة بتحديد فئات هذه الرســوم ونســب زيادتهــا وتخفيضها وحاالت ردها كلًيــا أو جزئًيا، مع األخذ 

في االعتبار توصيات أطراف اإلنتاج )...(.

وتابــع: كذلــك نصــت المــادة نفســها 
علــى التالي: يراعى في اقتراح هذه 
الرســوم ما تتضمنه الخطة الوطنية 
قــدرة  ومــدى  العمــل  ســوق  بشــأن 
العامل البحريني على المنافســة في 
ســوق العمــل، وأن التدرج في زيادة 
الرسوم يجب أن يقابلها التدرج في 

نسبة البحرنة.

وتعليًقــا علــى ذلــك، قــال زينــل: إن 
ومنــذ  العمــل  ســوق  تنظيــم  هيئــة 
 ،2006 فــي  القانــون  هــذا  صــدور 
تفرض رســًما واحًدا عن كل تصريح 
دون  دنانيــر(   10 عــن  )عبــارة  عمــل 
زيــادة أو نقصــان، ولــم تعمــل علــى 
تحديــد مهــن بعينها مــن أجل فرض 
توظيــف  لتشــجيع  أكبــر  رســوم 

الوظائــف  هــذه  فــي  البحرينييــن 
يرغــب  والتــي  األجنبــي،  مــن  بــدًل 
البحرينيون في العمل فيها كوظيفة 
أو  المحاســبة  أو  البشــرية  المــوارد 

الهندسة أو الطب وغيرها..
ونتيجــة لذلــك، قــال زينــل إن علــى 
لجنة التحقيــق النيابية في البحرنة 
المرتقبــة،  توصياتهــا  تضمــن  أن 

مــع  الخصــوص  بهــذا  توصيــة 
تحميــل الهيئــة التقصيــر فــي اتخاذ 
مــا  لتفعيــل  الضروريــة  اإلجــراءات 
نصــت عليــه المــادة القانونيــة رقــم 

.)42(

ولفــت إلى أن مــا تقوم به الهيئة من 
عــدم نفاذ القانون هــو خاف جوهر 
“مكنــزي”  طرحتهــا  التــي  الحلــول 
قبيل انطاق مشــروع إصاح سوق 
العمــل، وهــي الحلــول التــي جــاءت 
واضحة في نص المادة المشار إليها، 

والتي ظلت با تفعيل حقيقي.
هــذه  تفعيــل  عــدم  أدى  وأضــاف: 
علــى  الفرصــة  تفويــت  إلــى  المــادة 
مــن  العديــد  لتقلــد  البحرينييــن 
الوظائــف القيادية والمهنية وفســح 
لتقلدهــا،  البحرينــي  لغيــر  المجــال 

وليــس هذا فحســب، بل فــوت على 
الهيئــة زيــادة مداخيلها من الرســوم 

أضعافا مضاعفة.
واختتــم: نعــم، لــدى الهيئــة مبــادرة 
المطبقــة  الجامعييــن  توظيــف 
مؤخــرا، ولديهــا أيضا نظــام البحرنة 
العامــل  كلفــة  رفــع  الــذي  المــوازي 
األجنبــي فــي نطاق محــدد، لكن كل 
ذلــك ل يعفــي الهيئــة مــن المســاءلة 
عــن واجبهــا تجــاه تطبيــق القانــون، 
وهــو األمر الذي ســاهم فــي مراكمة 

أعداد العاطلين.

زينــل يتهــم “ســوق العمــل” بعرقلــة البحرنــة

يوسف زينل

ترك مادة قانونية غير مفعلة يضر 
بتوظيف العامل البحريني

محرر الشؤون المحلية
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خبرة وكفاءة.. وأنتظر توظيف “التربية” منذ 14 عاما
أنــا مواطنــه خريجــة جامعــه البحريــن وأحمــل مؤهــل بكالوريــوس جغرافيــا تطبيقية 
خريجــة 2005، أتقــدم ســنويا للتوظيــف فــي وزارة التربيــة والتعليــم مــن دون نتيجــة 
تذكــر بعــد االمتحــان والمقابلــة، ويكون رد الــوزارة انتظــار إجــراءات التوظيف وهذا 

الحال منذ 14 عاما.

الـــذي أقــدم  فــي ظــل التقاعد االخــتــيــاري 
أن  استبشرنا خيرا، وتفاءلنا  اآلالف  عليه 
لنا  وأنــه سيكون  العام هو عام خير،  هذه 
التربية  وزارة  في  التوظيف  في  نصيب 
ــوات انـــتـــظـــار، ولـــأســـف قــدمــنــا  ــنـ بــعــد سـ
امتحان التوظيف، وتم استثناؤنا كما هو 
حــال كل عــام. والــى متى هــذا  االنتظار؟ 

ال نعلم.
يخدم  التطبيقية  الجغرافيا  تخصصي 
المواطنة وفهمها  ناحية ترسيخ  البلد من 
كمعلمة  ســنــوات   ٤ خبرة  ولــدي  لأجيال، 
ــخــاصــة، إال أنـــه تم  بـــإحـــدى الـــمـــدارس ال

أنا وأربعة من زمالئي من  فصلي تعسفيا 
دون سبب ولم يتم تعويضنا حتى اليوم.

الــقــرض،  أقــســاط  بــســداد  البنك  يطالبني 
لي  وكيف  ســنــوات،   5 عليه  تبقى  والـــذي 
وأنا فصلت تعسفيا وتتعذر وزارة التربية 

التوظيف  بـــإجـــراءات  والتعليم 
ــنــور  الــتــي لـــم تـــر ال
حتى اآلن. ولم ترد 
استفساراتي  على 

ورســــــــائــــــــلــــــــي 
بشأن  المتكررة 
كما  تــوظــيــفــي، 

وال  منطقتي  نائب  توصية  فــي  تنظر  لــم 
حتى توصية محافظ العاصمة لي.

ــتــظــار 14 عــامــا كــلــي أمـــل أن  أنـــا بــعــد ان
بمدارس  فاعال  وأكون عضوا  بلدي  أخدم 
وحصلت  والخبرة  المؤهل  لــدي  المملكة، 
الخاصة  ــلــمــدارس  ل تمهين  شــهــادة  عــلــى 
سنه  البحرين  جامعة  المعلمين  كلية  من 
وأســتــحــق  شــــيء،  يــنــقــصــنــي  ال  ٢٠١٧م، 
وظيفة معلمة ألحقق علمي في أن نخرج 
أجـــيـــال الــمــســتــقــبــل وتــرســيــخ الــمــواطــنــة 
والعطاء ورد الجميل للوطن. 

كل اإلستراتيجيات 
الـــــمـــــطـــــلـــــوبـــــة 
إدارة  وأساليب 
الصف وخصائص 
الناجح،  المعلم 

ــلـــك خـــبـــرة فــيــهــا وطــبــقــتــهــا خــــالل 4  وأمـ
ســنــوات مــن العمل الــجــاد ودخــلــت ورشــا 
إدارة  كفاءة حتى  ذات  أني  يشهد  والكل 

المدرسة.
للمدرسة  التعليم  هيئة جودة  زيارة  ولوال 
ومنحها درجة المرضي لما تما فصلي على 
الرغم أني لم أكن حاضرة في أيام زيارة 
الجودة، حيث كنت في إجازة مرضية، إال 
أن جزائي كان الفصل حتى وإن لم تقيم 
الجودة دروس مادتي وال زميالتي الالتي 
وزارة  فــي  األمـــل  أن  إال  تعسفيا،  فصلن 
التربية والتعليم بتوظيفنا وإنهاء عذابات 
الــمــدارس  مــع  المؤقتة  والعقود  االنتظار 

الخاصة.

)البيانات لدى المحرر(

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.

أهالي  من  العديد  تعرض  مــرة،  من  أكثر 
الــســائــبــة  الـــكـــالب  لــهــجــوم  الـــرمـــان  رأس 
األهالي  تــؤرق  باتت  المشكلة  فهذه  لياًل، 
التحرك  المعنية  الــجــهــات  مــن  ونــتــمــنــى 
إلنهاء معاناة األهالي، السيما عند اإلشارة 
المرورية وتقاطع السفارة البريطانية مع 
ــزامــل وفــنــدق الــشــيــراتــون، وقبل  بــرج ال
تطبيق  عبر  الشكوى  أرسلنا  شهر  قرابة 

“تواصل” ولم نجد أي إجابة.
كـــررنـــا الــشــكــوى بـــإرســـال صـــور جــديــدة 
ومقطع فيديو يوضح هجوم الكالب على 
لياًل،  يقود سيارته  وهو  المواطنين،  أحد 
كما اتصلنا بالرقم المخصص للشكوى ضد 

الكالب الضالة ولم نجد أي نتيجة.

عن أهالي رأس الرمان 
علي أحمد راشد

تاريًخا  سبتمبر  من  الثاني  سيظل 
ــحــزن والـــحـــســـرة في  ــال مـــحـــفـــوًرا ب
ــذي  ــيــوم ال ســجــل ذاكـــرتـــي، وهـــو ال
ــز الــنــاس  فــقــدت فــيــه فــــرًدا مــن أعـ
على قلبي وقلب جميع أفراد أسرته 
وأصـــدقـــائـــه، وهـــو فــقــيــدنــا الــغــالــي 
عبدالرزاق السعيدي الذي انتقل إلى 
جـــوار ربــه فــي الــثــانــي مــن سبتمبر 

2018 بعد صالة الفجر.
كان يرحمه هللا محًبا للناس جميًعا، 
ــخــيــر ومــســاعــدة  ومـــحـــًبـــا لــعــمــل ال
األكبر  األخ  بمثابة  فكان  اآلخــريــن، 
حين،  كل  في  النصيحة  ويقدم  لي 
وعندما أشتاق لرؤيته وأدعوه إلى 
مسرًعا  ــدعــوة  ال يلبي  كــان  منزلي 
ــراحــل  ال هـــذا  مـــع  جمعتني  ولـــهـــذا 
ــات الــمــحــبــة  ــ ــري الـــعـــزيـــز أجـــمـــل ذكــ
واألخــــوة.. إلــى أن حــل قــضــاء هللا 
عبدالرزاق  المرحوم  لنودع  وقــدره 

إلى مثواه األخير، في مشهد حزين 
تشييع  بــمــوكــب  بـــالـــدمـــوع  مــلــيء 
مهيب بحجم الحب الذي كان يجمع 
الـــنـــاس مـــع الــمــغــفــور لـــه بــــإذن هللا 
وأقاربه وأصدقائه  أهله  بين  تعالى 

ومحبيه.
ونحن  علينا  مر  سريًعا  مضى  عــام 
المفاجئ وكأننا  في صدمة رحيلك 

فـــي حــلــم لـــم نــســتــيــقــظ مــنــه بــعــد، 
حضورك  فيه  نتذكر  أيًضا  ومازلنا 
المشرقة وطيبة  وابتسامتك  البهي 
ــر.. هــنــيــًئــا لـــك حسن  ــي ــكــب قــلــبــك ال
الــخــاتــمــة الــتــي رزقـــك هللا بــهــا بعد 
رحيلك  جماعة..  الفجر  صالة  أداء 
ترك فراغا في حياتنا، ولكن روحك 
ســتــظــل حــاضــرة فــي قــلــوبــنــا وفــي 

أعيننا دوًما.. نسأل هللا لك الرحمة 
روضة  قبرك  يجعل  وأن  والمغفرة، 
بواسع  ويتغمدك  الجنة،  رياض  من 
إنه  جناته  فسيح  ويسكنك  رحمته 
وإنــا  لله  إنــا  الــدعــاء.  سميع مجيب 

إليه راجعون.
محبك
عبدالرحمن صالح جناحي

الكالب السائبة تؤرق أهالي رأس الرمان في رثاء المرحوم عبدالرزاق السعيدي

المرحوم عبدالرزاق السعيدي

“معلقة” منذ 8 سنوات ووضعي القانوني “سيئ”!
أتســاءل :”متى ســيتم تســريحي لوجه هللا، أم يتوجب عليَّ أن أســتكمل عامي العاشــر حتى تنتهي معاناتي رغم مناشــدي مجلس 
القضاء األعلى منذ عام مضى دون رد؟”، فأنا أسعى منذ العام 2013 إلنهاء طالقي بالقانون، وفي كل مرة يتم رفض طلبي بحجة 
عــدم وجــود ضــرر رغــم كل مــرور كل هذه الســنوات وإثبات طردي من المنزل واعتــراف “الزوج بعدم اإلنفاق أمــام المحكمة، عالوة 
على اقتراضه من أحد المصارف باسمي، حيث إنني اقترضت ليتمكن زوجي من استخراج سجل تجاري لتحسين وضعنا المعيشي، 
وتعهــد بتســديد القســط إلــى البنك بشــكل منتظم، وخالل هذه الفتــرة حصلت على وظيفة حكومية، وتفاجــأت من خالل البصمات 

بصدور حكم حبس لشهر واحد بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، واستخرجت رد اعتبار ألتمكن من العمل. 

الشهري،  القسط  دفــع  مــن  تملص  ــزوج  الـ
فيه طــوال  ملتزم  أنــه  لــي  أقــر  فــي حين 
وبعد  العكس،  اتضح  ولكن  زواجنا،  فترة 
ــمــوضــوع مــعــه لدفع  جــلــســات لــتــســويــة ال
الــمــتــأخــرات ومــنــاشــدة أهــلــه بــالــدفــع ألن 
الــقــانــونــي أصــبــح سيًئا وصــدرت  وضــعــي 
بــوعــوده  يفي  لــم  أحــكــام مختلفة،  ضــدي 
المبلغ  أنــكــر حــصــولــه عــلــى  بـــل  بـــالـــدفـــع، 
المقترض مما اضطرني لرفع قضية طالق 
بالضرر نتيجة لكل ما عنيته من أمور هي 

كانت بحسن نية.
هذا  بتسديد  قانونًيا  مطالبة  الــيــوم  ــا  وأن
أيًضا  والبنك  الــزوج  إنكار  ظل  في  المبلغ 
المبلغ،  التسوية إال بتسديد نصف  يرفض 
المسؤولين  لكل  موجهة  هــذه  ورســالــتــي 
نظًرا  الجعفرية؛  الشرعية  المحاكم  فــي 
لــلــعــراقــيــل الــتــي واجــهــتــهــا وكــيــف تمت 
من  شهدت  وما  سنوات،  طــوال  معاملتي 
حـــاالت كــانــت أســـوأ مــن حــالــتــي امــتــدت 
عـــشـــرات الــســنــيــن فـــي تــعــلــيــق الـــزوجـــات 

أسرة موحد،  قانون  رغم وجود  لسنوات، 
لكن ال يؤخذ في االعتبار.

إن  المشايخ  الفضيلة  ألصــحــاب  وأقـــول 
ملفي تحت أيديهم والحظوا ثقله وأوراقه 
اليوم،  حتى  السنين  تلك  طــوال  الكثيرة 
وأصــبــح مــن الــســهــل إصــــدار أحــكــام على 

لمثل  مختصة  لجنة  وجود  دون  اآلخرين 
واستغرق  العالقة،  القضايا  من  النوع  هذا 
الشرطة  مــراكــز  أحـــد  مــن  ملفي  إحــضــار 
وهو  السنة،  ونصف  سنة  لمدة  للمحكمة 
الــزوج  يقدمها  التي  البالغات  عــدد  يثبت 
بيننا،  العشرة  استحالة  يثبت  مما  ضــدي 

ــدي تــســاؤالت أطــرحــهــا عــلــى أصــحــاب  ولـ
ــل فــكــرتــم فيما  الــمــشــايــخ: هـ الــفــضــيــلــة 
تعانيه المرأة إذا رفضت استكمال حياتها 
الزوجية في ظل زوج لم يحترمها وخان 
األمانة وعرضها للمحاسبة القانونية؟ هل 
فكرتكم كيف عشت طوال هذه السنوات 
أمـــوري؟ هل  دبــرت  نفقة وكيف  من دون 
له من إحــراج عندما  أتعرض  فكرتم فيما 
االجتماعية،  حالتي  تحديد  مني  يطلب 
فــمــن أعـــطـــاكـــم الـــحـــق بــتــقــريــر مــصــيــري 

وتضييع سنوات عمري؟
هللا  شــرع  وتنفيذ  بالعدالة  أطــالــب  إنــنــي 
هن  من  وحياة  بحياتي  االستهانة  وعــدم 
لكل  مخالًفا  يعد  يحدث  ما  إن  بل  مثلي، 
األديــــان الــســمــاويــة، أمـــا بــخــصــوص قــرار 
الــخــلــع، فــأنــا مــديــونــة وال أتــحــمــل عــبء 
من حق  الــذي  المهر  غير  إضافية  تكاليف 
الزوجة  اســتــرداده متى ما طالبت  الــزوج 
ــن  ــ ــال تـــعـــالـــى: )َوَلـ ــ بـــالـــطـــالق، وخـــتـــاًمـــا ق
ــْو  َوَل ــَســاِء  الــنِّ َبــْيــَن  َتــْعــِدُلــوا  َأن  َتْسَتِطيُعوا 
َفَتَذُروَها  اْلَمْيِل  ُكلَّ  َتِميُلوا  َفاَل   ۖ َحَرْصُتْم 
اللََّه  َفــِإنَّ  ُقوا  َوَتتَّ ُتْصِلُحوا  َوِإن   ۚ َكاْلُمَعلََّقِة 

ِحيًما( )129(. َكاَن َغُفوًرا رَّ

)البيانات لدى المحرر(

كالم صريح في 
رحاب عاشوراء 

الحسين )ع(

saeed.mohamed
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سعيد محمد

Û  منذ ســنين طويلة.. من أيام اإلعالم التقليدي الذي يعتمد على
الصحافــة الورقيــة والكتــب وأشــرطة الكاســيت والمنشــورات 
والكتيبــات، وصــواًل إلى عصرنا الحاضر، حيــث اإلعالم الرقمي 
بفضائه اإللكتروني والـ”سايبر” الالمتناهي وتطبيقاته المذهلة، 
ال تزال فئة من الناس “المهووسين بالتشدد والطائفية والصدام 
المذهبــي”، مــن الطائفتيــن، يســتغلون موســم عاشــوراء إلذكاء 
نــار الخالفــات والنزاعــات، وهــذه “الفئــة” الســيئة لم ولــن تدرك 
مبــادئ وقيــم ومدلــوالت نهضــة اإلمام الحســين )ع( قبل 1380 
ســنة، وأساســها مبــادئ التوحيــد والعــدل والمســاواة واألخــوة 

واإلنسانية والخير بكل صوره.
Û  صريــح بشــكل  نتحــدث  أن  لنــا  جــاز  إن  عاشــوراء،  موســم 

ومكشــوف، ليــس موســًما ينشــط فيــه الطائفيون وأهــل الفتنة 
لإلســاءة إلــى أتبــاع مذهــب أهــل الســنة والجماعــة أو أتبــاع 
المذهــب الجعفــري أو أي مذهب إســالمي أو دين ســماوي آخر، 
وليــس حيًزا ألن يســمح النــاس بدخول أفكار الفئة الشــيطانية 
المتلبسين بلباس الدين لإلساءة إلى األوطان أو المكونات بين 
رافضي وناصبي وكافر ومشرك وضال وصفوي إلى آخرها من 

المصطلحات الوضيعة، والتسميات المريضة.
Û  المؤدلجــة كل للمنابــر  “ســوًقا  ليســت  )ع(  الحســين  عاشــوراء 

حسب هواه ومزاجه، سواء كان ذلك الخطيب من السنة أم من 
الشــيعة أو حتــى من تجــار الطائفية في فضائياتهــم وقنواتهم 
علــى “اليوتيــوب” ووســائل التواصل االجتماعــي، بين أحاديث 
وبيــن  النــاس  لمعتقــدات  اإلســاءة  وبيــن  القتلــة  عــن  البحــث 
الدعــوات اإلجراميــة للنيل مــن اآلخر، وبيــن التأليب والتأجيج 
والنبــش فــي الغث والــرديء مــن الوقائع التاريخية وإســقاطها 

على الحاضر.
Û  ذكــرى عاشــوراء ليســت نطاًقــا لترويج ما يخالف الدين ســواء

مــن خــالل الشــعائر التــي ال عالقــة لهــا بالذكــرى، أو مــن خــالل 
المظاهــر التي ال تتناســب مع الذكــرى، أو من خالل إثارة الفتنة 
والنفــخ فــي نيــران المواجهــة علــى إدارة هيئــة أو موكــب أو 
مأتــم، أو عبر نشــر الشــعارات والعبارات ومحرضــات الطائفية، 
أو عبــر تنشــيط فضائيــات هنــا وبرامــج هنــاك هدفهــا األســاس 
هــو اســتغالل الذكــرى؛ لضــرب اســتقرار المجتمعات وتعايشــها 

واحترامها لممارسة الشعائر المعتقدات واألديان.
Û  مملكــة البحريــن، هــي واحــدة مــن الــدول القالئل التــي توظف

فيهــا الدولــة إمكاناتهــا وتســهيالتها وخدماتها إلنجاح الموســم 
بأمــان وراحــة وطمأنينــة، وهــي فــي مقدمــة الدول التــي تمنح 
إجــازة تاســوعاء وعاشــوراء، وهــذه مــن النعــم العظيمــة وللــه 
الحمــد، وحفاًظــا علــى هــذه األجــواء، وألننــا فــي دولــة قانــون 
ومؤسســات، البد أن يتعرض للمســاءلة كل من يمارس أشــكال 
النــاس فــي  اإلســاءة، فاســتهداف اســتقرار المجتمــع وحريــة 
ممارســة شــعائرهم ومعتقداتهــم يلــزم معاقبــة كل مــن يســيء 
إلى مذهب من المذاهب أو ملة من الملل أو يســخر أو يتجاوز 
أو يؤجج ويحرض، بعدالة القانون، حفاًظا على قدســية ذكرى 

جليلة لها مكانتها الدينية بين أهل البلد.
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المشروع فــي  شقق   105 لنحو  “الــتــربــيــة”  ــاء  إخـ بعد 

“اإلسكان”: 5 ماليين دينار لتطوير “السقية بالزا”

أظهرت البيانات المالية لصندوق عهدة بنك اإلسكان العقارية تسجيل خسائر غير محققه تجاوزت 5 ماليين دينار، إذ مثلت الخسائر تكاليف نفقات رأس مالية إعادة تجديد مجمع 
“السقية بالزا” السكني إثر إخالء نحو 105 شقق في المبنى من المستأجرين.

وبحســب البيانــات المالية للصندوق الذي 
يعــد أول صندوق اســتثمار عقــاري مدرج 
في البحرين، فقد سجل الصندوق أرباًحا 
قدرها 486.2 ألف دينار في النصف األول 
مــن 2019 مقارنــة مع 590 ألــف دينار في 
ذات الفتــرة مــن العــام الســابق، ولكن بعد 
احتســاب تكاليف تجديــد وتطوير مجمع 
الســقية، فقد سجل الصندوق خسائر غير 

محققه قدرت بنحو 5.12 مليون دينار.
وتراجعــت موجــودات الصنــدوق العائــدة 
برصــة  فــي  المدرجــة  الوحــدات  لحملــة 
البحريــن لنحــو 11.3 مليون دينــار بنهاية 
النصــف األول مقارنة مع 17 مليون دينار 

في ذات الفترة من العام السابق.
إلــى أن  وكانــت مصــادر مطلعــة أشــارت 
وزارة التربيــة والتعليم وفــي إطار تقليل 

النفقــات، طلبــت مــن القائميــن علــى عقار 
“الســقية بــازا” بخفــض إيجارات الشــقق 
أجــل  مــن  الــوزارة  تشــغلها  كانــت  التــي 
إســكان المدرسين، ضمن خطط الحكومة 
لخفــض النفقــات، ومــع وجــود بدائــل في 
الســوق فــي ظــل هبوط ســوق العقــار، إال 
رأوا  العهــدة  علــى صنــدوق  القائميــن  أن 
أن الســعر الــذي طلبته الــوزارة يقل بكثير 
عــن الخطــة المســتهدفة وال يخدم خطط 
الصنــدوق، لذلــك لــم تتــم الموافقــة علــى 
طلب الوزارة، وتم بدل ذلك إطاق خطة 
اســتقطاب  أجــل  مــن  المبنــى  لتحديــث 
مستأجرين جدد وخلق عوائد مجزية في 

سوق يتسم بكثرة العرض والمنافسة.
وأكــد الصنــدوق فــي إفصاح للمســاهمين 
أنــه واصــل تحقيــق أهدافــه ودفــع عائــد 

ســنوي قدره 6 % منذ 31 ديسمبر 2018، 
إذ وركــزت علــى هدفها األســاس المتمثل 
في زيادة الدخل الثابت لمالكي الوجدات 
مــن  الرغــم  علــى  الطويــل،  المــدى  علــى 

ظروف السوق الصعبة.
وأشــار إلــى أنه تم إخــاء العقــار من أحد 
المســتأجرين وذلــك فــي 15 مايــو 2019، 
بــدأ  كبيــر  تجديــد  مشــروع  هنــاك  وأن 
لضمــان بقائــه مبنى الســقية الســكني بارز 
في المنطقة، ولتقليل فترة إعادة التأجير 

وتعظيم معدالت اإليجار.
التجديــد  عمليــة  أن  الصنــدوق  وأكــد 
ستشــمل الشــقق التــي تــم إخاؤهــا إلــى 
جانب المرافق المشتركة وتوفير عدد من 
المرافق، إذ تم البدء بالتســويق للمشروع 
وتعيين إحدى الوكاالت العقارية لذلك، إذ 

تركز االســتراتيجية علــى تقليل المخاطر 
متعدديــن  مســتأجرين  علــى  واالعتمــاد 
بأســرع  المبنــى  وحــدات  تأجيــر  وإعــادة 
وقت ممكن في خطة لـ 18 شهًرا المقبلة.

وتــم طــرح صنــدوق عهــدة بنك اإلســكان 
اســتثمار  صنــدوق  أول  وهــو  العقاريــة، 
العقاري المتوافق مع الشــريعة اإلسامية 
2016، إذ تــم  مــدرج فــي البحريــن، فــي 
طــرح 72.9 % منــه لاكتتاب العام بقيمة 
كليــة للصندوق بلغــت 19.8 مليون دينار، 
ويقــع فــي حــوزة الصنــدوق عقاريــن همــا 
مشروع “السقية بازا” و ”دانات المدينة”، 
 39 األخيــر يتكــون مــن مســاحات لنحــو 
الســتخدام  ومســاحات  تجاريــا  محــا 

المعارض والمكاتب التجارية.

مشروع السقية بالزا

قرض بـ 10 مليارات دوالر 
لـ “االستثمارات السعودي”

توصــل صنــدوق االســتثمارات العامة 
الســعودي “PIF”، إلى اتفاق مع البنوك 
يتعلــق بشــروط حصولــه علــى قــرض 
مليــارات   10 بقيمــة  األجــل  قصيــر 
دوالر، وفق مصادر وكالة “بلومبيرغ”.

وســيدفع الصنــدوق 30 نقطة أســاس 
فــوق Libor وهــي الفائدة بيــن البنوك 
فــي لندن للحصول علــى القرض لمدة 
ســنة واحــدة مــع خيــار تمديــده لعــام 

إضافي.
وتلقــى صنــدوق االســتثمارات العامة 
عروضــا مــن البنــوك بقيمــة 20 مليــار 

دوالر.
والقــرض المجمع األول للصندوق كان 

بقيمة 11 مليار دوالر العام الماضي.

دبي - العربية.نت

الكويت - أرقام

مصــادر  عــن  كويتيــة  صحيفــة  نقلــت 
مطلعــة قولهــا إن الموازنــة العامة لدولة 
الكويــت عن العــام المالي الحالي )2019 
-    2020( ســجلت عجًزا بلغت قيمته 1.1 
)3.6 مليــار دوالر(  مليــار دينــار كويتــي 
خــال فتــرة األشــهر الثاثــة األولــى من 
العام. ولفتت المصادر إلى أن هذا العجز 
10 % المقــرر  يأتــي بعــد خصــم نســبة 
قانوًنــا تحويلهــا إلى صنــدوق احتياطي 

األجيال القادمة.
ووفًقــا لمشــروع ميزانيــة العــام 2019 - 
   2020، فــإن العجز الذي حققته الموازنة 
مــن  األول  الربــع  خــال  للدولــة  العامــة 
مــن   % 14 نحــو  ُيمثــل  الحالــي،  العــام 

إجمالــي قيمــة العجــز المتوقع عــن العام 
كامــًا، والمقــدر بما يصل إلــى 7.7 مليار 
حصــة  اســتقطاع  بعــد  وذلــك  دينــار، 

احتياطي األجيال القادمة.
وقالــت صحيفة الــرأي إنه في حال قمنا 
بتوزيــع قيمــة العجز المقــّدرة على العام 
كامــًا علــى 4 فترات )فصليــة(، فقد كان 
مــن المتوقــع أن تبلغ نســبة العجز خال 
الـــ3 أشــهر األولى )الربــع األول من العام( 
نحــو 1.9 مليــار دينــار، وهو مــا ُيعني أن 
العجــز فــي الموازنــة تراجع خــال الربع 
األول من العام بنسبة 42 %، إذ بلغ 1.1 
مليار دينار، بانخفاض بلغت قيمته نحو 

800 مليون دينار.

الكويت: 3.6 مليار دوالر عجز الموازنة بـ 3 أشهر

نيويورك - بلومبيرغواشنطن - أ ف ب

أكــد الرئيس األميركي دونالد ترامب أن رســوًما 
صينيــة  ســلع  علــى  مرتفعــة  إضافيــة  جمركيــة 
ســتدخل حيز التنفيذ األحد، معتبرا أن ضغوطه 
االقتصاديــة تجبر بكين علــى اتخاذ موقف أكثر 

اعتدال في هونغ كونغ.
وقال للصحافيين إن الرســوم “ســُتفرض”، وذلك 
قبــل يومين على بدء تطبيق زيادة في الرســوم 
الــدوالرات،  بمليــارات  صينيــة  واردات  علــى 
أكبــر  بيــن  التجاريــة  للحــرب  فــي آخــر تصعيــد 

اقتصادين في العالم.
االقتصــادي  الضغــط  إن  أيضــا  ترامــب  ورأى 
األميركي على الصين، ســمح بمنع سلطات بكين 
من اتخاذ إجراءات أكثر شــدة ضد المتظاهرين 

المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ. 
فــي  بــه  أقــوم  “مــا  األبيــض  البيــت  فــي  وقــال 
تفاقــم  دون  يحــول  مــا  هــو  التجــارة  موضــوع 

األمور”.
والنهج المتشدد لترامب، وقوله إن األحداث في 
هونــغ كونــغ مرتبطــة بالنزاع التجــاري، يأتي في 
أعقــاب تأكيده األســبوع الماضي أن المفاوضين 

الصينييــن أكثــر حرصــا من أي وقــت مضى على 
التوصل إلى اتفاق.

لكــن رغــم تلميحــات متكــررة إلــى أن االتصاالت 
الرفيعة المستوى تم استئنافها لحل األزمة، أثار 
مســؤولو البيت األبيض الشــكوك بعدم تقديمهم 

تفاصيل عن المحادثات المفترضة.
الرســوم  بفــرض  قدمــا  المضــي  إعانــه  ويؤكــد 
الجديــدة حقيقــة أن الخــاف ال يــزال قائمــا بين 

الطرفين.
وكان ترامــب أعلــن فــي وقت ســابق هذا الشــهر 
عن فرض رســوم جمركية بنســبة 10 % على ما 
تصل قيمته 300 مليار دوالر من السلع الصينية، 

في األول من سبتمبر و15 ديسمبر.
وإضافة إلى ذلك، ســيتم زيادة الرســوم الحالية 
على ســلع صينية بقيمة 250 مليار دوالر من 25 

% إلى 30 % اعتبارا من األول من أكتوبر.
وتشــمل الزيــادة الجديــدة مجموعًة واســعة من 
البضائــع الســيما في قطاعات األغذية والنســيج 

واألثاث.
ويخــوض الطرفــان منــذ عــام نزاعــا تجاريــا مــع 
مليــارات  علــى  جمركيــة  رســوم  فــرض  تبــادل 
الــدوالرات مــن البضائــع. ويبــدو أن المفاوضــات 

وصلت إلى طريق مسدود.
غير أن ترامب صرح مجددا بأن هناك محادثات 
“ليــس  وقــال  وبكيــن.  واشــنطن  بيــن  جاريــة 
باســتطاعتي قــول أي شــيء، لكننــا نتحــدث مــع 
الصيــن. لدينــا محادثات مع الصيــن. ومن المقرر 

عقد اجتماعات. هناك اتصاالت جارية”. 
يــزال  ال  ســبتمبر  اجتمــاع  أن  “أعتقــد  وأضــاف 

قائًما. لم يتم إلغاؤه. سنرى ما سيحدث”.
لكــن الجانــب الصينــي لــم يؤكــد حتــى اآلن عقد 

محادثات.
ويمكــن أن تثيــر تصريحــات ترامب بشــأن هونغ 
كونــغ اســتياء فــي الصيــن التــي ترفــض كل مــا 
تعتبــره تدخــا خارجيا فــي المدينة التي تشــهد 

اضطرابات.
وردا علــى ســؤال بشــأن مــا إذا كان يــرى عاقــة 
التظاهــرات،  علــى  الصينــي  الــرد  طريقــة  بيــن 
يواجههــا  التــي  االقتصاديــة  والصعوبــات 
اقتصادهــم تحت الضغط األميركي، قال ترامب 

“نعم أرى عاقة”.
وأضــاف “لوال المحادثــات التجارية لكانت هونغ 
كونــغ في ورطة أكبر بكثير”. مجددا دعوة بكين 

إلى “التعاطي معها بشكل إنساني”.

التــي تخــوض حاليــا حربــا  الصيــن،  تعــد 
تجاريــة مــع الواليات المتحدة، تاســع أكبر 
مشــتر للنفــط الخــام األميركــي بيــن دول 
معلومــات  إدارة  لبيانــات  وفقــا  العالــم، 
الطاقة األميركية للعام الحالي حتى مايو، 
والتــي نقلتهــا “بلومبيــرغ”، بينمــا تصدرت 

كندا القائمة.
رســوم  فــرض  عزمهــا  الصيــن،  وأعلنــت 
األميركــي  الخــام  النفــط  علــى  جمركيــة 
للمــرة األولــى علــى اإلطــاق، مــع تصاعــد 
الحــرب التجاريــة بينهما، حيــث أوضحت 
علــى  إضافيــة  رســوما  ســتفرض  أنهــا 
دوالر،  مليــار   75 بقيمــة  أميركيــة  ســلع 
الخــام  علــى   %  5 بنســبة  تعريفــات  مــع 

األميركي.
وفــي العــام الماضــي، أزالــت بكيــن النفــط 
المســتهدفة  البضائــع  قائمــة  مــن  الخــام 
للتعريفات الجمركية، في إشارة إلى أهمية 
العالميــة،  الســوق  فــي  األميركــي  النفــط 

ويوضــح قــرار تضمينــه اآلن كيــف اشــتد 
الخــاف التجــاري مــع أكبــر اقتصــاد فــي 
العالــم، ما أجبرها على اســتخدام الرســوم 

على السلعة االستراتيجية كساح.
المشــترين  أكبــر  قائمــة  إلــى  وبالرجــوع 
للنفــط األميركــي خــال أول 5 أشــهر مــن 
2019، فقد تصدرت كندا القائمة بواردات 
مــن النفــط األميركــي بلغــت 73.5 مليــون 

برميــل، ثم كوريا الشــمالية بـــ 52.7 مليون 
برميـــل،  مليــون   43.6 بـــ  والهنــد  برميــل، 
وهولنــدا بـــ 39.4 مليون برميــل، والمملكة 
المتحــدة بـــ 33.5 مليون برميل، وتايـــوان 
بـــ 28.1 مليــون برميــل، وإيطاليــا بـــ 17.9 
مليــون   17.4 بـــ  وتايلنــد  برميــل،  مليــون 
برميــل، والصيــن بـــ 16.8 مليــون برميــل، 

وأخيرا سنغافورة بـ 11.6 مليون برميل.

ــج واألثــــاث ــي ــس ــن ــة وال ــذيـ ــات األغـ ــاع ــط ــمتــشــمــل ق ــ ــال ــ ــع ــ الــــتــــاســــعــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى ال

الصين أكبر مشتري النفط األميركيترامب: رسوم جديدة على بضائع صينية

“اللولو” اإلماراتية تضخ 500 مليون دوالر في مصر
ــام والـــخـــاص ــعـ ــن الـ ــي ــاع ــط ــق ــع ال ــاون مـ ــع ــت ــال ــر وأســــــواق ب ــاج ــت تــشــغــيــل وإنـــشـــاء م

وقعت وزارتا التموين والتجارة الداخلية واإلســكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 
فــي مصــر اتفاقية مــع مجموعة “اللولو” اإلماراتية إلنشــاء مراكز تجاريــة كبرى “هايبر 

ماركت” في مناطق مختلفة من القاهرة.

وقــع االتفاقيــة بالنيابة عــن الحكومة المصرية 
مســاعد أول وزيــر التموين لاســتثمار ورئيس 
إبراهيــم  الداخليــة  التجــارة  تنميــة  جهــاز 
طــارق  اإلســكان  وزيــر  ونائــب  عشــماوي، 
الســبيعي، مــع رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة 
اللولو العالمية يوســف علي موســليام، بحضور 
علــي المصيلحــي مــن وزيــر التمويــن والتجارة 
والمجتمعــات  اإلســكان  ووزيــر  الداخليــة، 
العمرانيــة فــي مقــر مجلــس الــوزراء بالقاهــرة 

عاصم الجزار.
وقــال وزيــر التمويــن والتجــارة الداخليــة علي 
الموقعــة،  االتفاقيــات  ”بموجــب  المصيلحــي 
هيئــة  قبــل  مــن  مشــاريع   4 إنشــاء  ســيتم 

المجتمعــات العمرانيــة فــي غضــون 12 شــهًرا، 
وســتقوم مجموعة اللولو بإدارة وتشــغيل هذه 
المشاريع في فترة من 3 إلى 6 أشهر من تاريخ 
االنتهــاء مــن أعمال التشــييد في مــدن القاهرة 

الجديــدة، مدينــة 6 أكتوبــر والعبــور. وأضــاف 
أن هــذا اإلجراء يأتي في إطار خطة الحكومة 

لجذب االستثمارات األجنبية”. 
اللولــو  مجموعــة  تخطــط  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
إلنشــاء 6 متاجــر كبــرى و4 أســواق صغيرة مع 

مطورين آخرين من القطاع الخاص.
كمــا أن مجموعــة اللولــو فــي المراحــل النهائية 
مــن المفاوضات مع الحكومة المصرية لدخول 
ســوق الجملــة للخضــروات والفواكــه وإنشــاء 
مركز لوجيســتي لدعم أنشطتها للبيع بالتجزئة 

في مصر .
من ناحيته، قال يوســف علي موسليام، رئيس 
لمجموعــة  المنتــدب  والعضــو  إدارة  مجلــس 
فــي  التفكيــر  بدأنــا  “عندمــا  العالميــة  اللولــو 
االســتثمار بمصــر كانــت لدينا خطــة لضخ 100 

مليــون دوالر فقــط، لكــن اليــوم نســتثمر 500 
إلنشــاء  المصــري  الســوق  فــي  دوالر  مليــون 
عــدد من مــن المركــز التجاريــة “الهايبرماركت” 
عمــل  فرصــة   8000 توفــر  ماركــت،  والمينــي 

مستدامة للمصريين.

القاهرة - مجموعة اللولو

جانب من التوقيعمن حفل توقيع االتفاقات 

1 سبتمبر 2019 األحد
2 محرم 1441

علي الفردان

توقيع اتفاقية مع 
الحكومة المصرية 

بحضور رئيس 
الوزراء 
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البرمجيــات  مهندســي  أن  البحريــن  فــي  التوظيــف  لســوق  رأي  اســتطالع  أظهــر 
والعاملين في مجال التكنولوجيا عموما، السيما ما بات يعرف الذكاء االصطناعي 
والتكنولوجيا المالية “فينتك”، ومسؤولي األنظمة، هي الوظائف األكثر طلبا خالل 

السنوات العشر المقبلة.

المديــرون  الثانيــة  المرتبــة  فــي  جــاء  فيمــا 
اإلداريــون، ومديــرو المشــاريع، والمصممــون، 
عملهــم  يتضمــن  الــذي  أولئــك  خصوصــا 
اســتخدام التكنولوجيــا فــي التصميــم ســواء 
)الطــرق  المكانــي  التخطيــط  أو  المبانــي 

والشوارع ...( والديكور.
الــذي شــمل أصحــاب  االســتطالع  واســتبعد 
شــركات وخبراء توظيف وباحثين عن عمل، 
وأجــراه موقع “يوغــوف” تخصصات تقليدية 
الطــب  مقدمتهــا  فــي  يأتــي  حســاباتهم  مــن 
والهندســة التقليدية، فضــال عن التخصصات 
اإلنســانية واآلداب. لكنــه أبقى الباب مفتوحا 
أمــا العامليــن فــي المهــن الطبيــة المســاعدة 
كاألشــعة والتخديــر والتمريــض وغيرهــا مــن 

التخصصات الشبيهة. 
وأفاد المستطلعة آراؤهم أن عملية التوظيف 
إذ  المســتقبل،  فــي  جذريــا  تغييــًرا  ستشــهد 
سيكون االعتماد كلًيا على شبكة اإلنترنت، ما 
يعني ســرعة أكبر، واعتمــاًدا أكثر على الذكاء 
بيانــات  وتحليــل  واألتمتــة،  االصطناعــي، 

األشخاص.

ثقة تجاه سوق العمل البحريني

ويشــعر غالبيــة المشــاركين )90 % تقريبــا( 
فــي البحريــن بالثقــة تجاه مســتقبل ســوق 
العمل، وأنهم ســيحققون النجاح، فيما قال 

8 % منهم فقط، إنهم يشــعرون بالقلق مما 
يخبئه المستقبل، وعبر 2 % فقط عن عدم 
اهتمامهــم، مبينيــن “أنهم ال يفكــرون كثيًرا 

ماذا سيجري مستقبال”.
البحريــن  شــركات  أن  االســتبيان،  وأظهــر 
تفّضل توظيف أشــخاص يمتلكون مهارات 
شــخصية وتقنيــة جيــدة، مبّيًنــا أنــه وبينما 
إدارة  مثــل  الشــخصية  المهــارات  تعتبــر 
الوقت، والعمل الجماعي، والتواصل األكثر 
أهميــة اليوم، يعتقد 45 % من المشــاركين 
أن كاًل مــن المهــارات التقنيــة والشــخصية 
ستكون باألهمية نفسها بعد 10 سنوات من 
اآلن، فــي حيــن يعتقد 3 مــن كل 5 )60 %( 
أن المهــارات التقنيــة والقدرة على التعامل 

مع التكنولوجيا ستصبح أكثر أهمية.
وأفاد االستبيان، بأن الشركات في البحرين 
ترّكــز علــى توظيــف الكفــاءات واالحتفاظ 
بهــا بشــكل إســتراتيجي، وســتبقى مهارات 
الكمبيوتــر، والتفكيــر اإلبداعي، والتواصل، 
العشــر  الســنوات  خــالل  المهــارات  أهــم 
المقبلــة، تليها المهارات المتعلقة بالوظيفة، 
والعمــل الجماعي، وإدارة الوقــت، والقدرة 

على التكيف، وإدارة األفراد.
وذكــر أنــه خــالل عمليــة التوظيــف، تعتبــر 
الخبــرة العمليــة وتصميــم الســيرة الذاتيــة 
أهــم العوامــل فــي العثــور علــى أشــخاص 
مؤهليــن، كمــا يلعب التخصــص األكاديمي، 

والتنــوع والثقافة، دوًرا رئيســا في قرارات 
التعيين والتوظيف.

فــي  المشــاركين  مــن   %  80 واعتبــر 
أهــم  ســتظل  العمليــة  الخبــرة  االســتبيان، 
عامــل يؤثــر علــى قــرارات التوظيف خالل 
ســيكون  فيمــا  المقبلــة،  العشــر  الســنوات 
التخصــص األكاديمــي فــي المرتبــة الثانية 
)73 %(، يليــه تصميــم الســيرة الذاتية )69 

.)%
أنــه ونظــًرا  وأوضحــت نتائــج االســتبيان، 
وتحســين  زيــادة  فــي  التكنولوجيــا  لــدور 
فــرص العمــل فــي البحريــن، يعتقــد 86 % 
مــن المشــاركين أنه من المحتمــل أن يزداد 
الطلــب علــى مهندســي البرمجيــات خــالل 
الســنوات العشــر المقبلة، إلى جانب ارتفاع 
الطلــب علــى المديرين اإلدارييــن، ومديري 
المشاريع، ومسؤولي األنظمة والمصممين.

وفيمــا يتعلــق بجــذب الكفــاءات المناســبة 
واالحتفــاظ بهــا، يوافــق 95 % مــن خبــراء 
مواقــع  أن  علــى  المملكــة  فــي  التوظيــف 
التوظيــف عبر اإلنترنت والمنصات المهنية 
األكثــر شــعبية  التوظيــف  أدوات  ســتكون 

خالل السنوات العشر المقبلة.

الذكاء االصطناعي وتحليل البيانات 

المجيبيــن  مــن   % 88 يوافــق  المقابــل،  فــي 
على أن تســويق الشــركة كأفضل مكان للعمل 
وتحســين ســمعتها ســيكون ضرورًيــا لجــذب 

الكفاءات.
خبــراء  يعلــق  التقليديــة،  بالطــرق  ومقارنــة 
الــذكاء  علــى  كبيــرة  آمــااًل  التوظيــف 
عمليــة  فــي  والتكنولوجيــا  االصطناعــي 
التوظيــف، حيــث يوافــق 84 % مــن خبــراء 
علــى  الــرد  وقــت  انخفــاض  علــى  التوظيــف 
المرّشــحين باســتخدام أنظمــة تتبــع طلبــات 
المتقدميــن، فيمــا يشــير 81 % منهــم إلــى أن 
مستقبل التوظيف سيعتمد أكثر على األتمتة 

والذكاء االصطناعي وتحليل البيانات.
وطرحت الحكومة على مدار ســنوات العديد 
مــن المبــادرات التــي مــن شــأنها فتــح الفرص 
القطــاع  فــي  للعمــل  للبحرينييــن  والمجــال 
البحرينــي  تجعــل  برامــج  هنــاك  إذ  الخــاص، 
تدريبهــم  تتضمــن  الشــركات  لــدى  مفضــال 

والمساهمة في رواتبهم.

البرنامج الوطني للتوظيف 

ومــن أهــم هــذه المبــادرات البرنامــج الوطني 
للتوظيــف، والذي يتضمــن 4 مبادرات، تتلقى 

دعما مباشرا من صندوق العمل تمكين.
ووظف البرنامج بحســب بيان رسمي لرئيس 
غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن ســمير ناس 
نحــو 11649 موظًفا خــالل النصف األول من 
العــام الجــاري، فيمــا بلــغ عــدد المنشــآت فــي 

القطاع الخاص 3531 منشأة.
ويقــدم “تمكيــن” من خالل برنامــج “التدريب 
ودعــم األجــور” دعًمــا ألجــور الموظفيــن مــن 
الســنة  فــي   % 50 بنســبة  التخــرج  حديثــي 
األولــى و30 % للســتة األشــهر التاليــة، إلــى 
جانــب تقديم الدعــم لزيادة أجــور الموظفين 
الحالييــن بمبلــغ يتراوح بيــن 20 و250 ديناًرا 
بحرينًيــا لمــدة 12 شــهًرا، وفــي حالــة زيــادة 
تتكفــل  تمكيــن  فــإن  الثانيــة  للمــرة  الراتــب 
بدفع مجموع الزيادتين للســنة التالية، أي أن 
مجمــوع الدعــم يصــل إلــى 24 شــهًرا، إضافة 
إلــى دعم تدريــب الموظفيــن البحرينيين في 
مختلــف التخصصــات بهــدف رفــع كفاءتهــم 

وتطوير إنتاجيتهم في العمل.
األخيــرة، شــهدت  الثــالث  الســنوات  وخــالل 
مبــادرات دعــم األجــور وزيــادة األجــور زيادة 
2018 مقارنــة  العــام  أكثــر مــن الضعــف فــي 
بالســنة التــي ســبقتها، فقــد قدمــت )تمكيــن( 
الدعــم لزيــادة أجــور أكثــر مــن 4400 موظف 

بحريني.
وأمــا فيمــا يتعلــق بدعم التدريب، فقد أســهم 
الدعــم الــذي تقدمه )تمكين( فــي تدريب أكثر 
مــن 30 % مــن القــوى العاملة في مؤسســات 

القطاع الخاص في مملكة البحرين.
حزمــة  “تمكيــن”  يقــدم  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
واســعة مــن برامج دعم األفــراد التي تتضّمن 
لألفــراد  المتاحــة  المهنــي  التطويــر  برامــج 
علــى  للحصــول  التخصصــات؛  مختلــف  مــن 
التدريــب المتخصــص والمهــارات األساســية، 
إلــى جانــب دعــم األفــراد فــي الحصــول على 
الشــهادات االحترافيــة التــي أســهم “تمكيــن” 
مــن خاللهــا في تدريــب وتأهيل أكثــر من 15 
ألــف بحريني في تخصصات مختلفة، إضافة 
إلــى المبــادرات األخرى لدعم دخول الشــباب 
لقطــاع ريــادة األعمــال المتمثلــة في مســابقة 

مشروعي لألعمال الشبابية، وغيرها.
كمــا يحــرص “تمكيــن” علــى عقــد الشــراكات 
مختلــف  مــع  المتخصصــة  التدريبيــة 
المؤسســات فــي القطاعيــن العــام والخــاص؛ 
بهــدف توفيــر الفرص التدريبيــة والتوظيفية 
القــوى  لتأهيــل  القطاعــات  مــن  العديــد  فــي 
فــي  للدخــول  وإعدادهــم  الوطنيــة  العاملــة 

سوق العمل.
يذكــر أن “تمكيــن” خــالل ســنوات عملــه قــدم 
الدعــم ألكثــر مــن 110 آالف مواطــن، كما قام 

بتقديم 145 مبادرة لدعم األفراد.

مهندسو البرمجيات والتكنولوجيا المالية.. الوظائف األكثر طلبا بالبحرين
الثاني الــتــرتــيــب  ــي  والــمــصــمــمــون ف الــمــشــاريــع  ــرو  ــدي اإلداريـــــون وم ــرون  ــدي ــم ال

كشــف البنك المركزي المصري، في تقرير، 
أن الديــون الخارجيــة وصلــت إلى 106.2 
مليــار دوالر بنهايــة الربــع الثالث من العام 
ديــون  تســتحوذ   ،2019       -  2018 المالــي 
الحكومــة منهــا علــى 50.7 %، فيمــا بلــغ 
نصيــب البنــك المركــزي 26.9 % برصيــد 
28.5 مليــار دوالر، ثــم القطاعــات األخرى 
مليــار،   13.74 بقيمــة   %  12.9 بنحــو 

والبنوك 9.5 % بنحو 10 مليارات.
وذكــر “المركزي” أن إجمالــي الدين طويل 
األجــل ارتفــع بنهايــة مــارس الماضــي إلى 
فــي  مليــار   86.2 مــن  دوالر  مليــار   93.8

ديســمبر 2018، بزيــادة قدرهــا 7.5 مليــار 
أيًضــا  ارتفــع  كمــا  أشــهر،   3 خــالل  دوالر 
رصيد الدين قصير األجل إلى 12.3 مليار 
دوالر فــي مــارس، مقارنــة بنحــو 10.341 

مليار دوالر في ديسمبر 2018.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي الدين الحكومي 
بنحــو 5.7 مليــار دوالر خــالل الربع الثالث 
من العام المالي 2018 - 2019، ليصل إلى 
53.8 مليــار دوالر، مقارنــة بنحو 48 مليار 
دوالر بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.

في الوقت نفسه، كشف عن سداد نحو 25 
مليار دوالر، ديوًنا وفوائد ديون مستحقة 

علــى مصر، خــالل العاميــن الماضيين من 
نهايــة مــارس 2017 وحتــى نهايــة مارس 
2019، مبيًنــا أن “هــذه الديــون المســددة، 
موزعة على 21 مليار دوالر أقساط ديون 
مســددة، ونحــو 5 مليــارات دوالر فوائــد 

مدفوعة”.
إلى ذلك، أفاد البنك المركزي المصري بأن 
تحويــالت المصرييــن العامليــن بالخــارج 
وصلــت إلــى 3 مليارات دوالر خالل شــهر 
مايــو، بزيــادة 43 %، مقارنة مع 2.1 مليار 

دوالر في أبريل.
وفــي توقيت خفض الفائــدة على الودائع 

والقــروض فــي البنــوك المصريــة، شــهدت 
خــالل  ملحوًظــا  تراجًعــا  الــدوالر  أســعار 
التعامــالت فــي اليوميــن األخيريــن، أمام 
 16.50 المتوســط  فــي  ليســجل  الجنيــه، 

جنيه للشراء، و16.6جنيه للبيع.
من جهة أخرى، كشــف رئيس جهاز تنمية 
التمويــن  وزارة  فــي  الداخليــة  التجــارة 
إبراهيــم عشــماوي، عــن أن معــدالت نمــو 
23 % حالًيــا،  التجــارة فــي مصــر بلغــت 
وأن حجم استهالك المصريين من دخلهم 

يصل 45 % للمواد الغذائية والمالبس.

ديون مصر الخارجية

قالــت مجلــة “ميــد” إن خفض اإلنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي أدى إلى 
تراجع نشــاط أســواق المشــروعات، ولكن اســتقرار أســعار النفط وإطالق مشروعات كبرى 

جديدة يعتبران من األسباب التي تبعث على التفاؤل من جديد في هذه األسواق.

وأضافــت المجلــة فــي تقريــر تحــت عنــوان 
اإلنشــاءات  لقطــاع  المســتقبلية  “النظــرة 
الخليجيــة للعــام 2019” أنــه بعــد عقديــن من 
التوسع، بدت صناعة البناء في دول الخليج 

تجتاز مرحلة تحول في تطورها.
ففــي العــام الماضــي، تمت ترســية مــا قيمته 
63.4 مليــار دوالر فقــط مــن عقــود مشــاريع 
اإلنشــاءات والنقل فــي دول مجلس التعاون 
إذ   ،2012 منــذ  عــام  أســوأ  وهــو  الخليجــي، 
انخفضت قيمة الترســيات 8.4 % عما كانت 
عليــه فــي 2017، كمــا أنهــا أقــل بكثيــر مــن 
111.8 مليــار دوالر هــي قيمة الترســيات في 
2014 الذي كان أفضل األعوام على اإلطالق 

بالنسبة لصناعة اإلنشاءات الخليجية.
وأدت التخفيضــات فــي اإلنفــاق الرأســمالي 
مــن قبــل أصحــاب المشــاريع فــي القطاعيــن 
العــام والخــاص على خلفية انخفاض أســعار 
نشــاط  كبــح جمــاح  إلــى   2014 منــذ  النفــط 
المشــروعات لمدة 4 سنوات في قطاع البناء 
في الخليج والذي لم يظهر ســوى القليل من 

عالمات االنتعاش في 2019.
وبرغــم التوقعــات التــي ســادت مطلــع 2019 
انــه ســيكون بداية التعافي، فــان هذه اآلمال 
لــم تــر النــور فــي النصــف األول من العــام، إذ 
تمــت ترســية نحــو 22.4 مليــار دوالر فقــط 
مــن عقــود مشــاريع البنــاء والنقــل فــي دول 

التعــاون في األشــهر الســتة األولــى حتى 30 
يونيو 2019.

أزمة التدفقات النقدية

وأشــار التقريــر إلــى أن انتعاش أســعار النفط 
بيــن  لالتفــاق  نتيجــة   2017 منتصــف  منــذ 
أوبــك والمنتجيــن اآلخريــن لتحديــد ســقف 
اإلنتــاج كان له تأثير إيجابــي على التوقعات 
االقتصاديــة فــي المنطقة وتخفيف الضغوط 

على األوضاع المالية الحكومية.
ولكــن فــي حيــن أن هــذا ســيؤدي إلــى زيادة 
اإلنفاق الحكومي على البنية التحتية، ودعم 
العقــاري، فمــن  فــي االســتثمار  النمــو  عــودة 
غيــر المحتمــل أن يبدأ المقاولــون في التطلع 

بنظرة متفائلة ومتجددة قبل حلول 2020.
وأضاف التقرير أن المقاولين اضطروا نتيجة 
علــى  جديــدة  مشــروعات  لفــرص  الحاجــة 
مــدى الســنوات األربع الماضيــة إلى تخفيض 
أســعار عطاءاتهــم فــي ســياق التنافــس على 
المناقصات، ما أدى إلى تآكل هوامش الربح.

وفــي الوقــت ذاتــه، أدى تشــديد الحكومــات 
لسياســاتها الماليــة إلــى إطالــة التأخيــر فــي 

سداد مستحقات العقود.
وتضافــرت هــذه العوامل فــي خلق صعوبات 
شــديدة في التدفقات النقدية لدى المقاولين 
الشــركات  مــن  العديــد  دعــا  مــا  ومورديهــم، 
لتقليــص حجــم عملياتهــا وإعــادة هيكلتهــا، 

وقــد غــادر بعض الالعبيــن الدوليين المنطقة 
نتيجة لذلك.

اإلمارات بالمقدمة 

وكانــت إمــارة دبي هي المحــرك الرئيس 
لنشــاط اإلنشــاءات فــي الخليــج خــالل 
هــذه الفترة مســتمدة الدعم مــن اإلنفاق 
علــى البنيــة التحتيــة اســتباقا لفعاليــات 

إكسبو 2020.
وفي حين شهد النصف األول من 2019 
فقــد حافظــت  الترســيات،  فــي  تباطــؤا 
أداء  كأفضــل  الصــدارة  علــى  اإلمــارات 
بفضــل  المنطقــة  فــي  البنــاء  أســواق 
ترســيات بلغــت 10.9 مليارات دوالر في 

األشهر الستة األولى من العام.
وبرغــم توقعــات اإلنفاق في الســعودية، 
يبدو أن اإلنفاق على مشاريع اإلنشاءات 
والنقــل ســينخفض مــرة أخــرى في دول 

مجلس التعاون الخليجي في 2019.
ومــع ذلــك، هنــاك مجموعــة كبيــرة مــن 
مشــاريع اإلنشــاء والنقل المخطط لها أو 
التي في مرحلة اإلنشــاء في هذه الدول 
وتقــدر بحوالــي 1.2 تريليــون دوالر كمــا 

في 30 يونيو 2019.
وبشــيء مــن التفصيــل، قــال التقرير إنه 
فــي منتصف 2019، كان هناك نحو 578 
مليــار دوالر مــن مشــاريع البنــاء والنقــل 
مليــار   597 إلــى  إضافــة  التنفيــذ،  قيــد 
دوالر مــن المشــاريع المعروفــة الجــاري 
التخطيط لها، منها نحو 123 مليار دوالر 
من مشاريع البناء والنقل إما في مرحلة 

طرح المناقصة أو التوريد.
وكان هنــاك نحــو 235 مليــار دوالر مــن 
التصميــم،  البنــاء والنقــل قيــد  مشــاريع 
بينمــا هنــاك 239 مليــار دوالر أخــرى مــن 

المشروعات قيد الدراسة.

البالد - ميد

مشاريع البناء والنقل بالخليج

القاهرة - وكاالت

المحرر االقتصادي
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مليارات دوالر

برامج حكومية 
طموحة لجعل 

البحريني مفضال 
عند الشركات 

22.4
مليار دوالر 

أسعار النفط تتطيح 
بسوق اإلنشاءات 

4 سنوات على 
التوالي
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قبول ملفات 26 مرشحا 
للرئاسة التونسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 
في تونس امس السبت أن القائمة 

النهائية للمرشحين لالنتخابات الرئاسية 
المبكرة والمقررة في 15 سبتمبر ضمت 

26 اسما. وصرح رئيس الهيئة نبيل 
بفون في مؤتمر صحافي “بلغ 26 عدد 

المرشحين لالنتخابات الرئاسية 2019”.
وعلى إثر تقديم القائمة األولية 

للمرشحين منذ أسبوعين، تقدم 15 
مرشحا تم رفض ترشيحاتهم بطعون 

للقضاء غير أنهم لم يتمكنوا من االلتحاق 
بالقائمة. وتنطلق الحملة االنتخابية 

داخل البالد يوم غد االثنين وقد بدأت 
أمس السبت في الخارج. وقد سجل 

لالنتخابات أكثر من سبعة ماليين ناخب.

أردوغــان يتوعــد بشــن عمليــة فــي ســوريا “فــي أســابيع”

أميركا تدك موقعا لمتطرفين مدعومين قطريا في إدلب

أعلنت القيادة المركزية األميركية التابعة لوزارة الدفاع أمس الســبت، أن قوات أميركية وّجهت ضربة لمنشــأة تابعة لتنظيم القاعدة شــمالي إدلب في ســوريا في 
هجــوم اســتهدف قيــادة التنظيــم. وقــال اللفتنانــت كولونيل إيرل براون، مســؤول العمليات اإلعالمية بالقيــادة المركزية في بيان: “اســتهدفت العملية قادة تنظيم 
القاعدة في سوريا المسؤولين عن هجمات تهدد المواطنين األميركيين وشركاءنا والمدنيين األبرياء”. ولم يحدد براون نوع األسلحة التي استخدمت في الهجوم.

وســقط مــا ال يقــل عــن 40 قتيــال فــي 
موقعــا  اســتهدف  صاروخــي  قصــف 
إلحدى الفصائل المسلحة في محافظة 

إدلب، أمس.
الضربــات  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
فــي  لقــادة  اجتماعــا  اســتهدفت 
مجموعــات متطرفــة قرب مدينة إدلب 

في شمال غرب سوريا.
وترجــح مصــادر أن االســتهداف جــرى 
عبــر صواريــخ أطلقتهــا مقاتــالت تتبــع 

التحالف الدولي.
تنتمــي  المســتهدفة  والمجموعــة 
وأنصــار  الديــن  حــراس  لفصيلــي 
التوحيــد، ومجموعات أخــرى متحالفة 
فــي اجتماع انعقد في معســكر تدريب 

شــمال مدينــة إدلــب على طريــق معرة 
مصرين - الفوعة.

وأنصــار  الديــن  حــراس  وتنظيمــا 
التوحيــد، جزءا مــن مجموعات ترتبط 
العديــد مــن  القاعــدة، ينحــدر  بتنظيــم 
عناصرهــا وقادتهــا مــن جبهــة النصــرة 

المدعومة من تركيا وقطر.

المنطقة اآلمنة

طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  توعــد 
اردوغــان امس بشــن عملية في شــمال 
شــرق ســوريا “في أســابيع” في حال لم 
تســيطر القوات التركيــة على “المنطقة 
اآلمنــة” التــي اتفقــت أنقرة وواشــنطن 

على إقامتها.

ويهــدف االتفاق المبرم الشــهر الماضي 
إقامــة  علــى  وأنقــرة  واشــنطن  بيــن 
المنطقــة العازلــة إلى ضبــط التوتر بين 
المدعومــة  الكرديــة  والقــوات  تركيــا 
أميركيــا المتواجــدة فــي ســوريا علــى 
الحــدود التركيــة والتــي تعتبرهــا أنقرة 

جماعات إرهابية.
وقــال فــي كلمــة فــي اســطنبول “ليــس 
الصبــر  أو  الوقــت  مــن  الكثيــر  لدينــا 
بخصــوص المنطقة اآلمنة. في أســابيع 
قليلــة، إذا لــم يبــدأ جنودنــا بالســيطرة 
بالفعــل علــى هــذه المنطقــة، لــن يكــون 
أمامنا من خيار آخر سوى تنفيذ خطط 

عمليتنا”.
وكان اردوغان صرح ســابقا أن الرئيس 

األميركي دونالد ترامب وعد بأن تكون 
المنطقة اآلمنة بعرض 32 كلم.

وتعد الوحدات الكردية شــريكًا رئيسيًا 
للتحالــف الدولي الذي تقوده واشــنطن 
في قتال تنظيم داعش، إذ نجحت في 
دحــر التنظيــم فــي مناطق واســعة في 

شمال شرق سوريا.
إال أن أنقرة تعتبرها “إرهابية” وامتدادًا 
الــذي  الكردســتاني  العمــال  لحــزب 
يخوض تمردًا ضدها على أراضيها منذ 

عقود.
وتنفيــذًا لبنــود االتفــاق، أعلنــت أنقــرة 
أن “مركــز العمليــات المشــترك” التركــي 
األميركــي لتنســيق كيفيــة إقامــة هــذه 

المنطقة “باشر العمل بكامل طاقته”.

عواصم ـ وكاالت

تونس ـ أ ف ب

أعضاء من الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا تحت األنقاض بعد غارة جوية في بلدة أوروم الكبرى )أ ف ب(

بغداد ـ وكاالتدبي ـ العربية نتطهران ـ وكاالت

وزيــر  نائــب  عراقجــي،  عبــاس  قــال 
السياســية،  للشــؤون  اإليرانــي  الخارجيــة 
إن الرئيــس األميركــي دونالد ترامب أبدى 
مرونة خالل اجتماعه مع نظيره الفرنســي 
إيمانويل ماكرون، على هامش قمة الدول 
الســبع، التي اســتضافتها فرنســا، األسبوع 
منــح  إمكانيــة  يخــص  فيمــا  الماضــي، 
إعفــاءات لبعــض الــدول الســتيراد النفــط 

اإليراني.
“إيســنا”،  اإليرانيــة  الطلبــة  لوكالــة  ووفقــًا 
فقد أكــد عراقجي، خالل مقابلة مع إذاعة 
“معــارف” اإليرانية، أنه “خــالل اجتماعات 
مجموعة السبع، وفي اجتماع ماكرون مع 
ترامــب، أظهــر الجانــب األميركــي مرونــة 

في منح تراخيص للنفط اإليراني”.
إلــى  إيــران  “عــودة  إن  عراقجــي  وقــال 
التنفيــذ الكامــل لالتفــاق، مشــروطة بحــل 
قضايــا النفــط والنظام المصرفــي”، معتبرًا 
أن “السياســة الخارجيــة اإليرانيــة خــالل 

الضغــوط  مواجهــة  فــي  الماضــي  العــام 
القصوى األميركية كانت ناجحة”.

وأعلــن نائــب وزيــر الخارجيــة اإليراني أن 
المشــاورات مــع الفرنســيين حــول االتفاق 
النــووي لــم تنتــِه بعــد، موضحــًا أن “إيــران 
ردت على خطة الرئيس الفرنسي بشروط، 
هي إما أن تشتري أوروبا النفط من إيران 
أميــركا  مــن  تراخيــص  علــى  تحصــل  أو 
لشــركاتها بشــراء النفط منا”. وأضاف: “إذا 
لــم تتمكــن حكوماتهــم مــن تزويــد إيــران 
بمــا يعــادل النفــط الــذي نحتــاج إلــى بيعه 
كخطــوط ائتمــان أو ائتمانــات تصدير بأي 
طريقــة يعرفونهــا، فلــن نتمكن مــن العودة 

لتنفيذ االتفاق النووي بالكامل”.

أصــدرت محكمة باكســتانية قرارا بتجديد 
الحبس االحتياطي لرئيس الوزراء األسبق 
وزعيــم “الرابطة اإلســالمية الباكســتانية – 
نواز” شــهيد خاقان عباســي لمــدة 14 يومًا 
إضافيــًا، علــى ذمــة التحقيــق فــي قضيــة 
رئيــس  دبرهــا  مشــبوهة،  قطريــة  صفقــة 
الــوزراء القطــري الســابق حمــد بن جاســم، 
مقابــل منــح عقــود اســتيراد غــاز طبيعــي 
مســال مــن شــركة خاصــة مملوكــة ألحــد 
أفراد األســرة الحاكمة في قطر، بحسب ما 

نشره موقع شبكة “Geo” الباكستاني.
ووافــق القاضــي شــاه روخ أرجومانــد، في 
جلسة عقدت الخميس، على طلب المدعي 
العــام بتمديــد الحبــس االحتياطــي للمتهم 
على أســاس أن هيئة مكافحة الكسب غير 
المشــروع لــم تكمل بعــد التحقيــق المتعلق 

بمحطة للغاز الطبيعي المسال.
وزيــر  أن   ”The Dawn“ صحيفــة  ونقلــت 
العــدل الســابق، المحامــي ظفــر هللا خــان، 

قــدم أوراقه كمحام ممثالً للمتهم عباســي. 
وصــرح خــان للصحيفــة، قائــالً إن عباســي 
على الرغم من رفضه توكيل محام للدفاع 
إلــى محــام لتمثيلــه  أنــه يحتــاج  عنــه، إال 
بمجرد أن يصدر قرار من المحكمة بحبسه 

احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وكان ضبــاط هيئــة مكافحــة الفســاد فــي 
باكســتان قــد ألقــوا القبــض علــى عباســي 
اتهامــات  إليــه  ووجهــت  الماضــي  الشــهر 
بالفســاد في نفس القضيــة المتعلقة بعقود 
قطــر  مــن  مســال  طبيعــي  غــاز  اســتيراد 
بأســعار مبالــغ فيهــا كبــدت خزينــة الدولــة 
بعــدة  تقــدر  ضخمــة  خســائر  الباكســتانية 

مليارات من الروبيات.

الحكمــة  تيــار  رئيــس  الحكيــم،  عمــار  قــال 
العراقــي، إن العــراق ليــس مخزنــًا للســالح، 
داعيــًا إلــى الحفــاظ علــى الدولــة العراقيــة 
شــأنه  مــن  انتهــاك  ألي  الســماح  وعــدم 

المساس بالدولة.
وأعلن الحكيم عن تشكيله جبهة المعارضة 
الوطنيــة، التــى ســتتولى اإلعــالن عــن أول 
حكومــة ظــل في البالد، مؤكدًا أنها ســتقوم 
الشــعب  مصالــح  وفــق  المســار  بتصحيــح 
برهــم  العراقــي،  الرئيــس  وكان  العراقــي. 
صالح، قال إن بالده لن تتحول إلى ســاحة 
لتصفيــات صراعــات اآلخريــن، مضيفــًا أن 
الرئاســات الثــالث والقــوى األساســية تؤكد 
أن مرجعيــة الدولــة هــي األســاس وســيادة 
القانــون. حديــث صالــح جاء خــالل زيارته 
لمقــر قــوات مكافحــة اإلرهــاب فــي بغــداد، 
فيما تصر الميليشــيات المدعومة من إيران 
على التمرد على قرارات الدولة. صالح كان 
أكــد مســبقًا علــى رفــض سياســة المحــاور 

وتصفيــة الحســابات، والنأي بالعراق عن أن 
يكــون منطلقــًا لالعتــداء علــى أي مــن دول 

الجوار والمنطقة.
شــهد العــراق خــالل األيــام الماضيــة حالــة 
جــدل واســعة، بعــد اســتهداف عــدة مواقــع 
تابعة لميليشــيات الحشد الشــعبي، بحسب 
تقاريــر عــدة، وبحســب ما ألمــح إليه رئيس 
الــوزراء اإلســرائيلي نفســه قبــل يومين، أن 
إســرائيل تقف خلفها بداعي والء مثل تلك 
الميليشــيات إليــران ســواء فــي العــراق أو 

سوريا وحتى لبنان.
كما تم اســتهداف قادة في ميليشيا الحشد 
الشــعبي قــرب الحــدود العراقيــة الســورية 

تحديدًا في منطقة القائم.

الحكيم: العراق ليس مخزنا للسالحباكستان.. تجديد الحبس االحتياطي لعباسيإيران: ترامب أبدى مرونة
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دبي ـ العربية نت

ليون ـ أ ف ب

الجيــش  فــي  الفتــح  لــواء  قائــد  أكــد 
اليمنــي، اللــواء رداد الهاشــمي، التقــدم 
مســنودة  الحكوميــة  للقــوات  الكبيــر 
اليمــن  فــي  الشــرعية  دعــم  بتحالــف 
وحــدات  وتمكنــت  صعــدة،  بمحافظــة 
للجيــش  الخاصــة  والقــوات  المشــاة 
اليمنــي، مــن اإلجهــاز الكامل علــى لواء 
فيمــا  الحوثــي،  أسســه  الــذي  الصمــاد 
 156 اللــواء  مصيــر  الغمــوض  يكتنــف 
مديريــة  فــي  للحوثييــن  التابــع  مشــاة 

بعــد تدميــر  كتــاف بمحافظــة صعــدة، 
آلياتهم وقتل قياداتهم.

وأشــار الهاشــمي، أن مــا أصــاب العــدو 
أضعــاف  خمســة  يــوازي  خســائر،  مــن 
فــي  ماضيــة  قواتــه  وأن  خســائرنا، 
التقدم، حتى الوصول إلى عمق صعدة.
وصــول  بعــد  التطــورات  هــذه  تأتــي 
تعزيــزات عســكرية ضخمة من الجيش 
اليمنــي، ودخول مقاتالت التحالف في 

خط المواجهة.

قتــل رجــالن، أحدهمــا مســلح بســكين 
واآلخر بســيخ للشوي، شــخصًا وأصابا 
فــي  الســبت  ظهــر  بعــد  آخريــن   6
شــرق  وســط  ليــون  قــرب  فيلوربــان، 
فرنسا، كما أفادت مصادر في الشرطة.
وأكدت الشــرطة الفرنسية القبض على 
أحــد المهاجميــن، وال تــزال تبحــث عن 
الشخص اآلخر فيما حضر نحو 50 من 

رجال اإلطفاء في مكان الحادث.

وقعــت الحادثــة قــرب محطــة المتــرو 
فــي فيلوربان، البلــدة المحاذية لمدينة 
ليــون. وشــاهد صحافــي مــن فرانــس 
كيــس  داخــل  وضعــت  جثــة  بــرس 
نقلــت إلى ســيارة إســعاف بالقــرب من 
محطــة المتــرو حيث فرضت الشــرطة 
طوقــا أمنيا كبيرا. ولم يتســن االتصال 
بالســلطات القضائية علــى الفور كما لم 

تتم معرفة دوافع المهاجمين.

القضاء على لواء الصماد الحوثي في صعدة

قتيل و6 جرحى في حادث طعن وسط فرنسا

الخرطوم ـ وكاالت بيروت ـ وكاالت

وجهــت هيئــة قضائيــة فــي الخرطوم، أمس الســبت، تهــم الثراء الحــرام والتعامل بالنقد األجنبي للرئيس الســوداني الســابق عمر 
البشــير، وذلك خالل جلســة محاكمته الثالثة. وانتهت الجلســة الثالثة من محاكمة البشــير في حدود منتصف نهار أمس الســبت، 

وذلك بعد استجواب البشير واالستماع لعدد من الشهود.

وتابــع “بعــد االســتجواب واالســتماع، وجهــت المحكمــة تهمتــي 
الثــراء الحــرام والفســاد والتعامــل بالنقــد األجنبــي بطريقــة غيــر 

مشروعة للبشير”.
وأعلنــت هيئــة المحكمــة عــن عقــد جلســة المحاكمــة المقبلة يوم 

السبت السابع من سبتمبر.
وكان محامي البشير طلب من المحكمة، خالل الجلسة الماضية، 
باإلفراج عن موكله بضمانة عادية، كما قدم طلبا للسماح ألسرته 
بزيارتــه داخــل الســجن، فــي حيــن طلــب منهــم قاضــي المحكمة 

تقديم هذين الطلبين مكتوبين.
ووجهت للبشير في مايو الماضي، اتهامات بالتحريض على قتل 
المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن 

مزاعم غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.
وكانــت صحــف ســودانية قــد ذكــرت فــي وقــت ســابق أن خزانة 
سرية ضخمة تخص البشير وأشقاءه تم ضبطها في أحد مكاتبه، 
أبريــل الماضــي، وذلــك بعد أيام مــن العثور على مبالــغ كبيرة في 

منزلــه. وبقــي البشــير فــي الحكــم وســط حــركات تمــرد وأزمــات 
اقتصاديــة وعقوبــات أميركية ومحاوالت انقالب، إلى أن أطاحه 
الجيــش فــي أبريــل بعــد احتجاجــات حاشــدة علــى حكمــه الــذي 

استمر 30 عاما.

أفادت وكالة األنباء اللبنانية الرسمية، أمس السبت، بأن الجيش 
اإلســرائيلي أطلــق أكثــر مــن 30 قنبلــة مضيئــة فــوق قطــاع مــن 
الحدود بين البلدين، كما أطلقت مواقعه العسكرية رشقات ثقيلة 

بشكل عشوائي، في أحدث حلقات التوتر على الحدود.
وأوضحــت الوكالــة الوطنيــة لإلعــالم أن إطالق القنابــل المضيئة 
تــم فجــر الســبت فــوق الخط الحــدودي الممتد مــن الغجر وحتى 

مرتفعات شبعا وكفر شوبا. 
كمــا أطلقــت مواقــع الجيــش اإلســرائيلي فــي “الســماقة” و”العلــم 

“و”المرصد “رشقات رشاشة ثقيلة بشكل عشوائي.
وتردد في قرى العرقوب دوي سلســلة انفجارات مصدرها داخل 
مــزارع شــبعا المحتلــة أحصــي منها 12 انفجــارا، بحســب الوكالة 

اللبنانية.
وتشــهد الحــدود اللبنانيــة اإلســرائيلية حالــة مــن التوتــر الحــذر، 
منــذ إعالن ســقوط طائرتين إســرائيليتين مســيرتين فوق معقل 
ميليشــيات حــزب هللا جنــوب العاصمــة اللبنانيــة بيروت، خشــية 

قيام الميليشيات بأي هجوم.
وبــات الجيش اإلســرائيلي في حالة تأهــب على الحدود، إذ ألغى 
اإلجــازات لجنــوده العامليــن شــمالي البــالد، كمــا أصــدر تعليمــات 
للمزارعيــن باالبتعــاد عــن األراضــي القريبة من الســياج الحدودي 

مــع لبنــان، فضــال عــن تســجيل تحــركات عســكرية نشــطة قبالــة 

الحــدود. واختفــت لفترة مــن الوقت الدوريات اإلســرائيلية على 

الخط العسكري الموازي للخط األزرق )الفاصل بين البلدين(، على 

طول المحور الممتد من مرتفعات الوزاني وحتى مرتفعات شبعا 

وكفر شوبا.

البشير استمر في الحكم 30 عاما

قنابل مضيئة إسرائيلية على الحدود مع لبنان

جرم بالفســاد وحيــازة نقــد أجنبي بصورة غير مشــروعة المحتلــة مــزارع شــبعا  انفجــارات داخــل  دوي سلســلة 
السودان.. توجيه تهمة الثراء الحرام للبشير حدود لبنان وإسرائيل.. رشقات ثقيلة وقنابل مضيئة
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كتبــت فــي مقــال ســابق عــن ضــرورة تنظيــم فعاليــات ترفيهية موســيقية 
فــي جميــع محافظــات المملكــة، واســتغالل الحدائــق والمماشــي الجميلــة 
التي ال تســتغل االســتغالل األمثل من وجهة نظري، فالطقس عندنا ســيبدأ 
بالتحسن مع شهر أكتوبر أو نوفمبر على أكثر تقدير، وسيستمر حتى شهر 

مايو من العام القادم.
أكــرر مــا طالبــت بــه في مقالــي الســابق، والبد من قيــام جهــة بتنظيم ذلك 
الطلب البسيط، وال أدري من تلك الجهة، هل هي وزارة الصناعة والتجارة 
والســياحة أم هيئــة الثقافــة واآلثــار؟ وال أنكــر مــا تقــوم بــه الجهتــان مــن 
أنشــطة وفعاليات خالل العام، لكنني أتمنى تطبيق بعض األفكار البســيطة 
لتتناســب مــع الطبقــة الدنيــا والمتوســطة، فاالتفــاق مــع الفــرق الشــعبية 
والمطربيــن البحرينييــن الهواة الذين يســيرون في بداية مشــوارهم الفني 
ســيعطيهم الشــهرة والثقــة بالنفس، وكذلك دعمهم ماديــا وهذا الجانب لن 

يكلف الميزانية كثيرا.
مــن المهــم جــدا اســتغالل عطلــة نهايــة األســبوع والعطــالت الرســمية فــي 
تنظيــم فعاليــات متنوعــة وســترون النتائــج اإليجابيــة، صدقونــي النــاس 
بأمــس الحاجــة إلــى األماكــن العامــة واالســتماع لألغانــي الجميلــة لفنانينا 
البحرينيين والخليجيين. المواطنون والوافدون ال يجدون أماكن للترفيه 
غير المجمعات التجارية المغلقة التي تناسب الصيف نظرا لحالة الطقس.
فــي اعتقــادي اننــا نملــك الكثيــر مــن المــوارد الســياحية ولكــن مــع األســف 
ال تســتغل اســتغالال صحيحــا، وقرأنــا فــي الصحــف المحليــة الكثيــر مــن 
التصريحات على لسان المسؤولين لمشاريع رائعة، لكن لم نر شيئا ملموسًا، 
السياحة الداخلية تلعب دورا مهما في تنويع مصادر الدخل الوطني وهذا 
مــا تنــادي بــه حكومتنــا الرشــيدة، فأشــقاؤنا الخليجيون لهــم دور مهم في 
انتعاش السوق المحلي وكل ما نحتاجه هو برامج متنوعة مشوقة لجميع 

أفراد العائلة.
ختامًا... ومن وجهة نظري المتواضعة نحتاج إلى هيئة مســتقلة للســياحة 
كبقيــة الهيئات األخرى لتســتطيع حلحلة هــذه الخطط والبرامج وتطبيقها 

على أرض الواقع، وأهل مكة أدرى بشعابها. وللحديث بقية.

هيئة للسياحة...

عرب ضد أنفسهم!
بعــض العــرب ضــد إيــران ومــع إســرائيل، من بــاب عدو 
عــدوي صديقــي، وبعضهــم ضــد إســرائيل ومــع إيــران، 
بعــض  مســلمة!  وإيــران  كافــرة  إســرائيل  أن  بحجــة 
العــرب مع إيران ومع إســرائيل نكايــة بالعرب اآلخرين، 
وهنــاك فريــق مــن العرب مع إســرائيل بالمطلــق بذريعة 
أن إســرائيل دولــة ديمقراطيــة عصريــة وهــم معجبون 
بهــا، كمــا أن هنــاك فريقــا مــن العرب مــع إيــران بالمطلق 
بذريعــة عقائديــة وهــي أن إيــران تتبنــى ذات العقيــدة، 
وبالتالــي هــم مــع العقيــدة، أمــا قلة مــن العــرب فهم مع 
العــرب وهــؤالء لهــم عذرهم ألنهم يعتقــدون أنهم عرب 

وعروبتهم تفرض عليهم االنتماء للعروبة.
عندما تتأمل القوميات األخرى في العالم، تجدها حتى 
لو كانت لها مواقف مع هذا الطرف أو ذاك فإنها ال تصل 
إلــى مســتوى الــوالء الكلي للعدو، أو الــذي تعتبره عدوا 
لــك، فإســرائيل لــدى البعض عــدوة العرب، وإيــران لدى 
البعــض عــدوة العــرب، ولن يتفــق العرب علــى عدو لهم 
مادامــوا منشــقين علــى أنفســهم، فالحوثي وهــو عربي 

يمنــي ينظر إليــران بأنها كعبته، دون أن يرى فيها عدوا 
يســعى لتدميــر كل مــا هو عربــي. والفلســطيني، عربي، 
وهناك شــريحة من الفلسطينيين عداؤهم للعرب يفوق 
الحوثــي، ووالؤهــم إليــران كحمــاس والجهــاد،  عــداء 
ال حــدود لــه حتــى لــو أغــدق عليهــم العــرب كل الدعــم، 

هواهم إيراني.
نأتــي لبعــض العــرب، هواهــم غربــي النزعــة، فهنــاك من 
هــم أميركيــون حتــى العظــم، ومهمــا فعلت أميــركا في 
العرب من خير أو شــر، موقفهم واحد ال يتغير، إعجاب 
لألبــد، وهنــاك عــرب معجبــون بفرنســا مثــل بعــض أهل 
المغــرب العربــي، وهنــاك عــرب ال يؤمنــون بأيــة عقيــدة 
وهم مرتاحون وال تربطهم عالقة بما يحدث في العالم 
العربي حتى لو احترق، القصد من كل هذا االستعراض 
هــو كيــف تســتطيع فهــم العــرب؟ وكيــف تعتمــد عليهم 
فــي موقــف؟ وكيــف تفهم مــاذا يريــدون وإلــى أين هم 
متجهــون؟ ففــي كل جهــات الكــون األربــع هنــاك شــمال 
وجنــوب وشــرق وغــرب، وعندمــا تتجــه إلحــدى هــذه 

الجهــات فأنــت تعــرف طريقك، لكــن حال العــرب اليوم 
مــن كل هــذه الجهات غير واضح، ففي ليبيا قصة وفي 
الســودان قصــة وفــي فلســطين روايــة طويلــة عمرهــا 
عقــود مــن الزمن، وهناك العــراق واليمن وســوريا وكلها 
بالد عربية ال تستطيع أن تقف مع جهة واحدة في هذه 
الدول، فجميعهم هناك منقســمون على بعضهم، اليمني 
ضد اليمني والعراقي ضد العراقي والليبي ضد الليبي، 
صحيــح أن هنــاك اختالفــات فــي كل مــكان بالعالم بين 
أفراد الشعب الواحد، لكن ال يصل الخالف لرفع السالح 
الثقيل والقتال داخل البلد الواحد، يحدث ذلك كله ألن 
ثقافــة الخــالف والــرأي مفقــودة بالعالــم العربــي، ولهذا 

السبب بلغنا هذا الحال.

تنويرة: هل تشرق الشمس كل يوم  «
في موعدها؟ كذلك الغروب!.
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كارثة بيئية في شوارعنا
مشــكلة المــرور الصعبة واالختناقــات اليومية 
علــى هايــواي عيســى بــن ســلمان، بــدءا مــن 
مدينــة  كوبــري  ولغايــة  الحصــم  أم  كوبــري 
عيســى وصلت إلى ذروتها، ولم تعد المشــكلة 
فــي االختناقــات المروريــة وطابور الســيارات 
تلــوث كبيــر مــن عــوادم  بــل هنــاك  فحســب، 
الســيارات، وهــي كارثــة بيئيــة بكل مــا تحمله 
الكلمــة مــن معنــى، ومــن يريد عيــش التجربة 
والتأكد بنفسه عليه التواجد على هذا الشارع 
مــا بين الخامســة والســابعة مســاء، فغــاز أول 
أكســيد الكربــون يلــف المنطقــة “رؤيــا العيــن”، 
وهــو مــن أخطــر الملوثــات، ويشــير العراقــي 
الدكتــور حيــدر عبدالرزاق كمونــه خبير البيئة 
المــدن”  البيئــة وتخطيــط  “تلــوث  فــي كتابــه 
إلــى أن “وســائط النقــل على اختــالف أنواعها 

اعتبــرت فــي الســنين األخيــرة مــن المصــادر 
بالغــازات  المدينــة  جــو  لتلــوث  الرئيســية 
والدخــان المقــذوف من هذه الوســائط، حيث 
إن هــذه المــواد تتــرك تأثيرا ســاما على جســم 
اإلنســان باإلضافة إلى ما تســببه من ضجيج، 
مــن  الحــد  المتبعــة ووســائل  األســاليب  وكل 
بــل  تلــوث جــو المدينــة مازالــت غيــر كافيــة 
عاجــزة عــن إعطــاء النتيجــة المطلوبــة منهــا 
أال وهــي تنقيــة هــواء المدينــة مــن أضرارهــا 
وذلك بســبب تواجد هذه الوســائط في جسم 
المدينــة، وقد أثبت الخبراء أن الســيارة اآلفة 
والســبب األول فــي التلــوث فــي العديــد مــن 

المدن”.
إذا نحــن أمــام كارثــة وتحــد غير مســبوق في 
ظل تزايد عدد الســيارات في البحرين، وهذه 

مشــكلة باتــت مقلقــة، فحســب األرقــام عــدد 
المركبات في البحرين بلغ 700 ألف حتى عام 
“2016”، وهو ما يزيد عددها إلى 52 % خالل 
10 ســنوات فائتة، بدءا بعام 2006 “337 ألف 
ســيارة”، واليوم نحن على مشــارف 2020 وال 
نعلــم كــم بلــغ عــدد الســيارات التــي تغــص بها 

شوارعنا.
أكثــر مــن مــرة كتبــت الصحافــة عــن ضــرورة 
لألجانــب،  الســيارات  ملكيــة  رخــص  تقنيــن 
ووضع اشتراطات صارمة كزيادة في الرسوم 
وعدم إعطاء الرخصة ألي عامل آســيوي، ألن 
جزءا كبيرا من المشكلة يكمن في التسهيالت 
التــي يحصــل عليهــا هــؤالء، كل مــا عليهم هو 
التقــدم “للكجــه ومــن ثــم الليســن” وبعد شــهر 

تراهم يجوبون الشوارع بسيارات خردة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

من المسؤول عن مقتل 
إسراء غريب؟

برأيــي لــم تكــن إســراء ضحيــة مجتمــع ذكوري يعشــق 
أنانيته في المقام األول وال يكترث ألمر فتاة بريئة لم 
يصدر منها أي فعل فاضح كما تناقلت وســائل اإلعالم 
المفتــوح قصتهــا خالل اليوميــن الماضييــن. لقد كانت 
ضحيــة الغيــرة القاتلــة العميــاء التــي وقعــت فــي قلب 
ابنة عمها المريضة التي قامت بتحريض عائلتها عليها 
فقــط ألنهــا كانــت برفقة خطيبهــا وأخته، ونشــرت لهم 
مقطــع فيديــو قصيــرا ســويا علــى تطبيق اإلنســتغرام، 
لــم تتحمــل ابنة العــم أن تــرى بعينيها ســعادة الضحية 
فحرضــت أباهــا وإخوانهــا بدافــع الخــوف علــى ســمعة 
العائلــة، وال أعلــم مــا الفعــل الخــادش الــذي قامــت بــه 
المكلومة حتى تتأثر ســمعة عائلتها ســوى أنها ُخطبت 

كباقي قريناتها.
لألســف إســراء كانــت ضحيــة امــرأة مــن بنــي جنســها 
تحمل الضغينة والحقد والشر في قلبها، ضحية عملية 
تحريض رخيصة قامت بها ابنة العم وال أعلم إن كنت 
أســتطيع أن أطلــق على إخوانها الذين غشــيت أعينهم 
واســتقبلوا هــذا التهويــل فــي وصــف فعلهــا بترحيــب 
مطلق وأوسعوها ضربا حتى فارقت الحياة لقب ذكور 

حتى، ففعلهم يخلو من اإلنسانية المطلقة.
لقــد بيتــوا النية وتعاونوا على قتلهــا دون أدنى خوف، 
ذلــك أن هنــاك مجتمعــات مازالــت تســري فيهــا قضايــا 
الشــرف حيــث تكــون المــرأة مدانــة فــي المقــام األول 
مــن وجهة نظــر المجتمع )حتى إن كانــت حرفيا مجرد 

ضحية(، حيث ال قانون يردع أو يمنع إيذاءها أو حتى 
قتلهــا بــدم بارد والتخلص من فكــرة )العار( الذي جلبته 

لهم، وهكذا حدث مع إسراء. 

ومضــة: فــي ظل ما نعيشــه مــن عولمة وانفتــاح مازال 
هناك جانب مظلم في إنســانيتنا، جانب تأثر بمنظومة 
بالية ال عالقة لها ال بالدين وال األعراف، رحلت إســراء 
وبرحيلهــا فتحــت ملفــا كنــا قــد ظننــا أنه أغلــق أو على 
األقــل أصبــح أخــف حــدة عــن ذي قبــل، جرائــم بدافــع 
الشــرف فــي مجتمعــات تعيــش حريــة مطلقــة يكفلهــا 
القانــون والعــرف والديــن، وصــدق مــن قــال إن جرائــم 

الشرف فعال بال شرف.

سمر األبيوكي

أنــا ومــن بعــدي الطوفــان مقولة فرنســية األصل، قالتها عشــيقة لويــس الخامس 
عشــر منــذ زمــن طويــل لتتحــول إلــى وصف لــكل األنانييــن الذين ال يرون ســوى 
أنفســهم ومصالحهــم الشــخصية حتــى إن اقتضــى ذلك أن يذهــب كل ما عداهم 
إلــى الجحيــم أو يأخــذه الطوفان، فهم أوال وأخيرا وهم مركــز الكون وهم الذين 
يجــب أن يمــروا ولــو فــوق جماجــم غيرهــم، وعندما يصــل هــؤالء األنانيون إلى 

نقطة اليأس فلهم أن يهدموا الكون كله على رؤوس البشر.
أنا ومن بعدي الطوفان أبشــع وصف ألبشــع عقيدة عرفها بني البشر وهي عقيدة 
إبليــس الــذي اســتخدم األنــا الهدامة وقال أنا خير منه، خلقتنــي من نار، وخلقته 
مــن طيــن، أنا ومــن بعدي الطوفان عقيــدة الهدامين الذين ال يريدون ألي شــيء 
نافــع أو جميــل أن يبقــى مــن بعدهــم، وهــم بذلــك بعيــدون كل البعد عــن الفطرة 
اإلنســانية الســليمة، وبعيــدون عــن مبادئ الدين الــذي يدعو إلــى التعمير والبناء 
حتى في لحظة القيامة حين تزلزل األرض زلزالها، مبادئ الدين التي تقول: “إذا 

قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها 
إن استطاع أن يغرسها”.

أصحاب عقيدة أنا ومن بعدي الطوفان عندما يمسكون الدفة في أي أمر كبير أو 
صغير البد أن ينتهي هذا األمر نهاية درامية محزنة، وقد يأخذ الطوفان الجميع 
بمن فيهم األنانيون أصحاب ذلك المبدأ البشع، فعندما يكون صاحب هذا المبدأ 
الهــدام مديرا في مؤسســة ما تجده يســير بتلك المؤسســة إلى الــوراء ويوصلها 
إلى الخراب ألنه ال يعد غيره للقيادة، فهو ال يؤمن بشيء في الكون سوى بنفسه 

المريضة، وال ينقل خبرته ألحد وكأنه كائن استثنائي لم تجد األقدار بمثله.
وإذا كان صاحب هذا المبدأ يدير دولة فإنه يفعل أيضا كما يفعل مدير المؤسسة 
الصغيرة فتجده متصلبا في كل شيء، ال يستمع ألحد وال يرى ما تتطلبه دولته، 
وال يعتــرف بالتطــور الطبيعي للكــون وما يتطلبه من مرونة ضرورية وال يعترف 
حتــى بالخطــر الــذي بات يحوطه من كل جانب. ولو نظرنا لكل الدول التي أتاها 
الطوفــان وانجرفــت وضاعــت لوجدنــا أن الممســكين بدفتهــا كانوا مــن أصحاب 

عقيدة “أنا ومن بعدي الطوفان”.

أنا ومن بعدي الطوفان

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com
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في إطار وجــوده في جمهورية الصين 
االتحــاد  كونغــرس  لحضــور  الشــعبية 
كأس  وافتتــاح  الســلة  لكــرة  الدولــي 
البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  زار  العالــم، 
لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي 
آل خليفــة والوفــد المرافــق لــه، المقــر 
الرئيس لشركة “هواوي” الصينية الرائد 
فــي تصنيــع األجهــزة الذكيــة المحمولة 
وبالــذات الهواتف؛ بهــدف التعرف على 
بعــض الخبــرات الجديدة وبحث ســبل 
التعــاون التســويقي بيــن اتحــاد الســلة 

والشركة الصينية.
لهــذه  ارتياحــه  عــن  ســموه  وأعــرب 
الزيارة لواحدة من أكبر شــركات العالم 
خصوًصــا فــي ظــل فتــح آفــاق جديدة 
الجانبيــن،  بيــن  والتســويق  للتعــاون 
البحرينــي  االتحــاد  “يســعى  مضيًفــا 
لكــرة الســلة دائًمــا لتطويــر العمــل فــي 
يتعلــق  فيمــا  وبالــذات  المجــاالت  كل 
مــا  وهــو  الدخــل  لزيــادة  بالتســويق 
فــي  العمــل  مســتوى  علــى  ســينعكس 
بالتحديــد،  والمنتخبــات  المســابقات 
وفــي اجتماعنــا مــع مســؤولي هــواوي 
تمــت اإلشــارة إلــى الجانب التســويقي 
الــذي كان موضــع ترحيــب مــن قبلهــم 
وبالتالــي مــن الُممكن أن نضــع خطوًطا 
عريضــة فــي هــذا الجانــب بالمســتقبل 

القريب”.
وُتعــد Huawei شــركة رائدة في مجال 
لتكنولوجيــا  التحتيــة  البنيــة  توفيــر 
المعلومات واالتصاالت )ICT( واألجهزة 
الذكية. باســتخدام حلول متكاملة عبر 
4 مجاالت رئيســة - شبكات االتصاالت 
واألجهــزة  المعلومــات  وتكنولوجيــا 

الذكية والخدمات السحابية.
الطــرف  أحــدث  علــى  ســموه  وتعــرف 
تصنيــع  مجــال  فــي  التكنولوجيــة 
األجهزة الذكية وكل ما يتعلق بجوانب 
االتصاالت وكذلك عقــد اجتماًعا مثمًرا 
الذيــن  الشــركة  مســؤولي  بعــض  مــع 
أشــادوا بهذه الزيــارة ووعدوا بالتعاون 

مع االتحاد من الجانب التسويقي.

جانب من زيارة سمو الشيخ عيسى بن علي لشركة هواوي

اتحاد الســلة يســعى دائما لتطوير العمل فــي كل المجاالت

سمو الشيخ عيسى بن علي يزور “هواوي” 14

الوطنــي  منتخبنــا  يدخــل  أن  المؤمــل  مــن 
األول لكرة القدم معســكرا داخليا؛ اســتعدادا 
الجــاري،  ســبتمبر   5 يــوم  العــراق  لمواجهــة 
الوطنــي،  االســتاد  علــى  مســاء   7.30 عنــد 
الثالثــة  بالمجموعــة  مبارياتــه  افتتــاح  فــي 
كأس  إلــى  المؤهلــة  المزدوجــة  للتصفيــات 

العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
منتخبــات  أيضــا  الثالثــة  المجموعــة  وتضــم 

هونج كونج وكمبوديا وإيران.
وكان منتخبنــا الوطنــي قــد دشــن حصصــه 
التدريبيــة يوم األربعــاء الماضي الموافق 28 
أغســطس، إذ تــدرب يوميــن علــى المالعــب 
أمــس  تدريباتــه  ينقــل  أن  قبــل  الخارجيــة، 
بــن  الشــيخ علــي  أســتاد  إلــى  وأمــس األول 

محمد آل خليفة.
واعتمد االتحاد البحريني لكرة القدم “الهاش 
التاق” الرسمي الخاص بحملة دعم المنتخب 
في التصفيات، وهو )معا من أجل البحرين(.

ويقــود منتخبنــا الوطنــي المــدرب البرتغالــي 
هيليــو ســوزا، والــذي أشــرف علــى المنتخــب 
بــدءا مــن يوليــو الماضي، واســتطاع تحقيق 
التــي  التاســعة  آســيا  غــرب  بطولــة  لقــب 
احتضنتهــا العــراق خــالل أغســطس الماضي 
القــدم  لكــرة  وتاريخــي  فريــد  إنجــاز  فــي 

البحرينية.
إلــى  للوصــول  البرتغالــي؛  المــدرب  ويســعى 
الجاهزيــة التامــة قبــل المبــاراة االفتتاحيــة 
أمــام العــراق، والتي ســتكون نقطة االنطالق 
نحــو المنافســة علــى التأهل لــأدوار النهائية 

في التصفيات.
وتضــم قائمــة المنتخــب حاليــا 29 العبــا هم: 
جاسم الشيخ، حمد الدوسري، أحمد بوغمار، 
محمد عبدالوهاب، عبدالوهاب المالود، ســيد 
محمــد جعفــر، وليد الحيام، أحمد الشــروقي، 
إســماعيل عبداللطيــف، أحمــد عبــدهللا، علــي 
مــدن، ســيد ضيــاء ســعيد، ســيد شــبر علوي، 

ســيد رضــا عيســى، ســيد مهــدي باقــر، علــي 
حــرم، كميــل األســود، محمــد مرهــون، ســيد 
ســامي  الهــزاع،  عبــدهللا  عيســى،  هاشــم 
الرميحــي،  محمــد  علــي،  هــزاع  الحســيني، 
أحمــد نبيــل، عبــدهللا يوســف، عيســى جهاد، 

عيسى موسى ومحمد الحردان.
ومن المؤمل أن تكتمل صفوف المنتخب يوم 
3 ســبتمبر الجاري بوصل المحترفين عبدهللا 
يوسف مع نادي سالفيا براغ التشيكي وسيد 

ضياء سعيد مع نادي النصر الكويتي.

“األحمر” يعسكر ويرفع الجاهزية للعراق

من تدريبات المنتخب

اإلعالم األمني

حقــق فريــق وزارة الداخليــة للجولف المركز 
الثانــي فــي بطولــة الشــرطة الدوليــة األولى 
للجولــف، والتــي أقيمــت فــي لنــدن بالمملكة 
 28 حتــى   26 مــن  الفتــرة  فــي  المتحــدة 
أغســطس 2019 بمشــاركة 48 العًبــا يمثلون 

6 فرق.
االتحــاد  رئيــس  تقــدم  المناســبة،  وبهــذه 
الرياضــي لأمن العام العقيد خالد عبدالعزيز 
وزيــر  إلــى  والتبريــكات  بالتهانــي  الخيــاط 
بــن  راشــد  الشــيخ  أول  الفريــق  الداخليــة 
الرياضــي  بهــذا اإلنجــاز  عبــدهللا آل خليفــة 
العالمــي المشــرف الــذي جعــل الفريــق علــى 
اإلنجــازات  إلــى  إضافــة  التتويــج،  منصــات 
التــي حققهــا الفريــق فــي الســنوات الماضية 
األول  المركــز  علــى  حصولــه  شــهدت  التــي 

فــي  آخرهــا  وكانــت  متتاليــة  ســنوات   3 لـــ 
يكــن  لــم  والــذي  الماضــي،  العــام  فرنســا 
ليتحقــق لــوال دعم ومســاندة وزيــر الداخلية 
فــي  وللرياضــة  خصوصــا  الفريــق  ألعضــاء 
بحــرص  منوًهــا  عمومــا،  الداخليــة  وزارة 
بالرياضــة  النهــوض  علــى  الداخليــة  وزيــر 
البحرينيــة مــن خالل رفع كفــاءة الرياضيين 
والمعســكرات  البدنــي  التأهيــل  خــالل  مــن 
التدريبيــة واســتقطاب المدربين المحترفين 
فــي جميــع األلعــاب، معرًبــا عــن بالــغ شــكره 
وتقديــره لرئيــس األمــن العــام علــى متابعته 
الداخليــة  بــوزارة  الفــرق  لجميــع  المســتمرة 
وتوفيــر االحتياجــات، ما ســاهم في تحقيق 
اإلنجــازات ورفــع علــم مملكة البحريــن عالًيا 

في مختلف المحافل الرياضية.

“الداخلية” ثانيا بـ “دولية الجولف” للشرطة

القــدم،  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  عيــن 
ليكــون  مهــدي؛  أحمــد  الزميــل  اإلعالمــي 
مديــرا للمركــز اإلعالمــي باالتحــاد خــالل 

الفترة المقبلة.
وأورد االتحاد على حسابه الرسمي بموقع 
التواصــل االجتماعــي عن تكليــف الزميل 

أحمد مهدي إلدارة المركز اإلعالمي.
وجــاء تكليــف الزميــل أحمــد مهــدي بنــاء 
علــى ما يتمتــع به من ســيرة ذاتية مميزة 
في المجال اإلعالمي، ومع ما اكتسبه من 
خبــرات خــالل عملــه بدءا مــن دخوله في 

مجال الصحافة العام 2008.
ويعد أحمد مهدي من اإلعالميين الشباب 
الصحافــة  مســتوى  علــى  بــرزوا  الذيــن 
الرياضيــة فــي البحرين، وســبق لــه العمل 
مــن  بعــدد  مختلفــة  إعالميــة  لجــان  فــي 
المؤسســات الرياضيــة المحليــة، قبــل أن 
يتــم تكليفــه حديثــا بمهمــة مديــر المركــز 

اإلعالمــي لالتحــاد البحريني لكــرة القدم؛ 
نظــرا لكفــاءه وعمله المميــز، خصوصا أنه 
عمــل لســنوات عدة فــي المركــز اإلعالمي 

باالتحاد ولجانه اإلعالمية.
شــارك  أن  مهــدي  أحمــد  للزميــل  وســبق 
فــي تغطيــة العديــد مــن البطــوالت علــى 

المســتوى الخارجــي، ككأس آســيا 2019 
التــي أقيمــت فــي دولــة اإلمــارات العربية 
المتحــدة، وكأس الخليج العربي “خليجي 
23” التــي أقيمت في الكويت، إضافة إلى 
دورة األلعــاب اآلســيوية للشــواطئ التــي 

احتضنتها فيتنام في العام 2016.

الزميل أحمد مهدي

التكليــف بناء على مــا يتمتع به من ســيرة ذاتية مميزة
مهدي مديرا للمركز اإلعالمي باتحاد الكرة

انفرد فريق األهلي بصدارة دوري زين الدرجة 
األولــى لكــرة الســلة مؤقتــا، بعد أن حقــق فوزا 
منطقيا على حســاب البحرين، بنتيجة ٦٤/٩٢، 
في المباراة التي جمعتها مســاء أمس الســبت، 
فــي افتتــاح منافســات الجولــة الرابعــة للــدور 

التمهيدي.
ورفــع األهلــي رصيــده إلــى ٨ نقــاط مــن الفــوز 
نقطــة  رفعــت  فيمــا  التالــي،  علــى  لــه  الرابــع 
مــن  نقــاط   ٦ إلــى  البحريــن  رصيــد  الخســارة 

فوزين وخسارتين.
وقــدم فريــق البحريــن بداية جيدة فــي اللقاء 
اســتطاع مــن خاللها إنهاء الربــع األول متعادال 
مــع منافســه بـــ١٨/١٨، قبــل أن يأخــذ األهلــي 
األفضليــة انطالقــا مــن الربــع الثانــي الــذي فاز 
فيه ١٤/٢٢، مواصال تحكمه بمجريات الشوط 
الثانــي، حيــث فاز في الربــع الثالث ٢١/٢٧، ثم 

فاز في األخير أيضا بـ١١/٢٥.
وفــي المبــاراة الثانية، حقق الحالــة فوزا كبيرا 

على حساب سماهيج بنتيجة ٦٤/١١٨.
وهــذا هــو الفــوز الثالــث للحالــة علــى التوالــي، 

رافعا رصيده إلى ٧ نقاط، فيما تلقى سماهيج 
الخسارة الرابعة وبات رصيده إلى ٤ نقاط.

وبسط البرتقالي سيطرته الكاملة على أشواط 
المبــاراة التــي جــاءت نتائجهــا كاآلتــي: ٥/٢٨، 

٢٢/٢٤، ٢٥/٢٧ و١٢/٣٩ جميعها للحالة.
ويلتقــي اليــوم المحرق مع ســترة في الســاعة 
المنامــة  مبــاراة  مباشــرة  وتليهــا  مســاء،   ٦

والنويدرات في الساعة ٧:٤٥ مساء.

من لقاء األهلي والبحرين

برتقالــي الحالــة يحقــق انتصــاره الثالــث بــدوري زيــن
صدارة مؤقتة لـ ”سلة األهلي”

1 سبتمبر 2019 األحد
2 محرم 1441

اكتشاف المواهب 
النسائية للسباحة

االتحــاد  إدارة  مجلــس  قــرر 
البحرينــي للســباحة فــي اجتماعه 
األربعــاء  يــوم  المنعقــد  األخيــر 
 ،2019 أغســطس   28 الموافــق 
تشــكيل لجنــة الكتشــاف المواهب 
النسائية دون سن الثامنة، برئاسة 
المدربة فيورال ماريا وعضوية كل 
من قائدة المنتخب الالعبة فاطمة 
المحميــد والعبة المنتخب آالء بن 
رجــب، يأتي هــذا القرار حرصا من 
االتحــاد على تكويــن قاعدة صلبة 
وقويــة نســائية قادرة علــى تغذية 

المنتخبات الوطنية.

اتحاد السباحة

اتحاد السلة

محمد الدرازيمحمد الدرازي

أحمد مهدي
التصفيات المزدوجة 

المؤهلة لكأس 
العالم 2022 

وكأس آسيا 2023



نــزوال عنــد رغبــة األســرة الرياضيــة، أعلنــت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة عن 
تمديد فتر تسجيل وتوثيق مستحقات الرياضيين واإلداريين والفنيين والمدربين 
ليومين إضافيين اعتبارا من يومي االثنين والثالثاء الموافق 2 - 3 سبتمبر الجاري، 
علمــا أن اليــوم األحــد ســيكون إجازة، علــى أن تبدأ علمية التســجيل والتوثيق من 

يوم االثنين.

وكانت وزارة شؤون الشباب والرياضة 
قــد حشــدت قــدرات كوادرهــا من أجل 
الملــك  جاللــة  ممثــل  مبــادرة  إنجــاح 
الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 

للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
والرياضة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفــة، التــي أعلــن عنها ســموه في 
اللقــاء التاريخــي مع األســرة الرياضية 

مبادرتــه  أركان  ســموه  حــدد  والتــي 
مســتحقات  ملــف  إنهــاء  إلــى  الراميــة 
والفنييــن  واإلدارييــن  الرياضييــن 
والمدربيــن، إذ قامــت الــوزارة بإنشــاء 
مركزين لتسجيل وتوثيق المستحقات 
في مركــز المحرق الشــبابي النموذجي 
واســتاد البحرين الوطني وعمل هذين 
المركزيــن مــن الســاعة الثامنــة صباحــا 

إلى الثامنة مساء.
الشــباب  شــؤون  وزارة  وأعلنــت 

اليــوم  انقضــاء  ومــع  أنــه  والرياضــة 
الخامــس مــن عمليــة تســجيل وتوثيق 
واإلدارييــن  الرياضييــن  مســتحقات 
والفنييــن والمدربين بلغ عدد الموثقين 
الــوزارة عمليــة  1686 طلبــا وســتكمل 
التســجيل في يومي االثنين والثالثاء، 
وتدعو وزارة شؤون الشباب والرياضة 
والفنييــن  واإلدارييــن  الرياضييــن 
مركــزي  إلــى  للحضــور  والمدربيــن 

التسجيل لتوثيق مستحقاتهم.

“الشباب والرياضة” تمدد فترة تسجيل وتوثيق المستحقات

لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل  أعــرب 
رئيــس  الشــباب  وشــئون  الخيريــة 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
عــن ســعادته لفــوز المهــرة الرايــة ملك 
سموه بالمركز األول في كأس أرنبيرق 
الفئة الثالثة المخصصة لعمر الســنتين 

على مضمار شانتيه بفرنسا.
حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وأكــد 
يؤكــد  االنتصــار  هــذا  أن  خليفــة  آل 
المكانــة المتميزة التــي تمتلكها المهرة 
الخارجيــة  المشــاركات  فــي  الرايــة 
العديــد  خاللهــا  مــن  حققــت  والتــي 
الماضيــة  الفتــرة  فــي  مــن اإلنجــازات 
وأثبتت أن رياضة الخيل تشهد تطورا 
كبيــرا ودائًمــا ما تحقــق اإلنجازات في 

المشاركات.
وأشــاد ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
المتميــزة  بالمســتويات  آل خليفــة 
التــي ظهــرت عليهــا المهــرة الرايــة 

منافســة  شــهد  الــذي  الســباق  فــي 
المشــاركين،  الفرســان  بيــن  قويــة 
االنتصــار  هــذا  أن  ســموه  مؤكــًدا 
يعطي الحافز الكبير لمواصلة دعم 
الخارجيــة  المشــاركات  ومســاندة 
مملكــة  تشــريف  مواصلــة  فــي 
البحريــن في البطوالت الكبرى في 

العهــد الزاهــر لعاهل البــالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل 

خليفة.
وأثنى ســموه علــى الجهود التــي بذلها 
بتهيئــة  كرســفورد  ســايمون  المــدرب 
قبــل  صــورة  بأفضــل  الرايــة  المهــرة 
الســباق، مشــيًدا ســموه بالفارس بيري 

بيدوت الذي بذل جهودا كبيرة وتمكن 
من قيادة المهرة الراية للمركز األول.

وتمكنت المهرة الراية من الفوز بالمركز 
دا  بــكأس  متــر   1000 لمســافة  األول 
ارنبيــرق الفئة الثالثــة المخصصة لعمر 
الســنتين، إذ شــهد الســباق مشــاركة 8 

فرسان من مختلف دول العالم.

المكتب اإلعالمي

ناصر بن حمد أعرب عن سعادته باالنتصار

المهرة الراية تحرز كأس أرنبيرق بمضمار شانتيه
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ووزارة  الداخليــة  وزارة  فريقــا  تأهــل 
إلــى  للقضــاء  العامــة  واألمانــة  العــدل 
المبــاراة النهائيــة لــدوري خالــد بــن حمد 
لألنديــة  الصــاالت  قــدم  لكــرة  الســابع 
اإلعاقــة  ولــذوي  الشــبابية  والمراكــز 
والفتيات والوزارات والجاليات والبنوك 

والشركات.
فــي  الــوزارات  دوري  مســابقة  وضمــن 
وزارة  فريــق  تغّلــب  النهائــي  نصــف 
المعلومــات  هيئــة  علــى  الداخليــة 
والحكومــة اإللكترونية بـــ 17 هدًفا دون 
)11 و35  مقابــل ســجلهم: حســن فريــد 
و19(،  و12   8( العرولــي  عبــدهللا  و37(، 

علي حسن )27 و39 و39(، أحمد المهزع 
)5 و22 و36(، أحمــد جناحــي )10(، أحمد 
موســى )26(، عمــاد عبــدهللا )31(، أحمــد 
فــي  بالخطــأ  بهــزاد  وحمــد   ،)13( عبــود 

مرماه )24(.
وفــي المبــاراة الثانيــة مــن نصــف نهائــي 
العــدل  وزارة  فريــق  نجــح  الــوزارات 
واألمانة العامة للقضاء في بلوغ المباراة 
النهائيــة عبر الفوز على وزارة الخارجية 
بهدفين دون مقابل رغم ســيطرة الثاني 
علــى اللعــب غالبيــة الوقــت، لكــن العــدل 
طــوال  ذكيــة  بطريقــة  اللعــب  اســتطاع 

الشوطين.
 )26( إبراهيــم  الهدفيــن محمــد  وســجل 

ومحمد المسّلم )40(.

وفــي دوري الفتيــات تأهــل فريقا ســوبر 
سوكر وريفنز إلى النهائي بعد فوز األول 
أهــداف نظيفــة   4 بـــ  بــالك كاســل  علــى 
بثالثيــة  الشــرقية  علــى شــعلة  والثانــي 

نظيفة.
وقــدم فريــق ســوبر ســوكر عــرض قــوي 

نوايــاه  عــن  وأعلــن  المبــاراة  طــوال 
البطوليــة وتمكــن مــن الفــوز علــى بــالك 
كاســل برباعيــة نظيفة بعد تألــق الالعبة 
هاجــر األنصــاري التــي ســجلت هدفيــن 
فــي الدقيقتيــن 17 و37، فيمــا افتتحــت 
زميلتهــا حصــة العيســى التســجيل بعــد 

مــرور دقيقتيــن علــى االنطالقــة، وجــاء 
الهــدف اآلخــر عــن طريق الالعبــة منيرة 

حمدان في الدقيقة 25.
الالعبــة  قــادت  الثانيــة،  المبــاراة  وفــي 
ياسمين زريقات فريقها ريفنز إلى نهائي 
الدوري بعد الفوز على شــعلة الشــرقية بـ 

3 أهداف نظيفة.
وســجلت ياســمين هدفيــن فــي المبــاراة 
فــي الدقيقتيــن 15 و38، وســبق هدفيها 
تســجيل الهــدف االفتتاحــي عــن طريــق 
الدقيقــة  فــي  العســيري  شــهد  الالعبــة 

الثامنة.

وزارة الشباب

“الداخلية” و “العدل” يلتقيان بنهائي دوري خالد بن حمد

دورة المدربين تختتم برنامج المدرب كونر دو
ــريـــكـــس ــافـ مـ داالس  فــــريــــق  مـــــع  ــة  ــ ــل ــ ــس ــ ال اتـــــحـــــاد  ــة  ــ ــي ــ ــاق ــ ــف ــ ات ــن  ــ ــم ــ ض

اختتــم المــدرب كونر دو عضو الجهاز الفني لفريــق داالس مافريكس األميركي زيارته 
لمملكــة البحريــن وذلــك بإقامــة ورشــة تدريبيــة لمدربــي كــرة الســلة المحلييــن وســط 
مشاركة واسعة واستفادة كبيرة، وهي ضمن االتفاقية الموقعة بين االتحاد البحريني 
لكــرة الســلة والنــادي األميركــي، التــي تســتهدف الالعبيــن والمدربيــن كذلــك، إذ كان 
المدرب دو قد أشــرف على بعض تمارين منتخب الناشــئين لمدة يوم واحد وببرنامج 
مكثف، ثم أشرف على تدريب مجموعة كبيرة من العبي األندية من مواليد 2004 إلى 

2008 ليومين متتاليين، قبل أن يختتم برنامج زيارته بدورة المدربين.

المــدرب  المدربيــن،  لجنــة  رئيــس  وقــال 
الوطنــي صالح الحداد إن هذه الدورة تأتي 
ضمن جدول الزيارة التي يقوم بها المدرب 
األميركــي كونــارد دو إلــى المملكــة؛ تفعيــال 
لالتفاقيــة الموقعــة بيــن االتحــاد البحريني 

لكرة السلة وفريق داالس مافركس.
ســمو  االتحــاد  “رئيــس  الحــداد  وأضــاف 
الشــيخ عيســى بن علي وبالرغم من وجوده 
خــارج المملكــة إال أنه متواصل معنا بشــكل 

يومــي؛ للوقوف على االحتياجات المطلوبة 
وتذليلهــا إن وجــدت وذلك؛ من أجل الوصل 
إلــى األهداف المرجــوة من الزيارة، ومتابعة 
رئيــس االتحــاد ليســت بغريبــة، حيــث وكما 
مــن  المتبعــة  السياســة  أن  الجميــع  يعلــم 
كــرة  مســتوى  تطويــر  مبنيــة  ســموه  قبــل 
الالعبيــن  يخــص  فيمــا  البحرينيــة  الســلة 
الناشــئين والمدربيــن المحلييــن؛ مــن أجــل 
إبــراز الكفــاءات التدريبيــة ومنــح الفرصــة 

للكوادر الوطنية ألن يكونوا ضمن المدربين 
المؤهليــن فنًيا بالصــورة المطلوبة، وبالتالي 
فــإن إدراج هذه الدورة ضمن زيارة المدرب 
األميركــي دو كان مــن األمــور التــي انصبت 
فــي صالــح المدربيــن الوطنيين حيــث إنهم 

حصلوا على معلومات من المدرب من خالل 
خبراتــه التدريبية والميدانيــة خصوًصا في 
ظــل وجوده ضمن الطاقــم الفني لواحد من 

أشهر فرق كرة السلة في أميركا”.
إنهــا  الــدورة  تعريــف  فــي  الحــداد  وقــال 

اشــتملت علــى عــدد مــن الجوانــب النظرية 
والعمليــة المتنوعــة التــي تناولــت جوانــب 
مهمــة فــي تدريــب كــرة الســلة والمهــارات 
الهجوميــة  الجوانــب  وكذلــك  الفرديــة 
المدربيــن  أن  إلــى  مشــيًرا  والدفاعيــة، 

اســتفادة  حققــوا  الــدورة  فــي  المشــاركين 
كبيــرة مــن خالل وجودهم فيهــا مقدًما لهم 
الشــكر الجزيل على مشاركتهم وانضباطهم 
المــدرب  قدمــه  مــا  كل  مــع  وتفاعلهــم 

األميركي.

اتحاد السلة

جانب من الدورة اتحاد السلة يكرم المدرب األميركي

جانب من عملية تسجيل وتوثيق المستحقات

وزارة الشباب

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ــر وريــــفــــنــــز فـــــي الـــمـــشـــهـــد األخـــــيـــــر لــلــفــتــيــات ــ ــوكـ ــ ــر سـ ــ ــوبـ ــ سـ
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إنجازات كثيرة حققتها ألعاب القوى البحرينية كان يقف خلفها الكثير من الرجال المخلصين الذين عملوا خلف األضواء، ومن بين 
هــؤالء يبــرز أمين ســر االتحاد يوســف أحمد الذي شــغل خالل الســنوات الماضية منصــب المدير التنفيذي، وكانــت له بصمات بارزة 
ودور فاعــل فــي قيــادة العمــل اإلداري بنجــاح كبيــر بفضل ما يتمتع به من كفــاءة وقدرة وخبرة وإمكانات إداريــة عالية، فهو رجل 
متعــدد المواهــب ويعتبــر بمثابــة القلب النابض لالتحاد و”الجنــدي غير المجهول” داخل أروقته. يتصــف بالحكمة والهدوء والصدق 
والقــدرة علــى مواجهــة الضغــوط واألخــالق العاليــة وحســن التعامــل مــع الجميع، وهو ما قــاده إلى نيــل ثقة مجلــس اإلدارة لتولي 

منصب أمانة السر ومن قبل ذلك مدير بعثة البحرين بأولمبياد ريو 2016.
“البالد ســبورت” كان لها الســبق في إجراء أول لقاء مطول مع يوســف أحمد لنتعرف على أبرز محطاته في الحقل الرياضي، والذي 

بدأ العمل فيه قبل نحو 35 عاما والكشف عن العديد من المواضيع التي تخص ألعاب القوى البحرينية، وفيما يلي نص الحوار:

حدثنا عن مشوارك الرياضي كيف  «
بدأ؟

اتحــاد  مــع  الرياضيــة  مســيرتي  بــدأت 
الكــرة الطائــرة فــي العــام 1984، حيــث 
عملت بوظيفة محاســب، كما عملت في 
اللجنــة التنظيميــة للكــرة الطائــرة بدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي عندمــا كان 
مقرهــا في البحرين وعملت في االتحاد 
العربي، ثم توقفت عن العمل في 1989 
الســتكمال نيل درجة الماجســتير، وبعد 
مجــال  فــي  العمــل  عــن  توقــف طويــل 
اإلدارة الرياضيــة عملــت باتحــاد ألعــاب 
الشــيخ  عهــد  إبــان   2003 فــي  القــوى 
إبراهيــم بــن عبــدهللا آل خليفة واســتمر 
العمــل لغايــة 2009 قبــل أن ابتعــد لمــدة 
3 ســنوات أخــرى، ثــم عــدت مــن جديــد 
منصــب  وتوليــت   ،2012 بالعــام  للعمــل 
المديــر التنفيــذي حتــى توليــت مؤخــرا 
قبل نحو شهرين منصب أمين السر في 

االتحاد.

ألم تتردد عندما عرض عليك منصب  «
أمانة السر؟

الــكل يعلــم تمامــا بــأن الرئيــس محمــد بــن 
جــال هــو ربــان الســفينة وقائدهــا ونحــن 
جنوده، وأنا شــخصيا رهن إشــارته في أي 
موقع خدمة التحاد ألعاب القوى ومملكتنا 
الغاليــة، ولذلــك فإننــي وافقــت علــى تولي 
المهمــة، كمــا أن مهــام وصاحيــات المديــر 
منصــب  عــن  كثيــرا  تختلــف  ال  التنفيــذي 

أمين السر.

بعد تسلمك أمانة السر هي سعيت  «
لتغيير أسلوب العمل اإلداري؟

المجــال  فــي  المتعــددة  خبراتــي  بحكــم 
المصرفــي والرياضــي واإلداري وتدرجــي 
طاقتــي  سأســخر  فإننــي  المناصــب،  فــي 
وخبرتــي لتطوير العمــل اإلداري من خال 
تبنــي سلســلة مــن األفــكار الجديــدة التــي 

سيتم الكشف عنها الحقا.

وهل سيتم تعيين مدير تنفيذي  «
لالتحاد؟

لســنا بحاجــة لتعييــن مديــر تنفيــذي؛ ألن 
المهــام والصاحيــات متشــابهة وبحكــم 

تفرغي حاليا، فإنني قادر على تسيير 
شــؤون العمل اإلداري، وفي الســابق، 
البوعينيــن  راشــد  الســر  أميــن  فــإن 
لــم يكــن متفرغــا ولذلــك كان االتحــاد 

بحاجة لمدير تنفيذي.

لماذا التركيز منصب على  «
المنتخبات دون تطوير لجنة 

المدربين والحكام؟

نولــي  فنحــن  صحيــح،  غيــر 
كبيــرة،  أهميــة  اللجــان  جميــع 
معظمــه  التدريبــي  فالطاقــم 
مــن المدربين الجدد الذين تم 
اســتقطابهم منــذ أواخر العام 
2017، وهــو يضــم مدربيــن 

وســيتم  محترفين، 
تقييمهــم 

مــن 

قبــل لجنــة المنتخبــات بعــد بطولــة العالــم 
القادمــة، فكلمــا يتطــور مســتوى العدائين، 
مســتوى  علــى  لمدربيــن  بحاجــة  فنحــن 
أكبــر مــن الخبــرة، كمــا أننا ندعــم المدربين 
مــن  بــه  بــأس  ال  عــدد  ولدينــا  الوطنييــن 
الكــوادر الفنيــة فــي االتحــاد، إضافــة إلــى 
دعمنــا مدربــي األنديــة، ونقــوم باســتمرار 
التــي  للــدورات  منهــم  البعــض  بابتعــاث 
ينظمهــا المركــز اإلقليمــي؛ لتطويــر ألعــاب 
عــدد  وهنــاك  مصــر،  بجمهوريــة  القــوى 
مــن المدربيــن لديهــم شــهادات المســتوى 
األول والثانــي والثالــث، ونمتلــك حاليا 10 
مدربيــن بينهم خمســة محترفين وخمســة 

مواطنين.
وأمــا علــى مســتوى الحــكام، فإننــا نحرص 
مــن  سلســلة  إقامــة  علــى  دوري  بشــكل 
الدورات في مملكة البحرين ليستفيد منها 

أكبر عدد من الحكام.

وماذا عن لجنة الموهوبين؟ «

تكتســب  األخــرى  هــي  الموهوبيــن  لجنــة 
أهميــة كبيرة بتوجيهات من ســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة والطاقــم الفنــي 
عــن  للبحــث  باســتمرار  يعمــل  واإلداري 
المواهــب، ولكــن العقبــة الكبــرى هــي عدم 
تقبــل أوليــاء األمــور لرياضة ألعــاب القوى 
فالبحريــن  الجماعيــة،  لأللعــاب  والتوجــه 

تمتلك خامات ومواهب في أم األلعاب.

بلغة األرقام ما المكاسب؟ «

لبرنامــج  ثمــرة  كانــت  الغســرة  رقيــة 
خميــس  علــي  بعدهــا  ومــن  الموهوبيــن 
وهاجــر العميــري ونأمــل أن يثمــر البرنامج 
عن تخريج مواهب جديدة خصوصا وأننا 
نملك حاليا مجموعة من المواهب الجيدة 
نعمــل علــى صقلها وتدريبهــا، ومن المؤمل 

متفــرغ  مــدرب  هنــاك  يكــون  أن 

لتدريب المواهب.

كيف هو الوضع المالي لالتحاد في  «
ظل التحديات المالية الحالية؟

قبــل خفــض الميزانيــة منــذ عــدة ســنوات، 
قلــة اإلمكانــات  يعانــي  فــإن االتحــاد كان 
الماليــة، فمــا بالــك بعــد تخفيــض الميزانية 
وهــو أمــر طبيعــي تمــر بــه جميــع قطاعات 
فــي  تؤرقنــا  مشــكلة  أنهــا  ورغــم  الدولــة، 
االتحاد، ولها انعكاســات سلبية على العمل 
الفنــي واإلداري، ولكننــا نســعى مــن خــال 
رئيــس  أحمــدي  محمــد  الجديــد  العضــو 
لجنة االســتثمار والتســويق إليجاد مصادر 
تمويــل ذاتية جديــدة، فهو بدأ العمل وقام 
بالتواصــل مــع عــدة شــركات، ونعلــق عليه 

آماال كبيرة.

سبق وأن تم اإلعالن عن اتفاقية  «
مع “تمكين” لدعم االتحاد، فإين 

وصل الموضوع؟

 لقــد كان لنــا تعــاون مثمــر مــع “تمكين” من 
ومملكــة  االتحــاد  اســتضافة  دعــم  خــال 
البحريــن لســباق نصــف ماراثــون البحرين 
الليلــي الــذي أقيــم بشــهر مــارس الماضــي، 
المنشــطات علــى  نــدوة مكافحــة  وإقامــة 
هامــش الســباق، ومــازال التعــاون مســتمر 

بين الطرفين في برامج قادمة.

االتحاد مقبل على المشاركة  «
ببطولة العالم، فكم عداء وعداءة 

ستشاركون بهم؟

فــي الســنوات الماضيــة كان االتحــاد يهتم 
بالمشــاركة بأكبــر عدد مــن العدائين، ولكن 
فالتركيــز  اآلن،  تغيــرت  السياســة  تلــك 
ينصــب علــى أفضــل العدائيــن والعــداءات 
القادريــن علــى الوصــول للمراحــل النهائية 
حتــى  التتويــج  منصــة  علــى  والصعــود 
فــي  نجحــوا  أنهــم  لــو 
األرقــام  تحقيــق 
التأهيلية، 

فاهتمامنــا ينصب على الكيف وليس الكم، 
وسنشــارك فــي البطولــة القادمــة بنحو 20 
عــداء وعــداءة فقــط رغــم أن عــدد الذيــن 
حققــوا األرقــام التأهيليــة أكثــر مــن ذلــك، 
وفــي الســابق كنــا نشــارك بـــ 40-35 عــداء 
وعداءة، ولكننا سنســتبعد العناصر التي ال 

تمتلك حظوظ جيدة.

وما السباقات التي تعولون عليها؟ «

في مقدمة العدائين تبرز سلوى عيد بطلة 
و2019   2018 لعامــي  الماســي  الــدوري 
فــي ســباق 400 متــر، وهناك فريــق التتابع 
والســيدات  الرجــال  وماراثــون  المختلــط 
وسباق 3 آالف متر موانع للسيدات، ونأمل 
التوفيــق وأن يحالفنــا الحــظ فــي العــودة 

بنتائج إيجابية.

ماذا أعددتم النتخابات االتحاد  «
الدولي ودعم المرشح بدر ناصر؟

بحرينــي  مرشــح  أول  ناصــر  بــدر  يعتبــر 
يخوض انتخابات اللجنة التنفيذية التحاد 
ألعاب القوى، ونتمنى له التوفيق والنجاح، 
فحظوظه في المنافسة تبدو جيدة حسب 
المعطيــات األولية، ولكــن االنتخابات لعبة 
وال تحسم إال عبر صناديق االقتراع وهناك 
تكتات، وبدورنا ســعينا للتنسيق مع باقي 
االتحــادات لدعــم مرشــحنا، كمــا قــام بــدر 
ناصــر بجــوالت مختلفة لحشــد المزيد من 

األصوات المؤيدة له.

وما تحضيراتكم ألولمبياد  «
طوكيو 2020؟

أولمبيــاد طوكيــو 2020 يعتبــر المحطة 
األهم بالنســبة لنا، وهــو أهم من بطولة 
العالــم، وقــد بدأنــا التحضيــر واإلعــداد 

عبــر خطة فنية متكاملة بعــد أولمبياد ريو 
2016 مباشــرة؛ بهــدف حصــد نتائــج أكثــر 

تميزا.

وهل لديكم نية الستضافة أي  «
بطولة قادمة؟

ليــس لدينــا توجــه باســتضافة أي بطولــة 
حتــى العــام 2020، ولكننــا نســعى إلقامــة 
النســخة الثانية من ســباق نصــف ماراثون 
البحريــن الليلــي فــي العــام المقبــل، ولدينا 
لدعــم  الشــركات  إحــدى  مــع  مفاوضــات 

الحدث.

وما الجهود التي تقومون بها للحد  «
من ظاهرة تعاطي المنشطات؟

نحــن كاتحاد يتمثل دورنا في التوعية 
والتثقيــف والمتابعة بالنســبة للعدائين 
والعــداءات لمكافحــة آفة المنشــطات، 
وكمــا هــو معــروف، فــإن ألعــاب القــوى 
هــي لعبــة فرديــة وكل عــداء مســؤول 
مراقبتــه  تســتطيع  وال  نفســه  عــن 
والتحكــم بتصرفاتــه طــوال 24 ســاعة 
عــداؤون  وهنــاك  وشــربه،  أكلــه  فــي 
ونالــوا  المنشــطات  بتعاطــي  تورطــوا 
الدولــي  االتحــاد  قبــل  مــن  جزاءهــم 
ولــم  الظلــم،  عليهــم  وقــع  وبعضهــم 

تحســم قضاياهــم حتــى هــذه اللحظة، 
وقــد غــدر بهــم، وأبــرز مثال علــى ذلك 
لــم  التــي  جيبيــت”  “روث  العــداءة 
يســتطع االتحاد الدولي إثبات تورطها 
رغــم مرور ســنتين علــى إيقافهــا؛ ألنها 

فعا لم تتعاط المنشطات.

ماذا يمثل لك محمد بن جالل؟ «

محمــد بــن جــال هــو القائــد والمعلــم، فهو 
بالحكمــة  تتســم  فــذة  رياضيــة  شــخصية 
حاســمة  وقراراتــه  الثاقبــة  والنظــرة 
وعقانيــة والعمــل معه مرهــق، لكنه مريح 
فــي الوقــت ذاتــه؛ ألنــه يــؤدي إلــى تحقيق 

نتائج إيجابية.

 وما المحطة األبرز في مسيرتك  «
الرياضية؟

أهــم محطة هي أولمبياد ريو 2016؛ ألنني 
كنت مدير بعثة البحرين وفي تلك الدورة 
تاريــخ  فــي  ذهبيــة  ميداليــة  أول  حققنــا 
المملكــة، وكان لــي الشــرف أن أكون مديرا 
للبعثــة. أمــا الحــدث الثانــي، فهــو تحقيــق 
تاريــخ  فــي  آنــذاك  إنجــاز  ألهــم  البحريــن 
األلعــاب الجماعيــة بفــوز منتخــب الطائــرة 
بالميداليــة الذهبية بــدورة األلعاب العربية 
بســوريا 1992 والفوز على منتخبات قوية 

كالجزائر وتونس.

 وما طموحك على المستوى  «
الرياضي واإلداري؟

أكثــر  إنجــازات  لتحقيــق  أتطلــع  رياضيــا 
اإلداري  العمــل  تطويــر  وإداريــا  وأعلــى، 
الجــودة  مــن  المزيــد  إلــى  بــه  والوصــول 

واالحترافية.

المشاركة بـ 20 عداء في بطولة العالم
“الـــبـــاد ســـبـــورت” ـــ  لـ ــي  ــاف ــح ــوار ص ــ ــي أول حـ ــوى فـ ــقـ الـ ــاب  ــعـ ألـ ــر  أمـــيـــن سـ

ــم ــزاءهـ ــوا جـ ــ ــال ــ ــردي والـــمـــتـــورطـــون ن ــ ــ ــرف ف ــصـ ــات تـ ــط ــش ــن ــم تـــعـــاطـــي ال
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يوسف أحمد أثناء تشرفه بالسالم على جاللة الملك

بن جالل القائد 
والمعلم.. وأنا 

رهن إشارته

نسعى الستضافة 
سباق نصف 

ماراثون البحرين 
الليلي بـ 2020

أولمبياد 
طوكيو محطتنا 
األهم ونتطلع 
لميداليات أكبر
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يحكــي الفنــان البحرينــي الشــاب عبــدهللا ناجــي محمــود المحمــود بريشــته ســرًدا 
قصصًيــا بصرًيــا للعديــد مــن المشــاهد والمالمح والوجــوه، وقد يســتلهم من منظر 
هنا أو مشهد هناك لحظة ولقطة، فيحولها إلى لوحة لها نمط خاص يمتزج بتعابير 

خاصة يختارها للوحة، ويضفي عليها أبعادها بتفاصيل مدهشة.

طموح طالب جامعي

وبــدأ الفنــان المحمــود مشــواره منــذ العــام 
2011 حيــث بــدأ يعــرض لوحاتــه وإنتاجــه 
الفنــي، وعلــى الرغــم مــن طموحــه الكبيــر 
منــذ أن طــان طالًبــا جامعًيــا فــي تخصــص 
تجربتــه  لــه  وكانــت  ديزايــن”،  “غرافيــك 
المؤسســات  لدعــم  المؤيــد  فــاروق  بمركــز 
كانطالقــة مهمــة خصوًصــا مع الدعــم الذي 
تقدمه جمعية البحرين لتنمية المؤسســات 
فــي  اســتمر  ثــم  والمتوســطة،  الصغيــرة 
االتصــال  وســائل  كل  مســتغاًل  إنتاجــاه 
والدعــم اللوجســتي ليعــرض إنتاجــه وفنه 
للجمهــور، ليــس في البحريــن فقط، بل في 
كل دول العالــم عبــر منصات إلكترونية من 

موقعه كفنان تشكيلي.
وعــن ثيمــة أعمالــه يقــول: ”تنقســم أعمالي 
الــذي  الرســم  هــو  األول  قســمين،  إلــى 
يساعدني في سرد قصص بصرية، والثاني 
هــو التصويــر الــذي أنقــل فيــه مشــاهدات 
الحيــاة والمــكان، وفــق “ما رأيــت”، إن صح 
المجــال مفتــوح  أن  إلــى  التعبيــر، ويشــير 
للمبدعيــن فــي كل المجــاالت، فمنــذ أن بدأ 
مشــواره الفنــي، عــرض لوحاته فــي العديد 
الــرواق  والمواقــع كصالــة  المناســبات  مــن 
فأكثــر  أكثــر،  يركــز  أصبــح  ثــم  والبــارح، 
علــى قــراءة المــدارس الفنية فــي البحرين 
خصوًصا، وأن الحركة التشكيلية هنا بدأت 
فــي حقبــة الخمســينات وخــرج جيــل مــن 
الــرواد كالفنــان عبدالرحيم شــريف وخليل 

الهاشــمي وعبــدهللا المحرقــي وأحمــد باقر 
وعبدالكريم البوســطة وعباس المحروس، 
علــي المحميــد، عبــد اللطيــف مفيــز، راشــد 
ســوار، عبدالحميد سعيد، وعبداالله العرب 

وغيرهم عمالقة من أسماء كلها نعتز بها.

تسويق منتجات الفنانين

بالفنانيــن  االهتمــام  مــدى  وعــن 
“الفنانــون  القــول:  يختصــر  البحرينييــن 
ويفتتحــون  بيســر،  معارضهــم  ينظمــون 
المشــاغل ويقدمــون الورش، ولهــذا فإننا 
كفنانين نشعر باالرتياح من هذا الجانب، 
وفًقــا  العمــل  مســتوى  هنــا  ويختلــف 
التــي تنــال كل البشــر،  لمشــاغل الحيــاة 

فلسنا استثناًء كفنانين”.
ويرى أن الفرصة أمامه كفنان يعمل على 
تســويق منتجاتــه أن كل المتغيــرات في 
الســوق وعلــى الصعيــد االقتصــادي تلزم 
المتابعة، فحتى شــركات النقل والشــحن 
الــذي ال ينحصــر  للفنــان  بالنســبة  مهمــة 
عملــه فــي البحرين فقط، وتقدم وســائل 
االتصال الحديثة اليوم تســهيالت كثيرة 
ال يمكن االســتغناء عنهــا، كما أن الجهات 
الحكوميــة واألهليــة المعنيــة لها دور في 
دعــم رواد األعمــال ونطمــح ألن نشــارك 
التســويق  عــن  عمــل  تنظيــم ورش  فــي 
وتصميــم المنتجــات الكتســاب الخبــرات 
والمهارات، فالدعم الفني واالستشــارات 
مهــم لنــا كــرواد أعمــال باعتبــار كل ذلــك 

قيمة مضافة، وهذا أكبر دعم.
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سعيد محمد

تذليـل التحديـات أمـام ذوي العـزيمـة
العمل بسوق  إلدماجهم  وتأهيلهم  تدريبهم  على  العمل  حميدان: 

أكــد وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة 
جميل حميدان أن وزارة العمل والتنمية 
االجتماعيــة لــن تدخر جهدا في الســعي 
تواجههــا  التــي  التحديــات  لتذليــل 
علــى  والعمــل  العزيمــة،  ذوي  جمعيــات 
المقدمــة  الشــاملة  الخدمــات  تحســين 
لهــم، بما يســهم فــي إدماجهــم فعليا في 
المجتمــع، فضــال عن تدريبهــم وتأهيلهم 

إلدماجهم في سوق العمل.
وكان الوزيــر حميــدان قــد التقــى عضــو 
مجلــس النــواب إبراهيــم خالــد النفيعي، 
المركــز  إدارة  مجلــس  رئيــس  بحضــور 
عــادل  الدولــي،  للحــراك  البحرينــي 
المطــوع، ورئيــس مجلــس إدارة جمعية 
هاشــم،  زكريــا  البحرينيــة،  التوحدييــن 
ورئيــس مجلــس إدارة جمعيــة الصداقة 
للمكفوفيــن علــي حاجــي، ونائــب رئيس 

مجلــس إدارة جمعيــة الصــم البحرينية، 
عــدد  إلــى جانــب  ياســين،  ســيد حســن 
من أعضــاء مجالــس إدارات الجمعيات؛ 
لبحــث ســبل تعزيــز أوجــه التعــاون بيــن 
االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة 
المعنيــة  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات 

بذوي العزيمة. 
جمعيــات  اســتعرضت  اللقــاء،  وخــالل 
ذوي اإلعاقة أهم المبادرات التي تنفذها 
لتحقيــق أهدافها الراميــة إلى دعم ذوي 
العزيمة واكتشــاف طاقاتهم وإبداعاتهم 
وتحفيزهم وخلق البيئة السليمة؛ لتنمية 

بالتعــاون  وذلــك  وقدراتهــم،  مواهبهــم 
مــع مختلــف الجهات الرســمية واألهلية، 
فضــال عــن تنــاول أبــرز التحديــات التــي 
فــي تأديــة رســالتها  الجمعيــات  تواجــه 
اإلنســانية نحو خدمة ذوي العزيمة على 

أكمل وجه ممكن.

مدينة عيسى - وزارة العمل

أكــدت وزيــرة تنميــة المجتمــع بدولــة 
حصــة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
مملكــة  “أن  بوحميــد  عيســى  بنــت 
فــي  رائــدة  تجربــة  تمتلــك  البحريــن 
مجــال دعــم األســر المنتجة”، مشــيرة 
إلى “أن دولة اإلمارات تتعاون بشــكل 
دائــم مــع مملكــة البحريــن فــي مجال 
تنميــة المجتمع بهدف االســتفادة من 
التجــارب والخبرات وتبادلها لتحقيق 
والشــعبين  البلديــن  وازدهــار  رقــي 

الشقيقين”.
وقالــت وزيــرة تنمية المجتمــع بدولة 
اإلمــارات فــي تصريــح خــاص لوكالة 
هامــش  علــى  )بنــا(  البحريــن  أنبــاء 
مــن  الثالثــة  الــدورة  فــي  مشــاركتها 
قمــة “أقــدر” العالميــة التــي تقــام فــي 
العاصمة الروســية موســكو “لقد زرت 
مملكــة البحرين واطلعت على تجربة 
المنتجــة  األســر  دعــم  فــي  المملكــة 
التــي  المعــارض  مــن  العديــد  وعلــى 
تنظمهــا البحرين”، معربة عن إعجابها 
بالسياســات والمبــادرات التي تقدمها 
المجــال  هــذا  فــي  البحريــن  مملكــة 
بهــدف تنميــة المجتمــع وخلــق أفــراد 
فــي  يســاهمون  ومنتجيــن  مبادريــن 

رقي المجتمع وتطوره.
وقالــت الوزيــرة “نحــن فــي حكومــة 
دولــة اإلمارات نقــوم بتنمية المجتمع 
مــن خــالل تصميــم جميــع المبــادرات 
التــي تخــدم أفــراد المجتمع. الــوزارة 
المجتمــع  فئــات  دعــم  عــن  مســؤولة 
وأصحــاب  المواطنيــن،  كبــار  مثــل: 
الهمم، والمــرأة، واألطفال، وجمعيات 
النفــع العــام، ونحن نســعى إلى ضمان 
مشــاركة جميــع أطــراف المجتمع في 
تصميــم مســتقبلة وبالتالــي مســتقبل 

اإلمارات”.
وأكــدت الوزيــرة أن “دولــة اإلمــارات 
تهــدف بشــكل أســاس إلــى أن يكــون 
المجتمــع مترابطــا ومتالحمــا يســعى 
إلــى تنميــه وتطويــر بــالده مــن خالل 
المبــادرات التــي يشــارك األفــراد فــي 
إلــى  مشــيرة  وتنفيذهــا”،  تصميمهــا 
لتنميــة  مختصــة  وزارة  وجــود  “أن 
المجتمع بجميع أفراده ضرورة ملحة 
ألي دولــة تســعى إلــى تنميــة قدراتها 

وإمكاناتها”.
وقالــت الوزيــرة فــي مشــاركتها فــي 
جلسة بعنوان “إعادة هندسة المجتمع 
تنميــة  وزارة  “إن  أفــراده”:  لتمكيــن 
المجتمــع ســعت إلــى تحقيــق ثنائيــة 
الرعايــة والتنميــة بجهــود ومبــادرات 
وسياسات ومشاريع وقوانين نوعية، 
األســري  االســتقرار  مالمــح  عــززت 
مظلــة  تحــت  المجتمعــي  والتالحــم 
الفتــرة  المســتدامة. وخــالل  التنميــة 
القريبــة الماضيــة، بادرت الــوزارة في 
إيجــاد عدد مــن السياســات الوطنية، 
التــي  المبــادرات  عشــرات  واعتمــاد 
تمس حياة األســرة وكبــار المواطنين 
المجتمــع  وأفــراد  الهمــم  وأصحــاب 

عموما”.
يشــار إلــى أن انعقــاد قمــة “أقــدر” في 
العاصمة الروسية موسكو تقام تحت 
رعايــة ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
نائــب  آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي 
القائد األعلى للقوات المســلحة بدولة 
تحــت  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 
عالميــا:  المجتمعــات  “تمكيــن  شــعار 
المســتفادة”،  والــدروس  التجــارب 
بالتزامــن مع انطــالق فعاليات منتدى 

موسكو العالمي.

بوحميد: البحرين تمتلك تجربة 
رائدة في دعم األسر المنتجة

متابعـة استـعـدادات إحيـاء “عـاشـوراء”
ــم ــآت ــم ــن ال ــاء بــمــجــلــس “الــجــعــفــريــة” يـــــــزورون عـــــددا مـ ــضـ أعـ

األوقــاف  مجلــس  أعضــاء  مــن  عــدد  قــام 
للمآتــم  زيــارات  بسلســلة  الجعفريــة 
التواصــل  تعزيــز  إطــار  فــي  والحســينيات 
ومتابعة استعدادات إحياء موسم عاشوراء 

واالطمئنان على تلبية حاجة المآتم.
رئيــس  تحيــات  المجلــس  أعضــاء  ونقــل 
األوقاف يوســف الصالــح وتمنياتــه للقائمين 
علــى المآتــم وإداراتهــا حســن التوفيــق فــي 
تنظيم هذا الموســم الخالد الذي يمثل ذكرى 

عزيزة على الجميع.
وخــالل زيارتهــم لمأتــم أنصــار العدالــة فــي 
منطقــة الدراز، أعرب عضــو مجلس األوقاف 
رئيــس لجنــة المســاجد والمآتــم عبدالجليــل 
العويناتــي وعضــو المجلــس أحمــد الحايكي 
عــن بالــغ تقديرهمــا ألهالــي الدراز، مشــيدين 
بأجــواء التآخــي والتراحــم بين أفــراد القرية 
الشــعائر  ممارســة  عنــد  خصوصــا  الواحــدة 

الدينية بكل سهولة ويسر وأمان وانسجام.
كما قام وفد من المجلس مكون من األعضاء 
عبدالجليل العويناتي وأحمد جعفر الحايكي 
وعبدالمجيد الشــيخ منصور الســتري وهاني 
علــي النصيــف بزيــارة عصــر أمس إلــى مأتم 
جدالحــاج، حيث التقى الوفد بالقائمين على 

شــؤون المأتم، وبارك روح التوافق والتالقي 
واالنســجام والتــي تجلــت فــي تجاوبهــم مع 
مبــادرة األوقــاف الجعفريــة ممثلــة في لجنة 
المســاجد والمآتــم والتــي عقدت سلســلة من 
االجتماعــات بيــن أطــراف المأتــم ثــم توجت 
باالجتماع في المحافظة الشــمالية، مشيدين 
فــي هــذا الصــدد بالمســاعي المشــكورة مــن 

والمديــر  العصفــور  علــي  الشــمالية  محافــظ 
الشــمالية  المنطقــة  شــرطة  لمديريــة  العــام 
والتــي  الجيــران  خليفــة  عبــدهللا  العميــد 
تكاملــت بهــدف تحقيق االنســجام والتوافق 

بين أطراف المأتم.
من جهتهم، أعرب القائمون على شؤون مأتم 
أنصار العدالة في الدراز ومأتم جدالحاج عن 

بالــغ تقديرهــم واعتزازهــم بحــرص مجلــس 
األوقاف الجعفرية على التنســيق والتواصل 
والحســينيات،  المآتــم  جميــع  مــع  المباشــر 
مســتذكرين فــي هــذا الصــدد اللقاء الســنوي 
المثمــر الــذي عقدتــه اإلدارة مع جميــع المآتم 
والحســينيات ومنســقي مواكــب العــزاء فــي 

جميع محافظات مملكة البحرين.

أعضاء بمجلس األوقاف الجعفرية يجرون سلسلة زيارات للمآتم والحسينيات

المنامة - األوقاف الجعفرية

موسكو - بنا
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كشفت ’إم جي موتور‘ عن التفاصيل األّولّية حول طراز ’آر إكس 8‘ الجديد 
كلّيًا – أّول مركبة رياضية متعّددة االستخدامات ذات سبعة مقاعد تطلقها 
عالمة السيارات البريطانية المنشأ. وتتحّضر الشركة إلطالق مركبة ’إم جي 

آر إكس 8‘ الجديدة في أسواق الشرق األوسط خالل شهر سبتمبر
تقدم  ،والتي  مقصورتها  ورحابة  بقوتها  مقاعد  سبعة  ذات  المركبة  تتمّيز 
’إم  إنتاج  من  األول  الطراز  تعّد  حيث  فئتها،  ضمن  عجالت  قاعدة  أطــول 
جي موتور‘ ضمن هذ الفئة من المركبات. وتعتبر ’إم جي آر إكس 8‘ مركبة 
دفع رباعي بامتياز مع ستة وضعيات مختلفة للقيادة، حيث تتمّيز المركبة 
غير  والطرق  التضاريس  أصعب  لتحّمل  تصميمه  تم  وقــوي  ضخم  بهيكل 
المعّبدة باإلضافة إلى محّرك جّبار سعة 2.0 لتر تيربو ذي كفاءة عالية ويوّلد 

220 حصان.

’إم جي آر إكس 8‘ الجديد كلّيا

18

ُتعد شــركة جي ايه ســي “GAC” هي سادس أكبر صانعة سيارات صينية، وُيعد 
Guangzhou Auto� “اسمها اختصارًا يرمز إلى مجموعة قوانغتشو للسيارات 
mobile Group” بشكل رسمي، حيث تقوم ببيع عدد من سيارات الركاب أسفل 
عالمة ترامبشي “Trumpchi”، بينما يتم طرح المركبات التجارية أسفل عالمة 
 ،”Changfeng“ تحــت عالمــة شــانج فينــج SUV وســيارات ”Gonow“ جونــو

فدعونا نتعرف اليوم على تاريخها.

للسيارات  قوانغتشو  مجموعة  تأسست 
قابضة  لشركة  تتحول  أن  قبل   1955 عام 
 2009 فـــي  لــتــقــوم   ،2005 عـــام  مــســاهــمــة 
فينج  شــانــج  مــن   29% بــاالســتــحــواذ على 
حامل  أكــبــر  تصبح  كــي   ،SUVال صــانــعــة 
أســهــم بــهــا بــحــلــول عـــام 2011 بــعــد أن تم 
بورصة  في  سي  ايــه  جي  مجموعة  إدراج 

هونج كونج عام 2010.
2010، قــامــت جــي ايـــه سي  بــنــهــايــة عـــام 
بشراء %51 من أسهم شركة جونو لصناعة 
سيارات SUV المتوسطة والصغيرة والبيك 
اب ليتم الحقًا إطالق عالمة ترامبشي التي 
روميو  ألفا  على  سياراتها  أولــى  استندت 
166، ما ساعد المجموعة على بلوغ المرتبة 
الصينية  السيارات  شركات  بين  السادسة 
بعد تمكنها من بيع 724,200 سيارة خالل 

العام ذاته.
ُتعرف مجموعة جي ايه سي حاليًا بشركتها 
الــمــشــتــركــة إلنـــتـــاج الـــســـيـــارات مـــع هــونــدا 

اليابانية  الــعــالمــة  ســيــارات  لتصنيع 
على  كدليل  الصين  في  وطرحها 

مدى الثقة في جودة تصنيع 
الــمــجــمــوعــة، ولــكــن لــدى 
إجماالً  الصينية  الشركة 
مــشــتــركــة  شــــركــــات   5
مــــع شــــركــــات صــنــاعــة 

ســيــارات أجــنــبــيــة، وهــو 
ــعــد أكــثــر مــن أغلب  مــا ُي

بالدولة  األخــرى  الشركات 
ــع الـــمـــربـــع  ــوقــ بـــحـــســـب مــ

االلكتروني.

ــي مــشــروع  ــدا هـ ــونـ ُتـــعـــد جــوانــجــتــشــي هـ
سي  ايــه  جــي  بين   50:50 بنسبة  مشترك 
1999 بصناعة  بدأ في عام  وهوندا والــذي 
للسوق  اليابانية  العالمة  تحمل  ســيــارات 
ايــه ســي في  تــقــوم جــي  أن  قبل  الصيني، 
عالمة  تحت  الــســيــارات  بعض  ببيع   2011
إنشاء  الحقًا  ويتم  بها،  الخاصة  إيــفــروس 
مشروع مشترك آخر مع تويوتا في 2004، 
كما قامت فيات بالتعاقد مع الشركة لصنع 
طراز فياجيو المستند على دودج دارت في 
في  أيضًا  ميتسوبيشي  بها  لتلحق   ،2009
2010 ويبدأ إنتاج سياراتها للسوق الصيني 
في 2011. ُيذكر أن مجموعة جي ايه سي 
إلنتاج  مشتركة  مشروعات  سابقًا  امتلكت 
الصينية  بالسوق  أجنبية  عالمات  سيارات 
مع كل من ايسوزو ما بين عام 2000 حتى 
2008، ومع بيجو بين عامي 1985 و1997.
ــروة  ــ ــادة نـــفـــوذ وث ــ ــ ــوة وزيـ ــرًا لـــمـــدى قــ ــظـ نـ

مجموعة جي ايه سي الصينية، فقد قامت 
برعاية العديد من بطوالت التنس الدولية، 
حــيــث كـــان أحــدثــهــا كـــأس بــطــولــة الــعــالــم 

للنساء.
هـــذا ونــخــتــتــم تـــاريـــخ جـــي ايـــه ســـي عبر 
استعراض ألبرز السيارات التي تم إنتاجها 
يتضمن  مــا  وهــو  المختلفة،  عالماتها  عبر 
أسفل   S1 إيــفــروس  فالينج،  فينج  شانج 
 ،G3 عــالمــة جــوانــجــتــشــي هـــونـــدا، جــونــو

.GA3S ترامبشي
ايــه سي  العديد من طــرازات جي  حصلت 
 5 تقييم  عــلــى   GA8و  GS3و  GS8 مــثــل 
اختبارات  ضمن  األعلى  نجوم 
ــادم الــمــخــتــلــفــة  ــصــ ــ ــت ــ ال
بهيئة  الخاصة 
C-

NCAP الصينية الختبارات أمان السيارات، 
 NCAP ــتــي تــتــبــع نــفــس مــعــايــيــر هــيــئــة وال
على  السيارات  قــدرة  من  للتأكد  األوروبية 
حالة  فــي  وتحملها  االصــطــدامــات  تــفــادي 
حــدوثــهــا مــع الــحــفــاظ عــلــى حــيــاة الــركــاب 

وحمايتهم من اإلصابات. 
 57.7 تقييم  على   GS8 حصلت  تــحــديــدًا، 
نــقــطــة فـــي مــخــتــلــف اخـــتـــبـــارات الــتــصــادم 
أعــلــى تقييم فــي فئة ال  والــســالمــة، وهــو 
على  لتتفوق  والــكــبــيــرة  المتوسطة   SUV
)55.5 نقطة( وفورد ايدج  تويوتا هايالندر 
)56.5 نقطة( وشانجان )54.1 نقطة( وهافال 
)57.4 نقطة(، وتثبت النتائج تميز مجموعة 
الــمــطــورة ل  جــي اي ســي مــوتــور الصينية 
GS8 في مجال تقنيات السالمة والمعايير 
العالمية التي يلتزمون بها في سياراتهم. 
ــارات الـــتـــصـــادم  ــ ــب ــ ــت ــتــضــمــن اخــ وت
C-NCAP الصينية  الخاصة بهيئة 
كل من اختبار التصادم األمامي 
اختبار  بأكملها،  السيارة  بعرض 
الـــتـــصـــادم األمــــامــــي الـــجـــزئـــي، 
اختيار التصادم الجانبي، بجانب 
حـــمـــايـــة الـــــــرأس والــــجــــذع فــي 

الصدمات.

احــتــفــى عـــمـــالق صــنــاعــة الــســيــارات 
مؤخرا  فولكسفاغن،  شركة  األلمانية، 
أيقونتها  مــن  ســيــارة  مــلــيــون  بــإنــتــاج 
طـــوارق بــطــرح الــمــوديــل الــخــاص ون 

ميليان.
وأوضحت الشركة أن الموديل الخاص 
فئة  إلـــى  تنتمي  الــتــي  الــســيــارة،  مــن 
الموديالت الرياضية متعددة األغراض 
الطالء  من خالل  يتمّيز  )أس.يو.في(، 
وتصميمين  سيكورا،  بيج  االختياري 

 21 أو   20 قــيــاس  للجنوط  جــديــديــن 
بوصة، في حين تتألق مؤخرة السيارة 

بمصابيح داكنة.
ــة الـــصـــعـــود بــتــوقــيــع  ــرطـ ــزدان أشـ وتـــــ
الموديل  باسم  One Million، وملصق 
ــخــاص عــلــى الــعــمــود بـــي، فــي حين  ال
تــتــألــق الـــرفـــارف الــعــريــضــة والــنــاشــر 

الخلفي بالطالء األسود الالمع.
ــمــوديــل الــخــاص  وتــزخــر مــقــصــورة ال
بــتــجــهــيــزات جــلــديــة فــاخــرة وخــيــوط 
ُقمرة  إلــى  باإلضافة  متباينة،  حياكة 
ــكــامــل  ــال ــة ب ــيـ ــمـ ــرقـ ــادة الـ ــ ــي ــ ــق ــ ال

إينوفيجن.

العريض، ويأتي اسم  الهيكل  تأتي تشارجر دايتونا على أساس هيلكات ذات 
أنها  وبالرغم من   ،1969 أساسًا قبل خمسين عامًا من سنة  دايتونا 

تأتي على أساس فئة هيلكات ذات محرك 6.2 لتر سوبرتشارج 
وتتميز  حصان،   717 نبلغ  أكبر  بقوة  تأتي  دايتونا  أن  إال 

األزرق  اللون  بها مثل  الخاصة  اللمسات  ببعض  السيارة 
الذي تطلق عليه دودج اسم B5 إضافة لتوفر طالء 
األبيض.  أو  النيكل  أو  األســود  باللون  للفئة  خاص 
وتأتي تشارجر دايتونا يجنوط رياضية قياس 20 
إنش باللون المطفي، وتأتي السيارة بشعار دايتونا 
على الرفارف الخلفية. وستنتج دودج فقط 501 

نسخة من تشارجر دايتونا 2020

 A من سيارات الفئة المدمجة AMG 45 أعلنت شركة مرسيدس إطالق موديالت
وCLA في الخريف المقبل، دون كشف أسعارها.

محرك  سواعد  على  تعتمد   AMG 45 موديالت  أن  األلمانية  الشركة  وأوضحت 
بنزين تربو سعة 0ر2 لتر وبقوة 285 كيلووات/387 حصان في الموديل األساسي، 

.S وبقوة 310 كيلووات/421 حصان في نسخ
ومع عزم دوران أقصى يبلغ 500 نيوتن متر وناقل حركة مزدوج القابض من 8 
إلى  الثبات  الحاالت من  السيارة في أحسن  تتسارع  رباعي  سرعات ونظام دفع 
100 كلم/س في غضون 0ر4 ثانية، بينما تتراوح السرعة القصوى بين 250 و270 

كلم/س.

نجاح فولكسفاغن طوارق دودج تشارجر دايتونا 2020 AMG 45 بفئة CLAو A

يســعى مالكو الســيارات إلى البحث عن طرق تســاعدهم في توفير اســتهالك الوقود، وتنتشــر الكثير من االدعاءات حول القيام 
بإجراءات تساهم في تقليل استهالك الوقود، لكن هل هي صحيحة أم مجرد خرافات؟

إلـــيـــك خــمــس خـــرافـــات مــنــتــشــرة حــول 
ل  وفقا  الوقود،  استهالك  توفير  أساليب 

“سي إن إن”:
1. تغيير مصفاة الهواء يقلل من استهالك 

الوقود: الحقيقة أن السيارات الحديثة 
تمتلك محركات مزودة بحساسات 

وتحافظ  الــهــواء  تدفق  تعادل 
تنقية  ــاز  ــهـ جـ نــظــافــة  عــلــى 

الهواء.
2. استخدم الوقود الممتاز 
الحقيقة  العادي:  من  بدالً 
الـــــعـــــادي،  الــــــوقــــــود  أن 
األرخـــــص ثــمــنــًا، ال يــؤثــر 
في  المحركات  عمل  على 

العديد من أنواع السيارات، 
ــدام  ــخـ ــتـ ــن يــســتــحــب اسـ ــكـ لـ

الوقود الممتاز.

3. تعبئة إطارات السيارات بالهواء بشكل 
كبير يقلل من عملية احتكاكها باألرض ما 

المحرك ويوفر استهالك يـــســـهـــل عــمــل 
الــوقــود: 

أن تعبئة اإلطــارات بشكل كبير  الحقيقة 
ال يوفر الوقود بشكل ملحوظ، ويزيد من 
مخاطر انزالق السيارة بسبب التقليل من 

فعالية عملية الكبح.
4. التوقف عن استخدام مكيف السيارة 
النوافذ  فتح  أن  الحقيقة  الــوقــود:  يوفر 
جسم  مقاومة  معدل  يرفع  القيادة  أثناء 
الجهد على  ويــزيــد  لــلــهــواء،  الــســيــارة 
المحرك وبالتالي زيادة في استهالك 
باستخدام  ينصح  لــذلــك  الـــوقـــود، 
الــمــكــيــف بــــدالً مـــن فــتــح الــنــوافــذ 
الطويلة  الــرحــالت  فــي  خــصــوصــا 

وعلى الطرق السريعة.
الوقود:  توفير  أجهزة  استخدام   .5
الحقيقة أن أجهزة توفير الوقود قد 
تشكل عبئًا ماديًا، وليس لها تأثير يذكر 

في توفير االستهالك.

التوقف عن اســتخدام المكيف واســتخدم الوقود الممتاز

خرافات توفير استهالك الوقود

تصــدرت لكــزس مــرة أخــرى اســتبيان اوتوانديكــس المرمــوق فــي النرويج، وهو اكبر اســتبيان ســيارات اســكندنافي بيــن مالكي 
الســيارات الخاصــة، حيــث ينظــر الى تجربة العمالء بأكملها مع ســياراتهم ومبيعات الماركة ودعم مــا بعد البيع الخاص بها، حيث 

شارك هذا العام في االستبيان اكثر من 11 ألف مالك سيارة نرويجي.

وعلق كنوت اريك جاهنسن، رئيس لكزس في 
تجربة  لعمالئنا  نقدم  ان  نــود  قائال:  النرويج 
فريدة من اول زيارة الى الموزع حتى ركوب 
ســيــارتــهــم الــجــديــدة وحــيــن يــحــتــاجــون الــى 

الخدمة او المتابعة.
اننا  حتى  السنة،  مــدار  على  بجد  نعمل  نحن 

نـــقـــوم بـــإرســـال 

ــا  ــ مــوظــفــيــنــا الـــى نــخــبــة الــــــدورات فـــي أوروب
واليابان لنواصل تحسين خدمتنا.

كم هو رائع حين يقوم العمالء بمكافأتنا عاما 
بعد عام بجائزة “األفضل في الصناعة”. وينفذ 
Loy- قبل من  سنويا  اوتوانديكس   استبيان 

alty Group International، حيث يتم النظر 
فـــي عـــدة عـــوامـــل: الــســيــارة 
وخــــــبــــــرة الـــســـائـــق 

الشراء  وتجربة  الموزع  الــدرجــة(،  من   40%(
 )20%( الــعــمــل  ــة  ورشـ فــي  الــخــدمــة   ،)20%(
فــازت  الــعــام  وهـــذا   .)20%( للماركة  والـــوالء 

لكزس مرة أخرى في جميع األربع فئات.
بــكــونــهــا شــركــة متخصصة  لــكــزس  وتــشــتــهــر 
فــي تــقــديــم حــلــول فــريــدة ومــنــتــجــات عالية 
الجودة، إال ان السر في الهيمنة على استبيان 
اوتوانديكس، وفقا لجاهنسن، يمكن اختصاره 
 ”Omotenashi“ في كلمة واحة: اوموتيناشي

وتعني: إحساس الضيافة الياباني.
 ”Omotenashi“ اومــوتــيــنــاشــي  وتــعــد 
قيمة أساسية في الثقافة اليابانية، 
ــي كـــذلـــك بــالــنــســبــة  وبــالــتــالــي هـ
ــلــكــزس، فــهــي مــعــنــا فــي جميع  ل
األوقــــــات، وهـــي تــفــانــيــنــا تــجــاه 

العمالء والمنتج.

بــروح “Omotenashi” وهي إحســاس الضيافة الياباني

لكزس تتصدر استبيان اوتوانديكس
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تطورت عبر أكثر من 60 عاماً في صناعة السيارات

تاريخ شركة جي ايه سي الرائدة



أبراج تفرض آراءها على اآلخرين

احتفلت الممثلة األميركية بيال ثورن بإطالق صديقها، المغني  «
 )Dove E Quando( اإليطالي بينجاميك ماسكولو، أغنيته الجديدة

في لوس أنجلس، بعد مرور أربعة أشهر على عالقتهما، والتقطت 
لهما صور معًا. واختارت ثورن إطاللة جريئة مؤلفة من كروب توب 

بيضاء بعقدة أمامية كشفت من خالل عن رشاقتها وخصرها النحيل، 
وبنطلون جينز.

عادة ما تســير األمور بسالســة أكبر عندما يستشــير أفراد أي مجموعة بعضهم البعض 
قبل اتخاذ القرارات، ولكن هذا ليس الحال دائًما، ففي بعض األوقات تجد شخًصا يتخذ 
قــراًرا يــراه األفضــل للجميع ويبدأ في تنفيذه، وقد ال ينبع ذلك من طبيعة متســلطة، بل 
أنه قد ال يدرك ببساطة أنه يفرض رأيه على اآلخرين من حوله. وفيما يلي جلبنا لِك من 

مجلة “يورتانغو” أبراًجا تفرض آراءها دون حتى أن تدرك فعلها لذلك:

برج األسد

يؤمن برج األسد أنه لطيف ورائع وأنه من حسن 
أخطأ  إذا  يتبعوا خطاه، فحتى  أن  اآلخرين  حظ 
ذلك  ولكن  لطيف،  ألنه  له،  يغفر  أن  الجميع  على 

يجعله يبدو مغروًرا وأنانًيا.

برج القوس

ال يفرض القوس آراءه على اآلخرين، بل يتخطى 
أكثر  فهو  األســاس،  من  آلرائهم  االستماع  خطوة 
إذا  وحتى  الشخصية،  وخططه  بــآرائــه  اقتناًعا 
ويبتسم  إليك  سيستمع  أفــضــل،  خطة  اقترحِت 

قبل أن يتجاهلك منذ تلك اللحظة فصاعًدا.

برج الميزان

أنه  يعلمك  لن  ولذلك  المواجهة،  الميزان  يخشى 
تعتقدين  فيدعك  تماًما،  خططك  تجاهل  يعتزم 
ويتظاهر  بــاقــتــراحــك،  إقــنــاعــه  تستطيعين  أنـــِك 

بــإعــجــابــه بــاقــتــراحــك، بــيــنــمــا يــفــكــر فـــي خطته 
الخاصة.

برج الحمل

يستمع الحمل إلى مقترحات اآلخرين، لكنه سبق 
خطتك  كــانــت  ومهما  سيفعله،  مــا  بالفعل  وقـــرر 
سيتجاهل  إذ  إلقناعه،  أمامك  فرصة  فال  جيدة، 
ال  ولكنه  الــخــاصــة،  خطته  ويتبع  تقولين  مــا  كــل 
يدرك أنه يتجاهلك، بل يرى خطته أفضل وأنسب.

برج الجدي

اتخاذ  بــارع في  فهو  المشاكل،  الجدي هو حــاّلل 
إلى  لتضيفيه  لــديــك شــيء  كــان  وإذا  الـــقـــرارات، 
خــطــتــه، فــســوف يــســتــمــع لــكــلــمــاتــك ويــفــكــر في 
اقتراحك ملًيا، قبل أن يقرر اتباع خطته على أي 
حال، فعلى الرغم من أنه يظل منفتًحا تجاه أفكار 
اآلخرين، إال أنه يعود دائًما إلى مخططه الخاص.

برج الجوزاء

الجوزاء  برج  لن يأخذ  األبــراج،  بقية  على عكس 
فمن  أبــًدا،  الجد  محمل  على  اآلخرين  اقتراحات 

بأي  إقناعه  مــن  تتمكني  أن  المستحيالت  رابـــع 
شـــيء خــــارج عـــن خــطــتــه األســـاســـيـــة، بـــل ومــن 
إذا  إال  اقترحتها،  إذا  خططك  ينتقد  أن  المرجح 

كانت متطابقة مع خطته.
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مواقع التواصل االجتماعي أو ما تســمى بالسوشــل ميديا والتعلق بهم أصبح من أكثر األمور الشــائعة خصوصا لدى الفتيات، 
فأصبحنــا نــرى تفاعــال كبيــرا منهــن على صفحات السوشــل ميديــا وبرامجها الخاصة، حتــى وصل الحد لدى البعــض منهن إلى 
تجاهــل أساســيات الحيــاة مــن اجــل قضاء وقت اكبــر على هذه البرامج، ومن هنا طرحت “مســافات البالد” ســؤاالً “هل الفتاة 

البحرينية فعالً مدمنة على مواقع التواصل االجتماعي”؟

أبدت مريم جمعة رأيها في هذا الموضوع 
ميديا  السوشل  عام  بشكل  بالطبع،  قائلة: 
ــزءا كــبــيــرا مــن حياة  أصــبــحــت تــشــكــل جــ
الجميع سواء للترفيه، التواصل، التعليم أو 
الفتيات، أعتقد وبناًء  غير ذلك بمن فيهم 
“اإلنستغرام”  و  “تويتر”  فــي  أراه  مــا  على 
ميديا،  سوشل  مدمنات  فعاًل  الفتيات  ان 
ــًا  ــة مـــع نــفــســي كــنــت اقـــضـــي وقــت ــ ــداي ــ وب
أيام  خصوصا  ميديا  السوشل  في  طويال 
االمتحانات، واستمر الوضع طويالً إلى أن 
قررت أن احذفها وان اهتم بدراستي اكثر 
وكــان الــوضــع صعبًا جــدًا ولكن مــع األيــام 

يصبح سهالً.
الفكرة هنا اإلدمان اصبح كبيرا لدى البعض 
ــه يــؤثــر عــلــى حــيــاتــهــم ولــيــس  ــ لـــدرجـــة ان
وتنظيم  وقــتــه  إدارة  يستطيع  الــجــمــيــع 

حياته وتوازنا بين اكثر من شي. 
السوشل  إلى أن إدمان  ومن وجهة نظري 
مــيــديــا كــثــيــرة وتــخــتــلــف مــن فــئــة عمرية 
الفئة  مثال  االهتمامات،  وحتى  أخــرى  إلى 
لرسائل  يتعرضون  )الــمــراهــقــات(  األصــغــر 
ــقــبــوا انــفــســهــم بـ  عـــديـــدة مـــن أشـــخـــاص ل
”المؤثرين في السوشل ميديا”، لدرجة أن 
اليوم في  الفتيات اصبحن يجلسن طوال 
مراقبة ماذا فعل المشاهير والى ذلك، إلى 
درجة أن ينسى البعض نفسه ومسؤولياته 

وينسى  الشاشة  هذه  أمام 
ــه  ــ ــات ــ ــي ــه وحــ ــ ــ ــول ــ ــن حــ ــ ــ مـ

االجتماعية أيضا.
ــدى الــســمــان أن  قــالــت نـ

مواقع  أو  ميديا  السوشل 
هي  االجتماعي  التواصل 
مواقع لها أهمية في حياة 

كــل إنــســان ســواء ذكــرا أو 
أنثى، ولكن كل ما تطورت 

الفتيات  ادمــان  زاد 
لدرجة انها ممكن 

ان تنسى اشياء اهم في حياتها ولكن عن 
اكثر،  نتكلم بطريقه علمية  غير قصد واذا 
أن اإلشــعــاعــات الــتــي تــصــدر مــن االجــهــزة 
هي  ــتــواصــل  ال لــمــواقــع  نستخدمها  الــتــي 
والنسيان  التركيز  النعدام  رئيسي  السبب 
للبنت حتى  مالزمة  أصبحت  األجهزة  الن 
في نومها، ولكن لكل شي مميزات وعيوب 
ويقع هذا على طريقة استخدام الفرد لهذه 

التطورات.
زاد  لقد  مــال هللا:  وذكــرت مريم 
الفتيات  ــدى  ل ليس  ــان  اإلدمــ
ــل عــنــد الــكــثــيــر من  فــقــط بـ
ــي وســـــائـــــل  ــدمــ ــخــ ــ ــت ــســ مــ
ــار قبل  ــتــواصــل والــكــب ال
الــــصــــغــــار وأصـــبـــحـــت 
جزءا  التطبيقات  هذه 
أســـاســـيـــا مـــن حــيــاتــنــا 
اليومية وتأخذ الكثير 
من وقتنا فأصبحنا 
نــخــصــص وقـــت 

على   - ومنها  المهمة  ــا  أمــورن ألغــلــب  أقــل 
العائلي،  التواصل  الحصر-  المثال ال  سبيل 
ــريــاضــة  ــام بــالــصــحــة ويــشــمــل ال ــمـ ــتـ واالهـ
بتجهيز  واالهــتــمــام  عــام  بشكل  والــحــركــة 
ممارسة  أو صحية،  بيتية  وتناول وجبات 
هواياتنا، القراءة والتثقف، وبالمقابل يوجد 
عدد كبير من مستخدمي وسائل التواصل 
استفادوا من استخدامهم لها، أوالً بتحديد 
وقت محدد لالستخدام اليومي لها وثانيًا 
المواضيع  على  الوسائل  هذه  بالتركيز في 
معلوماتهم،  وتزيد  وتطورهم  تهمهم  إلــى 
واهتماماتهم  لهواياتهم  بمشاركتهم  ثالثا 
عــلــى تشجيع ودعــم  الــحــصــول  وبــالــتــالــي 
بــحــال الترويج  ــًا  ورابــعــًا االســتــفــادة مــادي

لمهارة أو خدمة أو منتج.
وأضـــافـــت ســمــيــة قــمــبــر” الــســوشــل ميديا 
ــه إيــجــابــيــات ولــه  هــي ســـالح ذو حــديــن ل
سلبيات، لقد ساعدت السوشل ميديا على 
تبادل  وسهلت  األمــور،  من  الكثير  تسهيل 
المجتمعات ككل،  بين  األفكار والمعلومات 

منه  بد  ال  شــيء  أصبحت  ميديا  السوشل 
االستغناء  يمكن  وال  اليومية  حياتنا  فــي 
عنه سواء كطالب أو كموظف، ولكن هنالك 
ميديا  السوشل  أصبحت  لــأســف  البعض 
كهوس وإدمان له مما يعود بطبيعة الحال 
التي  السلبيات  من  بالكثير  الشخص  على 
إذا  فلربما  الشخص.  أثرها  على  سيتضرر 

ميديا  السوشل  على  مدمنة  طالبة  كانت 
وعــلــيــه ستتعثر  ــة  ــدراســ ــ ال تــهــمــل  ــوف  ســ
ــؤدي إلـــى خــروجــهــا من  دراســـيـــًا مــمــا قــد يـ
الــســلــك الــتــعــلــيــمــي بــســبــب اإلدمــــــان على 

السوشل ميديا”.
اإلدمــان  قائلة:  التميمي  مــوزة  وأوضــحــت 
يسبب  االجتماعي  التواصل  وسائل  على 

بال شك خلالً يؤثر بالسلب ليس على حياة 
المدمنين فحسب بل على من حولهم أيضا، 
هو  نظري  مــن وجهه  ــان  اإلدمـ ومــا يسبب 
المسؤولية  حس  وانعدام  بالفراغ  الشعور 
ينشغلون  األمور  أولياء  الكثير من  فهنالك 
عن تربية األبناء ويجعلون شغلهم الشاغل 
الميديا  السوشل  في  تنشر  التي  التفاهات 
فـــال يــتــســنــى لــلــطــفــل عــيــش طــفــولــتــه في 
أحــضــان والــديــه وعــوضــا عــن ذلــك تتولى 
لنا  لتنتج  التربية  عمليه  الميديا  السوشل 
استطاع  إذا  ولــكــن  وجــاهــال،  فــاســدا  جيال 
بشكل  وقته  وتنظيم  نفسه  اإلنسان ضبط 
فوائد  جني  مــن  حينها  سيتمكن  صحيح 
الــســوشــل الــمــيــديــا، فــفــي الــنــهــايــة مــواقــع 
بين  أداة  اال  هي  ما  االجتماعي  التواصل 
يديك تحدد ما إذا كنت ستستفيد منها أم 

ستوقع نفسك في مشاكل ال حصر لها.

ما مدى إدمان “البحرينية” على “السوشل ميديا”؟
إلــى مــن حولهــم تأثيــره ســلبا ليــس علــى حيــاة المدمنيــن فحســب بــل يمتــد 

كوثر محمد

مريم مال الله ندى السمان

موزة التميمي

مريم جمعة 

سمية قمبر
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حذاِر من استعمال هاتفك أثناء “بريك” العمل
يحــذر باحثــون أميركيــون مــن اســتخدام الهاتــف المحمــول أثنــاء 
فتــرات الراحــة “بريك” من العمل، ألنه يشــتت االنتباه بدرجة كبيرة، 
وال يدع فرصة إلعادة شحن العقل فعلًيا، بحسب ما نشرته صحيفة 

“ديلي ميل” البريطانية.
وقــام الباحثــون بوضــع اختبــار حــول المفــردات اللغويــة لمجموعــة 
طــاب لحلــه، ومــن ثــم مقارنــة أدائهــم بعــد أخــذ قســط مــن الراحــة 
ثــم معــاودة مهمــة جانبيــة أخرى تــم تكليفهــم بالقيام بها قبــل وبعد 
االختبار. وتم الســماح لبعض المشــاركين باســتخدام هواتفهم، بينما 
اســتخدم آخــرون جهاز كمبيوتــر أو قاموا بكتابــة إجاباتهم تحريريا 
علــى الــورق. وتبيــن أن مســتخدمي الهواتــف المحمولــة كانــوا أبطــأ 
بنســبة 19 % وأقــل نجاًحــا بنســبة 22 % فــي حــل االختبــار بعــد 
االســتراحة. ويرجــح الباحثــون أن اســتخدام الهاتــف ينشــط أفــكار 
التواصل مع األشخاص والوصول إلى المعلومات، وهو ما يؤدي إلى 

استنفاد طاقة ونشاط العقل.
وقــام الباحثان ســانغون كانغ وتيري كورتزبــرغ، من جامعة روتجرز 
فــي نيــو جيرســي، بمنــح 414 طالًبــا جامعًيــا اختبــاًرا مكوًنــا من 20 
ســؤاال يدور بشــكل أساســي حول الجناس بين الكلمات والمفردات. 
وأثنــاء هــذه المهمــة، لم يحصــل المشــاركون على اســتراحة، إنما تم 
تكليفهــم بإعــداد قائمــة تســوق تضــم 3 عناصــر باســتخدام ميزانيــة 
محــددة علــى أجهزتهــم المحمولــة، أو كمبيوتــر، أو الكتابــة تحريريــا 

على األوراق، مع توضيح مبررات اختياراتهم لكل عنصر.

وجــد الباحثــان أن مســتخدمي الهاتــف، خــال أداء النصــف الثانــي 
من االختبار، أظهروا أكبر مســتويات النضوب العقلي وبنفس معدل 
النشــاط للمشــاركين، الذيــن لــم يحصلــوا علــى فتــرة اســتراحة علــى 

اإلطاق.

وعلى الرغم من أن مستخدمي الهواتف المحمولة كانوا  «
قادرين على حل عدد من أسئلة االختبار في النصف الثاني 

أكثر من أولئك الذين لم يحصلوا على فترة استراحة، إال 
أن مستوى أدائهم كان أسوأ من باقي المشاركين اآلخرين. 

وقالت بروفيسور كورتزبرغ “إن الهاتف المحمول يحمل 
مستويات متزايدة من اإللهاء الذي يجعل من الصعب 

إعادة التركيز على مهام العمل مجددا”.

ضــد  مســافرين  زوجيــن  شــكاوى  تحولــت 
شركة طيران إلى نزاع قضائي، تمكنا خاله 
مــن حســم القضية والحصــول على تعويض 

كبير.. والسبب كلمة.
وذكــرت شــبكة “ســي أن أن” األميركيــة، أنــه 
بــات على شــركة الخطــوط الجويــة الكندية 
“إيــر كندا” دفــع مبلغ 15 ألــف دوالر لزوجين 

بسبب كلمة غائبة عن حزام األمان.
وأمرت محكمة فيدرالية كندية شركة “كندا 
إيراليــن” بدفــع مبلــغ 21 ألــف دوالر كنــدي، 
فضا عن توجيه رســالة اعتذار رســمية إلى 

الزوجين اللذين يتحدثا الفرنسية.

وتتعلق الدعوى بـ 22 شكوى رفعت  «
ضد شركة الطيران العام 2016، 

واشتكى الزوجان بأن كلمة “ 
فك” المحفورة على أحزمة األمان 

 ،)lift( موجودة باإلنجليزية فقط
وليس هناك كلمة فرنسية رديفة 

لها. وأضافا أن الشركة انتهكت 
بشكل ممنهج الحقوق اللغوية 

للناطقين الفرنسية.

15 ألف دوالر 
تعويضا بسبب 

“كلمة” على الطائرة
أعلنــت ســلطات والية أســام الهندية أن نحو 
مليونــي من ســكانها لــم يتم إدراج أســمائهم 
في سجل لتعداد المواطنين في هذه الوالية 
الواقعــة بشــمال غرب البــاد، أجــري بمبادرة 
فــي  تطبيقــه  تنــوي  التــي  الحكومــة،  مــن 
مناطق أخرى. ويعني ذلك أن هؤالء السكان 
الذيــن قــد تكــون غالبيتهم من المســلمين قد 
يحرمــون مــن الجنســية وربما يتــم ترحيلهم 

في نهاية األمر.
 وقــال بيــان رســمي إن مــا مجموعــه 31.1 

أدرجــوا  آســام،  مــن ســكان  مليــون شــخص 
للمواطنيــن،  الوطنــي  الســجل  لوائــح  علــى 
لكــن 1.9 مليــون آخريــن لــم تضــم أســماؤهم 
إلى الســجل. وتــم تعزيز اإلجــراءات األمنية 
فــي الوالية، خشــية مــن ردود فعل بعد نشــر 

الائحة.
الوطنــي  الســجل  مــن  الرســمي  والهــدف 
وهــو  الشــرعية.  غيــر  الهجــرة  مكافحــة 
يقدمــوا  أن  آســام  ســكان  مــن  يســتوجب 
إثباتات عن أنهم يحملون الجنسية الهندية.

فاجــأ عجــوز تايلنــدي رواد حفــل نظمــه أحد 
زمائــه الســابقين فــي منزلــه بإطــاق النــار 
علــى زميلهم الســابق بالمدرســة لتنمره عليه 
53 عامــا. ونشــرت صحيفــة “ذا صــن”  قبــل 
يعيــش  الــذي  العجــوز  قصــة  البريطانيــة، 
بمحافظــة آنغ ثونــغ التايلنديــة والذي ُيدعى 
ثانابات أناكســري )69 عامــا( بعد قتله لزميله 
القديم ســوثات كوسايمات، يوم السبت، في 
حفــل أقامــه تويــن كاكانغ، زميلهما الســابق، 

بغرض لّم شمل دفعته بالمدرسة.

العشــاء،  لتنــاول  الجميــع  جلــوس  وأثنــاء 
تحــدث أناكســري إلى كوســايمات متهما إياه 
ــر عليه عندمــا كانا في عمر  بمضايقتــه والتنمُّ

الـ 16.
وطلــب أناكســري، مــن كوســايمات، االعتذار 
له، إال أن األخير رفض، قائاً إنه ال يتذكر أنه 

ضايق زميله القديم.
وبعدمــا استشــاط العجــوز الســبعيني غضبا، 
قام بإخراج مسدس من مابسه وأطلق النار 

على كوسايمات وهرب في الحال.

“سجل آسام” يجرد مليونين من الجنسية الهندية

سبعيني يقتل زميال تنمر عليه قبل 53 عاما

مشاركون في سباق جري األلوان، الذي يبلغ طوله 
5 كيلومترات، في أحد أحياء العاصمة البلجيكية، 

بروكسل )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

هبوط بأسهم “توتير” بعد اختراق حساب رئيسه
دورســي  جــاك  حســاب  تعــرض 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة تويتــر 
لاختراق مســاء الجمعة، إذ أرسل 
تغريــدات وأعاد إرســال تغريدات 
يمكن ألي شخص أن يراها شملت 
علــى  وشــتائم  عنصريــة  إهانــات 
صفحتــه التــي يبلغ عــدد متابعيها 

نحو 4 مايين.
وقال موقــع تويتر في تغريدة إنه 

على دراية بتعرض الحساب لاختراق ويحقق فيما حدث.
وادعــت إحــدى التغريدات التي نشــرت على حســاب دورســي بعد قرصنتــه أن الزعيم 
النــازي أدولــف هتلــر كان بريئــا، بينمــا احتــوت أخــرى علــى تعليقــات عنصريــة بحــق 
األميركييــن مــن أصــل إفريقــي. كمــا ظهــرت علــى الصفحــة تغريــدة تشــير إلــى وجود 
قنبلــة فــي مقــر تويتر. وبعد فترة وجيزة من قرصنة الحســاب على ما يبدو، تم حذف 
التغريــدات المســيئة. وهبــط ســعر ســهم تويتــر بأقــل مــن 1 % فــي معامــات مــا بعــد 

ساعات التداول الرسمي بعد اكتشاف قرصنة الحساب.

مهنــا،  ريــم  المصريــة،  الفتــاة  أثــارت 
التواصــل  مواقــع  رواد  اندهــاش 
االجتماعــي بعد نشــرها لمقطع فيديو 
أكدت فيه أنها خضعت لعملية تجميد 
زوج  ظهــور  غايــة  إلــى  بويضاتهــا 

مناسب تشاركه حياتها.
وأكــدت مهنا أنها حينما قررت تجميد 
الخــاص  الطبيــب  وأبلغــت  بويضاتهــا 
اندهــش من القــرار، إال أنها مضت في 
إجرائهــا للعمليــة التي تتــم عبر الحقن 
ثــم ســحب البويضــات ووضعهــا فــي 

الثاجة لمدة 20 عاما.

وقالت إن قرارها بإجراء العملية  «
نابع من رغبتها في الزواج 

بعد سن الثالثين، مضيفة أنه 
ال يمكنها تحديد الفترة التي 
ستتزوج فيها، وأنها تفضل 

انتظار ظهور الشخص المناسب 
ولو بعد سن األربعين.

أهــدى العــب مانشســتر ســتي اإلنجليزي 
بنياميــن ميندي، أحد قمصانه إلى مشــرد 
فــي الشــارع، بينما كان المدافع الفرنســي 

يهم بمغادرة أحد مطاعم مانشستر.
وذكــرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، 
فــي  كان  عامــا(   25( مينــدي  أن  الســبت، 
مطعــم يملكه الاعــب اإلنجليزي المعتزل 
ريو فرديناند، في وسط مدينة مانشستر، 

مساء الخميس لتناول العشاء.
ولدى خروج ميندي من المطعم، اعترض 
طريــق ســيارته مشــرد يبــدو مســنا، الذي 

طلب منه بعض النقود.

والتفت المدافع الذي يلعب في  «
صفوف مانشستر سيتي منذ 2017 
إلى المشرد، وأوقف سيارته إلجراء 

“دردشة” معه وأعطاه أحد قمصانه. 
ورغم أن المشرد لم يحصل على 
مال من ميندي، فقد راح يعرض 
القميص بشيء من الفخر أمام 
المارة، ومن بينهم شخص كانوا 

يوثق الحادث بكاميرته.

مصرية تجمد 
بويضاتها لحين 

ظهور الزوج المناسب

قميص.. هدية 
لمشرد من نجم 

مانشستر سيتي
قــال طاقــم مهمــة لمحطــة الفضــاء الدوليــة، الذي يشــارك فيــه أول رائد إماراتــي، إنه 

جاهز لالنطالق بعد اجتياز االختبارات الالزمة.

وأثبــت رواد الفضــاء في البعثة “61 - 62”، 
وهم أوليج سكريبوتشكا من وكالة الفضاء 
الروســية )روسكوســموس( وجيســيكا مير 
األميركيــة  والفضــاء  الطيــران  إدارة  مــن 
)ناســا( واإلماراتــي هــزاع علــي المنصوري، 
معرفتهم بمعدات الفضاء في منطقة ستار 

سيتي في روسيا قبل مغادرتهم.
وقــال المنصــوري، وهــو أول رائــد فضــاء 

إماراتــي يزور محطة الفضــاء الدولية، إنه 
سيجري تجارب طبية خال جولته.

وأوضح “ســأقدم عرضا عــن الجولة باللغة 
العربيــة.. ســأكون أول عربي يقــوم بجولة 
الجولــة  وخــال  المحطــة..  متــن  علــى 
وســنقدم  التجــارب  مــن  الكثيــر  ســنجري 
الكثيــر لبلدنــا اإلمــارات والمنطقــة العربيــة 

بالكامل”.

أول رائد فضاء إماراتي يستعد لالنطالق للمحطة الدولية

نشطاء البيئة يتظاهرون في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على 
تقاعس الحكومات في إخماد أسوأ حرائق الغابات في األمازون )أ ف ب( ومن المتوقع أن ينطلق الطاقم من مركز بايكونور في كازاخستان في 25 سبتمبر في مهمة 

تستمر لمدة 187 يوما في محطة الفضاء الدولية

ahmed.bahar
@albiladpress.com

أحمد البحر

Û  طرحــت اللجنــة المكلفــة بترشــيح مديــر عــام إلحــدى المؤسســات الســؤال التالــي  
علــى المتقدميــن للوظيفــة وطلبــت منهــم إبــداء الــرأي واقتــراح الحــل: مــا الخطــة 
اإلســتراتيجية التي ســتقوم بتنفيذها لو ُعينت في مؤسســة خدمية تعاني من أزمة 
ماليــة وعلــى وشــك الخروج من الســوق؟ وجاءت اقتراحات أفضل ثاثة مرشــحين 

كالتالي:
Û  األول: اســتفيد مــن مبــدأ “بريتــو” 80/20 فأســرح 80 % مــن العامليــن ممــن يعتبــر  

وجودهــم غيــر ضروري ويمكــن للمؤسســة أداء مهامها من دونهــم. وأحتفظ بالباقي 
20 % الذيــن تعتمــد عليهــم وال يمكــن االســتغناء عنهــم. أهتــم بتطويــر كفــاءة هــذه 
الفئــة وأوجــد لهــم نظام مكافآت فّعــال وأبدأ بالتركيز على جــودة المنتج. أعمل على 
تحديــث األنظمــة واإلجراءات وجعلها أكثر مرونة، ثم أبــدأ في التوظيف التدريجي 
حيــن تحســن الوضــع. في حال تحقيــق أرباح أقــوم بتوزيع جزء منها علــى العاملين 

وأخبرهم بهذا مسبًقا.
Û  الثاني: استعين بتجربة “جاك ويلش” وخيوله الثاثة وهي: التحكم في المصاريف  

وزيادة اإلنتاجية وتحسين جودة المنتج وجعل هذه الخيول تنطلق في خط متواز 
واحــد. أقــوم بوضــع خطــة عمل واضحــة لتنفيذ تلك المســارات الثاثــة معتمًدا على 
تطبيــق مبدأ اإلدارة باألهداف. ســأعمل على وقــف التوظيف مؤقتا وتقنين الحوافز 
والزيادات وربطها بتقييم األداء. أقوم بالتركيز على التدريب وافتح المجال للتقاعد 

االختياري لشريحة محددة من العاملين وأقوم بوضع معايير صارمة لألولويات.
Û  الثالــث: أقــوم بإعــادة هيكلــة للمؤسســة واالعتماد علــى الهيكل التنظيمي المســطح  

الــذي يختــزل مراكــز اتخاذ القــرار بحيث يكون صاحب القرار قريًبــا من العماء، إلى 
جانــب كــون هــذا التنظيــم أكثر مرونة في التعامــل مع المتغيرات. أعمــل على تقييم 
شــامل ودقيق لقدرات اإلدارة التنفيذية وتطبيق مبدأ وضع الشــخص المناسب على 
الوظيفة المناسبة. وأقوم بتطبيق اإلدارة بالنتائج. كما وأقوم بتشجيع وإقناع بعض 
العاملين على الخروج في إجازات من دون مرتب وأشرك اآلخرين في وضع معايير 

لألولويات وتطبيقها.
Û سيدي القارئ، لو كنت أحد أعضاء تلك اللجنة، ماذا سيكون قرارك، ولماذا؟

لو كنت أنت 
في هذه 
اللجنة...
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